




































































































































































































































































 (2انمهحق )

 

 2.1)أ( من انمادة 1انمنتجاث انمشاز إنييا في انفقسة 

 

عنذ استٍرادها إنى أي من  1.1)أ( من انمادة 1انمنتجات انتً ال تنطبق عهٍها انفقرة 

 دول اإلفتا حسبما هى محذد نكم منتج.

 
 

 تستثنى عند استيسادىا إنى2 الصػػػػػػػػػػػػنؼ اننظاو انمنسق زمص انبند

جبنين )كاشيين( ًأمالحو ًمشتقاتو األُخرس  ررسا    30.51

 اننروٌج, نٍختنشتاٌن, سىٌسرا انجبنين )كاشيين(.

    

    

    

    

شالل " انبٌمين " )بما في ذنك مسكصاث اثنرين أً   30.52

أكثررس مررن بسًتينرراث مبررم انهرربن  انمحتٌيررت ًش ررا  

% مرن بسًتينراث مبرم انهربن  05 مرن عهى أكثرس

ى أسررراض انمرررادة انجافرررت( ًأمالحرررو محسرررٌبا  عهررر

  ًمشتقاتو األخس.

  ـ شالل انبيض2  

 اننروٌج, نٍختنشتاٌن, سىٌسرا  .........................................................................................ـ ـ مجفف 30 52 11 55 

 

 اننروٌج, نٍختنشتاٌن, سىٌسرا

 ـ ـ ريسه 30 52 11 55 

 

 

 

 اننروٌج 

ـرر شالل انهرربن  بمررا فرري ذنررك مسكررصاث اثنررين أً أكثررس مررن  30 52 25 55 

  ................................................................ انهبن بسًتيناث مبم

 

 

 اننروٌج

 

 

 

 

 

 ـ ريسىا 30 52 15 55

 

 

 

 

 

  

 

    

    

    

    



 تستثنى عند استيسادىا إنى2 الصػػػػػػػػػػػػنؼ اننظاو انمنسق زمص انبند

    

ديكستسين ًريسه من أ ٌاع اننشا  انمعردل )مثرم    30.50

اننشرررا  انررررت سررربق تيهيمرررو أً أسرررتستو(  ررررسا  

أساسررو  شررا  أً ديكسررتسين أً ريررسه مررن أ ررٌع 

  اننشا  انمعدل.

     

 اننروٌج, نٍختنشتاٌن, سىٌسرا ـ ـ ـ ديكستسين 30ُ 50 15 15 

 25  50 30ex   نٍختنشتاٌن, سىٌسرا رسا  نعهف انحيٌا اثـ 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

و ناقالت األصباغ تجهيز  و إنهاءعوامؿ   30.51
الصباغة أو تثبيت مواد التموين  تسريعو 

لطالء  ت، محضراومنتجات ومحضرات ُأخر )مثؿ
األنواع المستعممة في  ن، متثبيت األلوان( أو

صناعات النسيج والورؽ والجمود و الصناعات 
  المماثمة، غير مذكورة وال داخمة في مكان آخر.

    

 00 15 51 30ex   نٍختنشتاٌن, سىٌسرا نعهف انحيٌا اثمواد مستحمبة  أساسهاػ 

 
 

يميؾ؛ أحمػػاد دينيػػة صػػناعية أحاديػػة الكربوكسػػ  30.23
زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحوالت دسمة 

  صناعية.

ػػػ أحمػػاد دينيػػة صػػناعية أحاديػػة الكربوكسػػيميؾ؛ زيػػوت   
  حمضية ناتجة عن التكرير:  

 اننروٌج, نٍختنشتاٌن, سىٌسرا نعهف انحيٌا اث نػ ػ حمد الدين ستياري 30 23 11 55 

 اننروٌج, نٍختنشتاٌن, سىٌسرا حيٌا اثنعهف ان ػ ػ حمد الزيت )اولييؾ( 30 23 12 55 

 اننروٌج نعهف انحيٌا اثوؿ طػ ػ أحماد دينية من زيت ال 30 23 13 55 

 اننروٌج, نٍختنشتاٌن, سىٌسرا نعهف انحيٌا اث ػ ػ غيريا 30 23 11 55 



 اننروٌج نعهف انحيٌا اث ػ كحوالت دسمة صناعية 30 23 05 55 

 

__________ 



 (III)اٌٍّحك 

 

 2.1)ة( ِٓ اٌّبدح 1ِؾبس ئ١ٌٗ فٟ اٌفمشح 

 

 إٌّزدبد اٌضساػ١خ اٌّؼبٌدخ
 

 

 

 (1)ِبدح  

 

ركهفخ انًىاد انخبو انضساعٍخ انذاخهخ فً انًُزجبد  فشوقنألخز فً االعزجبس  .1

 ( يٍ هزا انًهحك, ال رًُع هزِ االرفبلٍخ:2انًشبس إنٍهب فً انًبدح )

 

 اسزٍفبء سسى االسزٍشاد ( أ)

 جٍك اإلجشاءاد انًعًىل ثهب عُذ انزصذٌشرط ( ة)

 

ٌجت أٌ ٌكىٌ سسى االسزٍشاد يجٍُب عهى انفشولبد  ثٍٍ انسعش انًحهً وسعش  .2

 انذاخهخ فً انًُزجبد انًشبس إنٍهب.انسىق انعبنًً نهًُزجبد انخبو انضساعٍخ  

 

 

 (2ِبدح )

 

دول  زضو( يٍ هزا انًهحك , ره1يع يشاعبح األحكبو انًُصىص عهٍهب فً انًبدح )

 دول يجهس انزعبوٌيُشأ  يٍ( 1ًُح انًُزجبد انًشبس إنٍهب فً انجذول )ثاإلفزب 

رمم رفضٍال عٍ رهك انًًُىحخ نهجًبعخ  وانزً الانًعبيهخ انًزكىسح فً انجذول 

 . خاألوسوثٍ

 

 

 (3ِبدح )

 

يُشأ دول  يٍ( 2ًُح انًُزجبد انًشبس إنٍهب فً انجذول )ثدول يجهس انزعبوٌ  رهزضو

رمم رفضٍال عٍ رهك انًًُىحخ نهجًبعخ  وانزً ال فزب  انًعبيهخ انًزكىسح فً انجذولاال

  .خاألوسوثٍ

 

 

 

 

 



 

 

 (4ِبدح )

 

ثإخطبس كم يُهًب اَخش وفً رهزضو دول االفزب ودول يجهس انزعبوٌ  .1

ولذ يجكش لجم دخىل هزِ االرفبلٍخ حٍض انُفبر ثكبفخ اإلجشاءاد 

 ا انًهحك. ( يٍ هز1انًطجمخ ثًىجت انًبدح )

ثكبفخ ثإثالغ كم يُهًب اَخش رهزضو دول االفزب ودول يجهس انزعبوٌ  .2

 انزعذٌالد انزً رطشأ عهى انًعبيهخ انًًُىحخ إنى انجًبعخ األوسوثٍخ. 

 

 

 
 

 (5ِبدح )

 

دوسٌخ نًُى رجبسح كم يُهًب فً انًُزجبد انًشًىنخ يشاجعخ ثإجشاء ٌهزضو انطشفبٌ 

انزشرٍجبد انمبئًخ ًشاجعبد يع األخز ثعٍٍ االعزجبس ثهزا انًهحك. وفً ضىء هزِ ان

ثٍٍ انطشفٍٍ وانجًبعخ األوسوثٍخ أو يُظًخ انزجبسح انعبنًٍخ ٌمشس انطشفبٌ ثشأٌ 

انزعذٌالد انًحزًهخ عهى رغطٍخ انًُزجبد انًشًىنخ ثهزا انًهحك وكزنك ثشأٌ انزطىٌش 

 حك.( يٍ هزا انًه1انًحزًم نإلجشاءاد انًطجمخ ثًىجت انًبدح )

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (III)ٍٍّحك (  1ٌاٌدذٚي )

 

 دٚي االفزب 

 

ثٕذ إٌظبَ 

 إٌّغك

 ع٠ٛغشا/ إٌش٠ٚح أ٠غٍٕذح ٚصف إٌّزح

 ١ٌخزٕؾزب٠ٓ

04.03 

 

 

 

 

 
 11جضء يٍ 

 

 

 

 01جضء يٍ 

ِخ١ط، ٌجٓ ٚلؾذح ِخثشاْ، ٌجٓ سائت، وف١ش ٚغ١شٖ ِٓ 

حّضخ، ٚئْ وبٔذ أٔٛاع األٌجبْ ٚاٌمؾذح اٌّخّشح أٚ اٌّ

ِشوضح أٚ ِحز٠ٛخ ػٍٝ عىش ِضبف أٚ ِٛاد رح١ٍخ أخش أٚ 

 ِحز٠ٛخ ػٍٝ فٛاوٗ أٚ أثّبس لؾش٠خ أٚ وبوبٚ  أٚ خِٕىٙ

 ِضبفخ.
 

 
 ٌجٓ سائت:  --

 

ِحز٠ٛخ ػٍٝ فٛاوٗ أٚ أثّبس لؾش٠خ أٚ  أٚ خِٕىٙ - --

 وبوبٚ ِضبفخ.

 غ١ش٘ب --

أٚ وبوبٚ ِحز٠ٛخ ػٍٝ فٛاوٗ أٚ أثّبس لؾش٠خ  أٚ خِٕىٙ - -

 ِضبفخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

05.01 

 

05.02 

 

 

05.05 

 

 

 

 

 

05.07 

 

 

 

 

 

ؽؼش ثؾشٞ خبَ، ٚئْ وبْ ِغغٛال أٚ ِٕضٚػب دٕ٘ٗ ؛ 

 فضالد اٌؾؼش اٌجؾشٞ

خٕض٠ش ثشٞ؛ ؽؼش غش٠ش ٚغ١شٖ ِٓ ؽؼش  ؽؼش خٕض٠ش أٚ

 خ١ٓ )اٌفشػ(؛ فضالرٗ.صٕبػخ اٌفشا

 

 

خضاء أخش ِٓ ط١ٛس، ثش٠ؾٙب أٚ ثضغجٙب، أخٍٛد ط١ٛس ٚ

(، صغت، خ١ّؼٙب خبَ )ٚاْ وبْ ِؾزثب   ٚأخضاؤٖس٠ؼ ط١ٛس 

وثش ِٓ اٌزٕظ١ف أٚ اٌزط١ٙش أٚ أأٚ ٌُ ٠دش ػ١ٍٙب ؽغً 

 أخضاءس٠ؼ أٚ  داٌّؼبٌدخ ثمصذ حفظٙب؛ ِغبح١ك ٚٔفب٠ب

 س٠ؼ

 

 

د فه اٌحٛد )ثّب ف١ٙب صف١حب ػبج ٚرثً عٍحفبح )دسق( ٚ

 ِؾؼجخ، ٚلشْٚ غ١شٖ ِٓ ثذ٠بد ثحش٠خ، لشْٚ ( أٚاأل٘ذاة

 ِحضشح رحض١شا   أٚ ِٕٚبل١ش،خبِب   ِٚخبٌت ٚأظبفش حٛافش

 دٚٔفب٠ب ِغبح١ك ِمطؼخ ثأؽىبي خبصخ؛ غ١ش ٚئّٔب ثغ١طب  

 ٘زٖ اٌّٛاد.

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 



05.08 

 

 

 

05.10 

 

 

 

 

 

05.11 

 

 

 00جضء يٍ 

ثغ١طب ٌٚىٓ  أٚ ِحضش رحض١شا   خبِب   ِشخبْ ِٚٛاد ِّبثٍخ،

أخشٜ؛أصذاف سخ٠ٛبد أٚ لؾش٠بد أٚ  غ١ش ِؾغٛي ثطش٠مخ

 ثغ١طب   لٕفز٠بد ثحش٠خ ٚػظبَ حجبس خبَ أٚ ِحضشح رحض١شا  

 ؽىبي خبصخ؛ ِغبح١مٙب ٚٔفب٠برٙب.أّٔب غ١ش ِمطؼخ ثئٚ

 

ؽٙت، ط١ت اٌمٕذط )وبعزش٠َٛ(، صثبد ِٚغه؛ أػٕجش 

رساس٠ح )رثبة ٕ٘ذٞ(؛ صفشاء ٚئْ وبٔذ ِدففخ؛ غذد 

ئػذاد ِحضشاد  ِٕٚزدبد ح١ٛا١ٔخ أخش ِغزؼٍّخ فٟ

ِحفٛظخ ِإلزب  اٌص١ذٌخ، طبصخخ أٚ ِجشدح أٚ ِدّذح أٚ

 ثطش٠مخ أخشٜ.

 

ِٕزدبد ح١ٛا١ٔخ األصً غ١ش ِزوٛسح ٚال داخٍخ فٟ ِىبْ 

(، غ١ش 3( أٚ )1 )ح١ٛأبد ١ِزخ ِّب ٠ؾٍّٗ اٌفصالْ آخش؛

 اٌجؾشٞ. ٌالعزٙالنصبٌحخ 

 

 غ١ش٘ب:  - -

 

وطجمخ دْٚ ؽؼش ٚفضالد ِٓ ؽؼش ٚاْ وبٔذ ١ِٙئخ  - - -

 ِبدح حبٍِخ

 

 اعفٕح طج١ؼٟ ِٓ أصً ح١ٛأٟ - - -

 

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بءإعف

 

07.10 

 

 

41 

خضش ) غ١ش ِطجٛخخ أٚ ِطجٛخخ ثبٌجخبس أٚ ِغٍٛلخ فٟ 

 اٌّبء( ِدّذح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعفبء

 

 

 

 إعفبء

 

 

 

 إعفبء

07.11 

 

 

 

 01جضء يٍ 

اٌىجش٠ذ أٚ فٟ  )ِثال ثغبص ثبٟٔ أوغ١ذ ِإلزب ِحفٛظخ خضش

ِٛاد أخش ثمصذ  ئ١ٌٗاٌّبء اٌٍّّح أٚ اٌّىجشد أٚ اٌّضبف 

 ٌالعزٙالن١ش صبٌحخ ثحبٌزٙب ٘زٖ اٌحفع اٌّإلذ( ٌٚىٓ غ

 اٌّجبؽش.

 

 خضش أخش, خضش ِؾىٍخ -

 

 رسح حٍٛح - -

 

 

 

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 

 

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 

 

 

 إعفبء

 

 إعفبء

ِٕٗ اٌىبف١١ٓ؛ لؾٛس  أٚ ِٕضٚػب   ثٓ، ٚئْ وبْ ِحّصب   09.01

 ٚغالالد ثٓ؛ أثذاي ثٓ ِحز٠ٛخ ػٍٝ ثٓ ثأ٠خ ٔغجخ وبٔذ
 إعفبء إعفبء إعفبء

 إعفبء إعفبء إعفبء ؽبٞ، ٚئْ وبْ ِٕىٙب   09.02

13.02 

 

ػصبساد ٚخالصبد ٔجبر١خ، ِٛاد ثىز١ٕ١خ، ثىز١ٕبد ٚثىزبد، 

آخبس ـ آخبس ٚغ١ش٘ب ِٓ ِٛاد ِخبط١خ ِٚىثفبد، ِؾزمخ ِٓ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

31 

 

32 

 

 

30 

 

 

 

 ِٕزدبد ٔجبر١خ، ٚئْ وبٔذ ِؼذٌٗ

 

 :ػصبساد ٚخالصبد ٔجبر١خ -

 

 ػشلغٛط ِٓ -- - 

 
 اٌذ٠ٕبس حؾ١ؾٗـ ـ ِٓ 

 

 غ١ش٘ب: --

 

ِٓ ث١ش٠ثشَٚ أٚ ِٓ  ػصبساد ٚخالصبد ٔجبر١خ   - - -

 خزٚس ٔجبربد رحزٛٞ ػٍٝ سٚر١ْٕٛ

 

ٌصٕبػخ  ػصبساد ٚخالصبد ٔجبر١خِخب١ٌظ   - - -

اٌّؾشٚثبد أٚ اٌّحضشاد اٌغزائ١خ أٚ اٌفب١ٍ١ٔب أٚ اٌشارٕدبد 

 اٌض٠ز١خ

 

طج١خ غ١ش  صبد ٔجبر١خػصبساد ٚخالِخب١ٌظ     - - -

ٌصٕبػخ  ٕجبر١خاٌخالصبد اٌؼصبساد ٚٚاٌّخب١ٌظ اٌ

اٌّؾشٚثبد أٚ اٌّحضشاد اٌغزائ١خ أٚ اٌفب١ٍ١ٔب أٚ اٌشارٕدبد 

 اٌض٠ز١خ 

 

 

 خّٛاد ثىز١ٕ١خ, ثىز١ٕبد ٚثىزبد   -

 

 ِٛاد ِخبط١خ ِٚىثفبد ِؾزمخ ِٓ ِٕزدبد ٔجبر١خ، ٚئْ وبٔذ ِؼذٌٗ -

 

 أخبس-أخبس - -

 

أٚ ِٓ ثزٚس  ٖخبط١خ ِٚىثفـبد ِؾزمخ ِٓ اٌخشٔٛة أٚ ثزٚسِٛاد ِ - -

 اٌدٛاس ٚئْ وبٔذ ِؼذٌخ

 

  غ١ش٘ب - -

 

 

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 إعفبء

 

 

 إعفبء

 

 إعفبء

 

 إعفبء

ِٛاد ٔجبر١خ ِغزؼٍّخ ثصٛسح سئ١غ١خ فٟ صٕبػخ اٌحصش  14.01

أٚ ٚاٌغالي )ثٛؿ ٕ٘ذٞ أٚ خ١ضساْ أٚ لصت أٚ عّبس 

ف أٚ ِج١ط أٚ ظصفصبف أٚ ساف١ب أٚ لؼ أٚ حجٛة، ِٕ

 ِصجٛؽ، أٚ ٌحبء ص٠ضفْٛ ِثال(.

 إعفبء إعفبء إعفبء

 إعفبء إعفبء إعفبء آخشِٕزدبد ٔجبر١خ غ١ش ِزوٛسح ٚال داخٍٗ فٟ ِىبْ  14.04

     



 

15.16 

 

 

 

 21جضء يٍ 

 

ْٛ ٚؽحَٛ ٚص٠ٛد ح١ٛا١ٔخ أٚ ٔجبر١خ ٚخض٠ئبرٙب، ــد٘

ِٙذسخخ، و١ٍب أٚ خضئ١ب، ِؼذٌخ األعزشح )اٌّزغ١شح اعزشرٙب(، 

أٚ ِؼبد أعزشرٙب أٚ خ١ٍغش١ٕ٠خ.  ِحٌٛخ ثطش٠مخ اال١ٌضٖ، ٚئْ 

 ِىشسح، ٌٚىٓ غ١ش ِحضشح أوثش ِٓ رٌه.وبٔذ 

 

 :ْٛ ٚؽحَٛ ٚص٠ٛد ح١ٛا١ٔخ أٚ ٔجبر١خ ٚخض٠ئبرٙبــد٘  -

 

 ص٠ذ خشٚع ِٙذسج  - -

 

 

 

 

 

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 

 

 

 إعفبء

ِشخش٠ٓ؛ ِخب١ٌظ أٚ ِحضشاد غزائ١خ ِٓ دْ٘ٛ أٚ ؽحَٛ  15.17

َ أٚ ص٠ٛد ٔجبر١خ أٚ ح١ٛا١ٔخ أٚ ِٓ خض٠ئبد دْ٘ٛ أٚ ؽحٛ

أٚ ص٠ٛد ِخزٍفخ داخٍخ فٟ ٘زا اٌفصً، ػذا اٌذْ٘ٛ 

ٚاٌؾحَٛ ٚاٌض٠ٛد اٌصبٌحخ ٌألوً ٚخض٠ئبرٙب اٌذاخٍخ فٟ 

 .15.16اٌجٕذ 

 إعفبء إعفبء إعفبء

    ِشخش٠ٓ,  ػذا اٌغبئً - 11جضء يٍ 

% ٚصٔب 15% ٌٚىٓ الً ِٓ ٠10حزٛٞ ػٍٝ أوثش ِٓ  - - 

 ِٓ دعُ اٌح١ٍت
* * * 

 غ١ش٘ب:  - 01حضء يٍ 

 

% ٚصٔب 15% ٌٚىٓ الً ِٓ ٠10حزٛٞ ػٍٝ أوثش ِٓ  - --

 ِٓ دعُ اٌح١ٍت

 

 ِخب١ٌظ أٚ ِحضشاد صبٌحخ ٌألوً ٌحً اٌمٛاٌت - - 

 

 

* 

 

 إعفبء

 

 

)*( 

 

 إعفبء

 

 

 

* 

 

 إعفبء

15.18 

 

 

 

 

 

 

 

 11جضء يٍ 

ص٠ٛد ٚدْ٘ٛ ٚؽحَٛ ح١ٛا١ٔخ أٚ ٔجبر١خ ٚخض٠ئبرٙب،ِغ١ٍخ 

إِٔٚفٛخخ أِٚٛحذح  ،أِٚإوغذح أٚ ِٕضٚع ِبؤ٘ب أٚ ِىجشرخ

اٌدض٠ئبد )ِجٍّشح( ثبٌزغخ١ٓ فٟ اٌفشاؽ أٚ فٟ غبص خبًِ أٚ 

ِب ٠ذخً ِٕٙب فٟ اٌجٕذ  ثبعزثٕبءب٠ٚب ثطش٠مخ أخشٜ ١ِّؼذٌخ و

؛ ِخب١ٌظ ِٚحضشاد غ١ش صبٌحخ ٌألوً ِٓ اٌؾحَٛ 15.16

أٚ اٌذْ٘ٛ أٚ اٌض٠ٛد اٌح١ٛا١ٔخ أٚ إٌجبر١خ أٚ ِٓ خض٠ئبد 

ٌّخزٍفخ اٌٛاسدح فٟ ٘زا اٌفصً، اٌؾحَٛ ٚاٌذْ٘ٛ ٚاٌض٠ٛد ا

 غ١ش ِزوٛسح ٚال داخٍخ فٟ ِىبْ آخش

 

 ١ٌٕٛوغ١ٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعفبء

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعفبء

 إعفبء إعفبء إعفبء خ١ٍغشٚي )خٍغش٠ٓ(، خبِب، ١ِبٖ ٚل٠ٍٛبد 15.20

اٌد١ٍغش٠ذاد ( ٚؽّغ ٔحً ٚؽّٛع ثبٌث ؽّٛع ٔجبر١خ )ػذا  15.21

(، ٚئْ وبٔذ بعز١ٟشِج)ع حؾشاد أخش ٚث١بض اٌحٛد

 ِىشسح أٚ ٍِٛٔخ

 إعفبء 1)إعفبء إعفبء

د٠دشا، ثمب٠ب ٔبردخ ػٓ ِؼبٌدخ اٌّٛاد اٌذ١ٕ٘خ أٚ اٌؾّٛع  15.22

 اٌح١ٛا١ٔخ أٚ إٌجبر١خ
 إعفبء 1)إعفبء إعفبء

 



 ٌزٛص ٚاٌدٍٛوٛص ٚباٌّ أٔٛاع عىش أخش، ثّب ف١ٙب اٌىزٛص ٚ 17.02

زٙب اٌصٍجخ؛ عٛائً عىش٠خ ، ٚفٟ حبٌاٌفشوزٛص إٌم١خ و١ّب٠ٚب  

ثذاي أغ١ش ِحز٠ٛخ ػٍٝ ِٕىٙبد أٚ ِٛاد ر٠ٍٛٓ ِضبفخ؛ 

ػغً )ػغً صٕبػٟ( ٚئْ وبٔذ ِّضٚخخ ثؼغً طج١ؼٟ؛ 

 عىش ٚػغً أعٛد ِحشٚلبْ )وبسا١ًِ(.

   

 إعفبء 1)إعفبء إعفبء ١بئب١ـ فشوزٛص ٔمٟ و١ّ 51

رحزٛٞ  ِٓ اٌغىش ٚأٔٛاع أخش , ثّب ف١ٙب اٌغىش إٌّؼىظـ أٔٛاع أخش 01جضء يٍ 

 ػٍٝ اٌحبٌخ اٌدبفخ  ِٓ اٌفشوزٛص ِحغٛثب   % ٚصٔب  50ػٍٝ أوثش ِٓ 

 

 ِبٌزٛص ٔمٟ و١ّب٠ٚب --

 

 

 إعفبء

 

 

 1)إعفبء

 

 

 1)إعفبء

رحزٛٞ  ف١ٙب اٌؾٛوالرٗ اٌج١ضبء(، ال ِصٕٛػبد عىش٠خ )ثّب 17.04

 ػٍٝ اٌىبوبٚ

 * * إعفبء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (III)ك ٍٍّح(  2ٌاٌدذٚي )

 

 دٚي ِدٍظ اٌزؼبْٚ

 

 

( يٍ هزا انًهحك, رطجك انفئبد انزبنٍخ عهى 3نغشض انزُبصالد انًًُىحخ وفمب نهًبدح )

 انًُزجبد انزً هً يٍ أي يٍ يُشأ دول اإلفزب: 

 

انشسىو انجًشكٍخ عهى واسدارهب يٍ  ثإنغبء: رهزضو دول انًجهس (A)انفئخ  .1

 انًُزجبد انًذسجخ رحذ هزِ انفئخ.

انشسىو انجًشكٍخ عهى واسدارهب يٍ  ثإنغبء: رهزضو دول انًجهس (B) انفئخ .2

انًُزجبد انًذسجخ رحذ هزِ انفئخ ثعذ خًس سُىاد يٍ دخىل االرفبلٍخ حٍض 

 انُفبر.

: انًُزجبد انًذسجخ رحذ هزِ انفئخ رخضع نهًشاجعخ ثًىجت (RC)انفئخ  .3

 ( يٍ هزا انًهحك.5انًبدح )

 ذسجخ رحذ هزِ انفئخ يٍ َطبق هزِ االرفبلٍخ. : رسزجعذ انًُزجبد انً(X)انفئخ  .4

 

 

 انفئــــــــــــخ سلى انجُذ وسيض انُظبو انًُسك
00 10 03 04 A 
10 90 03 04 A 

20 90 03 04 A 

30 90 03 04 A 

90 90 03 04 A 

  
00 10 05 04 RC 
00 20 05 04 RC 

00 90 05 04 RC 

  
05.01 A 

00 10 02 05 X 

00 90 02 05 A 

  

10 00 04 05 A 

20 00 04 05 A 

90 00 04 05 A 



00 10 05 05 A 

00 90 05 05 A 

  
00 10 06 05 A 

00 90 06 05 B 

  
00 10 07 05 A 

10 90 07 05 

 
A 

20 90 07 05 A 

  
10 00 08 05 A 

20 00 08 05 A 

30 00 08 05 A 

90 00 08 05 B 

  
10 00 10 05 B 

90 00 10 05 B 

  
00 40 10 07 A 

  
00 90 11 07 B 

  
09.03 B 
  

00 20 12 12 B 

  

00 12 02 13 A 

00 13 02 13   ِ A 

20 19 02 13 A 

30 19 02 13 B 

40 19 02 13 A 

50 19 02 13 A 

60 19 02 13 A 

70 19 02 13 B 

90 19 02 13 B 

00 20 02 13 B 

00 31 02 13 B 

00 32 02 13 B 



00 39 02 13 B 

  

00 10 01 14 B 

00 20 01 14 B 

  

10 90 01 14 A 

20 90 01 14 A 

90 90 01 14 A 

15.05 A 

15.06 A 

  

00 90 15 15 

 

A 

00 20 06 15 

 

A 

10 10 17 15 B 
 

20 10 17 15 B 
 

90 10 17 15  

  

10 90 17 15 B 
 

90 90 17 15 A 
 

  

15.18 A 

 

10 00 20 15 A 

 

20 00 20 15 A 

 

  

00 10 21 15 A 

10 90 21 15 A 

20 90 21 15 A 

40 90 21 15 A 

  

10 00 22 15 A 

  

10 11 01 17 A 

90 11 01 17 A 

 A 

10 12 01 17   

90 12 01 17 A 

 A 

00 91 01 17 A 

 A 

   



11 99 01 17 A 

12 99 01 17 A 

13 99 01 17 A 

20 99 01 17 A 

30 99 01 17 A 

90 99 01 17 A 

  

00 19 02 17 A 

00 10 04 17 RC 

10 90 04 17 RC 

20 90 04 17 RC 

30 90 04 17 RC 

40 90 04 17 RC 

50 90 04 17 RC 

60 90 04 17 RC 

70 90 04 17 RC 

80 90 04 17 X 

90 90 04 17 RC 

  

18.01 B 

18.02 A 

  

00 00 00 01 A 

00 00 00 01 A 

  

01.01 A 

01.02 A 

  

00 00 03 01 A 

00 00 03 01 A 

  

00 00 03 01 B 

00 00 03 01 RC 

00 00 03 01 RC 

00 00 03 01 RC 

  

  

00 00 03 01 X 

00 00 03 01 RC  ِ 

  



00 00 03 01 X 

00 00 03 01 RC 

  

00 00 03 01 RC 

00 00 03 01 RC 

00 00 03 01 B 

00 00 03 01 RC 

  

10 10 01 19 A 

20 10 01 19 A 

90 10 01 19 A 

  

10 20 01 19 RC 

20 20 01 19 RC 

90 20 01 19 A 

  

10 90 01 19 A 

20 90 01 19 A 

30 90 01 19 B 

90 90 01 19 A 

  

10 11 02 19 RC 

20 11 02 19 B 

30 11 02 19 B 

  

10 19 02 19 RC 

20 19 02 19 B 

30 19 02 19 B 

90 19 02 19 B 

  

10 20 02 19 A 

20 20 02 19 A 

90 20 02 19 A 

00 30 02 19 A 

00 40 02 19 B 

  

19.03 B 

  

10 10 04 19 RC 

  

91 10 04 19 B 

99 10 04 19 B 

19 20 04 19 A 

  

21 20 04 19 B 



29 20 04 19 B 

  

10 30 04 19 B 

90 30 04 19 B 

  

10 90 04 19 B 

90 90 04 19 B 

  

00 10 05 19 A 

00 20 05 19 A 

  

00 31 05 19 RC 

00 32 05 19 RC 

  

10 40 05 19 RC 

90 40 05 19 RC 

  

10 90 05 19 RC 

20 90 05 19 B 

30 90 05 19 B 

40 90 05 19 B 

50 90 05 19 B 

60 90 05 19 B 

70 90 05 19 B 

80 90 05 19 B 

  

91 90 05 19 B 

92 90 05 19 A 

93 90 05 19 RC 

99 90 05 19 B 

  

00 10 04 20 B 

  

20 10 05 20 B 

00 80 05 20 B 

  

20 11 08 20 B 

00 91 08 20 B 

  

00 11 01 21 B 

  

10 12 01 21 RC 

20 12 01 21 RC 

90 12 01 21 RC 

  

10 20 01 21 B 

90 20 01 21 B 

  



10 30 01 21 B 

20 30 01 21 B 

  

00 10 02 21 B 

  

10 20 02 21 A 

20 20 02 21 B 

90 20 02 21 B 

  

10 30 02 21 B 

20 30 02 21 B 

90 30 02 21 B 

  

00 10 03 21 B 

00 20 03 21 B 

  

10 30 03 21 A 

20 30 03 21 B 

  

10 90 03 21 B 

20 90 03 21 B 

30 90 03 21 B 

90 90 03 21 B 

  

00 10 04 21 B 

00 20 04 21 B 

  

21.05 A 

  

00 10 06 21 B 

  

10 90 06 21 B 

20 90 06 21 B 

30 90 06 21 B 

50 90 06 21 B 

60 90 06 21 B 

70 90 06 21 A 

80 90 06 21 B 

  

91 90 06 21 B 

92 90 06 21 B 

93 90 06 21 B 

94 90 06 21 B 

95 90 06 21 B 

96 90 06 21 B 

99 90 06 21 B 

  

10 10 01 22 B 



20 10 01 22 B 

30 10 01 22 B 
  

10 90 01 22 B 

90 90 01 22 B 

  

10 10 02 22 B 

  

21 10 02 22 B 

22 10 02 22 B 

23 10 02 22 B 

29 10 02 22 B 

90 10 02 22 B 

  

10 90 02 22 B 

20 90 02 22 B 

60 90 02 22 B 

70 90 02 22 B 

90 90 02 22 X 

  

00 10 04 22 X 

  

00 21 04 22 X 

00 29 04 22 X 

00 30 04 22 X 

  

00 10 05 22 X 

00 90 05 22 X 

  

00 20 08 22 X 

00 30 08 22 X 

00 40 08 22 X 

00 50 08 22 X 

00 60 08 22 X 

00 70 08 22 X 

11 90 08 22 A 

19 90 08 22 A 

  

00 20 01 23 A 

  

23.08 A 

 

__________ 

 











































 IVللملحق  1مرفق 
 2في الملحق  المذكورة مالحظات تمهيدية للقائمة

 

 : 1مالحظة ال
تعتبر مشغولة أو معالجة على  ًتبٌن القائمة الشروط المطلوبة لكافة المنتجات ك

 .IVمن الملحق  5نحو كاف بالمعنى المقصود فً المادة 

 
  2مالحظة ال

متحصل علٌه. العمود األول العمودان األوالن فً القائمة ٌصفان المنتج ال 1.2
وٌوضح ٌعطً رقم البند أو رقم الفصل المستخدم فً النظام المنسق 

العمود الثانً وصف السلعة المستخدم فً ذلك النظام لذلك البند أو 
قبل رقم البند مما ٌشٌر إلى  'ex'الفصل. فً بعض الحاالت تكتب عبارة 

على جزء فقط من ذلك ٌطبقان  4و  3أن القواعد الموضحة فً العمودٌن 

 البند.
أو عند ذكر رقم الفصل   2عند ذكر مجموعة أرقام للبنود فً العمود  1.1

بوجه عام, تطبق القواعد المجاورة  1فً العمود وذكر وصف المنتجات 
على جمٌع المنتجات بموجب النظام  وتصنف فً  4و  3فً العمودٌن 

 2 بنود الفصل أو فً أي من مجموعة  البنود فً العمود

عند وجود قواعد مختلفة فً القائمة وتطبق على منتجات مختلفة فً البند  1.3
, فإن كل فراغ ٌتضمن وصفا لذلك الجزء من البند المشمول الواحد

  4أو  3بالقواعد المجاورة فً العمودٌن 

, ٌجوز للمصدر أن ٌختار  4و  3فً حال تحدٌد قاعدة فً كال العمودٌن  1.4
أو تلك المبٌنة فً  3موضحة فً العمود كبدٌل تطبٌق إما القاعدة ال

, تطبق القاعدة  4. وفً حال عدم ذكر قاعدة للمنشأ فً العمود  4العمود 
  3المبٌنة فً العمود 

 :  3المالحظة 
 المقدار األدنى للشغل أو المعالجة المطلوب كماتمثل القاعدة فً القائمة  3.2

أن إجراء المزٌد من الشغل أو المعالجة ٌضفً على المنتج صفة المنشأ 
والعكس صحٌح.  لذا, إذا نصت القاعدة على أنه ٌجوز استخدام مادة 

لٌست من منشأ وطنً فً مرحلة ما من التصنٌع, فإنه ٌسمح باستخدام 
تلك المادة فً مرحلة مبكرة من التصنٌع بٌنما ال ٌسمح باستخدام تلك 

 ة فً مرحلة الحقة.الماد
,  إذا نصت القاعدة على جواز استخدام 3.2دونما إخالل بالمالحظة  3.1

"مواد من أي بند, فإنه ٌجوز استخدام مواد من نفس البند مع مراعاة 
أن عبارة " ) مصنوع من مواد  إالبعض القٌود التً قد تتضمنها القاعدة. 

ٌقصد بها (" ---رقم من البند  أخرىبما فٌها مواد  أخرىداخلة فً بنود 



أنه ال ٌجوز استخدام سوى مواد مصنفة فً نفس بند المنتج والتً ٌختلف 
 من القائمة. 1وصفها عن وصف المنتج المبٌن فً العمود 

صنع المنتج من أكثر من  إذا نصت قاعدة ما فً القائمة على أنه ٌجوز  3.3
إال أنه ال مادة واحدة فهذا ٌعنً أنه ٌجوز استخدام أٌة مادة أو مواد . 

 ٌنبغً استخدام جمٌعها بالضرورة.

إذا نصت قاعدة ما فً القائمة على أنه ٌجوز  صنع المنتج من مادة  3.4
معٌنة, فهذا ال ٌمنع استخدام مواد أخرى  ال تتوفر فٌها شروط هذه 

 القاعدة.

 
____________ 



 (V)الملحق 
 

 من االتفاقية 1.1)ج( من المادة 1مشار إليه في الفقرة 
 

 األسماك والمنتجات البحرية األخرى
 

 (1مادة )ال
 

عدا ما نص عليه خالف ذلك في هذا الملحق, تشمل أحكام هذه االتفاقية األسماك 
 (. 1والمنتجات البحرية األخرى المدرجة في الجدول )

 
 (1الجدول )

 

 مجمذة.وأحشبء وأطراف أخر صبلحت لألكل، طبزجت أو مبردة أو  لحىم  21.20

   

 Ex 02 08 40 00     رحب   تم   ي حنخ   بي ودخن   ني وخ؛   بزنر حح   رم خرن   بي حح   ر أطىم   بث       ذننبث م   ي ـ 

 ...................... .................الخنالننبث(

 

 1 مي حنخبي  --

 

   

 نبث مبئنت أخراسمبك وقشرنبث, رخىنبث وخنقبر  3الفصل 

 

حنىان بث  آخ رمم؛خجبث حنىاننت األصل غن ر م وكىرة وخ داخ  ت ن ا م  بي   21.11

 البشري. لالسخهالك(، غنر صبلحت 3( أو  1  منخت ممب نشم ه الفصالي

 

 غنرهب -
   
 

 

 

حنىانبث منخ ت مم ب  , اسمبك وقشرنبث, رخىنبث وخنقبرنبث مبئنت أخر ـ ـ ـ 21 11 11

 .............. ....(.3 نشم ه الفصل 

   

ىي وزنىث وجسنئبحهب مي أسمبك أو  ذننبث ححرن ت، وني كبن ج م  ررة هـد  11.21

2.ول ي غنر معذلت كنمبونب  
 

   
ون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتيةة وجزيااتاةام مادرجةةم اليةا أو ــده  11.11

أو  جزايةةةةام م دلةةةةة األسةةةةترة )المت(يةةةةرة اسةةةةترتاا(م أو م ةةةةاد أسةةةةترتاا
جليسةةةرينية.  محولةةةة باريقةةةة االليةةةزمم وإن اانةةةت ماةةةررةم ولاةةةن  يةةةر 

 محضرة أاثر من ذلك. 
 22 12 11 11ex  وجزيااتاا.ـ دهون وشحوم وزيوت حيوانية............. 

                                                 
1

يت حىل التجارة في السالالث تطبق ليختىشتايه و عمان وسىيسرا حظرا على استيراد  مىتجاث الحيتان استىادا إلى االتفاقيت الذول 

 (CITES)المهذدة باالوقراض 
2

 أعالي 1راجع المالحظت  



 متحصل علياا بالاامل من اسماك أو ثدييات بحرية - -  

 تالفقاريا ت وخالصات وعصارات لحم أو اسماك أو قشريات أو رخويا  11.23
 مااية أخر. 

 .00 11.23ex أو اسماك أو قشريات أو رخويات و حيتان خالصات وعصارات لحم 
 مااية أخر تالفقاريا

   
أبداله المحضرة من  أسماك محضرة أو محفوظةم خبيارى )اافيار( و  11.21

 بيض السمك. 
   

 و محفوظة.مااية أخرم محضرة أ تالفقاريا قشريات ورخويات و  11.21
   

دقيةةةق وسةةةميد وماةةةتالت مةةةن لحةةةوم أو أحشةةةاأ وأاةةةرا  أو أسةةةماك أو   13.21
 يةةةر صةةةالحة  ماايةةةةم تالفقاريةةةاقشةةةريات أو رخويةةةات أو  يرهةةةا مةةةن 

 لالستاالك البشري؛ حثالة شحوم حيوانية.

 . 10 13..1ex - دقيق وسميد وماتالت من لحوم أو أحشاأ؛ حثالة شحوم حيوانية 
 0. 1 13..1ex - تالفقاريةا اسماك أو قشةريات أو رخويةات ومن  دقيق وسميد وماتالت 

 مااية أخر.
   

 المست ملة لت(ذية الحيوانات. األنواعمحضرات من   13.21
 0. 19 13..ex - يرها  
   
 محاليل اسماك - -  
   

 
 
 
 
 

 (1) المادة
 

اعتبااارا مااو دخااول هااذه االتفاقيااة حياام النفاااذ توااوم دول الفتااا ودول مجلاا  الت اااوو 
بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات وكذلك أية رسوم أخرى ذات أثار 

( التاي هاي ماو منشا  أ  ماو 1مماثل وذلك بالنسبة للمنتجات المدرجاة فاي الجادول )
 .  4و  3يحدد خالف ذلك في المادتيو  دول الفتا أو دول مجل  الت اوو ما لم

 
 (3المادة )

 
يجوم لسويسرا بما فيها ليختنشتايو أو تبوي على الرسوم الجمركياة المفروضاة علاى 

 .2وارداتها مو منش  دول مجل  الت اوو المدرجة في الجدول 

 



 
 

 (1الجدول )
 

  
  

Ex 0511.91 اإلنتاج ة لحيواناتيمواد علف 

Ex 15.04, ex 1516.10 شحوم و زيوت لالستاالك اآلدمي 
Ex 2301.10, ex 2301.20 اإلنتاج مواد علفية لحيوانات 

 
Ex 2309.90 اإلنتاج مواد علفية لحيوانات 

 
 
 
 
 
 
 (1المادة )

 
 تلغي دول مجل  الت اوو الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها ماو منشا  دول

وذلااك ب ااد خماا  ساانوات مااو   Bالفئااة الواق ااة تحاات  3الفتااا المدرجااة فااي الجاادول 

 دخول هذه االتفاقية حيم النفاذ. 
 

 (3الجدول )
 
رقم البند في 
 ت ريفة المجلس

الرسم  الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 األساسي % 

 الفاــة

 رتبةةةمةةن حيتةةان ودالفةةين وخنةةازير بحةةر؛ خرفةةان بحةةر أاومةةات ) ثةةدييات مةةن ـةة  00 40 08 02
 ...................... .................(الخيالنيات

1 B 

 B 1 ..........................ـ زيوت وجزيااتاا من ابد األسماك  11 21 12 22
 B 1  ـ دهون وزيوت وجزيااتاام من أسماكم عدا زيت الابد 11 21 12 22

22 12 11 11ex  اامةل مةن أسةماك وجزيااتاا, متحصةل علياةا بالـ دهون وشحوم وزيوت حيوانية
 ...........أو ثدييات بحرية

1 B 

 تالفقاريا خالصات وعصارات اسماك أو قشريات أو رخويات و 2011.23 00.
 مااية أخر

1 B 

 B 1  يرها, أسماك منحلة ..13 129 12

 



 (VI)الملحق 

 
 2.2من المادة  3مشار إلٌه فً الفقرة 
 

 الرسوم الجمركٌة على واردات دول المجلس من منشأ دول اإلفتا

 
المشمولة في هذا  79-52تطبق الفئات التالية على المنتجات الداخلة في الفصول 

 والتي هي من منشأ دول اإلفتا عند استيرادها إلى دول المجلس: الملحق
 

وارداتها من الرسوم الجمركية على  بإلغاء: تلتزم دول المجلس  (B)الفئــة  .1

المنتجات الداخلة ضمن هذه الفئة بعد خمس سنوات من دخول هذه االتفاقية 
 حيز النفاذ.

 : مستثناة من نطاق هذه االتفاقية(X)  الفئــة  .5

 : ممنوع استيرادها إلى دول المجلس (P)الفئــة  .3

 
 الفئـة ـــــفالوصــ  رمز النظام المنسق

 P ........................................................ ـ كروسٌدولٌت 25 24 00 00

 P ............................................................. ـ غٌرها 25 24 00 00

 B ... ......................................................ـ ـ جلٌسٌرول 20 05 45 00

 B ........................................(INN)ـ ـ اثكلور فٌنول  20 05 50 00

 B ـ ـ غٌرها 20 05 50 00

 B  ......................................................................... ـ ـ من لٌمون 33 00 03 00

 B  ...................................................................... ـ دهن العودـ ـ  10 30 01 33

 B  ............................................................................... ـ غٌرهـ ـ  33 00 30 00

 B  ....................................................... ـ ـ ـ ـ معدة ألغراض طبٌة 33 00 00 00

 B  ......................................................................... ـ ـ ـ ـ ماء ورد 33 00 00 03

 B  ............................................................................ ـ ـ ـ ـ غٌرها 33 00 00 00

 B   .............................................................................. ـ ـ ـ غٌرها 33 00 00 00

 X  ـ من األنواع المستعملة فً الصناعات الغذائٌة أو المشروبات 33 02 00 00

 B  ................................................................... ـ ـ ـ غراء الجبنٌن 35 00 00 00

 B  .............................................................................. ـ ـ ـ غٌرها 35 00 00 00

 B  ............................................................................... ـ ـ مجفف 35 02 00 00

 B   ............................................... ـ ـ هالم ) جٌالتٌن ( ومشتقاته ـ 35 03 00 00

 B  ................................................................................ ـ ـ ـ غٌره 35 03 00 00

 B  ......................................................................... ـ ـ ـ دٌكسترٌن 35 05 00 00

 B  ...................... ه أو النشاء النافشٌمـ ـ ـ النشاء الذي سبق تهل 35 05 00 20

 B  ................................ ـ ـ ـ النشاء المعالج باألثٌر أو باألستٌرات 35 05 00 30

 B  ................................. أمٌلوجٌن " ـ ـ ـ النشاء القابل للذوبان " 35 05 00 40

 B  .................................................................. الدكسترٌن منـ ـ ـ  35 05 20 00

 B  ................................................................. ـ ـ ـ الغراء النشوي 35 05 20 20

ـ ـ ـ الغراء المكون من نشاء غٌر معالج وبوراكس ومشتقات السلٌلوز القابلة  35 05 20 30
للذوبان فً الماء أو المكون من نشاء غٌر معالج وبوراكس وأثٌرات 

  ........................................................................... النشا  

B 



 B  .............................................................................. ـ ـ ـ غٌرها 35 05 20 00

 B  ....................... ـ ـ ـ ملطف أقمشة ومناشف )مثل لٌنور ...الخ( 33 00 00 00

 B  .............................................................................. ـ ـ ـ غٌرها 33 00 00 00

تعملة فوً صوناعة الوورق أو الصوناعات المماثلوةــوــ ـ من األنوواع المس 33 00 02 00
 .....................................................................................  

B 

00 03 00 33 
 

 B  الصناعات المماثلة ـ ـ من األنواع المستعملة فً صناعة الجلد أو

 B  ..................................................... نـ ـ حمض الدهن ستٌارٌ 33 23 00 00

 B  ...................................................  ـ ـ حمض الزٌت )اولٌٌك( 33 23 02 00

 B  ............................................................................... ـ ـ غٌرها 33 23 00 00

 نـوو ـ  موون األنووواع المسووتعملة للسووٌارات )بمووا فٌهووا سووٌارات ا ستٌشوو 40 02 00 00
 وسٌارات السباق(

X 

 X ( أو الشاحناتـ ـ من األنواع المستعملة فً الحافالت )باصات 40 02 02 00

 X من األنواع المستعملة فً الطائراتـ ـ  40 02 03 00

 X غٌرهاـ  40 02 00 00

 X مستعملةهوائٌة إطارات خارجٌة  - 40 02 20 00

 X ـ غٌرها 40 02 00 00

كغوم إذا كوان  3كاملة   ٌتجاوز وزن الجلد الواحد منها  صالل وجلود ـ  40 00 20 00
كغم إذا كان طرٌواً أو  16ذا كان مملحاً وهو جاف أو كغم إ 00جافاً أو 

  ................ مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطرٌقة أُخرى

B 

 B  كغم06 منها الواحد الجلد نٌتجاوز وز كاملة ـ صالل وجلود 40 00 50 00

 B   صالل الجوف والنصفٌة  الظهر صالل صالل الظهر فٌها بما ـ غٌرها، 40 00 00 00

 B    ........................................................................... وفهاـ بص 40 02 00 00

 B   ....................................................................... ة ـ ـ محمض 40 02 20 00

 B   ........................................................................... ـ ـ غٌرها 40 02 20 00

 B   ................................................................. ـ من الزواحف  40 03 20 00

 X   ........................................................................ من خنزٌر ـ 40 03 30 00

 X  ...... )بما فٌها المرطة بالصبغ األزرق(الرطبة بحالتها ـ ـ 40 06 30 00

 X  ....................................................بحالتها الجافة)خاماً( ـ ـ 40 06 32 00

 X   ........................................................................ من خنزٌر ـ 40 03 20 00

 P محتوٌة على حرٌر صخري )اسبستوس(........... ـ 63 00 40 00

 P ........................................._ من كروسٌدولٌت 63 02 30 00

مضوغوطة لصوناعة الفواصول،  )اسبسوتوس(  ألٌاف حرٌـر صوخري _ _ 63 02 03 00
 ............بشكل صفائح أو لفات

P 

 P ة على حرٌر صخري )اسبستوس(...........محتوٌ ـ 63 03 20 00

 
__________ 
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 االتفاقٌة الزراعٌة بٌن دول المجلس و سوٌسرا
 

 
 (1المادة )

 
إلحاقاا تفااقةاال الفةاااحة الحاحة الميحماال يااة  دتع مة اد الفاااات  تدتع حاي اال ات فااا 

ةتنةاات  22"افااقةل الفةاااحة الحااحة" ( المتقااال يفاااحة  ـ)الفااس شةراااح إلةيااا  ةمااا ة ااس ياا
ةل, ةحى إياحا  ذا ا اتفااقةال يرا   م  اتفااق 2.1تخاصل ما تحد  س المادة  2009

"ذ ا اتفااقةاال" يااة  ـالفةااحة  ااس المنفةااار الةحااةاال تالفااس شةراااح إلةياا  ةمااا ة ااس ياا
حكتمااار ااماااحار الاحيةاال المفحاادة تمم كاال اليحااحة  تالمم كاال الاحيةاال الشاااتدةل 

"دتع ـتشاا  نل امااا  تدتلاال ق ااح تدتلاال الكتةاار الفااس شةراااح إلةيااا  ةمااا ة ااس ياا
تةرااح " شتةشاحا "( ـ د" ت اتفحااد الشتةشاح) )الا ) شةرااح إلةاا  ةماا ة اس ياالمة

 إلةي  مةفماة  ب"ال ح ة ".
 

 (2المادة )

 
ف فاااة  دتع المة اااد يمااان  فخاةةاااار ةمحكةااال ل منفةاااار الةحااةااال الفاااس منرااا ذا 

لياا ا اتفااقةاال. ف فااة  شتةشااحا يماان   1شتةشااحا  ي ااا لمااا ذاات محاادد  ااس الم حاا  

كةل ل منفةار الةحااةل الفس منر ذا دتع المة د  ي ا لما ذات محادد فخاةةار ةمح
 لي ا اتفااقةل.  2 س الم ح  

 
 (3المادة )

 
ف ي  ا ى ذ ا اتفااقةل قتااد المنر  تأحكا  الفااات   اس المشاااع الةمحكةال  .1

. 2تفااقةل الفةاحة الححة ادا ما نص ا ةا  اس الا احة  IVالميةنل  س الم ح  

 .شتةشحااحة إلى دتع ات فا  س  لك الم ح  ففةم  ااراحة إلى إ  أةل إر

تفااقةاال الفةاااحة  IV( ماا  الم حاا  3ألغااحاه ذاا ا اتفااقةاال, فن ياا  المااادة ) .2

 الححة ا ى دتع المة د ت شتةشحا ياد إةحاء ما ة ة  م  فادةالر.

 
 (4المادة )

 
المنفةااار الةحااةاال ة فااة  ال ح ااا  يااالنأح  ااس أةاال مرااكالر قااد فنراا   ااس فةاااحفي  ي

 تالشاس اةةاد ح تع مناشيل ليا.
 (5المادة )
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ةفايد ال ح ا  يمتاص ل ةيتدذ  ييدف فح ة  المةةد م  فححةح فةااحفي  الةحااةال 
  س إ اح الشةاشار الفةاحةل لكع منيما.

 
 (6المادة )

 
ةاال ةؤكااد ال ح ااا  ا ااى ح تقيمااا تالفةامافيمااا يمتةااب افااقةاال منأماال الفةاااحة الاالم

 حتع الةحاال ما ل  ةحد خالف  لك  س ذ ا اتفااقةل.
 

 (7المادة )

 
ف ي  افااقةل منأمل الفةاحة الاالمةل حتع ااةحاءار الصحةل تصحل النياار  .1

(SPS)  ا ااى ح اات  تالفةامااار ال ااح ة   ةمااا ةفا اا  يااااةحاءار الصااحةل

 تصحل النيار.

تفصااع  ت) الخياحة ففيادع دتع المة د ت شتةشحا أشماء تاناتة  ةايا  ا .2
 س المشااع الصاحةل تصاحل النياار لتاه فشايةع المرااتحار الانةال تفياادع 

 الما تمار.
, ةتا اا  ال ح ااا  ا ااى إةااحاء مراااتحار  ااس إ اااح 1دت  ااخااالع يااالا حة  .3

ال ةناال المراافحكل إ ا مااا حأى أ) ماا  ال ااح ة  أ  ال ااحف ا خااح قااد افخاا  
لاك يتةال إةةااد حاع مناشاب ت  اا إةحاءار م  ر نيا خ ا  اتااا  فةاحةال ت 

 لالفااقةل الصحةل. 

 
 (8المادة )

 
فدخع ذ ا اتفااقةل حةة الناا  أت ف ي  يصتحة مؤقفل اافياحا م  نااد فااحة  دخاتع 
افااقةل الفةاحة الححة حةة النااا  الميحمال ياة  دتع المة اد ت شتةشاحا. تفأاع نا ا ة 

 ة. الما اشفمح ال ح ا   س افااقةل الفةاحة الحح
 

وإشهادا على ما تقدم, قام الموقعون أدناه ,المخولون أصوال بالتوقٌع, بتوقٌعع ذع ه 
 االتفاقٌة.

 
أيحمر  س ذمح  س الثانس تالارحة  م  ريح ةتنةت لاا    ُ المتا ا  ل فاشا   2009ُ 

ذةاح) ما  نشاخفة  أصا ةفة  يال تال  1430تالارحة  م  ريح ةمادى الثانةال لااا  

 اتنة ةةةل. 
 

 ار دتع مة د الفاات  لدتع الخ ةج الاحيةل         ا  اتفحاد الشتةشح)ا  حكتم
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-----------------     ---- ---------- 
 ةتشف ي  ا ت) ي  ايد هللا

 التةةح المشاتع ا  الرات  الخاحةةل يش  نل اما  
 حاةد المة د التةاح) لمة د الفاات 

 لدتع الخ ةج الاحيةل 
 

----------------- 
 د الححم  ي  حمد الا ةلاي

 األمة  الاا  لمة د الفاات  لدتع الخ ةج الاحيةل
 

 (1الملحق )
 

 الشروط التً تطبق على واردات دول المجلس من المنتجات السوٌسرٌة
 

فمن  دتع المة د المنفةار الشتةشحةل المرمتلل يي ا الم ح  فخاةةار ةمحكةل 
 يحشب الااار الفالةل: 

 
دتع المة د الحشت  الةمحكةل ا ى تاحدافيا م   ف تس A)  :الاال ) .1

المنفةار المدحةل فحر ذ ا الاال اافياحا م  فاحة  دختع ذ ا اتفااقةل حةة 
 الناا .

ف تس دتع المة د الحشت  الةمحكةل ا ى تاحدافيا م   B)  :الاال )  .2

المنفةار المدحةل فحر ذ ا الاال ياد خمد شنتار م  فاحة  دختع ذ ا 
 ل حةة الناا .اتفااقة

فشفمح الحشت  الةمحكةل يالنشيل ل منفةار المدحةل فحر ذ ا  C)  :الاال ) .3

الاال. ف ت  دتع المة د يإخ اح شتةشحا ي ةل فادةالر ف حأ ا ى  ال الحش  
 الم ي  الخاص يالدتلل األتلى يالحااةل. 

فشفياد المنفةار المدحةل فحر ذ ا الاال م  ن ا  ذ ا  X)  :الاال ) .4
 فااقةل. ات

المنفةار المدحةل فحر ذ ا الاال ممنتع اشفةحادذا إلى دتع  P)  :الاال ) .5

 المة د.
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 الفئة الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

    كوادن )نغال(، حٌه. وبغال و خٌول وحمٌر  11.11
   نسال:لألـ  أصٌلة   
 A  ........................ ............... ـ ـ ـ  خٌول من أصل عربً 11 11 11 11 

 A  ............................................... .............. ـ ـ ـ غٌرذا 11 11 11 91 

   :ـ  غٌرذـــــا  
 A  ................................... ................للرٌاضةـ ـ ـ خٌول  11 11 91 11 

 A  ................. ............... ـ ـ ـ خٌول صغٌرة الجسم )بونً( 11 11 91 01 

 A  ... ........................................................…...ـ ـ ـ حمٌر 11 11 91 01 

 A  ......……………………….........……………………بغال ـ ـ ـ 11 11 91 01 

 A  ..... …………………..............…………ل(دن )نغااكو ـ ـ ـ 11 11 91 01 

 A  ......…………………….........……………………غٌرذا ـ ـ ـ 11 11 91 91 

   .األبقارحٌوانات حٌة من فصٌلة   11.10

 A  ........................ ................................ألنسال لـ أصٌلة  11 10 11 11 

 A  ..................................... .................ـ غٌرذـــــا  11 10 91 11 

   حٌوانات حٌة من فصٌلة الخنازٌر.  11.10

 P .........................................................ألنسال لـ أصٌلة  11 10 11 11 

   ـ غٌرذـــــا:  

 P ..................................كٌلو غرام  01ـ ـ تزن أقل من  11 10 91 11 

 P .................................كثر أو أكٌلو غرام  01ـ ـ تزن  11 10 90 11 

   حٌوانات حٌة من فصٌلتً الضأن والماعز.  11.10
   ضأن:ـ   

 A  ........................................... ........ ألنسالل أصٌلةـ ـ ـ  11 10 11 11 

 A  ....................................... .......... ـ ـ ـ غٌرذـــــا 11 10 11 91 

   ماعز:ـ   

 A  .......................................... ....... ألنساللـ ـ ـ أصٌلة  11 10 01 11 

 A  .. ..........................…............................... ـ ـ ـ غٌرذا 11 10 01 91 

مععععععععن فصععععععععٌلة جععععععععالوس دٌععععععععوت ودجاجععععععععات،   11.10
 بععط، أوز، دٌععوت ودجاجععات رومٌععةدومٌسععتكوس، 
 نواع األلٌفة.أل، حٌه من ا(غرغر) ،دجاج غٌنٌا

  

   غرام: 180ٌزٌد عن  ـ بوزن ال  

 A  .....دومٌستكوس ـ ـ دٌوت ودجاجات من جنس جالوس 11 10 11 11 

 A  ....................... ........ ودجاجات رومٌة ـ ـ دٌوت 11 10 10 11 

 A  . .......…..........................................ـ ـ غٌرذــــا  11 10 19 11 

   ـ غٌرذـــــا:  
 A  دومٌستكوس: وت ودجاجات من جنس  جالوسٌـ ـ د  

 A  ........................ ..... .........................بٌاضـ ـ ـ دجاج  11 10 90 11 

 A  ................................................. ...... .الحمـ ـ ـ دجاج  11 10 90 01 

 A  ................................................. ....أمهاتـ ـ ـ دجاج  11 10 90 01 

 A  ..... ....…................................ ـ ـ ـ غٌرذـــــــا 11 10 90 91 

   ـ ـ غٌرذــــا:  
 A  ................................................ ...ـ ـ ـ بط وأوز ألٌفة  11 10 99 11 

 A  ...................... ....رومٌة.ودجاجات  ـ دٌوتـ ـ  11 10 99 01 

   ................................... .........ـ ـ ـ غٌرذـــــــا  11 10 99 91 

   .أخر حٌوانات حٌة  11.10
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 الفئة الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

   :ثدٌات ـ  

 A  ....... ...........................................رئٌسٌةحٌوانات  ـ ـ 11 10 11 11 

 )ثععدٌٌات مععن رتبععةبحرٌععة  حٌتععان ودالفععٌن وخنععازٌر ـعع ـ 11 10 10 11 
 ات مععععن رتبععععةٌطومععععات )ثععععدٌأ وبحععععر خرفععععان ؛ الحٌتععععان(
  ....... ........................................... ...............الخٌالنٌات(

A 

   :غٌرذا ـ ـ  

 A  .......... ..........................................................بل إ ـ ـ ـ 11 10 19 11 

 A   ......................... ............ برٌةرانب أو لٌفةأرانب أ ـ ـ ـ 11 10 19 01 

 A   ........................................... ...........ظباء  غزالن و ـ ـ ـ 11 10 19 01 

 A  ....................................................... ..........كالب  ـ ـ ـ 11 10 19 01 

 A  .......... ......... مثالها من حٌوانات الفراءأمنت ووثعالب ـ ـ ـ  11 10 19 01 

لهٌئعات  نعات مسعتوردةاحٌوانعات حعدائق ومععارض الحٌعوان وحٌو ـع ـ ـ 11 10 19 01 
 ................... ...والبحوث.لمختبرات التجارب  علمٌة

 A 

 A  .................. ...............................................غٌرذا ـ ـ ـ 11 10 19 91 

 A  ............................... .....ـ زواحف بما فٌها الثعابٌن والسالحف 11 10 01 11 

   :طٌور ـ  

 A  ..................................................جارحة)جوارح( طٌور ـ ـ 11 10 01 11 
ة وصغٌر والبركٌت )بٌضاء الببغاوات العادٌة هافٌ )بما ببغاوات ـ ـ 11 10 00 11 

  (عرف(  و )ببغاء تواكووالك (فخم طوٌل ال ٌل )ببغاءكاو والم الجسم(
A 

   :غٌرذاـ ـ   

 رض،ألدجاج ا ،ًسمان تدرج، حجل، حمام برى، لٌف،أحمام  ـ ـ ـ 11 10 09 11 
 ...............................................يبط بر رطالن،أ قطا، شنقب،

 A 

 A  .......... ................................................ـ ـ ـ طٌور الزٌنة 11 10 09 01 

 A  ...................................................... ..........غٌرذا  ـ ـ ـ 11 10 09 91 

   :غٌرذا ـ  

 A  ................. ..األخرى اعات والحشرات نحل وان كانت جم ـ ـ ـ 11 10 91 11 

 A  ............................................... .......ـ ـ ـ غٌرذــــا  11 10 91 91 

              

النظام  رمز البند
 المنسق

 الفئة الصــــــــــــنف

   مبردة.، طازجة أو األبقارلحوم فصٌلة   10.11

 A  .................................. .... بائح  وأنصافـ  بائح كاملة  10 11 11 11 

 A  .................................... .................ـ قطع أخر بعظمها  10 11 01 11 

 A  ................................. ............................ـ دون عظام   10 11 01 11 

   مجمدة.، األبقارلحوم فصٌلة   10.10

   ................................. ..... بائح  وأنصافـ  بائح كاملة  10 10 11 11 

   .............................................. ....ـ قطع أخرى بعظمها  10 10 01 11 

   :ـ دون عظام  

 B  .............................................................._ _ _ مفروم  10 10 01 11 

 B  ..........................................................ـ غٌرذا  ـ  ـ 10 10 01 91 

لحععععوم فصععععٌلة الخنععععازٌر، طازجععععة أو مبععععردة أو   10.10
 مجمدة.

  

   مبردة:ـ طازجة أو   

 X ...............................صاف  بائح ـ ـ  بائح كاملة وأن 10 10 11 11 

 X ......................بعظمها.ـ ـ أفخا  وأكتاف وقطعها،  10 10 10 11 

 X .............................................................ـ ـ غٌرذا   10 10 19 11 
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النظام  رمز البند
 المنسق

 الفئة الصــــــــــــنف

  مجمدة:ـ   

 X ................................ائح ـ ـ  بائح كاملة وأنصاف  ب 10 10 01 11 

 X .......................ـ ـ أفخا  وأكتاف وقطعها، بعظمها 10 10 00 11 

 X ..............................................................ـ ـ غٌرذا   10 10 09 11 

لحوم فصعٌلة الضعأن أو المعاعز، طازجعة أو مبعردة   10.10
 مدة.مجأو 

  

 A  ـ  بائح كاملة وأنصاف  بائح حمالن، طازجة أو مبردة  10 10 11 11 

   مبردة:ـ لحوم ضأن أخر طازجة أو   

 A  ............................. ....ـ ـ  بائح كاملة وأنصاف  بائح  10 10 01 11 

 A  ............. ....................................ـ ـ قطع أخر بعظمها  10 10 00 11 

 A  ..................................................... ....ـ ـ دون عظام   10 10 00 11 

 A  .... ..........مجمدة.ـ  بائح كاملة وأنصاف  بائح حمالن،  10 10 01 11 

   مجمدة:ـ لحوم ضأن أخر،   
 A  ............................. ....ـ ـ  بائح كاملة وأنصاف  بائح  10 10 01 11 

 A  ............................................. ....ـ ـ قطع أخر بعظمها  10 10 00 11 

   :ـ ـ دون عظام  
 B  ............................................................._ _ _ مفروم. 10 10 00 11 

 B  ...........................................................ٌرذا  غـ ـ ـ  10 10 00 91 

   :زـ لحوم فصٌلة الماع  

   ـ ـ ـ  بائح كاملة وأنصاف  بائح:  

 A  ......................................... ....  ـ ـ ـ ـ  طازجة أو مبردة 10 10 01 11 

 Aِِ   ................................................. ........... ـ ـ ـ ـ مجمدة 10 10 01 10 

   ـ ـ ـ قطع أخر بعظمها:  

 A  ....................................... ...... .مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو  10 10 01 01 

 A  .....  .......................................................مجمدةـ ـ ـ ـ  10 10 01 00 

 A  ـ ـ ـ دون عظام:  

 A  ........................................... .....مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو  10 10 01 01 

 A  ....................................................... .....مجمدةـ ـ ـ ـ  10 10 01 00 

والنغععال، لحععوم فصععائل الخٌععول والحمٌععر والبغععال   10.10
 طازجة أو مبردة أو مجمدة.

  

 A  ......................................... .... ـ ـ ـ لحوم فصٌلة الخٌل 10 10 11 11 

 X .................................................. ـ ـ ـ غٌرذــــا 10 10 11 91 

وأطعراف صعالحة لألكعل معن فصعائل األبقعار  أحشاء  10.10
والخنععععازٌر والضععععأن والمععععاعز والخٌععععل والحمٌععععر 

 والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة.

  

 A  ........ ...............مبردة.، طازجة أو األبقارـ من فصٌلة   10 10 11 11 

   مجمدة:، األبقارـ من فصٌلة   
 A  ..................... ..........................................ألسنة.ـ ـ  10 10 01 11 

 A  .............................................................. ....أكباد.ـ ـ  10 10 00 11 

 A  ............................................................. ...ـ ـ غٌرذا  10 10 09 11 

 X ...................مبردة.جة أو ـ من فصٌلة الخنازٌر، طاز 10 10 01 11 

   مجمدة:ـ من فصٌلة الخنازٌر،   

 X ...................................................................أكباد.ـ ـ  10 10 01 11 

 X .................................................................ـ ـ غٌرذا  10 10 09 11 
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النظام  رمز البند
 المنسق

 الفئة الصــــــــــــنف

   ـ غٌرذا، طازجة أو مبردة:  

 A  ............................ ..... ـ ـ ـ من فصٌلتً الضأن والماعز 10 10 81 11 

 A  .... ...........….......................... ـ ـ ـ غٌرذـــــــا 10 10 81 91 

   مجمدة:ـ غٌرذا،   

   ـ ـ ـ من فصٌلتً الضأن والماعز:  

 A  ....................................................... ....ألسنةـ ـ ـ ـ  10 10 91 11 

 A  ..... ...…............................................أكبـــادـ ـ ـ ـ  10 10 91 10 

 A  ................................................. ... ـ ـ ـ ـ غٌرذـــا 10 10 91 19 

 A  ...... ..............……………........................ـ ـ ـ غٌرذـــا 10 10 91 91 

لحععوم وأحشععاء وأطععراف صععالحة لألكععل مععن طٌععور   10.10
طازجعععة أو  11.10العععدواجن المععع كورة فعععً البنعععد 

 مجمدة.مبردة أو 

  

   :ـ من دٌوت أو دجاجات من جنس جالوس دومٌستكوس  

 C  ........ .....................مبردة.غٌر مقطعة، طازجة أو ـ ـ  10 10 11 11 

 C  ....... ...................................مقطعة، مجمدة   ـ ـ  غٌر 10 10 10 11 

 C  ..... ........مبردة.ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو  10 10 10 11 

 C  .... ........................مجمدةـ ـ قطع وأحشاء وأطراف،  10 10 10 11 

   ـ من دٌوت ودجاجات رومٌة:   
 B  ........ .....................مبردة.ـ ـ غٌر مقطعة، طازجة أو  10 10 00 11 

 B  ....... .....................................مجمدة.ـ ـ غٌر مقطعة،  10 10 00 11 

 B  ...... .......مبردة.أطراف، طازجة أو ـ ـ قطع وأحشاء و 10 10 00 11 

 B  ..... ......................مجمدة.ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف،  10 10 00 11 

 B  ـ من بط أو أوز أو غرغر ) دجاج سودانً (:  

 B  .... .........................مبردة.ـ ـ غٌر مقطعة، طازجة أو  10 10 00 11 

 B  . ...........................................مجمدة.غٌر مقطعة،  ـ ـ 10 10 00 11 

 B  ............. ................مبردة.ـ ـ أكباد دسمة، طازجة أو  10 10 00 11 

 B  ... .................................مبردة.ـ ـ غٌرذا، طازجة أو  10 10 00 11 

 B  ................................. ..................ةغٌرذا، مجمد ـ ـ 10 10 00 11 

لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة لألكل، طازجعة   10.18
 مجمدة.أو مبردة أو 

  

   ـ  أرانب ألٌفة أو برٌة:  
 A  ....... ........................................مبردةـ ـ ـ طازجة أو  10 18 11 11 

 A  .... .........................................................مجمدةـ ـ ـ  10 18 11 01 

 B  .... ..............................................من حٌوانات رئٌسةـ  00 30 08 02 

     

 B  ...... ..........من زواحف )بما فٌها الثعابٌن والسالحف(ـ  00 50 08 02 

   :ــاغٌرذـــ   
    إبـــل:ـ ـ ـ   
 A  ..... .......................................مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو  10 18 91 11 

 A  ..... .....................................................مجمدةـ ـ ـ ـ  10 18 91 10 

 A  وظباء:ـ ـ ـ غزالن   

 A  ................................... ........مبردةو ـ ـ ـ ـ طازجة أ 10 18 91 01 

 A  ..... .....................................................مجمدةـ ـ ـ ـ  10 18 91 00 

ـ ـ ـ حمام بري، حجعل، تعدرج، الفعري )سعمانً(، دجعاج األرض،   
 شنقب، قطا، أرطالن وبط بري:
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النظام  رمز البند
 المنسق

 الفئة الصــــــــــــنف

 B  ........................................... .....مبردةجة أو ـ ـ ـ ـ طاز 10 18 91 01 

 B  ........................................................ .... ـ ـ ـ ـ مجمدة 10 18 91 00 

   ا:ـ ـ ـ غٌرذـــ  
 A  أفخا  ضفادع..................................... ـ ـ ـ ـ 10 18 91 91 

 B  ................................................. ..... غٌرذـــا ـ ـ ـ ـ 10 18 91 99 

شععحم خنزٌععر صععرف وشععحم طٌععور دواجععن، غٌععر   10.19
أو بطرق االسعتخالص األخعرى،  باإل ابةمستخلص 

أو فععً مععاء  أو مملحععا   أو مجمععدا   أو مبععردا   طازجععا  
 مدخنا .أو  مملح أو مجففا  

  

 X ......................................... ـ ـ ـ شحم فصٌلة الخنزٌر 10 19 11 11 

 B  ......................................................... ..... ـ ـ ـ غٌرذا 10 19 11 91 

لحعوم وأحشععاء وأطعراف صععالحة لألكعل، مملحععة أو   10.11
دقٌعق ومسعاحٌق  مدخنة؛فً ماء مملح، مجففة أو 

 أطراف.أو  أحشاءصالحة لألكل، من لحوم أو 

  

   ـ لحوم فصٌلة الخنزٌر:  

 X .......................بعظمها.ـ ـ أفخا  أو أكتاف وقطعها،  10 11 11 11 

 X ........................وقطعها.ـ ـ صدور ) ٌتخللها شحم (  10 11 10 11 

 X ...................................................ـ ـ غٌرذــــا    10 11 19 11 

 B  .............................. ...... األبقارـ لحوم حٌوانات فصٌلة  10 11 01 11 

ـ غٌرذا، بما فٌها دقٌق ومساحٌق صعالحة لألكعل معن لحعوم   
 أطراف:أو أحشاء أو 

  

 B  ................................ـ ـ من حٌوانات رئٌسة 10 11 91 11 

ـعع ـ مععن حٌتععان ودالفععٌن وخنععازٌر بحععر )ثععدٌٌات مععن رتبععة  10 11 90 11 
الحٌتعععان(، خرفعععان بحعععر و أطومعععات )ثعععدٌٌات معععن رتبعععة 

 الخٌالنٌات(..........................................

 B 

 B  ـ ـ من زواحف بما فٌها الثعابٌن والسالحف......... 10 11 90 11 

 B  ـ ـ غٌرذـا........................................ 10 11 99 11 
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وقشدة، غٌر مركزة وال محتوٌة على سكر  ألبان  10.11
   أخر.مضاف أو على مواد تحلٌة 

   ا :% وزن1تزٌد عن  دسم ال ـ بنسبة  
 رـعتها ععن لتعـوات تزٌعد سعـطوٌعل األجعل بعبع ( حلٌعبلعبن )ـع ـ ـ  10 11 11 01 

 C  ............................................................... .واحد 
 B  ..............................................................  ـ ـ ـ غٌرذا 10 11 11 91 
   وزنا :%  0% وال تتجاوز 1سم تزٌد عن د ـ بنسبة  
 رـعتها عن لتـل بعبوات تزٌد سـطوٌل األج( حلٌبلبن )ـ ـ ـ  10 11 01 01 

 C  ..........................................................واحد 
 B  ....... ....................................................... ـ ـ ـ غٌرذا 10 11 01 91 
   وزنا :% 0ـ تحتوي على نسبة تزٌد عن   
 طوٌل األجل بعبوات تزٌد سعتها عن لتر  (حلٌبلبن )ـ ـ ـ  10 11 01 01 

 C  ......................................................................... ..واحد 
 B  ..................................... ......................... ـ ـ ـ غٌرذا 10 11 01 91 

ألبان وقشدة، مركزة أو محتوٌة على سكر مضعاف   10.10
   أو مواد تحلٌة أخر.

ـ  بشكل مسحوق أو حبٌبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي   
   % وزنا : 1.0على دسم بنسبة ال تزٌد عن 

 C  .................................. ...................للصناعةـ ـ ـ معد  10 10 11 11 
 B  ...................................... ................ ـ ـ ـ غٌرذـــا 10 10 11 91 
صلبة أخر، تحتوي  بأشكالـ بشكل مسحوق أو حبٌبات أو   

   % وزنا : 1.0على دسم بنسبة تزٌد عن 
   :أخر حلٌهتـ ـ غٌر محتوٌة على سكر مضاف أو مواد   
 C  .................................................... .للصناعةـ ـ ـ معد  10 10 01 11 
 B  ......................................................  ـ ـ ـ غٌرذـــا 10 10 01 91 
   ـ ـ غٌرذــــا:  
 C  ..................................... ................للصناعةـ ـ ـ معد  10 10 09 11 
 B  ......................................................  ـ ـ ـ غٌرذـــا 10 10 09 91 
   ـ غٌرذـــا:  
   ـ ـ ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلٌة أخر:  
 B  ............................. .......................  ( حلٌبلبن )ـ ـ ـ  10 10 91 11 
 B  .............................................................. .قشدةـ ـ ـ  10 10 91 01 
   ـ ـ غٌرذــــا:  
 B  ....................................................   ( حلٌبلبن )ـ ـ ـ  10 10 99 11 
 .............................................................. .قشدةـ ـ ـ  10 10 99 01 

 B 
     

مصل اللبن وإن كعان مركعزا أو محتوٌعا علعى سعكر   10.10
منتجععات مكونععة مععن  أخععر؛مضععاف أو مععواد تحلٌععة 

عناصععر حلٌععب طبٌعٌععة، وإن كانععت محتوٌععة علععى 
سكر مضاف أو مواد تحلٌة أخر، غٌر مع كورة وال 

   فً مكان آخر.داخلة 
اللبن ومصل اللبن المعدل وإن كان مركزا أو  ـ مصل 10 10 11 11 

  .... ........أخر.محتوٌا على سكر مضاف أو مواد تحلٌة 

B 

 B  ... ..................................................................ـ غٌرذا  10 10 91 11 
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   ا فً  لت جبن اللبن المخثر(.جبــن )بم  10.10
أو غٌر مخثرة(، بما فً  لت  منضجةطازجة )غٌر  ـ أجبان 10 10 11 11 

  .. ...............المخثر.جبن مصل اللبن وجبن اللبن 

B 

ـععععع أجبعععععان مبشعععععورة أو بشعععععكل مسعععععحوق معععععن جمٌعععععع  10 10 01 11 
  ..........................................................................األنواع

B 

ـ أجبان معالجة بالحرارة غٌر مبشورة وال بشكل  10 10 01 11 
  . ................................................................مسحوق.

B 

واجبان أخر محتوٌة على  ـ أجبان  ات عروق زرقــاء 10 10 01 11 
  ...... البنٌسٌلٌومعروق متحصل علٌها بواسطة روكفورت 

B 

 B  ـ أجبان أخر:  

 B  ................................. ......مخمرـ ـ ـ جبن قشدة طازج  10 10 91 11 

ـ ـ ـ جبن قاسً أو متوسط التقسٌة)مثل الشدر، الجودا،  10 10 91 01 
  .... ........................................ الجروٌر، البارومٌسان(

B 

 B  .......................................... ..... ـ ـ ـ غٌرذــــــا 10 10 91 91 

   محفوظ أو مطبوخ. بٌض طٌور بقشرة، طازج أو  10.10
   طـــازج:ـ ـ ـ   
 A  ....................................................... .... ـ ـ ـ ـ للتفرٌخ 10 10 11 11 
 C  ................................. ................. غـــــٌرهـ ـ ـ ـ  10 10 11 19 
 C  ....................... ............................ غـــــٌرهـ ـ ـ  10 10 11 91 

بٌض طٌور، بدون قشرة، ومح )صفار البٌض(   10.18
طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ 

خار أو مقولب، مجمد أو محفوظ بأٌة طرٌقة بالب
أخرى، وإن كان محتوٌا على سكر مضاف أو مواد 

   تحلٌة أخر.
   ـ صفار بٌض )مح( :  
 C  ............................................................ ...مجفف.ـ ـ  10 18 11 11 
 C  ............................ ........................ـ ـ غـــــٌره  10 18 19 11 
 C  ـ غــــــٌره:  
 C  ........................................................... ....مجفف.ـ ـ  10 18 91 11 
 C  ................................................ ....ـ ـ غـــــٌره  10 18 99 11 

 B  .................. ..........................................طبٌعً.عسل  10 19 11 11 10.19

منتجات صالحة لألكـل من أصل حٌوانً، غٌر   10.11
   آخر.م كورة وال داخلة فً مكان 

 Aِِ   ................................................ .... ـ ـ ـ بٌض سالحف 10 11 11 11 

 A  .......................................... .... ـ أعشاش السلنجانـ ـ  10 11 11 01 
 A  ................................. ............... ـ ـ ـ غٌرذـــــا 10 11 11 91 
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منتجات حٌوانٌة األصل غٌر م كورة وال داخلة فً   10.11
( 1 )حٌوانات مٌتة مما ٌشمله الفصالن آخر؛مكان 
 البشري. لالستهالت(، غٌر صالحة 0أو )

  

 B  ................................................ ....ـ منً  كور األبقار  10 11 11 11 

   ـ  غٌرذــــا:  

   ـ ـ غٌرذـــا:  

 A  ........ ....…........... ـ ـ ـ دودة القرمز والحشرات المماثلة 10 11 99 11 

 A  ............................. .... بٌض دودة الحرٌر )القز (ـ ـ  ـ 10 11 99 01 

 A  ..................................... .... بٌض النمل )المازن(ـ ـ ـ  10 11 99 01 

لمٌتعة األخعر واللحعوم واألحشعاء انعات ادم الحٌعوان والحٌوـع ـ ـ  10 11 99 01 
 ...................لألكل.غٌر الصالحة واألطراف، 

 A 

سالنه )ج ا ( وغٌرذعا معن نفاٌعات  أعصابعضالت،  أوتارـ ـ ـ  10 11 99 01 
 ......... .... مماثلة من صالل )جلود غٌر مدبوغة(

 A 

 A  ......................................... .... غٌرذــــــاـ ـ ـ  10 11 99 91 
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بصعععععٌالت وبصععععععالت ودرنععععععات وجعععععع ور درنٌععععععه   10.11
 وبصلٌه،سعععٌقان أرضعععٌة )جععع امٌر أو رزومعععات(،

أو ُمنبتعه أو مزذعرة؛ نباتعات وجع ور ذنعدباء  راقدة
 .10.10)شٌكورٌا( عدا الج ور الم كورة فً البند

  

ه، ـععع بصعععٌالت وبصعععالت ودرنعععات وجععع ور درنٌعععه وبصعععلٌ  10 11 11 11 
 ............... راقدةسٌقان أرضٌة )ج امٌر أو رزومات(، 

  

A 
ـ بصٌالت وبصالت ودرنات وج ور درنٌه وبصلٌه، سعٌقان  10 11 01 11 

أرضٌة )جع امٌر أو رزومعات(، منبتعه أو مزذعرة؛ نباتعات 
 ....... ....................وج ور ذندباء )شٌكورٌا( 

  
 

 

A 

فٌها ج ورذا( فسائل وطعوم،  مانباتات حٌة أخر )ب  10.10
 بٌاض الفطر.

  

   ـ فسائل دون ج ور وطعوم:  

 A  .... .........................  جفون الكرمه ) عقل العنب (ـ ـ ـ  10 10 11 11 

 A  .................................................. ... غٌرذـــاـ ـ ـ  10 10 11 91 

ات وشععجٌرات، مطعمععة أم ال، مععن األنععواع ـعع  أشععجار وجنبعع  
 التً تحمل فواكه وأثمار صالحة لألكل:

  

 A   ...... ............................................ غرسات نخٌلـ ـ ـ  10 10 01 11 

 A  ..................................................... غٌرذـــاـ ـ ـ  10 10 01 91 

ت وردٌة )رودودندرون( وصحراوٌة )ازالٌه( مطعمة ـ جنبا  
 غٌر مطعمة: أم

  

 B  .................................................... جنبات الزٌنةـ ـ ـ  10 10 01 11 

 B  ..................................................... غٌرذـــاـ ـ ـ  10 10 01 91 

 B  ................................ ....مطعمة أم غٌر مطعمة  ـ ورود 10 10 01 11 

 B  ...................................................... ...ـ غٌرذــــا  10 10 91 11 

أزذعععععار وبعععععراعم أزذعععععار، مقطوفعععععة، للباقعععععات أو   10.10
للتزٌٌن، رطبة أو ٌابسة أو مبٌضة أو مصبوغة أو 

  .بطرٌقة أخرىمشربة أو محضرة 

  

    رطبة:ـ   

 B  .......................................................... ...ـ ـ ورد 10 10 11 11 

 B  ...................................................... ...ـ ـ قرنفل 10 10 10 11 

 B  ........ ......................................ـ ـ سحلبٌة)أوركٌد( 10 10 10 11 

 B  ...................................................... ...ـ ـ أقحوان 10 10 10 11 

 B  ...................................................... ...ـ ـ غٌرذا 10 10 19 11 

 B  ........................ .................................ـ غٌرذــــا  10 10 91 11 

وأوراق وأفنان وغٌرذعا معن أجعزاء  وارقهأغصان   10.10
لنباتات، دون أزذعار أو بعراعم وأعشعاب وطحالعب ا
، رطبععععة أو مجففععععة أو للزٌنععععةللباقععععات أو  أشعععنهو

مصبوغة أو مبٌضة أو مشربة أو محضرة بطرٌقة 
 أخرى.

  

 B  .............................. ..........................وأشنه.ـ طحالب  10 10 11 11 

   ـ غٌرذـــا:  

 B  .............................. ...................................رطبة.ـ ـ  10 10 91 11 

 B  ................................................. ....ـ ـ غٌرذــــا  10 10 99 11 
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   بطاطس )بطاطا( طازجة أو مبردة.  10.11

 ...........................................................ـ تقاوي للزرع  10 11 11 11 
 A 

 A  .............................................................ـ غٌرذـــا  10 11 91 11 

 .........................................بندورة طازجة أو مبردة  10 10 11 11 10.10
 A 

بصل وعسقالن وثوم وكعراث وخضعر ثومٌعة أخعر،   10.10
 طازجة أو مبردة.

  

   ـ بصــل وعسقالن:  

   :بصـــلـ ـ ـ   

 A  ...................القشرة(بصل للطعام )أخضر أو ٌابس ـ ـ ـ ـ  10 10 11 11 

 A  ... .............................. بصل للب ار )قزح أو قنار(ـ ـ ـ ـ  10 10 11 10 

 A  ... ....................................................... عسقالنـ ـ ـ  10 10 11 01 

 A  ... ............................................................ثـــوم.ـ  10 10 01 11 

 A  ........ ..................................ـ كراث وخضر ثومٌة أخر  10 10 91 11 

كرنععب وملفععوف وقععرنبٌط وخضععر مماثلععة صععالحة   10.10
 لألكل من جنس براسٌكا، طازجة أو مبردة.

  

 A  ......................... ...............ـ قرنبٌط ورؤوس بروكلً  10 10 11 11 

 A  ......................... ...............................ـ كرنب بروكسل  10 10 01 11 

 A  ................. ...........................................ـ غٌرذـــا  10 10 91 11 

(، ماخععععس )الكتوكععععا سععععاتٌفا( وذنععععدباء )شععععٌكورٌ  10.10
 طازجة أو مبردة.

  

   ـ خس:  

 A  ......................................... ..........…ـ ـ خس )مكبب(  10 10 11 11 

 A  ..................................... ....................ـ ـ غٌـــره  10 10 19 11 

   ـ ذندباء:  

 إعفاء  .......انثٌوبوس فٌولوسام( مكورٌاـ ـ ذندباء وتلوف )شٌ 10 10 01 11 
 إعفاء  ............................... .........................ـ ـ غٌرذـــا  10 10 09 11 

طة ولحٌعة لجزر ولفت بقلى وشوندر )بنجـعـر( للسع  10.10
التععٌس )سلٌسععٌفً( وكععرفس لفتععً وفجععل وجعع ور 

  .مماثلة صالحة لألكل، طازجة أو مبردة

  

 A   ......... ............................................. بقلًـ جزر ولفت  10 10 11 11 

 A  . ...........................................................ـ غٌرذـــا  10 10 91 11 

 A  ..........طازجة أو مبردة  خٌار وقثاء، خٌار محبب، 10 10 11 11 10.10

بقول قرنٌة مفصصة أو غٌر مفصصعة، طازجعة أو   10.18
 مبردة.

  

 A  ..........................................ـ بازالء ) بٌسوم ساتٌفوم(  10 18 11 11 

 A  .... ...................فاسٌولوس( ، ـ لوبٌا وفاصولٌا )فٌجٌنٌا  10 18 01 11 

 A  ـ بقول قرنٌة أخر:  

 A  ........ .....................................................ـ ـ ـ فـول  10 18 91 11 

 A  ....... .............................................ـ ـ ـ غٌرذـــا  10 18 91 91 

   مبردة.خضر أخر، طازجة أو   10.19

 A  .............................................................ذلٌون ـ 10 19 01 11 

 A  ............. ....................................................با نجان.ـ  10 19 01 11 

 A  .......... .............................ـ كرفس عدا الكرفس اللفتً  10 19 01 11 

 A  ـ فطر وكمأ:  

 A  ...................................... جارٌكوسـ ـ فطرمن جنس أ 10 19 01 11 



 14 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف مزالنظام المنسقر البند

 A  :ـ ـ غٌرذا  

 A  )فقع( ...................................... ـ كمأ ـ ـ 10 19 09 11 

 A  غٌرذا........................................... ـ ـ ـ 10 19 09 91 

نس بٌمنتعا )فلٌفلعة أو ثمار من جنس كابسٌكوم أو معن جعأـ  10 19 01 11 
 ...................................................................فلفل( 

 A 

 A  الـورق ـ سبـانخ أو سبانخ نٌوزٌلندي وسبانخ كبٌـرة  10 19 01 11 

 A   ـ غٌرذـــا:   

 A  ........................................................... قــرعـ ـ ـ  10 19 91 11 

 A  .........................................................كوسهـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ..............................................................زٌتونـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ............................................................. بامٌـاـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ...........................................................بقدونسـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ..............................................................كزبره ـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ...................................................... غٌرذـــاـ ـ ـ  10 19 91 91 

خضعععر ) غٌعععر مطبوخعععة أو مطبوخعععة بالبخعععار أو   10.11
 مسلوقة فً الماء( مجمدة.

  

 B  ......................................................ـ بطاطس )بطاطا(  10 11 11 11 

   مقشورة:ـ بقول قرنٌة مقشورة أو غٌر   

 B  ...................................... ـ ـ بازالء )بٌسوم ساتٌفوم( 10 11 01 11 

 B  .............. صولٌا )فٌجٌنا أو فاسٌولوس(اـ ـ لوبٌاء وف 10 11 00 11 

 B  ..... ..................................................ـ ـ غٌرذـــا  10 11 09 11 

 B    خ نٌـوزٌلنـدى وسـبانخ كبٌـرة الورقـ سبانخ وسبان 10 11 01 11 

 B  ...............................................................حلوة.ـ  رة  10 11 01 11 

 B  ...............................................................ـ خضر أخر  10 11 81 11 

 A  .............................................................ـ خلٌط خضر  10 11 91 11 

 )معععثال بغعععاز ثعععانً أكسعععٌد مؤقتعععا محفوظعععة خضعععر  10.11
الكبرٌععععت أو فععععً المععععاء المملععععح أو المكبععععرت أو 

مععواد أخععر بقصععد الحفععظ المؤقععت(  إلٌععهالمضععاف 
 المباشر. لالستهالتولكن غٌر صالحة بحالتها ذ ه 

  

 B  ....................................................................زٌتون.ـ  10 11 01 11 

 A  ..........................للتخلٌل.ـ خٌار أو قثاء وخٌار محبب  10 11 01 11 

  
 :كمأ فطر و ـ

  

 B  ...................................... فطر من جنس أجارٌكوس ـ ـ 10 11 01 11 

 B  .............................................................. غٌــرذا ـ ـ 10 11 09 11 

     

خضعععر مجففعععة، كاملعععة أو مقطععععة أو مشعععرحة أو   10.10
مكسرة أو مسعحوقة، ولكعن غٌعر محضعرة بطرٌقعة 

 أخرى.

  

 B  ......................................................................بصل.ـ  10 10 01 11 

 ذالمعً فطعر، فطعر معن جعنس اورٌكوالرٌعا فطعر، ـ  
 :وكمأ )من جنس تروٌال(

  

 B  .................................... فطرمن جنس آجارٌكوس ـ ـ 10 10 01 11 

 B  .................................. فطر من جنس أورٌكوالرٌا ـ ـ 10 10 00 11 

 B  ............................. فطرذالمً )من جنس ترمٌال( ـ ـ 10 10 00 11 

 B  ........................................................... غٌــرذا ـ ـ 10 10 09 11 
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 B  .............................................ـ خضر أخر خلٌط خضر  10 10 91 11 

بسععة مقشععورة، وإن كانععت منزوعععة بقععول قرنٌععة ٌا  10.10
 مكسرة.أو مفلوقة أو مفصصة أو  الغاللة

  

 A  ..........................................ـ بازالء )بٌسوم ساتٌفوم(  10 10 11 11 

 A  .....................................................................ـ حمص  10 10 01 11 

   أو فاصولٌا )فٌجنا، فاسٌولوس(: ـ لوبٌاء  

ذٌبر أو  (L)نجو وفٌجنا ممن جنس اء أو فاصولٌا ٌـ ـ لوب  
 وٌلكزٌت(: (L)فٌجنا رادٌاتا

  

 A  ........................... ................................... للب ارـ ـ ـ  10 10 01 11 

 A  ............................................................. للطعامـ ـ ـ  10 10 01 01 

لوبٌععععاء أو فاصععععولٌا حمععععراء صععععغٌرة )ادزوكععععً(   ـعععع ـ  
 وس أو فٌجنا انجوالرٌس(: ٌولس)فا

 A 

 A  ..................................... ......................... للب ارـ ـ ـ  10 10 00 11 

 A  ............................. ...............................للطعامـ ـ ـ  10 10 00 01 

 A  ـ ـ لوبٌاء أو فاصولٌا عادٌة )فاسٌولوس فولجارٌس(:  

 A  ..................... ........................................ـ ـ ـ للب ار  10 10 00 11 

 A  ........... ...............................................للطعام.ـ ـ ـ  10 10 00 01 

 A  .. .....................................................ـ ـ غٌرذـــا  10 10 09 11 

 A  ....... .............................................................عدس.ـ  10 10 01 11 

ا ماجور( وفول صعغٌر )فٌسعٌا فابعا ـ فول عرٌض )فٌسٌا فاب 10 10 01 11 
 ...... ..........................اٌجوٌنا وفٌسٌا فابا مٌتور( 

 A 

 A  ـ غٌرذا:   

 A  ... ........................................................... ماشـ ـ ـ  10 10 91 11 

 A  ....... ............................................. غٌرذـــاـ ـ ـ  10 10 91 91 

جعع ور المنٌهععوط )مععانٌوق( واالراروت والسععحلب،   10.10
قلقاس رومً، بطاطا حلوه، ج ور ودرنات مماثلعة 
غزٌعععرة النشعععأ أو االٌنعععولٌن، طازجعععة أو مبعععردة أو 
مجمععععدة أو مجففععععة كاملععععة أو مقطعععععة أو بشععععكل 

 مكتالت؛ لب النخٌل الهندي )ساجو(.

  

 A  ................ .........................ـ ج ور منٌهوط )مانٌوق(  10 10 11 11 

 B  .......... .............................ـ بطاطا حلوة )جزر ٌمانً(  10 10 01 11 

   :ـ غٌرذـــا  

 A  .......... .................................................. سحلبـ ـ ـ  10 10 91 11 

 B  .. ................................................رومًقلقاس ـ ـ ـ  10 10 91 01 

 B  ......... ........................................... غٌرذـــاـ ـ ـ  10 10 91 91 
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البرازٌععل وجععوز الكاشععو )لععوز جععوز الهنععد وجععوز   18.11
 ذندي(، طازجة أو جافة، بقشرذا أو بدونه.

  

   ـ جوز الهند )نارجٌل(:  

 A  ...............................................................مجفف.ـ ـ  18 11 11 11 

 B  ....... ........................................................…ـ ـ غٌره 18 11 19 11 

   ـ جوز البرازٌل:  

 B  .......................................................……بقشره ـ ـ  18 11 01 11 

 A  ....................................................………مقشر ـ ـ  18 11 00 11 

   و )لوز ذندي(:جـ جوز الكا  

 B  ...........................................................…قشره بـ ـ  18 11 01 11 

 A  ............................................................…مقشر ـ ـ  18 11 00 11 

ثمععار قشععرٌة أخععر، طازجععة أو جافععة، بقشععرذا أو   18.10
 بدونه.

  

   لــــوز:ـ   

 A  ................................................. ............بقشره.ـ ـ  18 10 11 11 

 ............................................... ............…مقشر ـ ـ  18 10 10 11 
 B 

   ـ بندق )كورٌلوس(:  

 B  ...........................................................…بقشره ـ ـ  18 10 01 11 

 B  ....................................................………مقشر ـ ـ  18 10 00 11 

 B  ـ جوز عادي:  

 B  ...........................................................…بقشره ـ ـ  18 10 01 11 

 B  ...............................................................مقشر.ـ ـ  18 10 00 11 

 B  ......................................................ـ كستناء )كستانا(  18 10 01 11 

   حلبً:ـ فستق   

 A  ..............................................................ـ ـ ـ بقشره 18 10 01 11 

 B  ...............................................................ـ ـ ـ مقشر 18 10 01 01 

 B  ...................................................جوز المكادٌما ـ  18 10 01 11 

   ـ غٌرذـــا:   

    :صنوبرـ ـ ـ   

 A  .........................................................بقشرةـ ـ ـ ـ  18 10 91 11 

 A  ............................................................مقشرـ ـ ـ ـ  18 10 91 10 

 B  ................................الحبة الخضراء )ألَبَنْت(ـ ـ ـ  18 10 91 01 

      :غٌـــرهـ ـ ـ   

 A  ..........................................................بقشرةـ ـ ـ ـ  18 10 91 91 

 B  ............................................................مقشرـ ـ ـ ـ  18 10 91 90 

 .. .....طازج أو مجفف موز، بما فٌه موز البالنتان، 18 10 11 11 18.10
 A 

اوفوكعادو )كمثعرى أمرٌكعً(  تمر وتٌن وأنانعاس و  18.10
 ، ومنجوستٌن،طازجة أو مجففة.هومنج هوجواف

  

   ـ تمـــــر:  

 A  ............ ....................................)رطب(. طازجـ ـ ـ  18 10 11 11 

 A  .......... ..................................................مجففـ ـ ـ  18 10 11 01 

 A  ....... .....................................................زمكنوـ ـ ـ  18 10 11 01 

 A  ... ................................................... غٌـــرهـ ـ ـ  18 10 11 91 

   تـــــٌن:ـ   

 A  .... .........................................................طازجـ ـ ـ  18 10 01 11 

 A  ............................................................ جـافـ ـ ـ  18 10 01 01 
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 A  ...................................................................أناناس.ـ  18 10 01 11 

 A  ........ ........... ............. ....................................ـ أفوكادو 18 10 01 11 

   :نو مانجوستٌ منجه، هـ جواف  

 A  ......................................................جوافــه.ـ ـ ـ  18 10 01 11 

 A  ........................................................ منجهـ ـ ـ  18 10 01 01 

 A  ...................................................... ستٌنمنجوـ ـ ـ  18 10 01 01 

 مجففة.حمضٌات، طازجة أو   18.10
 A 

 A  ....................................................................برتقال.ـ  18 10 11 11 

(، ما)بمعا فٌهعا التانجعارٌن والساتسعوـ  ٌوسعفى أوماندرٌنعه  18 10 01 11 
  .........كلمنتٌنا، ولكنج وغٌرذا من الحمضٌات المهجنة 

A 

 A  ............ بما فٌها البوملً )جرٌب فروت(ـ لٌمون ذندي  18 10 01 11 

، )سعٌتروس لٌمعون، سعٌتروس لٌمونعوم(ـ  لٌمون حعامض   
 )سٌتروس اروانتٌفولٌا،سٌتروس التٌفولٌا(:لٌم 

 A 

 A  .......... .................................................طازج.ـ ـ ـ  18 10 01 11 

 A  ........ .....................................................ـ ـ ـ جاف  18 10 01 01 

 A  ............................................................ـ غٌرذـــا  18 10 91 11 

 مجـفف.زج أو عنب، طا  18.10
  

 A  ......... ............................................................ـ طازج  18 10 11 11 

 A  ............ .. ..............................................مجفف )زبٌب(ـ  18 10 01 11 

 باباٌا، طازج.  فٌه الشمام( و بطٌخ )بما  18.10
 A 

 A   الشمام(:ـ بطٌخ )بما فٌه   

 A  ...... ..............................................…ـ ـ بطٌخ أخضر 18 10 11 11 

 A  ـ ـ غٌره:  

 A  .. ........................... قاوون( بطٌخ أصفر )شمام وـ ـ ـ  18 10 19 11 

 A  . ................................................... غٌرذـــاـ ـ ـ  18 10 19 91 

 A  ....... ......................................................ـ بـابـاٌـا  18 10 01 11 

 طازجة.تفاح وكمثرى وسفرجل،   18.18
 A 

 A  . .....................................................................ـ تفاح  18 18 11 11 

 A  وسفرجل:ـ كمثرى   

 A  ............................................................كمثرىـ ـ ـ  18 18 01 11 

 A  .......... .................................................سفرجلـ ـ ـ  18 18 01 01 

راق خوخ  )بما فٌه الدبرقوق أو  مشمش وكرز أو  18.19
قراصعععٌة )خعععوخ  األملعععس كنٌكتعععارٌنك( برقعععوق و

 شائت(، طازجة.

 A 

 A  .. ...............................................................مشمش.ـ  18 19 11 11 

 ......... .............................................................كرز.ـ  18 19 01 11 
 A 

أو خعوخ معن نعوع برونعوس ) بمعا فٌعه كنٌكتعارٌنك ـ دراق  18 19 01 11 
 ............ .. ................................................... (بٌرسٌكا

 A 

 A  ...قراصٌةـ برقوق أو خوخ من نوع برونس دومستكا و 18 19 01 11 

 طازجة.فواكه أخر،   18.11
 A 

 A  ...... ..........................ز أو فراولة( ـ توت األرض )فرٌ 18 11 11 11 

 A  . .......................................ـ توت العلٌق وتوت عادي  18 11 01 11 

 A  . ....................ومنـ عنبٌات وفواكه أخر من نوع فاكسٌ 18 11 01 11 

 A  .. ....................................................................ـ كٌوي 18 11 01 11 

 A  ...................................................................دورٌان ـ 18 11 01 11 

 A  ـ غٌرذـــا:  

 A  ... ...........................................................رمانـ ـ ـ  18 11 91 11 
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 A  ... .......................................  اٌكى دنٌا )بشملة(ـ ـ ـ  18 11 91 01 

 A  . ....................... صبٌر )تٌن شوكً أو برشومً(ـ ـ ـ  18 11 91 01 

 A  ..... ............................................... غٌرذـــاـ ـ ـ  18 11 91 91 

ار غٌر مطبوخة أو مطبوخعة بالبخعار أو فواكه وثم  18.11
علععى سععكر  احتععوتمسععلوقة بالمععاء، مجمععدة، وإن 

 مضاف أو مواد تحلٌة أخر.

  

 B  ... .............................ـ توت األرض )فرٌز أو فراولة(  18 11 11 11 

كشععمش أسععود أو أبععٌض أو  ـعع تععوت العلٌععق وتععوت عععادي و 18 11 01 11 
 ... ...............................................ب أحمر وعنب الثعل

 B 

 B  ....... .....................................................ـ غٌرذـــا  18 11 91 11 

فواكعععه وثمعععار، محفوظعععة مؤقتعععا)مثال بغعععاز ثعععانً   18.10
أوكسععٌد الكبرٌععت أو فععً مععاء مملععح أو مكبععرت أو 

بقصد الحفظ المؤقعت( ولكعن  مواد أخر إلٌهمضاف 
 المباشر. لالستهالتغٌر صالحة بحالتها ذ ه 

  

 B  .......................................................................كرز.ـ  18 10 11 11 

 B  ......... ...................................................ـ غٌرذـــا  18 10 91 11 

 18.11فواكه مجففة غٌر تلت الم كورة فً البنود   .18.1
، خلعععٌط معععن أثمعععار قشعععرٌة أو فواكعععه 18.10إلعععى 

 مجففة من األنواع الم كورة فً ذ ا الفصل.

  

 B  ... ...............................................................ـ مشمش  18 10 11 11 

 B  .......... )يحتنتد دتمةشفكا(نوع ـ خوخ أو برقوق من  18 10 01 11 

 B  .. ...................................................................تفاح.ـ  18 10 01 11 

 B  أخر:ـ فواكه   

 B  ............................ ........................ كرز )وشنة(ـ ـ ـ  18 10 01 11 

 B  ...................... .................................ذنديتمر ـ ـ ـ  18 10 01 01 

 B  ................ ...........................................كمثرىـ ـ ـ  18 10 01 01 

 B  ...... .............................................. غٌرذـــاـ ـ ـ  18 10 01 91 

ـ خلٌط ثمار قشرٌة أو فواكه مجففعة معن األنعواع المع كورة  18 10 01 11 
 ........... ..............................الفصل.فً ذ ا 

 B 

01.10 
قشور حمضٌات وقشعور بطعٌخ )بمعا فٌعه الشعمام(،  18 10 11 11

فً  طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتا  
خععر لٌععه مععواد أإمععاء مملععح أو مكبععرت أو مضععاف 

  ........... ............................. .بقصد الحفظ الموقت
5% 
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منعععه الكعععافٌٌن؛  أو منزوععععا   بعععن، وإن كعععان محمصعععا    19.11
قشور وغالالت بن؛ أبدال بن محتوٌعة علعى بعن بأٌعة 

 نسبة كانت.

  

   محمص:ـ بن غٌر   

........................................ـ ـ غٌر منزوع منه }الكافٌٌن{  19 11 11 11    A  

 A  ...............................................ـ ـ منزوع منه }الكافٌٌن{  19 11 10 11 

 A  ـ بن محمص:  

 A  .....,,,,,..............................ـ ـ غٌر منزوع منه }الكافٌٌن{  19 11 01 11 

 A  ...............................................}الكافٌٌن{.ـ ـ منزوع منه  19 11 00 11 

 A  ...............................................................................ـ غٌره 19 11 91 11 

   .شاي، وإن كان منكها    19.10

ـ شاي أخضر )غٌر مخمر( فعً عبعوات مباشعرة ال ٌزٌعد وزن  19 10 11 11 
 ......................................كٌلو غرام  0محتواذا عن 

 A 

 A  ......................ـ شاي أخضر )غٌر مخمر( فً عبوات أخر  19 10 01 11 

، فعععً عبعععوات ـعع شعععاي أسعععود )مخمعععر( وشعععاي مخمعععر جزئٌعععا    
 كٌلو غرام: 0ٌزٌد وزن محتواذا عن  مباشرة ال

  
 

 A  جرام 0صغٌرة الٌزٌد وزنها عن  أكٌاسشاي مغلف بـ ـ ـ  19 10 01 11 

 A  ....................................................................غٌرذا ـ ـ ـ  19 10 01 91 

 A  عبوات أخر ، فً ـ شاي أسود )مخمر( وشاي مخمر جزئٌا   19 10 01 11 

     

  كابسععكوم جععنسبٌبععر؛ ثمععار مععن  جععنسفلفععل مععن   19.10

  (، مجففعة أوحلعو بٌمنتعا )فلفعل جعنس( أو معن حارة )فلٌفلة

 مجروشة أو مسحوقة. 

  

   ـ فلفل من نوع }بٌبر{:  

 B  ........................................مسحوق.ـ ـ غٌر مجروش وال  19 10 11 11 

 B  .................................................مسحوق.ـ ـ مجروش أو  19 10 10 11 

بٌمنتععا  جععنس( أو منحععارة كابسععكوم )فلٌفععة جععنسمععن  ثمععارـعع  19 10 01 11 
 ...................( مجففة أو مجروشة أو مسحوقة حلو )فلفل

 B 

 .................................................................................فانٌلٌا 19 10 11 11 19.10
 B 

   .قرفة وأزذـار شجرة القرفة  19.10

   مسحوقة:ـ غٌر مجروشة وال   

 B  ................................ ـ ـ قرفة )سٌناموم زٌالنٌكوم بلوم( 19 10 11 11 

 B   .........................................................................ـ ـ غٌرذا 19 10 19 11 

 B  ....................................................مسحوقة.ـ مجروشة أو  19 10 01 11 

 ................................قرنفـل )كبوش وسٌقان وثمار(  19 10 11 11 19.10
 B 

   ب الهال )قاقلة(.جوز الطٌب وبسباسته و ح  19.18

 A  ..................................................................ـ جوز الطٌب   19 18 11 11 

 P .......................................................ـ بسباسة جوز الطٌب  19 18 01 11 

 A  ...........................................................ـ حب الهال )قاقلة(  19 18 01 11 

صععععٌنً)جا بٌة( وشععععمر  ٌنسععععونأو  ٌنسععععونبعععع ور   19.19
 وكزبرة وكمون وكراوٌة؛ حبات عرعر. 

  

 B  ...........................................ـ ب ور ٌانسون )ب ور جا بة(  19 19 11 11 

 B  ....................................................................كزبرة.ـ ب ور  19 19 01 11 

 A  ...................................................................كمون.ـ ب ور  19 19 01 11 

 A  .................................................................كراوٌة.ـ ب ور  19 19 01 11 
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 B  ...............................................ـ ب ور شمر؛ حبات عرعر  19 19 01 11 

زنجبٌل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار )رند(   19.11
 وبهارات وتوابل أخر. يوكار

  

 B  .........................................................................زنجبٌل.ـ  19 11 11 11 

 B  ..... ...................................................................زعفران.ـ  19 11 01 11 

 B  ..............................................................................كركم.ـ  19 11 01 11 

 B  أخر:ـ بهارات وتوابل   

 B  .... /ب من ذ ا الفصل1مخالٌط م كورة فً المالحظة  ـ ـ 19 11 91 11 

 B  :ـ ـ غٌرذـــا  

 B  ...............................................……................ـ ـ ـ حلبه  19 11 99 11 

 B  .................................. .................ـ ـ ـ زعتر أوراق غار 19 11 99 01 

 B  ......................................................................ـ ـ ـ كاري 19 11 99 01 

 B  ......................................................... غٌرذـــاـ  ـ ـ  19 11 99 91 
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   نطة ) قمح ( وخلٌط حنطة مع شٌلم.ح  11.11

 C  ...................................................ـ حنطة ) قمح ( صلبة  11 11 11 11 

   ـ غٌرذـــا:  

 C  .............................................عادٌةحنطة ) قمح ( ـ ـ ـ  11 11 91 11 

 C  .............................................رفٌعةح ( حنطة ) قمـ ـ ـ  11 11 91 01 

 C  ............................................ خلٌط حنطة مع شٌلمـ ـ ـ  11 11 91 01 

 A  .........................................................شٌلم ) جاودار (  11 10 11 11 11.10

 A  ......................................................................شــعٌر. 11 10 11 11 11.10

    .شـــوفان  11.10

 A  ...................................... شوفان أشهب )أو أسود(ـ ـ ـ  11 10 11 11 

 A  ...................................... شوفان أبٌض )أو أصفر(ـ ـ ـ  11 10 11 01 

 A   رة.  11.10

 A  ...............................................................ـ تقاوي للب ار  11 10 11 11 

 A  ـ غٌرذـــا:  

 A  ................................................  رة صفراء  ذبٌةـ ـ ـ  11 10 91 11 

 A  ...........................................................بٌضاء  رةـ ـ ـ  11 10 91 01 

 A  ...........................................................سمراء رة ـ ـ ـ  11 10 91 01 

 A  ......................................................... غٌرذـــاـ ـ ـ  11 10 91 91 

   أرز.  11.10

 A  ........................الزذري(.ـ أرز غٌر مقشور )أرز بغالفه  11 10 11 11 

 A  ..............................................ـ أرز مقشور )أرز أسمر(  11 10 01 11 

 A  ملمعا  أو  وإن كان ممسوحا   أو جزٌئا   ـ أرز مضروب كلٌا   11 10 01 11 

 A  ....................................................................مكسرـ أرز  11 10 01 11 

 A  .........................................................محبوب السورغو 11 10 11 11 11.10

حبععوب  العصععافٌر؛حنطععة سععوداء ودخععن وحبععوب   11.18
 أخر.

  

 C  ..............................................................اء.سودـ حنطة  11 18 11 11 

 A  ......................................................................ـ دخــن  11 18 01 11 

 A  ..........................................................ـ حبوب العصافٌر  11 18 01 11 

 A  ..................................................................أخر.ـ حبوب  11 18 91 11 
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   دقٌق حنطة )قمح ( أو دقٌق خلٌط حنطة مع شٌلم.  11.11

 C  .............................. .........ـ ـ ـ دقٌق حنطة ) قمح (  11 11 11 11 

 C  .......................... .... ـ ـ ـ دقٌق خلٌط حنطة مع شٌلم  11 11 11 01 

دقٌععق حبععوب )عععدا دقٌععق الحنطععة }قمععح{ أو دقٌععق   11.10
 خلٌط الحنطة مع شٌلم(.

  

  ................... ...........................................ـ دقٌق شٌلم  11 10 11 11 

A 

 A  ......................................... ...................... رة.ـ دقٌق  11 10 01 11 

 A  ـ غٌرذـــا:  

 A  ................................................. .....شعٌردقٌق ـ ـ ـ  11 10 91 11 

 A  ............................................... .....شوفاندقٌق ـ ـ ـ  11 10 91 01 

 A  ................................... ....دقٌق حبوب السورغومـ ـ ـ  11 10 91 01 

 C  ........................................ .... دقٌق حنطة سوداءـ ـ ـ  11 10 91 01 

 A  ................................................ .......دخندقٌق ـ ـ ـ  11 10 91 01 

 A  ...................................................دقٌق أرز ـ ـ ـ 11 10 91 01 

 A  ................................................. .... غٌرذـــاـ ـ ـ  11 10 91 91 

   مكتلة(. جرٌش وسمٌد )كرٌات حبوب  11.10

   سمٌد: ـ جرٌش و  

   ـ ـ من حنطة )قمح(:  

 A  ........................................................ .... جرٌشـ ـ ـ  11 10 11 11 

 A  ......................................................... .... سمٌد ـ ـ ـ  11 10 11 01 

 A  ـ ـ من  رة:  

 A  .......................................................... ...جرٌشـ ـ ـ  11 10 10 11 

 A  .......................................................... .... سمٌدـ ـ ـ  11 10 10 01 

 A  ـ ـ من حبوب أخر:  

 A  ........ ..................................................من شعٌرـ ـ ـ  11 10 19 11 

 A  ..................................... ...من حبوب السورغوم ـ ـ ـ  11 10 19 01 

 A  ........ ................................................ـ ـ ـ من شٌلم  11 10 19 01 

 A  .............................. ..................من حنطة سوداءـ ـ ـ  11 10 19 01 

 A  ........ ...................................................من دخنـ ـ ـ  11 10 19 01 

 A  ........ ...........................................من حبوب أخرـ ـ ـ  11 10 19 91 

 A  .. .................................................ـ كرٌات حبوب مكتلة 11 10 01 11 

مععثال مقشععورة أو حبععوب مشععغولة بطرٌقععة أخععرى )  11.10
مفلطحعععة أو معععدورة أو مقطععععة أو مكسعععرة بشعععكل 

؛ 11.10األرز الععداخل فععً البنععد  باسععتثناء(، رقععائق
نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو مطحون أو بشكل 

 رقائق.

  

   رقائق:ل ـ حبوب مفلطحة أو بشك  

 B  .................................................... ....ـ ـ من شوفان   11 10 10 11 

   ـ ـ من حبوب أخر:  

 B  ........................................... .... من حنطة )قمح(ـ ـ ـ  11 10 19 11 

 A  .................................. ....................... من شٌلمـ ـ ـ  11 10 19 01 

 A  .......................................... .... من حنطة سوداءـ ـ ـ  11 10 19 01 

 A  ...................................................... .... من دخنـ ـ ـ  11 10 19 01 

 A  ................................... .......من حبوب السورغومـ ـ ـ  11 10 19 01 
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 B  ...................................................... ...  من  رةـ ـ ـ  11 10 19 01 

 B  ............................................. .... من حبوب أخرـ ـ ـ  11 10 19 91 

معدورة أو مقطععة  ـ حبوب أخعر مشعغولة )معثال مقشعورة أو  
 مكسرة(:أو 

  

 B  ....................................................... ....ـ ـ من شوفان 11 10 00 11 

 %0  ............................................................ ....ـ ـ من  رة 11 10 00 11 

   ـ ـ من حبوب أخر:  

 A  ........................................... .... ن حنطة )قمح(مـ ـ ـ  11 10 09 11 

 A  ...................................................... ... من شٌلمـ ـ ـ  11 10 09 01 

 A  .......................................... .... من حنطة سوداءـ ـ ـ  11 10 09 01 

 A  ...................................................... .... من دخنـ ـ ـ  11 10 09 01 

 A  .................................... .... من حبوب السورغومـ ـ ـ  11 10 09 01 

 B  ............................................. .... من حبوب أخرـ ـ ـ  11 10 09 91 

ـعععع نبععععت الحبععععوب، كامععععل أو مفلطععععح أو بشععععكل رقععععائق أو  11 10 01 11 
 ........... .......................................................مطحون.

 A 

دقٌق وسمٌد ومساحٌق ورقائق وحبٌبعات وكرٌعات   11.10
 بطاطا مكتلة.

  

   ـ دقٌق وسمٌد ومساحٌق:   

 B  ......................................... .....................دقٌقـ ـ ـ  11 10 11 11 

 A  .......................................................... .... سمٌدـ ـ ـ  11 10 11 01 

 B  ..................................................... .....مساحٌقـ ـ ـ  11 10 11 01 

 B  .................................... ....ومكتالت.بات ـ رقائق وحبٌ 11 10 01 11 

دقٌععق وسععمٌد ومسععاحٌق البقععول القرنٌععة الٌابسععة   11.10
، دقٌعق وسعمٌد ومسعحوق 10.10الداخلة فً البنعد 

لعععععب النخعععععل الهنعععععدي )سعععععاجو( ودقٌعععععق وسعععععمٌد 
ومسعععحوق الجععع ور والعععدرنات الداخلعععة فعععً البنعععد 

 .(8) لفصلات الم كورة فً اـأو المنتج 10.10

  

   :10.10ـ من البقول القرنٌة الٌابسة الداخلة فً البند   

   دقٌق:ـ ـ ـ    

 A  ................................................. .... من بازالءـ ـ ـ ـ  11 10 11 11 

 A  ................................................... . من حمص ـ ـ ـ ـ 11 10 11 10 

 A  .................................................... ...من لوبٌاـ ـ ـ ـ  11 10 11 10 

 A  ............................................... ... من فاصولٌاـ ـ ـ ـ  11 10 11 10 

 A  ........ ............................................. من عدس ـ ـ ـ ـ 11 10 11 10 

 A  .................................................... ... من فول ـ ـ ـ ـ 11 10 11 10 

 B  ............................................... .. غٌرذـــا ـ ـ ـ ـ 11 10 11 19 

   :ـ ـ ـ سمٌد  

 A  ................................ ..................... من بازالءـ ـ ـ ـ  11 10 11 01 

 B  ................................................. .. من حمص ـ ـ ـ ـ 11 10 11 00 

 A  ...................................................... .. من لوبٌاـ ـ ـ ـ  11 10 11 00 

 A  .......................................... ........ من فاصولٌاـ ـ ـ ـ  11 10 11 00 

 A  .................................................. ... من عدس ـ ـ ـ ـ 11 10 11 00 

 B  .................................................... ... من فول ـ ـ ـ ـ 11 10 11 00 

 B  ............................................... ... غٌرذـــا ـ ـ ـ ـ 11 10 11 09 

      : 10.10فً البند  والدرنات الداخلة الج ور أو ـ من الساجو  

 A  ............................................... .... الساجوـ ـ ـ دقٌق  11 10 01 11 

 A  .............................. .................... الساجوـ ـ ـ سمٌد  11 10 01 01 
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  ال الحش  ااةحاء الصـــــــــــنف رمزالنظام المنسق البند

 
 

 A  الج ور الدرنات:وسمٌد دقٌق ـ ـ ـ 

 A  ...................................... ... المنٌهوط )مانٌوق(ـ ـ ـ ـ  11 10 01 01 

 A  ................................................. ... األراروتـ ـ ـ ـ  11 10 01 00 

 A  ............................................. ... من السحلبـ ـ ـ ـ  11 10 01 00 

 A  ........................................ ... من قلقاس رومًـ ـ ـ ـ  11 10 01 00 

 A  .......................................... ... من بطاطا حلوةـ ـ ـ ـ  11 10 01 00 

 A  ...   الدرنات األخرى والج ور وسمٌد من دقٌق ـ ـ ـ ـ غٌرذا  11 10 01 09 

 A  (:8ـ من المنتجات الم كورة فً الفصل )  

 A  ................................................... ... من كستناءـ ـ ـ  11 10 01 11 

 A  ............................ ............................ من اللوزـ ـ ـ  11 10 01 01 

 A  ..................................................... ... من التمرـ ـ ـ  11 10 01 01 

 A  ..................................................... ... من الموزـ ـ ـ  11 10 01 01 

 A  ....................................... .......... من جوز الهندـ ـ ـ  11 10 01 01 

 A  .......................................... ... من التمر الهنديـ ـ ـ  11 10 01 01 

 A  ......................................... ... من قشور الفواكهـ ـ ـ  11 10 01 01 

 B  ................................ ............ لٌمونمن ـ ـ ـ  11 10 01 81 

 A  ................................................. ... غٌرذـــاـ ـ ـ  11 10 01 91 

   شعٌر ناشط )مالت(، وإن كان محمصا.  11.10

 A  ..........................................................محمص.ـ غٌر  11 10 11 11 

 B  ............................................................. ...محمص.ـ  11 10 01 11 

   نشاء؛ إٌنولٌن.  11.18

   ـ نشاء:  

 A  .......................................... ...ـ ـ نشاء حنطة )قمح(  11 18 11 11 

 A   ....................................... ....................ـ ـ نشاء  رة  11 18 10 11 

 A  ..................................................... ...ـ ـ نشاء بطاطا  11 18 10 11 

 A  ................................... ...ـ ـ نشاء منٌهوط )مانٌوق(  11 18 10 11 

 A  ـ ـ أنواع نشاء أخر:   

 A  ...................................................... ...نشاء أرزـ ـ ـ  11 18 19 11 

 A  ............................................... ... نشاء أراروتـ ـ ـ  11 18 19 01 

 A  ...................... ... نشاء لب النخل الهندي )ساجو(ـ ـ ـ  11 18 19 01 

 A  ........................................... ... أنواع نشاء أخرـ ـ ـ  11 18 19 91 

 A  ........ ..........................................................ـ إٌنولٌن  11 18 01 11 

 . ........ جلوتٌن الحنطة )القمح(، وإن كان جاف. 11 19 11 11 11.19
 B 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف ظام المنسقرمزالن البند

   .فول الصوٌا، وإن كان مكسرا    10.11

 11 11 11 

10 

  .................. ...................................كاملةحبوب ـ ـ ـ 
A 

  ............. .....................................مكسرةحبوب ـ ـ ـ  10 11 11 01 
A 

غٌععر محمععص أو مطبععوخ بطرٌقععة  سععودانً،فععول   10.10

 .أخرى، وإن كان مقشورا أو مكسرا  

  

 B  .............................. .....................................بقشره.ـ  10 10 11 11 

 B  ...................... .................مكسرا.وإن كان  مقشور،ـ  10 10 01 11 

 A   ................... ...........................لب نارجٌل )كوبـرا(  10 10 11 11 10.10

 A  ..................................مكسرا .وإن كان  كتان،ب ر  10 10 11 11 10.10

    .السلجم، وإن كان مكسرا   ب ر اللفت و  10.10

 B  ................... ٌل االٌروسٌتالسلجم قل ب ر اللفت و ـ 10 10 11 11 

 B  ........................................................................ اغٌرذ ـ 10 10 91 11 

 B  ......................مكسرا .وإن كان  الشمس،ب ر عباد  10 10 11 11 10.10

   مكسرة.وإن كانت  أخر،أثمار وب ور زٌتٌة   10.10

 A  ...............................................................قطن.ـ ب ور  10 10 01 11 

 B  ............................................................سمسم.ـ ب ور  10 10 01 11 

 A  .......... ..................................................خردل.ـ ب ور  10 10 01 11 

   ـ غٌرذا:  

 ............................…………………ـ ـ ب ور خشخاش  10 10 91 11 
P 

   ـ ـ غٌرذا:  

 P ...........................….......................خشخاشـ ـ ـ  10 10 99 11 

 P ....................................................قنبب ور ـ ـ ـ  10 10 99 01 

 A  .............. ............................................... غٌرذاـ ـ ـ  10 10 99 91 

دقٌق وسمٌد ب ور وثمار زٌتٌة، عدا دقٌق وسعمٌد   10.18

 الخردل.
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف ظام المنسقرمزالن البند

 A  .......................................................ـ من فول الصوٌا  10 18 11 11 

 B  .............................................................ـ غٌرذـــا  10 18 91 11 

   ب ور وثمار ونوى معده للب ار.  10.19

 A  ................................................. ـ  ب ور شوندر السكر 10 19 11 11 

 A  ـ ب ور نباتات علفٌة:  

 A  .... ..............................………….ـ ـ ب ور برسٌم )فصه( 10 19 01 11 

 A  . .......................……………….ـ ـ ب ور نفل )ترٌفولٌام(  10 19 00 11 

 A  .....................................………..ـ ـ ب ور عكرش )تف( 10 19 00 11 

 A  . .............……….كنتكً )بوابر اتنسسال(ـ ـ ب ور تف ال 10 19 00 11 

 بٌرٌن لولٌامالم ، )لولٌام ملتفلورم  ـ ـ ب ور زوان الجودار 10 19 00 11 

(L) ................................................................... 

 A 

 A  ـ ـ غٌرذـــا:  

 A  .............................................................ترمسـ ـ ـ  10 19 09 11 

 A  ......... ............................................ غٌرذـــاـ ـ ـ  10 19 09 91 

 A  .....أزذارذامن أجل  أساساـ ب ور نباتات عشبٌة تزرع  10 19 01 11 

 A  ـ غٌرذا:  

 A  ـ ـ ب ور خضر:  

 A  ..................... ................................طماطمور ب ـ ـ ـ  10 19 91 11 

 A  ................. .....................................كراثب ور ـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  .........................................................فجلب ور ـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ...... ...................................................ب ور جزرـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ....................... ..................................ب ور خٌارـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ........................................................كوسهب ور ـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ......... ................................................ب ور قرعـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ................... ..................................ب ور با نجانـ ـ ـ  10 19 91 81 

 A  غٌرذـــا:ـ ـ  ـ  

 A  ................ ....................................خسب ور ـ ـ ـ ـ  10 19 91 91 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف ظام المنسقرمزالن البند

 A  ............ .....................................جرجٌرب ور ـ ـ ـ ـ  10 19 91 90 

 A  .......… )من جنس كابسٌوم أوبٌنتما( بـــ ور فلفلـ ـ ـ ـ  10 19 91 90 

 A  .... ..........................................…. غٌرذـــاـ ـ ـ ـ  10 19 91 99 

 A  ........... ....................................…..….ـ ـ غٌرذـــا  10 19 99 11 

الدٌنار، طـازجة، أو  حشٌشه(  أقماعأثمار )   10.11

ة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل فمجف

 الدٌنار. حشٌشهكرٌات مكتلة؛ غبار 

  

الدٌنار غٌر مجروشة وال مسحوقة  حشٌشهاع( ـ أثمار )أقم 10 11 11 11 

  ....... ...............................مكتالت.وال بشكل 

 A 

العدٌنار مجروشعة أو مسعحوقه أو  حشٌشعهـ أثمعار )أقمعاع(  10 11 01 11 

 ......... ........الدٌنار. حشٌشهبشكل كرٌات مكتلة؛ غبار 

 A 

مععن  واألثمععارالبعع ور  نباتععات وأجزاءذععا، بمععا فٌهععا  10.11

لنوع المستعمل أساسا فً صعناعة العطعور أو فعً ا

الصععععٌدلة أو فععععً أغععععراض إبععععادة الحشععععرات، أو 

الطفٌلٌععات أو الفطرٌععات، أو فععً أغععراض مماثلععة، 

طازجة أو مجففعة وإن كانعت مقطععة أو مكسعرة أو 

 مسحوقة.

  

 A  ..........................................…..............ـ ج ور جنسنج  10 11 01 11 

 P .............................................................االكوك أوراق ـ 10 11 01 11 

 P ............................................................شقش خشخا ـ 10 11 01 11 

   ـ غٌرذـــا:  

 A  ..................... ..............سوداء(به حب البركة )حـ ـ ـ  10 11 91 11 

 P ...................................................خشخاش أسودـ ـ ـ  10 11 91 01 

شظاٌا وقطع خشب الععود وخشعب الصعندل وأخشعاب بخعور ـ ـ ـ  10 11 91 01 

 .................................................................أخر

 B 

 
01 91 11 10 

 B  ...............................................................ـ ـ ـ نعناع
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف ظام المنسقرمزالن البند

 
01 91 11 10 

 B   ...........................................................ـ ـ ـ كركدٌه

 
01 91 11 10 

 P ........................................................ـ ـ ـ قنب ذندي

 
01 91 11 10 

 B  ...................................................ـ ـ ـ أعواد السوات

 B  ............ ...................................... غٌرذــــاـ ـ ـ  12 11 90 90 

قرون خرنعوب )خعروب( وأعشعاب بحرٌعة وغٌرذعا   10.10

المائٌعععة وشعععوندر السعععكر وقصعععب معععن الطحالعععب 

السكر، طازجة أو مبعردة أو مجمعدة أو جافعة، وإن 

ومنتجعات  الفواكهكانت مطحونة؛ نوى ولب )قلب( 

الهندباء البرٌة غٌر  نباتٌة أخر )بما فً  لت ج ور

المحمصة من فصٌلة شٌكورٌا أنتٌبعوس سعاتٌفوم( 

سععتهالت البشععري، لال ساسععا  أمععن النععوع المسععتخدم 

 وال داخلة فً مكان آخر. غٌر م كورة

  

     

   ـ غٌرذـــا:  

 A  ........... ..........................……………….ـ ـ شوندر السكر 10 10 91 11 

   ـ ـ غٌرذـــا:  

 B  ...... ......................... ب ور بطٌخ )أخضر وأصفر(ـ ـ ـ  10 10 99 11 

 B  .. .... ................ .............................. قصب السكرـ ـ ـ  10 10 99 01 

 B  .. ............................... وقرع ةب ور ٌقطٌن وكوسـ ـ ـ  10 10 99 40 

 B  نوى ولب )قلب( المشمش والبرقوق )دراق(..... ـ ـ ـ 10 10 99 50 

 B  ................................................... غٌرذـــاـ ـ ـ  10 10 99 91 

قشععور( حبععوب، خععام وإن  قععش وتععبن وعصععافات )  10.10

بشعععكل  مضعععغوطة أو مطحونعععة أو كانعععت مهشعععمة،

 مكتالت.

  

  ........... ......................................................تبنـ ـ ـ  10 10 11 11 
A 

  ...................................... .............. غٌرذـــاـ ـ ـ  10 10 11 91 
A 
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 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف ظام المنسقرمزالن البند

ملفوف لفتً علفً وشوندر )بنجر( علفعً وجع ور   10.10

علفٌععة وكععأل وبرسععٌم )فصععه( ونفععل وكرنععب علفععً 

وترمس وكرسنة )بٌقٌعه( ومنتجعات علفٌعة مماثلعة 

  .وإن كانت بشكل مكتالت

  

  ........ ......................ـ مسحوق ومكتالت برسٌم )فصه( 10 10 11 11 
A 

  ـ غٌرذـــا:  
A 

  ........ .....................................................ترمسـ ـ ـ  10 10 91 11 
A 

  ........ ...............................كرسنة )بٌقٌه( وجلبانـ ـ ـ  10 10 91 01 
A 

  ........ ..............................................غٌرذـــاـ ـ ـ  10 10 91 91 
A 
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 الفئة وحدة االستٌفاء الصــــــــــــنف رمزالنظام المنسق البند

صعععمل اللعععت؛ صعععمو  راتنجعععات وصعععمو  راتنجٌعععة   10.11
 وراتنجات زٌتٌة )مثل البالسم(، طبٌعٌة.

  

 B  ...................... ......................................ـ صمل عربً  10 11 01 11 

   ـ غٌرذـــا:  
 A  ............................. ............................... كثٌراءـ ـ ـ  10 11 91 11 

 A  .......................... ................................... كاستمـ ـ ـ  10 11 91 01 

 A  ...................... ........................................جاويـ ـ ـ  10 11 91 01 

 ............................................................. حلتٌتـ ـ ـ  10 11 91 01 
 A 

 A  .............. ......................................... مــــرـ ـ ـ  10 11 91 01 

 A  ......... .......................................... لبان  كــرـ ـ ـ   10 11 91 01 

 B  ..... .................................................. لبان بخورـ ـ ـ  10 11 91 01 

 B  . ..................................................لبان المــىـ ـ ـ  10 11 91 81 
   غٌرذـــا:ـ ـ ـ   
 A  ........ ...................................... صمو  راتنجٌةـ ـ ـ ـ  10 11 91 91 

 A  .... ............................................. صمو  زٌتٌةـ ـ ـ ـ  10 11 91 90 
 A  . ................................................ بالسم طبٌعٌةـ ـ ـ ـ  10 11 91 90 

 B  ......... ......................................... غٌرذـــاـ ـ ـ ـ  10 11 91 99 

عصارات وخالصعات نباتٌعة، معواد بكتٌنٌعة، بكتٌنعات   10.10
وبكتععات، آجععار ـ آجععار وغٌرذععا مععن مععواد مخاطٌععة 
ومكثفععات، مشععتقة مععن منتجععات نباتٌععة، وإن كانععت 

 معدله.

  

   ـ عصارات وخالصات نباتٌة:  

 P ............................................................……ـ ـ أفٌون 10 10 11 11 

   ـ ـ غٌرذـــا:  

 P ............................................................حشٌشـ ـ ـ  10 10 19 11 

 
 

 القئة ــــــــــنفالصــ رمزالنظام المنسق البند

منتجععات نباتٌععة غٌععر معع كورة وال داخلععه فععً مكععان   10.10
 آخر.

  

   ـ غٌرذـــا:  
 B  ..... ..................................................حنــاء.ـ ـ ـ  10 10 91 01 
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 الفئة الصــــــــــــنف رمزالنظام المنسق البند

وشعععحوم  فٌهععا دذععن الخنزٌععر()بمععا شععحوم خنزٌععر  10.11
أو  10.19البنععد  عععدا الداخلععة فععً دواجععن طٌععور
10.10. 

   

 B  ....... ................................دواجنشحوم طٌور ـ ـ ـ  10 11 11 11 
شعحم عظعم دواجعن وشعحوم مستحصعل علٌهعا معن نفاٌعا ـع ـ ـ  10 11 11 01 

 ... .................................................... الدواجن

 B 

دذععن وشععحم الخنزٌععر بمععا فٌهععا شععحم العظععم والشععحوم ـعع ـ ـ  10 11 11 01 
 X ...........................الخنزٌر  تالمتحصل علٌها من نفاٌا

شحوم ودذون فصائل البقر أو الضعأن أو المعاعز   10.10
 . 10.10عدا الداخلة فً البند 

  

 ..............................حوم ودذون فصائل البقر شـ ـ ـ  10 10 11 11 
 B 

 A  ...............شحوم ودذون فصائل الضأن والماعز ـ ـ ـ  10 10 11 01 

سععععتٌارٌن دذععععن وشععععحم الخنزٌععععر وزٌععععت دذععععن   10.10
الخنزٌععر وسععتٌارٌن زٌتععً، وزٌععت دذععن وشععحم 
ومرجرٌن زٌتً، غٌر مسعتحلبة وال مخلوطعة وال 

 طرق أخرى.محضرة بأي 

  
 
  

   :ستٌارٌن زٌتًـ ـ ـ   

 X ……...........................................ـ ـ ـ ـ من خنزٌر 10 10 11 11 

 B  .........................................................ـ ـ ـ ـ غٌره 10 10 11 19 
   :مرجرٌن زٌتًـ ـ ـ   

 X ……….........................................زٌرـ ـ ـ ـ من خن 10 10 11 01 

 B  .........................................................ـ ـ ـ ـ غٌره 10 10 11 09 
   :غٌرذـــاـ ـ ـ    

 X ... ..............................................ـ ـ ـ ـ من خنزٌر 10 10 11 91 

 B  .........................................................ـ ـ ـ ـ غٌره 10 10 11 99 

، زٌععت فععول الصععوٌا وجزٌئاتععه، وإن كععان مكععررا    10.10
 .ٌا  ئمٌاٌولكن غٌر معدل ك

  

 B  ... .......................صمغهـ زٌت خام وإن كان قد أزٌل  10 10 11 11 
 B  ... ................................................................ـ غٌره  10 10 91 11 

، زٌععت فععول سععودانً وجزٌئاتععه، وإن كععان مكععررا    10.18
 . ٌا  ئمٌاٌولكن غٌر معدل ك

  

 A  ................................... ...........................ـ زٌت خام  10 18 11 11 
 A  ................................. ..................................ـ غٌره  10 18 91 11 

، ولكععن زٌععت زٌتععون وجزٌئاتععه، وإن كععان مكععررا    10.19
  كٌمٌائٌا.غٌر معدل 

  

 B  .............................ـ زٌت العصرة األولى )زٌت بكر(  10 19 11 11 
 B  ........... ........................................................ـ غٌره  10 19 91 11 

من  علٌها مستحصل ئاتهاٌجز و أخر زٌوت 10 11 11 11 10.11
 معدلة ولكن غٌر زٌتون فقط،وإن كانت مكررة

 الزٌوت أو بما فً  لت مخالٌط تلت ٌا،ئمٌاٌك
 جزٌئاتها مع زٌوت أو جزٌئات أخر داخلة فً 

B 
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 .10.19البند 
، ولكن غٌر نخٌل وجزٌئاته، وإن كان مكررا  زٌت   10.11

 .ٌا  ئمٌاٌمعدل ك

 B 

 B  ...............................................................ـ زٌت خام  10 11 11 11 

 B  ...... .............................................................ـ غٌره  10 11 91 11 

 ور عباد الشمس أو ب ور القرطم أو بزٌوت   10.10
ولكن  وإن كانت مكررة، ب ور القطن وجزٌئاته،

 . ٌا  ئمٌاٌغٌر معدلة ك

 B 

 B  ـ زٌت ب ور عباد الشمس أو القرطم وجزئٌاتها:  

 B  .... ..................................................…ـ ـ زٌت خام  10 10 11 11 

 B  .....................................................………ره ـ ـ غٌ 10 10 19 11 

 B  ـ زٌت ب رة القطن وجزٌئاته:   

 B  .................…ـ ـ زٌت خام وإن نزع منه الجوسٌبول 10 10 01 11 

 B  ..... ...................................................……ـ ـ غٌره  10 10 09 11 

زٌوت جعوز الهنعد )كعوبرا( أو نعوى ثمعرة النخٌعل   10.10
أو نوى نخل البرازٌعل )ٌاباسعو( وجزٌئاتهعا، وإن 

 . ٌا  ئمٌاٌكانت مكررة، ولكن غٌر معدلة ك

 B 

 B  ـ زٌت جوز الهند )كوبرا( وجزٌئاته:  

 B  ...................................................……ـ ـ زٌت خام  10 10 11 11 

 B  ..................................................................ـ ـ غٌره  10 10 19 11 

ـ زٌت نوى ثمرة النخٌل أو نوى نخٌل البرازٌعل )ٌاباسعو(   
 وجزٌئاته:

 B 

 B  ..................... ....................................ـ ـ زٌت خام  10 10 01 11 

 B  ........................................................... .ـ ـ غٌره 10 10 09 11 

ن كانععت أو خععردل وجزٌئهععا، وأزٌععت لفععت سععلجم   10.10
 كٌماوٌا . معدلة ولكن غٌر مكررة،

 B 

 قلٌلعة محتعوي علعى نسعبة سلجم وجزٌئاتها وأزٌت لفت  ـ  
 من حامض االٌروسٌت:

 B 

 B  .......................... .................….............خام ـ ـ زٌت 10 10 11 11 

 B  ............................................................ .ـ ـ غٌرذا 10 10 19 11 

 B  غٌــرذا: ـ  

 ...........................................................زٌت خام ـ ـ 10 10 91 11 
 B 

 B  ..........................................................غٌــرذاـ ـ  10 10 99 11 

زٌعوت ودذععون نباتٌععة ثابتععة أخعر )بمععا فٌهععا زٌععت   10.10
جوجوبععا( وجزٌئاتهععا، وإن كانععت مكععررة، ولكععن 

 ٌا. ئمٌاٌغٌر معدلة ك

 B 

 B   ـ زٌت ب ر الكتان وجزٌئاته:  

 B  .......................... .................................زٌت خام ـ ـ 10 10 11 11 

 B  ..................................................….............ـ ـ غٌره 10 10 19 11 

 B  ـ زٌت ال رة وجزٌئاته:  

 B  ........................................................... .ـ ـ زٌت خام 10 10 01 11 

 B  ............... ............................. ........... ...........ـ ـ غٌره 10 10 09 11 

 B  ............................................ـ زٌت خروع وجزٌئاته  10 10 01 11 

 B  .............. .............................ـ زٌت سمسم وجزٌئاته  10 10 01 11 

 B  ....................................................................ـ غٌره  10 10 91 11 

 B ون وشععععحوم وزٌععععوت حٌوانٌععععة أو نباتٌععععة ـععععـدذ  10.10
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وجزٌئاتهععععا، مهدرجععععة، كلٌععععا أو جزئٌععععا، معدلععععة 
األسترة )المتغٌرة استرتها(، أو معاد أسعترتها أو 

رٌنٌة.  محولععة بطرٌقععة االلٌععزه، وإن كانععت جلٌسعع
 مكررة، ولكن غٌر محضرة أكثر من  لت. 

 .............وجزٌئاتها.ـ دذون وشحوم وزٌوت حٌوانٌة  10 10 11 11 
 B 

مرجرٌن؛ مخالٌط أو محضرات غ ائٌة من دذون   10.10
أو شعععحوم أو زٌعععوت نباتٌعععة أو حٌوانٌعععة أو معععن 

زٌوت مختلفة داخلعة  جزٌئات دذون أو شحوم أو
فً ذ ا الفصل، ععدا العدذون والشعحوم والزٌعوت 
الصعععالحة لألكعععل وجزٌئاتهعععا الداخلعععة فعععً البنعععد 

10.10. 

  

   ـ مرجرٌن عدا المرجرٌن السائل:  

 A  .......... .................................................. غٌرهـ ـ ـ  10 10 11 91 

     

بقاٌا ناتجة عن معالجة المواد الدذنٌعة أو دٌجرا،   10.00
 الشموع الحٌوانٌة أو النباتٌة.

  

الحٌوانٌة أو  بقاٌا ناتجة من معالجة المواد الدذنٌة أوـ ـ ـ  10 00 11 01 
 A  ......................................................... النباتٌة
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ومنتجات مماثلة من لحوم )غلٌظ أو رفٌع( سجق   10.11
أو من أحشاء وأطراف أو من دم حٌوانً؛ 

   المنتجات.ذ ه  أساسهامحضرات غ ائٌة 

، سالمًمعبـــأة فً مصارٌن وأغلفة مماثلة )مارتدٌال، ـ ـ ـ   
   :نقانق ..الخ(

 X .. ...........................ً.ـ ـ ـ ـ من خنزٌر أو دم حٌوان 10 11 11 11 

 A  ............. ..............................................ـ ـ ـ ـ غٌره 10 11 11 19 

   معبأة فً أوعٌة محكمة الغلق )معلبة أو ما ٌماثلها(: ـ ـ ـ  

 X .. ...........................ـ ـ ـ ـ من خنزٌر أو دم حٌوانً. 10 11 11 01 

 B  ............. ..............................................ـ ـ ـ ـ غٌره 10 11 11 09 

   :مجمدةـ ـ ـ   

 X .. ...........................ـ ـ ـ ـ من خنزٌر أو دم حٌوانً. 10 11 11 01 

 B  ............. ..............................................ـ ـ ـ ـ غٌره 10 11 11 09 

محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من   10.10
    حٌوانً.أحشاء وأطراف أو من دم 

   متجانسة:ـ محضرات   

 B  ................................................. ....أطفالأغ ٌة ـ ـ ـ  10 10 11 11 

 B  ......................................... ............ غٌرذـــاـ ـ ـ  10 10 11 91 

 A  ...................................  ...ـ من أكباد أي من الحٌوانات 10 10 01 11 

   :11.10ـ من الطٌور الدواجن الداخلة فً البند   

 B  ...................  ...ـ ـ من حبش )دٌوت ودجاجات رومٌة( 10 10 01 11 

 وس ـوع جالـمن ن اتـدجاج وت أوــمن دٌ ـ ـ 10 10 00 11 
 A  ... .............................................................. دٌمستكوس

 B  ............................................. ... .......ـ ـ غٌرذـــا  10 10 09 11 

   ـ من فصٌلة الخنازٌر:  

 X .............................................ـ ـ فخ  الخنزٌر وقطعه  10 10 01 11 

 X ............................................ـ ـ كتف الخنزٌر وقطعه  10 10 00 11 

 X ...............................ـ ـ غٌرذـــا بما فٌها المخالٌط 10 10 09 11 

   ر:ـ من فصٌلة األبقا  

 B  .............  ... بسطرما )لحم مبهر ومحضر ومجفف(ـ ـ ـ  10 10 01 11 

 B  .....................  ... غٌرذـــا )معلبة وما ٌماثلها(ـ ـ ـ  10 10 01 91 

   فٌها المحضرات من دم الحٌوانات: ـ غٌرذـــا، بما  

من  % وزنا  01لى أكثر من المحضرات الغ ائٌة المحتوٌة عـ ـ ـ  10 10 91 11 

 B  ............... ...............جاذزة(اللحم )وجبات 

   من حٌوانات: وأحشاءأطراف ـ ـ ـ   

 A  .........  ................................................ألسنةـ ـ ـ ـ  10 10 91 01 

 A  ....  ............................. غٌرذـــا )عدا األكباد(ـ ـ ـ ـ  10 10 91 09 

 X  ..............................ـ ـ ـ محضرات من دم الحٌوانات 10 10 91 01 

 B  ...................................................  ...غٌرذـــاـ ـ ـ  10 10 91 91 

خالصات وعصارات لحم أو اسمات أو قشرٌات أو   10.10
   مائٌة أخر.  تفقارٌاال رخوٌات و

 B  ..............  ..................... خالصات وعصارات لحمـ ـ ـ  10 10 11 11 
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لتوز االم أنواع سكر أخر، بما فٌها الكتوز و  10.10
، وفً حالتها الفركتوز النقٌة كٌماوٌا   والجلوكوز و

؛ سوائل سكرٌة غٌر محتوٌة على منكهات الصلبة
بدال عسل )عسل أأو مواد تلوٌن مضافة؛ 

صناعً( وإن كانت ممزوجة بعسل طبٌعً؛ سكر 
   وعسل أسود محروقان )كارامٌل(.

   ـ لكتوز وسائل لكتوز:   
عنه  % أو أكثر من الكتوز معبرا  99على  ـ ـ ٌحتوي وزنا   10 10 11 11 

  . ..........على المادة الجافة المائً محسوبا بلكتوز

B 

 
 B  .................................................... ....ـ ـ غٌرذـــا  10 10 19 11 

 B  ....................................... ....ـ سكر قٌقب وسائل قٌقب  10 10 01 11 

فركتوز أو  ٌحتوي على ـ جلوكوز وسائل جلوكوز، ال 10 10 01 11 
 من الفركتوز محسوبا   % وزنا  01ٌحتوي على أقل من 
 B  . ..... ...............................................على الحالة الجافة 

ـ جلوكوز وسائل جلوكوز، ٌحتوي على فركتوز بنسبة  10 10 01 11 
على الحالة  % محسوبا وزنا  01% أو أكثر وأقل من 01

 B  .......................اء السكر المنعكس باستثن الجافة

 B  ............................................ ....ٌا ئاٌـ فركتوز نقً كٌم 10 10 01 11 

ـ أنواع أخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على  10 10 01 11 
على الحالة  من الفركتوز محسوبا   % وزنا  01أكثر من 
  ................................ثناء السكر المنعكس باستالجافة 

B 

 
ومخالٌط  بما فٌها السكر المنعكسمن السكر ـ غٌرذـــا   

من الفركتوز  % وزنا  01تحتوي على السوائل السكرٌة 
   على الحالة الجافة:  محسوبا  

 A  ....... ............................. ٌا  ئاٌسكروز غٌر نقً كٌمـ ـ ـ  10 10 91 01 
 A  .................. ..... ٌا  ئاٌسكر منعكس وإن كان نقٌا كٌمـ ـ ـ  10 10 91 01 
 A  ............................... ..... ٌا  ئاٌفركتوز غٌر نقً كٌمـ ـ ـ  10 10 91 01 
وإن كانت كثٌفة، غٌر ملونة وال  أخر،سوائل سكرٌة ـ ـ ـ  10 10 91 01 

 B  ..... ...................................................... معطرة

 B  ................................. .... سكر محروق )كارامٌل(ـ ـ ـ  10 10 91 01 

 B  ................................................ ....عسل صناعًـ ـ ـ  10 10 91 01 

 B  ..... .................................................ذـــاغٌرـ ـ ـ  10 10 91 91 

أو  استخالصعسل أسود )دبس سكر( ناتج من   10.10
   تكرٌر السكر.

 B  ....................................... .....ـ عسل أسود )دبس سكر( 10 10 11 11 

 B  ...... ................................................................ـ غٌره  10 10 91 11 
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عجعععائن غ ائٌعععة وإن كانعععت مطبوخعععة أو محشعععوة   19.10
مععادة أخععرى( أو محضععرة بطرٌقععة  أٌععة)بععاللحم أو 

اغتً أو المكرونعة أو الشععٌرٌة أو بأخرى مثل السع
الرافٌعولً أو الكععانٌلونً؛ الالزانٌعا أو الجنوشععً أو 

   كسكسً )المغربٌة( وإن كانت محضرة.
ـعع عجععائن غ ائٌععة غٌععر مطبوخععة وال محشععوة وال محضععرة   

   بطرٌة أخرى: 
   ـ ـ تحتوي على بٌض:   
 ..... ................................................ غٌرذـــاـ ـ ـ  19 10 11 91 

 

B 
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زاء أخر من النباتات   ــخضر، فواكه، أثمار وأج  01.11
، محضرة أو محفوظة بالخل أو لألكلصالحة 

   بحامض الخلٌت.

 ............................ ...............ـ خٌار وقثاء وخٌار محبب 01 11 11 11 
 

B 

 

   ـ غٌرذـــا:    

   : لألكلباتات صالحة خضر ونـ ـ ـ   

 B  ......................... ....................كمأ )فقع( فطر وـ ـ ـ ـ  01 11 91 11 

 B  ....................... ............................قبار زٌتون وـ ـ ـ ـ  01 11 91 10 

 B  ................... .................................فلفل أخضرـ ـ ـ ـ  01 11 91 10 

 B  ............... .....................مخلالت مشكلة )طرشً(ـ ـ ـ ـ  01 11 91 10 

 B  ............ ..............................................بندورةـ ـ ـ ـ  01 11 91 10 

 B  ........ ............................................غٌرذـــاـ ـ ـ ـ  01 11 91 19 

 B  ..... ................................................فواكه وأثمارـ ـ ـ  01 11 91 01 

بندورة محضرة أو محفوظعة بغٌعر الخعل أو حمعض   01.10
   الخلٌت.

 B  ... ........................................ـ بندورة، كاملة أو مقطعة 01 10 11 11 

 B  ـ غٌرذـــا:   

 B  .. ..................................البندورة)معجون( ذرٌس ـ ـ ـ  01 10 91 11 

 B  ............ ...........................................غٌرذـــاـ ـ ـ  01 10 91 91 

كمعععأ، محضعععر أو محفعععوظ بغٌعععر الخعععل أو  فطعععر و  01.10
   ٌت.حمض الخل

 11 11 10 01 

 .............................. ـ فطــر من جنس أجارٌكوس

....  A 

 A  .......... ............................................ـ كمـــأ )فقع(  01 10 01 11 

 ......................................................... غٌرذــا ـ 01 10 91 11 

 

B 

 

محضعععرة أو محفوظعععة بغٌعععر الخعععل أو  خضعععر أخعععر  01.10
حمض الخلٌعت مجمعدة، ععدا المنتجعات الداخلعة فعً 

  .01.10البند 

 
 
 

   ـ خضر أخر وخلٌط خضر:   

 B  .............................. ..................................جزرـ ـ ـ  01 10 91 11 

 B  ......................... ....................................لٌاءابزـ ـ ـ  01 10 91 01 

 B  ..................... ....................................فاصولٌاءـ ـ ـ  01 10 91 01 

 A  ............... ...............................................لوبٌاـ ـ ـ  01 10 91 01 

 A  ...............................................................ذلٌونـ ـ ـ  01 10 91 01 

 ...............................................................سبانخـ ـ ـ  01 10 91 01 
 

B 

 

 B  ... ..........................................................ابامٌــ ـ ـ  01 10 91 01 

 B  ... ..................................................خضر مشكلةـ ـ ـ  01 10 91 81 

 A  ......... .............................................غٌرذـــاـ ـ ـ  01 10 91 91 

خضعععر أخعععر محضعععرة أو محفوظعععة بغٌعععر الخعععل أو   01.10
  منتجات الداخلعة غٌر مجمدة، عدا ال، حمض الخلٌت
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 . 01.10فً البند 
   ـ خضر متجانسة:  

 A  ........ ............................. األطفال لتغ ٌةـ ـ ـ  01 10 11 11 

 A  ......... ....................................للحمٌة.ـ ـ ـ  01 10 11 01 

 A  ......... ............................................ غٌرذـــاـ ـ ـ  01 10 11 91 

 ... .......................................)بٌزوم ساتٌفٌوم( بزالٌاءـ  01 10 01 11 
 

B 

 

   )نوع فٌجٌنا، نوع فاصٌولوس(: فاصولٌا و لوبٌاـ   

 B  ........ ............................، حباتفاصولٌا و لوبٌاـ ـ   01 10 01 11 

 B  ......... ...............................................ـ ـ غٌرذـــا. 01 10 09 11 

 B  .....................................................................ـ ذلٌون. 01 10 01 11 

 B  .. ..................................................................ـ زٌتون. 01 10 01 11 

   ـ خضر أخر وخلٌط خضر:   

 A  ................................ ـ ـ براعم البوص الهندي )بامبو( 01 10 91 11 

   ـ ـ غٌره:   

   : المباشر لالستهالتمحضرة مع مواد أخر ومعدة ـ ـ ـ   

 B  .. ..................................................فول مدمسـ ـ ـ ـ  01 10 99 11 

 B  ........ ......................................حمص بالطحٌنةـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  ....... .............................تخضر وبقول بالصلصاـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  ......... ..........................................غٌرذـــاـ ـ ـ ـ  01 10 99 19 

   :غٌرذـــاـ ـ ـ   

 A  ........ ..................................................بامٌاءـ ـ ـ ـ  01 10 99 91 

 A  ........... ....................................فول أخضر حبـ ـ ـ ـ  01 10 99 90 

 Aِِ   ........ ..................................................سبانخـ ـ ـ ـ  01 10 99 90 

 ....... .....................خرشوف )انكار ارضً شوكً(ـ ـ ـ ـ  01 10 99 90 
 

B 

 

 A  .......... ........................................خضر مشكلةـ ـ ـ ـ  01 10 99 90 

 A  .... ..............................مخمر )شوكورت(ملفوف ـ ـ ـ ـ  01 10 99 90 

 .... ................................................ورق العنبـ ـ ـ ـ  01 10 99 90 
 

B 

 

 A  ....... .....................................خضر ونباتات أخرـ ـ ـ ـ  01 10 99 99 

جزاء نباتات أوأثمار وقشور فواكه و خضر وفواكه 01 10 11 11 01.10
أخعععععر، محفوظعععععة بالسعععععكر )بطرٌقعععععة التقطٌعععععر أو 

  ... .............................................................التبلور(.

B 

 
ذرٌس  خبٌص )مرمالد( و ذالم فواكه، و مربى و  01.10

أو عجععن فواكععه أو أثمععار، متحصععل علٌهععا بععالطبخ 
   مواد تحلٌة أخر. أوسكر  اإلٌهوإن أضٌف 

   ـ خضر متجانسة:  

 ............ ..........................األطفال لتغ ٌةـ ـ ـ  01 10 11 11 
 

B 

 

 A  ........ .......................................للحمٌةـ ـ ـ  01 10 11 01 

 .. ....................................................غٌرذـــاـ ـ ـ  01 10 11 91 
 

B 

 

   ـ غٌرذـــا:   

    حمضٌات:ـ ـ   

 A  ........... .....................................خبٌص )مرمالد(ـ ـ ـ  01 10 91 11 

 A  .......................................................غٌرذـــاـ ـ ـ  01 10 91 91 
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   ــا: ـ ـ غٌرذـ  

    :آخرذالم فواكه  مربٌات وـ ـ ـ   

 B  ................. ...........................................خوخـ ـ ـ ـ  01 10 99 11 

 B  .............. ...........................................مشمشـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  ........ .....................................................تفاحـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  .... ........................................................بطٌخـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  ................................................... ..........كرزـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  .............................................. ............فراولةـ ـ ـ  ـ 01 10 99 10 

 B  ................................................ .............توتـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  ....................................... .............غٌرذـــاـ ـ ـ ـ  01 10 99 19 

 B  .................................. .......................قمر الدٌنـ ـ ـ  01 10 99 01 

 Aِِ   ............................. ............ملبن )من لب الزبٌب(ـ ـ ـ  01 10 99 01 

 B  ............................................. ..........غٌرذـــاـ ـ ـ  01 10 99 91 

لألكعل وأجعزاء نباتعات أخعر صعالحة  أثمارفواكه أو   01.18
 أضععٌفأو محفوظععة بطرٌقععة أخععرى، وإن  محضععرة
سعععكر أو مععواد تحلٌعععة أخععر أو كحعععول، غٌعععر  إلٌهععا

   م كورة وال داخلة فً مكان آخر.

ـععع أثمعععار قشعععرٌة وفعععول سعععودانً وبععع ور أخعععر وإن كانعععت   
   مخلوطة:

   سودانً:ـ ـ فول   

 B  ..... ..................................محمص وإن كان مملحا  ـ ـ ـ  01 18 11 11 

 B  ..... .....................................زبدة الفول السودانًـ ـ ـ  01 18 11 01 

 B  ـ ـ غٌرذـــا، بما فٌها المخالٌط:   

 B   :مملحةأثمار قشرٌة محمصة وإن كانت ـ ـ ـ   

 B  ... ...........................................................لوزـ ـ ـ ـ  01 18 19 11 

 B  .... .......................................................فستقـ ـ ـ ـ  01 18 19 10 

 B  ... .........................................................بندقـ ـ ـ ـ  01 18 19 10 

 B  ........................................ ............غٌرذـــاـ ـ ـ ـ  01 18 19 19 

 B  ............................................... ..............مخالٌطـ ـ ـ  01 18 19 01 

 B  ...................... ...............................................ناناسأـ  01 18 01 11 

 B  ..................................................... .............ـ حمضٌات 01 18 01 11 

 B  ........................................... ............(أجاصـ كمثرى ) 01 18 01 11 

 Aِِ   ........................................ ............................ـ مشمش 01 18 01 11 

 B  .................................... ....................................ـ كرز. 01 18 01 11 

 B  ................. ...............دراق بما فٌه النكتارٌن )خوخ( ـ  01 18 01 11 

 B  ........ ...........................فراولة( –رٌز ـ توت األرض )ف 01 18 81 11 

ـ غٌرذـــا بما فٌها المخالٌط ععدا الداخلعة فعً البنعد الفرععً   
19 18 01 :  B 

 B  .... .......................................................ـ ـ قلب النخٌل 01 18 91 11 

 B  ... ............................................................ـ ـ مخالٌط  01 18 90 11 

 B  ... ......................................................ـ ـ غٌرذـــا 01 18 99 11 

العنععب( وعصععٌر  ةعصععٌر فواكععه )بمععا فٌهععا سععالف  01.19
لٌععه كحععول، وإن إخضععر، غٌععر مختمععر وال مضععاف 

   ٌة أخر.لٌه سكر أو مواد تحلإضٌف أ

     برتقال:ـ عصٌر   
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 B  ... .............................................................مجمد.ـ ـ  01 19 11 11 

 B  .............. 01عن فٌه برٌكس قٌمة تزٌد ال غٌر مجمد،ـ ـ  01 19 10 11 

 B  ................................................................... رهغٌـ ـ  01 19 19 11 

 B  :ـ عصٌر لٌمون ذندي )جرٌب فروت( بما فٌها البوملً  

 B  .... .................... 01عن فٌه برٌكس  تزٌد قٌمة ال ـ ـ 01 19 01 11 

 B  .... .............................................................. هغٌر ـ ـ 01 19 09 11 

 B  ـ عصٌر حمضٌات أخر:  

 B  :01 عن تزٌد برٌكس ال ـ ـ قٌمة  

 B  .... ..................................................ـ ـ ـ عصٌر لٌمون 01 19 01 11 

 B  .... .............................................................ـ ـ ـ غٌره 01 19 01 91 

 B  ... .........................................................هغٌــرـ ـ   01 19 09 11 

 B   أناناس:ـ عصٌر   

 B  .................................... 01برٌكس التزٌد عن  قٌمةـ ـ   01 19 01 11 

 B  .................... ...................................................هغٌرـ ـ  01 19 09 11 

 B  .......................... ...................ـ عصٌر طماطم )بندورة( 01 19 01 11 

 B  :فٌه سالف العنب( ـ عصٌر عنب )بما  

 B  ................................ 01تزٌد عن  برٌكس ال قٌمة ـ ـ 01 19 01 11 

 B  ................................................................... هغٌر ـ ـ 01 19 09 11 

 B   تفاح:ـ عصٌر   

 B  .......... ......................01تزٌد عن  ـ ـ قٌمة برٌكس ال 01 19 01 11 

 B  ....................... ...........................................غٌرهـ ـ   01 19 09 11 

 B  الخضر:ـ عصٌر أي صنف آخر من الفواكه أو   

 B  ........................ .............دبس تمر )عصٌر التمر(ـ ـ ـ  01 19 81 11 

 B  : منجةعصٌر ـ ـ ـ   

 B  ................ ......................................غٌر مركزـ ـ ـ ـ  01 19 81 01 

 B  .......... ..................................................غٌرهـ ـ ـ ـ  01 19 81 09 

 B  : جوافةعصٌر ـ ـ ـ   

 B  ............................... .......................غٌر مركزـ ـ ـ ـ  01 19 81 01 

 B  ...................... ......................................غٌرهـ ـ ـ ـ  01 19 81 09 

 B  :عصٌر جزرـ ـ ـ   

 B  ................... ...................................ـ ـ ـ ـ غٌر مركز 01 19 81 01 

 B  ... ..........................................................ـ ـ ـ ـ غٌره 01 19 81 09 

 B  .......... .............................................ذـــاغٌرـ ـ ـ  01 19 81 91 

 B  :ـ مخالٌط عصائر  

 B  .... .....................................................غٌر مركزةـ ـ ـ  01 19 91 11 

 B  ... ............................................... ............ـ ـ ـ غٌرذا 01 19 91 91 
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مشروبات مخمرة أخر )شعراب تفعاح أو كمثعرى أو  00 10 11 11 00.10
عسععل مععثال(؛ مخععالٌط مشععروبات مخمععرة ومخععالٌط 

كحولٌععة غٌععر  مشععروبات المععع مشععروبات مخمععرة 
 X ...............................رآخ داخلة أو م كورة فً مكان

ٌقل معٌار الكحول  ثٌل غٌر معطل الاٌكحول   00.10
ثٌل معطل اٌ؛ كحول % حجما  81الحجمً فٌه عن 

من المشروبات الروحٌة المعطلة المحولة،  هوغٌر
 من أي عٌار كان.

  

ٌقل عٌعار الكحعول الحجمعً فٌعه  غٌر معطل ال اٌثٌلـ كحول   
 :% حجما  81عن 

  

 A  ................................. .....الطبٌة ستعماالتلالمعد ـ ـ ـ   00 10 11 11 

 A  ......................................................... ..... غٌرهـ ـ ـ   00 10 11 91 

معطعععل وغٌعععره معععن المشعععروبات الروحٌعععة  اٌثٌعععلـععع كحعععول   
 المعطلة من أي عٌار كان:

  

   :معطل اٌثٌلكحول ـ ـ ـ   

 A  .............................. ..... الطبٌة لالستعماالتمعد ـ ـ ـ ـ   00 10 01 11 

 A  ..................................................... ..... غٌرهـ ـ ـ ـ   00 10 01 19 

 X ............................................................... رهٌغـ ـ ـ   00 10 01 91 

غٌر معطل ٌقل عٌعار الكحعول الحجمعً  اٌثٌلكحول   00.18
% حجمععععععا؛ مشععععععروبات روحٌععععععة 81فٌععععععه عععععععن 

ومشععروبات ومشععروبات كحولٌععة معطععرة )لٌكععور( 
 .روحٌة أخر

  

 X ............................................................... غٌرهـ ـ ـ   00 18 91 91 

الحة لألكعععل متحصعععل علٌهعععا معععن خعععل وأبدالعععه صععع  00.19
 حامض الخلٌت.

  

 B  .... ............................................................. خلـ ـ ـ   00 19 11 11 

 B  ...................................................... ... أبدال خلـ ـ ـ   00 19 11 01 
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دقٌععععق وسععععمٌد ومكععععتالت مععععن لحععععوم أو أحشععععاء   00.11
وأطععععراف أو أسععععمات أو قشععععرٌات أو رخوٌععععات أو 

غٌعععععر صعععععالحة  مائٌعععععة، تالفقارٌعععععاغٌرذعععععا معععععن 
 لالستهالت البشري؛ حثالة شحوم حٌوانٌة.

  

من لحوم أو أحشاء وأطراف؛  ـ دقٌق وسمٌد ومكتالت، 00 11 11 11 
 A  ........... ...................................ٌوانٌة حثاالت شحوم ح

و أنخالة ونخالة جرٌش وغٌرذا من بقاٌا غربلة   00.10
طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت 

  بشكل مكتالت.

  

 ........... .........................................................ـ من  رة 00 10 11 11 
 A 

 ................. .......................................)قمح( ـ من حنطة 00 10 01 11 
 A 

 ................... ......................................ـ من حبوب آخر 00 10 01 11 
 B 

 A  ............. .....................................................ـ من بقول 00 10 01 11 

 

تفل شوندر  بقاٌا صناعة النشاء وبقاٌا مماثلة،  00.10
)بنجر( وتفل قصب سكر وغٌرذا من نفاٌات 

وإن  وبقاٌا صناعات السكر والبٌرة والتقطٌر،
 كانت بشكل مكتالت.

  

 A  . .............................ـ بقاٌا صناعة النشاء وبقاٌا مماثلة 00 10 11 11 

ـ تفل شوندر وتفل قصب سكر وغٌرذا من نفاٌات صناعات  00 10 01 11 
 .... ......................................................السكر

 A 

 A  .................. ....ـ بقاٌا ونفاٌات صناعة البٌرة أو التقطٌر 00 10 01 11 

وإن كانت  ، كسب وغٌرذا من بقاٌا صلبة 00 10 11 11 00.10
ناتجة عن استخراج  مجروشة أو بشكل مكتالت،

 .......... ..... ...................................زٌت فول الصوٌا 

 A 

وإن كانت مطحونة  كسب وغٌرذا من بقاٌا صلبة، 00 10 11 11 00.10
ناتجة عن استخراج زٌت الفول  أو بشكل مكتالت،

  ..................................................................  السودانً

A 

كسب وغٌرذا من بقاٌا صلبة وإن كانت مطحونة   00.10
أو بشكل مكتالت ناتجة عن استخالص الزٌوت 

عدا الداخلة منها فً البند  والدذون النباتٌة،
 .00.10أو  00.10

  

 ......... ...............................................ـ من ب ور القطن  00 10 11 11 
 B 

 ................................................. .........الكتان ـ من ب ور  00 10 01 11 
 A 

 .......................................... ....ـ من ب ور عباد الشمس  00 10 01 11 
 A 

    :ـ من ب ور اللفت أو السلجم )كولزا(  

ـ ـ من ب ور اللفت أو السلجم بنسبة قلٌلة من حامض  00 10 01 11 
 B  ...............................................................األٌروسٌت

 11 09 10 
00 

 B  .... ..............................................................ـ ـ غٌرذا

 ......... .....................جوز الهند أو من كوبراـ من ب ور   00 10 01 11 
 A 

 ............................... ....ـ من ب ور جوز أو نوى النخٌل 00 10 01 11 
 A 

 B  ...... ................................................................ـ غٌرذا  00 10 91 11 
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   طٌر خام.رواسب نبٌ ؛ طر  00.10

 Xِْ  .......................................................رواسب نبٌ ـ ـ ـ   00 10 11 11 

 A  ............ ............................................طرطٌر خامـ ـ ـ  00 10 11 01 

00.18 
 

مواد نباتٌة ونفاٌات وفضالت وبقاٌا ومنتجات  00 18 11 11
من  وإن كانت بشكل مكتالت، ثانوٌة، تٌةنبا

غٌر  األنواع المستعملة فً تغ ٌة الحٌوانات،
 %0  ............................ م كورة وال داخلة فً مكان آخر

المسععععععتعملة لتغ ٌععععععة  األنععععععواعمحضععععععرات مععععععن   00.19
 الحٌوانات.

  

 ....... ..........مهٌأة للبٌع بالتجزئةقطط، ـ أغ ٌة كالب أو   00 19 11 11 
 B 

 ـ غٌرذا:  
  

 ........................... ....أغ ٌة لألسمات وطٌور الزٌنةـ ـ ـ  00 19 91 11 
 B 

 .................................. .....أغ ٌة للطٌور والدواجنـ ـ ـ  00 19 91 01 
 B 

 B  :للحٌواناتأعالف ـ ـ ـ   

 .............. .....ملحٌة تحتوي على مواد غ ائٌة أحجارـ ـ ـ ـ  00 19 91 01 
 B 

 ......................................... ............. ....غٌرذاـ ـ ـ ـ  00 19 91 09 
 B 

 ................. .....بدٌل الحلٌب لتغ ٌة صغار الحٌواناتـ ـ ـ   00 19 91 01 
 B 

 ................... .....ة لصناعة األعالفمحضرات مركزـ ـ ـ   00 19 91 01 
 B 

 B  ........................................................... ...غٌرذاـ ـ ـ  00 19 91 91 

 
 
 

 الصنف رمز النظام المنسق البند
 الفئة

  .تبل خام أو غٌر مصنع وفضالته  00.11

C 
C 

 
C 
C 

 

 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 ........ ......... ......... ......... ......بأضالعه.ـ تبل   00 11 11 11 

 ........ .......جزئٌا .ـ تبل مزال األضالع كلٌا  أو   00 11 01 11 

 ـ فضالت تبل:  

 ............... ..)دقة(صالحة لالستعمال كتبل ـ ـ ـ   00 11 01 11 

 ............................................... .غٌرذاـ ـ ـ   00 11 01 91 

، لفائف بأنواعهلفائف غلٌظة )سٌجار(   00.10
لفائف عادٌة  صغٌرة )سٌجارٌللوس( و

  .)سجائر(، من تبل أو من أبداله

ولفائف  بأنواعهـ لفائف غلٌظة )سٌجار(  00 10 11 11 
 ...... لى تبلصغٌرة )سٌجارٌللوس( محتوٌة ع

 ......ـ لفائف عادٌة )سجاٌر( محتوٌة على تبل  00 10 01 11 

 ـ غٌرذا:  

ٌحتوي على  لتبــل ) الاأبـدال  من ـ ـ ـ سٌجار   00 10 91 11 
 ...................نٌكوتٌن (  تبل أو

تحتوي على التبل أو  سجاٌر كأبدال للتبل )الـ ـ ـ   00 10 91 01 
 ............... ............................ ٌن (النٌكوت
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دال تبل ـأب أوأنواع أخر من تبل مصنع   00.10
مصنعة؛ تبل متجانس أو مجدد؛ خالصات 

 وأرواح تبل.

 

 

 

 

 

C 

 

C 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

C 

C 
C 

C 

C 

C 

 

ـ  تبل للتدخٌن، وإن احتوى على أبدال تبل بأٌة   
 نسبة كانت:

 للسجاٌرتبل مفروم أو مكبـوس للتدخٌن )فرط ـ ـ ـ   00 10 11 11 
 ........................ ...................اللف(

 ......... ....تبل مفروم أو مكبوس للغالٌٌنـ ـ ـ   00 10 11 01 

 ..مفروم أو مكبوس مهٌأ للبٌع بالتجزئة  تنباتتـ ـ ـ   00 10 11 01 

 ................. ...............................غٌرذاـ ـ ـ   00 10 11 91 

 ـ غٌره:  

 ................. ..... مجددك.“ـ ـ تبل كمتجانسك أو   00 10 91 11 

 ـ ـ غٌرذا:  

عوط ستبل مكبوس أو مرطب لصنع الـ ـ ـ   00 10 99 11 
 ...... )نشوق(

 ............. ..مكبوس للمضلأو تبل مفروم ـ ـ ـ   00 10 99 01 

 .................... .............. شوق(نعوط )سـ ـ ـ   00 10 99 01 

 ....................... ..........................جراتـ ـ ـ   00 10 99 01 

 ......................... ...خالصات وأرواح تبلـ ـ ـ   00 10 99 01 

 ............................................. .. معسلـ ـ ـ  00 10 99 01 

 .......................................... ......غٌرذاـ ـ ـ   00 10 99 91 
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 (0الملحق )
 

 واردات سوٌسرا من منتجات دول المجلس المعاملة الجمركٌة التفضٌلٌة المطبقة على
 

دافيا ما  منرا  دتع مة اد الفااات  ف فة  شتةشحا يفخاةه أت إلتاء الحشت  الةمحكةل ا ى تاح
لدتع الخ ةج الاحيةل ت  اا لماا ذات متةا  إةاء كاع يناد  اس الةادتع الفاالس. تإ ا كاا  الفخااةه 

(,  ا  شتةشحا ف فة  ياد   حه حش  ةمحكاس أا اى مماا ذات محادد  اس 3ةندحج فحر الامتد )
ا ف فاة  يفخااةه الحشا  (,  ا  شتةشاح4أما إ ا كا  الفخاةه ةندحج فحر الامتد ) لك الامتد. 

 الةمحكس الم ي  تقر اتشفةحاد يال دح المحدد  س  لك الامتد.
 

 
 يند الفاحةال

 
 تصف الش ال

(1) 
فئة الرسم الملتزم 
به لمنظمة التجارة 

العالمٌة 
كجم  111)فرنت/

 قائم(

(0) 
فئة الرسم المطٌق 
للدولة األولى 
 بالرعاٌة

كجم  111)فرنت/
 قائم(

(0) 
فئة الرسم 

فضٌلً المطبق الت
 على دول المجلس

كجم  111)فرنت/
 قائم(

(0) 
فئة الرسم 

التفضٌلً المطبق 
 على دول المجلس

كجم  111)فرنت/
 قائم(

 فرنت/الوحدة فرنت/الوحدة فرنت/الوحدة فرنت/الوحدة  

كوادن )نغعال(،  وبغال و خٌول وحمٌر 0101
 حٌه

    

     لإلنسالـ  أصٌلة  

     ـ ـ  خٌول  

  اعفاء 101 101 (1فً حدود الحصة الجمركٌة )رقم  --- 01011011

     غٌرذا - 

     غٌرذا -- 

     غٌرذا --- 

  اعفاء 101 101 (1فً حدود الحصة الجمركٌة )رقم  01019095

     األبقارحٌوانات حٌة من فصٌلة  0102

     غٌرذا - 

     غٌرذا -- 

  اعفاء 01 01 (0ركٌة )رقم فً حدود الحصة الجم --- 01029091

حٌوانعععات حٌعععة معععن فصعععٌلتً الضعععأن  0104
 والماعز

    

     من فصٌلة الضأن - 

 (0فً حدود الحصة الجمركٌة )رقعم  --- 01041010
 )لإلنسال(

00 0 0  

     من فصٌلة الماعز - 

 (0فً حدود الحصة الجمركٌة )رقعم  --- 01042010
 )لإلنسال(

00 0 0  

معن فصعٌلة جعالوس ودجاجعات، دٌوت  0105
بعععععععط، أوز، دٌعععععععوت دومٌسعععععععتكوس، 

 ،دجعععععاج غٌنٌعععععا ودجاجعععععات رومٌعععععة
 نواع األلٌفةأل، حٌه من ا(غرغر)

    

     غرام 180ٌزٌد عن  ـ بوزن ال 
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 ـ ـ دٌوت ودجاجات من جنس جعالوس 01051100
 دومٌستكوس

  اعفاء اعفاء اعفاء

 
 يند الفاحةال

 
 تصف الش ال

(1) 
لتزم فئة الرسم الم

به لمنظمة التجارة 
العالمٌة 

كجم  111)فرنت/
 قائم(

(0) 
فئة الرسم المطٌق 
للدولة األولى 
 بالرعاٌة

كجم  111)فرنت/
 قائم(

(0) 
فئة الرسم 

التفضٌلً المطبق 
 على دول المجلس

كجم  111)فرنت/
 قائم(

(0) 
فئة الرسم 

التفضٌلً المطبق 
 على دول المجلس

كجم  111)فرنت/
 قائم(

  اعفاء اعفاء اعفاء ـ ـ غٌرذــــا 01051900

     ـ غٌرذــــا 

  اعفاء 8 8 ـ غٌرذــــا 01059900

     أخر حٌوانات حٌة 0106

     ثدٌٌات - 

  اعفاء اعفاء اعفاء حٌوانات رئٌسة -- 01061100

  اعفاء اعفاء اعفاء غٌرذا -- 01061900

  اعفاء اعفاء فاءاع زواحف بما فٌها الثعابٌن والسالحف - 01062000

  اعفاء اعفاء اعفاء جارحة )جوارح( طٌور ـ ـ 01063100

 الببغعععاوات العادٌعععة فٌهعععا )بمعععا ببغعععاوات ـععع ـ 01063200
كععاو والم الجسععم(ة وصععغٌر والبركٌععت )بٌضععاء

  و )ببغعاء تواكووالك (فخم طوٌل ال ٌل )ببغاء
 (عرف(

  اعفاء اعفاء اعفاء

     غٌرذا -- 

  اعفاء اعفاء اعفاء رذاغٌ --- 01063990

  اعفاء اعفاء اعفاء غٌرذا - 01069000

لحععوم وأحشععاء وأطععراف أخععر صععالحة  0208
 مجمدةلألكل، طازجة أو مبردة أو 

    

  اعفاء 01 01 من حٌوانات رئٌسة - 02083000

  اعفاء 01 01 غٌرذا - 02089090

منتجععععات صععععالحة لألكععععـل مععععن أصععععل  04100000
رة وال داخلععة فععً حٌعوانً، غٌععر معع كو

 آخرمكان 

  اعفاء اعفاء اعفاء

مثانعععات ومععععد حٌوانعععات  مصعععارٌن و 0504
أو قطعععععا،  كاملععععة)عععععدا األسععععمات(، 

أو مبردة أو مجمدة أو مملحعة  طازجة
 أو فً ماء مالح أو مجففة أو مدخنة

    

  اعفاء اعفاء اعفاء مصارٌن ـ 05040010

معععد أخععر مععن حٌوانععات البنععود مععن  - 
 1110غاٌة ل 1111

    

 1.01  1.01 000 غٌرذا -- 05040039

  اعفاء اعفاء اعفاء غٌرذا - 05040090

روم قرون، خاما أو منزوعة أعظام و 0506
 الدذن أو الهالم أو محضرة تحضٌرا  

 بأشكال)لكن غٌر مقطعة  بسٌطا  
خاصة(، أو معالجة بحمض؛ مساحٌق 

 ذ ه المنتجات. تونفاٌا

    

ٌن )بروتٌن عظام( وعظام ـ عظم 05061000
 معالجة بحمض

  اعفاء اعفاء اعفاء

  اعفاء اعفاء اعفاء غٌرذا - 05069000
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منتجات حٌوانٌة األصل غٌر م كورة وال داخلة فً مكان  0511
(، 0( أو )1 )حٌوانات مٌتة مما ٌشمله الفصالن آخر؛

 البشري لالستهالتغٌر صالحة 

    

 
 يند الفاحةال

 
 تصف الش ال

(1) 
فئة الرسم الملتزم 
به لمنظمة التجارة 

العالمٌة 
كجم  111)فرنت/

 قائم(

(0) 
فئة الرسم المطٌق 
للدولة األولى 

 MFN بالرعاٌة

كجم  111)فرنت/
 قائم(

(0) 
فئة الرسم 

التفضٌلً المطبق 
 على دول المجلس

كجم  111)فرنت/
 قائم(

(0) 
 MFNفئة رسم 

المطبق على دول  
 المجلس

كجم  111)فرنت/
 (قائم

     ـ منً  كور األبقار 

فً حدود الحصة الجمركٌة  -- 05111010
  (10)الحصة رقم 

  إعفاء 1.11 1.11

سمات أو قشرٌات أو أـ ـ منتجات  
مائٌة أخر؛  تالفقارٌارخوٌات أو 

 (0الفصل ) ٌشملهحٌوانات مٌته مما 

    

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 05119190

     غٌرذا -- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 05119980

بصٌالت وبصالت ودرنات وج ور  0601
درنٌه وبصلٌه،سٌقان أرضٌة 

أو ُمنبته  راقدة )ج امٌر أو رزومات(،
أو مزذرة؛ نباتات وج ور ذندباء 

)شٌكورٌا( عدا الج ور الم كورة فً 
 10.10البند

    

ـ بصٌالت وبصالت ودرنات وج ور  
أرضٌة درنٌه وبصلٌه، سٌقان 
 راقدة)ج امٌر أو رزومات(، 

    

  إعفاء 09 09 غٌرذا -- 06011090

ـ بصٌالت وبصالت ودرنات وج ور  
درنٌه وبصلٌه، سٌقان أرضٌة 
)ج امٌر أو رزومات(، منبته أو 
مزذرة؛ نباتات وج ور ذندباء 

 )شٌكورٌا(

    

 1.01  1.01 18.01 نباتات وج ور ذندباء )شٌكورٌا( -- 06012010

فً أحواض أو أوعٌة, عدا الزنبق  -- 06012020
  هندباء )شٌكورٌا(النباتات و 

  اعفاء 00 00

     غٌرذا -- 

  اعفاء 00 00 منبته أو مزذرة --- 06012091

  اعفاء 09 09 غٌرذا --- 06012099

فٌها ج ورذا(  نباتات حٌة أخر )بما 0602
 فسائل وطعوم، بٌاض الفطر

    

  إعفاء 0.81 0.81 ئل دون ج ور وطعومـ فسا 06021000

أزذار وبراعم أزذار، مقطوفة،  0603
للباقات أو للتزٌٌن، رطبة أو ٌابسة أو 

مبٌضة أو مصبوغة أو مشربة أو 
 محضرة بطرٌقة أخرى

    

     طازجة - 

     أزذار -- 

     أكتوبر 00ماٌو لغاٌة  1من  --- 
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 فً حدود الحصة الجمركٌة -- 06031110
 (10)الحصة رقم 

  إعفاء 10.0 10

 
 يند الفاحةال

 
 تصف الش ال

(1) 
فئة الرسم الملتزم 
به لمنظمة التجارة 

العالمٌة 
كجم  111)فرنت/

 قائم(

(0) 
فئة الرسم المطٌق 
للدولة األولى 
 بالرعاٌة

كجم  111)فرنت/
 قائم(

(0) 
فئة الرسم 

التفضٌلً المطبق 
 على دول المجلس

كجم  111)فرنت/
 قائم(

(0) 
فئة الرسم 

التفضٌلً المطبق 
 على دول المجلس

كجم  111)فرنت/
 قائم(

     قرنفل -- 

فً حدود الحصة الجمركٌة  -- 06031210
 (10)الحصة رقم 

  إعفاء 00 00

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا - 

     مجففة, طبٌعٌة -- 06039010

مبٌضة أو مصبوغة أو غٌرذا ) -- 06039090
 (مشربة

  إعفاء 00 00

وأوراق وأفنان  وارقهأغصان  0604
لنباتات، دون اوغٌرذا من أجزاء 

أزذار أو براعم وأعشاب وطحالب 
، رطبة أو للزٌنةللباقات أو  أشنهو

مجففة أو مصبوغة أو مبٌضة أو 
 أخرىمشربة أو محضرة بطرٌقة 

    

     وأشنهـ طحالب  

رطبة أو لٌست محضرة اكثر من  -- 06041010
 فالتجفٌ

  إعفاء إعفاء 0

  إعفاء 91 91 غٌرذا -- 06041090

     غٌرذا- 

     رطبة -- 

     من نباتات خشبٌة --- 

  إعفاء إعفاء 0 أشجار عٌد المٌالد وأغصان الصنوبر 06049190

  0 0 0 غٌرذا---- 06049190

  إعفاء إعفاء 0 غٌرذا--- 

     غٌرذا-- 

  إعفاء إعفاء 1.01 من التجفٌف لٌست محضرة اكثر --- 06049910

مبٌضة أو مصبوغة أو غٌرذا ) --- 06049990
 (مشربة

  إعفاء 00 00

بطاطس )بطاطا( طازجة أو  0701
 مبردة

    

     ـ تقاوي للزرع 

فً حدود الحصة الجمركٌة  -- -- 07011010
 (10)الحصة رقم 

    

طازجة أو  )طماطم(  بندورة 0702
 مبردة

    

     إبرٌل 01أكتوبر لغاٌة  01من  -- 07020010

     إبرٌل 01أكتوبر لغاٌة  01من  -- 07020020

     إبرٌل 01أكتوبر لغاٌة  01من  -- 07020030

     إبرٌل 01أكتوبر لغاٌة  01من  -- 07020090

    بصل وعسقالن وثوم وكراث وخضر  1010
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 ثومٌة أخر، طازجة أو مبردة

 
 يند الفاحةال

 
 الش التصف 

(1) 
فئة الرسم الملتزم 
به لمنظمة التجارة 

العالمٌة 
كجم  111)فرنت/

 قائم(

(0) 
فئة الرسم المطٌق 
للدولة األولى 
 بالرعاٌة

كجم  111)فرنت/
 قائم(

(0) 
فئة الرسم 

التفضٌلً المطبق 
 على دول المجلس

كجم  111)فرنت/
 قائم(

(0) 
فئة الرسم 

التفضٌلً المطبق 
 على دول المجلس

كجم  111)فرنت/
 قائم(

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ---- 07031013
 (10رقم 

  إعفاء 1.01 1.01

  إعفاء 0.91 0.91 مارس 01أكتوبر لغاٌة  01من  ---- 07031020

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ----- 07031021
 (10رقم 

  إعفاء 0.91 0.91

  إعفاء 0.91 0.91 سمار 01أكتوبر لغاٌة  01من  ---- 07031030

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ----- 07031031
 (10رقم 

  إعفاء 0.91 0.91

  إعفاء 0.91 0.91 ماٌو 09ماٌو لغاٌة  10من  ---- 07031040

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ----- 07031041
 (10رقم 

  إعفاء 0.91 0.91

  إعفاء 0.91 0.91 اٌوم 09ماٌو لغاٌة  10من  ---- 07031050

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ----- 07031051
 (10رقم 

  إعفاء 0.91 0.91

  إعفاء 0.91 0.91 ماٌو 09ماٌو لغاٌة  10من  ---- 07031060

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ----- 07031061
 (10رقم 

  إعفاء 0.91 0.91

  إعفاء 0.91 0.91 ماٌو 09ماٌو لغاٌة  10من  ---- 07031070

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ----- 07031071
 (10رقم 

  إعفاء 0.91 0.91

  إعفاء 0.91 0.91 عسقالن --- 07031080

  إعفاء إعفاء إعفاء ثوم - 07032000

كرنب وملفوف وقرنبٌط وخضر  0704
مماثلة صالحة لألكل من جنس 

 براسٌكا، طازجة أو مبردة

    

     قرنبٌط ورؤوس بروكلً ـ 

  إعفاء 0 0 إبرٌل 01دٌسمبر لغاٌة  1من  --- 07041010

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ----- 07041011
 (10رقم 

  إعفاء 0 0

  إعفاء 0 0 إبرٌل 01دٌسمبر لغاٌة  1من  --- 07041020

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ----- 07041021
 (10رقم 

  فاءإع 0 0

  إعفاء 0 0 إبرٌل 01دٌسمبر لغاٌة  1من  --- 07041090

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ----- 07041091
 (10رقم 

  إعفاء 0 0
 

     غٌرذا - 

     ملفوف أحمر -- 

  إعفاء 0 0 ماٌو 09ماٌو لغاٌة  10من  ---- 07049011

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ----- 07049018
 (10رقم 

  إعفاء 0 0

     ملفوف أبٌض - 

  إعفاء 0 0 ماٌو 10ماٌو لغاٌة  0من  ---- 07049020

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ----- 07049021
 (10رقم 

  إعفاء 0 0



 50 

     ملفوف سافوا -- 

  إعفاء 0 0 مارس 01مارس لغاٌة  10من  ---- 07049030

  إعفاء 0 0 ماٌو 00ة ماٌو لغاٌ 11من  ---- 07049040

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ----- 07049041
 (10رقم 

  إعفاء 0 0

     بروكلً -- 

  إعفاء 11 11 إبرٌل 01دٌسمبر لغاٌة  1من  --- 07049050

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ----- 07049051
 (10رقم 

  إعفاء 11 11

بقعععول قرنٌعععة مفصصعععة أو غٌعععر  1018
 مبردةفصصة، طازجة أو م

    

     ـ بازالء ) بٌسوم ساتٌفوم( 

     سكرٌة بازالء -- 

  إعفاء 11 11 ماٌو 19اغسطس لغاٌة  01من  --- 07081010

     غٌرذا-- 

  إعفاء 11 11 ماٌو 19اغسطس لغاٌة  10من  --- 07081020

، ـ لوبٌا وفاصولٌا )فٌجٌنٌا  - 
 فاسٌولوس(

    

  إعفاء 8.0 8.0 مفصصة -- 07082010

  إعفاء 11 11 ٌونٌو 10نوفمبر لغاٌة  10من  --- 07082021

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ----- 07082028
 (10رقم 

  إعفاء 11 11

  إعفاء 11 11 ٌونٌو 10نوفمبر لغاٌة  10من  --- 07082031

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ---- 07082038
 (10رقم 

  إعفاء 11 11

     كجم( 011لوبٌا )رفٌعة جدا, بحد أدنى   -- 

  إعفاء 11 11 ٌونٌو 10نوفمبر لغاٌة  10من  --- 07082041

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ---- 07082048
 (10رقم 

  إعفاء 11 11

     غٌرذا -- 

  إعفاء 11 11 ٌونٌو 10نوفمبر لغاٌة  10من  --- 07082091

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ---- 07082098
 (10رقم 

  إعفاء 11 11

     بقول قرنٌة أخر - 

     غٌرذا -- 

     لإلستهالت اآلدمً --- 

  إعفاء 11 11 ماٌو 01نوفمبر لغاٌة  1من  --- 07089080

  إعفاء  0 0 غٌرذا --- 07089090

     مبردةخضر أخر، طازجة أو  1019

     أخضرذلٌون  -- 

  إعفاء إعفاء إعفاء إبرٌل 01ٌونٌو لغاٌة  10من  --- 07092010

فً حدود الحصة الجمركٌة )الحصة   ---- 07092011
 (10رقم 

  إعفاء إعفاء إعفاء

     با نجانـ  

  إعفاء 11 11 ماٌو 01أكتوبر لغاٌة  10من  --- 07093010

  اءإعف 8.0 8.0 ـ ـ فطرمن جنس أجارٌكوس 07095100
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  إعفاء 8.0 8.0 غٌرذا -- 07095900

     فلفل حلو -- 

  إعفاء 0 0 مارس 01نوفمبر لغاٌة   1من  --- 07096011

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا -- 07096090

     أرضً شوكً -- 

  إعفاء 11 11 ماٌو 01نوفمبر لغاٌة  1من  --- 07099083

(page 9 missing)  

 

 

 
 يند الفاحةال

 
 ف الش التص

(1) 
فئة الرسم الملتزم 
به لمنظمة التجارة 

العالمٌة 
كجم  111)فرنت/

 قائم(

(0) 
فئة الرسم المطٌق 
للدولة األولى 
 بالرعاٌة

كجم  111)فرنت/
 قائم(

(0) 
فئة الرسم 

التفضٌلً المطبق 
 على دول المجلس

كجم  111)فرنت/
 قائم(

(0) 
فئة الرسم 

التفضٌلً المطبق 
 على دول المجلس

كجم  111ت/)فرن
 قائم(

فٌجنا من جنس اء أو فاصولٌا ٌـ ـ لوب 
ذٌبر أو فٌجنا  (L)نجو وم

 وٌلكزٌت( (L)رادٌاتا

    

     كاملة, غٌر معالجة --- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا ---- 07133119

     غٌرذا --- 

  إعفاء 0 0 غٌرذا ---- 07133199

لوبٌاء أو فاصولٌا حمراء صغٌرة   ـ ـ 
وس أو فٌجنا ٌولسدزوكً( )فا)ا

 انجوالرٌس(

    

     كاملة, غٌر معالجة --- 

  إعفاء 8.0 8.0 غٌرذا ---- 07133219

     غٌرذا --- 

  إعفاء 0 0 غٌرذا ---- 07133299

ـ ـ لوبٌاء أو فاصولٌا عادٌة  
 )فاسٌولوس فولجارٌس(:

    

  إعفاء إعفاء 8.0 غٌرذا ---- 07133319

     اغٌرذ --- 

  إعفاء 0 0 غٌرذا ---- 07133399

     كاملة, غٌر معالجة --- 

  إعفاء إعفاء 8.0 غٌرذا ---- 07133919

     غٌرذا --- 

  إعفاء 0 0 غٌرذا ---- 07133999

     عدس - 

     كاملة, غٌر معالجة -- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا ---- 07134019

     غٌرذا --- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا ---- 07134099

ـ فول عرٌض )فٌسٌا فابا ماجور(  
وفول صغٌر )فٌسٌا فابا اٌجوٌنا 

 وفٌسٌا فابا مٌتور(
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     كاملة, غٌر معالجة -- 

     للب ار --- 

فول صغٌر )فٌسٌا فابا اٌجوٌنا  ---- 07135015
 وفٌسٌا فابا مٌتور(

  إعفاء إعفاء 10

  إعفاء إعفاء 10 رذاغٌ ---- 07135018

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 07135019

     غٌرذا -- 

  إعفاء 0 0 غٌرذا --- 07135099

     غٌرذا - 

     كاملة, غٌر معالجة -- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 07139019

     غٌرذا -- 

  إعفاء 0 0 غٌرذا --- 07139099

وق( ج ور المنٌهوط )مانٌ 1010
واالراروت والسحلب، قلقاس 
رومً، بطاطا حلوه، ج ور 

ودرنات مماثلة غزٌرة النشأ أو 
االٌنولٌن، طازجة أو مبردة أو 

مجمدة أو مجففة كاملة أو 
مقطعة أو بشكل مكتالت؛ لب 

 النخٌل الهندي )ساجو(.

    

     ـ ج ور منٌهوط )مانٌوق( 

  إعفاء 1.80 1.80 غٌرذا --- 07141090

     طاطا حلوةب - 

  إعفاء 1.00 1.80 غٌرذا --- 07142090

  إعفاء 1.00 1.80 غٌرذا -- 07149090

جوز الهند وجوز البرازٌل  1811
وجوز الكاشو )لوز ذندي(، 
طازجة أو جافة، بقشرذا أو 

 بدونه

    

     جوز الهند - 

  إعفاء 0 0 مجففـ ـ  08011100

  إعفاء 0 0 غٌرذا ـ ـ 08011900

     جوز البرازٌل - 

  إعفاء إعفاء إعفاء بقشره -- 08012100

  إعفاء إعفاء إعفاء بدون قشره -- 08012200

     جوز الكاشو )لوز ذندي( - 

  إعفاء إعفاء إعفاء بقشره -- 08013100

  إعفاء إعفاء إعفاء بدون قشره -- 08013200

ثمار قشرٌة أخر، طازجة أو  1810
 بدونه جافة، بقشرذا أو

    

     لوز - 
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  إعفاء إعفاء إعفاء بقشره -- 08021100

  إعفاء إعفاء إعفاء بدون قشره -- 08021200

     ـ بندق )كورٌلوس( - 

     بقشره -- 

  إعفاء 0 0 غٌرذا --- 08023190

     بدون قشره -- 

  إعفاء 0 0 غٌرذا --- 08023290

  إعفاء عفاءإ  2 ـ كستناء )كستانا( 08024000

  إعفاء إعفاء إعفاء حلبًـ فستق  08025000

  إعفاء 0 0 جوز المكادٌماـ  08026000

     غٌرذا - 

  إعفاء 0 0 فواكه واثمار استوائٌة - 08029020

  إعفاء 0 0 غٌرذا - 08029090

 موز، بما فٌه موز البالنتان، 1810.1111
 طازج أو مجفف

  إعفاء 10 10

اوفوكادو  ن وأناناس وتمر وتٌ 1810
 ه)كمثرى أمرٌكً( وجواف

، ومنجوستٌن،طازجة أو هومنج
 مجففة

    

  إعفاء 0 0 فمح - 08041000

     فة  - 

  إعفاء إعفاء إعفاء )رطب( طازج -- 08042010

  إعفاء 0 0 مةاف -- 08042020

  إعفاء 0 0 أنناد - 08042030

  إعفاء 1.01 1.01 ا تكادت - 08042040

  إعفاء 1 1  ، تمنةتشفةاتمنة اةتا  - 08042050

     مجففةحمضٌات، طازجة أو  1810

بما  )جرٌب فروت(ـ لٌمون ذندي  08054000
 فٌها البوملً

  إعفاء 2 2

)سٌتروس لٌمون، ـ  لٌمون حامض  08055000
)سٌتروس ، لٌم سٌتروس لٌمونوم(

 اروانتٌفولٌا،سٌتروس التٌفولٌا(

  إعفاء إعفاء 1

  إعفاء 2 2 غٌرذا - 08059000

     مجـففعنب، طازج أو  1810

  إعفاء إعفاء إعفاء مجفف - 08062000

باباٌا،  فٌه الشمام( و بطٌخ )بما 1810
 طازج

    

     الشمام(:ـ بطٌخ )بما فٌه  

  إعفاء 2 2 ـ ـ بطٌخ أخضر 08071100

  إعفاء 2 2 غٌرذا -- 08071900

  إعفاء إعفاء إعفاء ـاـ بـابـاٌ 08072000

     طازجةتفاح وكمثرى وسفرجل،  1818
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     وسفرجلـ كمثرى  

     لصنع السٌدر أو للتقطٌر -- 

فً حدود الحصة الجمركٌة  ---  08082011
 (01)الحصة رقم 

0 0 0  

     وسفرجل اخركمثرى  -- 

     قً عبوات مكشوفة --- 

  0 0 0 ٌوٌون 01ابرٌل لغاٌة  1من  08082021

     مارس 01ٌولٌو لغاٌة  1من  ---- 

فً حدود الحصة الجمركٌة  ---  08082022
 (10)الحصة رقم 

0 0 0  

برقوق أو  مشمش وكرز أو 1819
خوخ  )بما فٌه الدراق األملس 

قراصٌة  كنٌكتارٌنك( برقوق و
 )خوخ شائت(، طازجة

    

     قراصٌة برقوق و - 

     قً عبوات مكشوفة -- 

     برقوق --- 

  0 0 0 ٌونٌو 01أكتوبر لغاٌة  1من  ---- 08094012

     سبتمبر 01ٌولٌو لغاٌة  1من  ---- 

فً حدود الحصة الجمركٌة  --- 08094013
 (18)الحصة رقم 

0 0 0  

  0 0 0 قراصٌة --- 08094015

     برقوق --- 

  11 11 10 ٌونٌو 01أكتوبر لغاٌة  1من  ---- 08094092

     سبتمبر 01ٌولٌو لغاٌة  1من  ---- 

فً حدود الحصة الجمركٌة  --- 08094093
 (18)الحصة رقم 

0 0 0  

  11 11 10 برقوق --- 08094095

     طازجةفواكه أخر،  1811

     فراولة - 

  إعفاء 0 0 ماٌو 10سبتمبر لغاٌة  1من  -- 08101010

     اغسطس 01ماٌو لغاٌة  10من  -- 

فً حدود الحصة الجمركٌة  --- 08101011
 (19)الحصة رقم 

  إعفاء 0 0

     ـ توت العلٌق وتوت عادي 

     توت العلٌق -- 

  إعفاء 0 0 ماٌو 10سبتمبر لغاٌة  1من  -- 08102010

فً حدود الحصة الجمركٌة  --- 08102011
 (19)الحصة رقم 

  إعفاء 0 0

     توت عادي -- 

  إعفاء 0 0 ٌونٌو 01نوفمبر لغاٌة  1من  -- 08102020

     أكتوبر 01ٌولٌو لغاٌة  1من  --- 

فً حدود الحصة الجمركٌة  --- 08102021
 (19)الحصة رقم 

  إعفاء 0 0
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  إعفاء 0 0 توت عادي -- 08102030

عنبٌات وفواكه أخر من نوع  - 08104000
 ومنفاكسٌ

  إعفاء إعفاء إعفاء

  إعفاء 1 1 كٌوي - 08105000

  إعفاء 1 1 دورٌان ـ 08106000

     غٌرذا 

  إعفاء 1 1 فواكه وأثمار استوائٌة ـ 08109092

     كشمش ابٌض أو احمر -- 

  0 0 0 ٌونٌو 10سبتمبر  لغاٌة  10من  --- 08109093

      

فً حدود الحصة الجمركٌة  --- 08109094
 (19)الحصة رقم 

0 0 0  

  0 0 0 ب الثعلبعن -- 08109096

  إعفاء 0 0 غٌرذا 08109099

فواكه وثمار غٌر مطبوخة أو  1811
مطبوخة بالبخار أو مسلوقة 

 احتوتبالماء، مجمدة، وإن 
على سكر مضاف أو مواد تحلٌة 

 أخر

    

     غٌرذا - 

  إعفاء 01 01 عنبٌة -- 08119010

     فواكه وأثمار استوائٌة -- 

  إعفاء إعفاء إعفاء الكرمبو --- 08119021

  إعفاء 9 9 غٌرذا --- 08119029

  إعفاء 9 9 غٌرذا -- 08119090

فواكه وثمار، محفوظة  1810
مؤقتا)مثال بغاز ثانً أوكسٌد 
الكبرٌت أو فً ماء مملح أو 

مواد أخر  إلٌهمكبرت أو مضاف 
بقصد الحفظ المؤقت( ولكن غٌر 

 لالستهالتصالحة بحالتها ذ ه 
 المباشر

    

     غٌرذا - 

  إعفاء 0 0 فواكه وأثمار استوائٌة -- 08129010

فواكه مجففة غٌر تلت الم كورة  1810
، 18.10إلى  18.11فً البنود 

خلٌط من أثمار قشرٌة أو فواكه 
مجففة من األنواع الم كورة فً 

 ذ ا الفصل

    

     ـ خوخ أو برقوق 

  إعفاء إعفاء إعفاء كاملة -- 08132010

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا -- 08132090

     فواكه أخر - 
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     كمثرى -- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا  --- 08134019

     غٌرذا -- 

     غٌرذا  ات نوى, كاملة --- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا  ---- 08134089

قشور حمضٌات وقشور بطٌخ )بما  1810
مدة أو فٌه الشمام(، طازجة أو مج
فً ماء  مجففة أو محفوظة مؤقتا  

لٌه مواد إمملح أو مكبرت أو مضاف 
 أخر بقصد الحفظ الموقت

  إعفاء إعفاء إعفاء

  إعفاء إعفاء إعفاء متـه )ماتٌــه( 1910

 جنسبٌبر؛ ثمار من  جنسفلفل من  910
 جنس( أو من حارة )فلٌفلة  كابسكوم

  (، مجففة أوحلو بٌمنتا )فلفل

 مسحوقة مجروشة أو

    

     فلفل - 

  إعفاء إعفاء  إعفاء مسحوقـ ـ غٌر مجروش وال  09041100

  إعفاء 0.0 0.0 مسحوقـ ـ مجروش وال  09041200

 كابسكوم )فلٌفة جنسمن  ثمارـ  
( حلو بٌمنتا )فلفل جنس( أو منحارة

 مجففة أو مجروشة أو مسحوقة

    

  عفاءإ إعفاء  إعفاء غٌر مشغولة -- 09042010

  إعفاء 0.0 0.0 غٌرذا -- 09042090

  إعفاء إعفاء  إعفاء .فانٌلٌا 1910

     قرفة وأزذـار شجرة القرفة 1910

     مسحوقـ غٌر مجروش وال  

  إعفاء إعفاء  إعفاء ـ ـ قرفة )سٌناموم زٌالنٌكوم بلوم( 09061100

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا  --- 09061900

  إعفاء 0 0 مسحوقةروشة أو ـ مج 09062000

  إعفاء إعفاء إعفاء قرنفـل )كبوش وسٌقان وثمار( 1910.1111

جوز الطٌب وبسباسته و حب  1918
 الهال )قاقلة(

    

     ـ جوز الطٌب 

  إعفاء إعفاء  إعفاء غٌر معالجة -- 09081010

  إعفاء 10.0 10.0 غٌرذا -- 09081090

     ـ حب الهال )قاقلة( 

  إعفاء إعفاء  إعفاء غٌر معالجة -- 09083010

  إعفاء 10.0 10.0 غٌرذا -- 09083090

 ٌنسونأو  ٌنسونب ور  1919
صٌنً)جا بٌة( وشمر وكزبرة 
 وكمون وكراوٌة؛ حبات عرعر

    

  إعفاء 0.0 0.0 ـ ب ور ٌانسون )ب ور جا بة( 09091000

  إعفاء 0.0 0.0 كزبرةـ ب ور  09092000

  إعفاء 1.01 1.01 كمونـ ب ور  09093000
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  إعفاء 1.01 1.01 كراوٌةـ ب ور  09094000

  إعفاء 0.0 0.0 ـ ب ور شمر؛ حبات عرعر 09095000

زنجبٌل وزعفران وكركم وزعتر  1911
 يوأوراق غار )رند( وكار
 وبهارات وتوابل أخر

    

  إعفاء 0.00 0.00 زنجبٌلـ  09101000

  أعفاء 08 08 زعفرانـ  09102000

  أعفاء  0 0 كركمـ  09103000

     أخرـ بهارات وتوابل  

/ب 1ـ ـ مخالٌط م كورة فً المالحظة  09109100
 من ذ ا الفصل

  أعفاء  0 0

  أعفاء  0 0 غٌرذا -- 09109900

     نشاء؛ إٌنولٌن 1118

     ـ نشاء 

     ـ ـ نشاء حنطة )قمح( 

  ءإعفا 0 0 غٌرذا --- 11081190

     ـ ـ نشاء  رة 

  إعفاء 0.0 0.0 غٌرذا  --- 11081290

     ـ ـ نشاء بطاطا 

  إعفاء 0 .0 غٌرذا --- 11081390

     ـ ـ نشاء منٌهوط )مانٌوق 

  إعفاء 0 .0 غٌرذا --- 11081490

     ـ ـ أنواع نشاء أخر 

  إعفاء 0 .0 غٌرذا ---- 11081919

     غٌرذا --- 

  إعفاء 0 0 غٌرذا ---- 11081999

     ـ إٌنولٌن 

  إعفاء 0 0 غٌرذا --- 11082090

غٌر محمص أو  سودانً،فول  1010
مطبوخ بطرٌقة أخرى، وإن كان 

 مقشورا أو مكسرا  

    

     بقشرهـ  

     غٌرذا -- 

91 11 10 10 
  إعفاء إعفاء إعفاء لإلستهالت اآلدمً ---

99 11 10 10 
  1.11 1.11 01 غٌرذا ---

 
     مكسراوإن كان  مقشور،ـ 

 
     غٌرذا --

91 01 10 10 
 
 لإلستهالت اآلدمً ---

  إعفاء إعفاء إعفاء

99 01 10 10 
  1.11 1.11 90 غٌرذا ---
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1019 
     ب ور وثمار ونوى معده للب ار

 
     ـ  ب ور شوندر السكر

10191191  
  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا  --

 
     ور نباتات علفٌةـ ب 

11 01 19 10 
  إعفاء إعفاء 00 ـ ـ ب ور برسٌم )فصه(

 
     

11 00 19 10 
  إعفاء إعفاء 00 ـ ـ ب ور نفل )ترٌفولٌام(

11 00 19 10 
  إعفاء إعفاء 00 ـ ـ ب ور عكرش )تف((

11 00 19 10 
  إعفاء إعفاء 00 ـ ـ ب ور تف الكنتكً )بوابر اتنسسال(

11 00 19 10 
)لولٌام  ـ ـ ب ور زوان الجودار

 بٌرٌن لولٌامالم ، ملتفلورم 
  إعفاء إعفاء 00

 
     غٌرذا ---

19 09 19 10 
  إعفاء إعفاء 00 غٌرذا ----

01 09 19 10 
  إعفاء إعفاء 00 ب ور عشبة التٌموثً ---

81 09 19 10 
رجل الدٌت وعشبة ب ور عشبة  ---

 الشوفان األصفر..الخ
  إعفاء إعفاء 00

91 09 19 10 
  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا ---

01 09 19 10 
 أساساـ ب ور نباتات عشبٌة تزرع 

 أزذارذامن أجل 
  إعفاء إعفاء إعفاء

 
     غٌرذا -

91 09 19 10 
  إعفاء إعفاء إعفاء ـ ـ ب ور خضر

 
     غٌرذا --

 
     غٌرذا ---

99 09 19 10 
  اءإعف إعفاء إعفاء غٌرذا ----

الدٌنار،  حشٌشه(  أقماعأثمار )  1011
ة، وإن كانت فطـازجة، أو مجف

مجروشة أو مسحوقة أو بشكل 
 حشٌشهكرٌات مكتلة؛ غبار 

 الدٌنار

    

 
     

1011 
الدٌنار،  حشٌشه(  أقماعأثمار ) 

ة، وإن كانت فطـازجة، أو مجف
مجروشة أو مسحوقة أو بشكل 

 حشٌشهكرٌات مكتلة؛ غبار 
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 الدٌنار

10111111 
الدٌنار غٌر  حشٌشهـ أثمار )أقماع( 

مجروشة وال مسحوقة وال بشكل 
 مكتالت

  إعفاء إعفاء إعفاء

10110111 
الدٌنار  حشٌشهـ أثمار )أقماع( 

مجروشة أو مسحوقه أو بشكل 
 الدٌنار حشٌشهكرٌات مكتلة؛ غبار 

  إعفاء إعفاء إعفاء

1011 
 نباتات وأجزاءذا، بما فٌها الب ور

لنوع المستعمل أساسا امن  واألثمار
فً صناعة العطور أو فً الصٌدلة أو 

فً أغراض إبادة الحشرات، أو 
الطفٌلٌات أو الفطرٌات، أو فً 

أغراض مماثلة، طازجة أو مجففة 
وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو 

 مسحوقة

    

  إعفاء إعفاء إعفاء ـ ج ور جنسنج 10110111

  إعفاء إعفاء إعفاء االكوك أوراق ـ 10110111

  إعفاء إعفاء إعفاء شقش خشخا ـ 10110111

  إعفاء إعفاء إعفاء ـ غٌرذـــا 10119111

قرون خرنوب )خروب( وأعشاب  1010
بحرٌة وغٌرذا من الطحالب المائٌة 

وشوندر السكر وقصب السكر، 
طازجة أو مبردة أو مجمدة أو جافة، 
وإن كانت مطحونة؛ نوى ولب )قلب( 

ومنتجات نباتٌة أخر )بما فً  اكهالفو
الهندباء البرٌة غٌر   لت ج ور

المحمصة من فصٌلة شٌكورٌا 
أنتٌبوس ساتٌفوم( من النوع 

ستهالت البشري، لال ساسا  أالمستخدم 
 غٌر م كورة وال داخلة فً مكان آخر

    

ـ أعشاب بحرٌة وغٌرذا من الطحالب  
 المائٌة

    

  إعفاء اءإعف إعفاء غٌرذا -- 10100191

     غٌرذا - 

     غٌرذا --- 10109191

  إعفاء إعفاء إعفاء ذندباء برٌة )شٌكورٌا( ٌابسةب ور ـ ـ ـ  

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا ---- 10109919

, بما فٌها قرون خرنوب )خروب( --- 
 ب ور قرون الخروب

    

  إعفاء إعفاء إعفاء ب ور قرون الخروب - 10109901

     غٌرذا ---- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا ----- 10109909

     غٌرذا --- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا ---- 10109999

ملفوف لفتً علفً وشوندر )بنجر(  1010
علفً وج ور علفٌة وكأل وبرسٌم 

)فصه( ونفل وكرنب علفً وترمس 
وكرسنة )بٌقٌه( ومنتجات علفٌة 

 تمماثلة وإن كانت بشكل مكتال
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     ـ مسحوق ومكتالت برسٌم )فصه( 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا  -- 10101191

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا-- 10101191

صمل اللت؛ صمو  راتنجات  1011
وصمو  راتنجٌة وراتنجات 
 زٌتٌة )مثل البالسم(، طبٌعٌة

    

  إعفاء إعفاء إعفاء ـ صمل عربً 10110111

     غٌرذا - 

  إعفاء إعفاء إعفاء بالسم طبٌعٌة -- 10119111

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا-- 10119181

ن الصوف ومواد دذنٌة ذـد 1010
مشتقة منه )بما فً  لت 

 الالنولٌن(

    

     , خامان الصوفذـد - 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا  -- 10101119

     غٌرذا - 

  أعفاء 0 0 غٌرذا  -- 10101199

محضرات وأصناف محفوظة أخر من  1010
لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من 

 حٌوانًدم 

    

     ـ من أكباد أي من الحٌوانات 

  إعفاء 01 01 أساسها كبد اإلوز -- 10100111

 أنواع سكر أخر، بما فٌها الكتوز و 1010
الفركتوز  لتوز والجلوكوز واالم
، وفً حالتها الصلبة؛ ة كٌماوٌا  النقٌ

سوائل سكرٌة غٌر محتوٌة على 
بدال أمنكهات أو مواد تلوٌن مضافة؛ 
عسل )عسل صناعً( وإن كانت 

ممزوجة بعسل طبٌعً؛ سكر وعسل 
 أسود محروقان )كارامٌل(

    

ـ أنواع أخر من الفركتوز وسائل  
% 01الفركتوز تحتوي على أكثر من 

على  وبا  من الفركتوز محس وزنا  
باستثناء السكر الحالة الجافة 

 المنعكس

    

  19.01 19.01 01 سكر شمندر وسكر قصب, محروقا - 10109100

  10.11 10.11 01 مالتودٌسكترٌن --- 10109100

  18.01 18.01 01 غٌرذا --- 10109108

حبــوب كاكاو وكساراتها، وإن  1811.1111
 محمصةكانت 

    

ت وغالالت قشور وعصافا 1810
 .. ...كاكاو أخر  تونفاٌا

    

      

  إعفاء 1.01 1.01 غٌرذا - 18101191

زاء ـععـخضععر، فواكععه، أثمععار وأج 0111
أخععععر مععععن النباتععععات   صععععالحة 
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، محضعععععرة أو محفوظعععععة لألكعععععل
 بالخل أو بحامض الخلٌت

     غٌرذا - 

     فواكه وأثمارـ ـ  

  ءإعفا 01 01 استوائٌة -- 01119111

كمععأ، محضععر أو محفععوظ  فطععر و 0110
 بغٌر الخل أو حمض الخلٌت

    

  إعفاء 00.81 00.81 ـ فطــر من جنس أجارٌكوس 01101111

  إعفاء إعفاء إعفاء ـ كمـــأ )فقع 01100111

  إعفاء 00.81 00.81 غٌرذا - 01109111

محضعرة أو محفوظعة  خضر أخر 0110
بغٌعععر الخععععل أو حمععععض الخلٌععععت 

عععدا المنتجععات الداخلععة مجمععدة، 
 01.10فً البند 

    

     ـ خضر أخر وخلٌط خضر 

     كجم 0فً أوعٌة سعتها أكثر من   -- 

  إعفاء إعفاء 09 زٌتون --- 01109110

     كجم 0فً أوعٌة سعتها أكثر من    -- 

  إعفاء إعفاء 00 زٌتون --- 01109100

خضر أخر محضعرة أو محفوظعة  0110
، أو حمعععض الخلٌعععت بغٌعععر الخعععل

غٌععععر مجمععععدة، عععععدا المنتجععععات 
 01.10الداخلة فً البند 

    

     زٌتون - 

  إعفاء إعفاء 09 زٌتون --- 01100111

  إعفاء إعفاء 09 غٌرذا -- 01100191

خضعععر وفواكعععه وأثمعععار وقشعععور  0110
جععععزاء نباتععععات أخععععر، أفواكععععه و

محفوظععععععة بالسععععععكر )بطرٌقععععععة 
 التقطٌر أو التبلور(

    

فواكعععه اسعععتوائٌة, أثمعععار اسعععتوائٌة  - 01101111
 وقشور فواكه استوائٌة

  إعفاء 8 8

وأجععزاء نباتععات أخععر  أثمععارفواكععه أو  0118
أو محفوظعععة  لألكعععل محضعععرةصعععالحة 

سكر  إلٌها أضٌفبطرٌقة أخرى، وإن 
أو مععواد تحلٌععة أخععر أو كحععول، غٌععر 

 م كورة وال داخلة فً مكان آخر

    

سعودانً وبع ور ـ أثمار قشعرٌة وفعول  
 مخلوطةأخر وإن كانت 

    

     سودانًـ ـ فول  

  إعفاء 0 0 غٌرذا --- 01181191

     غٌرذا, بما فٌها المخالٌط -- 

  إعفاء 0 0 فواكه استوائٌة و أثمار استوائٌة --- 01181911

  إعفاء 18 18 أنناس - 01180111

    ـععع غٌرذــعععـا بمعععا فٌهعععا المخعععالٌط ععععدا  
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 01 18 19البند الفرعً  الداخلة فً

     مخالٌط -- 

مععععن فواكععععه اسععععتوائٌة و أثمععععار  --- 01189011
 استوائٌة

  إعفاء 08 08

     غٌرذا --- 

     فواكه أخر ---- 

فواكعععععععه اسعععععععتوائٌة و أثمعععععععار  ----- 01189990
 استوائٌة

  إعفاء 0.0 0.0

 ةعصععٌر فواكععه )بمععا فٌهععا سععالف 0119
غٌعععر العنعععب( وعصعععٌر خضعععر، 

لٌععه كحععول، إمختمععر وال مضععاف 
لٌععه سععكر أو مععواد إضععٌف أوإن 

 تحلٌة أخر

    

     عصٌر برتقال - 

     مجمد -- 

 جزء من 
01191111 

أو  مضاف سكرغٌر محتوٌة على  ---
 , مكثفةمواد تحلٌة أخر

  إعفاء 10 10

تزٌعد  بعرٌكس ال قٌمعةغٌعر مجمعد,  ـع ـ 
 01عن 

    

 
01191011 

أو  مضاف سكرٌة على غٌر محتو ---
 مواد تحلٌة أخر

  إعفاء 10 10

     غٌرذا -- 

 
01191901 

أو  مضاف سكرغٌر محتوٌة على  ---
 مواد تحلٌة أخر

  إعفاء 10 10

عصععععٌر جرٌععععب فععععروت بمععععا فٌععععه  - 
 البوملً

    

     01تزٌد عن  برٌكس ال قٌمة ـ ـ 

خععام )وان كععان  ـعع ـ ـ عصععٌر لٌمععون 01190111
 مثبتا(

  إعفاء إعفاء اءإعف

     غٌرذا -- 

أو  مضاف سكرغٌر محتوٌة على  --- 
 مواد تحلٌة أخر

    

  إعفاء إعفاء إعفاء أجروكوتو ---- 01190911

     عصٌر أنناس - 

     01تزٌد عن  برٌكس ال قٌمة ـ ـ 

أو  مضاف سكرغٌر محتوٌة على  --- 01190111
 مواد تحلٌة أخر

  إعفاء 10 10

أو  مضعععاف سعععكرمحتوٌعععة علعععى  --- 01190101
 مواد تحلٌة أخر

  إعفاء 00 00

      

     غٌرذا -- 

أو  مضاف سكرغٌر محتوٌة على  --- 01190911
 مواد تحلٌة أخر

  إعفاء 10 10

أو  مضعععاف سعععكرمحتوٌعععة علعععى  --- 01190901
 مواد تحلٌة أخر

  إعفاء 00 00

ـعع عصععٌر أي صععنف آخععر مععن الفواكععه  
 الخضرأو 

    

     غٌرذا -- 
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أو  مضاف سكرغٌر محتوٌة على  --- 
 مواد تحلٌة أخر

    

  إعفاء 0 0 من فواكه استوائٌة ---- 01198181

أو  مضعععاف سعععكرمحتوٌعععة علعععى  --- 
 مواد تحلٌة أخر

    

  إعفاء 10 10 من فواكه استوائٌة ---- 01198198

     مخالٌط عصائر - 

 سععكرغٌرذععا, غٌععر محتوٌععة علععى  --- 
 أو مواد تحلٌة أخر مضاف

    

     غٌرذا ---- 

 أو أثمععععار اساسععععها مععععن فواكععععه ---- 01199101
 استوائٌة

  إعفاء 0 0

 سععكرغٌرذععا, غٌععر محتوٌععة علععى  --- 
 أو مواد تحلٌة أخر مضاف

    

     غٌرذا ---- 

  إعفاء 18 180 اساسها عصائر فواكه استوائٌة ---- 01199181

د ومكتالت من لحعوم دقٌق وسمٌ 0011
أو أحشاء وأطراف أو أسمات أو 
قشععرٌات أو رخوٌععات أو غٌرذععا 

غٌعععععر  مائٌعععععة، تالفقارٌعععععامعععععن 
صععععالحة لالسععععتهالت البشععععري؛ 

 حثالة شحوم حٌوانٌة

    

من لحعوم أو  ـ دقٌق وسمٌد ومكتالت، 
أحشععععاء وأطععععراف؛ حثععععاالت شععععحوم 

 حٌوانٌة

    

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا -- 00111191

نخالععة ونخالععة جععرٌش وغٌرذععا  0010
و طحععععن أو أمععععن بقاٌععععا غربلععععة 

معالجععة الحبععوب أو البقععول وإن 
 كانت بشكل مكتالت

    

     من  رة - 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا -- 00101191

     من قمح - 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا -- 00100191

     من حبوب أخر - 

     من رز -- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00100181

     غٌرذا -- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00100199

     من بقول - 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00100191

بقاٌععععا صععععناعة النشععععاء وبقاٌععععا  0010
تفععععل شععععوندر )بنجععععر(  مماثلععععة،

وتفععل قصععب سععكر وغٌرذععا مععن 
نفاٌععات وبقاٌععا صععناعات السععكر 

وإن كانععععت  طٌععععر،والبٌععععرة والتق
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 بشكل مكتالت

     ـ بقاٌا صناعة النشاء وبقاٌا مماثلة 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00101191

ـعععع تفععععل شععععوندر وتفععععل قصععععب سععععكر  
 وغٌرذا من نفاٌات صناعات السكر

    

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00100191

ـععع بقاٌعععا ونفاٌعععات صعععناعة البٌعععرة أو  
 التقطٌر

    

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00100191

 ، كسب وغٌرذا معن بقاٌعا صعلبة 0010
وإن كانعععت مجروشعععة أو بشعععكل 

ناتجعععة ععععن اسعععتخراج  مكعععتالت،
 زٌت فول الصوٌا

    

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00101191

 كسععب وغٌرذععا مععن بقاٌععا صععلبة، 0010
وإن كانععععت مطحونععععة أو بشععععكل 

راج ناتجعععة ععععن اسعععتخ مكعععتالت،
 زٌت الفول السودانً

    

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00101191

كسععب وغٌرذععا مععن بقاٌععا صععلبة  0010
وإن كانععععت مطحونععععة أو بشععععكل 
مكععتالت ناتجععة عععن اسعععتخالص 

عععدا  الزٌععوت والععدذون النباتٌععة،
أو  00.10الداخلة منها فً البند 

00.10 

    

     ـ من ب ور القطن 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00101191

     الكتان ـ من ب ور 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00100191

     ـ من ب ور عباد الشمس 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00100191

     ـ من ب ور اللفت أو السلجم )كولزا( 

ـ ـ معن بع ور اللفعت أو السعلجم بنسعبة  
 قلٌلة من حامض األٌروسٌت

    

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00100191

     غٌرذا -- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00100991

     ـ من ب ور جوز الهند أو من كوبرا 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00100191

     ـ من ب ور جوز أو نوى النخٌل 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00100191

     غٌرذا - 

     من جنٌن ال رة -- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00109119

     غٌرذا -- 

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا --- 00109109
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  إعفاء إعفاء إعفاء رواسب نبٌ ؛ طرطٌر خام 00101111

مواد نباتٌة ونفاٌات وفضالت  0018
 ثانوٌة، وبقاٌا ومنتجات نباتٌة

من  وإن كانت بشكل مكتالت،
واع المستعملة فً تغ ٌة األن

غٌر م كورة وال  الحٌوانات،
 . داخلة فً مكان آخر

    

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا - 00181191

المستعملة  األنواعمحضرات من  0019
 لتغ ٌة الحٌوانات.

    

     غٌرذا - 

بأسعاس  محضرات لصعناعة األععالفـ ـ  00199101

, أغ ٌععة للطٌععورمععن قشععور مجروشععة, 
  نمعاد

  إعفاء إعفاء إعفاء

  إعفاء إعفاء إعفاء غٌرذا - 00199191

     تبل خام أو غٌر مصنع وفضالته 0011

     بأضالعهـ تبل  

لصععناعة السععٌجار والسععجائر وتبععل  - 00111111
التععدخٌن وتبععل المضععل وتبععل اللفععائف 

 والسعوط )النشوق(

  إعفاء إعفاء إعفاء

     جزئٌا  ـ تبل مزال األضالع كلٌا  أو  

لصععناعة السععٌجار والسععجائر وتبععل  - 00110111
التععدخٌن وتبععل المضععل وتبععل اللفععائف 

 والسعوط )النشوق(

  إعفاء إعفاء إعفاء

     ـ فضالت تبل 

لصععناعة السععٌجار والسععجائر وتبععل  - 00110111
التععدخٌن وتبععل المضععل وتبععل اللفععائف 

 والسعوط )النشوق(

  إعفاء إعفاء إعفاء

 أواع أخععر مععن تبععل مصععنع أنععو 0010
دال تبل مصنعة؛ تبل متجانس ـأب

 أو مجدد؛ خالصات وأرواح تبل

    

     غٌرذا - 

  إعفاء 110 110 مجددك“ـ ـ تبل كمتجانسك أو  00109111

تبععععععل للمضععععععل وتبععععععل اللفععععععائف  --- 00109911
 والسعوط )النشوق(

  إعفاء 1110 1110

  إعفاء 1110 1110 خالصات وأرواح تبل --- 00109901

  إعفاء إعفاء إعفاء خالصات تبل --- 00109901

 



 1 

 

 االتفاقٌة الزراعٌة بٌن دول المجلس والنروٌج
 

 
 (1المادة )

 
إلحاقاا تفااقةاال الفةاااحة الحاحة الميحماال يااة  دتع مة اد الفاااات  تدتع حاي اال ات فااا 

ةتنةاات  22"افااقةل الفةاااحة الحااحة" ( المتقااال يفاااحة  ـ)الفااس شةراااح إلةيااا  ةمااا ة ااس ياا
ةل, ةحى إياحا  ذا ا اتفااقةال يرا   م  اتفااق 2.1تخاصل ما تحد  س المادة  2009

"ذ ا اتفااقةاال" يااة  ـالفةااحة  ااس المنفةااار الةحااةاال تالفااس شةراااح إلةياا  ةمااا ة ااس ياا
حكتمااار ااماااحار الاحيةاال المفحاادة تمم كاال اليحااحة  تالمم كاال الاحيةاال الشاااتدةل 

"دتع ـتشاا  نل امااا  تدتلاال ق ااح تدتلاال الكتةاار الفااس شةراااح إلةيااا  ةمااا ة ااس ياا
  ةرااح إلاةيت" الناحتةج "( ـ د" تمم كل  النحتةج )الفس شةراح إلةياا  ةماا ة اس ياالمة

 "ال ح ة ".ـي ة مةفما
 

 (2المادة )

 
ف فاااة  دتع المة اااد يمااان  فخاةةاااار ةمحكةااال ل منفةاااار الةحااةااال الفاااس منرااا ذا 

لياا ا اتفااقةاال. ف فااة  النااحتةج يمااان   1النااحتةج  ي ااا لمااا ذاات محاادد  اااس الم حاا  

محكةل ل منفةار الةحااةل الفس منر ذا دتع المة د  ي ا لما ذات محادد فخاةةار ة
 لي ا اتفااقةل.  2 س الم ح  

 
 (3المادة )

 
ف ي  ا ى ذ ا اتفااقةل قتااد المنر  تأحكا  الفااات   اس المشاااع الةمحكةال  .1

. 2تفااقةل الفةاحة الححة ادا ما نص ا ةه  اس الا احة  IVالميةنل  س الم ح  

 .النحتةجإراحة إلى دتع ات فا  س  لك الم ح  ففةم  ااراحة إلى إ  أةل 

تفااقةاال الفةاااحة  IV( ماا  الم حاا  3ألغااحاه ذاا ا اتفااقةاال, فن ياا  المااادة ) .2

 الححة ا ى دتع المة د ت النحتةج ياد إةحاء ما ة ة  م  فادةالر.

 
 (4المادة )

 
ي  يالمنفةااار الةحااةاال ة فااة  ال ح ااا  يااالنأح  ااس أةاال مرااكالر قااد فنراا   ااس فةاااحف

 تالشاس اةةاد ح تع مناشيل ليا.
 (5المادة )
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ةفايد ال ح ا  يمتاص ل ةيتدذ  ييدف فح ة  المةةد م  فححةح فةااحفي  الةحااةال 
  س إ اح الشةاشار الفةاحةل لكع منيما.

 
 (6المادة )

 
االمةاال ةؤكااد ال ح ااا  ا ااى ح تقيمااا تالفةامافيمااا يمتةااظ افااقةاال منأماال الفةاااحة ال

 حتع الةحاال ما ل  ةحد خالف  لك  س ذ ا اتفااقةل.
 

 (7المادة )

 
ف ي  افااقةل منأمل الفةاحة الاالمةل حتع ااةحاءار الصحةل تصحل النياار  .1

(SPS)  ا ااى ح اات  تالفةامااار ال ااح ة   ةمااا ةفا اا  يااااةحاءار الصااحةل

 تصحل النيار.

يا  اتفصااع  ت  الخياحة ففيادع دتع المة د ت النحتةج أشماء تانااتة  ةا .2
 س المشااع الصاحةل تصاحل النياار لتاه فشايةع المرااتحار الانةال تفياادع 

 الما تمار.
, ةتا اا  ال ح ااا  ا ااى إةااحاء مراااتحار  ااس إ اااح 1دت  ااخااالع يااالا حة  .3

ال ةناال المراافحكل إ ا مااا حأى أ  ماا  ال ااح ة  أ  ال ااحف ا خااح قااد افخاا  
ةال ت لاك يتةال إةةااد حاع مناشاظ ت  اا إةحاءار م  ر نيا خ ا  اتااا  فةاح

 لالفااقةل الصحةل. 

 
 (8المادة )

 
فدخع ذ ا اتفااقةل حةة الناا  أت ف ي  يصتحة مؤقفل اافياحا م  نااد فااحة  دخاتع 
افااقةل الفةاحة الححة حةاة النااا  الميحمال ياة  دتع المة اد ت الناحتةج. تفأاع نا ا ة 

 ة الححة. الما اشفمح ال ح ا   س افااقةل الفةاح
 
 
 
 
 
 
 
 

تإريادا ا اى ماا ف اد , قاا  المتقاات  أدنااا ,المختلات  أصاتت ياالفتقة , يفتقةا  ذا ا 
 اتفااقةل.
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أيحمر  س ذمح  س الثانس تالارحة  م  ريح ةتنةت لاا    ُ المتا ا  ل فاشا   2009ُ 
ذةاح  ما  نشاخفة  أصا ةفة  يال تال  1430تالارحة  م  ريح ةمادى الثانةال لااا  

 ةل. اتنة ةة
 

 ا  حكتمار دتع مة د الفاات  لدتع الخ ةج الاحيةل       ا  مم كل النحتةج
 
 

-----------------     ---- ------------ 
 ةتشف ي  ا ت  ي  ايد هللا

 التةةح المشاتع ا  الرات  الخاحةةل يش  نل اما  
 حاةد المة د التةاح  لمة د الفاات 

 لدتع الخ ةج الاحيةل 
 

----------------- 
 ايد الححم  ي  حمد الا ةل

 األمة  الاا  لمة د الفاات  لدتع الخ ةج الاحيةل
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1الملحق )
 

 الشروط التً تطبق على واردات دول المجلس من المنتجات النروٌجٌة
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فمن  دتع المة د المنفةار النحتةةةل المرمتلل يي ا الم ح  فخاةةار ةمحكةل 
 فالةل: يحشظ الااار ال

 
ف تس دتع المة د الحشت  الةمحكةل ا ى تاحدافيا م   A)  :الاال ) .1

المنفةار المدحةل فحر ذ ا الاال اافياحا م  فاحة  دختع ذ ا اتفااقةل حةة 
 الناا .

ف تس دتع المة د الحشت  الةمحكةل ا ى تاحدافيا م   B)  :الاال )  .2
م  فاحة  دختع ذ ا المنفةار المدحةل فحر ذ ا الاال ياد خمد شنتار 

 اتفااقةل حةة الناا .

فشفمح الحشت  الةمحكةل يالنشيل ل منفةار المدحةل فحر ذ ا  C)  :الاال ) .3

الاال. ف ت  دتع المة د يإخ اح النحتةج ي ةل فادةالر ف حأ ا ى  ال الحش  
 الم ي  الخاص يالدتلل األتلى يالحااةل. 

ر ذ ا الاال م  ن ا  ذ ا فشفياد المنفةار المدحةل فح X)  :الاال ) .4

 اتفااقةل. 
المنفةار المدحةل فحر ذ ا الاال ممنتع اشفةحادذا إلى دتع  P)  :الاال ) .5

 المة د.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفئة الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

    كوادن )نغال(، حٌه. وبغال و خٌول وحمٌر  11.11
   نسال:لألـ  أصٌلة   
 A  .......................... ............. ـ ـ ـ  خٌول من أصل عربً 11 11 11 11 

 A  ............................................... .............. ـ ـ ـ غٌرها 11 11 11 91 
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 الفئة الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

   :ـ  غٌرهـــــا  
 A  .................................................. .للرٌاضةـ ـ ـ خٌول  11 11 91 11 

 A  ................. ............... ـ ـ ـ خٌول صغٌرة الجسم )بونً( 11 11 91 01 

 A  ... ........................................................…...ـ ـ ـ حمٌر 11 11 91 01 

 A  ......……………………….........……………………بغال ـ ـ ـ 11 11 91 01 

 A  ..... …………………..............…………ل(دن )نغااكو ـ ـ ـ 11 11 91 01 

 A  ......…………………….........……………………غٌرها ـ ـ ـ 11 11 91 91 

   .األبقارحٌوانات حٌة من فصٌلة   11.10

 A  ........................ ................................ألنسال لـ أصٌلة  11 10 11 11 

 A  ............................................. .........ـ غٌرهـــــا  11 10 91 11 

   حٌوانات حٌة من فصٌلة الخنازٌر.  11.10

 P .........................................................ألنسال لـ أصٌلة  11 10 11 11 

   ـ غٌرهـــــا:  

 P ..................................كٌلو غرام  01أقل من ـ ـ تزن  11 10 91 11 

 P .................................كثر أو أكٌلو غرام  01ـ ـ تزن  11 10 90 11 

   حٌوانات حٌة من فصٌلتً الضأن والماعز.  11.10
   ضأن:ـ   

 A  ................ ................................... ألنسالل أصٌلةـ ـ ـ  11 10 11 11 

 A  ....................................... .......... ـ ـ ـ غٌرهـــــا 11 10 11 91 

   ماعز:ـ   

 A  .......................................... ....... ألنساللـ ـ ـ أصٌلة  11 10 01 11 

 A  .................. ..........…............................... ـ ـ ـ غٌرها 11 10 01 91 

موووووووون فصووووووووٌلة جووووووووالوس دٌوووووووووت ودجاجووووووووات،   11.10
 بووط، أوز، دٌوووت ودجاجووات رومٌووةدومٌسووتكوس، 
 نواع األلٌفة.أل، حٌه من ا(غرغر) ،دجاج غٌنٌا

  

   غرام: 180ٌزٌد عن  ـ بوزن ال  

 A  .....وسدومٌستك ـ ـ دٌوت ودجاجات من جنس جالوس 11 10 11 11 

 A  ....................... ........ ـ ـ دٌوت ودجاجات رومٌة 11 10 10 11 

 A  . .......…..........................................ـ ـ غٌرهــــا  11 10 19 11 

   ـ غٌرهـــــا:  
 A  دومٌستكوس: وت ودجاجات من جنس  جالوسٌـ ـ د  

 A  ................................................ ..... .بٌاضجاج ـ ـ ـ د 11 10 90 11 

 A  ................................................. ...... .الحمـ ـ ـ دجاج  11 10 90 01 

 A  ................................................. ....أمهاتـ ـ ـ دجاج  11 10 90 01 

 A  ..... ....…................................ ـ ـ ـ غٌرهـــــــا 11 10 90 91 

   ـ ـ غٌرهــــا:  
 A  ................................................ ...ـ ـ ـ بط وأوز ألٌفة  11 10 99 11 

 A  ...................... ....رومٌة.ودجاجات  ـ دٌوتـ ـ  11 10 99 01 

   ........................................ ....ـ ـ ـ غٌرهـــــــا  11 10 99 91 

   .أخر حٌوانات حٌة  11.10

   :ثدٌات ـ  

 A  ....... ...........................................رئٌسٌةحٌوانات  ـ ـ 11 10 11 11 

 ت موون رتبووة)ثوودٌٌابحرٌووة  حٌتووان ودالفووٌن وخنووازٌر ـوو ـ 11 10 10 11 
 ات موووون رتبووووةٌأطومووووات )ثوووودٌ وبحوووور خرفووووان ؛ الحٌتووووان(
  ....... ........................................... ...............الخٌالنٌات(

A 

   :غٌرها ـ ـ  

 A  .......... ..........................................................بل إ ـ ـ ـ 11 10 19 11 
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 الفئة الصــــــــــــنف النظام المنسق رمز البند

 A   ......................... ............ رانب برٌةأو لٌفةأرانب أ ـ ـ ـ 11 10 19 01 

 A   ........................................... ...........ظباء  غزالن و ـ ـ ـ 11 10 19 01 

 A  ................................................................ .كالب  ـ ـ ـ 11 10 19 01 

 A  .......... ......... مثالها من حٌوانات الفراءأمنت ووـ ـ ـ ثعالب  11 10 19 01 

لهٌئوات  نوات مسوتوردةاحٌوانوات حودائق ومعوارض الحٌووان وحٌو ـو ـ ـ 11 10 19 01 
 ................... ...والبحوث.لمختبرات التجارب  علمٌة

 A 

 A  ................................................... ..............غٌرها ـ ـ ـ 11 10 19 91 

 A  ............................... .....ـ زواحف بما فٌها الثعابٌن والسالحف 11 10 01 11 

   :طٌور ـ  

 A  ..................................................جارحة)جوارح( طٌور ـ ـ 11 10 01 11 
ة وصغٌر والبركٌت )بٌضاء الببغاوات العادٌة فٌها )بما ببغاوات ـ ـ 11 10 00 11 

  (عرف( ذو )ببغاء تواكووالك (فخم طوٌل الذٌل )ببغاءكاو والم الجسم(
A 

   :غٌرهاـ ـ   

 رض،ألدجاج ا ،ًسمان تدرج، حجل، حمام برى، لٌف،أحمام  ـ ـ ـ 11 10 09 11 
 ...............................................يبط بر رطالن،أ قطا، شنقب،

 A 

 A  .......... ................................................ـ ـ ـ طٌور الزٌنة 11 10 09 01 

 A  ...................................................... ..........غٌرها  ـ ـ ـ 11 10 09 91 

   :غٌرها ـ  

 A  ................. ..األخرى نحل وان كانت جماعات والحشرات  ـ ـ ـ 11 10 91 11 

 A  ............................................... .......ـ ـ ـ غٌرهــــا  11 10 91 91 
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النظام  رمز البند
 المنسق

 الفئة الصــــــــــــنف

   مبردة.، طازجة أو قاراألبلحوم فصٌلة   10.11

 A  .................................. ....ذبائح  وأنصافـ ذبائح كاملة  10 11 11 11 

 A  .................................... .................ـ قطع أخر بعظمها  10 11 01 11 

 A  ....................... ......................................ـ دون عظام   10 11 01 11 

   مجمدة.، األبقارلحوم فصٌلة   10.10

   ................................. .....ذبائح  وأنصافـ ذبائح كاملة  10 10 11 11 

   .............................................. ....ـ قطع أخرى بعظمها  10 10 01 11 

   :ـ دون عظام  

 B  .............................................................._ _ _ مفروم  10 10 01 11 

 B  ..........................................................ـ غٌرها  ـ  ـ 10 10 01 91 

لحوووووم فصووووٌلة الخنووووازٌر، طازجووووة أو مبووووردة أو   10.10
 مجمدة.

  

   مبردة:ـ طازجة أو   

 X ...............................ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح  10 10 11 11 

 X ......................بعظمها.ـ ـ أفخاذ وأكتاف وقطعها،  10 10 10 11 

 X .............................................................ـ ـ غٌرها   10 10 19 11 

  مجمدة:ـ   

 X ................................ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح  10 10 01 11 

 X .......................ـ ـ أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظمها 10 10 00 11 

 X ..............................................................ـ ـ غٌرها   10 10 09 11 

لضوأن أو المواعز، طازجوة أو مبوردة لحوم فصوٌلة ا  10.10
 مجمدة.أو 

  

 A  ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن، طازجة أو مبردة  10 10 11 11 

   مبردة:ـ لحوم ضأن أخر طازجة أو   

 A  ............................. ....ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح  10 10 01 11 

 A  ............................................. ....مها ـ ـ قطع أخر بعظ 10 10 00 11 

 A  ..................................................... ....ـ ـ دون عظام   10 10 00 11 

 A  .... ..........مجمدة.ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن،  10 10 01 11 

   مجمدة:ـ لحوم ضأن أخر،   
 A  ............................. ....ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح  10 10 01 11 

 A  ............................................. ....ـ ـ قطع أخر بعظمها  10 10 00 11 

   :ـ ـ دون عظام  
 B  ............................................................._ _ _ مفروم. 10 10 00 11 

 B  ...........................................................غٌرها  ـ ـ ـ  10 10 00 91 

   :زـ لحوم فصٌلة الماع  

   ـ ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح:  

 A  ......................................... ....  ـ ـ ـ ـ  طازجة أو مبردة 10 10 01 11 

 Aِِ   ........................................................ .... ـ ـ ـ ـ مجمدة 10 10 01 10 

   ـ ـ ـ قطع أخر بعظمها:  

 A  ....................................... ...... .مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو  10 10 01 01 

 A  .................................... ..... ...................مجمدةـ ـ ـ ـ  10 10 01 00 

 A  ـ ـ ـ دون عظام:  

 A  ........................................... .....مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو  10 10 01 01 
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النظام  رمز البند
 المنسق

 الفئة الصــــــــــــنف

 A  ....................................................... .....مجمدةـ ـ ـ ـ  10 10 01 00 

لحوووم فصووائل الخٌووول والحمٌوور والبغووال والنغووال،   10.10
 طازجة أو مبردة أو مجمدة.

  

 A  ......................................... .... ـ ـ ـ لحوم فصٌلة الخٌل 10 10 11 11 

 X .................................................. ـ ـ ـ غٌرهــــا 10 10 11 91 

وأطوراف صوالحة لألكول مون فصوائل األبقوار  أحشاء  10.10
والخنووووازٌر والضووووأن والموووواعز والخٌوووول والحمٌوووور 

 والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة.

  

 A  ........ ...............مبردة.، طازجة أو األبقارـ من فصٌلة   10 10 11 11 

   مجمدة:، األبقارـ من فصٌلة   
 A  ......................................................... ......ألسنة.ـ ـ  10 10 01 11 

 A  .............................................................. ....أكباد.ـ ـ  10 10 00 11 

 A  ............................................................. ...ـ ـ غٌرها  10 10 09 11 

 X ...................مبردة.ـ من فصٌلة الخنازٌر، طازجة أو  10 10 01 11 

   مجمدة:ـ من فصٌلة الخنازٌر،   

 X ...................................................................أكباد.ـ ـ  10 10 01 11 

 X .................................................................ـ ـ غٌرها  10 10 09 11 

   ـ غٌرها، طازجة أو مبردة:  

 A  ............................ ..... ـ ـ ـ من فصٌلتً الضأن والماعز 10 10 81 11 

 A  .... ...........….......................... ـ ـ ـ غٌرهـــــــا 10 10 81 91 

   مجمدة:ـ غٌرها،   

   ن فصٌلتً الضأن والماعز:ـ ـ ـ م  

 A  ....................................................... ....ألسنةـ ـ ـ ـ  10 10 91 11 

 A  ..... ...…............................................أكبـــادـ ـ ـ ـ  10 10 91 10 

 A  ............................. ....................... ـ ـ ـ ـ غٌرهـــا 10 10 91 19 

 A  ...... ..............……………........................ـ ـ ـ غٌرهـــا 10 10 91 91 

لحوووم وأحشوواء وأطووراف صووالحة لألكوول موون طٌووور   10.10
طازجوووة أو  11.10الووودواجن الموووذكورة فوووً البنووود 

 مجمدة.مبردة أو 

  

   :الوس دومٌستكوسـ من دٌوت أو دجاجات من جنس ج  

 C  ........ .....................مبردة.ـ ـ غٌر مقطعة، طازجة أو  10 10 11 11 

 C  ....... ...................................مقطعة، مجمدة   ـ ـ  غٌر 10 10 10 11 

 C  ..... ........مبردة.ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو  10 10 10 11 

 C  .... .......................مجمدة.ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف،  10 10 10 11 

   ـ من دٌوت ودجاجات رومٌة:   
 B  ........ .....................مبردة.ـ ـ غٌر مقطعة، طازجة أو  10 10 00 11 

 B  ......... ...................................مجمدة.ـ ـ غٌر مقطعة،  10 10 00 11 

 B  ...... .......مبردة.ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو  10 10 00 11 

 B  ..... ......................مجمدة.ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف،  10 10 00 11 

 B  ـ من بط أو أوز أو غرغر ) دجاج سودانً (:  

 B  .... .........................مبردة.ـ ـ غٌر مقطعة، طازجة أو  10 10 00 11 

 B  . ...........................................مجمدة.ـ ـ غٌر مقطعة،  10 10 00 11 

 B  ............. ................مبردة.ـ ـ أكباد دسمة، طازجة أو  10 10 00 11 

 B  ...... ..............................مبردة.ـ ـ غٌرها، طازجة أو  10 10 00 11 
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النظام  رمز البند
 المنسق

 الفئة الصــــــــــــنف

 B  ................................. ..................غٌرها، مجمدة ـ ـ 10 10 00 11 

لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة لألكل، طازجوة   10.18
 مجمدة.أو مبردة أو 

  

   ـ  أرانب ألٌفة أو برٌة:  
 A  ....... ........................................مبردةـ ـ ـ طازجة أو  10 18 11 11 

 A  .... .........................................................مجمدةـ ـ ـ  10 18 11 01 

 B  .... ..............................................من حٌوانات رئٌسةـ  00 30 08 02 

     

 B  ...... ..........حف(من زواحف )بما فٌها الثعابٌن والسالـ  00 50 08 02 

   :غٌرهــــاـ   
    إبـــل:ـ ـ ـ   
 A  ..... .......................................مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو  10 18 91 11 

 A  ..... .....................................................مجمدةـ ـ ـ ـ  10 18 91 10 

 A  اء:وظبـ ـ ـ غزالن   

 A  ................................... ........مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو  10 18 91 01 

 A  ..... .....................................................مجمدةـ ـ ـ ـ  10 18 91 00 

ـ ـ ـ حمام بري، حجول، تودرج، الفوري )سومانً(، دجواج األرض،   
 وبط بري:شنقب، قطا، أرطالن 

  

 B  ........................................... .....مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو  10 18 91 01 

 B  ........................................................ .... ـ ـ ـ ـ مجمدة 10 18 91 00 

   ا:ـ ـ ـ غٌرهـــ  
 A  ............................أفخاذ ضفادع......... ـ ـ ـ ـ 10 18 91 91 

 B  ................................................. ..... غٌرهـــا ـ ـ ـ ـ 10 18 91 99 

شووحم خنزٌوور صوورف وشووحم طٌووور دواجوون، غٌوور   10.19
أو بطرق االسوتخالص األخورى،  باإلذابةمستخلص 

أو فووً موواء  أو مملحووا   أو مجموودا   أو مبووردا   طازجووا  
 مدخنا .أو  لح أو مجففا  مم

  

 X ......................................... ـ ـ ـ شحم فصٌلة الخنزٌر 10 19 11 11 

 B  ......................................................... ..... ـ ـ ـ غٌرها 10 19 11 91 

لحووم وأحشوواء وأطوراف صووالحة لألكول، مملحووة أو   10.11
دقٌوق ومسواحٌق  مدخنة؛مملح، مجففة أو  فً ماء

 أطراف.أو  أحشاءصالحة لألكل، من لحوم أو 

  

   ـ لحوم فصٌلة الخنزٌر:  

 X .......................بعظمها.ـ ـ أفخاذ أو أكتاف وقطعها،  10 11 11 11 

 X ........................وقطعها.ـ ـ صدور ) ٌتخللها شحم (  10 11 10 11 

 X ...................................................ـ ـ غٌرهــــا    10 11 19 11 

 B  .............................. ...... األبقارـ لحوم حٌوانات فصٌلة  10 11 01 11 

ـ غٌرها، بما فٌها دقٌق ومساحٌق صوالحة لألكول مون لحووم   
 أطراف:أو أحشاء أو 

  

 B  ................................من حٌوانات رئٌسة ـ ـ 10 11 91 11 

ـوو ـ موون حٌتووان ودالفووٌن وخنووازٌر بحوور )ثوودٌٌات موون رتبووة  10 11 90 11 
الحٌتوووان(، خرفوووان بحووور و أطوموووات )ثووودٌٌات مووون رتبوووة 

 الخٌالنٌات(..........................................

 B 

 B  ثعابٌن والسالحف.........ـ ـ من زواحف بما فٌها ال 10 11 90 11 
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النظام  رمز البند
 المنسق

 الفئة الصــــــــــــنف

 B  ـ ـ غٌرهـا........................................ 10 11 99 11 
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وقشدة، غٌر مركزة وال محتوٌة على سكر  ألبان  10.11
   .أخرمضاف أو على مواد تحلٌة 

   % وزنا :1تزٌد عن  دسم ال ـ بنسبة  
 رـعتها عون لتوـوات تزٌود سوـطوٌول األجول بعبو ( حلٌوبلوبن )ـو ـ ـ  10 11 11 01 

 C  ............................................................... .واحد 
 B  ................... ........................................... ـ ـ ـ غٌرها 10 11 11 91 
   وزنا :%  0% وال تتجاوز 1دسم تزٌد عن  ـ بنسبة  
 رـعتها عن لتـل بعبوات تزٌد سـطوٌل األج( حلٌبلبن )ـ ـ ـ  10 11 01 01 

 C  ..........................................................واحد 
 B  ........................................... ................... ـ ـ ـ غٌرها 10 11 01 91 
   وزنا :% 0ـ تحتوي على نسبة تزٌد عن   
 طوٌل األجل بعبوات تزٌد سعتها عن لتر  (حلٌبلبن )ـ ـ ـ  10 11 01 01 

 C  ......................................................................... ..واحد 
 B  ..............................................................  ـ ـ غٌرها ـ 10 11 01 91 

ألبان وقشدة، مركزة أو محتوٌة على سكر مضواف   10.10
   أو مواد تحلٌة أخر.

ـ  بشكل مسحوق أو حبٌبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي   
   % وزنا : 1.0على دسم بنسبة ال تزٌد عن 

 C  .................................................... .للصناعةـ ـ ـ معد  10 10 11 11 
 B  ...................................... ................ ـ ـ ـ غٌرهـــا 10 10 11 91 
صلبة أخر، تحتوي  بأشكالـ بشكل مسحوق أو حبٌبات أو   

   % وزنا : 1.0على دسم بنسبة تزٌد عن 
   :أخر تحلٌهـ غٌر محتوٌة على سكر مضاف أو مواد  ـ  
 C  .................................................... .للصناعةـ ـ ـ معد  10 10 01 11 
 B  ......................................................  ـ ـ ـ غٌرهـــا 10 10 01 91 
   ـ ـ غٌرهــــا:  
 C  .................................................... .للصناعةـ ـ ـ معد  10 10 09 11 
 B  ......................................................  ـ ـ ـ غٌرهـــا 10 10 09 91 
   ـ غٌرهـــا:  
   ـ ـ ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلٌة أخر:  
 B  ....................................................   ( حلٌبلبن )ـ ـ ـ  10 10 91 11 
 B  .............................................................. .قشدةـ ـ ـ  10 10 91 01 
   ـ ـ غٌرهــــا:  
 B  ........... .........................................  ( حلٌبلبن )ـ ـ ـ  10 10 99 11 
 .............................................................. .قشدةـ ـ ـ  10 10 99 01 

 B 
     

مصل اللبن وإن كوان مركوزا أو محتوٌوا علوى سوكر   10.10
منتجووات مكونووة موون  أخوور؛مضوواف أو مووواد تحلٌووة 

عناصوور حلٌووب طبٌعٌووة، وإن كانووت محتوٌووة علووى 
واد تحلٌة أخر، غٌر موذكورة وال سكر مضاف أو م

   داخلة فً مكان آخر.
اللبن ومصل اللبن المعدل وإن كان مركزا أو  ـ مصل 10 10 11 11 

  .... ........أخر.محتوٌا على سكر مضاف أو مواد تحلٌة 

B 

 B  ...... ...............................................................ـ غٌرها  10 10 91 11 
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   جبــن )بما فً ذلت جبن اللبن المخثر(.  10.10
أو غٌر مخثرة(، بما فً ذلت  منضجةطازجة )غٌر  ـ أجبان 10 10 11 11 

  .. ...............المخثر.جبن مصل اللبن وجبن اللبن 

B 

ـووووو أجبوووووان مبشوووووورة أو بشوووووكل مسوووووحوق مووووون جمٌوووووع  10 10 01 11 
  ..........................................................................األنواع

B 

ـ أجبان معالجة بالحرارة غٌر مبشورة وال بشكل  10 10 01 11 
  . ................................................................مسحوق.

B 

على واجبان أخر محتوٌة  ـ أجبان ذات عروق زرقــاء 10 10 01 11 
  ...... عروق متحصل علٌها بواسطة روكفورت البنٌسٌلٌوم

B 

 B  ـ أجبان أخر:  

 B  ................................. ......مخمرـ ـ ـ جبن قشدة طازج  10 10 91 11 

ـ ـ ـ جبن قاسً أو متوسط التقسٌة)مثل الشدر، الجودا،  10 10 91 01 
  .... ........................................ الجروٌر، البارومٌسان(

B 

 B  .......................................... ..... ـ ـ ـ غٌرهــــــا 10 10 91 91 

   محفوظ أو مطبوخ. بٌض طٌور بقشرة، طازج أو  10.10
   طـــازج:ـ ـ ـ   
 A  ...................... ..................................... ـ ـ ـ ـ للتفرٌخ 10 10 11 11 
 C  ................................. ................. غـــــٌرهـ ـ ـ ـ  10 10 11 19 
 C  ....................... ............................ غـــــٌرهـ ـ ـ  10 10 11 91 

بٌض طٌور، بدون قشرة، ومح )صفار البٌض(   10.18
و مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ طازج أ

بالبخار أو مقولب، مجمد أو محفوظ بأٌة طرٌقة 
أخرى، وإن كان محتوٌا على سكر مضاف أو مواد 

   تحلٌة أخر.
   ـ صفار بٌض )مح( :  
 C  ............................................................ ...مجفف.ـ ـ  10 18 11 11 
 C  ................................................ ....ـ ـ غـــــٌره  10 18 19 11 
 C  ـ غــــــٌره:  
 C  ........................................................... ....مجفف.ـ ـ  10 18 91 11 
 C  .... ................................................ـ ـ غـــــٌره  10 18 99 11 

 B  .................. ..........................................طبٌعً.عسل  10 19 11 11 10.19

منتجات صالحة لألكـل من أصل حٌوانً، غٌر   10.11
   آخر.مذكورة وال داخلة فً مكان 

 Aِِ   ........ ............................................ ـ ـ ـ بٌض سالحف 10 11 11 11 

 A  .......................................... .... ـ ـ ـ أعشاش السلنجان 10 11 11 01 
 A  ................................. ............... ـ ـ ـ غٌرهـــــا 10 11 11 91 
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منتجات حٌوانٌة األصل غٌر مذكورة وال داخلة فً   10.11
( 1 )انات مٌتة مما ٌشمله الفصالنحٌو آخر؛مكان 
 البشري. لالستهالت(، غٌر صالحة 0أو )

  

 B  ................................................ ....ـ منً ذكور األبقار  10 11 11 11 

   ـ  غٌرهــــا:  

   ـ ـ غٌرهـــا:  

 A  ........ ....…........... ـ ـ ـ دودة القرمز والحشرات المماثلة 10 11 99 11 

 A  ............................. .... بٌض دودة الحرٌر )القز (ـ ـ ـ  10 11 99 01 

 A  ..................................... .... بٌض النمل )المازن(ـ ـ ـ  10 11 99 01 

شواء لمٌتوة األخور واللحووم واألحانوات ادم الحٌووان والحٌوـو ـ ـ  10 11 99 01 
 ...................لألكل.غٌر الصالحة واألطراف، 

 A 

سالنه )جذاذ( وغٌرهوا مون نفاٌوات  أعصابعضالت،  أوتارـ ـ ـ  10 11 99 01 
 ......... .... مماثلة من صالل )جلود غٌر مدبوغة(

 A 

 A  ......................................... .... غٌرهــــــاـ ـ ـ  10 11 99 91 
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بصوووووٌالت وبصووووووالت ودرنووووووات وجووووووذور درنٌووووووه   10.11
 وبصلٌه،سوووٌقان أرضوووٌة )جوووذامٌر أو رزوموووات(،

أو ُمنبتوه أو مزهورة؛ نباتوات وجوذور هنودباء  راقدة
 .10.10)شٌكورٌا( عدا الجذور المذكورة فً البند

  

ٌالت وبصوووالت ودرنوووات وجوووذور درنٌوووه وبصووولٌه، ـووو بصووو  10 11 11 11 
 ............... راقدةسٌقان أرضٌة )جذامٌر أو رزومات(، 

  

A 
ـ بصٌالت وبصالت ودرنات وجذور درنٌه وبصلٌه، سوٌقان  10 11 01 11 

أرضٌة )جوذامٌر أو رزوموات(، منبتوه أو مزهورة؛ نباتوات 
 ........... ................وجذور هندباء )شٌكورٌا( 

  
 

 

A 

فٌها جذورها( فسائل وطعوم،  نباتات حٌة أخر )بما  10.10
 بٌاض الفطر.

  

   ـ فسائل دون جذور وطعوم:  

 A  .... .........................  جفون الكرمه ) عقل العنب (ـ ـ ـ  10 10 11 11 

 A  ............ ......................................... غٌرهـــاـ ـ ـ  10 10 11 91 

ـوو  أشووجار وجنبووات وشووجٌرات، مطعمووة أم ال، موون األنووواع   
 التً تحمل فواكه وأثمار صالحة لألكل:

  

 A   ...... ............................................ غرسات نخٌلـ ـ ـ  10 10 01 11 

 A  ..................................................... غٌرهـــاـ ـ ـ  10 10 01 91 

ـ جنبات وردٌة )رودودندرون( وصحراوٌة )ازالٌه( مطعمة   
 غٌر مطعمة: أم

  

 B  .................................................... جنبات الزٌنةـ ـ ـ  10 10 01 11 

 B  ..................................................... غٌرهـــاـ ـ ـ  10 10 01 91 

 B  ................................ ....ـ ورود مطعمة أم غٌر مطعمة  10 10 01 11 

 B  ...................................................... ...ـ غٌرهــــا  10 10 91 11 

أزهوووووار وبوووووراعم أزهوووووار، مقطوفوووووة، للباقوووووات أو   10.10
و مبٌضة أو مصبوغة أو للتزٌٌن، رطبة أو ٌابسة أ

  .مشربة أو محضرة بطرٌقة أخرى

  

    رطبة:ـ   

 B  .......................................................... ...ـ ـ ورد 10 10 11 11 

 B  ...................................................... ...ـ ـ قرنفل 10 10 10 11 

 B  ........ ......................................سحلبٌة)أوركٌد(ـ ـ  10 10 10 11 

 B  ...................................................... ...ـ ـ أقحوان 10 10 10 11 

 B  ...................................................... ...ـ ـ غٌرها 10 10 19 11 

 B  ...................................................... ...ــــا ـ غٌره 10 10 91 11 

وأوراق وأفنان وغٌرهوا مون أجوزاء  وارقهأغصان   10.10
لنباتات، دون أزهوار أو بوراعم وأعشواب وطحالوب ا
، رطبووووة أو مجففووووة أو للزٌنووووةللباقووووات أو  أشووونهو

مصبوغة أو مبٌضة أو مشربة أو محضرة بطرٌقة 
 أخرى.

  

 B  .............................. ..........................وأشنه.ـ طحالب  10 10 11 11 

   ـ غٌرهـــا:  

 B  .............................. ...................................رطبة.ـ ـ  10 10 91 11 

 B  ................ .....................................ـ ـ غٌرهــــا  10 10 99 11 

 



 15 

 

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف رمزالنظام المنسق البند

   بطاطس )بطاطا( طازجة أو مبردة.  10.11

 ...........................................................ـ تقاوي للزرع  10 11 11 11 
 A 

 A  .............................................................ـ غٌرهـــا  10 11 91 11 

 .........................................بندورة طازجة أو مبردة  10 10 11 11 10.10
 A 

بصل وعسقالن وثوم وكوراث وخضور ثومٌوة أخور،   10.10
 طازجة أو مبردة.

  

   ـ بصــل وعسقالن:  

   :بصـــلـ ـ ـ   

 A  ...................القشرة(بصل للطعام )أخضر أو ٌابس ـ ـ ـ ـ  10 10 11 11 

 A  ... .............................. بصل للبذار )قزح أو قنار(ـ ـ ـ ـ  10 10 11 10 

 A  ... ....................................................... عسقالنـ ـ ـ  10 10 11 01 

 A  ... ............................................................ثـــوم. ـ 10 10 01 11 

 A  ........ ..................................ـ كراث وخضر ثومٌة أخر  10 10 91 11 

كرنووب وملفوووف وقوورنبٌط وخضوور مماثلووة صووالحة   10.10
 لألكل من جنس براسٌكا، طازجة أو مبردة.

  

 A  ............................. ...........ـ قرنبٌط ورؤوس بروكلً  10 10 11 11 

 A  ......................... ...............................ـ كرنب بروكسل  10 10 01 11 

 A  ................. ...........................................ـ غٌرهـــا  10 10 91 11 

(، مخووووس )الكتوكووووا سوووواتٌفا( وهنوووودباء )شووووٌكورٌا  10.10
 طازجة أو مبردة.

  

   ـ خس:  

 A  ......................................... ..........…ـ ـ خس )مكبب(  10 10 11 11 

 A  ..................................... ....................ـ ـ غٌـــره  10 10 19 11 

   ـ هندباء:  

 إعفاء  .......انثٌوبوس فٌولوسام( مـ ـ هندباء وتلوف )شٌكورٌا 10 10 01 11 
 إعفاء  ............................... .........................ـ ـ غٌرهـــا  10 10 09 11 

طة ولحٌوة لجزر ولفت بقلى وشوندر )بنجـوـر( للسو  10.10
 التووٌس )سلٌسووٌفً( وكوورفس لفتووً وفجوول وجووذور

  .مماثلة صالحة لألكل، طازجة أو مبردة

  

 A   ......... ............................................. بقلًـ جزر ولفت  10 10 11 11 

 A  . ...........................................................ـ غٌرهـــا  10 10 91 11 

 A  ..........طازجة أو مبردة  محبب،خٌار وقثاء، خٌار  10 10 11 11 10.10

بقول قرنٌة مفصصة أو غٌر مفصصوة، طازجوة أو   10.18
 مبردة.

  

 A  ..........................................ـ بازالء ) بٌسوم ساتٌفوم(  10 18 11 11 

 A  .... ...................فاسٌولوس( ، ـ لوبٌا وفاصولٌا )فٌجٌنٌا  10 18 01 11 

 A  ـ بقول قرنٌة أخر:  

 A  ........ .....................................................ـ ـ ـ فـول  10 18 91 11 

 A  ....... .............................................ـ ـ ـ غٌرهـــا  10 18 91 91 

   مبردة.خضر أخر، طازجة أو   10.19

 A  .............................................................ٌونهل ـ 10 19 01 11 

 A  ............. ....................................................باذنجان.ـ  10 19 01 11 

 A  .......... .............................ـ كرفس عدا الكرفس اللفتً  10 19 01 11 

 A  مأ:ـ فطر وك  

 A  ...................................... ـ ـ فطرمن جنس أجارٌكوس 10 19 01 11 
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 A  :ـ ـ غٌرها  

 A  )فقع( ...................................... ـ كمأ ـ ـ 10 19 09 11 

 A  غٌرها........................................... ـ ـ ـ 10 19 09 91 

ثمار من جنس كابسٌكوم أو مون جونس بٌمنتوا )فلٌفلوة أو أـ  10 19 01 11 
 ...................................................................فلفل( 

 A 

 A  الـورق ـ سبـانخ أو سبانخ نٌوزٌلندي وسبانخ كبٌـرة  10 19 01 11 

 A   ـ غٌرهـــا:   

 A  ........................................................... قــرعـ ـ ـ  10 19 91 11 

 A  .........................................................كوسهـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ..............................................................زٌتونـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ............................................................. بامٌـاـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ...........................................................بقدونسـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ..............................................................كزبره ـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ...................................................... غٌرهـــاـ ـ ـ  10 19 91 91 

خضووور ) غٌووور مطبوخوووة أو مطبوخوووة بالبخوووار أو   10.11
 مسلوقة فً الماء( مجمدة.

  

 B  ......................................................ـ بطاطس )بطاطا(  10 11 11 11 

   مقشورة:شورة أو غٌر ـ بقول قرنٌة مق  

 B  ...................................... ـ ـ بازالء )بٌسوم ساتٌفوم( 10 11 01 11 

 B  .............. صولٌا )فٌجٌنا أو فاسٌولوس(اـ ـ لوبٌاء وف 10 11 00 11 

 B  . ......................................................ـ ـ غٌرهـــا  10 11 09 11 

 B    ـ سبانخ وسبانخ نٌـوزٌلنـدى وسـبانخ كبٌـرة الورق 10 11 01 11 

 B  ...............................................................حلوة.ـ ذرة  10 11 01 11 

 B  ...............................................................ـ خضر أخر  10 11 81 11 

 A  .............................................................ـ خلٌط خضر  10 11 91 11 

 )موووثال بغووواز ثوووانً أكسوووٌد مؤقتوووا محفوظوووة خضووور  10.11
الكبرٌووووت أو فووووً الموووواء المملووووح أو المكبوووورت أو 

مووواد أخوور بقصوود الحفووظ المؤقووت(  إلٌووهالمضوواف 
 المباشر. تلالستهالولكن غٌر صالحة بحالتها هذه 

  

 B  ....................................................................زٌتون.ـ  10 11 01 11 

 A  ..........................للتخلٌل.ـ خٌار أو قثاء وخٌار محبب  10 11 01 11 

  
 :كمأ فطر و ـ

  

 B  ...................................... فطر من جنس أجارٌكوس ـ ـ 10 11 01 11 

 B  .............................................................. غٌــرها ـ ـ 10 11 09 11 

     

خضووور مجففوووة، كاملوووة أو مقطعوووة أو مشووورحة أو   10.10
مكسرة أو مسوحوقة، ولكون غٌور محضورة بطرٌقوة 

 أخرى.

  

 B  ......................................................................بصل.ـ  10 10 01 11 

 هالموً فطور، فطور مون جونس اورٌكوالرٌوا فطور، ـ  
 :وكمأ )من جنس تروٌال(

  

 B  .................................... فطرمن جنس آجارٌكوس ـ ـ 10 10 01 11 

 B  .................................. فطر من جنس أورٌكوالرٌا ـ ـ 10 10 00 11 

 B  ............................. فطرهالمً )من جنس ترمٌال( ـ ـ 10 10 00 11 

 B  ........................................................... غٌــرها ـ ـ 10 10 09 11 
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 B  .............................................ـ خضر أخر خلٌط خضر  10 10 91 11 

بقووول قرنٌووة ٌابسووة مقشووورة، وإن كانووت منزوعووة   10.10
 مكسرة.أو مفلوقة أو مفصصة أو  الغاللة

  

 A  ..........................................ـ بازالء )بٌسوم ساتٌفوم(  10 10 11 11 

 A  .....................................................................ـ حمص  10 10 01 11 

   ـ لوبٌاء أو فاصولٌا )فٌجنا، فاسٌولوس(:  

هٌبر أو  (L)نجو وفٌجنا ممن جنس اء أو فاصولٌا ٌـ ـ لوب  
 وٌلكزٌت(: (L)فٌجنا رادٌاتا

  

 A  ........................... ................................... للبذارـ ـ ـ  10 10 01 11 

 A  ............................................................. للطعامـ ـ ـ  10 10 01 01 

لوبٌوووواء أو فاصووووولٌا حمووووراء صووووغٌرة )ادزوكووووً(   ـوووو ـ  
 وس أو فٌجنا انجوالرٌس(: ٌولس)فا

 A 

 A  ..................................... ......................... للبذارـ ـ ـ  10 10 00 11 

 A  ............................. ...............................للطعامـ ـ ـ  10 10 00 01 

 A  ـ ـ لوبٌاء أو فاصولٌا عادٌة )فاسٌولوس فولجارٌس(:  

 A  ..................... ........................................ـ ـ ـ للبذار  10 10 00 11 

 A  ........... ...............................................للطعام.ـ ـ ـ  10 10 00 01 

 A  .. .....................................................ـ ـ غٌرهـــا  10 10 09 11 

 A  ....... .............................................................عدس.ـ  10 10 01 11 

ـ فول عرٌض )فٌسٌا فابا ماجور( وفول صوغٌر )فٌسوٌا فابوا  10 10 01 11 
 ...... ..........................اٌجوٌنا وفٌسٌا فابا مٌتور( 

 A 

 A  ـ غٌرها:   

 A  ... ........................................................... ماشـ ـ ـ  10 10 91 11 

 A  ....... ............................................. غٌرهـــاـ ـ ـ  10 10 91 91 

جووذور المنٌهوووط )مووانٌوق( واالراروت والسووحلب،   10.10
قلقاس رومً، بطاطا حلوه، جذور ودرنات مماثلوة 
غزٌووورة النشوووأ أو االٌنوووولٌن، طازجوووة أو مبوووردة أو 
مجموووودة أو مجففووووة كاملووووة أو مقطعووووة أو بشووووكل 

 نخٌل الهندي )ساجو(.مكتالت؛ لب ال

  

 A  ................ .........................ـ جذور منٌهوط )مانٌوق(  10 10 11 11 

 B  .......... .............................ـ بطاطا حلوة )جزر ٌمانً(  10 10 01 11 

   :ـ غٌرهـــا  

 A  .......... .................................................. سحلبـ ـ ـ  10 10 91 11 

 B  .. ................................................رومًقلقاس ـ ـ ـ  10 10 91 01 

 B  ......... ........................................... غٌرهـــاـ ـ ـ  10 10 91 91 
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جوووز الهنوود وجوووز البرازٌوول وجوووز الكاشووو )لوووز   18.11
 هندي(، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه.

  

   ـ جوز الهند )نارجٌل(:  

 A  ...............................................................مجفف.ـ ـ  18 11 11 11 

 B  ....... ........................................................…ـ ـ غٌره 18 11 19 11 

   ـ جوز البرازٌل:  

 B  .......................................................……بقشره ـ ـ  18 11 01 11 

 A  ....................................................………مقشر ـ ـ  18 11 00 11 

   و )لوز هندي(:جـ جوز الكا  

 B  ...........................................................…بقشره ـ ـ  18 11 01 11 

 A  ............................................................…مقشر ـ ـ  18 11 00 11 

ثمووار قشوورٌة أخوور، طازجووة أو جافووة، بقشوورها أو   18.10
 بدونه.

  

   لــــوز:ـ   

 A  ................................................. ............بقشره.ـ ـ  18 10 11 11 

 ............................................... ............…مقشر ـ ـ  18 10 10 11 
 B 

   ـ بندق )كورٌلوس(:  

 B  ...........................................................…بقشره ـ ـ  18 10 01 11 

 B  ....................................................………مقشر ـ ـ  18 10 00 11 

 B  ـ جوز عادي:  

 B  ...........................................................…بقشره ـ ـ  18 10 01 11 

 B  ...............................................................مقشر.ـ ـ  18 10 00 11 

 B  ......................................................ـ كستناء )كستانا(  18 10 01 11 

   حلبً:ـ فستق   

 A  ..............................................................ـ ـ ـ بقشره 18 10 01 11 

 B  ...............................................................ـ ـ ـ مقشر 18 10 01 01 

 B  ...................................................جوز المكادٌما ـ  18 10 01 11 

   ـ غٌرهـــا:   

    :صنوبرـ ـ ـ   

 A  .........................................................بقشرةـ ـ ـ ـ  18 10 91 11 

 A  ............................................................مقشرـ ـ ـ ـ  18 10 91 10 

 B  ................................الحبة الخضراء )ألَبَنْت(ـ ـ ـ  18 10 91 01 

      :غٌـــرهـ ـ ـ   

 A  ..........................................................بقشرةـ ـ ـ ـ  18 10 91 91 

 B  ............................................................مقشرـ ـ ـ ـ  18 10 91 90 

 .. .....طازج أو مجفف موز، بما فٌه موز البالنتان، 18 10 11 11 18.10
 A 

اوفوكوادو )كمثورى أمرٌكوً(  ن وأنانواس وتمر وتٌ  18.10
 ، ومنجوستٌن،طازجة أو مجففة.هومنج هوجواف

  

   ـ تمـــــر:  

 A  ............ ....................................)رطب(. طازجـ ـ ـ  18 10 11 11 

 A  .... ........................................................مجففـ ـ ـ  18 10 11 01 

 A  ....... .....................................................مكنوزـ ـ ـ  18 10 11 01 

 A  ... ................................................... غٌـــرهـ ـ ـ  18 10 11 91 

   تـــــٌن:ـ   

 A  .... .........................................................طازجـ ـ ـ  18 10 01 11 

 A  ............................................................ جـافـ ـ ـ  18 10 01 01 
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 A  ...................................................................أناناس.ـ  18 10 01 11 

 A  ........ ........... ............. ....................................ـ أفوكادو 18 10 01 11 

   :نو مانجوستٌ منجه، هـ جواف  

 A  ......................................................جوافــه.ـ ـ ـ  18 10 01 11 

 A  ........................................................ منجهـ ـ ـ  18 10 01 01 

 A  ...................................................... منجوستٌنـ ـ ـ  18 10 01 01 

 مجففة.حمضٌات، طازجة أو   18.10
 A 

 A  ....................................................................برتقال.ـ  18 10 11 11 

(، )بموا فٌهوا التانجوارٌن والساتسووماندرٌنوه ـ  ٌوسوفى أوما 18 10 01 11 
  .........كلمنتٌنا، ولكنج وغٌرها من الحمضٌات المهجنة 

A 

 A  ............ بما فٌها البوملً )جرٌب فروت(ـ لٌمون هندي  18 10 01 11 

، )سوٌتروس لٌموون، سوٌتروس لٌمونووم(ـ  لٌمون حوامض   
 لٌا(:)سٌتروس اروانتٌفولٌا،سٌتروس التٌفولٌم 

 A 

 A  .......... .................................................طازج.ـ ـ ـ  18 10 01 11 

 A  ........ .....................................................ـ ـ ـ جاف  18 10 01 01 

 A  ............................................................ـ غٌرهـــا  18 10 91 11 

 مجـفف.عنب، طازج أو   18.10
  

 A  ......... ............................................................ـ طازج  18 10 11 11 

 A  ............ .. ..............................................مجفف )زبٌب(ـ  18 10 01 11 

 باباٌا، طازج.  فٌه الشمام( و بطٌخ )بما  18.10
 A 

 A   الشمام(:ـ بطٌخ )بما فٌه   

 A  ...... ..............................................…ـ ـ بطٌخ أخضر 18 10 11 11 

 A  ـ ـ غٌره:  

 A  .. ........................... قاوون( بطٌخ أصفر )شمام وـ ـ ـ  18 10 19 11 

 A  . ................................................... غٌرهـــاـ ـ ـ  18 10 19 91 

 A  ....... ......................................................ـ بـابـاٌـا  18 10 01 11 

 طازجة.تفاح وكمثرى وسفرجل،   18.18
 A 

 A  ... ...................................................................ـ تفاح  18 18 11 11 

 A  وسفرجل:ـ كمثرى   

 A  ............................................................كمثرىـ ـ ـ  18 18 01 11 

 A  .......... .................................................سفرجلـ ـ ـ  18 18 01 01 

خوخ  )بما فٌه الدراق برقوق أو  ش وكرز أومشم  18.19
قراصوووٌة )خووووخ  األملوووس كنٌكتوووارٌنك( برقووووق و

 شائت(، طازجة.

 A 

 A  .. ...............................................................مشمش.ـ  18 19 11 11 

 ......... .............................................................كرز.ـ  18 19 01 11 
 A 

أو خووخ مون نووع برونووس ) بموا فٌوه كنٌكتوارٌنك ـ دراق  18 19 01 11 
 ............ .. ................................................... (بٌرسٌكا

 A 

 A  ...قراصٌةـ برقوق أو خوخ من نوع برونس دومستكا و 18 19 01 11 

 ة.طازجفواكه أخر،   18.11
 A 

 A  ...... ..........................ـ توت األرض )فرٌز أو فراولة(  18 11 11 11 

 A  . .......................................ـ توت العلٌق وتوت عادي  18 11 01 11 

 A  . ....................ومنـ عنبٌات وفواكه أخر من نوع فاكسٌ 18 11 01 11 

 A  .. ....................................................................ـ كٌوي 18 11 01 11 

 A  ...................................................................دورٌان ـ 18 11 01 11 

 A  ـ غٌرهـــا:  

 A  ... ...........................................................رمانـ ـ ـ  18 11 91 11 



 20 

 الفئة إلجراءا الصــــــــــــنف رمزالنظام المنسق البند

 A  ... .......................................  اٌكى دنٌا )بشملة(ـ ـ ـ  18 11 91 01 

 A  . ....................... صبٌر )تٌن شوكً أو برشومً(ـ ـ ـ  18 11 91 01 

 A  ..... ............................................... غٌرهـــاـ ـ ـ  18 11 91 91 

فواكه وثمار غٌر مطبوخة أو مطبوخوة بالبخوار أو   18.11
علووى سووكر  احتوووتمسوولوقة بالموواء، مجموودة، وإن 

 مضاف أو مواد تحلٌة أخر.

  

 B  ... .............................ـ توت األرض )فرٌز أو فراولة(  18 11 11 11 

كشوومش أسووود أو أبووٌض أو  ـوو توووت العلٌووق وتوووت عووادي و 18 11 01 11 
 ... ...............................................أحمر وعنب الثعلب 

 B 

 B  ....... .....................................................ـ غٌرهـــا  18 11 91 11 

فواكوووه وثموووار، محفوظوووة مؤقتوووا)مثال بغووواز ثوووانً   18.10
مملووح أو مكبوورت أو  أوكسووٌد الكبرٌووت أو فووً موواء

مواد أخر بقصد الحفظ المؤقوت( ولكون  إلٌهمضاف 
 المباشر. لالستهالتغٌر صالحة بحالتها هذه 

  

 B  .......................................................................كرز.ـ  18 10 11 11 

 B  ......... ...................................................ـ غٌرهـــا  18 10 91 11 

 18.11فواكه مجففة غٌر تلت المذكورة فً البنود   18.10
، خلوووٌط مووون أثموووار قشووورٌة أو فواكوووه 18.10إلوووى 

 مجففة من األنواع المذكورة فً هذا الفصل.

  

 B  ... ...............................................................ـ مشمش  18 10 11 11 

 B  .......... )يحتنتد دتمةشفكا(ـ خوخ أو برقوق من نوع  18 10 01 11 

 B  .. ...................................................................تفاح.ـ  18 10 01 11 

 B  أخر:ـ فواكه   

 B  .......... .......................................... كرز )وشنة(ـ ـ ـ  18 10 01 11 

 B  ...................... .................................هنديتمر ـ ـ ـ  18 10 01 01 

 B  ................ ...........................................كمثرىـ ـ ـ  18 10 01 01 

 B  ...... .............................................. غٌرهـــاـ ـ ـ  18 10 01 91 

ـ خلٌط ثمار قشرٌة أو فواكه مجففوة مون األنوواع الموذكورة  18 10 01 11 
 ........... ..............................الفصل.فً هذا 

 B 

01.10 
قشور حمضٌات وقشوور بطوٌخ )بموا فٌوه الشومام(،  18 10 11 11

فً  طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتا  
لٌووه مووواد أخوور إاء مملووح أو مكبوورت أو مضوواف موو

  ........... ............................. .بقصد الحفظ الموقت
5% 
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منوووه الكوووافٌٌن؛  أو منزوعوووا   بووون، وإن كوووان محمصوووا    19.11
أٌوة قشور وغالالت بن؛ أبدال بن محتوٌوة علوى بون ب

 نسبة كانت.

  

   محمص:ـ بن غٌر   

........................................ـ ـ غٌر منزوع منه }الكافٌٌن{  19 11 11 11    A  

 A  ...............................................ـ ـ منزوع منه }الكافٌٌن{  19 11 10 11 

 A  ـ بن محمص:  

 A  .....,,,,,..............................زوع منه }الكافٌٌن{ ـ ـ غٌر من 19 11 01 11 

 A  ...............................................}الكافٌٌن{.ـ ـ منزوع منه  19 11 00 11 

 A  ...............................................................................ـ غٌره 19 11 91 11 

   .شاي، وإن كان منكها    19.10

ـ شاي أخضر )غٌر مخمر( فوً عبووات مباشورة ال ٌزٌود وزن  19 10 11 11 
 ......................................كٌلو غرام  0محتواها عن 

 A 

 A  ......................ـ شاي أخضر )غٌر مخمر( فً عبوات أخر  19 10 01 11 

، فوووً عبووووات وشووواي مخمووور جزئٌوووا  ـوو شووواي أسوووود )مخمووور(   
 كٌلو غرام: 0مباشرة ال ٌزٌد وزن محتواها عن 

  
 

 A  جرام 0صغٌرة الٌزٌد وزنها عن  أكٌاسشاي مغلف بـ ـ ـ  19 10 01 11 

 A  ....................................................................غٌرها ـ ـ ـ  19 10 01 91 

 A  ، فً عبوات أخر اي أسود )مخمر( وشاي مخمر جزئٌا  ـ ش 19 10 01 11 

     

  كابسووكوم جوونسبٌبوور؛ ثمووار موون  جوونسفلفوول موون   19.10

  (، مجففوة أوحلوو بٌمنتوا )فلفول جونس( أو مون حارة )فلٌفلة

 مجروشة أو مسحوقة. 

  

   ـ فلفل من نوع }بٌبر{:  

 B  ........................................مسحوق.ـ ـ غٌر مجروش وال  19 10 11 11 

 B  .................................................مسحوق.ـ ـ مجروش أو  19 10 10 11 

بٌمنتووا  جوونس( أو منحووارة كابسووكوم )فلٌفووة جوونسموون  ثمووارـوو  19 10 01 11 
 ...................( مجففة أو مجروشة أو مسحوقة حلو )فلفل

 B 

 .................................................................................فانٌلٌا 19 10 11 11 19.10
 B 

   .قرفة وأزهـار شجرة القرفة  19.10

   مسحوقة:ـ غٌر مجروشة وال   

 B  ................................ ـ ـ قرفة )سٌناموم زٌالنٌكوم بلوم( 19 10 11 11 

 B   .........................................................................ـ ـ غٌرها 19 10 19 11 

 B  ....................................................مسحوقة.ـ مجروشة أو  19 10 01 11 

 ................................قرنفـل )كبوش وسٌقان وثمار(  19 10 11 11 19.10
 B 

   جوز الطٌب وبسباسته و حب الهال )قاقلة(.  19.18

 A  ..................................................................ـ جوز الطٌب   19 18 11 11 

 P .......................................................ـ بسباسة جوز الطٌب  19 18 01 11 

 A  ...........................................................ـ حب الهال )قاقلة(  19 18 01 11 

صووووٌنً)جاذبٌة( وشوووومر  ٌنسووووونأو  ٌنسووووونبووووذور   19.19
 وكزبرة وكمون وكراوٌة؛ حبات عرعر. 

  

 B  ...........................................ـ بذور ٌانسون )بذور جاذبة(  19 19 11 11 

 B  ....................................................................كزبرة.ـ بذور  19 19 01 11 

 A  ...................................................................كمون.ـ بذور  19 19 01 11 

 A  .................................................................كراوٌة.ـ بذور  19 19 01 11 
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 B  ...............................................ـ بذور شمر؛ حبات عرعر  19 19 01 11 

زنجبٌل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار )رند(   19.11
 وبهارات وتوابل أخر. يوكار

  

 B  .........................................................................زنجبٌل.ـ  19 11 11 11 

 B  ..... ...................................................................زعفران.ـ  19 11 01 11 

 B  ..............................................................................كركم.ـ  19 11 01 11 

 B  أخر:رات وتوابل ـ بها  

 B  .... /ب من هذا الفصل1ـ ـ مخالٌط مذكورة فً المالحظة  19 11 91 11 

 B  :ـ ـ غٌرهـــا  

 B  ...............................................……................ـ ـ ـ حلبه  19 11 99 11 

 B  .............. .....................................ـ ـ ـ زعتر أوراق غار 19 11 99 01 

 B  ......................................................................ـ ـ ـ كاري 19 11 99 01 

 B  ......................................................... غٌرهـــاـ  ـ ـ  19 11 99 91 
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   حنطة ) قمح ( وخلٌط حنطة مع شٌلم.  11.11

 C  ...................................................ـ حنطة ) قمح ( صلبة  11 11 11 11 

   ـ غٌرهـــا:  

 C  .............................................عادٌةحنطة ) قمح ( ـ ـ ـ  11 11 91 11 

 C  .............................................رفٌعةحنطة ) قمح ( ـ ـ ـ  11 11 91 01 

 C  ............................................ خلٌط حنطة مع شٌلمـ ـ ـ  11 11 91 01 

 A  .........................................................شٌلم ) جاودار (  11 10 11 11 11.10

 A  ......................................................................شــعٌر. 11 10 11 11 11.10

    .شـــوفان  11.10

 A  ...................................... شوفان أشهب )أو أسود(ـ ـ ـ  11 10 11 11 

 A  ...................................... أو أصفر(شوفان أبٌض )ـ ـ ـ  11 10 11 01 

 A  ذرة.  11.10

 A  ...............................................................ـ تقاوي للبذار  11 10 11 11 

 A  ـ غٌرهـــا:  

 A  ................................................ ذرة صفراء ذهبٌةـ ـ ـ  11 10 91 11 

 A  ...........................................................بٌضاءذرة ـ ـ ـ  11 10 91 01 

 A  ...........................................................سمراءذرة ـ ـ ـ  11 10 91 01 

 A  ......................................................... غٌرهـــاـ ـ ـ  11 10 91 91 

   أرز.  11.10

 A  ........................الزهري(.ـ أرز غٌر مقشور )أرز بغالفه  11 10 11 11 

 A  ..............................................ـ أرز مقشور )أرز أسمر(  11 10 01 11 

 A  ملمعا  أو  كان ممسوحا   وإن أو جزٌئا   ـ أرز مضروب كلٌا   11 10 01 11 

 A  ....................................................................مكسرـ أرز  11 10 01 11 

 A  .........................................................محبوب السورغو 11 10 11 11 11.10

حبوووب  العصووافٌر؛حنطووة سوووداء ودخوون وحبوووب   11.18
 أخر.

  

 C  ..............................................................سوداء.ـ حنطة  11 18 11 11 

 A  ......................................................................ـ دخــن  11 18 01 11 

 A  ..........................................................ـ حبوب العصافٌر  11 18 01 11 

 A  ..................................................................أخر.ـ حبوب  11 18 91 11 
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   دقٌق حنطة )قمح ( أو دقٌق خلٌط حنطة مع شٌلم.  11.11

 C  .................................... ...ـ ـ ـ دقٌق حنطة ) قمح (  11 11 11 11 

 C  .......................... .... ـ ـ ـ دقٌق خلٌط حنطة مع شٌلم  11 11 11 01 

دقٌووق حبوووب )عوودا دقٌووق الحنطووة }قمووح{ أو دقٌووق   11.10
 خلٌط الحنطة مع شٌلم(.

  

  ......................................... .....................ـ دقٌق شٌلم  11 10 11 11 

A 

 A  ......................................... ......................ذرة.ـ دقٌق  11 10 01 11 

 A  ـ غٌرهـــا:  

 A  ................................................... ...شعٌردقٌق ـ ـ ـ  11 10 91 11 

 A  ............................................... .....شوفاندقٌق ـ ـ ـ  11 10 91 01 

 A  ................................... ....دقٌق حبوب السورغومـ ـ ـ  11 10 91 01 

 C  ........................................ .... دقٌق حنطة سوداءـ ـ ـ  11 10 91 01 

 A  ................................................... ....دخندقٌق ـ ـ ـ  11 10 91 01 

 A  ...................................................دقٌق أرز ـ ـ ـ 11 10 91 01 

 A  ................................................... .. غٌرهـــاـ ـ ـ  11 10 91 91 

   جرٌش وسمٌد )كرٌات حبوب مكتلة(.  11.10

   سمٌد: ـ جرٌش و  

   ـ ـ من حنطة )قمح(:  

 A  ........................................................ .... جرٌشـ ـ ـ  11 10 11 11 

 A  ........ ..................................................... سمٌد ـ ـ ـ  11 10 11 01 

 A  ـ ـ من ذرة:  

 A  .......................................................... ...جرٌشـ ـ ـ  11 10 10 11 

 A  .......................................................... .... سمٌدـ ـ ـ  11 10 10 01 

 A  ـ ـ من حبوب أخر:  

 A  ........ ..................................................من شعٌرـ ـ ـ  11 10 19 11 

 A  ..................................... ...من حبوب السورغوم ـ ـ ـ  11 10 19 01 

 A  ........ ................................................ـ ـ ـ من شٌلم  11 10 19 01 

 A  ............................................ ....من حنطة سوداءـ ـ ـ  11 10 19 01 

 A  ........ ...................................................من دخنـ ـ ـ  11 10 19 01 

 A  ........ ...........................................من حبوب أخرـ ـ ـ  11 10 19 91 

 A  .. .................................................ـ كرٌات حبوب مكتلة 11 10 01 11 

مووثال مقشووورة أو حبوووب مشووغولة بطرٌقووة أخوورى )  11.10
مفلطحوووة أو مووودورة أو مقطعوووة أو مكسووورة بشوووكل 

؛ 11.10األرز الووداخل فووً البنوود  باسووتثناء(، رقووائق
شكل نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو مطحون أو ب

 رقائق.

  

   رقائق:ـ حبوب مفلطحة أو بشكل   

 B  .................................................... ....ـ ـ من شوفان   11 10 10 11 

   ـ ـ من حبوب أخر:  

 B  ........................................... .... من حنطة )قمح(ـ ـ ـ  11 10 19 11 

 A  ...................................................... ... من شٌلمـ ـ ـ  11 10 19 01 

 A  .......................................... .... من حنطة سوداءـ ـ ـ  11 10 19 01 

 A  ...................................................... .... من دخنـ ـ ـ  11 10 19 01 

 A  ...................................... ....من حبوب السورغومـ ـ ـ  11 10 19 01 
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 B  ...................................................... ...  من ذرةـ ـ ـ  11 10 19 01 

 B  ............................................. .... من حبوب أخرـ ـ ـ  11 10 19 91 

ـ حبوب أخور مشوغولة )موثال مقشوورة أو مودورة أو مقطعوة   
 مكسرة(:أو 

  

 B  ....................................................... ....ـ ـ من شوفان 11 10 00 11 

 %0  ............................................................ ....ـ ـ من ذرة 11 10 00 11 

   من حبوب أخر:ـ ـ   

 A  ........................................... .... من حنطة )قمح(ـ ـ ـ  11 10 09 11 

 A  ...................................................... ... من شٌلمـ ـ ـ  11 10 09 01 

 A  ........... ................................... من حنطة سوداءـ ـ ـ  11 10 09 01 

 A  ...................................................... .... من دخنـ ـ ـ  11 10 09 01 

 A  .................................... .... من حبوب السورغومـ ـ ـ  11 10 09 01 

 B  ............. .................................... من حبوب أخرـ ـ ـ  11 10 09 91 

ـوووو نبووووت الحبوووووب، كاموووول أو مفلطووووح أو بشووووكل رقووووائق أو  11 10 01 11 
 ........... .......................................................مطحون.

 A 

دقٌق وسمٌد ومساحٌق ورقائق وحبٌبوات وكرٌوات   11.10
 بطاطا مكتلة.

  

   ـ دقٌق وسمٌد ومساحٌق:   

 B  .......................................................... ....دقٌقـ ـ ـ  11 10 11 11 

 A  .......................................................... .... سمٌدـ ـ ـ  11 10 11 01 

 B  . .........................................................مساحٌقـ ـ ـ  11 10 11 01 

 B  .................................... ....ومكتالت.ـ رقائق وحبٌبات  11 10 01 11 

دقٌووق وسوومٌد ومسوواحٌق البقووول القرنٌووة الٌابسووة   11.10
، دقٌوق وسومٌد ومسوحوق 10.10الداخلة فً البنود 

لوووووب النخووووول الهنووووودي )سووووواجو( ودقٌوووووق وسووووومٌد 
بنووود ومسوووحوق الجوووذور والووودرنات الداخلوووة فوووً ال

 .(8) ات المذكورة فً الفصلـأو المنتج 10.10

  

   :10.10ـ من البقول القرنٌة الٌابسة الداخلة فً البند   

   دقٌق:ـ ـ ـ    

 A  ................................................. .... من بازالءـ ـ ـ ـ  11 10 11 11 

 A  .................................. .................. من حمص ـ ـ ـ ـ 11 10 11 10 

 A  .................................................... ...من لوبٌاـ ـ ـ ـ  11 10 11 10 

 A  ............................................... ... من فاصولٌاـ ـ ـ ـ  11 10 11 10 

 A  ............................................ ......... من عدس ـ ـ ـ ـ 11 10 11 10 

 A  .................................................... ... من فول ـ ـ ـ ـ 11 10 11 10 

 B  ............................................... .. غٌرهـــا ـ ـ ـ ـ 11 10 11 19 

   :ـ ـ ـ سمٌد  

 A  ................................................. .... من بازالءـ ـ ـ ـ  11 10 11 01 

 B  ................................................. .. من حمص ـ ـ ـ ـ 11 10 11 00 

 A  ...................................................... .. من لوبٌاـ ـ ـ ـ  11 10 11 00 

 A  ............................................... ... من فاصولٌاـ ـ ـ ـ  11 10 11 00 

 A  .................................................. ... من عدس ـ ـ ـ ـ 11 10 11 00 

 B  ...................................................... . من فول ـ ـ ـ ـ 11 10 11 00 

 B  ............................................... ... غٌرهـــا ـ ـ ـ ـ 11 10 11 09 

      : 10.10فً البند  والدرنات الداخلة الجذور أو ـ من الساجو  

 A  ............................................... .... الساجوـ ـ ـ دقٌق  11 10 01 11 

 A  .............................................. .... الساجوـ ـ ـ سمٌد  11 10 01 01 
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 A  الجذور الدرنات:وسمٌد دقٌق ـ ـ ـ 

 A  ...................................... ... المنٌهوط )مانٌوق(ـ ـ ـ ـ  11 10 01 01 

 A  ........................ ............................ األراروتـ ـ ـ ـ  11 10 01 00 

 A  ............................................. ... من السحلبـ ـ ـ ـ  11 10 01 00 

 A  ........................................ ... من قلقاس رومًـ ـ ـ ـ  11 10 01 00 

 A  ....................... ...................... من بطاطا حلوةـ ـ ـ ـ  11 10 01 00 

 A  ...   الدرنات األخرى والجذور وسمٌد من دقٌق ـ ـ ـ ـ غٌرها  11 10 01 09 

 A  (:8ـ من المنتجات المذكورة فً الفصل )  

 A  ................................................... ... من كستناءـ ـ ـ  11 10 01 11 

 A  ..................................................... ... من اللوزـ ـ ـ  11 10 01 01 

 A  ..................................................... ... من التمرـ ـ ـ  11 10 01 01 

 A  ..................................................... ... من الموزـ ـ ـ  11 10 01 01 

 A  .............................................. ... من جوز الهندـ ـ ـ  11 10 01 01 

 A  .......................................... ... من التمر الهنديـ ـ ـ  11 10 01 01 

 A  ......................................... ... من قشور الفواكهـ ـ ـ  11 10 01 01 

 B  ......................................... ... لٌمونمن ـ ـ ـ  11 10 01 81 

 A  ................................................. ... غٌرهـــاـ ـ ـ  11 10 01 91 

   شعٌر ناشط )مالت(، وإن كان محمصا.  11.10

 A  ..........................................................محمص.ـ غٌر  11 10 11 11 

 B  ............................................................. ...محمص.ـ  11 10 01 11 

   نشاء؛ إٌنولٌن.  11.18

   ـ نشاء:  

 A  .......................................... ...ـ ـ نشاء حنطة )قمح(  11 18 11 11 

 A   ........................................................ ...ـ ـ نشاء ذرة  11 18 10 11 

 A  ..................................................... ...ـ ـ نشاء بطاطا  11 18 10 11 

 A  ................................... ...ـ ـ نشاء منٌهوط )مانٌوق(  11 18 10 11 

 A  ـ ـ أنواع نشاء أخر:   

 A  ...................................................... ...نشاء أرزـ ـ ـ  11 18 19 11 

 A  ............................................... ... نشاء أراروتـ ـ ـ  11 18 19 01 

 A  .................. ....... نشاء لب النخل الهندي )ساجو(ـ ـ ـ  11 18 19 01 

 A  ........................................... ... أنواع نشاء أخرـ ـ ـ  11 18 19 91 

 A  ........ ..........................................................ـ إٌنولٌن  11 18 01 11 

 . ........ جاف. جلوتٌن الحنطة )القمح(، وإن كان 11 19 11 11 11.19
 B 
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   .فول الصوٌا، وإن كان مكسرا    10.11

 11 11 11 

10 

  .................. ...................................كاملةحبوب ـ ـ ـ 
A 

  ............. .....................................مكسرةحبوب ـ ـ ـ  10 11 11 01 
A 

غٌوور محمووص أو مطبوووخ بطرٌقووة  سووودانً،فووول   10.10

 .أخرى، وإن كان مقشورا أو مكسرا  

  

 B  .............................. .....................................بقشره.ـ  10 10 11 11 

 B  ...................... .................مكسرا.وإن كان  مقشور،ـ  10 10 01 11 

 A   ................... ...........................لب نارجٌل )كوبـرا(  10 10 11 11 10.10

 A  ..................................مكسرا .وإن كان  كتان،بذر  10 10 11 11 10.10

    .السلجم، وإن كان مكسرا   بذر اللفت و  10.10

 B  ................... السلجم قلٌل االٌروسٌت بذر اللفت و ـ 10 10 11 11 

 B  ........................................................................ اغٌره ـ 10 10 91 11 

 B  ......................مكسرا .وإن كان  الشمس،بذر عباد  10 10 11 11 10.10

   مكسرة.وإن كانت  أخر،مار وبذور زٌتٌة أث  10.10

 A  ...............................................................قطن.ـ بذور  10 10 01 11 

 B  ............................................................سمسم.ـ بذور  10 10 01 11 

 A  .......... ..................................................خردل.ـ بذور  10 10 01 11 

   ـ غٌرها:  

 ............................…………………ـ ـ بذور خشخاش  10 10 91 11 
P 

   ـ ـ غٌرها:  

 P ...........................….......................خشخاشـ ـ ـ  10 10 99 11 

 P ....................................................قنب بذورـ ـ ـ  10 10 99 01 

 A  .............. ............................................... غٌرهاـ ـ ـ  10 10 99 91 

دقٌق وسمٌد بذور وثمار زٌتٌة، عدا دقٌق وسومٌد   10.18

 الخردل.
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 A  .......................................................ـ من فول الصوٌا  10 18 11 11 

 B  .............................................................ـ غٌرهـــا  10 18 91 11 

   بذور وثمار ونوى معده للبذار.  10.19

 A  ................................................. ـ  بذور شوندر السكر 10 19 11 11 

 A  ـ بذور نباتات علفٌة:  

 A  .... ..............................………….ـ ـ بذور برسٌم )فصه( 10 19 01 11 

 A  . .......................……………….ـ ـ بذور نفل )ترٌفولٌام(  10 19 00 11 

 A  .....................................………..ـ ـ بذور عكرش )تف( 10 19 00 11 

 A  . .............……….ـ ـ بذور تف الكنتكً )بوابر اتنسسال( 10 19 00 11 

 بٌرٌن لولٌامالم ، )لولٌام ملتفلورم  ـ ـ بذور زوان الجودار 10 19 00 11 

(L) ................................................................... 

 A 

 A  ـ ـ غٌرهـــا:  

 A  .............................................................ترمسـ ـ ـ  10 19 09 11 

 A  ......... ............................................ غٌرهـــاـ ـ ـ  10 19 09 91 

 A  .....أزهارهامن أجل  أساساـ بذور نباتات عشبٌة تزرع  10 19 01 11 

 A  ـ غٌرها:  

 A  بذور خضر: ـ ـ  

 A  ..................... ................................طماطمبذور ـ ـ ـ  10 19 91 11 

 A  ................. .....................................كراثبذور ـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  .........................................................فجلبذور ـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ...... ...................................................بذور جزرـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ....................... ..................................بذور خٌارـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ........................................................كوسهبذور ـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ......... ................................................بذور قرعـ ـ ـ  10 19 91 01 

 A  ................... ..................................بذور باذنجانـ ـ ـ  10 19 91 81 

 A  غٌرهـــا:ـ ـ  ـ  

 A  ................ ....................................خسبذور ـ ـ  ـ ـ 10 19 91 91 
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 A  ............ .....................................جرجٌربذور ـ ـ ـ ـ  10 19 91 90 

 A  .......… )من جنس كابسٌوم أوبٌنتما( بـــذور فلفلـ ـ ـ ـ  10 19 91 90 

 A  .... ..........................................…. ـاغٌرهـــ ـ ـ ـ  10 19 91 99 

 A  ........... ....................................…..….ـ ـ غٌرهـــا  10 19 99 11 

الدٌنار، طـازجة، أو  حشٌشه(  أقماعأثمار )   10.11

ة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل فمجف

 لدٌنار.ا حشٌشهكرٌات مكتلة؛ غبار 

  

الدٌنار غٌر مجروشة وال مسحوقة  حشٌشهـ أثمار )أقماع(  10 11 11 11 

  ....... ...............................مكتالت.وال بشكل 

 A 

الودٌنار مجروشوة أو مسوحوقه أو  حشٌشوهـ أثموار )أقمواع(  10 11 01 11 

 ......... ........الدٌنار. حشٌشهبشكل كرٌات مكتلة؛ غبار 

 A 

موون  واألثمووارنباتووات وأجزاءهووا، بمووا فٌهووا البووذور   10.11

لنوع المستعمل أساسا فً صوناعة العطوور أو فوً ا

الصووووٌدلة أو فووووً أغووووراض إبووووادة الحشوووورات، أو 

الطفٌلٌووات أو الفطرٌووات، أو فووً أغووراض مماثلووة، 

طازجة أو مجففوة وإن كانوت مقطعوة أو مكسورة أو 

 مسحوقة.

  

 A  ..........................................…..............نج ـ جذور جنس 10 11 01 11 

 P .............................................................االكوك أوراق ـ 10 11 01 11 

 P ............................................................شقش خشخا ـ 10 11 01 11 

   :ـ غٌرهـــا  

 A  ..................... ..............سوداء(حب البركة )حبه ـ ـ ـ  10 11 91 11 

 P ...................................................خشخاش أسودـ ـ ـ  10 11 91 01 

شظاٌا وقطع خشب العوود وخشوب الصوندل وأخشواب بخوور ـ ـ ـ  10 11 91 01 

 .................................................................أخر

 B 

 
01 91 11 10 

 B  ...............................................................ـ ـ ـ نعناع
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01 91 11 10 

 B   ...........................................................ـ ـ ـ كركدٌه

 
01 91 11 10 

 P ........................................................هنديـ ـ ـ قنب 

 
01 91 11 10 

 B  ...................................................ـ ـ ـ أعواد السوات

 B  ............ ...................................... غٌرهــــاـ ـ ـ  12 11 90 90 

روب( وأعشواب بحرٌوة وغٌرهوا قرون خرنووب )خو  10.10

مووون الطحالوووب المائٌوووة وشووووندر السوووكر وقصوووب 

السكر، طازجة أو مبوردة أو مجمودة أو جافوة، وإن 

ومنتجوات  الفواكهكانت مطحونة؛ نوى ولب )قلب( 

الهندباء البرٌة غٌر  نباتٌة أخر )بما فً ذلت جذور

المحمصة من فصٌلة شٌكورٌا أنتٌبووس سواتٌفوم( 

سووتهالت البشووري، لال ساسووا  أ موون النوووع المسووتخدم

 غٌر مذكورة وال داخلة فً مكان آخر.

  

     

   ـ غٌرهـــا:  

 A  ........... ..........................……………….ـ ـ شوندر السكر 10 10 91 11 

   ـ ـ غٌرهـــا:  

 B  ....... ........................ بذور بطٌخ )أخضر وأصفر(ـ ـ ـ  10 10 99 11 

 B  .. .... ................ .............................. قصب السكرـ ـ ـ  10 10 99 01 

 B  .. ............................... وقرع ةبذور ٌقطٌن وكوسـ ـ ـ  10 10 99 40 

 B  نوى ولب )قلب( المشمش والبرقوق )دراق(..... ـ ـ ـ 10 10 99 50 

 B  ................................................... غٌرهـــاـ  ـ ـ 10 10 99 91 

قشووور( حبوووب، خووام وإن  قووش وتووبن وعصووافات )  10.10

بشوووكل  مضوووغوطة أو مطحونوووة أو كانوووت مهشووومة،

 مكتالت.

  

  ........... ......................................................تبنـ ـ ـ  10 10 11 11 
A 

  ...................................... .............. غٌرهـــاـ ـ ـ  10 10 11 91 
A 
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ملفوف لفتً علفً وشوندر )بنجر( علفوً وجوذور   10.10

علفٌووة وكووأل وبرسووٌم )فصووه( ونفوول وكرنووب علفووً 

وترمس وكرسنة )بٌقٌوه( ومنتجوات علفٌوة مماثلوة 

  .وإن كانت بشكل مكتالت

  

  ........ ......................سحوق ومكتالت برسٌم )فصه(ـ م 10 10 11 11 
A 

  ـ غٌرهـــا:  
A 

  ........ .....................................................ترمسـ ـ ـ  10 10 91 11 
A 

  ........ ...............................كرسنة )بٌقٌه( وجلبانـ ـ ـ  10 10 91 01 
A 

  ........ ..............................................غٌرهـــاـ ـ ـ  10 10 91 91 
A 
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صووومل اللوووت؛ صووومو  راتنجوووات وصووومو  راتنجٌوووة   10.11
 وراتنجات زٌتٌة )مثل البالسم(، طبٌعٌة.

  

 B  ........................................................ ....ً ـ صمل عرب 10 11 01 11 

   ـ غٌرهـــا:  
 A  ............................. ............................... كثٌراءـ ـ ـ  10 11 91 11 

 A  .. ........................................................... كاستمـ ـ ـ  10 11 91 01 

 A  ...................... ........................................جاويـ ـ ـ  10 11 91 01 

 ............................................................. حلتٌتـ ـ ـ  10 11 91 01 
 A 

 A  .............. ......................................... مــــرـ ـ ـ  10 11 91 01 

 A  ......... .......................................... لبان ذكــرـ ـ ـ   10 11 91 01 

 B  ..... .................................................. لبان بخورـ ـ ـ  10 11 91 01 

 B  . ..................................................لبان المــىـ ـ ـ  10 11 91 81 
   غٌرهـــا:ـ ـ ـ   
 A  ........ ...................................... صمو  راتنجٌةـ ـ ـ ـ  10 11 91 91 

 A  .... ............................................. صمو  زٌتٌةـ ـ ـ ـ  10 11 91 90 
 A  . ................................................ طبٌعٌةبالسم ـ ـ ـ ـ  10 11 91 90 

 B  ......... ......................................... غٌرهـــاـ ـ ـ ـ  10 11 91 99 

عصارات وخالصوات نباتٌوة، موواد بكتٌنٌوة، بكتٌنوات   10.10
وبكتووات، آجووار ـ آجووار وغٌرهووا موون مووواد مخاطٌووة 

موون منتجووات نباتٌووة، وإن كانووت  ومكثفووات، مشووتقة
 معدله.

  

   ـ عصارات وخالصات نباتٌة:  

 P ............................................................……ـ ـ أفٌون 10 10 11 11 

   ـ ـ غٌرهـــا:  

 P ............................................................حشٌشـ ـ ـ  10 10 19 11 

 
 

 القئة الصــــــــــــنف رمزالنظام المنسق البند

منتجووات نباتٌووة غٌوور مووذكورة وال داخلووه فووً مكووان   10.10
 آخر.

  

   ـ غٌرهـــا:  
 B  ..... ..................................................حنــاء.ـ ـ ـ  10 10 91 01 
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وشوووحوم  )بمووا فٌهووا دهوون الخنزٌوور(شووحوم خنزٌوور  10.11
أو  10.19البنوود  عوودا الداخلووة فووً دواجوون طٌووور
10.10. 

   

 B  ....... ................................دواجنشحوم طٌور ـ ـ ـ  10 11 11 11 
شوحم عظوم دواجون وشوحوم مستحصول علٌهوا مون نفاٌوا ـو ـ ـ  10 11 11 01 

 ... .................................................... اجنالدو

 B 

دهوون وشووحم الخنزٌوور بمووا فٌهووا شووحم العظووم والشووحوم ـوو ـ ـ  10 11 11 01 
 X ...........................الخنزٌر  تالمتحصل علٌها من نفاٌا

شحوم ودهون فصائل البقر أو الضوأن أو المواعز   10.10
 . 10.10لبند عدا الداخلة فً ا

  

 ..............................شحوم ودهون فصائل البقر ـ ـ ـ  10 10 11 11 
 B 

 A  ...............شحوم ودهون فصائل الضأن والماعز ـ ـ ـ  10 10 11 01 

سووووتٌارٌن دهوووون وشووووحم الخنزٌوووور وزٌووووت دهوووون   10.10
الخنزٌوور وسووتٌارٌن زٌتووً، وزٌووت دهوون وشووحم 

ٌر مسوتحلبة وال مخلوطوة وال ومرجرٌن زٌتً، غ
 محضرة بأي طرق أخرى.

  
 
  

   :ستٌارٌن زٌتًـ ـ ـ   

 X ……...........................................ـ ـ ـ ـ من خنزٌر 10 10 11 11 

 B  .........................................................ـ ـ ـ ـ غٌره 10 10 11 19 
   :زٌتً مرجرٌنـ ـ ـ   

 X ……….........................................ـ ـ ـ ـ من خنزٌر 10 10 11 01 

 B  .........................................................ـ ـ ـ ـ غٌره 10 10 11 09 
   :غٌرهـــاـ ـ ـ    

 X ... ..............................................ـ ـ ـ ـ من خنزٌر 10 10 11 91 

 B  .........................................................ـ ـ ـ ـ غٌره 10 10 11 99 

، زٌووت فووول الصوووٌا وجزٌئاتووه، وإن كووان مكووررا    10.10
 .ٌا  ئمٌاٌولكن غٌر معدل ك

  

 B  ... .......................صمغهـ زٌت خام وإن كان قد أزٌل  10 10 11 11 
 B  ... ................................................................ـ غٌره  10 10 91 11 

، زٌووت فووول سووودانً وجزٌئاتووه، وإن كووان مكووررا    10.18
 . ٌا  ئمٌاٌولكن غٌر معدل ك

  

 A  .... ..........................................................ـ زٌت خام  10 18 11 11 
 A  ................................. ..................................ـ غٌره  10 18 91 11 

، ولكوون زٌووت زٌتووون وجزٌئاتووه، وإن كووان مكووررا    10.19
  كٌمٌائٌا.غٌر معدل 

  

 B  .............................ـ زٌت العصرة األولى )زٌت بكر(  10 19 11 11 
 B  ........... ........................................................ـ غٌره  10 19 91 11 

من  علٌها مستحصل ئاتهاٌجز و أخر زٌوت 10 11 11 11 10.11
 معدلة ولكن غٌر زٌتون فقط،وإن كانت مكررة

 الزٌوت أو بما فً ذلت مخالٌط تلت ٌا،ئمٌاٌك
 اخلة فً جزٌئاتها مع زٌوت أو جزٌئات أخر د

B 
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 .10.19البند 
، ولكن غٌر زٌت نخٌل وجزٌئاته، وإن كان مكررا    10.11

 .ٌا  ئمٌاٌمعدل ك

 B 

 B  ...............................................................ـ زٌت خام  10 11 11 11 

 B  ...... .............................................................ـ غٌره  10 11 91 11 

ذور عباد الشمس أو بذور القرطم أو بزٌوت   10.10
ولكن  وإن كانت مكررة، بذور القطن وجزٌئاته،

 . ٌا  ئمٌاٌغٌر معدلة ك

 B 

 B  ـ زٌت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزئٌاتها:  

 B  .... ..................................................…ـ ـ زٌت خام  10 10 11 11 

 B  .....................................................………ـ ـ غٌره  10 10 19 11 

 B  ـ زٌت بذرة القطن وجزٌئاته:   

 B  .................…ـ ـ زٌت خام وإن نزع منه الجوسٌبول 10 10 01 11 

 B  ..... ...................................................……ـ ـ غٌره  10 10 09 11 

زٌوت جووز الهنود )كووبرا( أو نووى ثمورة النخٌول   10.10
أو نوى نخل البرازٌول )ٌاباسوو( وجزٌئاتهوا، وإن 

 . ٌا  ئمٌاٌكانت مكررة، ولكن غٌر معدلة ك

 B 

 B  ـ زٌت جوز الهند )كوبرا( وجزٌئاته:  

 B  ...................................................……ـ ـ زٌت خام  10 10 11 11 

 B  ..................................................................ـ ـ غٌره  10 10 19 11 

ـ زٌت نوى ثمرة النخٌل أو نوى نخٌل البرازٌول )ٌاباسوو(   
 وجزٌئاته:

 B 

 B  ................... ......................................ـ ـ زٌت خام  10 10 01 11 

 B  ........................................................... .ـ ـ غٌره 10 10 09 11 

ن كانووت أو خووردل وجزٌئهووا، وأزٌووت لفووت سوولجم   10.10
 كٌماوٌا . معدلة ولكن غٌر مكررة،

 B 

 قلٌلوة محتووي علوى نسوبة سلجم وجزٌئاتها وأزٌت لفت  ـ  
 االٌروسٌت: من حامض

 B 

 B  .......................... .................….............ـ ـ زٌت خام 10 10 11 11 

 B  ............................................................ .ـ ـ غٌرها 10 10 19 11 

 B  غٌــرها: ـ  

 ...........................................................زٌت خام ـ ـ 10 10 91 11 
 B 

 B  ..........................................................غٌــرهاـ ـ  10 10 99 11 

زٌووت ودهووون نباتٌووة ثابتووة أخور )بمووا فٌهووا زٌووت   10.10
جوجوبووا( وجزٌئاتهووا، وإن كانووت مكووررة، ولكوون 

 ٌا. ئمٌاٌغٌر معدلة ك

 B 

 B   كتان وجزٌئاته:ـ زٌت بذر ال  

 B  .......................... .................................ـ ـ زٌت خام 10 10 11 11 

 B  ..................................................….............ـ ـ غٌره 10 10 19 11 

 B  ـ زٌت الذرة وجزٌئاته:  

 B  ........................................................... .ـ ـ زٌت خام 10 10 01 11 

 B  ............... ............................. ........... ...........ـ ـ غٌره 10 10 09 11 

 B  ............................................ـ زٌت خروع وجزٌئاته  10 10 01 11 

 B  .............. .............................سمسم وجزٌئاته  ـ زٌت 10 10 01 11 

 B  ....................................................................ـ غٌره  10 10 91 11 

 B ون وشووووحوم وزٌوووووت حٌوانٌووووة أو نباتٌووووة ـووووـده  10.10
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وجزٌئاتهووووا، مهدرجووووة، كلٌووووا أو جزئٌووووا، معدلووووة 
رة استرتها(، أو معاد أسوترتها أو األسترة )المتغٌ

جلٌسوورٌنٌة.  محولووة بطرٌقووة االلٌووزه، وإن كانووت 
 مكررة، ولكن غٌر محضرة أكثر من ذلت. 

 .............وجزٌئاتها.ـ دهون وشحوم وزٌوت حٌوانٌة  10 10 11 11 
 B 

مرجرٌن؛ مخالٌط أو محضرات غذائٌة من دهون   10.10
حٌوانٌوووة أو مووون أو شوووحوم أو زٌووووت نباتٌوووة أو 

جزٌئات دهون أو شحوم أو زٌوت مختلفة داخلوة 
فً هذا الفصل، عودا الودهون والشوحوم والزٌووت 
الصوووالحة لألكووول وجزٌئاتهوووا الداخلوووة فوووً البنووود 

10.10. 

  

   ـ مرجرٌن عدا المرجرٌن السائل:  

 A  ...... ...................................................... غٌرهـ ـ ـ  10 10 11 91 

     

دٌجرا، بقاٌا ناتجة عن معالجة المواد الدهنٌوة أو   10.00
 الشموع الحٌوانٌة أو النباتٌة.

  

الحٌوانٌة أو  بقاٌا ناتجة من معالجة المواد الدهنٌة أوـ ـ ـ  10 00 11 01 
 A  ......................................................... النباتٌة
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ومنتجات مماثلة من لحوم )غلٌظ أو رفٌع( سجق   10.11
أو من أحشاء وأطراف أو من دم حٌوانً؛ 

   المنتجات.هذه  أساسهامحضرات غذائٌة 

، سالمًمعبـــأة فً مصارٌن وأغلفة مماثلة )مارتدٌال، ـ ـ ـ   
   :نقانق ..الخ(

 X .. ...........................ـ ـ ـ ـ من خنزٌر أو دم حٌوانً. 10 11 11 11 

 A  ............. ..............................................ـ ـ ـ ـ غٌره 10 11 11 19 

   معبأة فً أوعٌة محكمة الغلق )معلبة أو ما ٌماثلها(: ـ ـ ـ  

 X .. ...........................دم حٌوانً.ـ ـ ـ ـ من خنزٌر أو  10 11 11 01 

 B  ............. ..............................................ـ ـ ـ ـ غٌره 10 11 11 09 

   :مجمدةـ ـ ـ   

 X .. ...........................ـ ـ ـ ـ من خنزٌر أو دم حٌوانً. 10 11 11 01 

 B  ............. ..............................................ـ ـ ـ ـ غٌره 10 11 11 09 

محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من   10.10
    حٌوانً.أحشاء وأطراف أو من دم 

   متجانسة:ـ محضرات   

 B  ................................................. ....أطفالأغذٌة ـ ـ ـ  10 10 11 11 

 B  .................................................. ... غٌرهـــاـ ـ ـ  10 10 11 91 

 A  ...................................  ...ـ من أكباد أي من الحٌوانات 10 10 01 11 

   :11.10ـ من الطٌور الدواجن الداخلة فً البند   

 B  ...................  ...رومٌة( ـ ـ من حبش )دٌوت ودجاجات 10 10 01 11 

 وس ـوع جالـمن ن اتـدجاج وت أوــمن دٌ ـ ـ 10 10 00 11 
 A  ... .............................................................. دٌمستكوس

 B  ............................................. ... .......ـ ـ غٌرهـــا  10 10 09 11 

   ـ من فصٌلة الخنازٌر:  

 X .............................................ـ ـ فخذ الخنزٌر وقطعه  10 10 01 11 

 X ............................................ـ ـ كتف الخنزٌر وقطعه  10 10 00 11 

 X ...............................ـ ـ غٌرهـــا بما فٌها المخالٌط 10 10 09 11 

   ـ من فصٌلة األبقار:  

 B  .............  ... بسطرما )لحم مبهر ومحضر ومجفف(ـ ـ ـ  10 10 01 11 

 B  .....................  ... غٌرهـــا )معلبة وما ٌماثلها(ـ ـ ـ  10 10 01 91 

   فٌها المحضرات من دم الحٌوانات: ـ غٌرهـــا، بما  

من  % وزنا  01المحضرات الغذائٌة المحتوٌة على أكثر من ـ ـ ـ  10 10 91 11 

 B  ............... ...............جاهزة(اللحم )وجبات 

   من حٌوانات: وأحشاءأطراف ـ ـ ـ   

 A  .........  ................................................ألسنةـ ـ ـ ـ  10 10 91 01 

 A  ....  ............................. غٌرهـــا )عدا األكباد(ـ ـ ـ ـ  10 10 91 09 

 X  ..............................ـ ـ ـ محضرات من دم الحٌوانات 10 10 91 01 

 B  ...................................................  ...غٌرهـــاـ ـ ـ  10 10 91 91 

حم أو اسمات أو قشرٌات أو خالصات وعصارات ل  10.10
   مائٌة أخر.  تالفقارٌا رخوٌات و

 B  ..............  ..................... خالصات وعصارات لحمـ ـ ـ  10 10 11 11 
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لتوز االم أنواع سكر أخر، بما فٌها الكتوز و  10.10
، وفً حالتها ز النقٌة كٌماوٌا  الفركتو والجلوكوز و

الصلبة؛ سوائل سكرٌة غٌر محتوٌة على منكهات 
بدال عسل )عسل أأو مواد تلوٌن مضافة؛ 

صناعً( وإن كانت ممزوجة بعسل طبٌعً؛ سكر 
   وعسل أسود محروقان )كارامٌل(.

   ـ لكتوز وسائل لكتوز:   
عنه  كتوز معبرا  % أو أكثر من ال99على  ـ ـ ٌحتوي وزنا   10 10 11 11 

  . ..........المائً محسوبا على المادة الجافة بلكتوز

B 

 
 B  .................................................... ....ـ ـ غٌرهـــا  10 10 19 11 

 B  ....................................... ....ـ سكر قٌقب وسائل قٌقب  10 10 01 11 

ٌحتوي على فركتوز أو  ـ جلوكوز وسائل جلوكوز، ال 10 10 01 11 
 من الفركتوز محسوبا   % وزنا  01ٌحتوي على أقل من 
 B  . ..... ...............................................على الحالة الجافة 

ـ جلوكوز وسائل جلوكوز، ٌحتوي على فركتوز بنسبة  10 10 01 11 
على الحالة  حسوبا وزنا  % م01% أو أكثر وأقل من 01

 B  .......................باستثناء السكر المنعكس  الجافة

 B  ............................................ ....ٌا ئاٌـ فركتوز نقً كٌم 10 10 01 11 

ـ أنواع أخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على  10 10 01 11 
على الحالة  ركتوز محسوبا  من الف % وزنا  01أكثر من 
  ................................باستثناء السكر المنعكس الجافة 

B 

 
ومخالٌط  بما فٌها السكر المنعكسمن السكر ـ غٌرهـــا   

من الفركتوز  % وزنا  01تحتوي على السوائل السكرٌة 
   على الحالة الجافة:  محسوبا  

 A  ............................... ..... ٌا  ئاًٌ كٌمسكروز غٌر نقـ ـ ـ  10 10 91 01 
 A  .................. ..... ٌا  ئاٌسكر منعكس وإن كان نقٌا كٌمـ ـ ـ  10 10 91 01 
 A  ............................... ..... ٌا  ئاٌفركتوز غٌر نقً كٌمـ ـ ـ  10 10 91 01 
وإن كانت كثٌفة، غٌر ملونة وال  أخر،سوائل سكرٌة ـ ـ ـ  10 10 91 01 

 B  ..... ...................................................... معطرة

 B  ................................. .... سكر محروق )كارامٌل(ـ ـ ـ  10 10 91 01 

 B  .... ................................................عسل صناعًـ ـ ـ  10 10 91 01 

 B  ..... .................................................غٌرهـــاـ ـ ـ  10 10 91 91 

أو  استخالصعسل أسود )دبس سكر( ناتج من   10.10
   تكرٌر السكر.

 B  ....................................... .....ـ عسل أسود )دبس سكر( 10 10 11 11 

 B  ...... ................................................................ـ غٌره  10 10 91 11 
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عجوووائن غذائٌوووة وإن كانوووت مطبوخوووة أو محشووووة   19.10
مووادة أخوورى( أو محضوورة بطرٌقووة  أٌووة)بوواللحم أو 

الشوعٌرٌة أو اغتً أو المكرونوة أو بأخرى مثل السو
الالزانٌوا أو الجنوشووً أو الرافٌوولً أو الكووانٌلونً؛ 

   كسكسً )المغربٌة( وإن كانت محضرة.
ـوو عجووائن غذائٌووة غٌوور مطبوخووة وال محشوووة وال محضوورة   

   بطرٌة أخرى: 
   ـ ـ تحتوي على بٌض:   
 ..... ................................................ غٌرهـــاـ ـ ـ  19 10 11 91 

 

B 
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زاء أخر من النباتات   ــخضر، فواكه، أثمار وأج  01.11
، محضرة أو محفوظة بالخل أو لألكلصالحة 

   بحامض الخلٌت.

 ............................ ...............ـ خٌار وقثاء وخٌار محبب 01 11 11 11 
 

B 

 

   ـ غٌرهـــا:    

   : لألكلخضر ونباتات صالحة ـ ـ ـ   

 B  ......................... ....................كمأ )فقع( فطر وـ ـ ـ ـ  01 11 91 11 

 B  ....................... ............................قبار زٌتون وـ ـ ـ ـ  01 11 91 10 

 B  ................... .................................فلفل أخضر ـ ـ ـ ـ 01 11 91 10 

 B  ............... .....................مخلالت مشكلة )طرشً(ـ ـ ـ ـ  01 11 91 10 

 B  ............ ..............................................بندورةـ ـ ـ ـ  01 11 91 10 

 B  ........ ............................................غٌرهـــاـ ـ ـ ـ  01 11 91 19 

 B  ..... ................................................فواكه وأثمارـ ـ ـ  01 11 91 01 

بندورة محضرة أو محفوظوة بغٌور الخول أو حموض   01.10
   الخلٌت.

 B  ... ........................................ةـ بندورة، كاملة أو مقطع 01 10 11 11 

 B  ـ غٌرهـــا:   

 B  .. ..................................البندورة)معجون( هرٌس ـ ـ ـ  01 10 91 11 

 B  ............ ...........................................غٌرهـــاـ ـ ـ  01 10 91 91 

محضووور أو محفووووظ بغٌووور الخووول أو  كموووأ، فطووور و  01.10
   حمض الخلٌت.

 11 11 10 01 

 .............................. ـ فطــر من جنس أجارٌكوس

....  A 

 A  .......... ............................................ـ كمـــأ )فقع(  01 10 01 11 

 ......................................................... غٌرهــا ـ 01 10 91 11 

 

B 

 

محضووورة أو محفوظوووة بغٌووور الخووول أو  خضووور أخووور  01.10
حمض الخلٌوت مجمودة، عودا المنتجوات الداخلوة فوً 

  .01.10البند 

 
 
 

   ـ خضر أخر وخلٌط خضر:   

 B  .............................. ..................................جزرـ ـ ـ  01 10 91 11 

 B  ......................... ....................................لٌاءابزـ ـ ـ  01 10 91 01 

 B  ..................... ....................................فاصولٌاءـ ـ ـ  01 10 91 01 

 A  .............. ................................................لوبٌاـ ـ ـ  01 10 91 01 

 A  ...............................................................هلٌونـ ـ ـ  01 10 91 01 

 ...............................................................سبانخـ ـ ـ  01 10 91 01 
 

B 

 

 B  .............. ...............................................ابامٌــ ـ ـ  01 10 91 01 

 B  ... ..................................................خضر مشكلةـ ـ ـ  01 10 91 81 

 A  ......... .............................................غٌرهـــاـ ـ ـ  01 10 91 91 

لخووول أو خضووور أخووور محضووورة أو محفوظوووة بغٌووور ا  01.10
  غٌر مجمدة، عدا المنتجات الداخلوة ، حمض الخلٌت
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 . 01.10فً البند 
   ـ خضر متجانسة:  

 A  ........ ............................. األطفال لتغذٌةـ ـ ـ  01 10 11 11 

 A  ......... ....................................للحمٌة.ـ ـ ـ  01 10 11 01 

 A  ......... ............................................ غٌرهـــاـ ـ ـ  01 10 11 91 

 ... .......................................)بٌزوم ساتٌفٌوم( بزالٌاءـ  01 10 01 11 
 

B 

 

   )نوع فٌجٌنا، نوع فاصٌولوس(: فاصولٌا و لوبٌاـ   

 B  ........ ............................، حباتفاصولٌا و لوبٌاـ ـ   01 10 01 11 

 B  ......... ...............................................ـ ـ غٌرهـــا. 01 10 09 11 

 B  .....................................................................ـ هلٌون. 01 10 01 11 

 B  .. ..................................................................ـ زٌتون. 01 10 01 11 

   ـ خضر أخر وخلٌط خضر:   

 A  ................................ ـ ـ براعم البوص الهندي )بامبو( 01 10 91 11 

   ـ ـ غٌره:   

   : المباشر لالستهالتمحضرة مع مواد أخر ومعدة ـ ـ ـ   

 B  .. ..................................................فول مدمسـ ـ ـ ـ  01 10 99 11 

 B  ........ ......................................حمص بالطحٌنةـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  ....... .............................تخضر وبقول بالصلصاـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  ......... ..........................................غٌرهـــاـ  ـ ـ ـ 01 10 99 19 

   :غٌرهـــاـ ـ ـ   

 A  ........ ..................................................بامٌاءـ ـ ـ ـ  01 10 99 91 

 A  ............... ................................فول أخضر حبـ ـ ـ ـ  01 10 99 90 

 Aِِ   ........ ..................................................سبانخـ ـ ـ ـ  01 10 99 90 

 ....... .....................خرشوف )انكار ارضً شوكً(ـ ـ ـ ـ  01 10 99 90 
 

B 

 

 A  .............. ....................................خضر مشكلةـ ـ ـ ـ  01 10 99 90 

 A  .... ..............................ملفوف مخمر )شوكورت(ـ ـ ـ ـ  01 10 99 90 

 .... ................................................ورق العنبـ ـ ـ ـ  01 10 99 90 
 

B 

 

 A  .......... ..................................خضر ونباتات أخرـ ـ ـ ـ  01 10 99 99 

جزاء نباتات أخضر وفواكه وأثمار وقشور فواكه و 01 10 11 11 01.10
أخووووور، محفوظوووووة بالسوووووكر )بطرٌقوووووة التقطٌووووور أو 

  ... .............................................................التبلور(.

B 

 
هرٌس  خبٌص )مرمالد( و هالم فواكه، و مربى و  01.10

ار، متحصوول علٌهووا بووالطبخ أو عجوون فواكووه أو أثموو
   مواد تحلٌة أخر. أوسكر  إلٌهاوإن أضٌف 

   ـ خضر متجانسة:  

 ............ ..........................األطفال لتغذٌةـ ـ ـ  01 10 11 11 
 

B 

 

 A  ........ .......................................للحمٌةـ ـ ـ  01 10 11 01 

 .. ....................................................غٌرهـــاـ  ـ ـ 01 10 11 91 
 

B 

 

   ـ غٌرهـــا:   

    حمضٌات:ـ ـ   

 A  ........... .....................................خبٌص )مرمالد(ـ ـ ـ  01 10 91 11 

 A  .......................................................غٌرهـــاـ ـ ـ  01 10 91 91 



 41 

 الفئة ـــنفـالصـــــ رمزالنظام المنسق البند

   ـ ـ غٌرهـــا:   

    :آخرهالم فواكه  مربٌات وـ ـ ـ   

 B  ................. ...........................................خوخـ ـ ـ ـ  01 10 99 11 

 B  .............. ...........................................مشمشـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  ........ .....................................................تفاحـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  .... ........................................................بطٌخـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  ............. ................................................كرزـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  .............................................. ............فراولةـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  ................................................ .............توتـ ـ ـ ـ  01 10 99 10 

 B  ......................... ...........................غٌرهـــاـ ـ ـ ـ  01 10 99 19 

 B  .................................. .......................قمر الدٌنـ ـ ـ  01 10 99 01 

 Aِِ   ............................. ............ملبن )من لب الزبٌب(ـ ـ ـ  01 10 99 01 

 B  .................................. .....................غٌرهـــاـ ـ ـ  01 10 99 91 

لألكول وأجوزاء نباتوات أخور صوالحة  أثمارفواكه أو   01.18
 أضووٌفأو محفوظووة بطرٌقووة أخوورى، وإن  محضوورة
سوووكر أو مووواد تحلٌوووة أخوور أو كحوووول، غٌووور  إلٌهووا

   مذكورة وال داخلة فً مكان آخر.

ـووو أثموووار قشووورٌة وفوووول سوووودانً وبوووذور أخووور وإن كانوووت   
   خلوطة:م

   سودانً:ـ ـ فول   

 B  ..... ..................................محمص وإن كان مملحا  ـ ـ ـ  01 18 11 11 

 B  ..... .....................................زبدة الفول السودانًـ ـ ـ  01 18 11 01 

 B  ـ ـ غٌرهـــا، بما فٌها المخالٌط:   

 B   :مملحةرٌة محمصة وإن كانت أثمار قشـ ـ ـ   

 B  ... ...........................................................لوزـ ـ ـ ـ  01 18 19 11 

 B  .... .......................................................فستقـ ـ ـ ـ  01 18 19 10 

 B  ... .........................................................بندقـ ـ ـ ـ  01 18 19 10 

 B  ........................................ ............غٌرهـــاـ ـ ـ ـ  01 18 19 19 

 B  ............................................... ..............مخالٌطـ ـ ـ  01 18 19 01 

 B  .......................................... ...........................ناناسأـ  01 18 01 11 

 B  ..................................................... .............ـ حمضٌات 01 18 01 11 

 B  ........................................... ............(أجاصـ كمثرى ) 01 18 01 11 

 Aِِ   ......................................................... ...........ـ مشمش 01 18 01 11 

 B  .................................... ....................................ـ كرز. 01 18 01 11 

 B  ..................... ...........دراق بما فٌه النكتارٌن )خوخ( ـ  01 18 01 11 

 B  ........ ...........................فراولة( –ـ توت األرض )فرٌز  01 18 81 11 

ـ غٌرهـــا بما فٌها المخالٌط عودا الداخلوة فوً البنود الفرعوً   
19 18 01 :  B 

 B  .... .......................................................ـ ـ قلب النخٌل 01 18 91 11 

 B  ... ............................................................ـ ـ مخالٌط  01 18 90 11 

 B  ... ......................................................ـ ـ غٌرهـــا 01 18 99 11 

العنووب( وعصووٌر  ةعصووٌر فواكووه )بمووا فٌهووا سووالف  01.19
كحووول، وإن  لٌووهإخضوور، غٌوور مختموور وال مضوواف 

   لٌه سكر أو مواد تحلٌة أخر.إضٌف أ

     برتقال:ـ عصٌر   
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 B  ... .............................................................مجمد.ـ ـ  01 19 11 11 

 B  .............. 01عن فٌه برٌكس قٌمة تزٌد ال غٌر مجمد،ـ ـ  01 19 10 11 

 B  ................................................................... رهغٌـ ـ  01 19 19 11 

 B  :ـ عصٌر لٌمون هندي )جرٌب فروت( بما فٌها البوملً  

 B  .... .................... 01عن فٌه برٌكس  تزٌد قٌمة ال ـ ـ 01 19 01 11 

 B  .... .............................................................. هغٌر ـ ـ 01 19 09 11 

 B  ـ عصٌر حمضٌات أخر:  

 B  :01 عن تزٌد برٌكس ال ـ ـ قٌمة  

 B  .... ..................................................ـ ـ ـ عصٌر لٌمون 01 19 01 11 

 B  .... .............................................................ـ ـ ـ غٌره 01 19 01 91 

 B  ... .........................................................هغٌــرـ ـ   01 19 09 11 

 B   أناناس:ـ عصٌر   

 B  .................................... 01برٌكس التزٌد عن  قٌمةـ ـ   01 19 01 11 

 B  ...................................................... .................هغٌرـ ـ  01 19 09 11 

 B  .......................... ...................ـ عصٌر طماطم )بندورة( 01 19 01 11 

 B  :فٌه سالف العنب( ـ عصٌر عنب )بما  

 B  ................................ 01تزٌد عن  برٌكس ال قٌمة ـ ـ 01 19 01 11 

 B  ................................................................... هغٌر ـ ـ 01 19 09 11 

 B   تفاح:ـ عصٌر   

 B  .......... ......................01تزٌد عن  ـ ـ قٌمة برٌكس ال 01 19 01 11 

 B  ..................... .............................................غٌرهـ ـ   01 19 09 11 

 B  الخضر:ـ عصٌر أي صنف آخر من الفواكه أو   

 B  ........................ .............دبس تمر )عصٌر التمر(ـ ـ ـ  01 19 81 11 

 B  : منجةعصٌر ـ ـ ـ   

 B  ................ ......................................غٌر مركزـ ـ ـ ـ  01 19 81 01 

 B  .......... ..................................................غٌرهـ ـ ـ ـ  01 19 81 09 

 B  : جوافةعصٌر ـ ـ ـ   

 B  ............................... .......................غٌر مركزـ ـ ـ ـ  01 19 81 01 

 B  ................................... .........................هغٌرـ ـ ـ ـ  01 19 81 09 

 B  :عصٌر جزرـ ـ ـ   

 B  ................... ...................................ـ ـ ـ ـ غٌر مركز 01 19 81 01 

 B  ... ..........................................................ـ ـ ـ ـ غٌره 01 19 81 09 

 B  .......... .............................................غٌرهـــاـ ـ ـ  01 19 81 91 

 B  :ـ مخالٌط عصائر  

 B  .... .....................................................غٌر مركزةـ ـ ـ  01 19 91 11 

 B  ... ............................................... ............ـ ـ ـ غٌرها 01 19 91 91 
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مشروبات مخمرة أخر )شوراب تفواح أو كمثورى أو  00 10 11 11 00.10
عسوول مووثال(؛ مخووالٌط مشووروبات مخموورة ومخووالٌط 

كحولٌووة غٌوور  مشووروبات المووع مشووروبات مخموورة 
 X ...............................رآخ مكانداخلة أو مذكورة فً 

ٌقل معٌار الكحول  ثٌل غٌر معطل الاٌكحول   00.10
ثٌل معطل اٌ؛ كحول % حجما  81الحجمً فٌه عن 

من المشروبات الروحٌة المعطلة المحولة،  هوغٌر
 من أي عٌار كان.

  

ٌقل عٌوار الكحوول الحجموً فٌوه  غٌر معطل ال اٌثٌلـ كحول   
 :جما  % ح81عن 

  

 A  ................................. .....الطبٌة لالستعماالتمعد ـ ـ ـ   00 10 11 11 

 A  ......................................................... ..... غٌرهـ ـ ـ   00 10 11 91 

معطووول وغٌوووره مووون المشوووروبات الروحٌوووة  اٌثٌووولـووو كحوووول   
 ن:المعطلة من أي عٌار كا

  

   :معطل اٌثٌلكحول ـ ـ ـ   

 A  .............................. ..... الطبٌة لالستعماالتمعد ـ ـ ـ ـ   00 10 01 11 

 A  ..................................................... ..... غٌرهـ ـ ـ ـ   00 10 01 19 

 X ............................................................... رهٌغـ ـ ـ   00 10 01 91 

غٌر معطل ٌقل عٌوار الكحوول الحجموً  اٌثٌلكحول   00.18
% حجمووووووا؛ مشووووووروبات روحٌووووووة 81فٌووووووه عوووووون 

ومشووروبات ومشووروبات كحولٌووة معطوورة )لٌكووور( 
 .روحٌة أخر

  

 X ............................................................... غٌرهـ ـ ـ   00 18 91 91 

خووول وأبدالوووه صوووالحة لألكووول متحصووول علٌهوووا مووون   00.19
 حامض الخلٌت.

  

 B  .... ............................................................. خلـ ـ ـ   00 19 11 11 

 B  .........................................................  أبدال خلـ ـ ـ   00 19 11 01 
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دقٌووووق وسوووومٌد ومكووووتالت موووون لحوووووم أو أحشوووواء   00.11
وأطووووراف أو أسوووومات أو قشوووورٌات أو رخوٌووووات أو 

غٌووووور صوووووالحة  مائٌوووووة، تالفقارٌووووواغٌرهوووووا مووووون 
 لالستهالت البشري؛ حثالة شحوم حٌوانٌة.

  

لحوم أو أحشاء وأطراف؛  من ـ دقٌق وسمٌد ومكتالت، 00 11 11 11 
 A  ........... ...................................حثاالت شحوم حٌوانٌة 

و أنخالة ونخالة جرٌش وغٌرها من بقاٌا غربلة   00.10
طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت 

  بشكل مكتالت.

  

 ........... .........................................................ـ من ذرة 00 10 11 11 
 A 

 ................. .......................................)قمح( ـ من حنطة 00 10 01 11 
 A 

 ................... ......................................ـ من حبوب آخر 00 10 01 11 
 B 

 A  .................... ..............................................ـ من بقول 00 10 01 11 

 

تفل شوندر  بقاٌا صناعة النشاء وبقاٌا مماثلة،  00.10
)بنجر( وتفل قصب سكر وغٌرها من نفاٌات 

وإن  وبقاٌا صناعات السكر والبٌرة والتقطٌر،
 كانت بشكل مكتالت.

  

 A  . .............................ةـ بقاٌا صناعة النشاء وبقاٌا مماثل 00 10 11 11 

ـ تفل شوندر وتفل قصب سكر وغٌرها من نفاٌات صناعات  00 10 01 11 
 .... ......................................................السكر

 A 

 A  .................. ....ـ بقاٌا ونفاٌات صناعة البٌرة أو التقطٌر 00 10 01 11 

وإن كانت  ، كسب وغٌرها من بقاٌا صلبة 00 10 11 11 00.10
ناتجة عن استخراج  مجروشة أو بشكل مكتالت،

 .......... ..... ...................................زٌت فول الصوٌا 

 A 

وإن كانت مطحونة  كسب وغٌرها من بقاٌا صلبة، 00 10 11 11 00.10
لفول ناتجة عن استخراج زٌت ا أو بشكل مكتالت،

  ..................................................................  السودانً

A 

كسب وغٌرها من بقاٌا صلبة وإن كانت مطحونة   00.10
أو بشكل مكتالت ناتجة عن استخالص الزٌوت 

عدا الداخلة منها فً البند  والدهون النباتٌة،
 .00.10أو  00.10

  

 ......... ...............................................ذور القطنـ من ب  00 10 11 11 
 B 

 ................................................. .........الكتان ـ من بذور  00 10 01 11 
 A 

 .......................................... ....ـ من بذور عباد الشمس  00 10 01 11 
 A 

    :ن بذور اللفت أو السلجم )كولزا(ـ م  

ـ ـ من بذور اللفت أو السلجم بنسبة قلٌلة من حامض  00 10 01 11 
 B  ...............................................................األٌروسٌت

 11 09 10 
00 

 B  .... ..............................................................ـ ـ غٌرها

 ......... .....................ـ من بذور جوز الهند أو من كوبرا  00 10 01 11 
 A 

 ............................... ....ـ من بذور جوز أو نوى النخٌل 00 10 01 11 
 A 

 B  ..... .................................................................ـ غٌرها  00 10 91 11 
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 الفئة الصـــــــــــــنف رمزالنظام المنسق البند

   رواسب نبٌذ؛ طرطٌر خام.  00.10

 Xِْ  .......................................................رواسب نبٌذـ ـ ـ   00 10 11 11 

 A  ............ ............................................طرطٌر خامـ ـ ـ  00 10 11 01 

00.18 
 

ٌة ونفاٌات وفضالت وبقاٌا ومنتجات مواد نبات 00 18 11 11
من  وإن كانت بشكل مكتالت، ثانوٌة، نباتٌة

غٌر  األنواع المستعملة فً تغذٌة الحٌوانات،
   ............................ مذكورة وال داخلة فً مكان آخر

المسووووووتعملة لتغذٌووووووة  األنووووووواعمحضوووووورات موووووون   00.19
 الحٌوانات.

  

 ....... ..........مهٌأة للبٌع بالتجزئةقطط، ب أو ـ أغذٌة كال  00 19 11 11 
 B 

 ـ غٌرها:  
  

 ........................... ....أغذٌة لألسمات وطٌور الزٌنةـ ـ ـ  00 19 91 11 
 B 

 .................................. .....أغذٌة للطٌور والدواجنـ ـ ـ  00 19 91 01 
 B 

   :للحٌواناتأعالف ـ ـ   

 .............. .....أحجار ملحٌة تحتوي على مواد غذائٌةـ ـ ـ ـ  00 19 91 01 
 B 

 ......................................... ............. ....غٌرهاـ ـ ـ ـ  00 19 91 09 
 B 

 ................. .....بدٌل الحلٌب لتغذٌة صغار الحٌواناتـ ـ ـ   00 19 91 01 
 B 

 ................... .....محضرات مركزة لصناعة األعالفـ ـ ـ   00 19 91 01 
 B 

 B  ........................................................... ...غٌرهاـ ـ ـ  00 19 91 91 

 
 
 

 الصنف رمز النظام المنسق البند
 الفئة

  .تبل خام أو غٌر مصنع وفضالته  00.11

C 
C 

 
C 
C 

 

 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 ........ ......... ......... ......... ......بأضالعه.ـ تبل   00 11 11 11 

 ........ .......جزئٌا .ـ تبل مزال األضالع كلٌا  أو   00 11 01 11 

 ـ فضالت تبل:  

 ............... ..دقة()صالحة لالستعمال كتبل ـ ـ ـ   00 11 01 11 

 ............................................... .غٌرهاـ ـ ـ   00 11 01 91 

، لفائف بأنواعهلفائف غلٌظة )سٌجار(   00.10
لفائف عادٌة  صغٌرة )سٌجارٌللوس( و

  .)سجائر(، من تبل أو من أبداله

ائف ولف بأنواعهـ لفائف غلٌظة )سٌجار(  00 10 11 11 
 ...... صغٌرة )سٌجارٌللوس( محتوٌة على تبل

 ......ـ لفائف عادٌة )سجاٌر( محتوٌة على تبل  00 10 01 11 

 ـ غٌرها:  

ٌحتوي على  لتبــل ) الاأبـدال  من ـ ـ ـ سٌجار   00 10 91 11 
 ...................نٌكوتٌن (  تبل أو

تحتوي على التبل أو  )ال سجاٌر كأبدال للتبلـ ـ ـ   00 10 91 01 
 ............... ............................ النٌكوتٌن (
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 الصنف رمز النظام المنسق البند
 الفئة

دال تبل ـأب أوأنواع أخر من تبل مصنع   00.10
مصنعة؛ تبل متجانس أو مجدد؛ خالصات 

 وأرواح تبل.

 

 

 

 

 

C 

 

C 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

C 

C 
C 

C 

C 

C 

 

ـ  تبل للتدخٌن، وإن احتوى على أبدال تبل بأٌة   
 نسبة كانت:

 ل مفروم أو مكبـوس للتدخٌن )فرط للسجاٌرتبـ ـ ـ   00 10 11 11 
 ........................ ...................اللف(

 ......... ....تبل مفروم أو مكبوس للغالٌٌنـ ـ ـ   00 10 11 01 

 ..مفروم أو مكبوس مهٌأ للبٌع بالتجزئة  تنباتتـ ـ ـ   00 10 11 01 

 ................................................ غٌرهاـ ـ ـ   00 10 11 91 

 ـ غٌره:  

 ................. ..... مجددك.“ـ ـ تبل كمتجانسك أو   00 10 91 11 

 ـ ـ غٌرها:  

عوط ستبل مكبوس أو مرطب لصنع الـ ـ ـ   00 10 99 11 
 ...... )نشوق(

 ..... ..........مكبوس للمضلأو تبل مفروم ـ ـ ـ   00 10 99 01 

 .................... .............. شوق(نعوط )سـ ـ ـ   00 10 99 01 

 ....................... ..........................جراتـ ـ ـ   00 10 99 01 

 ......................... ...خالصات وأرواح تبلـ ـ ـ   00 10 99 01 

 ............................ ................... معسلـ ـ ـ  00 10 99 01 

 .......................................... ......غٌرهاـ ـ ـ   00 10 99 91 
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 (0الملحق )
 

 منشأمن  النروٌجواردات  المعاملة الجمركٌة التفضٌلٌة المطبقة على
 ٌةالتعاون لدول الخلٌج العرب دول مجلس

 

)حشاظ الفةامافيااا لمنأماال  حشات  الةمحكةاال لفخاااةه أت إلتاااء  يمان  النااحتةجف فاة  
ا اى تاحدافياا ما  منرا  دتع مة اد الفااات  ( 2000الفةاحة الاالمةل, مشفتى ااا  

 (.4الامتد )  سذت متة   كما

 

 البند
 

 الصــــــــــــنف

فئة الرسم 
الملتزم به 
 )قٌمً(

فئة الرسم 
الملتزم به 
 ()نوعً

الرسم 
المطبق 
على دول 
 المجلس

 (1(                                                              )0                                                             )(3a)          (3b)               
(0    ) 

    كوادن )نغال(، حٌه وبغال و خٌول وحمٌر 1111جزء من 

    نسال:لألـ  أصٌلة  

    ـ ـ غٌرها 11111191

 إعفاء إعفاء إعفاء ـ  غٌرهـــــا 

 إعفاء إعفاء إعفاء كوادن )نغال( وبغال و حمٌر -- 11119181

    أخر حٌوانات حٌة 1110جزء من 

    :ثدٌات ـ 

 إعفاء إعفاء إعفاء رئٌسٌةحٌوانات  ـ ـ 11101111

11101011 
 وبحور خرفوان ؛ الحٌتوان( )ثودٌٌات مون رتبوةبحرٌة  وخنازٌر حٌتان ودالفٌن ـ ـ

 الخٌالنٌات ات من رتبةٌأطومات )ثدٌ

 إعفاء إعفاء إعفاء

    :غٌرها ـ ـ 

    غٌرها ـ ـ - 

 إعفاء إعفاء إعفاء حٌوانات ذات فراء, غٌر مذكورة وال داخلة فً مكان آخر ---- 11101990

    غٌرها ـ ـ -- 11101999

 إعفاء إعفاء إعفاء ـ زواحف بما فٌها الثعابٌن والسالحف 11100111

     ةتح - 

    جارحة)جوارح( طٌور ـ ـ 111010111

 الجسم(ة وصغٌر والبركٌت )بٌضاء الببغاوات العادٌة فٌها )بما ببغاوات ـ ـ 111010011
 (عرف( ذو )ببغاء تواكووالك (فخم طوٌل الذٌل )ببغاءكاو والم

 إعفاء
 اءإعف إعفاء

    :غٌرهاـ ـ  

 إعفاء 1.01  فدحج --- 111010911

    غةحذا --- 

 إعفاء إعفاء إعفاء ناا  ---- 11100991
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 إعفاء إعفاء إعفاء حما  ألةف ---- 11100990

 إعفاء إعفاء إعفاء غةحذا ---- 11100999

 إعفاء إعفاء إعفاء غةحذا - 11109111

 1018جزء من 
ر صالحة لألكل، طازجة أو مبردة أو لحوم وأحشاء وأطراف أخ

 مجمدة
   

 إعفاء 00.00 %000 أحةع ةاادع - 10189101

10101111 

أو قطعا،  كاملةمثانات ومعد حٌوانات )عدا األسمات(،  مصارٌن و
أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو فً ماء مالح أو مجففة أو  طازجة
 مدخنة

 إعفاء  إعفاء

 1010جزء من 

ون، خاما أو منزوعوة الودهن أو الهوالم أو محضورة روم قرأعظام و
خاصووة(، أو معالجووة  بأشووكال)لكوون غٌوور مقطعووة  بسووٌطا   تحضووٌرا  

 هذه المنتجات. تبحمض؛ مساحٌق ونفاٌا

   

 إعفاء  إعفاء ـ عظمٌن )بروتٌن عظام( وعظام معالجة بحمض 10101111

    ـ غٌرهـــا  

 إعفاء  إعفاء غةحذا -- 10109191

 1011جزء من 

 آخوور؛منتجووات حٌوانٌووة األصوول غٌوور مووذكورة وال داخلووة فووً مكووان 
(، غٌووور صوووالحة 0( أو )1 )حٌوانوووات مٌتوووة مموووا ٌشووومله الفصوووالن

 البشري. لالستهالت

   

 إعفاء  إعفاء ـ منً ذكور األبقار  

    ـ  غٌرهــــا: 

 
ات مائٌوة أخور؛ حٌوانو تالفقارٌواسمات أو قشرٌات أو رخوٌوات أو أـ ـ منتجات 
 (:0الفصل ) ٌشملهمٌته مما 

   

 إعفاء إعفاء إعفاء (نفاٌات اسمات )أسمات صناعٌة ---- 10119191

 إعفاء إعفاء إعفاء نفاٌات اسمات أخرى ---- 10119190

    غٌرها -- 

    مسحوق دم, غٌر صالح لالستهالت البشري --- 

 إعفاء 1.00  غٌرها --- 10119901

    لحوم و دم --- 

 إعفاء 1.00  غٌرها ---- 10119901

    غٌرها --- 

    غٌرها ---- 

 إعفاء  إعفاء منً ضأن أو ماعز ----- 10119991

 إعفاء  إعفاء منً, عدا الضأن والماعز و فصٌلة األبقار ----- 10119990

 إعفاء  إعفاء أجنة من  فصٌلة األبقار ----- 10119990

 إعفاء  إعفاء و ماعزأجنة من ضأن أ ----- 10119990

 إعفاء  إعفاء أجنة من حٌوانات أخر ----- 10119990

 إعفاء  إعفاء غٌرها ----- 10119998

1011 

بصٌالت وبصالت ودرنات وجذور درنٌه وبصلٌه،سٌقان أرضٌة 
أو ُمنبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور  راقدة )جذامٌر أو رزومات(،

 10.10ة فً البندهندباء )شٌكورٌا( عدا الجذور المذكور

   

ـ بصٌالت وبصالت ودرنات وجذور درنٌوه وبصولٌه، سوٌقان أرضوٌة )جوذامٌر   10 11 11 11
   راقدةأو رزومات(، 

 إعفاء  1.1%
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 إعفاء  %1.1       ألغراض البستنةدرنات وجذور درنٌه وبصلٌه، سٌقان أرضٌة  -- 10 11 11 10

 إعفاء  %1.1 غٌرها -- 10 11 11 19

11 01 11 10 
ـ بصٌالت وبصالت ودرنات وجذور درنٌه وبصلٌه، سٌقان أرضٌة )جذامٌر أو 

 رزومات(، منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء )شٌكورٌا(
 إعفاء 1.11 1.0%

    فٌها جذورها( فسائل وطعوم، بٌاض الفطر نباتات حٌة أخر )بما 1010جزء من 

    ـ فسائل دون جذور وطعوم 

          ألغراض البستنة دون جذور وطعومـ فسائل  -- 

 إعفاء  %1.0 إبرٌل 01دٌسمبر لغاٌة  10من نباتات خضراء من  --- 10 10 11 11

    غٌرها -- 

 إعفاء  %1.0 فسائل دون جذور وطعوم --- 10 10 11 91

 إعفاء  %1.0 طعوم --- 10 10 11 90

11 01 10 10 
ال، من األنواع التً تحمل فواكه  ـ  أشجار وجنبات وشجٌرات، مطعمة أم

 وأثمار صالحة لألكل
 إعفاء 1.01 

 إعفاء 1.01  غٌرها -- 10 10 01 91

 إعفاء  %1.1 سٌقان -- 10 10 91 01

01 91 10 10 
شجٌرات البقس, دراسٌنا, كامٌلٌا, أروكارٌا, هولً, لورٌل )الغار(,  ----

 رٌس, بٌراكانثا و سترانفٌسٌاكالمٌا, ماجنولٌا, النخٌل, البندق, أوكوبا, بٌ
 إعفاء  1.1%

 إعفاء  %1.1 أشجار وشجٌرات عدا ما ذكر أعاله ----- 10 10 91 01

 إعفاء  %1.1 أشجار معمرة ---- 

01 91 10 10 
إبرٌل وكذلت  01دٌسمبر لغاٌة  10نباتات خضراء توضع فً أوعٌة من  -----

 جزء من مجموعات تشكٌلة نباتات كعندما تستورد 
 إعفاء  1.1%

 إعفاء  %1.1 دون جذور مدورة أو وسائط زراعة اخر --- 10 10 91 81

 1010جزء من 
أزهار وبراعم أزهار، مقطوفة، للباقات أو للتزٌٌن، رطبة أو ٌابسة 

 أو مبٌضة أو مصبوغة أو مشربة أو محضرة بطرٌقة أخرى
   

    ح يل: - 

 إعفاء 1.0  رسما 01نوفمبر لغاٌة  1من  --- 10 10 11 11

    قحناع --- 

 إعفاء 1.0  ماٌو 10نوفمبر لغاٌة  1دٌانثوس كارٌوفٌلوس من  --- 10 10 10 11

 إعفاء 1.0  أوركٌد -- 10 10 10 11

 إعفاء 1.0  ماس 10دٌسمبر لغاٌة  10كرٌسانثٌموس من  --- 10 10 10 11

    غٌرها: -- 

01 19 10 10 
را, راونكٌولوس و سٌرٌنجا, وكذلت عندما أنٌمون, جٌنسٌتا, مٌموز ---

 تستورد كجزء من تشكٌلة باقات زهور
 إعفاء 1.0 

00 19 10 10 
ابرٌل, فرٌسٌا من  01نوفمبر لغاٌة  1من  ارجٌرانثٌموم,  كرٌسانثٌموس ---
ماٌو, وكذلت عندما  01ماٌو لغاٌة  1مارس وتولٌب من  01دٌسمبر لغاٌة  1

 ات زهورتستورد كجزء من تشكٌلة باق
 إعفاء 1.0 

 إعفاء 1.0  غٌرها - 10 10 91 11

1010 

لنباتات، دون اوأوراق وأفنان وغٌرها من أجزاء  وارقهأغصان 
، رطبة للزٌنةللباقات أو  أشنهأزهار أو براعم وأعشاب وطحالب و

أو مجففة أو مصبوغة أو مبٌضة أو مشربة أو محضرة بطرٌقة 
 أخرى

   

 فاءإع  1.0 وأشنهـ طحالب  

    غٌرها 
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    رطبةـ ـ  

 أعفاء  %00 اكتوبر 01ٌونٌو لغاٌة  1كزبرة البئر وهلٌون من  --- 10 10 91 11

    غٌرها --- 

 أعفاء 1.10  ماٌو 01نوفمبر لغاٌة  1كزبرة البئر وهلٌون من  --- 10 10 91 91

 أعفاء 1.10  أشجار عٌد المٌالد ---- 10 10 91 90

 أعفاء 1.10  غٌرها ---- 10 10 91 99

 إعفاء  0.9 غٌرها ---- 10 10 99 11

    بندورة طازجة أو مبردة 1010جزء من 

 أعفاء  أعفاء ماٌو 9نوفمبر لغاٌة  1من  - 10 10 11 11

 أعفاء 1.01  اكتوبر 01اكتوبر لغاٌة  10من  - 10 10 11 01

    زجة أو مبردةبصل وعسقالن وثوم وكراث وخضر ثومٌة أخر، طا 1010جزء من 

 أعفاء 1.10  ثوم - 10 10 01 11

كرنووب وملفوووف وقوورنبٌط وخضوور مماثلووة صووالحة لألكوول موون جوونس  1010جزء من 
 براسٌكا، طازجة أو مبردة

   

    ـ قرنبٌط ورؤوس بروكلً 

    قرنبٌط -- 

 إعفاء 1.18  نوفمبر 01اكتوبر لغاٌة  10من  --- 10 10 11 01

 أعفاء  أعفاء ماٌو 01دٌسمبر لغاٌة  1ن م --- 10 10 11 01

    ـ كرنب بروكسل 

 إعفاء 1.00  سبتمبر 01ٌونٌو لغاٌة  1من  --- 10 10 01 01

    غٌرها - 

    ملفوف أبٌض -- 

 إعفاء 1.10  سبتمبر 01أغسطس لغاٌة  1من  --- 10 10 91 01

    ملفوف أحمر - 

 إعفاء 1.10  سبتمبر 01أغسطس لغاٌة  1من  --- 10 10 91 01

 إعفاء 1.00  ملفوف صٌنً -- 10 10 91 01

    (، طازجة أو مبردةمخس )الكتوكا ساتٌفا( وهندباء )شٌكورٌا 1010جزء من 

    خس: - 

    ـ ـ خس )مكبب( 

    اٌسبر خس  --- 

 إعفاء  إعفاء فبراٌر 08/09دٌسمبر لغاٌة  1من  ---- 10 10 11 01

    غٌرها --- 

 إعفاء  إعفاء فبراٌر 08/09دٌسمبر لغاٌة  1من  ---- 10 10 11 01

    هندباء: - 

    انثٌوبوس فٌولوسام( مـ ـ هندباء وتلوف )شٌكورٌا 

 إعفاء 1.00  نوفمبر 01ابرٌل لغاٌة  1من  ---- 10 10 01 11

 إعفاء  إعفاء مارس 01دٌسمبر لغاٌة  1من  --- 10 10 01 91

طة ولحٌووووة التووووٌس لولفووووت بقلووووى وشوووووندر )بنجـووووـر( للسوووو جووووزر 1010جزء من 
)سلٌسووٌفً( وكوورفس لفتووً وفجوول وجووذور مماثلووة صووالحة لألكوول، 

 طازجة أو مبردة

   

    بقلًـ جزر ولفت  

 إعفاء 0.10 %00.1 بقلًلفت  -- 10 10 11 01
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    غٌرها - 

 إعفاء 0.90 %001 غٌرها -- 10 10 91 99

    طازجة أو مبردة  ٌار محبب،خٌار وقثاء، خ 1010جزء من 

    خٌار: -  

 إعفاء 1.01  نوفمبر 01نوفمبر لغاٌة  1من  -- 10 10 11 01

 إعفاء  إعفاء مارس 9دٌسمبر لغاٌة  1من  -- 10 10 11 01

    مبردةبقول قرنٌة مفصصة أو غٌر مفصصة، طازجة أو  1018جزء من 

 إعفاء 1.10  أخر بقول قرنٌة - 10 18 91 11

    مبردةخضر أخر، طازجة أو  1019جزء من 

    هلٌون ـ 

 إعفاء  إعفاء نوفمبر 10ماٌو لغاٌة  1من  -- 10 19 01 10

 إعفاء  إعفاء ابرٌل 01نوفمبر لغاٌة  10من  -- 10 19 01 91

 إعفاء 1.00  باذنجانـ  10 19 01 11

    كمأ ـ فطر و 

 إعفاء 1.01  من جنس أجارٌكوس ـ ـ فطر 

    غٌرها -- 

 إعفاء 1.00  كمأ --- 10 19 09 11

 إعفاء 1.01  غٌرها --- 10 19 09 91

    ثمار من جنس كابسٌكوم أو من جنس بٌمنتا )فلٌفلة أو فلفل(أـ  

 إعفاء 1.00  نوفمبر 01ٌونٌو لغاٌة  1من  --- 10 19 01 11

 إعفاء 1.10  ماٌو 01دٌسمبر لغاٌة  1من  --- 10 19 01 01

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 10 19 01 91

    الـورقـ سبـانخ أو سبانخ نٌوزٌلندي وسبانخ كبٌـرة  

 إعفاء 1.00  ابرٌل 01لغاٌة  أكتوبر 1من  -- 10 19 01 01

    غٌرها - 

 إعفاء 1.19  زٌتون -- 10 19 91 11

 إعفاء 1.01  كبر -- -- 10 19 91 01

    ذرة حلوة -- 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 10 19 91 01

    ارضً شوكً -- 

 إعفاء 1.18  نوفمبر 01ٌونٌو لغاٌة  1من  --- 10 19 91 01

 إعفاء  إعفاء مابو 01دٌسمبر لغاٌة  1من  --- 10 19 91 01

خضر ) غٌور مطبوخوة أو مطبوخوة بالبخوار أو مسولوقة فوً المواء(  1011جزء من 
 مجمدة

   

    مقشورةٌر ـ بقول قرنٌة مقشورة أو غ 

 إعفاء 1.00  غٌرها -- 10 11 09 11

    خضر أخر -- 

 إعفاء 1.10  هلٌون و أرضً شوكً -- 10 11 81 11

 إعفاء 1.01  فطر -- 10 11 81 01

الكبرٌوت أو فوً المواء  )مثال بغواز ثوانً أكسوٌد مؤقتا محفوظة خضر 1011جزء من 
قصووود الحفوووظ موووواد أخووور ب إلٌوووهالمملوووح أو المكبووورت أو المضووواف 

 المباشر لالستهالتالمؤقت( ولكن غٌر صالحة بحالتها هذه 
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    زٌتونـ  

 إعفاء 1.19  فً ماء مملح -- 10 11 01 11

 إعفاء 1.18  غٌرها -- 10 11 01 91

 إعفاء 1.10  كبر - 10 11 91 01

خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسوحوقة،  1010جزء من 
 أخرىغٌر محضرة بطرٌقة  ولكن

   

 إعفاء 10.08 %019 بصلـ  

    وكمأ )من جنس تروٌال( هالمً فطر، فطر من جنس اورٌكوالرٌا فطر، ـ 

 إعفاء 1.10  أجارٌكوس فطر من جنس -- 10 10 01 11

 إعفاء 1.10  هالمً فطر -- 10 10 00 11

    غٌرها -- 

    كمأ --- 10 10 09 11

    غٌرها --- 10 10 09 19

    ـ خضر أخر خلٌط خضر 

 إعفاء 1.10  ثوم -- 10 10 91 01

 إعفاء إعفاء  غٌرها --- 10 10 91 01

    غٌرها -- 

 إعفاء 10.08 %019 طماطم --- 10 10 91 91

 إعفاء 10.08 %019 جزر --- 10 10 91 90

 إعفاء 10.08 %019 خلٌط خضرغٌرها بما فٌها --- 10 10 91 99

أو مفلوقوة  الغاللوةبقول قرنٌة ٌابسة مقشورة، وإن كانت منزوعوة  1010ء من جز
 مكسرةأو مفصصة أو 

   

    ـ بازالء )بٌسوم ساتٌفوم( 

 إعفاء 0.01 %001 غٌرها -- 10 10 11 19

    ـ حمص 

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 10 10 01 91

    ـ لوبٌاء أو فاصولٌا )فٌجنا، فاسٌولوس( 

 (L)هٌبور أو فٌجنوا رادٌاتوا (L)نجوو وفٌجنوا ممن جونس اء أو فاصولٌا ٌـ ـ لوب 10 10 01 11
 وٌلكزٌت(

 إعفاء 0.01 001%

وس أو فٌجنوووا ٌولسووولوبٌووواء أو فاصوووولٌا حموووراء صوووغٌرة )ادزوكوووً( )فا  ـووو ـ 10 10 00 11
 انجوالرٌس(

 إعفاء 0.01 001%

 إعفاء 0.01 %001 جارٌس(ـ ـ لوبٌاء أو فاصولٌا عادٌة )فاسٌولوس فول 10 10 00 11

 إعفاء 0.01 %001 غٌرها -- 10 10 09 11

    عدس - 

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 10 10 01 91

ـ فول عرٌض )فٌسٌا فابا ماجور( وفول صغٌر )فٌسٌا فابا اٌجوٌنا وفٌسٌا فابوا  
 مٌتور(

   

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 10 10 01 91

 إعفاء 0.01 %001 غٌرها - 10 10 91 11

جووذور المنٌهوووط )مووانٌوق( واالراروت والسووحلب، قلقوواس رومووً،  1010جزء من 
بطاطووا حلوووه، جووذور ودرنووات مماثلووة غزٌوورة النشووأ أو االٌنووولٌن، 
طازجووة أو مبووردة أو مجموودة أو مجففووة كاملووة أو مقطعووة أو بشووكل 

 مكتالت؛ لب النخٌل الهندي )ساجو(
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    ـ جذور منٌهوط )مانٌوق( 

 إعفاء 1.10  غٌرها -- 10 10 11 91

    ـ بطاطا حلوة )جزر ٌمانً( 

 إعفاء 1.10  غٌرها -- 10 10 01 91

جوز الهند وجوز البرازٌل وجوز الكاشوو )لووز هنودي(، طازجوة أو  1811
 جافة، بقشرها أو بدونه

   

    ـ جوز الهند )نارجٌل( 

 إعفاء إعفاء إعفاء مجفف.ـ ـ  18 11 11 11

 إعفاء إعفاء إعفاء ـ ـ غٌره 18 11 19 11

    ـ جوز البرازٌل: 

 إعفاء إعفاء إعفاء بقشره ـ ـ  18 11 01 11

 إعفاء إعفاء إعفاء مقشر ـ ـ  18 11 00 11

    و )لوز هندي(:جـ جوز الكا 

 إعفاء إعفاء إعفاء بقشره ـ ـ  18 11 01 11

 إعفاء إعفاء إعفاء مقشر ـ ـ  18 11 00 11

    ار قشرٌة أخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونهثم 1810

    لــــوزـ  

 إعفاء 1.11  بقشرهـ ـ  18 10 11 11

 إعفاء 1.11  مقشر ـ ـ  18 10 10 11

 إعفاء   ـ بندق )كورٌلوس(: 

 إعفاء 1.11  بقشره ـ ـ  18 10 01 11

 إعفاء 1.11  مقشر ـ ـ  18 10 00 11

    ـ جوز عادي: 

 إعفاء 1.10  بقشره ـ ـ  18 10 01 11

 إعفاء 1.10  مقشرـ ـ  18 10 00 11

 إعفاء H 0011  ـ كستناء )كستانا(  18 10 01 11

 إعفاء 1.00  حلبً:ـ فستق  18 10 01 11

 إعفاء 1.10  جوز البقان -- 18 10 91 11

 إعفاء 1.00  نوى ثمر الصنوبر --- 18 10 91 91

 إعفاء 1.20  غٌرها --- 18 10 91 99

 إعفاء  إعفاء طازج أو مجفف موز، بما فٌه موز البالنتان، 18101111

، هومنجو هاوفوكادو )كمثرى أمرٌكوً( وجوافو تمر وتٌن وأناناس و 1810
 ومنجوستٌن،طازجة أو مجففة

   

 إعفاء 1.10  ـ تمـــــر 18 10 11 11

    تٌن - 

 إعفاء 1.19  طازجـ ـ  18 10 01 11

 إعفاء 1.11  غٌرها -- 18 10 01 91

 إعفاء  إعفاء أناناس.ـ  18 10 01 11

 إعفاء 1.10  ـ أفوكادو 18 10 01 11

    :نو مانجوستٌ منجه، هـ جواف 

 إعفاء 1.10  جوافــه ـ ـ    18 10 01 11

 إعفاء 1.10    منجهـ ـ    18 10 01 10



 54 

 إعفاء 1.10    منجوستٌنـ ـ   18 10 01 10

    مجففةحمضٌات، طازجة أو  1810جزء من

    برتقالـ  

 إعفاء H 1.01  غٌرهـــا  -ـ  18 10 11 91

(، كلمنتٌنووا، ولكوونج )بمووا فٌهووا التانجووارٌن والساتسوووماـوو  ٌوسووفى أوماندرٌنووه  
 وغٌرها من الحمضٌات المهجنة

  
 

 إعفاء H 1.01  غٌرهـــا  -ـ  18 10 01 91

    )جرٌب فروت(ـ لٌمون هندي  

 إعفاء H 1.01  غٌرهـــا  -ـ  18 10 01 91

)سووٌتروس ، لووٌم )سووٌتروس لٌمووون، سووٌتروس لٌمونوووم(ـوو  لٌمووون حووامض  
 اروانتٌفولٌا،سٌتروس التٌفولٌا(

  
 

    غٌرها -- 

 إعفاء   إعفاء لٌمون --- 18 10 01 01

 إعفاء H 1.01  لٌم --- 18 10 01 01

    غٌرها -- 

 إعفاء H 1.01  ـــا غٌره -ـ  18 10 91 91

    مجـففعنب، طازج أو  1810

    طازج - 

    فبراٌر 08/09أغسطس لغاٌة  1من  

 إعفاء H 1.01  عنب مائدة --- 18 10 11 11

 إعفاء H 1.01  غٌرهـــا  --ـ  18 10 11 19

    ٌولٌو 01مارس لغاٌة / 1من  

 إعفاء H 1.01  عنب مائدة --- 18 10 11 91

 إعفاء H 1.01  غٌرهـــا  --ـ  18 10 11 99

 إعفاء   إعفاء مجفف - 18 10 01 11

    باباٌا، طازج فٌه الشمام( و بطٌخ )بما 1810

    الشمام(ـ بطٌخ )بما فٌه  

 إعفاء   إعفاء  قاوون( بطٌخ أصفر )شمام وـ ـ ـ  18 10 11 11

 إعفاء   إعفاء  غٌرهـــاـ ـ ـ  18 10 19 11

 إعفاء 1.10  ـ بـابـاٌـا  18 10 01 11

    طازجةتفاح وكمثرى وسفرجل،  1818جزء من 

    ـ تفاح 

 إعفاء 1.10  ابرٌل 01دٌسمبر لغاٌة  1من  -- 18 18 11 00

    وسفرجلـ كمثرى  

    كمثرى -- 

 إعفاء 1.10  أغسطس 11دٌسمبر لغاٌة  1من  -- 

 إعفاء 1.19  سفرجل -- 18 18 01 01

    طازجةفواكه أخر،  1811ن جزء م

    ـ توت األرض )فرٌز أو فراولة( 

 إعفاء 1.18  ٌونٌو 8ابرٌل لغاٌة  10من  -- 18 11 11 11

    أكتوبر 01ٌونٌو لغاٌة  9من  -- 

 إعفاء 0.01 %81 أكتوبر 01سبتمبر لغاٌة  11من  --- 18 11 11 00
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 إعفاء 10.09 %111 مارس 01نوفمبر لغاٌة  1من  -- 18 11 11 01

 إعفاء 1.00  ابرٌل 10ابرٌل لغاٌة  1من  -- 18 11 11 01

    ـ توت العلٌق وتوت عادي 

    غٌرها -- 

 إعفاء 1.19  توت العلٌق --- 18 11 01 91

 إعفاء 1.19  غٌرها --- 18 11 01 99

    ومنـ عنبٌات وفواكه أخر من نوع فاكسٌ 

 إعفاء  اءإعف عنب كاوبري -- 18 11 01 11

    غٌرها -- 

 إعفاء 1.19  عنب كرانبري --- 18 11 01 91

 إعفاء 1.19  غٌرها --- 18 11 01 99

 إعفاء 1.10  ـ كٌوي 18 11 01 99

 إعفاء 1.10  دورٌان ـ 18 11 01 99

    غٌرها - 

 إعفاء  إعفاء عنب كالودبري - 18 11 91 11

 إعفاء 1.10  غٌرها -- 18 11 91 91

فواكه وثموار، محفوظوة مؤقتوا)مثال بغواز ثوانً أوكسوٌد الكبرٌوت أو  1810زء من ج
مووواد أخوور بقصوود الحفووظ  إلٌووهفووً موواء مملووح أو مكبوورت أو مضوواف 

 المباشر لالستهالتالمؤقت( ولكن غٌر صالحة بحالتها هذه 

  

 

    ـ غٌرهـــا 

 إعفاء  إعفاء حمضٌات -- 18 10 91 11

 إعفاء  إعفاء خمشمش وخو -- 18 10 91 01

، 18.10إلووى  18.11فواكووه مجففووة غٌوور تلووت المووذكورة فووً البنووود  1810
خلٌط من أثمار قشرٌة أو فواكوه مجففوة مون األنوواع الموذكورة فوً 

 هذا الفصل

  

 

 إعفاء 1.10  ـ مشمش  18 10 11 11

 إعفاء  إعفاء    )يحتنتد دتمةشفكا(ـ خوخ أو برقوق من نوع  18 10 01 11

 إعفاء 0.80 %188 تفاح ـ  18 10 01 11

    أخر:ـ فواكه  

 إعفاء 0.80 %188   كرز )وشنة(ـ ـ ـ  18 10 01 11

 إعفاء 0.80 %188 أخرـ فواكه  18 10 01 10

    الفصلـ خلٌط ثمار قشرٌة أو فواكه مجففة من األنواع المذكورة فً هذا  

 إعفاء 1.10  1810 مكونة بصفة أساسٌة من أثمار البند -- 18 10 01 11

    غٌرها -- 

و  1811أو  البنوود  1811مخووالٌط  مكونووة بصووفة أساسووٌة موون أثمووار البنوود  -- 18 10 01 91
 1810البند 

188% 0.80 
 إعفاء

 إعفاء 0.80 %188 1810 - 1811مخالٌط  مكونة بصفة أساسٌة من أثمار البند  -- 18 10 01 90

 إعفاء 0.80 %188 مخالٌط  أخر -- 18 10 01 99

قشور حمضٌات وقشور بطٌخ )بما فٌه الشمام(، طازجة أو مجمودة  18101111
فوً مواء مملوح أو مكبورت أو مضواف  أو مجففة أو محفوظوة مؤقتوا  

 لٌه مواد أخر بقصد الحفظ الموقتإ

 إعفاء إعفاء إعفاء

 إعفاء  %0.01 متـه )ماتٌــه( 19101111
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( أو مون حوارة )فلٌفلوة  كابسوكوم جونسبٌبر؛ ثموار مون  جنسفلفل من  1910

 مجروشة أو مسحوقة  (، مجففة أوحلو بٌمنتا )فلفل جنس

   

    فلفل - 

 إعفاء إعفاء إعفاء مسحوق ـ ـ غٌر مجروش وال  19 10 11 11

 إعفاء إعفاء إعفاء مسحوق ـ ـ مجروش أو  19 10 10 11

( مجففوة حلوو بٌمنتوا )فلفول سجون( أو منحارة كابسكوم )فلٌفة جنسمن  ثمارـ  19 10 01 11
  أو مجروشة أو مسحوقة 

 إعفاء إعفاء إعفاء

 إعفاء إعفاء إعفاء فانٌلٌا 19101111

    قرفة وأزهـار شجرة القرفة 1910

    مسحوقة:ـ غٌر مجروشة وال  

 إعفاء  إعفاء   ـ ـ قرفة )سٌناموم زٌالنٌكوم بلوم( 19 10 11 11

 إعفاء  ءإعفا  ـ ـ غٌرها 19 10 19 11

 إعفاء  إعفاء مسحوقة ـ مجروشة أو  19 10 01 11

 إعفاء  إعفاء قرنفـل )كبوش وسٌقان وثمار( 19101111

    جوز الطٌب وبسباسته و حب الهال )قاقلة( 1918

 إعفاء  إعفاء  ـ جوز الطٌب   19 18 11 11

 إعفاء  إعفاء  ـ بسباسة جوز الطٌب  19 18 01 11

 إعفاء  إعفاء  ب الهال )قاقلة( ـ ح 19 18 01 11

صووٌنً)جاذبٌة( وشوومر وكزبوورة وكمووون  ٌنسووونأو  ٌنسووونبووذور  1919
 وكراوٌة؛ حبات عرعر

  
 

 إعفاء 1.11   ـ بذور ٌانسون )بذور جاذبة(  19 19 11 11

 إعفاء 1.11    كزبرةـ بذور  19 19 01 11

 إعفاء 1.11   كمونـ بذور  19 19 01 11

 إعفاء 1.11   كراوٌةبذور ـ  19 19 01 11

    ـ بذور شمر؛ حبات عرعر 

 إعفاء 1.11  شمر -- 19 19 01 11

 إعفاء 1.10  حبات عرعر -- 19 19 01 01

 يزنجبٌووول وزعفوووران وكوووركم وزعتووور وأوراق غوووار )رنووود( وكوووار 1911
 وبهارات وتوابل أخر

  
 

 إعفاء  إعفاء زنجبٌل ـ  19 11 11 11

 إعفاء  إعفاء ن زعفراـ  19 11 01 11

 إعفاء 1.10  كركم ـ  19 11 01 11

    أخر:ـ بهارات وتوابل  

 إعفاء 1.10    /ب من هذا الفصل1ـ ـ مخالٌط مذكورة فً المالحظة  19 11 91 11

    :ـ ـ غٌرهـــا 

 إعفاء  إعفاء  ـ ـ ـ كاري 19 11 99 01

 إعفاء  إعفاء ـ ـ ـ زعتر أوراق غار 19 11 99 01

 إعفاء 1.10  غٌرها --- 19 11 99 91

    ذرة 1110جزء من 

 إعفاء  إعفاء  ـ تقاوي للبذار  11 10 11 11

    ـ غٌرهـــا: 

 إعفاء  إعفاء غٌرهاـ ـ    11 10 91 11
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    أرز 1110جزء من 

    الزهري(ـ أرز غٌر مقشور )أرز بغالفه  11 10 11 11

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 11 10 11 91

    ـ أرز مقشور )أرز أسمر(  

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 11 10 01 91

    ملمعا  أو  وإن كان ممسوحا   أو جزٌئا   ـ أرز مضروب كلٌا   

 إعفاء 1.10  لالستهالت البشري -- 11 10 01 11

 إعفاء 1.10  غٌرها -- 11 10 01 91

    مكسرـ أرز  

 إعفاء 1.10  لالستهالت البشري -- 11 10 01 11

 إعفاء 1.10  غٌرها -- 11 10 01 99

    محبوب السورغو 1110جزء من 

 إعفاء  إعفاء غٌرها -  11 10 11 91

    أخرحبوب  العصافٌر؛حنطة سوداء ودخن وحبوب  1118جزء من 

    سوداءـ حنطة  

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 11 18 11 91

    ـ دخــن 

 إعفاء  اءإعف غٌرها -- 11 18 01 91

    ـ حبوب العصافٌر 

 إعفاء 1.19  غٌرها -- 11 18 01 91

دقٌق حبوب )عدا دقٌق الحنطة }قموح{ أو دقٌوق خلوٌط الحنطوة موع  1110جزء من 
 شٌلم(

 
 

 

    ذرةـ دقٌق  

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 11 10 01 91

    غٌرها - 

    أو أرز ـ ـ دقٌق حنطة ) قمح ( 

 إعفاء 0.01 %001 غٌرها -- 11 10 91 10

    جرٌش وسمٌد )كرٌات حبوب مكتلة( 1110جزء من 

    سمٌد ـ جرٌش و 

    ـ ـ من ذرة 

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 11 10 10 91

    ـ ـ من حبوب أخر 

    أرزـ ـ من  

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 11 10 19 01

شورة أو مفلطحة أو مودورة مثال مقحبوب مشغولة بطرٌقة أخرى ) 1110جزء من 
األرز الداخل فً البند  باستثناء(، أو مقطعة أو مكسرة بشكل رقائق

 رقائق؛ نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو مطحون أو بشكل 11.10

 

 

 

    رقائقمفلطحة أو بشكل  أخر ـ حبوب 

    ـ ـ من ذرة 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 11 10 00 91

    ـ ـ من حبوب أخر 

    سوداءحنطة من ـ  - 
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 إعفاء 0.01 %008 غٌرها ---- 11 10 09 10

    ـ دخــن-- 

 إعفاء 0.01 %008 غٌرها ---- 11 10 09 10

دقٌووق وسوومٌد ومسوواحٌق البقووول القرنٌووة الٌابسووة الداخلووة فووً البنوود  1110جزء من 
، دقٌق وسمٌد ومسحوق لب النخل الهندي )سواجو( ودقٌوق 10.10

أو  10.10الجووذور والوودرنات الداخلووة فووً البنوود وسوومٌد ومسووحوق 
 (8) ات المذكورة فً الفصلـالمنتج

 

 

 

    10.10ـ من البقول القرنٌة الٌابسة الداخلة فً البند  

 إعفاء 1.10  غٌرها -- 11 10 11 91

    (8ـ من المنتجات المذكورة فً الفصل ) 

 إعفاء 1.10  غٌرها --- 11 10 01 91

    شعٌر ناشط )مالت(، وإن كان محمصا 1110جزء من 

    محمصـ غٌر  

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 11 10 11 91

    محمصـ  

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 11 10 01 91

    جلوتٌن الحنطة )القمح(، وإن كان جاف 1119جزء من 

 إعفاء  %1.0 غٌرها -  11 10 01 91

    را  فول الصوٌا، وإن كان مكس 1011جزء من 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 10 11 11 91

غٌوور محمووص أو مطبوووخ بطرٌقووة أخوورى، وإن كووان  سووودانً،فووول  1010جزء من 
 مقشورا أو مكسرا  

 
 

 

    بقشرهـ  

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 10 10 11 91

    مكسراوإن كان  مقشور،ـ  

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 10 10 01 91

    نارجٌل )كوبـرا(لب  1010جزء من 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 10 10 11 91

    مكسرا  وإن كان  كتان،بذر  1010جزء من 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 10 10 11 91

    السلجم، وإن كان مكسرا   بذر اللفت و 1010جزء من 

    السلجم قلٌل االٌروسٌت بذر اللفت و ـ 

 فاءإع  إعفاء غٌرها --- 10 10 11 91

    غٌرها - 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 10 10 91 91

    مكسرا  وإن كان  الشمس،بذر عباد  1010جزء من 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 10 10 11 91

    مكسرةوإن كانت  أخر،أثمار وبذور زٌتٌة  1010جزء من 

    قطنـ بذور  

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 10 10 01 91

    سمسمـ بذور  
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 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 10 10 01 91

    خردلـ بذور  

 إعفاء 1.18  غٌرها --- 10 10 01 91

    غٌرها - 

     ـ ـ بذور خشخاش  

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 10 10 91 91

    غٌرها -- 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 10 10 99 91

    ا دقٌق وسمٌد الخردلدقٌق وسمٌد بذور وثمار زٌتٌة، عد 1018جزء من 

    ـ من فول الصوٌا 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --  10 18 11 91

    غٌرها - 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --  10 18 91 91

    بذور وثمار ونوى معده للبذار 1019جزء من 

 إعفاء 1.00    ـ  بذور شوندر السكر 10 19 11 11

 إعفاء 1.18   أزهارهامن أجل  أساساع ـ بذور نباتات عشبٌة تزر 10 19 01 11

    غٌرها --- 

 إعفاء 1.00  بذور ملفوف ---- 10 19 9191

 إعفاء 1.00  غٌرها ---- 10 91 9999

 إعفاء  إعفاء غٌرها --  10 19 99 11

ة، وإن كانووت فووالوودٌنار، طووـازجة، أو مجف حشٌشووه(  أقموواعأثمووار )  1011

 الدٌنار حشٌشهمكتلة؛ غبار  مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كرٌات

 

 

 

 إعفاء 1.18   مكتالت الدٌنار غٌر مجروشة وال مسحوقة وال بشكل  حشٌشهـ أثمار )أقماع(  10 11 11 11

الدٌنار مجروشة أو مسحوقه أو بشوكل كرٌوات مكتلوة؛  حشٌشهـ أثمار )أقماع(  10 11 01 11

 الدٌنار  حشٌشهغبار 

0.0% 

 

 إعفاء

 إعفاء  %0.0 الدٌنار  حشٌشهر ـ غبا 10 11 01 10

لنوووع المسووتعمل اموون  واألثمووارنباتوات وأجزاءهووا، بمووا فٌهووا البووذور  1011

أساسا فً صوناعة العطوور أو فوً الصوٌدلة أو فوً أغوراض إبوادة 

الحشوورات، أو الطفٌلٌووات أو الفطرٌووات، أو فووً أغووراض مماثلووة، 

 طازجة أو مجففة وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة

 

 

 

 إعفاء  إعفاء  ـ جذور جنسنج  10 11 01 11
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 إعفاء  إعفاء  االكوك أوراق ـ 10 11 01 11

 إعفاء  إعفاء  شقش خشخا ـ 10 11 01 11

 إعفاء  إعفاء ـ غٌرهـــا: 10 11 91 11

قوورون خرنوووب )خووروب( وأعشوواب بحرٌووة وغٌرهووا موون الطحالووب  1010جزء من 

زجة أو مبوردة أو مجمودة المائٌة وشوندر السكر وقصب السكر، طا

ومنتجوات  الفواكوهأو جافة، وإن كانت مطحونوة؛ نووى ولوب )قلوب( 

الهنودباء البرٌوة غٌور المحمصوة مون  نباتٌة أخر )بما فً ذلت جذور

 ساسووا  أفصووٌلة شووٌكورٌا أنتٌبوووس سوواتٌفوم( موون النوووع المسووتخدم 

 ستهالت البشري، غٌر مذكورة وال داخلة فً مكان آخرلال

 

 

 

 إعفاء  إعفاء  ـ أعشاب بحرٌة وغٌرها من الطحالب المائٌة  10 10 01 91

 إعفاء  إعفاء المشمش والبرقوق )دراق( )بما فٌه النٌكتارٌن( و نوى ولب )قلب( الخوخ ـ 10 10 01 00

    ـ ـ شوندر السكر 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 10 10 91 91

    غٌرها -- 

 فاءإع  إعفاء غٌرها --- 10 10 99 91

صوومل اللووت؛ صوومو  راتنجووات وصوومو  راتنجٌووة وراتنجووات زٌتٌووة  1011جزء من 

 )مثل البالسم(، طبٌعٌة

 

 

 

 إعفاء  إعفاء  ـ صمل عربً  10 11 01 11

 إعفاء  إعفاء   غٌرهاـ  10 11 91 11

عصارات وخالصات نباتٌة، مواد بكتٌنٌة، بكتٌنات وبكتوات، آجوار ـ  1010جزء من 
مووواد مخاطٌووة ومكثفووات، مشووتقة موون منتجووات  آجووار وغٌرهووا موون

 نباتٌة، وإن كانت معدله

 

 

 

    ـ عصارات وخالصات نباتٌة 

 إعفاء  %0.0   ـ ـ أفٌون 10 10 11 11

شحوم ودهون فصوائل البقور أو الضوأن أو المواعز عودا الداخلوة فوً  1010جزء من 
 10.10البند 

 
 

 

 إعفاء 1.11  غٌرها -- 10 10 11 91

ستٌارٌن دهن وشحم الخنزٌر وزٌت دهن الخنزٌر وستٌارٌن زٌتً،  10101111
وزٌت دهن وشحم ومرجرٌن زٌتً، غٌر مستحلبة وال مخلوطة وال 

 محضرة بأي طرق أخرى

 

1.11 

 إعفاء

ون وزٌوت حٌوانٌة أخر وجزٌئاتهوا، وإن كانوت مكوررة، ولكون هــد 1010جزء من 
 كٌمٌائٌا  غٌر معدلة 
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    غٌرها - 

 إعفاء %1.0  دهون وزٌوت عظام  -- 10 10 11 01

    غٌرها -- 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --- 10 10 11 99

، ولكوون غٌوور معوودل زٌووت فووول الصوووٌا وجزٌئاتووه، وإن كووان مكووررا   1010جزء من 

 ٌا  ئمٌاٌك

 

 

 

 إعفاء 1.10  غٌرها --- 10 10 11 91

، ولكوون غٌوور معوودل را  زٌووت فووول سووودانً وجزٌئاتووه، وإن كووان مكوور 1018جزء من 

 ٌا  ئمٌاٌك

 

 

 

    ـ زٌت خام 

 إعفاء 1.10  غٌرها --- 10 18 11 91

    كٌمٌائٌا، ولكن غٌر معدل زٌت زٌتون وجزٌئاته، وإن كان مكررا   1019جزء من 

    ـ زٌت العصرة األولى )زٌت بكر( 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --  10 19 11 91

    غٌرها - 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --  10 19 91 91

من زٌتوون فقوط،وإن كانوت  علٌها مستحصل ئاتهاٌجز و أخر زٌوت 1011جزء من 

الزٌووت  بما فً ذلوت مخوالٌط تلوت ٌا،ئمٌاٌك معدلة ولكن غٌر مكررة

 10.19جزٌئاتها مع زٌوت أو جزٌئات أخر داخلة فً البند  أو

 

 

 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --  10 11 11 91

    ٌا  ئمٌاٌ، ولكن غٌر معدل كزٌت نخٌل وجزٌئاته، وإن كان مكررا   1011جزء من 

    ـ زٌت العصرة األولى )زٌت بكر( 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --  10 11 11 91

    غٌرها - 

 إعفاء  إعفاء غٌرها --  10 11 91 99

ذور عبوووواد الشوووومس أو بووووذور القوووورطم أو بووووذور القطوووون بووووزٌوووووت  1010جزء من 

 ٌا  ئمٌاٌولكن غٌر معدلة ك إن كانت مكررة،و وجزٌئاته،

 

 

 

    ـ زٌت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزئٌاتها 
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    ـ زٌت العصرة األولى )زٌت بكر( 

 إعفاء 1.10  غٌرها --  10 10 11 91

 
    ـ زٌت بذرة القطن وجزٌئاته: 

 
      ـ ـ زٌت خام وإن نزع منه الجوسٌبول

 إعفاء 1.10  غٌرها --  10 10 01 91

زٌوووت جوووز الهنوود )كوووبرا( أو نوووى ثموورة النخٌوول أو نوووى نخووول  1010جزء من 

البرازٌل )ٌاباسو( وجزٌئاتها، وإن كانت مكررة، ولكون غٌور معدلوة 

 ٌا  ئمٌاٌك

   

 
    ـ زٌت جوز الهند )كوبرا( وجزٌئاته:

 
      ـ ـ زٌت خام 

 إعفاء 1.10  غٌرها --  10 10 11 91

 
    ى ثمرة النخٌل أو نوى نخٌل البرازٌل )ٌاباسو( وجزٌئاتهـ زٌت نو

 
      ـ ـ زٌت خام 

 إعفاء 1.10  غٌرها --  10 10 01 91

 ولكون غٌور ن كانوت مكوررة،أو خردل وجزٌئهوا، وأزٌت لفت سلجم  1010جزء من 

 كٌماوٌا   معدلة

   

 
مووون حوووامض  قلٌلوووة محتووووي علوووى نسوووبة سووولجم وجزٌئاتهوووا وأزٌوووت لفوووت  ـووو

 االٌروسٌت:
   

 
     ـ ـ زٌت خام

 إعفاء 1.10  غٌرها --  10 10 11 91

    غٌرها - 

    ـ ـ زٌت خام 

 إعفاء 1.10  غٌرها --  10 10 91 91

زٌوت ودهون نباتٌة ثابتة أخر )بما فٌها زٌت جوجوبا( وجزٌئاتها،  1010جزء من 

 ٌائمٌاٌوإن كانت مكررة، ولكن غٌر معدلة ك

   

 
     بذر الكتان وجزٌئاته: ـ زٌت

 
     ـ ـ زٌت خام
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 إعفاء 1.10  غٌرها --  10 10 11 91

 
    ـ زٌت الذرة وجزٌئاته:

 
     ـ ـ زٌت خام

 إعفاء 1.10  غٌرها --  10 10 01 91

    ـ زٌت خروع وجزٌئاته 

 إعفاء   اعفاء غٌرها --  10 10 01 91

 
    وجزٌئاته: سمسمـ زٌت 

01 01 10 10 
 إعفاء 1.10   ـ ـ زٌت خام -

    غٌره --  

 إعفاء   اعفاء زٌت ثمرة الكاشو غٌر معد لغرض التغذٌة -- 10 10 91 01

 إعفاء   اعفاء زٌت جوجوٌا و جزٌئاته غٌر معد لغرض التغذٌة -- 10 10 91 00

ون وشووحوم وزٌوووت حٌوانٌووة أو نباتٌووة وجزٌئاتهووا، مهدرجووة، ـووـده 1010جزء من 

ا أو جزئٌا، معدلة األسترة )المتغٌرة استرتها(، أو معاد أسترتها كلٌ

أو جلٌسوورٌنٌة.  محولووة بطرٌقووة االلٌووزه، وإن كانووت مكووررة، ولكوون 

 غٌر محضرة أكثر من ذلت

   

    وجزٌئاتهاـ دهون وشحوم وزٌوت حٌوانٌة  

    غٌرها -- 

 إعفاء  %10.0 غٌرها --- 10 10 01 91

؛ مخووالٌط أو محضوورات غذائٌووة موون دهووون أو شووحوم أو مرجوورٌن 1010جزء من 

زٌوت نباتٌة أو حٌوانٌة أو من جزٌئات دهون أو شوحوم أو زٌووت 

مختلفووة داخلووة فووً هووذا الفصوول، عوودا الوودهون والشووحوم والزٌوووت 

 10.10الصالحة لألكل وجزٌئاتها الداخلة فً البند 

   

    غٌرها - 

    غٌرها -- 

    غٌرها --- 

 إعفاء 1.10  غٌرها ---- 10 10 91 81
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زٌووووت ودهوووون وشوووحوم حٌوانٌوووة أو نباتٌوووة وجزٌئاتها،مغلٌوووة أومؤكسووودة أو  1018جزء من 

أومنفوخوة أوموحودة الجزٌئوات )مبلمورة( بالتسوخٌن  ،منزوع ماؤهوا أو مكبرتوة

ما ٌودخل  باستثناءاوٌا بطرٌقة أخرى ٌمفً الفرا  أو فً غاز خامل أو معدلة ك

؛ مخالٌط ومحضرات غٌور صوالحة لألكول مون الشوحوم أو 10.10منها فً البند 

الوودهون أو الزٌوووت الحٌوانٌووة أو النباتٌووة أو موون جزٌئووات الشووحوم والوودهون 

والزٌوت المختلفة الواردة فوً هوذا الفصول، غٌور موذكورة وال داخلوة فوً مكوان 

 آخر

   

    غٌرها - 

 إعفاء   اعفاء ماثلةزٌت التانل وغٌره من زٌوت الخشب الم -- 10 18 11 01

     

 إعفاء 1.18  زٌوت التجفٌف -- 10 18 11 01

 إعفاء 1.10  زٌت الكتان 10 18 11 01

سكروز نقً كٌماوٌوا، بحالتوه  سكر قصب أو سكر شوندر )بنجر( و 1011جزء من 

 الصلبة

   

 
    ٌحتوي على منكهات أو مواد تلوٌن مضافة: ـ سكر خام ال

 
    ـ ـ سكر قصب: 

 إعفاء 1.10  غٌره --- 10 11 11 91

    سكر شوندر )بنجر( -- 

 إعفاء 1.10  غٌره --- 10 11 10 91

    غٌره - 

    غٌره --- 

 إعفاء 1.10  كتل أو مسحوق ---- 10 11 99 91

    غٌره من أنواع السكر ---- 

 إعفاء 1.10  كجم 00فً عبوات لبٌع التجزئة ال ٌتعدى وزنها  ----- 10 11 99 90

 إعفاء 1.10  غٌره)سائب أو فً عبوات لبٌع الجملة( ----- 10 11 99 99
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الفركتوز  لتوز والجلوكوز واالم أنواع سكر أخر، بما فٌها الكتوز و 1010جزء من 

، وفوً حالتهوا الصولبة؛ سووائل سوكرٌة غٌور محتوٌوة النقٌة كٌماوٌوا  

عسول صوناعً( بودال عسول )أعلى منكهات أو مواد تلوٌن مضوافة؛ 

وإن كانووت ممزوجووة بعسوول طبٌعووً؛ سووكر وعسوول أسووود محروقووان 

 )كارامٌل(

   

 
    ـ لكتوز وسائل لكتوز: 

 
المائً  عنه بلكتوز % أو أكثر من الكتوز معبرا  99على  ـ ـ ٌحتوي وزنا  

  محسوبا على المادة الجافة
   

 إعفاء   اعفاء  ـ ـ غٌرهـــا  - 10 10 11 91

    غٌرها -- 

 إعفاء   اعفاء  ـ ـ غٌرهـــا  - 10 10 19 91

    ـ سكر قٌقب وسائل قٌقب 

 إعفاء   اعفاء  ـ ـ غٌرهـــا    10 10 01 91

 % وزنا  01ـ أنواع أخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على أكثر من  
 باستثناء السكر المنعكسعلى الحالة الجافة  من الفركتوز محسوبا  

   

 إعفاء   اعفاء  ـ ـ غٌرهـــا    10 10 01 91

    أو تكرٌر السكر استخالصعسل أسود )دبس سكر( ناتج من  1010جزء من 

    ( ـ عسل أسود )دبس سكر 

 إعفاء   اعفاء  ـ غٌره  - 10 10 11 91

    غٌره -  

 إعفاء   اعفاء  ـ غٌره  - 10 10 91 91

 إعفاء   اعفاء محمصة كانت  حبــوب كاكاو وكساراتها، وإن 18111111

 إعفاء   اعفاء  كاكاو أخر  تقشور وعصافات وغالالت ونفاٌا 18101111

، لألكلزاء أخر من النباتات   صالحة ــخضر، فواكه، أثمار وأج 0111جزء من 
 محضرة أو محفوظة بالخل أو بحامض الخلٌت

   

    غٌرها - 

    خضر -- 

 إعفاء 1.01  كبر --- 01 11 91 11

 إعفاء 1.01  زٌتون --- 01 11 91 01

    بندورة محضرة أو محفوظة بغٌر الخل أو حمض الخلٌت 0110جزء من 

    ـ بندورة، كاملة أو مقطعة 

 إعفاء 10.90 1010 غٌرها -- 01 10 11 19

    كمأ، محضر أو محفوظ بغٌر الخل أو حمض الخلٌت فطر و 0110

 
      ـ فطــر من جنس أجارٌكوس

10 11 10 01 
 إعفاء 1.01  محضر --

18 11 10 01 
 إعفاء 1.01  غٌره --
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 إعفاء 1.01   ـ كمـــأ )فقع(  01 10 01 11

     

    غٌره - 

 إعفاء 1.01  محضر -- 01 10 91 11

19 91 10 01 
 إعفاء 1.01  غٌره --

 0118جزء من 
أو  محضرةلألكل وأجزاء نباتات أخر صالحة  أثمارفواكه أو 

سكر أو مواد تحلٌة أخر  إلٌها أضٌفمحفوظة بطرٌقة أخرى، وإن 
 أو كحول، غٌر مذكورة وال داخلة فً مكان آخر

   

 
    مخلوطةـ أثمار قشرٌة وفول سودانً وبذور أخر وإن كانت 

11 19 18 01 
 %81 0.00 %080.1 ـ ـ غٌرهـــا، بما فٌها المخالٌط

 إعفاء  ءإعفا  ناناسأـ  01 18 01 11

    ـ حمضٌات 

    غٌرها -- 

 إعفاء 1.18  مندرٌن --- 01 18 01 91

 إعفاء 1.18  غٌرها --- 01 18 01 99

 إعفاء 8.00 %80.1 أجاص( ـ كمثرى ) 01 18 01 11

 إعفاء 1.10   ـ مشمش 01 18 01 11

 إعفاء 1.10   دراق بما فٌه النكتارٌن )خوخ( ـ  01 18 01 11

العنب( وعصٌر خضور، غٌور مختمور  ةعصٌر فواكه )بما فٌها سالف 0119جزء من 
 لٌه سكر أو مواد تحلٌة أخرإضٌف ألٌه كحول، وإن إوال مضاف 

   

      برتقال:ـ عصٌر  

    مجمد ـ ـ  

    محتوي على سكر مضاف أو مواد تحلٌة أخر --- 

 فاءإع 1.00    00 عن فٌه برٌكس قٌمة تزٌد ال  ـ ـ  01 19 11 11

 إعفاء 1.00  غٌرها ---- 01 19 11 19

    غٌرها --- 

 إعفاء  إعفاء كجم أو أكثر 0فً أوعٌة تزن  ---- 01 19 11 01

    غٌرها ---- 

 إعفاء  إعفاء مركز ----- 01 19 11 01

    غٌرها ----- 

 إعفاء 1.18    00 عن فٌه برٌكس قٌمة تزٌد ال  ـ ـ  01 19 11 91

 إعفاء 1.18  غٌرها ------ 01 19 11 99

      01عن فٌه برٌكس قٌمة تزٌد ال غٌر مجمد،ـ ـ  

 إعفاء 1.00  محتوي على سكر مضاف أو مواد تحلٌة أخر --- 01 19 10 11

 إعفاء  إعفاء كجم أو أكثر 0فً أوعٌة تزن  ---- 01 19 10 01

 إعفاء 1.18  غٌرها ------ 01 19 10 99

    غٌرها -- 

    محتوي على سكر مضاف أو مواد تحلٌة أخر --- 

      00 عن فٌه برٌكس قٌمة تزٌد ال  ـ ـ  01 19 19 10
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 إعفاء 1.00  غٌرها ---- 01 19 19 19

 إعفاء 1.00  غٌرها --- 

 إعفاء  إعفاء كجم أو أكثر 0فً أوعٌة تزن  ---- 01 19 19 01

    غٌرها ------ 

 إعفاء 1.18    00 عن فٌه برٌكس قٌمة تزٌد ال   ---ـ ـ  01 19 10 90

 إعفاء 1.18  غٌرها ------ 01 19 19 99

    ـ عصٌر لٌمون هندي )جرٌب فروت( بما فٌها البوملً 

 إعفاء  إعفاء   01عن فٌه برٌكس  تزٌد قٌمة ال ـ ـ 01 19 01 11

 إعفاء  إعفاء   هغٌر ـ ـ 01 19 09 11

    ـ عصٌر حمضٌات أخر: 

    :01 عن تزٌد برٌكس ال ـ قٌمة ـ 

 إعفاء  إعفاء كجم أو أكثر 0فً أوعٌة تزن  ---- 01 19 01 11

    غٌره ---- 

 إعفاء 1.10  محتوي على سكر مضاف أو مواد تحلٌة أخر --- 01 19 01 91

 إعفاء 1.10  غٌره ---- 

 إعفاء 1.10   محتوي على سكر مضاف أو مواد تحلٌة أخر --- 01 19 09 91

 إعفاء 1.10  غٌره ---- 01 19 09 99

    عصٌر انناس - 

    :01 عن تزٌد برٌكس ال ـ ـ قٌمة 

 إعفاء  إعفاء كجم أو أكثر 0فً أوعٌة تزن  ---- 01 19 01 11

 إعفاء 1.11  غٌره ---- 01 19 09 91

 إعفاء 1.10    ـ عصٌر طماطم )بندورة 01 19 01 11

    :سالف العنب(فٌه  ـ عصٌر عنب )بما 

 إعفاء 1.10    01تزٌد عن  برٌكس ال قٌمة ـ ـ 01 19 01 11

 إعفاء 1.10  .  هغٌر ـ ـ 01 19 09 11

مشووروبات مخموورة أخوور )شووراب تفوواح أو كمثوورى أو عسوول مووثال(؛  0010
مووووع مخووووالٌط مشووووروبات مخموووورة ومخووووالٌط مشووووروبات مخموووورة 

 رآخ انكحولٌة غٌر داخلة أو مذكورة فً مك مشروبات ال

   

% 1.0وال ٌقوول عوون  % حجمووا  1.0عٌووار الكحووول الحجمووً فٌووه عوون ٌزٌوود  - 00 10 11 10

 حجما
 إعفاء  إعفاء

% 0.0وال ٌقوول عوون  % حجمووا  1.0عٌووار الكحووول الحجمووً فٌووه عوون ٌزٌوود  - 00 10 11 10

 حجما
 إعفاء  إعفاء

 إعفاء  إعفاء غٌره - 00 10 11 19

و طحون أو معالجوة أوغٌرها من بقاٌوا غربلوة نخالة ونخالة جرٌش  0010جزء من 
 الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل مكتالت

   

     ـ من ذرة 

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 00 10 01 11

     ـ من حبوب آخر 00 10 01 11

 إعفاء  إعفاء  أرز عدا ما كان للتغذٌةـ من  00 10 01 11

    من بقول - 

 إعفاء  اءإعف غٌرها -- 00 10 01 91
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تفل شوندر )بنجر( وتفل قصب  بقاٌا صناعة النشاء وبقاٌا مماثلة، 0010جزء من 
 سكر وغٌرها من نفاٌات وبقاٌا صناعات السكر والبٌرة والتقطٌر،

 وإن كانت بشكل مكتالت

   

    ـ بقاٌا صناعة النشاء وبقاٌا مماثلة 

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 00 10 11 91

    تفل قصب سكر وغٌرها من نفاٌات صناعات السكرـ تفل شوندر و 

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 00 10 01 91

    ـ بقاٌا ونفاٌات صناعة البٌرة أو التقطٌر 

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 00 10 01 91

وإن كانت مجروشة أو بشكل  ، كسب وغٌرها من بقاٌا صلبة 0010جزء من 
 الصوٌا ناتجة عن استخراج زٌت فول مكتالت،

   

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 00 10 11 91

وإن كانت مطحونة أو بشكل  كسب وغٌرها من بقاٌا صلبة، 0010جزء من 
 ناتجة عن استخراج زٌت الفول السودانً مكتالت،

   

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 00 10 11 91

الت كسب وغٌرها من بقاٌا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل مكت 0010جزء من 
عدا الداخلة منها  ناتجة عن استخالص الزٌوت والدهون النباتٌة،

 00.10أو  00.10فً البند 

   

     ـ من بذور القطن 

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 00 10 11 91

     الكتان ـ من بذور 

 إعفاء  إعفاء غٌرها -- 00 10 01 91

     ـ من بذور عباد الشمس 

 إعفاء  فاءإع غٌرها -- 00 10 01 91

     :ـ من بذور اللفت أو السلجم )كولزا( 

     .ـ ـ من بذور اللفت أو السلجم بنسبة قلٌلة من حامض األٌروسٌت 

 إعفاء  إعفاء ـ ـ غٌرها  00 10 01 91

 إعفاء  إعفاء ـ ـ غٌرها  00 10 09 91

     ـ من بذور جوز الهند أو من كوبرا 

 إعفاء  اءإعف ـ ـ غٌرها  00 10 01 91

     ـ من بذور جوز أو نوى النخٌل 

 إعفاء  إعفاء  ـ غٌرها  00 10 01 91

 إعفاء  إعفاء  ـ غٌرها  00 10 91 91

    رواسب نبٌذ؛ طرطٌر خام 0010جزء من 

 إعفاء  إعفاء  ـ غٌرها  00 10 11 91

    المستعملة لتغذٌة الحٌوانات األنواعمحضرات من  0019جزء من 

    مهٌأة للبٌع بالتجزئةقطط، غذٌة كالب أو ـ أ 

    غٌرها -- 

 إعفاء  إعفاء أغذٌة للكالب --- 00 19 11 91

 إعفاء  إعفاء أغذٌة للقطط --- 00 19 11 90

    غٌرها - 

    غٌرها -- 
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    أغذٌة لألسماتـ ـ ـ  

 إعفاء  إعفاء ألسمات الزٌنة --- 00 19 91 01

    أغذٌة للطٌور --- 

 إعفاء  إعفاء للحٌوانات األلٌفة ---- 00 19 91 01

    ـ ـ غٌرها  - 

 إعفاء  إعفاء للحٌوانات األلٌفة ---- 00 19 91 81

 
________ 
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 االتفاقية الزراعية بين دول المجلس وأيسلندة
 

 
 (1مادة )ال

 
إلحاقاا تفااقٌاال الفةاااحة الحاحة الميحماال يااٌ  دتع مة اد الفاااات  تدتع حاي اال ات فااا 

ٌتنٌات  22)الفً سٌشاح إلٌهاا  ٌماا ٌ اً تفافااقٌال الفةااحة الحاحةف ( المتقاال يفااحٌ  
ل, ةحى إياحا  ذا ا اتفااقٌال يشا   م  اتفااقٌ 2.1تحد  ً المادة تخاصل ما  2009

الفةاحة  ً المنفةاا  الرحايٌال تالفاً سٌشااح إلٌهاا  ٌماا ٌ اً تفذا ا اتفااقٌالف ياٌ  
حكتمااا  ااماااحا  الاحيٌاال المفحاادة تمم كاال اليحااحٌ  تالمم كاال الاحيٌاال الساااتدٌل 
تساا  نل يمااا  تدتلاال ق ااح تدتلاال الكتٌاا  الفااً سٌشاااح إلٌهااا  ٌمااا ٌ ااً تفدتع 

تٌشااح إلاٌه  تةمهتحٌل أٌس ندة )الفً سٌشااح إلٌهاا  ٌماا ٌ اً تفأٌسا ندةف(  المة دف
 مةفماٌ  تفال ح ٌ ف.

 
 (2المادة )

 
ف فر  دتع المة د يمنح فخاٌضا  ةمحكٌل ل منفةا  الرحايٌل الفً منشا ذا أٌسا ندة 

لهاا ا اتفااقٌاال. ف فاار  أٌساا ندة  يماانح فخاٌضااا   1 يقااا لمااا ذاات محاادد  ااً الم حاا  

ل منفةا  الرحايٌل الفً منش ذا دتع المة د  يقا لما ذت محدد  ً الم حا   ةمحكٌل
 له ا اتفااقٌل.  2

 
 (3المادة )

 
ف ي  ي ى ذ ا اتفااقٌل قتايد المنش  تأحكا  الفااات   اً المساااع الةمحكٌال  .1

. 2فااقٌل الفةاحة الححة يدا ما نص ي ٌه  اً الاقاحة ت IVالميٌنل  ً الم ح  

 إلى دتع ات فا  ً  لك الم ح  ففضم  ااشاحة إلى أٌس ندة. إ  أٌل إشاحة

فااقٌاال الفةاااحة ت IV( ماا  الم حاا  3 ياا  المااادة )نألغااحاه ذاا ا اتفااقٌاال, ف .2

 ي ى دتع المة د ت أٌس ندة ياد إةحاء ما ٌ ر  م  فادٌال . الححة

 
 (4المادة )

 
لمنفةااا  الرحايٌاال يا قااد فنشاا   ااً فةاااحفه  مشااكال  ااً أٌاال يااالن ح  ٌ فاار  ال ح ااا 

 تالساً اٌةاد ح تع مناسيل لها.
 (5المادة )

 



 2 

ٌفاهد ال ح ا  يمتاص ل ةهتدذ  يهدف فحقٌ  المرٌد م  فححٌح فةااحفه  الرحايٌال 
  ً إ اح السٌاسا  الفةاحٌل لكع منهما.

 
 (6المادة )

 
ل فةاااحة الاالمٌاالٌؤكااد ال ح ااا  ي ااى حقتقهمااا تالفرامافهمااا يمتةاات افااقٌاال من ماال ا

 حتع الرحايل ما ل  ٌحد خالف  لك  ً ذ ا اتفااقٌل.
 

 (7المادة )

 
ف ي  افااقٌل من مل الفةاحة الاالمٌل حتع ااةحاءا  الصحٌل تصحل النياا   .1

(SPS)  ي ااى حقاات  تالفرامااا  ال ااح ٌ   ٌمااا ٌفا اا  يااااةحاءا  الصااحٌل

 .تصحل النيا 

 تي الخيااحة  فصاااعأسااماء تيناااتٌ  ضاايا  ات تأٌساا ندةففيااادع دتع المة ااد  .2
لغاه فساهٌع المشااتحا  الانٌال تفياادع   ً المسااع الصاحٌل تصاحل النياا 

 الما تما .
, ٌتا اا  ال ح ااا  ي ااى إةااحاء مشاااتحا   ااً إ اااح 1يااالاقحة  ااخااالعدت   .3

قااد افخاا   اآلخااحال ةناال المشاافحكل إ ا مااا حأى أي ماا  ال ااح ٌ  أ  ال ااحف 
حاع مناسات ت قاا  إٌةاادك يغٌال إةحاءا  م  ش نها خ ا  يتااا  فةاحٌال ت لا

 لالفااقٌل الصحٌل. 

 
 (8المادة )

 
فدخع ذ ا اتفااقٌل حٌر الناا  أت ف ي  يصتحة مؤقفل ايفياحا م  نااد فااحٌ  دخاتع 
افااقٌاال الفةاااحة الحااحة حٌاار الناااا  الميحماال يااٌ  دتع المة ااد تأٌساا ندة. تف ااع نا اا ة 

 . الما اسفمح ال ح ا   ً افااقٌل الفةاحة الححة
 

تإشهادا ي اى ماا فقاد , قاا  المتقاات  أدنااا ,المختلات  أصاتت ياالفتقٌ , يفتقٌا  ذا ا 
 اتفااقٌل.

 
أيحم   ً ذمح  ً الثانً تالاشحٌ  م  شهح ٌتنٌت لاا    ُ المتا ا  ل فاسا   2009ُ 

ذةاحي ما  نساخفٌ  أصا ٌفٌ  يال غال  1430تالاشحٌ  م  شهح ةمادى الثانٌال لااا  

 اتنة ٌرٌل. 
 

 ي  ةمهتحٌل أٌس ندة         دتع مة د الفاات  لدتع الخ ٌج الاحيٌلي  حكتما
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-----------------     ---- ------------ 
 ٌتسف ي  ي تي ي  ييد هللا

 ي  الشات  الخاحةٌل يس  نل يما  الترٌح المساتع 
 حاٌد المة د التراحي لمة د الفاات 

 لدتع الخ ٌج الاحيٌل 
 

----------------- 
 الححم  ي  حمد الا ٌلييد 

 األمٌ  الاا  لمة د الفاات  لدتع الخ ٌج الاحيٌل
 

 (1الملحق )
 

 يةيسلنداأل دول المجلس من المنتجات الشروط التي تطبق على واردات

 
المنفةا  األٌس ندٌل المشمتلل يه ا الم ح  فخاٌضا  ةمحكٌل فمنح دتع المة د 

  يحست الااا  الفالٌل:
 

دتع المة د الحست  الةمحكٌل ي ى تاحدافها م   ف غً A)  :الاال ) .1

المنفةا  المدحةل فح  ذ ا الاال ايفياحا م  فاحٌ  دختع ذ ا اتفااقٌل حٌر 
 الناا .

ف غً دتع المة د الحست  الةمحكٌل ي ى تاحدافها م   B)  :الاال )  .2

المنفةا  المدحةل فح  ذ ا الاال ياد خمد سنتا  م  فاحٌ  دختع ذ ا 
 ل حٌر الناا .اتفااقٌ

فسفمح الحست  الةمحكٌل يالنسيل ل منفةا  المدحةل فح  ذ ا  C)  :الاال ) .3

. فقت  دتع المة د يإخ اح أٌس ندة ي ٌل فادٌال  ف حأ ي ى  ال الحس  الاال
  األتلى يالحياٌل. لالم ي  الخاص يالدتل

فسفياد المنفةا  المدحةل فح  ذ ا الاال م  ن ا  ذ ا  X)  :الاال ) .4
 فااقٌل. ات

المنفةا  المدحةل فح  ذ ا الاال ممنتع اسفٌحادذا إلى دتع  P)  :الاال ) .5

 المة د.
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 اُلئخ الصــــــــــــنف اُ٘ظبّ أُ٘ـن عٓؼ اُج٘ض
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 A  ......…………………….........……………………ؿ٤غٛب ـ ـ ـ 01 01 90 90 

   .األثوبعد٤ٞاٗبد د٤خ ٖٓ كو٤ِخ   01.02

 A  ........................ ................................ألٗـبٍ ُـ أه٤ِخ  01 02 10 00 

 A  ....................................... ...............ـ ؿ٤غٛـــــب  01 02 90 00 

   د٤ٞاٗبد د٤خ ٖٓ كو٤ِخ اُش٘بػ٣غ.  01.03

 P .........................................................ألٗـبٍ ُـ أه٤ِخ  01 03 10 00 

   ـ ؿ٤غٛـــــب:  

 P ..................................٤ًِٞ ؿغاّ  50ـ ـ رؼٕ أهَ ٖٓ  01 03 91 00 

 P .................................ًثغ أٝ أ٤ًِٞ ؿغاّ  50ـ ـ رؼٕ  01 03 92 00 

   د٤ٞاٗبد د٤خ ٖٓ كو٤ِز٢ اٌُإٔ ٝأُبػؼ.  01.04
   ًإٔ:ـ   

 A  ........................................... ........ ألٗـبٍُ أه٤ِخـ ـ ـ  01 04 10 10 

 A  ....................................... .......... ـ ـ ـ ؿ٤غٛـــــب 01 04 10 90 

   ٓبػؼ:ـ   

 A  .......................................... ....... ألٗـبٍُـ ـ ـ أه٤ِخ  01 04 20 10 

 A  .... ........................…............................... ـ ـ ـ ؿ٤غٛب 01 04 20 90 

ٖٓ كو٤ِخ جبُٞؽ ص٤ٓٝـزٌٞؽ، ص٣ٞى ٝصجبجبد،   01.05

 ،صجطططبي ؿ٤٘٤طططب ثطططَ، أٝػ، ص٣طططٞى ٝصجبجطططبد ع٤ٓٝطططخ

 ٗٞاع األ٤ُلخ.أل، د٤ٚ ٖٓ ا(ؿغؿغ)

  

   ؿغاّ: ٣185ؼ٣ض ػٖ  ـ ثٞػٕ ال  

 A  .....ص٤ٓٝـزٌٞؽ ـ ـ ص٣ٞى ٝصجبجبد ٖٓ ج٘ؾ جبُٞؽ 01 05 11 00 

 A  ....................... ........ ٞى ٝصجبجبد ع٤ٓٝخـ ـ ص٣ 01 05 12 00 

 A  . .......…..........................................ـ ـ ؿ٤غٛــــب  01 05 19 00 

   ـ ؿ٤غٛـــــب:  

 A  ص٤ٓٝـزٌٞؽ: ٞى ٝصجبجبد ٖٓ ج٘ؾ  جبُٞؽ٣ـ ـ ص  

 A  .......................... ..... .......................ث٤بىـ ـ ـ صجبي  01 05 94 10 

 A  ................................................. ...... .الدْـ ـ ـ صجبي  01 05 94 20 

 A  ................................................. ....أٜٓبدـ ـ ـ صجبي  01 05 94 30 

 A  ..... ....…................................ ـ ـ ـ ؿ٤غٛـــــــب 01 05 94 90 
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 اُلئخ الصــــــــــــنف اُ٘ظبّ أُ٘ـن عٓؼ اُج٘ض

   ـ ـ ؿ٤غٛــــب:  

 A  ................................................ ...ـ ـ ـ ثَ ٝأٝػ أ٤ُلخ  01 05 99 10 

 A  ...................... ....ع٤ٓٝخ.ٝصجبجبد  ـ ص٣ٞىـ ـ  01 05 99 20 

   ..................................... .......ـ ـ ـ ؿ٤غٛـــــــب  01 05 99 90 

   .أسغ د٤ٞاٗبد د٤خ  01.06

   :ثض٣بد ـ  

 A  ....... ...........................................عئ٤ـ٤خد٤ٞاٗبد  ـ ـ 01 06 11 00 

 )ثططض٤٣بد ٓططٖ عرجططخثذغ٣ططخ  د٤زططبٕ ٝصالكطط٤ٖ ٝس٘ططبػ٣غ ـطط ـ 01 06 12 00 

 بد ٓططططٖ عرجططططخ٤أٍٞٓططططبد )ثططططض٣ ٝثذططططغ سغكططططبٕ ؛ اُذ٤زططططبٕ(

  ....... ........................................... ...............اُش٤ال٤ٗبد(

A 

   :ؿ٤غٛب ـ ـ  

 A  .......... ..........................................................ثَ ئ ـ ـ ـ 01 06 19 10 

 A   ......................... ............ ت ثغ٣خعاٗأٝ ٤ُلخأعاٗت أ ـ ـ ـ 01 06 19 20 

 A   ........................................... ...........ظجبء  ؿؼالٕ ٝ ـ ـ ـ 01 06 19 30 

 A  ....................................................... ..........ًالة  ـ ـ ـ 01 06 19 40 

 A  .......... ......... ٓثبُٜب ٖٓ د٤ٞاٗبد اُلغاءأٓ٘ي ٝٝـ ثؼبُت ـ ـ  01 06 19 50 

٤ُٜئططبد  ٗطبد ٓـططزٞعصحاد٤ٞاٗططبد دططضائن ٝٓؼطبعى اُذ٤ططٞإ ٝد٤ٞ ـط ـ ـ 01 06 19 60 

 ................... ...ٝاُجذٞس.ُٔشزجغاد اُزجبعة  ػ٤ِٔخ
 A 

 A  .................... .............................................ؿ٤غٛب ـ ـ ـ 01 06 19 90 

 A  ............................... .....ـ ػٝادق ثٔب ك٤ٜب اُثؼبث٤ٖ ٝاُـالدق 01 06 20 00 

   :٤ٍٞع ـ  

 A  ..................................................جبعدخ)جٞاعح( ٤ٍٞع ـ ـ 01 06 31 00 

ح ٝهـ٤غ ٝاُجغ٤ًذ )ث٤ٌبء اُججـبٝاد اُؼبص٣خ ك٤ٜب )ثٔب ثجـبٝاد ـ ـ 01 06 32 00 

  (ػغف( طٝ )ثجـبء رٞبًٞٝاٌُ (كشْ ٣ٍَٞ اُظ٣َ )ثجـبءٌبٝ ٝأُ اُجـْ(
A 

   :ؿ٤غٛبـ ـ   

 عى،ألصجبي ا ،٢ؿٔبٗ رضعي، دجَ، دٔبّ ثغٟ، ٤ُق،أدٔبّ  ـ ـ ـ 01 06 39 10 

 ...............................................١ثَ ثغ عٍالٕ،أ هطب، ك٘وت،

 A 

 A  .......... ................................................ـ ـ ـ ٤ٍٞع اُؼ٣٘خ 01 06 39 20 

 A  ...................................................... ..........ؿ٤غٛب  ـ ـ ـ 01 06 39 90 

   :ؿ٤غٛب ـ  

 A  ................. ..األسغٟ جٔبػبد ٝاُذلغاد ٗذَ ٝإ ًبٗذ  ـ ـ ـ 01 06 90 10 

 A  ............................................... .......ـ ـ ـ ؿ٤غٛــــب  01 06 90 90 
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النظام  رمز اُج٘ض
 المنسق

 اُلئخ الصــــــــــــنف

   ٓجغصح.، ٍبػجخ أٝ األثوبعُذّٞ كو٤ِخ   02.01

 A  .................................. ....طثبئخ  ٝأٗوبفـ طثبئخ ًبِٓخ  02 01 10 00 

 A  .................................... .................ـ هطغ أسغ ثؼظٜٔب  02 01 20 00 

 A  ................................. ............................ـ صٕٝ ػظبّ   02 01 30 00 

   ٓجٔضح.، األثوبعُذّٞ كو٤ِخ   02.02

   ................................. .....طثبئخ  ٝأٗوبفـ طثبئخ ًبِٓخ  02 02 10 00 

   .............................................. ....ـ هطغ أسغٟ ثؼظٜٔب  02 02 20 00 

   :ـ صٕٝ ػظبّ  

 B  .............................................................._ _ _ مفروم  02 02 30 10 

 B  ..........................................................ـ ؿ٤غٛب  ـ  ـ 02 02 30 90 

   ُذّٞ كو٤ِخ اُش٘بػ٣غ، ٍبػجخ أٝ ٓجغصح أٝ ٓجٔضح.  02.03

   ٓجغصح:ـ ٍبػجخ أٝ   

 X ...............................خ ٝأٗوبف طثبئخ ـ ـ طثبئخ ًبِٓ 02 03 11 00 

 X ......................ثؼظٜٔب.ـ ـ أكشبط ٝأًزبف ٝهطؼٜب،  02 03 12 00 

 X .............................................................ـ ـ ؿ٤غٛب   02 03 19 00 

  ٓجٔضح:ـ   

 X ................................بف طثبئخ ـ ـ طثبئخ ًبِٓخ ٝأٗو 02 03 21 00 

 X .......................ـ ـ أكشبط ٝأًزبف ٝهطؼٜب، ثؼظٜٔب 02 03 22 00 

 X ..............................................................ـ ـ ؿ٤غٛب   02 03 29 00 

أٝ ُذّٞ كو٤ِخ اٌُإٔ أٝ أُبػؼ، ٍبػجخ أٝ ٓجغصح   02.04

 ٓجٔضح.

  

 A  ـ طثبئخ ًبِٓخ ٝأٗوبف طثبئخ دٔالٕ، ٍبػجخ أٝ ٓجغصح  02 04 10 00 

   ٓجغصح:ـ ُذّٞ ًإٔ أسغ ٍبػجخ أٝ   

 A  ............................. ....ـ ـ طثبئخ ًبِٓخ ٝأٗوبف طثبئخ  02 04 21 00 

 A  .................. ...............................ـ ـ هطغ أسغ ثؼظٜٔب  02 04 22 00 

 A  ..................................................... ....ـ ـ صٕٝ ػظبّ   02 04 23 00 

 A  .... ..........ٓجٔضح.ـ طثبئخ ًبِٓخ ٝأٗوبف طثبئخ دٔالٕ،  02 04 30 00 

   ٓجٔضح:ـ ُذّٞ ًإٔ أسغ،   

 A  ............................. ....ثبئخ ـ ـ طثبئخ ًبِٓخ ٝأٗوبف ط 02 04 41 00 

 A  ............................................. ....ـ ـ هطغ أسغ ثؼظٜٔب  02 04 42 00 

   :ـ ـ صٕٝ ػظبّ  

 B  .............................................................مفروم. _ _ _ 02 04 43 10 

 B  ...........................................................ؿ٤غٛب  ـ ـ ـ  02 04 43 90 

   :ؼـ ُذّٞ كو٤ِخ أُبػ  

   ـ ـ ـ طثبئخ ًبِٓخ ٝأٗوبف طثبئخ:  

 A  ......................................... ....  ـ ـ ـ ـ  ٍبػجخ أٝ ٓجغصح 02 04 50 11 

 Aِِ   ...................................................... ...... ـ ـ ـ ـ ٓجٔضح 02 04 50 12 

   ـ ـ ـ هطغ أسغ ثؼظٜٔب:  

 A  ....................................... ...... .ٓجغصحـ ـ ـ ـ ٍبػجخ أٝ  02 04 50 21 

 A  ..... ..... ..................................................ٓجٔضحـ ـ ـ ـ  02 04 50 22 

 A  ـ ـ ـ صٕٝ ػظبّ:  

 A  ........................................... .....ٓجغصحـ ـ ـ ـ ٍبػجخ أٝ  02 04 50 31 
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النظام  رمز اُج٘ض
 المنسق

 اُلئخ الصــــــــــــنف

 A  ....................................................... .....ٓجٔضحـ ـ ـ ـ  02 04 50 32 

جـطططبٍ ٝاُ٘ـطططبٍ، ُذطططّٞ كوطططبئَ اُش٤طططٍٞ ٝاُذ٤ٔطططغ ٝاُ  02.05

 ٍبػجخ أٝ ٓجغصح أٝ ٓجٔضح.

  

 A  ......................................... .... ـ ـ ـ ُذّٞ كو٤ِخ اُش٤َ 02 05 00 10 

 X .................................................. ـ ـ ـ ؿ٤غٛــــب 02 05 00 90 

ثوططبع ٝأٍططغاف هططبُذخ ُألًططَ ٓططٖ كوططبئَ األ أدلططبء  02.06

ٝاُش٘ططططبػ٣غ ٝاٌُططططإٔ ٝأُططططبػؼ ٝاُش٤ططططَ ٝاُذ٤ٔططططغ 

 ٝاُجـبٍ ٝاُ٘ـبٍ، ٍبػجخ أٝ ٓجغصح أٝ ٓجٔضح.

  

 A  ........ ...............ٓجغصح.، ٍبػجخ أٝ األثوبعـ ٖٓ كو٤ِخ   02 06 10 00 

   ٓجٔضح:، األثوبعـ ٖٓ كو٤ِخ   

 A  .......................... .....................................أُـ٘خ.ـ ـ  02 06 21 00 

 A  .............................................................. ....أًجبص.ـ ـ  02 06 22 00 

 A  ............................................................. ...ـ ـ ؿ٤غٛب  02 06 29 00 

 X ...................ٓجغصح.، ٍبػجخ أٝ ـ ٖٓ كو٤ِخ اُش٘بػ٣غ 02 06 30 00 

   ٓجٔضح:ـ ٖٓ كو٤ِخ اُش٘بػ٣غ،   

 X ...................................................................أًجبص.ـ ـ  02 06 41 00 

 X .................................................................ـ ـ ؿ٤غٛب  02 06 49 00 

   ـ ؿ٤غٛب، ٍبػجخ أٝ ٓجغصح:  

 A  ............................ ..... ـ ـ ـ ٖٓ كو٤ِز٢ اٌُإٔ ٝأُبػؼ 02 06 80 10 

 A  .... ...........….......................... ـ ـ ـ ؿ٤غٛـــــــب 02 06 80 90 

   ٓجٔضح:ـ ؿ٤غٛب،   

   ـ ـ ـ ٖٓ كو٤ِز٢ اٌُإٔ ٝأُبػؼ:  

 A  ....................................................... ....أُـ٘خـ ـ ـ ـ  02 06 90 11 

 A  ..... ...…............................................أًجـــبصـ ـ ـ ـ  02 06 90 12 

 A  ................................................... . ـ ـ ـ ـ ؿ٤غٛـــب 02 06 90 19 

 A  ...... ..............……………........................ـ ـ ـ ؿ٤غٛـــب 02 06 90 90 

ُذططّٞ ٝأدلططبء ٝأٍططغاف هططبُذخ ُألًططَ ٓططٖ ٤ٍططٞع   02.07

ٍبػجطططخ أٝ  01.05اُطططضٝاجٖ أُطططظًٞعح كططط٢ اُج٘طططض 

 ٓجٔضح.ٓجغصح أٝ 

  

   :ـ ٖٓ ص٣ٞى أٝ صجبجبد ٖٓ ج٘ؾ جبُٞؽ ص٤ٓٝـزٌٞؽ  

 C  ........ .....................ٓجغصح.ـ ـ ؿ٤غ ٓوطؼخ، ٍبػجخ أٝ  02 07 11 00 

 C  ....... ...................................ٓوطؼخ، ٓجٔضح   ـ ـ  ؿ٤غ 02 07 12 00 

 C  ..... ........ٓجغصح.ـ ـ هطغ ٝأدلبء ٝأٍغاف، ٍبػجخ أٝ  02 07 13 00 

 C  .... .......................ٓجٔضح.ـ ـ هطغ ٝأدلبء ٝأٍغاف،  02 07 14 00 

   ـ ٖٓ ص٣ٞى ٝصجبجبد ع٤ٓٝخ:   

 B  ........ .....................ٓجغصح.ـ ـ ؿ٤غ ٓوطؼخ، ٍبػجخ أٝ  02 07 24 00 

 B  ....... .....................................ٓجٔضح.ـ ـ ؿ٤غ ٓوطؼخ،  02 07 25 00 

 B  ...... .......ٓجغصح.لبء ٝأٍغاف، ٍبػجخ أٝ ـ ـ هطغ ٝأد 02 07 26 00 

 B  ..... ......................ٓجٔضح.ـ ـ هطغ ٝأدلبء ٝأٍغاف،  02 07 27 00 

 B  ـ ٖٓ ثَ أٝ أٝػ أٝ ؿغؿغ ) صجبي ؿٞصا٢ٗ (:  

 B  .... .........................ٓجغصح.ـ ـ ؿ٤غ ٓوطؼخ، ٍبػجخ أٝ  02 07 32 00 

 B  . ...........................................ٓجٔضح.ـ ـ ؿ٤غ ٓوطؼخ،  02 07 33 00 

 B  ............. ................ٓجغصح.ـ ـ أًجبص صؿٔخ، ٍبػجخ أٝ  02 07 34 00 

 B  ... .................................ٓجغصح.ـ ـ ؿ٤غٛب، ٍبػجخ أٝ  02 07 35 00 
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 اُلئخ الصــــــــــــنف

 B  ................................. ..................ٓجٔضح ؿ٤غٛب، ـ ـ 02 07 36 00 

ُذّٞ ٝأدلبء ٝأٍغاف أسغ هبُذخ ُألًطَ، ٍبػجطخ   02.08

 ٓجٔضح.أٝ ٓجغصح أٝ 

  

   ـ  أعاٗت أ٤ُلخ أٝ ثغ٣خ:  

 A  ....... ........................................ٓجغصحـ ـ ـ ٍبػجخ أٝ  02 08 10 10 

 A  .... .........................................................ٓجٔضحـ ـ ـ  02 08 10 20 

 B  .... ..............................................ٖٓ د٤ٞاٗبد عئ٤ـخـ  00 30 08 02 

     

 B  ...... ..........ٖٓ ػٝادق )ثٔب ك٤ٜب اُثؼبث٤ٖ ٝاُـالدق(ـ  00 50 08 02 

   :٤غٛــــبؿـ   

    ئثـــَ:ـ ـ ـ   

 A  ..... .......................................ٓجغصحـ ـ ـ ـ ٍبػجخ أٝ  02 08 90 11 

 A  ..... .....................................................ٓجٔضحـ ـ ـ ـ  02 08 90 12 

 A  ٝظجبء:ـ ـ ـ ؿؼالٕ   

 A  ................................... ........ٓجغصحػجخ أٝ ـ ـ ـ ـ ٍب 02 08 90 21 

 A  ..... .....................................................ٓجٔضحـ ـ ـ ـ  02 08 90 22 

ـ ـ ـ دٔطبّ ثطغ١، دجطَ، رطضعي، اُلطغ١ )ؿطٔب٢ٗ(، صجطبي األعى،   

 ك٘وت، هطب، أعٍالٕ ٝثَ ثغ١:
  

 B  ........................................... .....ٓجغصحـ ٍبػجخ أٝ ـ ـ ـ  02 08 90 31 

 B  ........................................................ .... ـ ـ ـ ـ ٓجٔضح 02 08 90 32 

   ب:ـ ـ ـ ؿ٤غٛـــ  

 A  أكشبط ًلبصع..................................... ـ ـ ـ ـ 02 08 90 91 

 B  ................................................. ..... ؿ٤غٛـــب ـ ـ ـ ـ 02 08 90 99 

كططذْ س٘ؼ٣ططغ هططغف ٝكططذْ ٤ٍططٞع صٝاجططٖ، ؿ٤ططغ   02.09

أٝ ثططغم االؿطزشالم األسطغٟ،  ثبإلطاثخٓـزشِن 

أٝ كططط٢ ٓطططبء  أٝ ِٓٔذطططب   أٝ ٓجٔطططضا   أٝ ٓجطططغصا   ٍبػجطططب  

 ٓضس٘ب .أٝ  ِٓٔخ أٝ ٓجللب  

  

 X ......................................... ـ ـ ـ كذْ كو٤ِخ اُش٘ؼ٣غ 02 09 00 10 

 B  ......................................................... ..... ـ ـ ـ ؿ٤غٛب 02 09 00 90 

ُذططّٞ ٝأدلططبء ٝأٍططغاف هططبُذخ ُألًططَ، ِٓٔذططخ أٝ   02.10

بد٤ن صه٤طن ٝٓـط ٓضس٘طخ؛ك٢ ٓبء ِٓٔخ، ٓجللطخ أٝ 

 أٍغاف.أٝ  أدلبءهبُذخ ُألًَ، ٖٓ ُذّٞ أٝ 

  

   ـ ُذّٞ كو٤ِخ اُش٘ؼ٣غ:  

 X .......................ثؼظٜٔب.ـ ـ أكشبط أٝ أًزبف ٝهطؼٜب،  02 10 11 00 

 X ........................ٝهطؼٜب.ـ ـ هضٝع ) ٣زشِِٜب كذْ (  02 10 12 00 

 X ...................................................ـ ـ ؿ٤غٛــــب    02 10 19 00 

 B  .............................. ...... األثوبعـ ُذّٞ د٤ٞاٗبد كو٤ِخ  02 10 20 00 

ـ ؿ٤غٛب، ثٔب ك٤ٜب صه٤طن ٝٓـطبد٤ن هطبُذخ ُألًطَ ٓطٖ ُذطّٞ   

 أٍغاف:أٝ أدلبء أٝ 

  

 B  ................................ـ ـ ٖٓ د٤ٞاٗبد عئ٤ـخ 02 10 91 00 

ـطط ـ ٓططٖ د٤زططبٕ ٝصالكطط٤ٖ ٝس٘ططبػ٣غ ثذططغ )ثططض٤٣بد ٓططٖ عرجططخ  02 10 92 00 

اُذ٤زطططبٕ(، سغكطططبٕ ثذطططغ ٝ أٍٞٓطططبد )ثطططض٤٣بد ٓطططٖ عرجطططخ 

 اُش٤ال٤ٗبد(..........................................

 B 

 B  .........ـ ـ ٖٓ ػٝادق ثٔب ك٤ٜب اُثؼبث٤ٖ ٝاُـالدق 02 10 93 00 
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النظام  رمز اُج٘ض
 المنسق

 اُلئخ الصــــــــــــنف

 B  ........................................ـ ـ ؿ٤غٛـب 02 10 99 00 
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 كئخ اُغؿْ اإلجغاء الصــــــــــــنف عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

ٝهلضح، ؿ٤غ ٓغًؼح ٝال ٓذز٣ٞخ ػ٠ِ ؿٌغ  أُجبٕ  04.01

   أسغ.ٌٓبف أٝ ػ٠ِ ٓٞاص رذ٤ِخ 

   % ٝػٗب :1رؼ٣ض ػٖ  صؿْ ال ـ ث٘ـجخ  

ٝادض  غـؼزٜب ػٖ ُزـٞاد رؼ٣ض ؿـ٣ٍَٞ األجَ ثؼج ( د٤ِتُجٖ )ـ ـ ـ  04 01 10 30 
. ...............................................................  C 

 B  ..............................................................  ـ ـ ـ ؿ٤غٛب 04 01 10 90 

   ٝػٗب :%  6% ٝال رزجبٝػ 1صؿْ رؼ٣ض ػٖ  ـجخـ ث٘  

ٝادض  غـؼزٜب ػٖ ُزـَ ثؼجٞاد رؼ٣ض ؿـ٣ٍَٞ األج( د٤ِتُجٖ )ـ ـ ـ  04 01 20 30 
..........................................................  C 

 B  ............ .................................................. ـ ـ ـ ؿ٤غٛب 04 01 20 90 

   ٝػٗب :% 6ـ رذز١ٞ ػ٠ِ ٗـجخ رؼ٣ض ػٖ   

 ٣ٍَٞ األجَ ثؼجٞاد رؼ٣ض ؿؼزٜب ػٖ ُزغ  (د٤ِتُجٖ )ـ ـ ـ  04 01 30 30 

 C  ......................................................................... ..ٝادض 

 B  .......................................... .................... ـ ـ ـ ؿ٤غٛب 04 01 30 90 

أُجبٕ ٝهلضح، ٓغًؼح أٝ ٓذز٣ٞخ ػ٠ِ ؿطٌغ ٌٓطبف   04.02

   أٝ ٓٞاص رذ٤ِخ أسغ.

ـ  ثلٌَ ٓـذٞم أٝ دج٤جبد أٝ ثأكٌبٍ هِجخ أسغ، رذز١ٞ   

   % ٝػٗب : 1.5ػ٠ِ صؿْ ث٘ـجخ ال رؼ٣ض ػٖ 

 C  ....................................... ..............ُِو٘بػخـ ـ ـ ٓؼض  04 02 10 10 

 B  ...................................... ................ ـ ـ ـ ؿ٤غٛـــب 04 02 10 90 

هِجخ أسغ، رذز١ٞ  ثأكٌبٍـ ثلٌَ ٓـذٞم أٝ دج٤جبد أٝ   

   % ٝػٗب : 1.5ػ٠ِ صؿْ ث٘ـجخ رؼ٣ض ػٖ 

   :أسغ رذ٤ِٚٞاص ـ ـ ؿ٤غ ٓذز٣ٞخ ػ٠ِ ؿٌغ ٌٓبف أٝ ٓ  

 C  .................................................... .ُِو٘بػخـ ـ ـ ٓؼض  04 02 21 10 

 B  ......................................................  ـ ـ ـ ؿ٤غٛـــب 04 02 21 90 

   ـ ـ ؿ٤غٛــــب:  

 C  .......................................... ...........ُِو٘بػخـ ـ ـ ٓؼض  04 02 29 10 

 B  ......................................................  ـ ـ ـ ؿ٤غٛـــب 04 02 29 90 

   ـ ؿ٤غٛـــب:  

   ـ ـ ال رذز١ٞ ػ٠ِ ؿٌغ ٌٓبف أٝ أ١ ٓٞاص رذ٤ِخ أسغ:  

 B  .................................. ..................  ( د٤ِتُجٖ )ـ ـ ـ  04 02 91 10 

 B  .............................................................. .هلضحـ ـ ـ  04 02 91 20 

   ـ ـ ؿ٤غٛــــب:  

 B  ....................................................   ( د٤ِتُجٖ )ـ ـ ـ  04 02 99 10 

 .............................................................. .هلضحـ ـ  ـ 04 02 99 20 

 B 

     

ٓوططَ اُِططجٖ ٝئٕ ًططبٕ ٓغًططؼا أٝ ٓذز٣ٞططب ػِطط٠ ؿططٌغ   04.04

ٓ٘زجططبد ٌٓٞٗططخ ٓططٖ  أسططغ؛ٌٓططبف أٝ ٓططٞاص رذ٤ِططخ 

ػ٘بهغ د٤ِت ٍج٤ؼ٤خ، ٝئٕ ًبٗذ ٓذز٣ٞخ ػ٠ِ ؿٌغ 

اسِطخ ٌٓبف أٝ ٓٞاص رذ٤ِخ أسغ، ؿ٤غ ٓظًٞعح ٝال ص

   ك٢ ٌٓبٕ آسغ.

اُِجٖ ٝٓوَ اُِجٖ أُؼضٍ ٝئٕ ًبٕ ٓغًؼا أٝ ٓذز٣ٞب  ـ ٓوَ 04 04 10 00 

  .... ........أسغ.ػ٠ِ ؿٌغ ٌٓبف أٝ ٓٞاص رذ٤ِخ 

B 

 B  ... ..................................................................ـ ؿ٤غٛب  04 04 90 00 
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 كئخ اُغؿْ اإلجغاء الصــــــــــــنف عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

     

     

   ٖ )ثٔب ك٢ طُي ججٖ اُِجٖ أُشثغ(.ججــ  04.06

أٝ ؿ٤غ ٓشثغح(، ثٔب ك٢ طُي  ٌٓ٘جخٍبػجخ )ؿ٤غ  ـ أججبٕ 04 06 10 00 

  .. ...............أُشثغ.ججٖ ٓوَ اُِجٖ ٝججٖ اُِجٖ 

B 

ـطططططط أججططططططبٕ ٓجلططططططٞعح أٝ ثلططططططٌَ ٓـططططططذٞم ٓططططططٖ ج٤ٔططططططغ  04 06 20 00 

  ..........................................................................األٗٞاع

B 

ـ أججبٕ ٓؼبُجخ ثبُذغاعح ؿ٤غ ٓجلٞعح ٝال ثلٌَ  04 06 30 00 

  . ................................................................ٓـذٞم.

B 

ٝاججبٕ أسغ ٓذز٣ٞخ ػ٠ِ  ـ أججبٕ طاد ػغٝم ػعهــبء 04 06 40 00 

  ...... لٞعد اُج٤٘ـ٤ِ٤ّٞػغٝم ٓزذوَ ػ٤ِٜب ثٞاؿطخ عًٝ

B 

 B  ـ أججبٕ أسغ:  

 B  ................................. ......ٓشٔغـ ـ ـ ججٖ هلضح ٍبػي  04 06 90 10 

ـ ـ ـ ججٖ هبؿ٢ أٝ ٓزٞؿَ اُزوـ٤خ)ٓثَ اُلضع، اُجٞصا، اُجغ٣ٝغ،  04 06 90 20 

  ........ .................................... اُجبع٤ٓٝـبٕ(

B 

 B  .......................................... ..... ـ ـ ـ ؿ٤غٛــــــب 04 06 90 90 

   ٓذلٞظ أٝ ٓطجٞر. ث٤ي ٤ٍٞع ثولغح، ٍبػي أٝ  04.07

   ٍـــبػي:ـ ـ ـ   

 A  ....................................................... .... ـ ـ ـ ـ ُِزلغ٣ز 04 07 00 11 

 C  ................................. ................. ؿـــــ٤غٙـ ـ ـ ـ  04 07 00 19 

 C  ....................... ............................ ؿـــــ٤غٙـ ـ ـ  04 07 00 90 

ث٤ي ٤ٍٞع، ثضٕٝ هلغح، ٝٓخ )هلبع اُج٤ي(   04.08

 ٍبػي أٝ ٓجلق أٝ ٓـِٞم ثبُٔبء أٝ ٓطجٞر

ثبُجشبع أٝ ٓوُٞت، ٓجٔض أٝ ٓذلٞظ ثأ٣خ ٍغ٣وخ 

أسغٟ، ٝئٕ ًبٕ ٓذز٣ٞب ػ٠ِ ؿٌغ ٌٓبف أٝ ٓٞاص 

   رذ٤ِخ أسغ.

   ـ هلبع ث٤ي )ٓخ( :  

 C  ............................................................ ...ٓجلق.ـ ـ  04 08 11 00 

 C  ................................. ...................ـ ـ ؿـــــ٤غٙ  04 08 19 00 

 C  ـ ؿــــــ٤غٙ:  

 C  ........................................................... ....ٓجلق.ـ ـ  04 08 91 00 

 C  ................................................ ....ـ ـ ؿـــــ٤غٙ  04 08 99 00 

 B  .................. ..........................................ٍج٤ؼ٢.ػـَ  04 09 00 00 04.09

ٓ٘زجبد هبُذخ ُألًـَ ٖٓ أهَ د٤ٞا٢ٗ، ؿ٤غ   04.10

   آسغ.ٓظًٞعح ٝال صاسِخ ك٢ ٌٓبٕ 

 Aِِ   ................................................ .... ـ ـ ـ ث٤ي ؿالدق 04 10 00 10 

 A  .......................................... .... ـ ـ ـ أػلبف اُـِ٘جبٕ 04 10 00 20 

 A  ................................. ............... ـ ـ ـ ؿ٤غٛـــــب 04 10 00 90 
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ٓ٘زجبد د٤ٞا٤ٗخ األهَ ؿ٤غ ٓظًٞعح ٝال صاسِطخ كط٢   05.11

 (1 )د٤ٞاٗبد ٤ٓزخ ٓٔب ٣لطِٔٚ اُلوطالٕ آسغ؛ٌٓبٕ 

 اُجلغ١. ُالؿزٜالى(، ؿ٤غ هبُذخ 3أٝ )

  

 B  ................................................ ....ـ ٢٘ٓ طًٞع األثوبع  05 11 10 00 

   ـ  ؿ٤غٛــــب:  

   ـ ـ ؿ٤غٛـــب:  

 A  ........ ....…........... ـ ـ ـ صٝصح اُوغٓؼ ٝاُذلغاد أُٔبثِخ 05 11 99 10 

 A  ............................. .... ث٤ي صٝصح اُذغ٣غ )اُوؼ (ـ ـ ـ  05 11 99 20 

 A  ..................................... .... ث٤ي اَُ٘ٔ )أُبػٕ(ـ ـ ـ  05 11 99 30 

٤ُٔزططخ األسطغ ٝاُِذططّٞ ٝاألدلططبء اٗططبد اصّ اُذ٤طٞإ ٝاُذ٤ٞـط ـ ـ  05 11 99 40 

 ....................ُألًَؿ٤غ اُوبُذخ ٝاألٍغاف، 

 A 

ؿطالٗٚ )جطظاط( ٝؿ٤غٛطب ٓطٖ ٗلب٣طبد  أػوطبةػٌالد،  أٝربعـ ـ ـ  05 11 99 50 

 ......... .... ٓٔبثِخ ٖٓ هالٍ )جِٞص ؿ٤غ ٓضثٞؿخ(

 A 

 A  ......................................... .... ؿ٤غٛــــــبـ ـ ـ  05 11 99 90 
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 كئخ اُغؿْ اإلجغاء ــــــــــــ٘قاُو عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

ثوطططططط٤الد ٝثوططططططالد ٝصعٗططططططبد ٝجططططططظٝع صع٤ٗططططططٚ   06.01

 ٝثو٤ِٚ،ؿطططط٤وبٕ أعًطططط٤خ )جططططظا٤ٓغ أٝ عػٝٓططططبد(،

٘جزططٚ أٝ ٓؼٛططغح؛ ٗجبرططبد ٝجططظٝع ٛ٘ططضثبء  عاهططضح ُٓ أٝ 

 .12.12)ك٤ٌٞع٣ب( ػضا اُجظٝع أُظًٞعح ك٢ اُج٘ض

  

ٝثو٤ِٚ، ؿط٤وبٕ ـ ثو٤الد ٝثوالد ٝصعٗبد ٝجظٝع صع٤ٗٚ   06 01 10 00 

 ............... عاهضحأع٤ًخ )جظا٤ٓغ أٝ عػٝٓبد(، 
  

A 
ـ ثو٤الد ٝثوالد ٝصعٗبد ٝجظٝع صع٤ٗطٚ ٝثوط٤ِٚ، ؿط٤وبٕ  06 01 20 00 

أعًطط٤خ )جططظا٤ٓغ أٝ عػٝٓططبد(، ٓ٘جزططٚ أٝ ٓؼٛططغح؛ ٗجبرططبد 

 ....... ....................ٝجظٝع ٛ٘ضثبء )ك٤ٌٞع٣ب( 

  
 

 

A 

ك٤ٜب جظٝعٛب( كـبئَ ٍٝؼطّٞ،  سغ )ثٔبٗجبربد د٤خ أ  06.02

 ث٤بى اُلطغ.

  

   ـ كـبئَ صٕٝ جظٝع ٍٝؼّٞ:  

 A  .... .........................  جلٕٞ اٌُغٓٚ ) ػوَ اُؼ٘ت (ـ ـ ـ  06 02 10 10 

 A  .................................................. ... ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  06 02 10 90 

ٝج٘جبد ٝكج٤غاد، ٓطؼٔخ أّ ال، ٖٓ األٗٞاع اُز٢  ـ  أكجبع  

 رذَٔ كٞاًٚ ٝأثٔبع هبُذخ ُألًَ:
  

 A   ...... ............................................ ؿغؿبد ٗش٤َـ ـ ـ  06 02 20 10 

 A  ..................................................... ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  06 02 20 90 

ج٘جبد ٝعص٣خ )عٝصٝصٗضعٕٝ( ٝهذغا٣ٝخ )اػا٤ُٚ( ٓطؼٔطخ  ـ  

 ؿ٤غ ٓطؼٔخ: أّ

  

 B  .................................................... ج٘جبد اُؼ٣٘خـ ـ ـ  06 02 30 10 

 B  ..................................................... ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  06 02 30 90 

 B  ................................ ....ٝعٝص ٓطؼٔخ أّ ؿ٤غ ٓطؼٔخ  ـ 06 02 40 00 

 B  ...................................................... ...ـ ؿ٤غٛــــب  06 02 90 00 

أػٛبع ٝثغاػْ أػٛبع، ٓوطٞكخ، ُِجبهبد أٝ ُِزؼ٤٣ٖ،   06.03

عٍجخ أٝ ٣بثـطخ أٝ ٓج٤ٌطخ أٝ ٓوطجٞؿخ أٝ ٓلطغثخ 

  .ذٌغح ثطغ٣وخ أسغٟأٝ ٓ

  

     عٍجخ:ـ   

 B  .......................................................... ...ـ ـ ٝعص 06 03 11 00 

 B  ...................................................... ...ـ ـ هغٗلَ 06 03 12 00 

 B  ........ ......................................)أٝع٤ًض(ـ ـ ؿذِج٤خ 06 03 13 00 

 B  ...................................................... ...ـ ـ أهذٞإ 06 03 14 00 

 B  ...................................................... ...ـ ـ ؿ٤غٛب 06 03 19 00 

 B  ............................. ............................ـ ؿ٤غٛــــب  06 03 90 00 

ٝأٝعام ٝأك٘طبٕ ٝؿ٤غٛطب ٓطٖ أجطؼاء  ٝاعهطٚأؿوبٕ   06.04

ُ٘جبرططبد، صٕٝ أػٛططبع أٝ ثططغاػْ ٝأػلططبة ٍٝذبُططت ا

، عٍجططططخ أٝ ٓجللططططخ أٝ ُِؼ٣٘ططططخُِجبهططططبد أٝ  أكطططط٘ٚٝ

ٓوجٞؿخ أٝ ٓج٤ٌخ أٝ ٓلغثخ أٝ ٓذٌغح ثطغ٣وطخ 

 أسغٟ.

  

 B  .............................. ..........................ٝأك٘ٚ.ـ ٍذبُت  06 04 10 00 

   ـ ؿ٤غٛـــب:  

 B  .............................. ...................................عٍجخ.ـ ـ  06 04 91 00 

 B  ................................................. ....ـ ـ ؿ٤غٛــــب  06 04 99 00 
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 كئخ اُغؿْ اإلجغاء اُوــــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن ج٘ضاُ

   ثطبٍؾ )ثطبٍب( ٍبػجخ أٝ ٓجغصح.  07.01

 ...........................................................ـ روب١ٝ ُِؼعع  07 01 10 00 
 A 

 A  .............................................................ـ ؿ٤غٛـــب  07 01 90 00 

 .........................................ث٘ضٝعح ٍبػجخ أٝ ٓجغصح  07 02 00 00 07.02
 A 

ثوَ ٝػـوالٕ ٝثطّٞ ًٝطغاس ٝسٌطغ ث٤ٓٞطخ أسطغ،   07.03

 ٍبػجخ أٝ ٓجغصح.

  

   ـ ثوــَ ٝػـوالٕ:  

   :ثوـــَـ ـ ـ   

 A  ...................اُولغح(٣بثؾ ثوَ ُِطؼبّ )أسٌغ أٝ ـ ـ ـ ـ  07 03 10 11 

 A  ... .............................. ثوَ ُِجظاع )هؼح أٝ ه٘بع(ـ ـ ـ ـ  07 03 10 12 

 A  ... ....................................................... ػـوالٕـ ـ ـ  07 03 10 20 

 A  ... ............................................................ثـــّٞ.ـ  07 03 20 00 

 A  ........ ..................................ـ ًغاس ٝسٌغ ث٤ٓٞخ أسغ  07 03 90 00 

ًغٗططت ِٝٓلططٞف ٝهططغٗج٤َ ٝسٌططغ ٓٔبثِططخ هططبُذخ   07.04

 ُألًَ ٖٓ ج٘ؾ ثغاؿ٤ٌب، ٍبػجخ أٝ ٓجغصح.

  

 A  ............................. ...........ـ هغٗج٤َ ٝعؤٝؽ ثغ٢ًِٝ  07 04 10 00 

 A  ......................... ...............................ـ ًغٗت ثغًٝـَ  07 04 20 00 

 A  ................. ...........................................ـ ؿ٤غٛـــب  07 04 90 00 

(، ٤ٌّٞع٣بسططططؾ )الًزًٞططططب ؿططططبر٤لب( ٝٛ٘ططططضثبء )كطططط  07.05

 ٍبػجخ أٝ ٓجغصح.

  

   ـ سؾ:  

 A  ......................................... ..........…ـ ـ سؾ )ٌٓجت(  07 05 11 00 

 A  ..................................... ....................ـ ـ ؿ٤ـــغٙ  07 05 19 00 

   ـ ٛ٘ضثبء:  

 A  .......اٗث٤ٞثٞؽ ك٤ُٞٞؿبّ( ّف )ك٤ٌٞع٣بـ ـ ٛ٘ضثبء ٝرِٞ 07 05 21 00 

 A  ............................... .........................ـ ـ ؿ٤غٛـــب  07 05 29 00 

طخ ُٝذ٤طخ ِجؼع ُٝلذ ثوِط٠ ٝكطٞٗضع )ث٘جـطـغ( ُِـط  07.06

اُزطط٤ؾ )ؿ٤ِـطط٤ل٢( ًٝططغكؾ ُلزطط٢ ٝكجططَ ٝجططظٝع 

  .ٓٔبثِخ هبُذخ ُألًَ، ٍبػجخ أٝ ٓجغصح

  

 A   ......... ............................................. ثو٢ِـ جؼع ُٝلذ  07 06 10 00 

 A  . ...........................................................ـ ؿ٤غٛـــب  07 06 90 00 

 A  ..........ٍبػجخ أٝ ٓجغصح  س٤بع ٝهثبء، س٤بع ٓذجت، 07 07 00 00 07.07

ثوٍٞ هغ٤ٗخ ٓلووخ أٝ ؿ٤طغ ٓلووطخ، ٍبػجطخ أٝ   07.08

 ٓجغصح.

  

 A  ..........................................ـ ثبػالء ) ث٤ـّٞ ؿبر٤لّٞ(  07 08 10 00 

 A  .... ...................كبؿ٤ُٞٞؽ( ، ـ ُٞث٤ب ٝكبه٤ُٞب )ك٤ج٤٘٤ب  07 08 20 00 

 A  ـ ثوٍٞ هغ٤ٗخ أسغ:  

 A  ........ .....................................................ـ ـ ـ كـٍٞ  07 08 90 10 

 A  ....... .............................................ـ ـ ـ ؿ٤غٛـــب  07 08 90 90 

   ٓجغصح.سٌغ أسغ، ٍبػجخ أٝ   07.09

 A  .............................................................٤ِٕٛٞ ـ 07 09 20 00 

 A  ............. ....................................................ثبطٗجبٕ.ـ  07 09 30 00 

 A  .......... .............................ـ ًغكؾ ػضا اٌُغكؾ اُِلز٢  07 09 40 00 

 A  ـ كطغ ًٝٔأ:  

 A  ...................................... ٣ٌٞؽـ ـ كطغٖٓ ج٘ؾ أجبع 07 09 51 00 
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 كئخ اُغؿْ اإلجغاء اُوــــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن ج٘ضاُ

 A  :ـ ـ ؿ٤غٛب  

 A  )كوغ( ...................................... ـ ًٔأ ـ ـ 07 09 59 10 

 A  ؿ٤غٛب........................................... ـ ـ ـ 07 09 59 90 

ث٤ٔ٘زطب )ك٤ِلِطخ أٝ ثٔبع ٓطٖ جط٘ؾ ًبثـط٤ٌّٞ أٝ ٓطٖ جط٘ؾ أـ  07 09 60 00 

 ...................................................................كِلَ( 

 A 

 A  اُـٞعم ـ ؿجـبٗز أٝ ؿجبٗز ٤ٗٞػ٣ِ٘ض١ ٝؿجبٗز ًج٤ـغح  07 09 70 00 

 A   ـ ؿ٤غٛـــب:   

 A  ........................................................... هــغعـ ـ ـ  07 09 90 10 

 A  .........................................................ًٞؿٚـ ـ ـ  07 09 90 20 

 A  ..............................................................ػ٣زٕٞـ ـ ـ  07 09 90 30 

 A  ............................................................. ثب٤ٓـبـ ـ ـ  07 09 90 40 

 A  ...........................................................ثوضٝٗؾـ ـ ـ  07 09 90 50 

 A  ..............................................................ًؼثغٙ ـ ـ ـ  07 09 90 60 

 A  ...................................................... ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  07 09 90 90 

سٌططططغ ) ؿ٤ططططغ ٓطجٞسططططخ أٝ ٓطجٞسططططخ ثبُجشططططبع أٝ   07.10

 ٓـِٞهخ ك٢ أُبء( ٓجٔضح.

  

 B  ......................................................ـ ثطبٍؾ )ثطبٍب(  07 10 10 00 

   ٓولٞعح:ـ ثوٍٞ هغ٤ٗخ ٓولٞعح أٝ ؿ٤غ   

 B  ...................................... ثبػالء )ث٤ـّٞ ؿبر٤لّٞ( ـ ـ 07 10 21 00 

 B  .............. ه٤ُٞب )ك٤ج٤٘ب أٝ كبؿ٤ُٞٞؽ(بـ ـ ُٞث٤بء ٝك 07 10 22 00 

 B  ..... ..................................................ـ ـ ؿ٤غٛـــب  07 10 29 00 

 B    ٤ـٞػ٣ِ٘ـضٟ ٝؿـجبٗز ًج٤ـغح اُٞعمـ ؿجبٗز ٝؿجبٗز ٗ 07 10 30 00 

 B  ...............................................................دِٞح.ـ طعح  07 10 40 00 

 B  ...............................................................ـ سٌغ أسغ  07 10 80 00 

 A  .............................................................ـ س٤َِ سٌغ  07 10 90 00 

 )ٓطططثال ثـطططبػ ثطططب٢ٗ أًـططط٤ض ٓإهزطططب ٓذلٞظطططخ سٌطططغ  07.11

اٌُجغ٣طططططذ أٝ كططططط٢ أُطططططبء أُِٔطططططخ أٝ أٌُجطططططغد أٝ 

ٓٞاص أسغ ثووض اُذلع أُإهذ( ٌُٖٝ  ئ٤ُٚأٌُبف 

 أُجبكغ. ُالؿزٜالىؿ٤غ هبُذخ ثذبُزٜب ٛظٙ 

  

 B  ....................................................................ػ٣زٕٞ.ـ  07 11 20 00 

 A  ..........................ُِزش٤َِ.ـ س٤بع أٝ هثبء ٝس٤بع ٓذجت  07 11 40 00 

  

 :كمأ فطر و ـ
  

 B  ...................................... كطغ ٖٓ ج٘ؾ أجبع٣ٌٞؽ ـ ـ 07 11 51 00 

 B  .............................................................. ؿ٤ــغٛب ـ ـ 07 11 59 00 

     

سٌططططغ ٓجللططططخ، ًبِٓططططخ أٝ ٓوطؼططططخ أٝ ٓلططططغدخ أٝ   07.12

ٌٓـططغح أٝ ٓـططذٞهخ، ٌُٝططٖ ؿ٤ططغ ٓذٌططغح ثطغ٣وططخ 

 أسغٟ.

  

 B  ......................................................................ثوَ.ـ  07 12 20 00 

 ٛالٓطط٢ كطططغ، كطططغ ٓططٖ جطط٘ؾ اٝع٣ٌٞالع٣ططب كطططغ، ـطط  

 :ًٝٔأ )ٖٓ ج٘ؾ رغ٣ٝال(

  

 B  .................................... كطغٖٓ ج٘ؾ آجبع٣ٌٞؽ ـ ـ 07 12 31 00 

 B  .................................. كطغ ٖٓ ج٘ؾ أٝع٣ٌٞالع٣ب ـ ـ 07 12 32 00 

 B  ............................. كطغٛال٢ٓ )ٖٓ ج٘ؾ رغ٤ٓال( ـ ـ 07 12 33 00 

 B  ........................................................... ؿ٤ــغٛب ـ ـ 07 12 39 00 
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 كئخ اُغؿْ اإلجغاء اُوــــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن ج٘ضاُ

 B  .............................................ـ سٌغ أسغ س٤َِ سٌغ  07 12 90 00 

ٓولططٞعح، ٝئٕ ًبٗططذ ٓ٘ؼٝػططخ  ثوططٍٞ هغ٤ٗططخ ٣بثـططخ  07.13

 ٌٓـغح.أٝ ٓلِٞهخ أٝ ٓلووخ أٝ  اُـالُخ

  

 A  ..........................................ـ ثبػالء )ث٤ـّٞ ؿبر٤لّٞ(  07 13 10 00 

 A  .....................................................................ـ دٔن  07 13 20 00 

   كبه٤ُٞب )ك٤ج٘ب، كبؿ٤ُٞٞؽ(: ـ ُٞث٤بء أٝ  

٤ٛجغ أٝ  (L)ٗجٞ ٞك٤ج٘ب ٖٓٓ ج٘ؾ بء أٝ كبه٤ُٞب ٤ـ ـ ُٞث  

 ٣ٌِٝؼ٣ي(: (L)ك٤ج٘ب عاص٣برب

  

 A  ........................... ................................... ُِجظاعـ ـ ـ  07 13 31 10 

 A  ............................................................. ُِطؼبّـ ـ ـ  07 13 31 20 

ُٞث٤ططططبء أٝ كبهطططط٤ُٞب دٔططططغاء هططططـ٤غح )اصػًٝطططط٢(   ـطططط ـ  

 ٞؽ أٝ ك٤ج٘ب اٗجٞالع٣ؾ(: ٤ُٞؿ)كب

 A 

 A  ..................................... ......................... ُِجظاعـ ـ ـ  07 13 32 10 

 A  ............................. ...............................ُِطؼبّـ ـ ـ  07 13 32 20 

 A  ـ ـ ُٞث٤بء أٝ كبه٤ُٞب ػبص٣خ )كبؿ٤ُٞٞؽ كُٞجبع٣ؾ(:  

 A  ..................... ........................................ـ ـ ـ ُِجظاع  07 13 33 10 

 A  ........... ...............................................ُِطؼبّ.ـ ـ ـ  07 13 33 20 

 A  .. .....................................................ـ ـ ؿ٤غٛـــب  07 13 39 00 

 A  ....... .............................................................ػضؽ.ـ  07 13 40 00 

بجٞع( ٝكطٍٞ هطـ٤غ )ك٤ـط٤ب كبثطب ـ كٍٞ ػغ٣ي )ك٤ـ٤ب كبثب ٓط 07 13 50 00 

 ...... ..........................ا٣ج٣ٞ٘ب ٝك٤ـ٤ب كبثب ٤ٓزٞع( 

 A 

 A  ـ ؿ٤غٛب:   

 A  ... ........................................................... ٓبفـ ـ ـ  07 13 90 10 

 A  ....... ............................................. ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  07 13 90 90 

جططظٝع ا٤ُٜ٘ٔططٍٞ )ٓططب٤ٗٞم( ٝاالعاعٝد ٝاُـططذِت،   07.14

هِوبؽ ع٢ٓٝ، ثطبٍب دِٞٙ، جطظٝع ٝصعٗطبد ٓٔبثِطخ 

ؿؼ٣طططغح اُ٘لطططأ أٝ اال٣٘ططط٤ُٖٞ، ٍبػجطططخ أٝ ٓجطططغصح أٝ 

ٓجٔطططططضح أٝ ٓجللطططططخ ًبِٓطططططخ أٝ ٓوطؼطططططخ أٝ ثلطططططٌَ 

 ٌٓزالد؛ ُت اُ٘ش٤َ اُٜ٘ض١ )ؿبجٞ(.

  

 A  ................ .........................ظٝع ٤ٍٜ٘ٓٞ )ٓب٤ٗٞم( ـ ج 07 14 10 00 

 B  .......... .............................ـ ثطبٍب دِٞح )جؼع ٣ٔب٢ٗ(  07 14 20 00 

   :ـ ؿ٤غٛـــب  

 A  .......... .................................................. ؿذِتـ ـ ـ  07 14 90 10 

 B  .. ................................................ع٢ٓٝهِوبؽ ـ ـ ـ  07 14 90 20 

 B  ......... ........................................... ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  07 14 90 90 
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 اُلئخ اإلجغاء اُوــــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

غاػ٣ططَ ٝجططٞػ اٌُبكططٞ )ُططٞػ جططٞػ اُٜ٘ططض ٝجططٞػ اُج  08.01

 ٛ٘ض١(، ٍبػجخ أٝ جبكخ، ثولغٛب أٝ ثضٝٗٚ.

  

   ـ جٞػ اُٜ٘ض )ٗبعج٤َ(:  

 A  ...............................................................ٓجلق.ـ ـ  08 01 11 00 

 B  ....... ........................................................…ـ ـ ؿ٤غٙ 08 01 19 00 

   ـ جٞػ اُجغاػ٣َ:  

 B  .......................................................……ثولغٙ ـ ـ  08 01 21 00 

 A  ....................................................………ٓولغ ـ ـ  08 01 22 00 

   ٞ )ُٞػ ٛ٘ض١(:جـ جٞػ اٌُب  

 B  ...........................................................…ٙ ثولغـ ـ  08 01 31 00 

 A  ............................................................…ٓولغ ـ ـ  08 01 32 00 

ثٔطططبع هلطططغ٣خ أسطططغ، ٍبػجطططخ أٝ جبكطططخ، ثولطططغٛب أٝ   08.02

 ثضٝٗٚ.

  

   ُــــٞػ:ـ   

 A  ................................................. ............ثولغٙ.ـ ـ  08 02 11 00 

 ............................................... ............…ٓولغ ـ ـ  08 02 12 00 
 B 

   ـ ث٘ضم )ًٞع٣ِٞؽ(:  

 B  ...........................................................…ثولغٙ ـ ـ  08 02 21 00 

 B  ....................................................………ٓولغ ـ ـ  08 02 22 00 

 B  ـ جٞػ ػبص١:  

 B  ...........................................................…ثولغٙ ـ ـ  08 02 31 00 

 B  ...............................................................ٓولغ.ـ ـ  08 02 32 00 

 B  ......................................................ـ ًـز٘بء )ًـزبٗب(  08 02 40 00 

   دِج٢:ـ كـزن   

 A  ..............................................................ـ ـ ـ ثولغٙ 08 02 50 10 

 B  ...............................................................ـ ـ ـ ٓولغ 08 02 50 20 

 B  ...................................................جٞػ أٌُبص٣ٔب ـ  08 02 60 00 

   ـ ؿ٤غٛـــب:   

    :ه٘ٞثغـ ـ ـ   

 A  .........................................................ثولغحـ ـ ـ ـ  08 02 90 11 

 A  ............................................................ٓولغـ ـ ـ ـ  08 02 90 12 

 B  ................................اُذجخ اُشٌغاء )أُجََْ٘ي(ـ ـ ـ  08 02 90 20 

      :ؿ٤ـــغٙـ ـ ـ   

 A  ..........................................................ثولغحـ ـ ـ ـ  08 02 90 91 

 B  ............................................................ٓولغـ ـ ـ ـ  08 02 90 92 

 .. .....ٍبػي أٝ ٓجلق ٓٞػ، ثٔب ك٤ٚ ٓٞػ اُجالٗزبٕ، 08 03 00 00 08.03
 A 

اٝكًٞططبصٝ )ًٔثططغٟ أٓغ٣ٌطط٢(  رٔططغ ٝرطط٤ٖ ٝأٗبٗططبؽ ٝ  08.04

 ، ٝٓ٘جٞؿز٤ٖ،ٍبػجخ أٝ ٓجللخ.ٚٝٓ٘ج ٚاكٝجٞ

  

   ـ رٔـــــغ:  

 A  ............ ....................................)عٍت(. ٍبػيـ ـ ـ  08 04 10 10 

 A  .......... ..................................................ٓجلقـ ـ ـ  08 04 10 20 

 A  ....... .....................................................ٌٓ٘ٞػـ ـ ـ  08 04 10 30 

 A  ... ................................................... ؿ٤ـــغٙـ ـ ـ  08 04 10 90 

   رـــــ٤ٖ:ـ   

 A  .... .........................................................ٍبػيـ ـ ـ  08 04 20 10 
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 اُلئخ اإلجغاء اُوــــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

 A  ............................................................ جـبفـ ـ ـ  08 04 20 20 

 A  ...................................................................أٗبٗبؽ.ـ  08 04 30 00 

 A  ........ .......... .............. ....................................ـ أكًٞبصٝ 08 04 40 00 

   :ٖٝ ٓبٗجٞؿز٤ ٓ٘جٚ، ٚـ جٞاك  

 A  ......................................................جٞاكــٚ.ـ ـ ـ  08 04 50 10 

 A  ........................................................ ٓ٘جٚـ ـ ـ  08 04 50 20 

 A  ...................................................... ٖٓ٘جٞؿز٤ـ ـ ـ  08 04 50 30 

 ٓجللخ.د٤ٌٔبد، ٍبػجخ أٝ   08.05
 A 

 A  ....................................................................ثغروبٍ.ـ  08 05 10 00 

، ()ثٔططب ك٤ٜططب اُزبٗجططبع٣ٖ ٝاُـبرـططٞٓبـطط  ٣ٞؿططل٠ أٝٓبٗضع٣٘ططٚ  08 05 20 00 

  .........ًِٔ٘ز٤٘ب، ٌُٝ٘ج ٝؿ٤غٛب ٖٓ اُذ٤ٌٔبد أُٜج٘خ 

A 

 A  ............ ثٔب ك٤ٜب اُج٢ِٓٞ )جغ٣ت كغٝد(ـ ٤ُٕٔٞ ٛ٘ض١  08 05 40 00 

، )ؿطط٤زغٝؽ ٤ُٔططٕٞ، ؿطط٤زغٝؽ ٤ُٔٞٗططّٞ(ـطط  ٤ُٔططٕٞ دططبٓي   

 )ؿ٤زغٝؽ اعٝاٗز٤ل٤ُٞب،ؿ٤زغٝؽ الر٤ل٤ُٞب(:٤ُْ 

 A 

 A  .......... .................................................ٍبػي.ـ ـ ـ  08 05 50 10 

 A  ........ .....................................................ـ ـ ـ جبف  08 05 50 20 

 A  ............................................................ـ ؿ٤غٛـــب  08 05 90 00 

 ٓجـلق.أٝ ػ٘ت، ٍبػي   08.06
  

 A  ......... ............................................................ـ ٍبػي  08 06 10 00 

 A  ............ .. ..............................................ٓجلق )ػث٤ت(ـ  08 06 20 00 

 ثبثب٣ب، ٍبػي.  ك٤ٚ اُلٔبّ( ٝ ثط٤ز )ثٔب  08.07
 A 

 A   اُلٔبّ(:ط٤ز )ثٔب ك٤ٚ ـ ث  

 A  ...... ..............................................…ـ ـ ثط٤ز أسٌغ 08 07 11 00 

 A  ـ ـ ؿ٤غٙ:  

 A  .. ........................... هبٕٝٝ( ثط٤ز أهلغ )كٔبّ ٝـ ـ ـ  08 07 19 10 

 A  . ................................................... ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  08 07 19 90 

 A  ....... ......................................................ـ ثـبثـب٣ـب  08 07 20 00 

 ٍبػجخ.رلبح ًٝٔثغٟ ٝؿلغجَ،   08.08
 A 

 A  ..... .................................................................ـ رلبح  08 08 10 00 

 A  ٝؿلغجَ:ـ ًٔثغٟ   

 A  ............................................................ًٔثغٟـ ـ ـ  08 08 20 10 

 A  .......... .................................................ؿلغجَـ ـ ـ  08 08 20 20 

 سٞر  )ثٔب ك٤طٚ اُطضعامثغهٞم أٝ  ٓلٔق ًٝغػ أٝ  08.09

هغاهططط٤خ )سطططٞر  األِٓطططؾ ك٤ٌٗزطططبع٣ٖك( ثغهطططٞم ٝ

 كبئي(، ٍبػجخ.

 A 

 A  .. ...............................................................ٓلٔق.ـ  08 09 10 00 

 ......... .............................................................ًغػ.ـ  08 09 20 00 
 A 

أٝ سطٞر ٓططٖ ٗطٞع ثغٝٗططٞؽ ) ثٔططب ك٤طٚ ك٤ٌٗزططبع٣ٖك ـط صعام  08 09 30 00 

 ............ .. ................................................... (ث٤غؿ٤ٌب

 A 

 A  ...هغاه٤خـ ثغهٞم أٝ سٞر ٖٓ ٗٞع ثغٝٗؾ صٝٓـزٌب ٝ 08 09 40 00 

 ٍبػجخ.كٞاًٚ أسغ،   08.10
 A 

 A  ...... ..........................ٝ كغاُٝخ( ـ رٞد األعى )كغ٣ؼ أ 08 10 10 00 

 A  . .......................................ـ رٞد اُؼ٤ِن ٝرٞد ػبص١  08 10 20 00 

 A  . ....................ّٞ٘ـ ػ٘ج٤بد ٝكٞاًٚ أسغ ٖٓ ٗٞع كبًـ٤ 08 10 40 00 

 A  .. ....................................................................ـ ١ٞ٤ً 08 10 50 00 

 A  ...................................................................صٝع٣بٕ ـ 08 10 60 00 

 A  ـ ؿ٤غٛـــب:  
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 اُلئخ اإلجغاء اُوــــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

 A  ... ...........................................................عٓبٕـ ـ ـ  08 10 90 10 

 A  ... .......................................  ا٠ٌ٣ ص٤ٗب )ثلِٔخ(ـ ـ ـ  08 10 90 20 

 A  . ....................... هج٤غ )ر٤ٖ ك٢ًٞ أٝ ثغك٢ٓٞ(ـ ـ ـ  08 10 90 30 

 A  ..... ............................................... ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  08 10 90 90 

ؿ٤طغ ٓطجٞسطخ أٝ ٓطجٞسطخ ثبُجشطبع أٝ كٞاًٚ ٝثٔبع   08.11

ػِطط٠ ؿططٌغ  ادزططٞدٓـططِٞهخ ثبُٔططبء، ٓجٔططضح، ٝئٕ 

 ٌٓبف أٝ ٓٞاص رذ٤ِخ أسغ.

  

 B  ... .............................ـ رٞد األعى )كغ٣ؼ أٝ كغاُٝخ(  08 11 10 00 

ًلططٔق أؿططٞص أٝ أثطط٤ي أٝ  ـطط رططٞد اُؼ٤ِططن ٝرططٞد ػططبص١ ٝ 08 11 20 00 

 ... ...............................................أدٔغ ٝػ٘ت اُثؼِت 

 B 

 B  ....... .....................................................ـ ؿ٤غٛـــب  08 11 90 00 

كٞاًطططٚ ٝثٔطططبع، ٓذلٞظطططخ ٓإهزطططب)ٓثال ثـطططبػ ثطططب٢ٗ   08.12

أًٝـطط٤ض اٌُجغ٣ططذ أٝ كطط٢ ٓططبء ِٓٔططخ أٝ ٌٓجططغد أٝ 

وطض اُذلطع أُإهطذ( ٌُٝطٖ ٓٞاص أسغ ثو ئ٤ٌُٚٓبف 

 أُجبكغ. ُالؿزٜالىؿ٤غ هبُذخ ثذبُزٜب ٛظٙ 

  

 B  .......................................................................ًغػ.ـ  08 12 10 00 

 B  ......... ...................................................ـ ؿ٤غٛـــب  08 12 90 00 

 08.01كٞاًٚ ٓجللخ ؿ٤غ رِي أُظًٞعح كط٢ اُج٘طٞص   08.13

، سِططط٤َ ٓطططٖ أثٔطططبع هلطططغ٣خ أٝ كٞاًطططٚ 08.06ئُططط٠ 

 ٓجللخ ٖٓ األٗٞاع أُظًٞعح ك٢ ٛظا اُلوَ.

  

 B  ... ...............................................................ـ ٓلٔق  08 13 10 00 

 B  .......... )برونوس دوميستكب( ـ سٞر أٝ ثغهٞم ٖٓ ٗٞع 08 13 20 00 

 B  .. ...................................................................رلبح.ـ  08 13 30 00 

 B  أسغ:ـ كٞاًٚ   

 B  ............................ ........................ ًغػ )ٝك٘خ(ـ ـ ـ  08 13 40 10 

 B  ...................... .................................ٛ٘ض١ٔغ رـ ـ ـ  08 13 40 20 

 B  ................ ...........................................ًٔثغٟـ ـ ـ  08 13 40 30 

 B  ...... .............................................. ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  08 13 40 90 

ـ س٤َِ ثٔبع هلطغ٣خ أٝ كٞاًطٚ ٓجللطخ ٓطٖ األٗطٞاع أُطظًٞعح  08 13 50 00 

 ........... ..............................اُلوَ.ك٢ ٛظا 

 B 

41.80 
هلٞع دٌٔط٤بد ٝهلطٞع ثطط٤ز )ثٔطب ك٤طٚ اُلطٔبّ(،  08 14 00 00

كط٢  ٍبػجخ أٝ ٓجٔضح أٝ ٓجللخ أٝ ٓذلٞظخ ٓإهزطب  

٤ُططٚ ٓططٞاص أسططغ ئٓططبء ِٓٔططخ أٝ ٌٓجططغد أٝ ٌٓططبف 

 A  ........... ............................. .ثووض اُذلع أُٞهذ
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 اُلئخ اإلجغاء اُوــــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

ٓ٘طططٚ اٌُطططبك٤٤ٖ؛  أٝ ٓ٘ؼٝػطططب   ثطططٖ، ٝئٕ ًطططبٕ ٓذٔوطططب    09.01

هلٞع ٝؿالالد ثٖ؛ أثطضاٍ ثطٖ ٓذز٣ٞطخ ػِط٠ ثطٖ ثأ٣طخ 

 ٗـجخ ًبٗذ.

  

   ٓذٔن:ـ ثٖ ؿ٤غ   

........................................ـ ـ ؿ٤غ ٓ٘ؼٝع ٓ٘ٚ }اٌُبك٤٤ٖ{  09 01 11 00    A  

 A  ...............................................ـ ـ ٓ٘ؼٝع ٓ٘ٚ }اٌُبك٤٤ٖ{  09 01 12 00 

 A  ـ ثٖ ٓذٔن:  

 A  .....,,,,,..............................ـ ـ ؿ٤غ ٓ٘ؼٝع ٓ٘ٚ }اٌُبك٤٤ٖ{  09 01 21 00 

 A  ...............................................}اٌُبك٤٤ٖ{.ـ ـ ٓ٘ؼٝع ٓ٘ٚ  09 01 22 00 

 A  ...............................................................................ـ ؿ٤غٙ 09 01 90 00 

   .كب١، ٝئٕ ًبٕ ٌٜٓ٘ب    09.02

ـ كب١ أسٌغ )ؿ٤طغ ٓشٔطغ( كط٢ ػجطٞاد ٓجبكطغح ال ٣ؼ٣طض ٝػٕ  09 02 10 00 

 ......................................٤ًِٞ ؿغاّ  3ٓذزٞاٛب ػٖ 

 A 

 A  ......................ـ كب١ أسٌغ )ؿ٤غ ٓشٔغ( ك٢ ػجٞاد أسغ  09 02 20 00 

، ك٢ ػجٞاد ٓجبكغح ـ كب١ أؿٞص )ٓشٔغ( ٝكب١ ٓشٔغ جؼئ٤ب    

 ٤ًِٞ ؿغاّ: 3ض ٝػٕ ٓذزٞاٛب ػٖ ال ٣ؼ٣

  

 

 A  جغاّ 3هـ٤غح ال٣ؼ٣ض ٝػٜٗب ػٖ  أ٤ًبؽكب١ ٓـِق ثـ ـ ـ  09 02 30 10 

 A  ....................................................................ؿ٤غٛب ـ ـ ـ  09 02 30 90 

 A  د أسغ ، ك٢ ػجٞاـ كب١ أؿٞص )ٓشٔغ( ٝكب١ ٓشٔغ جؼئ٤ب   09 02 40 00 

     

 )ك٤ِلِطخ  ًبثـٌّٞ ج٘ؾث٤جغ؛ ثٔبع ٖٓ  ج٘ؾكِلَ ٖٓ   09.04

ٓجغٝكخ   (، ٓجللطخ أٝدِٞ ث٤ٔ٘زب )كِلَ ج٘ؾ( أٝ ٖٓ دبعح

 أٝ ٓـذٞهخ. 

  

   ـ كِلَ ٖٓ ٗٞع }ث٤جغ{:  

 B  ........................................ٓـذٞم.ـ ـ ؿ٤غ ٓجغٝف ٝال  09 04 11 00 

 B  .................................................ٓـذٞم.ـ ـ ٓجغٝف أٝ  09 04 12 00 

ث٤ٔ٘زططب  جطط٘ؾ( أٝ ٓ٘دططبعح ًبثـططٌّٞ )ك٤ِلططخ جطط٘ؾٓططٖ  ثٔططبعـطط  09 04 20 00 

 ...................( ٓجللخ أٝ ٓجغٝكخ أٝ ٓـذٞهخ دِٞ )كِلَ

 B 

 .................................................................................كب٤ِ٤ٗب 09 05 00 00 09.05
 B 

   .هغكخ ٝأػٛـبع كجغح اُوغكخ  09.06

   ٓـذٞهخ:ـ ؿ٤غ ٓجغٝكخ ٝال   

 B  ................................ ـ ـ هغكخ )ؿ٤٘بّٓٞ ػ٣ال٤ٌّٗٞ ثِّٞ( 09 06 11 00 

 B   .........................................................................ـ ـ ؿ٤غٛب 09 06 19 00 

 B  ....................................................ٓـذٞهخ.ـ ٓجغٝكخ أٝ  09 06 20 00 

 ................................هغٗلـَ )ًجٞف ٝؿ٤وبٕ ٝثٔبع(  09 07 00 00 09.07
 B 

   ٜبٍ )هبهِخ(.جٞػ اُط٤ت ٝثـجبؿزٚ ٝ دت اُ  09.08

 A  ..................................................................ـ جٞػ اُط٤ت   09 08 10 00 

 P .......................................................ـ ثـجبؿخ جٞػ اُط٤ت  09 08 20 00 

 A  ...........................................................ـ دت اُٜبٍ )هبهِخ(  09 08 30 00 

هطططط٢٘٤)جبطث٤خ( ٝكططططٔغ  ٣٘ـططططٕٞأٝ  ٣٘ـططططٕٞثططططظٝع   09.09

 ًٝؼثغح ًٕٝٔٞ ًٝغا٣ٝخ؛ دجبد ػغػغ. 

  

 B  ...........................................ـ ثظٝع ٣بٗـٕٞ )ثظٝع جبطثخ(  09 09 10 00 

 B  ....................................................................ًؼثغح.ـ ثظٝع  09 09 20 00 

 A  ...................................................................ًٕٔٞ.ـ ثظٝع  09 09 30 00 

 A  .................................................................ًغا٣ٝخ.ـ ثظٝع  09 09 40 00 
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 اُلئخ اإلجغاء اُوــــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

 B  ...............................................ـ ثظٝع كٔغ؛ دجبد ػغػغ  09 09 50 00 

ػٗجج٤َ ٝػػلغإ ًٝغًْ ٝػػزغ ٝأٝعام ؿطبع )عٗطض(   09.10

 ٝثٜبعاد ٝرٞاثَ أسغ. ١ًٝبع

  

 B  .........................................................................ػٗجج٤َ.ـ  09 10 10 00 

 B  ..... ...................................................................ػػلغإ.ـ  09 10 20 00 

 B  ..............................................................................ًغًْ.ـ  09 10 30 00 

 B  أسغ:ـ ثٜبعاد ٝرٞاثَ   

 B  .... /ة ٖٓ ٛظا اُلو٤ُ1ََ ٓظًٞعح ك٢ أُالدظخ ـ ـ ٓشب 09 10 91 00 

 B  :ـ ـ ؿ٤غٛـــب  

 B  ...............................................……................ـ ـ ـ دِجٚ  09 10 99 10 

 B  ...................................... .............ـ ـ ـ ػػزغ أٝعام ؿبع 09 10 99 20 

 B  ......................................................................ـ ـ ـ ًبع١ 09 10 99 30 

 B  ......................................................... ؿ٤غٛـــبـ  ـ ـ  09 10 99 90 
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 اُلئخ اإلجغاء اُوـــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

   ) هٔخ ( ٝس٤َِ د٘طخ ٓغ ك٤ِْ.د٘طخ   10.01

 C  ...................................................ـ د٘طخ ) هٔخ ( هِجخ  10 01 10 00 

   ـ ؿ٤غٛـــب:  

 C  .............................................ػبص٣خد٘طخ ) هٔخ ( ـ ـ ـ  10 01 90 10 

 C  .............................................عك٤ؼخد٘طخ ) هٔخ ( ـ ـ ـ  10 01 90 20 

 C  ............................................ س٤َِ د٘طخ ٓغ ك٤ِْـ ـ ـ  10 01 90 30 

 A  .........................................................ك٤ِْ ) جبٝصاع (  10 02 00 00 10.02

 A  ......................................................................ــؼ٤غ.ك 10 03 00 00 10.03

    .كـــٞكبٕ  10.04

 A  ...................................... كٞكبٕ أكٜت )أٝ أؿٞص(ـ ـ ـ  10 04 00 10 

 A  ...................................... كٞكبٕ أث٤ي )أٝ أهلغ(ـ ـ ـ  10 04 00 20 

 A  طعح.  10.05

 A  ...............................................................ـ روب١ٝ ُِجظاع  10 05 10 00 

 A  ـ ؿ٤غٛـــب:  

 A  ................................................ طعح هلغاء طٛج٤خـ ـ ـ  10 05 90 10 

 A  ...........................................................بءث٤ٌطعح ـ ـ ـ  10 05 90 20 

 A  ...........................................................ؿٔغاءطعح ـ ـ ـ  10 05 90 30 

 A  ......................................................... ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  10 05 90 90 

   عػ.أ  10.06

 A  ........................اُؼٛغ١(.ـ أعػ ؿ٤غ ٓولٞع )أعػ ثـالكٚ  10 06 10 00 

 A  ..............................................ـ أعػ ٓولٞع )أعػ أؿٔغ(  10 06 20 00 

 A  ِٓٔؼب  أٝ  ٝئٕ ًبٕ ٓٔـٞدب   أٝ جؼ٣ئب   ـ أعػ ٌٓغٝة ٤ًِب   10 06 30 00 

 A  ....................................................................ٌٓـغـ أعػ  10 06 40 00 

 A  .........................................................ّدجٞة اُـٞعؿٞ 10 07 00 00 10.07

دجطططٞة  اُؼوطططبك٤غ؛د٘ططططخ ؿطططٞصاء ٝصسطططٖ ٝدجطططٞة   10.08

 أسغ.

  

 C  ..............................................................ؿٞصاء.ـ د٘طخ  10 08 10 00 

 A  ......................................................................ـ صســٖ  10 08 20 00 

 A  ..........................................................ـ دجٞة اُؼوبك٤غ  10 08 30 00 

 A  ..................................................................أسغ.ـ دجٞة  10 08 90 00 
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 فئة الرسم اإلجراء اُوـــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

   صه٤ن د٘طخ )هٔخ ( أٝ صه٤ن س٤َِ د٘طخ ٓغ ك٤ِْ.  11.01

 C  .......................... .............ـ ـ ـ صه٤ن د٘طخ ) هٔخ (  11 01 00 10 

 C  .......................... .... ـ ـ ـ صه٤ن س٤َِ د٘طخ ٓغ ك٤ِْ  11 01 00 20 

صه٤ططن دجططٞة )ػططضا صه٤ططن اُذ٘طططخ }هٔططخ{ أٝ صه٤ططن   11.02

 س٤َِ اُذ٘طخ ٓغ ك٤ِْ(.

  

  ............... ...............................................ـ صه٤ن ك٤ِْ  11 02 10 00 

A 

 A  ......................................... ......................طعح.ـ صه٤ن  11 02 20 00 

 A  ـ ؿ٤غٛـــب:  

 A  ................................................. .....كؼ٤غصه٤ن ـ ـ ـ  11 02 90 10 

 A  ............................................ ........كٞكبٕصه٤ن ـ ـ ـ  11 02 90 20 

 A  ................................... ....صه٤ن دجٞة اُـٞعؿّٞـ ـ ـ  11 02 90 30 

 C  ........................................ .... صه٤ن د٘طخ ؿٞصاءـ ـ ـ  11 02 90 40 

 A  ............................................ ...........صسٖصه٤ن ـ ـ ـ  11 02 90 50 

 A  ...................................................صه٤ن أعػ ـ ـ ـ 11 02 90 60 

 A  ................................................. .... ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  11 02 90 90 

   ِخ(.جغ٣ق ٝؿ٤ٔض )ًغ٣بد دجٞة ٌٓز  11.03

   ؿ٤ٔض: ـ جغ٣ق ٝ  

   ـ ـ ٖٓ د٘طخ )هٔخ(:  

 A  ........................................................ .... جغ٣قـ ـ ـ  11 03 11 10 

 A  ......................................................... .... ؿ٤ٔض ـ ـ ـ  11 03 11 20 

 A  ـ ـ ٖٓ طعح:  

 A  .......................................................... ...جغ٣قـ ـ ـ  11 03 13 10 

 A  .......................................................... .... ؿ٤ٔضـ ـ ـ  11 03 13 20 

 A  ـ ـ ٖٓ دجٞة أسغ:  

 A  ........ ..................................................ٖٓ كؼ٤غـ ـ ـ  11 03 19 10 

 A  ..................................... ...ٖٓ دجٞة اُـٞعؿّٞ ـ ـ ـ  11 03 19 20 

 A  ........ ................................................ـ ـ ـ ٖٓ ك٤ِْ  11 03 19 30 

 A  .......................... ......................ٖٓ د٘طخ ؿٞصاءـ ـ ـ  11 03 19 40 

 A  ........ ...................................................ٖٓ صسٖـ ـ ـ  11 03 19 50 

 A  ........ ...........................................ٖٓ دجٞة أسغـ ـ ـ  11 03 19 90 

 A  .. .................................................ـ ًغ٣بد دجٞة ٌٓزِخ 11 03 20 00 

ٓططثال ٓولططٞعح أٝ دجططٞة ٓلططـُٞخ ثطغ٣وططخ أسططغٟ )  11.04

ٓلِطذطططخ أٝ ٓطططضٝعح أٝ ٓوطؼطططخ أٝ ٌٓـطططغح ثلطططٌَ 

؛ 10.06األعػ اُططضاسَ كطط٢ اُج٘ططض  ثبؿططزث٘بء(، عهططبئن

ٗجذ اُذجٞة، ًبَٓ أٝ ٓلِططخ أٝ ٓطذطٕٞ أٝ ثلطٌَ 

 عهبئن.

  

   بئن:عهـ دجٞة ٓلِطذخ أٝ ثلٌَ   

 B  .................................................... ....ـ ـ ٖٓ كٞكبٕ   11 04 12 00 

   ـ ـ ٖٓ دجٞة أسغ:  

 B  ........................................... .... ٖٓ د٘طخ )هٔخ(ـ ـ ـ  11 04 19 10 

 A  .............................. ........................... ٖٓ ك٤ِْـ ـ ـ  11 04 19 20 

 A  .......................................... .... ٖٓ د٘طخ ؿٞصاءـ ـ ـ  11 04 19 30 

 A  ...................................................... .... ٖٓ صسٖـ ـ ـ  11 04 19 40 

 A  ............................... ...........ٖٓ دجٞة اُـٞعؿّٞـ ـ ـ  11 04 19 50 
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 فئة الرسم اإلجراء اُوـــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

 B  ...................................................... ...  ٖٓ طعحـ ـ ـ  11 04 19 60 

 B  ............................................. .... ٖٓ دجٞة أسغـ ـ ـ  11 04 19 90 

عح أٝ ٓوطؼطخ أٝ ـ دجٞة أسغ ٓلـُٞخ )ٓثال ٓولٞعح أٝ ٓضٝ  

 ٌٓـغح(:

  

 B  ....................................................... ....ـ ـ ٖٓ كٞكبٕ 11 04 22 00 

 A  ............................................................ ....ـ ـ ٖٓ طعح 11 04 23 00 

   ـ ـ ٖٓ دجٞة أسغ:  

 A  ........................................... .... خ )هٔخ(ٖٓ د٘طـ ـ ـ  11 04 29 10 

 A  ...................................................... ... ٖٓ ك٤ِْـ ـ ـ  11 04 29 20 

 A  .......................................... .... ٖٓ د٘طخ ؿٞصاءـ ـ ـ  11 04 29 30 

 A  ...................................................... .... ٖ صسٖٓـ ـ ـ  11 04 29 40 

 A  .................................... .... ٖٓ دجٞة اُـٞعؿّٞـ ـ ـ  11 04 29 50 

 B  ............................................. .... ٖٓ دجٞة أسغـ ـ ـ  11 04 29 90 

اُذجططططٞة، ًبٓططططَ أٝ ٓلِطططططخ أٝ ثلططططٌَ عهططططبئن أٝ  ـطططط ٗجططططذ 11 04 30 00 

 ........... .......................................................ٓطذٕٞ.

 A 

صه٤ن ٝؿ٤ٔض ٝٓـبد٤ن ٝعهطبئن ٝدج٤جطبد ًٝغ٣طبد   11.05

 ثطبٍب ٌٓزِخ.

  

   ـ صه٤ن ٝؿ٤ٔض ٝٓـبد٤ن:   

 B  .................................... ..........................صه٤نـ ـ ـ  11 05 10 10 

 A  .......................................................... .... ؿ٤ٔضـ ـ ـ  11 05 10 20 

 B  ..................................................... .....ٓـبد٤نـ ـ ـ  11 05 10 30 

 B  .................................... ....ٌٝٓزالد.ـ عهبئن ٝدج٤جبد  11 05 20 00 

صه٤ططن ٝؿطط٤ٔض ٝٓـططبد٤ن اُجوططٍٞ اُوغ٤ٗططخ ا٤ُبثـططخ   11.06

، صه٤طن ٝؿط٤ٔض ٝٓـطذٞم 07.13اُضاسِخ كط٢ اُج٘طض 

ُت اُ٘شَ اُٜ٘ض١ )ؿبجٞ( ٝصه٤ن ٝؿ٤ٔض ٝٓـذٞم 

أٝ  07.14اُجططططظٝع ٝاُططططضعٗبد اُضاسِططططخ كطططط٢ اُج٘ططططض 

 .(8) بد أُظًٞعح ك٢ اُلوَـأُ٘زج

  

   :07.13ـ ٖٓ اُجوٍٞ اُوغ٤ٗخ ا٤ُبثـخ اُضاسِخ ك٢ اُج٘ض   

   صه٤ن:ـ ـ ـ    

 A  ................................................. .... ٖٓ ثبػالءـ ـ ـ ـ  11 06 10 11 

 A  ................................................ .... ٖٓ دٔن ـ ـ ـ ـ 11 06 10 12 

 A  .................................................... ...ٖٓ ُٞث٤بـ ـ ـ ـ  11 06 10 13 

 A  ............................................... ... ٖٓ كبه٤ُٞبـ ـ ـ ـ  11 06 10 14 

 A  .... ................................................. ٖٓ ػضؽ ـ ـ ـ ـ 11 06 10 15 

 A  .................................................... ... ٖٓ كٍٞ ـ ـ ـ ـ 11 06 10 16 

 B  ............................................... .. ؿ٤غٛـــب ـ ـ ـ ـ 11 06 10 19 

   :ـ ـ ـ ؿ٤ٔض  

 A  ............................ ......................... ٖٓ ثبػالءـ ـ ـ ـ  11 06 10 21 

 B  ................................................. .. ٖٓ دٔن ـ ـ ـ ـ 11 06 10 22 

 A  ...................................................... .. ٖٓ ُٞث٤بـ ـ ـ ـ  11 06 10 23 

 A  ...................................... ............ ٖٓ كبه٤ُٞبـ ـ ـ ـ  11 06 10 24 

 A  .................................................. ... ٖٓ ػضؽ ـ ـ ـ ـ 11 06 10 25 

 B  .................................................... ... ٖٓ كٍٞ ـ ـ ـ ـ 11 06 10 26 

 B  ............................................ ...... ؿ٤غٛـــب ـ ـ ـ ـ 11 06 10 29 

      : 07.14ك٢ اُج٘ض  ٝاُضعٗبد اُضاسِخ اُجظٝع أٝ ـ ٖٓ اُـبجٞ  

 A  ............................................... .... اُـبجٞـ ـ ـ صه٤ن  11 06 20 10 

 A  .......................... ........................ اُـبجٞـ ـ ـ ؿ٤ٔض  11 06 20 20 
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 فئة الرسم اإلجراء اُوـــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

 
 

 A  اُجظٝع اُضعٗبد:ٝؿ٤ٔض صه٤ن ـ ـ ـ 

 A  ...................................... ... ا٤ٍُٜ٘ٔٞ )ٓب٤ٗٞم(ـ ـ ـ ـ  11 06 20 31 

 A  ................................................. ... األعاعٝدـ ـ ـ ـ  11 06 20 32 

 A  ............................................. ... ٖٓ اُـذِتـ ـ ـ ـ  11 06 20 33 

 A  ........................................ ... ٖٓ هِوبؽ ع٢ٓٝـ ـ ـ ـ  11 06 20 34 

 A  .......................................... ... ٖٓ ثطبٍب دِٞحـ ـ ـ ـ  11 06 20 35 

 A  ...   اُضعٗبد األسغٟ ٝاُجظٝع ٝؿ٤ٔض ٖٓ صه٤ن ـ ـ ـ ـ ؿ٤غٛب  11 06 20 39 

 A  (:8ـ ٖٓ أُ٘زجبد أُظًٞعح ك٢ اُلوَ )  

 A  ................................................... ... ٖٓ ًـز٘بءـ ـ ـ  11 06 30 10 

 A  ........................ ................................ ٖٓ اُِٞػـ ـ ـ  11 06 30 20 

 A  ..................................................... ... ٖٓ اُزٔغـ ـ ـ  11 06 30 30 

 A  ..................................................... ... ٖٓ أُٞػـ ـ ـ  11 06 30 40 

 A  ................................... .............. ٖٓ جٞػ اُٜ٘ضـ ـ ـ  11 06 30 50 

 A  .......................................... ... ٖٓ اُزٔغ اُٜ٘ض١ـ ـ ـ  11 06 30 60 

 A  ......................................... ... ٖٓ هلٞع اُلٞاًٚـ ـ ـ  11 06 30 70 

 B  ............................ ................ ٤ُٕٖٔٞٓ ـ ـ ـ  11 06 30 80 

 A  ................................................. ... ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  11 06 30 90 

   كؼ٤غ ٗبكَ )ٓبُذ(، ٝئٕ ًبٕ ٓذٔوب.  11.07

 A  ..........................................................ٓذٔن.ـ ؿ٤غ  11 07 10 00 

 B  ............................................................. ...ٓذٔن.ـ  11 07 20 00 

   ٗلبء؛ ئ٤ُٞ٘٣ٖ.  11.08

   ـ ٗلبء:  

 A  .......................................... ...ـ ـ ٗلبء د٘طخ )هٔخ(  11 08 11 00 

 A   ................................... ........................ـ ـ ٗلبء طعح  11 08 12 00 

 A  ..................................................... ...ـ ـ ٗلبء ثطبٍب  11 08 13 00 

 A  ................................... ...ـ ـ ٗلبء ٤ٍٜ٘ٓٞ )ٓب٤ٗٞم(  11 08 14 00 

 A  ـ ـ أٗٞاع ٗلبء أسغ:   

 A  ...................................................... ...ٗلبء أعػـ ـ ـ  11 08 19 10 

 A  ............................................... ... ٗلبء أعاعٝدـ ـ ـ  11 08 19 20 

 A  ...................... ... ٗلبء ُت اُ٘شَ اُٜ٘ض١ )ؿبجٞ(ـ ـ ـ  11 08 19 30 

 A  ........................................... ... أٗٞاع ٗلبء أسغـ ـ ـ  11 08 19 90 

 A  ........ ..........................................................ـ ئ٤ُٞ٘٣ٖ  11 08 20 00 

 . ........ جِٞر٤ٖ اُذ٘طخ )اُؤخ(، ٝئٕ ًبٕ جبف. 11 09 00 00 11.09
 B 
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 كئخ اُغؿْ اإلجغاء الصــــــــــــنف أُ٘ـنعٓؼاُ٘ظبّ  اُج٘ض

   .كٍٞ اُو٣ٞب، ٝئٕ ًبٕ ٌٓـغا    12.01

 10 00 01 
12 

  .................. ...................................ًبِٓخدجٞة ـ ـ ـ 
A 

  ............. .....................................ٌٓـغحدجٞة ـ ـ ـ  12 01 00 20 
A 

ؿ٤طططغ ٓذٔططن أٝ ٓطجطططٞر ثطغ٣وطططخ  ؿطططٞصا٢ٗ،كططٍٞ   12.02

 .أسغٟ، ٝئٕ ًبٕ ٓولٞعا أٝ ٌٓـغا  

  

 B  .............................. .....................................ثولغٙ.ـ  12 02 10 00 

 B  ...................... .................ٌٓـغا.ٝئٕ ًبٕ  ٓولٞع،ـ  12 02 20 00 

 A   ................... ...........................ُت ٗبعج٤َ )ًٞثـغا(  12 03 00 00 12.03

 A  ..................................ٌٓـغا .ٝئٕ ًبٕ  ًزبٕ،ثظع  12 04 00 00 12.04

    .اُـِجْ، ٝئٕ ًبٕ ٌٓـغا   ثظع اُِلذ ٝ  12.05

 B  ................... ال٣غٝؿ٤ياُـِجْ ه٤َِ ا ثظع اُِلذ ٝ ـ 12 05 10 00 

 B  ........................................................................ بؿ٤غٛ ـ 12 05 90 00 

 B  ......................ٌٓـغا .ٝئٕ ًبٕ  اُلٔؾ،ثظع ػجبص  12 06 00 00 12.06

   ٌٓـغح.ٝئٕ ًبٗذ  أسغ،أثٔبع ٝثظٝع ػ٣ز٤خ   12.07

 A  ...............................................................هطٖ.ـ ثظٝع  12 07 20 00 

 B  ............................................................ؿٔـْ.ـ ثظٝع  12 07 40 00 

 A  ........ ....................................................سغصٍ.ـ ثظٝع  12 07 50 00 

   ـ ؿ٤غٛب:  

 ............................…………………ـ ـ ثظٝع سلشبف  12 07 91 00 
P 

   ـ ـ ؿ٤غٛب:  

 P ...........................….......................سلشبفـ ـ ـ  12 07 99 10 

 P ....................................................ه٘تثظٝع ـ ـ ـ  12 07 99 20 

 A  .............. ............................................... ؿ٤غٛبـ ـ ـ  12 07 99 90 

صه٤ن ٝؿ٤ٔض ثظٝع ٝثٔبع ػ٣ز٤خ، ػطضا صه٤طن ٝؿط٤ٔض   12.08

 اُشغصٍ.
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 كئخ اُغؿْ اإلجغاء الصــــــــــــنف أُ٘ـنعٓؼاُ٘ظبّ  اُج٘ض

 A  .......................................................ـ ٖٓ كٍٞ اُو٣ٞب  12 08 10 00 

 B  .............................................................ـ ؿ٤غٛـــب  12 08 90 00 

   ثظٝع ٝثٔبع ٟٝٗٞ ٓؼضٙ ُِجظاع.  12.09

 A  ................................................. ـ  ثظٝع كٞٗضع اُـٌغ 12 09 10 00 

 A  ـ ثظٝع ٗجبربد ػِل٤خ:  

 A  .... ..............................………….ـ ـ ثظٝع ثغؿ٤ْ )كوٚ( 12 09 21 00 

 A  . .......................……………….ـ ـ ثظٝع ٗلَ )رغ٣ل٤ُٞبّ(  12 09 22 00 

 A  .....................................………..ـ ـ ثظٝع ػٌغف )رق( 12 09 23 00 

 A  . .............……….٢ )ثٞاثغ ار٘ــبٍ(ـ ـ ثظٝع رق اٌُ٘زٌ 12 09 24 00 

 ث٤غ٣ٖ ٤ُُٞبّالّ ، )٤ُُٞبّ ِٓزلِٞعّ  ثظٝع ػٝإ اُجٞصاعـ ـ  12 09 25 00 

(L) ................................................................... 

 A 

 A  ـ ـ ؿ٤غٛـــب:  

 A  .............................................................رغٓؾـ ـ ـ  12 09 29 10 

 A  ......... ............................................ ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  12 09 29 90 

 A  .....أػٛبعٛبٖٓ أجَ  أؿبؿبـ ثظٝع ٗجبربد ػلج٤خ رؼعع  12 09 30 00 

 A  ـ ؿ٤غٛب:  

 A  ـ ـ ثظٝع سٌغ:  

 A  ..................... ................................ٔبٍٍْثظٝع ـ ـ ـ  12 09 91 10 

 A  ................. .....................................ًغاسثظٝع ـ ـ ـ  12 09 91 20 

 A  .........................................................كجَثظٝع ـ ـ ـ  12 09 91 30 

 A  ...... ...................................................ثظٝع جؼعـ  ـ ـ 12 09 91 40 

 A  ....................... ..................................ثظٝع س٤بعـ ـ ـ  12 09 91 50 

 A  ........................................................ًٞؿٚثظٝع ـ ـ ـ  12 09 91 60 

 A  ......... ................................................ثظٝع هغعـ ـ ـ  12 09 91 70 

 A  ................... ..................................ثظٝع ثبطٗجبٕـ ـ ـ  12 09 91 80 

 A  ؿ٤غٛـــب:ـ ـ  ـ  

 A  ................ ....................................سؾثظٝع ـ ـ ـ ـ  12 09 91 91 
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 كئخ اُغؿْ اإلجغاء الصــــــــــــنف أُ٘ـنعٓؼاُ٘ظبّ  اُج٘ض

 A  ............ .....................................جغج٤غثظٝع ـ ـ ـ ـ  12 09 91 92 

 A  .......… )ٖٓ ج٘ؾ ًبثـ٤ّٞ أٝث٤٘زٔب( ثـــظٝع كِلَـ ـ ـ ـ  12 09 91 93 

 A  .... ..........................................…. ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ ـ  12 09 91 99 

 A  ........... ....................................…..….ـ ـ ؿ٤غٛـــب  12 09 99 00 

اُض٣٘بع، ٍـبػجخ، أٝ  دل٤لٚ(  أهٔبعأثٔبع )   12.10

خ، ٝئٕ ًبٗذ ٓجغٝكخ أٝ ٓـذٞهخ أٝ ثلٌَ لٓجل

 اُض٣٘بع. دل٤لًٚغ٣بد ٌٓزِخ؛ ؿجبع 

  

اُض٣٘بع ؿ٤غ ٓجغٝكطخ ٝال ٓـطذٞهخ  دل٤لٚـ أثٔبع )أهٔبع(  12 10 10 00 

  ....... ...............................ٌٓزالد.ٝال ثلٌَ 

 A 

اُططض٣٘بع ٓجغٝكططخ أٝ ٓـططذٞهٚ أٝ  دل٤لططٚـطط أثٔططبع )أهٔططبع(  12 10 20 00 

 ......... ........اُض٣٘بع. دل٤لٚثلٌَ ًغ٣بد ٌٓزِخ؛ ؿجبع 

 A 

ٓططٖ  ٝاألثٔططبعظٝع ٗجبرططبد ٝأجؼاءٛططب، ثٔططب ك٤ٜططب اُجطط  12.11

ُ٘ٞع أُـزؼَٔ أؿبؿطب كط٢ هط٘بػخ اُؼططٞع أٝ كط٢ ا

اُوططططط٤ضُخ أٝ كططططط٢ أؿطططططغاى ئثطططططبصح اُذلطططططغاد، أٝ 

اُطل٤ِ٤ططبد أٝ اُلطغ٣ططبد، أٝ كطط٢ أؿططغاى ٓٔبثِططخ، 

ٍبػجططخ أٝ ٓجللططخ ٝئٕ ًبٗططذ ٓوطؼططخ أٝ ٌٓـططغح أٝ 

 ٓـذٞهخ.

  

 A  ..........................................…..............ـ جظٝع ج٘ـ٘ج  12 11 20 00 

 P .............................................................باًٌُٞ أٝعام ـ 12 11 30 00 

 P ............................................................فهق سلشب ـ 12 11 40 00 

   ـ ؿ٤غٛـــب:  

 A  ..................... ..............ٞصاء(ؿدت اُجغًخ )دجٚ ـ ـ ـ  12 11 90 10 

 P ...................................................سلشبف أؿٞصـ ـ ـ  12 11 90 20 

كظب٣ب ٝهططغ سلطت اُؼطٞص ٝسلطت اُوط٘ضٍ ٝأسلطبة ثشطٞع ـ ـ ـ  12 11 90 30 

 .................................................................أسغ

 B 

 
40 90 11 12 

 B  ...............................................................ـ ـ ـ ٗؼ٘بع
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 كئخ اُغؿْ اإلجغاء الصــــــــــــنف أُ٘ـنعٓؼاُ٘ظبّ  اُج٘ض

 
50 90 11 12 

 B   ...........................................................ـ ـ ـ ًغًض٣ٚ

 
60 90 11 12 

 P ........................................................ـ ـ ـ ه٘ت ٛ٘ض١

 
70 90 11 12 

 B  ...................................................ـ ـ ـ أػٞاص اُـٞاى

 B  ............ ...................................... ؿ٤غٛــــبـ ـ ـ  12 11 90 90 

هططغٕٝ سغٗططٞة )سططغٝة( ٝأػلططبة ثذغ٣ططخ ٝؿ٤غٛططب   12.12

ئ٤خ ٝكٞٗضع اُـٌغ ٝهوت اُـٌغ، ٖٓ اُطذبُت أُب

ٍبػجطططخ أٝ ٓجطططغصح أٝ ٓجٔطططضح أٝ جبكطططخ، ٝئٕ ًبٗطططذ 

ٝٓ٘زجبد ٗجبر٤طخ  اُلٞاًٚٓطذٞٗخ؛ ٟٗٞ ُٝت )هِت( 

اُٜ٘طططضثبء اُجغ٣طططخ ؿ٤طططغ  أسطططغ )ثٔطططب كططط٢ طُطططي جطططظٝع

أُذٔوخ ٖٓ كوط٤ِخ كط٤ٌٞع٣ب أٗز٤جطٞؽ ؿطبر٤لّٞ( 

ؿططزٜالى اُجلططغ١، ُال ؿبؿططب  أٓططٖ اُ٘ططٞع أُـططزشضّ 

 صاسِخ ك٢ ٌٓبٕ آسغ. ؿ٤غ ٓظًٞعح ٝال

  

     

   ـ ؿ٤غٛـــب:  

 A  ........... ..........................……………….ـ ـ كٞٗضع اُـٌغ 12 12 91 00 

   ـ ـ ؿ٤غٛـــب:  

 B  ...... ......................... ثظٝع ثط٤ز )أسٌغ ٝأهلغ(ـ ـ ـ  12 12 99 10 

 B  .. .... ................ .............................. هوت اُـٌغـ ـ ـ  12 12 99 30 

 B  .. ............................... ٝهغع خثظٝع ٣وط٤ٖ ًٝٞؿـ ـ ـ  12 12 99 40 

 B  ٟٗٞ ُٝت )هِت( أُلٔق ٝاُجغهٞم )صعام(..... ـ ـ ـ 12 12 99 50 

 B  ................................................... ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  12 12 99 90 

هلططٞع( دجططٞة، سططبّ ٝئٕ  هططق ٝرططجٖ ٝػوططبكبد )  12.13

ثلطططٌَ  ٌٓطططـٍٞخ أٝ ٓطذٞٗطططخ أٝ ًبٗطططذ ٜٓلطططٔخ،

 ٌٓزالد.

  

  ........... ......................................................رجٖـ ـ ـ  12 13 00 10 
A 

  ...................................... .............. ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  12 13 00 90 
A 
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 كئخ اُغؿْ اإلجغاء الصــــــــــــنف أُ٘ـنعٓؼاُ٘ظبّ  اُج٘ض

ِٓلٞف ُلز٢ ػِل٢ ٝكٞٗضع )ث٘جطغ( ػِلط٢ ٝجطظٝع   12.14

ػِل٤ططخ ًٝططأل ٝثغؿطط٤ْ )كوططٚ( ٝٗلططَ ًٝغٗططت ػِلطط٢ 

ٝرطغٓؾ ًٝغؿطط٘خ )ث٤و٤طٚ( ٝٓ٘زجططبد ػِل٤طخ ٓٔبثِططخ 

  .ٝئٕ ًبٗذ ثلٌَ ٌٓزالد

  

  ........ ......................ـ ٓـذٞم ٌٝٓزالد ثغؿ٤ْ )كوٚ( 12 14 10 00 
A 

  ـ ؿ٤غٛـــب:  
A 

  ........ .....................................................رغٓؾـ ـ ـ  12 14 90 10 
A 

  ........ ...............................ًغؿ٘خ )ث٤و٤ٚ( ٝجِجبٕـ ـ ـ  12 14 90 20 
A 

  ........ ..............................................ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  12 14 90 90 
A 
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 اُلئخ ٝدضح االؿز٤لبء اُوــــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

هطططٔؾ اُِطططي؛ هطططٔٞؽ عار٘جطططبد ٝهطططٔٞؽ عار٘ج٤طططخ   13.01

 ٝعار٘جبد ػ٣ز٤خ )ٓثَ اُجالؿْ(، ٍج٤ؼ٤خ.

  

 B  .................. ..........................................ـ هٔؾ ػغث٢  13 01 20 00 

   ـ ؿ٤غٛـــب:  

 A  ............................. ............................... ًث٤غاءـ ـ ـ  13 01 90 10 

 A  .......................... ................................... ٌبـزٓـ ـ ـ  13 01 90 20 

 A  ...................... ........................................جب١ٝـ ـ ـ  13 01 90 30 

 ............................................................. دِز٤ذـ ـ ـ  13 01 90 40 
 A 

 A  .............. ......................................... ٓــــغـ ـ ـ  13 01 90 50 

 A  ......... .......................................... ُجبٕ طًــغـ ـ   ـ 13 01 90 60 

 B  ..... .................................................. ُجبٕ ثشٞعـ ـ ـ  13 01 90 70 

 B  . ..................................................ُجبٕ الٓــ٠ـ ـ ـ  13 01 90 80 

   ؿ٤غٛـــب:ـ  ـ ـ  

 A  ........ ...................................... هٔٞؽ عار٘ج٤خـ ـ ـ ـ  13 01 90 91 

 A  .... ............................................. هٔٞؽ ػ٣ز٤خـ ـ ـ ـ  13 01 90 92 

 A  . ................................................ ثالؿْ ٍج٤ؼ٤خـ ـ ـ ـ  13 01 90 93 

 B  ......... ......................................... ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ ـ  13 01 90 99 

ػوططبعاد ٝسالهططبد ٗجبر٤ططخ، ٓططٞاص ثٌز٤٘٤ططخ، ثٌز٤٘ططبد   13.02

ٝثٌزططبد، آجططبع ـ آجططبع ٝؿ٤غٛططب ٓططٖ ٓططٞاص ٓشب٤ٍططخ 

ٌٝٓثلطططبد، ٓلطططزوخ ٓطططٖ ٓ٘زجطططبد ٗجبر٤طططخ، ٝئٕ ًبٗطططذ 

 ٓؼضُٚ.

  

   ـ ػوبعاد ٝسالهبد ٗجبر٤خ:  

 P ............................................................……ـ ـ أك٤ٕٞ 13 02 11 00 
   ـ ـ ؿ٤غٛـــب:  

 P ............................................................دل٤قـ ـ ـ  13 02 19 10 

 

 

 اُوئخ ــــــ٘قاُوــــــ عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

ٓ٘زجططبد ٗجبر٤ططخ ؿ٤ططغ ٓططظًٞعح ٝال صاسِططٚ كطط٢ ٌٓططبٕ   14.04

 آسغ.

  

   ـ ؿ٤غٛـــب:  

 B  ..... ..................................................د٘ــبء.ـ ـ ـ  14 04 90 20 
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 اُلئخ اُوــــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

ٝكطططذّٞ  صٛطططٖ اُش٘ؼ٣طططغ( )ثٔطططب ك٤ٜطططبكطططذّٞ س٘ؼ٣طططغ  15.01

أٝ  02.09اُج٘ططض  ػططضا اُضاسِططخ كطط٢ صٝاجططٖ ٤ٍططٞع

15.03. 

   

 B  ....... ................................صٝاجٖكذّٞ ٤ٍٞع ـ ـ ـ  15 01 00 10 

كططذْ ػظططْ صٝاجطٖ ٝكططذّٞ ٓـزذوططَ ػ٤ِٜططب ٓططٖ ٗلب٣ططب ـط ـ ـ  15 01 00 20 

 ... .................................................... اُضٝاجٖ

 B 

صٛططٖ ٝكططذْ اُش٘ؼ٣ططغ ثٔططب ك٤ٜططب كططذْ اُؼظططْ ٝاُلططذّٞ ـطط ـ ـ  15 01 00 30 

 X ...........................اُش٘ؼ٣غ  دأُزذوَ ػ٤ِٜب ٖٓ ٗلب٣ب

كذّٞ ٝصٕٛٞ كوطبئَ اُجوطغ أٝ اٌُطإٔ أٝ أُطبػؼ   15.02

 . 15.03ػضا اُضاسِخ ك٢ اُج٘ض 

  

 ..............................ٝصٕٛٞ كوبئَ اُجوغ كذّٞ ـ ـ ـ  15 02 00 10 
 B 

 A  ...............كذّٞ ٝصٕٛٞ كوبئَ اٌُإٔ ٝأُبػؼ ـ ـ ـ  15 02 00 20 

ؿز٤بع٣ٖ صٖٛ ٝكذْ اُش٘ؼ٣غ ٝػ٣ذ صٖٛ اُش٘ؼ٣غ   15.03

ٝؿططز٤بع٣ٖ ػ٣زطط٢، ٝػ٣ططذ صٛططٖ ٝكططذْ ٝٓغجططغ٣ٖ 

ػ٣زطط٢، ؿ٤ططغ ٓـططزذِجخ ٝال ٓشٍِٞططخ ٝال ٓذٌططغح 

 أسغٟ.ثأ١ ٍغم 

  

 
  

   :ؿز٤بع٣ٖ ػ٣ز٢ـ ـ ـ   

 X ……...........................................ـ ـ ـ ـ ٖٓ س٘ؼ٣غ 15 03 00 11 

 B  .........................................................ـ ـ ـ ـ ؿ٤غٙ 15 03 00 19 

   :ٓغجغ٣ٖ ػ٣ز٢ـ ـ ـ   

 X ……….........................................ـ ـ ـ ـ ٖٓ س٘ؼ٣غ 15 03 00 21 

 B  .........................................................ـ ـ ـ ـ ؿ٤غٙ 15 03 00 29 

   :ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ    

 X ... ..............................................ـ ـ ـ ـ ٖٓ س٘ؼ٣غ 15 03 00 91 

 B  .........................................................ـ ـ ؿ٤غٙـ ـ  15 03 00 99 

، ػ٣ططذ كططٍٞ اُوطط٣ٞب ٝجؼ٣ئبرططٚ، ٝئٕ ًططبٕ ٌٓططغعا    15.07

 .٤ب  ئ٤ٔب٤ٌُٖٝ ؿ٤غ ٓؼضٍ ً

  

 B  ... .......................هٔـٚـ ػ٣ذ سبّ ٝئٕ ًبٕ هض أػ٣َ  15 07 10 00 

 B  ... ................................................................ـ ؿ٤غٙ  15 07 90 00 

، ػ٣ططذ كططٍٞ ؿططٞصا٢ٗ ٝجؼ٣ئبرططٚ، ٝئٕ ًططبٕ ٌٓططغعا    15.08

 . ٤ب  ئ٤ٔب٤ٌُٖٝ ؿ٤غ ٓؼضٍ ً

  

 A  ................................... ...........................ـ ػ٣ذ سبّ  15 08 10 00 

 A  ................................. ..................................ـ ؿ٤غٙ  15 08 90 00 

، ٌُٝططٖ ػ٣ططذ ػ٣زططٕٞ ٝجؼ٣ئبرططٚ، ٝئٕ ًططبٕ ٌٓططغعا    15.09

  ٤ٔ٤ًبئ٤ب.ؿ٤غ ٓؼضٍ 

  

 B  .............................ـ ػ٣ذ اُؼوغح األ٠ُٝ )ػ٣ذ ثٌغ(  15 09 10 00 

 B  ........... ........................................................ـ ؿ٤غٙ  15 09 90 00 

ٖٓ  ػ٤ِٜب ٓـزذوَ ئبرٜب٣جؼ ٝ أسغ ػ٣ٞد 15 10 00 00 15.10

 ٓؼضُخ ٌُٖٝ ؿ٤غ ػ٣زٕٞ كوَ،ٝئٕ ًبٗذ ٌٓغعح

 اُؼ٣ٞد أٝ ثٔب ك٢ طُي ٓشب٤َُ رِي ٤ب،ئ٤ٔب٤ً

 جؼ٣ئبرٜب ٓغ ػ٣ٞد أٝ جؼ٣ئبد أسغ صاسِخ ك٢ 

B 
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 اُلئخ اُوــــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

 .15.09اُج٘ض 

، ٌُٖٝ ؿ٤طغ ٝجؼ٣ئبرٚ، ٝئٕ ًبٕ ٌٓغعا   ػ٣ذ ٗش٤َ  15.11

 .٤ب  ئ٤ٔب٤ٓؼضٍ ً

 B 

 B  ...............................................................ـ ػ٣ذ سبّ  15 11 10 00 

 B  ...... .............................................................ـ ؿ٤غٙ  15 11 90 00 

ػجبص اُلٔؾ أٝ ثظٝع اُوغٍْ أٝ  ظٝعثػ٣ٞد   15.12

ٌُٖٝ  ٝئٕ ًبٗذ ٌٓغعح، ثظٝع اُوطٖ ٝجؼ٣ئبرٚ،

 . ٤ب  ئ٤ٔب٤ؿ٤غ ٓؼضُخ ً

 B 

 B  ـ ػ٣ذ ثظٝع ػجبص اُلٔؾ أٝ اُوغٍْ ٝجؼئ٤برٜب:  

 B  .... ..................................................…ـ ـ ػ٣ذ سبّ  15 12 11 00 

 B  .....................................................………ـ ـ ؿ٤غٙ  15 12 19 00 

 B  ـ ػ٣ذ ثظعح اُوطٖ ٝجؼ٣ئبرٚ:   

 B  .................…ـ ـ ػ٣ذ سبّ ٝئٕ ٗؼع ٓ٘ٚ اُجٞؿ٤جٍٞ 15 12 21 00 

 B  ..... ...................................................……ـ ـ ؿ٤غٙ  15 12 29 00 

ػ٣ٞد جٞػ اُٜ٘ض )ًٞثغا( أٝ ٟٗٞ ثٔغح اُ٘ش٤َ أٝ   15.13

ٗطططٟٞ ٗشطططَ اُجغاػ٣طططَ )٣بثبؿطططٞ( ٝجؼ٣ئبرٜطططب، ٝئٕ 

 . ٤ب  ئ٤ٔب٤ًبٗذ ٌٓغعح، ٌُٖٝ ؿ٤غ ٓؼضُخ ً

 B 

 B  ـ ػ٣ذ جٞػ اُٜ٘ض )ًٞثغا( ٝجؼ٣ئبرٚ:  

 B  ...................................................……ـ ـ ػ٣ذ سبّ  15 13 11 00 

 B  ..................................................................ـ ـ ؿ٤غٙ  15 13 19 00 

ـ ػ٣ذ ٟٗٞ ثٔغح اُ٘ش٤َ أٝ ٗطٟٞ ٗش٤طَ اُجغاػ٣طَ )٣بثبؿطٞ(   

 ٝجؼ٣ئبرٚ:

 B 

 B  ..................... ....................................ـ ـ ػ٣ذ سبّ  15 13 21 00 

 B  ........................................................... .ـ ـ ؿ٤غٙ 15 13 29 00 

ٕ ًبٗططذ أٝ سططغصٍ ٝجؼ٣ئٜططب، ٝأػ٣ططذ ُلططذ ؿططِجْ   15.14

 ٤ًٔب٣ٝب . ٓؼضُخ ٌُٖٝ ؿ٤غ ٌٓغعح،

 B 

 ه٤ِِطخ ٓذزط١ٞ ػِط٠ ٗـطجخ ؿطِجْ ٝجؼ٣ئبرٜطب ٝأػ٣ذ ُلذ  ـ  

 ٖٓ دبٓي اال٣غٝؿ٤ي:

 B 

 B  .......................... .................….............ـ ـ ػ٣ذ سبّ 15 14 11 00 

 B  ............................................................ .ـ ـ ؿ٤غٛب 15 14 19 00 

 B  ؿ٤ــغٛب: ـ  

 ...........................................................ػ٣ذ سبّ ـ ـ 15 14 91 00 
 B 

 B  ..........................................................ؿ٤ــغٛبـ ـ  15 14 99 00 

ػ٣ططٞد ٝصٛططٕٞ ٗجبر٤ططخ ثبثزططخ أسططغ )ثٔططب ك٤ٜططب ػ٣ططذ   15.15

جٞجٞثططب( ٝجؼ٣ئبرٜططب، ٝئٕ ًبٗططذ ٌٓططغعح، ٌُٝطططٖ 

 ٤ب. ئ٤ٔب٤ؿ٤غ ٓؼضُخ ً

 B 

 B    ـ ػ٣ذ ثظع اٌُزبٕ ٝجؼ٣ئبرٚ:  

 B  .......................... .................................سبّ ـ ـ ػ٣ذ 15 15 11 00 

 B  ..................................................….............ـ ـ ؿ٤غٙ 15 15 19 00 

 B  ـ ػ٣ذ اُظعح ٝجؼ٣ئبرٚ:  

 B  ........................................................... .ـ ـ ػ٣ذ سبّ 15 15 21 00 

 B  ............... ............................. ........... ...........ـ ـ ؿ٤غٙ 15 15 29 00 

 B  ............................................ـ ػ٣ذ سغٝع ٝجؼ٣ئبرٚ  15 15 30 00 

 B  .............. .............................ـ ػ٣ذ ؿٔـْ ٝجؼ٣ئبرٚ  15 15 50 00 

 B  ....................................................................ـ ؿ٤غٙ  15 15 90 00 

 B ٕٞ ٝكططططذّٞ ٝػ٣ططططٞد د٤ٞا٤ٗططططخ أٝ ٗجبر٤ططططخ ـططططـصٛ  15.16
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 اُلئخ اُوــــــــــــ٘ق عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

ٝجؼ٣ئبرٜططططب، ٜٓضعجططططخ، ٤ًِططططب أٝ جؼئ٤ططططب، ٓؼضُططططخ 

األؿزغح )أُزـ٤غح اؿزغرٜب(، أٝ ٓؼطبص أؿطزغرٜب أٝ 

خ.  ٓذُٞططخ ثطغ٣وططخ اال٤ُططؼٙ، ٝئٕ ًبٗططذ ج٤ِـططغ٤٘٣

 ٌٓغعح، ٌُٖٝ ؿ٤غ ٓذٌغح أًثغ ٖٓ طُي. 
 .............ٝجؼ٣ئبرٜب.ـ صٕٛٞ ٝكذّٞ ٝػ٣ٞد د٤ٞا٤ٗخ  15 16 10 00 

 B 

ٓغجغ٣ٖ؛ ٓشب٤َُ أٝ ٓذٌغاد ؿظائ٤خ ٓطٖ صٛطٕٞ   15.17

أٝ كطططذّٞ أٝ ػ٣طططٞد ٗجبر٤طططخ أٝ د٤ٞا٤ٗطططخ أٝ ٓطططٖ 

د ٓشزِلطخ صاسِطخ جؼ٣ئبد صٕٛٞ أٝ كذّٞ أٝ ػ٣طٞ

ك٢ ٛطظا اُلوطَ، ػطضا اُطضٕٛٞ ٝاُلطذّٞ ٝاُؼ٣طٞد 

اُوططططبُذخ ُألًططططَ ٝجؼ٣ئبرٜططططب اُضاسِططططخ كطططط٢ اُج٘ططططض 

15.16. 

  

   ـ ٓغجغ٣ٖ ػضا أُغجغ٣ٖ اُـبئَ:  

 A  .......... .................................................. ؿ٤غٙـ ـ ـ  15 17 10 90 

     

ب ٗبرجخ ػٖ ٓؼبُجطخ أُطٞاص اُض٤٘ٛطخ أٝ ص٣جغا، ثوب٣  15.22

 اُلٔٞع اُذ٤ٞا٤ٗخ أٝ اُ٘جبر٤خ.

  

اُذ٤ٞا٤ٗخ أٝ  ثوب٣ب ٗبرجخ ٖٓ ٓؼبُجخ أُٞاص اُض٤٘ٛخ أٝـ ـ ـ  15 22 00 20 

 A  ......................................................... اُ٘جبر٤خ
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 اُلئخ ــ٘قاُوـــــــــــ عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن عهْ اُج٘ض

ٝٓ٘زجبد ٓٔبثِخ ٖٓ ُذّٞ )ؿ٤ِع أٝ عك٤غ( ؿجن   16.01

أٝ ٖٓ أدلبء ٝأٍغاف أٝ ٖٓ صّ د٤ٞا٢ٗ؛ 

   أُ٘زجبد.ٛظٙ  أؿبؿٜبٓذٌغاد ؿظائ٤خ 

، ؿال٢ٓٓؼجـــأح ك٢ ٓوبع٣ٖ ٝأؿِلخ ٓٔبثِخ )ٓبعرض٣ال، ـ ـ ـ   

   :ٗوبٗن ..اُز(

 X .. ...........................ـ ـ ـ ـ ٖٓ س٘ؼ٣غ أٝ صّ د٤ٞا٢ٗ. 16 01 00 11 

 A  ............. ..............................................ـ ـ ـ ـ ؿ٤غٙ 16 01 00 19 

   ٓؼجأح ك٢ أٝػ٤خ ٓذٌٔخ اُـِن )ٓؼِجخ أٝ ٓب ٣ٔبثِٜب(: ـ ـ ـ  

 X .. ...........................ـ ـ ـ ـ ٖٓ س٘ؼ٣غ أٝ صّ د٤ٞا٢ٗ. 16 01 00 21 

 B  ............. ..............................................ـ ـ ـ ـ ؿ٤غٙ 16 01 00 29 

   :ٓجٔضحـ ـ ـ   

 X .. ...........................ـ ـ ـ ـ ٖٓ س٘ؼ٣غ أٝ صّ د٤ٞا٢ٗ. 16 01 00 31 

 B  ............. ..............................................ـ ـ ـ ـ ؿ٤غٙ 16 01 00 39 

ٓذٌغاد ٝأه٘بف ٓذلٞظخ أسغ ٖٓ ُذّٞ أٝ ٖٓ   16.02

    د٤ٞا٢ٗ.أدلبء ٝأٍغاف أٝ ٖٓ صّ 

   ٓزجبٗـخ:ـ ٓذٌغاد   

 B  ................................................. ....أٍلبٍأؿظ٣خ ـ ـ ـ  16 02 10 10 

 B  ..................................... ................ ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  16 02 10 90 

 A  ...................................  ...ـ ٖٓ أًجبص أ١ ٖٓ اُذ٤ٞاٗبد 16 02 20 00 

   :01.05ـ ٖٓ اُط٤ٞع اُضٝاجٖ اُضاسِخ ك٢ اُج٘ض   

 B  ...................  ...ـ ـ ٖٓ دجق )ص٣ٞى ٝصجبجبد ع٤ٓٝخ( 16 02 31 00 

 ٞؽ ـٞع جبُـٖٓ ٗ بدـصجبج ٞى أٝــٖٓ ص٣ ـ ـ 16 02 32 00 

 A  ... .............................................................. ص٣ٔـزٌٞؽ

 B  ............................................. ... .......ـ ـ ؿ٤غٛـــب  16 02 39 00 

   ـ ٖٓ كو٤ِخ اُش٘بػ٣غ:  

 X .............................................ـ ـ كشظ اُش٘ؼ٣غ ٝهطؼٚ  16 02 41 00 

 X ............................................ـ ـ ًزق اُش٘ؼ٣غ ٝهطؼٚ  16 02 42 00 

 X ...............................ـ ـ ؿ٤غٛـــب ثٔب ك٤ٜب أُشب٤َُ 16 02 49 00 

   ـ ٖٓ كو٤ِخ األثوبع:  

 B  .............  ... ثـطغٓب )ُذْ ٓجٜغ ٝٓذٌغ ٝٓجلق(ـ ـ ـ  16 02 50 10 

 B  .....................  ... ؿ٤غٛـــب )ٓؼِجخ ٝٓب ٣ٔبثِٜب(ـ ـ ـ  16 02 50 90 

   ك٤ٜب أُذٌغاد ٖٓ صّ اُذ٤ٞاٗبد: ـ ؿ٤غٛـــب، ثٔب  

ٖٓ  % ٝػٗب  20ًثغ ٖٓ أُذٌغاد اُـظائ٤خ أُذز٣ٞخ ػ٠ِ أـ ـ ـ  16 02 90 10 

 B  ............... ...............جبٛؼح(اُِذْ )ٝججبد 

   ٖٓ د٤ٞاٗبد: ٝأدلبءأٍغاف ـ ـ ـ   

 A  .........  ................................................أُـ٘خـ ـ ـ ـ  16 02 90 21 

 A  ....  ............................. ؿ٤غٛـــب )ػضا األًجبص(ـ ـ ـ ـ  16 02 90 29 

 X  ..............................ـ ـ ـ ٓذٌغاد ٖٓ صّ اُذ٤ٞاٗبد 16 02 90 30 

 B  ...................................................  ...ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  16 02 90 90 

سالهبد ٝػوبعاد ُذْ أٝ اؿٔبى أٝ هلغ٣بد أٝ   16.03

   ٓبئ٤خ أسغ.  د٣بالكوبع عس٣ٞبد ٝ

 B  ..............  ..................... سالهبد ٝػوبعاد ُذْـ ـ ـ  16 03 00 10 
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 اُلئخ الصــــــــــنف عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

ُزٞػ بأُ أٗٞاع ؿٌغ أسغ، ثٔب ك٤ٜب اٌُزٞػ ٝ  17.02

، ٝك٢ دبُزٜب اُلغًزٞػ اُ٘و٤خ ٤ًٔب٣ٝب   ٝاُجًِٞٞػ ٝ

ائَ ؿٌغ٣خ ؿ٤غ ٓذز٣ٞخ ػ٠ِ ٌٜٓ٘بد اُوِجخ؛ ؿٞ

ثضاٍ ػـَ )ػـَ ه٘بػ٢( أأٝ ٓٞاص ر٣ِٖٞ ٌٓبكخ؛ 

ٝئٕ ًبٗذ ٓٔؼٝجخ ثؼـَ ٍج٤ؼ٢؛ ؿٌغ ٝػـَ 

   أؿٞص ٓذغٝهبٕ )ًبعا٤َٓ(.

   ـ ٌُزٞػ ٝؿبئَ ٌُزٞػ:   

ػ٘ٚ  % أٝ أًثغ ٖٓ اٌُزٞػ ٓؼجغا  99ػ٠ِ  ـ ـ ٣ذز١ٞ ٝػٗب   17 02 11 00 

  . ..........أُبصح اُجبكخ الٓبئ٢ ٓذـٞثب ػ٠ِ ثٌِزٞػ

B 

 

 B  .................................................... ....ـ ـ ؿ٤غٛـــب  17 02 19 00 

 B  ....................................... ....ـ ؿٌغ ه٤وت ٝؿبئَ ه٤وت  17 02 20 00 

زٞػ أٝ ٣ذز١ٞ ػ٠ِ كغً ـ جًِٞٞػ ٝؿبئَ جًِٞٞػ، ال 17 02 30 00 

 ٖٓ اُلغًزٞػ ٓذـٞثب   % ٝػٗب  ٣20ذز١ٞ ػ٠ِ أهَ ٖٓ 

 B  . ..... ...............................................ػ٠ِ اُذبُخ اُجبكخ 

ـ جًِٞٞػ ٝؿبئَ جًِٞٞػ، ٣ذز١ٞ ػ٠ِ كغًزٞػ ث٘ـجخ  17 02 40 00 

ػ٠ِ اُذبُخ  % ٓذـٞثب ٝػٗب  50% أٝ أًثغ ٝأهَ ٖٓ 20

 B  .......................ُـٌغ أُ٘ؼٌؾ ثبؿزث٘بء ا اُجبكخ

 B  ............................................ ....٤ب ئب٤ـ كغًزٞػ ٗو٢ ٤ًٔ 17 02 50 00 

ـ أٗٞاع أسغ ٖٓ اُلغًزٞػ ٝؿبئَ اُلغًزٞػ رذز١ٞ ػ٠ِ أًثغ  17 02 60 00 

ػ٠ِ اُذبُخ اُجبكخ  ٖٓ اُلغًزٞػ ٓذـٞثب   % ٝػٗب  50ٖٓ 

  ................................اُـٌغ أُ٘ؼٌؾ  ثبؿزث٘بء

B 

 

ٝٓشب٤َُ  ثٔب ك٤ٜب اُـٌغ أُ٘ؼٌؾٖٓ اُـٌغ ـ ؿ٤غٛـــب   

ٖٓ اُلغًزٞػ  % ٝػٗب  50رذز١ٞ ػ٠ِ اُـٞائَ اُـٌغ٣خ 

   ػ٠ِ اُذبُخ اُجبكخ:  ٓذـٞثب  

 A  ... ................................. ٤ب  ئب٤ؿٌغٝػ ؿ٤غ ٗو٢ ٤ًٔـ ـ ـ  17 02 90 20 

 A  .................. ..... ٤ب  ئب٤ؿٌغ ٓ٘ؼٌؾ ٝئٕ ًبٕ ٗو٤ب ٤ًٔـ ـ ـ  17 02 90 30 

 A  ............................... ..... ٤ب  ئب٤كغًزٞػ ؿ٤غ ٗو٢ ٤ًٔـ ـ ـ  17 02 90 40 

 ٝئٕ ًبٗذ ًث٤لخ، ؿ٤غ ِٓٞٗخ ٝال ٓؼطغح أسغ،ؿٞائَ ؿٌغ٣خ ـ ـ ـ  17 02 90 50 
...................................................... .....  B 

 B  ................................. .... ؿٌغ ٓذغٝم )ًبعا٤َٓ(ـ ـ ـ  17 02 90 60 

 B  ................................................ ....ػـَ ه٘بػ٢ـ ـ ـ  17 02 90 70 

 B  ..... .................................................بؿ٤غٛــــ ـ ـ  17 02 90 90 

أٝ  اؿزشالمػـَ أؿٞص )صثؾ ؿٌغ( ٗبرج ٖٓ   17.03

   رٌغ٣غ اُـٌغ.

 B  ....................................... .....ـ ػـَ أؿٞص )صثؾ ؿٌغ( 17 03 10 00 

 B  ...... ................................................................ـ ؿ٤غٙ  17 03 90 00 
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 اُلئخ الصــــــــــــنف عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

ػجطططبئٖ ؿظائ٤طططخ ٝئٕ ًبٗطططذ ٓطجٞسطططخ أٝ ٓذلطططٞح   19.02

ٓططبصح أسططغٟ( أٝ ٓذٌططغح ثطغ٣وططخ  أ٣ططخ)ثططبُِذْ أٝ 

ح أٝ اُلطؼ٤غ٣خ أٝ ٌغٝٗطببؿز٢ أٝ أُجأسغٟ ٓثَ اُـط

اك٤طط٢ُٞ أٝ اٌُططب٢ِٗٞ٤ٗ؛ اُالػا٤ٗططب أٝ اُج٘ٞكطط٢ أٝ اُغ

   ًـٌـ٢ )أُـغث٤خ( ٝئٕ ًبٗذ ٓذٌغح.

ـطط ػجططبئٖ ؿظائ٤ططخ ؿ٤ططغ ٓطجٞسططخ ٝال ٓذلططٞح ٝال ٓذٌططغح   

   ثطغ٣خ أسغٟ: 

   ـ ـ رذز١ٞ ػ٠ِ ث٤ي:   

 ..... ................................................ ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  19 02 11 90 

 

B 
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 اُلئخ ـــ٘قـاُوـــــ ٔ٘ـنعٓؼاُ٘ظبّ اُ اُج٘ض

ؼاء أسغ ٖٓ اُ٘جبربد   ــسٌغ، كٞاًٚ، أثٔبع ٝأج  20.01

، ٓذٌغح أٝ ٓذلٞظخ ثبُشَ أٝ ُألًَهبُذخ 

   ثذبٓي اُش٤ِي.

 ............................ ...............ـ س٤بع ٝهثبء ٝس٤بع ٓذجت 20 01 10 00 

 

B 

 

   ـ ؿ٤غٛـــب:    

   : ُألًَبد هبُذخ سٌغ ٝٗجبرـ ـ ـ   

 B  ......................... ....................ًٔأ )كوغ( كطغ ٝـ ـ ـ ـ  20 01 90 11 

 B  ....................... ............................هجبع ػ٣زٕٞ ٝـ ـ ـ ـ  20 01 90 12 

 B  ................... .................................كِلَ أسٌغـ ـ ـ ـ  20 01 90 13 

 B  ............... .....................ٓشِالد ٓلٌِخ )ٍغك٢(ـ ـ ـ ـ  20 01 90 14 

 B  ............ ..............................................ث٘ضٝعحـ ـ ـ ـ  20 01 90 15 

 B  ........ ............................................ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ ـ  20 01 90 19 

 B  ..... ................................................كٞاًٚ ٝأثٔبعـ ـ ـ  20 01 90 20 

ث٘طضٝعح ٓذٌططغح أٝ ٓذلٞظطخ ثـ٤ططغ اُشطَ أٝ دٔططي   20.02

   اُش٤ِي.

 B  . ..........................................ـ ث٘ضٝعح، ًبِٓخ أٝ ٓوطؼخ 20 02 10 00 

 B  ـ ؿ٤غٛـــب:   

 B  .. ..................................اُج٘ضٝعح)ٓؼجٕٞ( ٛغ٣ؾ ـ ـ ـ  20 02 90 10 

 B  ............ ...........................................ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  20 02 90 90 

ًٔأ، ٓذٌغ أٝ ٓذلٞظ ثـ٤غ اُشَ أٝ دٔطي  كطغ ٝ  20.03

   اُش٤ِي.

 00 10 03 20 

 .............................. ـ فطــر من جنس أجاريكوس

....  A 

 A  .......... ............................................ـ ًٔـــأ )كوغ(  20 03 20 00 

 ......................................................... ؿ٤غٛــب ـ 20 03 90 00 

 

B 

 

ٓذٌطططغح أٝ ٓذلٞظطططخ ثـ٤طططغ اُشطططَ أٝ  سٌطططغ أسطططغ  20.04

دٔططي اُش٤ِططي ٓجٔططضح، ػططضا أُ٘زجططبد اُضاسِططخ كطط٢ 

  .20.06اُج٘ض 

 

 

 
   ـ سٌغ أسغ ٝس٤َِ سٌغ:   

 B  .............................. ..................................جؼعـ ـ ـ  20 04 90 10 

 B  ......................... ....................................٤ُبءاثؼـ ـ ـ  20 04 90 20 

 B  ..................... ....................................كبه٤ُٞبءـ ـ ـ  20 04 90 30 

 A  ............... ...............................................ُٞث٤بـ ـ ـ  20 04 90 40 

 A  ...............................................................٤ِٕٛٞـ ـ ـ  20 04 90 50 

 ...............................................................ؿجبٗزـ ـ ـ  20 04 90 60 
 

B 

 

 B  ............... ..............................................بثب٤ٓــ ـ ـ  20 04 90 70 

 B  ... ..................................................سٌغ ٓلٌِخـ ـ ـ  20 04 90 80 

 A  ......... .............................................ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  20 04 90 90 

سٌطططغ أسطططغ ٓذٌطططغح أٝ ٓذلٞظطططخ ثـ٤طططغ اُشطططَ أٝ   20.05

  جطبد اُضاسِطخ ؿ٤غ ٓجٔضح، ػطضا أُ٘ز، دٔي اُش٤ِي
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 اُلئخ ـــ٘قـاُوـــــ ٔ٘ـنعٓؼاُ٘ظبّ اُ اُج٘ض

 . 20.06ك٢ اُج٘ض 
   ـ سٌغ ٓزجبٗـخ:  

 A  ........ ............................. األٍلبٍ ُزـظ٣خـ ـ ـ  20 05 10 10 

 A  ......... ....................................ُِذ٤ٔخ.ـ ـ ـ  20 05 10 20 

 A  ......... ............................................ ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  20 05 10 90 

 ... .......................................)ث٤ؼّٝ ؿبر٤ل٤ّٞ( ثؼا٤ُبءـ  20 05 40 00 

 

B 

 

   )ٗٞع ك٤ج٤٘ب، ٗٞع كبه٤ُٞٞؽ(: كبه٤ُٞب ٝ ُٞث٤بـ   

 B  ........ ............................، دجبدكبه٤ُٞب ٝ ُٞث٤بـ ـ   20 05 51 00 

 B  ......... ...............................................ـ ـ ؿ٤غٛـــب. 20 05 59 00 

 B  .....................................................................ـ ٤ِٕٛٞ. 20 05 60 00 

 B  .. ..................................................................ـ ػ٣زٕٞ. 20 05 70 00 

   ـ سٌغ أسغ ٝس٤َِ سٌغ:   

 A  ................................ ـ ـ ثغاػْ اُجٞم اُٜ٘ض١ )ثبٓجٞ( 20 05 91 00 

   ـ ـ ؿ٤غٙ:   

   : أُجبكغ ُالؿزٜالىٓذٌغح ٓغ ٓٞاص أسغ ٝٓؼضح ـ ـ ـ   

 B  .. ..................................................كٍٞ ٓضٓؾـ ـ ـ ـ  20 05 99 11 

 B  ........ ......................................دٔن ثبُطذ٤٘خـ ـ ـ ـ  20 05 99 12 

 B  ....... .............................دسٌغ ٝثوٍٞ ثبُوِوبـ ـ ـ ـ  20 05 99 13 

 B  ......... ..........................................ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ ـ  20 05 99 19 

   :ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ   

 A  ........ ..................................................ثب٤ٓبءـ ـ ـ ـ  20 05 99 91 

 A  ........... ....................................كٍٞ أسٌغ دتـ ـ ـ ـ  20 05 99 92 

 Aِِ   ........ ..................................................ؿجبٗزـ ـ ـ ـ  20 05 99 93 

 ....... .....................سغكٞف )اٌٗبع اع٢ً ك٢ًٞ(ـ ـ ـ ـ  20 05 99 94 

 

B 

 

 A  .......... ........................................سٌغ ٓلٌِخـ ـ ـ ـ  20 05 99 95 

 A  .... ..............................غ )كًٞٞعد(ِٓلٞف ٓشٔـ ـ ـ ـ  20 05 99 96 

 .... ................................................ٝعم اُؼ٘تـ ـ ـ ـ  20 05 99 97 

 

B 

 

 A  ....... .....................................سٌغ ٝٗجبربد أسغـ ـ ـ ـ  20 05 99 99 

جؼاء ٗجبرطبد أثٔبع ٝهلٞع كٞاًٚ ٝسٌغ ٝكٞاًٚ ٝأ 20 06 00 00 20.06

أسطططططغ، ٓذلٞظطططططخ ثبُـطططططٌغ )ثطغ٣وطططططخ اُزوط٤طططططغ أٝ 

  ... .............................................................اُزجِٞع(.

B 

 

ٛطغ٣ؾ  سجط٤ن )ٓطغٓالص( ٝ ٛالّ كٞاًٚ، ٝ ٓغث٠ ٝ  20.07

أٝ ػجططٖ كٞاًططٚ أٝ أثٔططبع، ٓزذوططَ ػ٤ِٜططب ثططبُطجز 

   ٓٞاص رذ٤ِخ أسغ. أٌٝغ ؿ ئ٤ُٜبٝئٕ أ٤ًق 

   ـ سٌغ ٓزجبٗـخ:  

 ............ ..........................األٍلبٍ ُزـظ٣خـ ـ ـ  20 07 10 10 
 

B 

 

 A  ........ .......................................ُِذ٤ٔخـ ـ ـ  20 07 10 20 

 .. ....................................................ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  20 07 10 90 

 

B 

 

   ـ ؿ٤غٛـــب:   

     د٤ٌٔبد:ـ ـ   

 A  ........... .....................................سج٤ن )ٓغٓالص(ـ ـ ـ  20 07 91 10 

 A  .......................................................ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  20 07 91 90 
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 اُلئخ ـــ٘قـاُوـــــ ٔ٘ـنعٓؼاُ٘ظبّ اُ اُج٘ض

   : ـ ـ ؿ٤غٛـــب  

    :آسغٛالّ كٞاًٚ  ٓغث٤بد ٝـ ـ ـ   

 B  ................. ...........................................سٞرـ ـ ـ ـ  20 07 99 11 

 B  .............. ...........................................ٓلٔقـ ـ ـ ـ  20 07 99 12 

 B  ........ .....................................................رلبحـ ـ ـ ـ  20 07 99 13 

 B  .... ........................................................ثط٤زـ ـ ـ ـ  20 07 99 14 

 B  ................................................... ..........ًغػـ ـ ـ ـ  20 07 99 15 

 B  .............................................. ............كغاُٝخـ ـ ـ ـ  20 07 99 16 

 B  ................................................ .............رٞدـ ـ ـ ـ  20 07 99 17 

 B  ....................................... .............ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ ـ  20 07 99 19 

 B  .................................. .......................هٔغ اُض٣ٖـ ـ ـ  20 07 99 20 

 Aِِ   ............................. ............ِٓجٖ )ٖٓ ُت اُؼث٤ت(ـ ـ ـ  20 07 99 30 

 B  .......................................... .............ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ  20 07 99 90 

ُألًططَ ٝأجططؼاء ٗجبرططبد أسططغ هططبُذخ  أثٔططبعكٞاًططٚ أٝ   20.08

 أًطط٤قأٝ ٓذلٞظططخ ثطغ٣وططخ أسططغٟ، ٝئٕ  ٓذٌططغح

ؿطططٌغ أٝ ٓطططٞاص رذ٤ِطططخ أسطططغ أٝ ًذطططٍٞ، ؿ٤طططغ  ئ٤ُٜطططب

   ٓظًٞعح ٝال صاسِخ ك٢ ٌٓبٕ آسغ.

ـططط أثٔطططبع هلطططغ٣خ ٝكطططٍٞ ؿطططٞصا٢ٗ ٝثطططظٝع أسطططغ ٝئٕ ًبٗطططذ   

   ٓشٍِٞخ:

   ؿٞصا٢ٗ:ـ ـ كٍٞ   

 B  ..... ..................................ٓذٔن ٝئٕ ًبٕ ِٓٔذب  ـ ـ ـ  20 08 11 10 

 B  ..... .....................................ػثضح اُلٍٞ اُـٞصا٢ٗـ ـ ـ  20 08 11 20 

 B  ـ ـ ؿ٤غٛـــب، ثٔب ك٤ٜب أُشب٤َُ:   

 B   :ِٓٔذخأثٔبع هلغ٣خ ٓذٔوخ ٝئٕ ًبٗذ ـ ـ ـ   

 B  ... ...........................................................ُٞػـ ـ ـ ـ  20 08 19 11 

 B  .... .......................................................كـزنـ ـ ـ ـ  20 08 19 12 

 B  ... .........................................................ث٘ضمـ ـ ـ ـ  20 08 19 13 

 B  ........................................ ............ؿ٤غٛـــبـ ـ ـ ـ  20 08 19 19 

 B  ............................................... ..............ٓشب٤َُـ ـ ـ  20 08 19 20 

 B  ................... ..................................................ٗبٗبؽأـ  20 08 20 00 

 B  ..................................................... .............ـ د٤ٌٔبد 20 08 30 00 

 B  ........................................... ............(أجبمـ ًٔثغٟ ) 20 08 40 00 

 Aِِ   ..................................... ...............................ـ ٓلٔق 20 08 50 00 

 B  .................................... ....................................ـ ًغػ. 20 08 60 00 

 B  ................. ...............صعام ثٔب ك٤ٚ اٌُ٘زبع٣ٖ )سٞر( ـ  20 08 70 00 

 B  ........ ...........................كغاُٝخ( – ـ رٞد األعى )كغ٣ؼ 20 08 80 00 

ـ ؿ٤غٛـــب ثٔب ك٤ٜطب أُشطب٤َُ ػطضا اُضاسِطخ كط٢ اُج٘طض اُلغػط٢   

19 08 20 :  B 

 B  .... .......................................................ـ ـ هِت اُ٘ش٤َ 20 08 91 00 

 B  ... ............................................................ـ ـ ٓشب٤َُ  20 08 92 00 

 B  ... ......................................................ـ ـ ؿ٤غٛـــب 20 08 99 00 

اُؼ٘ططت( ٝػوطط٤غ  خػوطط٤غ كٞاًططٚ )ثٔططب ك٤ٜططب ؿططالك  20.09

٤ُططٚ ًذططٍٞ، ٝئٕ ئسٌططغ، ؿ٤ططغ ٓشزٔططغ ٝال ٌٓططبف 

   أسغ.٤ُٚ ؿٌغ أٝ ٓٞاص رذ٤ِخ ئ٤ًق أ

     ثغروبٍ:ـ ػو٤غ   
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 اُلئخ ـــ٘قـاُوـــــ ٔ٘ـنعٓؼاُ٘ظبّ اُ اُج٘ض

 B  ... .............................................................ٓجٔض.ـ ـ  20 09 11 00 

 B  .............. 20ػٖ ك٤ٚ ثغ٣ٌؾ ه٤ٔخ رؼ٣ض ال ؿ٤غ ٓجٔض،ـ ـ  20 09 12 00 

 B  ................................................................... غٙؿ٤ـ ـ  20 09 19 00 

 B  :ـ ػو٤غ ٤ُٕٔٞ ٛ٘ض١ )جغ٣ت كغٝد( ثٔب ك٤ٜب اُج٢ِٓٞ  

 B  .... .................... 20ػٖ ك٤ٚ ثغ٣ٌؾ  رؼ٣ض ه٤ٔخ ال ـ ـ 20 09 21 00 

 B  .... .............................................................. ٙؿ٤غ ـ ـ 20 09 29 00 

 B  ـ ػو٤غ د٤ٌٔبد أسغ:  

 B  :20 ػٖ رؼ٣ض ثغ٣ٌؾ ال ـ ـ ه٤ٔخ  

 B  .... ..................................................ـ ـ ـ ػو٤غ ٤ُٕٔٞ 20 09 31 10 

 B  .... .............................................................ـ ـ ـ ؿ٤غٙ 20 09 31 90 

 B  ... .........................................................ٙؿ٤ــغـ ـ   20 09 39 00 

 B    أٗبٗبؽ:ـ ػو٤غ   

 B  .................................... 20ثغ٣ٌؾ الرؼ٣ض ػٖ  ه٤ٔخـ ـ   20 09 41 00 

 B  ................. ......................................................ٙؿ٤غـ ـ  20 09 49 00 

 B  .......................... ...................ـ ػو٤غ ٍٔبٍْ )ث٘ضٝعح( 20 09 50 00 

 B  :ك٤ٚ ؿالف اُؼ٘ت( ـ ػو٤غ ػ٘ت )ثٔب  

 B  ................................ 20رؼ٣ض ػٖ  ثغ٣ٌؾ ال ه٤ٔخ ـ ـ 20 09 61 00 

 B  ................................................................... ٙؿ٤غ ـ ـ 20 09 69 00 

 B    رلبح:ـ ػو٤غ   

 B  .......... ......................20رؼ٣ض ػٖ  ـ ـ ه٤ٔخ ثغ٣ٌؾ ال 20 09 71 00 

 B  ..................... .............................................ؿ٤غٙـ ـ   20 09 79 00 

 B  اُشٌغ:ـ ػو٤غ أ١ ه٘ق آسغ ٖٓ اُلٞاًٚ أٝ   

 B  ........................ .............صثؾ رٔغ )ػو٤غ اُزٔغ(ـ ـ ـ  20 09 80 10 

 B  : ٓ٘جخػو٤غ ـ ـ ـ   

 B  ................ ......................................ؿ٤غ ٓغًؼـ ـ ـ ـ  20 09 80 21 

 B  .......... ..................................................ؿ٤غٙـ ـ ـ ـ  20 09 80 29 

 B  : جٞاكخػو٤غ ـ ـ ـ   

 B  ............................... .......................ؿ٤غ ٓغًؼـ ـ ـ ـ  20 09 80 31 

 B  ................... .........................................ؿ٤غٙـ ـ ـ ـ  20 09 80 39 

 B  :ػو٤غ جؼعـ ـ ـ   

 ................... ...................................ـ ـ ـ ـ غير مركز 20 09 80 41 
 B 

 B  ... ..........................................................ـ ـ ـ ـ ؿ٤غٙ 20 09 80 49 

 B  .......... .............................................ـبؿ٤غٛـــ ـ ـ  20 09 80 90 

 B  :ـ ٓشب٤َُ ػوبئغ  

 B  .... .....................................................ؿ٤غ ٓغًؼحـ ـ ـ  20 09 90 10 

 ... ............................................... ............ـ ـ ـ غيرها 20 09 90 90 
 B 
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 اُلئخ الصــــــــنف عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

ٓلغٝثبد ٓشٔطغح أسطغ )كطغاة رلطبح أٝ ًٔثطغٟ أٝ  22 06 00 00 22.06

ػـططَ ٓططثال(؛ ٓشططب٤َُ ٓلططغٝثبد ٓشٔططغح ٝٓشططب٤َُ 

ًذ٤ُٞططخ ؿ٤ططغ  ٓلططغٝثبد الٓططغ ٓلططغٝثبد ٓشٔططغح 

 X ...............................غآس صاسِخ أٝ ٓظًٞعح ك٢ ٌٓبٕ

٣وَ ٓؼ٤بع اٌُذٍٞ  ث٤َ ؿ٤غ ٓؼطَ الا٣ًذٍٞ   22.07

ث٤َ ٓؼطَ ا٣؛ ًذٍٞ % دجٔب  80اُذج٢ٔ ك٤ٚ ػٖ 

ٖٓ أُلغٝثبد اُغٝد٤خ أُؼطِخ أُذُٞخ،  ٙٝؿ٤غ

 ٖٓ أ١ ػ٤بع ًبٕ.

  

٣وطَ ػ٤طبع اٌُذطٍٞ اُذجٔط٢ ك٤طٚ  ؿ٤طغ ٓؼططَ ال ا٣ث٤َـ ًذٍٞ   

 :% دجٔب  80ػٖ 

  

 A  ................................. .....اُطج٤خ ٔبالدُالؿزؼٓؼض ـ ـ ـ   22 07 10 10 

 A  ......................................................... ..... ؿ٤غٙـ ـ ـ   22 07 10 90 

ٓؼططططَ ٝؿ٤طططغٙ ٓطططٖ أُلطططغٝثبد اُغٝد٤طططخ  ا٣ث٤طططَـططط ًذطططٍٞ   

 أُؼطِخ ٖٓ أ١ ػ٤بع ًبٕ:

  

   :ٓؼطَ ا٣ث٤ًَذٍٞ ـ ـ ـ   

 A  .............................. ..... اُطج٤خ ُالؿزؼٔبالدٓؼض ـ ـ ـ ـ   22 07 20 11 

 A  ..................................................... ..... ؿ٤غٙـ ـ ـ ـ   22 07 20 19 

 X ............................................................... غ٤ٙؿـ ـ ـ   22 07 20 90 

ؿ٤غ ٓؼطَ ٣وطَ ػ٤طبع اٌُذطٍٞ اُذجٔط٢  ا٣ث٤ًَذٍٞ   22.08

% دجٔططططططب؛ ٓلططططططغٝثبد عٝد٤ططططططخ 80ك٤ططططططٚ ػططططططٖ 

ٝٓلططغٝثبد ٝٓلططغٝثبد ًذ٤ُٞططخ ٓؼطططغح )٤ٌُططٞع( 

 .عٝد٤خ أسغ

  

 X ............................................................... ؿ٤غٙـ ـ ـ   22 08 90 90 

خ ُألًطططَ ٓزذوطططَ ػ٤ِٜطططب ٓطططٖ سطططَ ٝأثضاُطططٚ هطططبُذ  22.09

 دبٓي اُش٤ِي.

  

 B  .... ............................................................. سَـ ـ ـ   22 09 00 10 

 B  ...................................................... ... أثضاٍ سَـ ـ ـ   22 09 00 20 
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 اُلئخ ـــــــــــ٘قاُوــ عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

صه٤ن ٝؿ٤ٔض ٌٝٓزالد ٖٓ ُذّٞ أٝ أدلبء ٝأٍغاف   23.01

أٝ أؿططٔبى أٝ هلططغ٣بد أٝ عس٣ٞططبد أٝ ؿ٤غٛططب ٓططٖ 

ؿ٤غ هطبُذخ ُالؿطزٜالى اُجلطغ١؛  ٓبئ٤خ، دالكوبع٣ب

 دثبُخ كذّٞ د٤ٞا٤ٗخ.

  

ٖٓ ُذّٞ أٝ أدلبء ٝأٍغاف؛  ـ صه٤ن ٝؿ٤ٔض ٌٝٓزالد، 23 01 10 00 

 A  ........... ...................................٤ٗخ دثبالد كذّٞ د٤ٞا

ٝ أٗشبُخ ٝٗشبُخ جغ٣ق ٝؿ٤غٛب ٖٓ ثوب٣ب ؿغثِخ   23.02

ٍذٖ أٝ ٓؼبُجخ اُذجٞة أٝ اُجوٍٞ ٝئٕ ًبٗذ ثلٌَ 

  ٌٓزالد.

  

 ........... .........................................................ـ ٖٓ طعح 23 02 10 00 
 A 

 ................. .......................................)هٔخ( ـ ٖٓ د٘طخ 23 02 30 00 
 A 

 ................... ......................................ـ ٖٓ دجٞة آسغ 23 02 40 00 
 B 

 A  .......... ........................................................ـ ٖٓ ثوٍٞ 23 02 50 00 

 

رلَ كٞٗضع  ثوب٣ب ه٘بػخ اُ٘لبء ٝثوب٣ب ٓٔبثِخ،  23.03

)ث٘جغ( ٝرلَ هوت ؿٌغ ٝؿ٤غٛب ٖٓ ٗلب٣بد ٝثوب٣ب 

ٝئٕ ًبٗذ ثلٌَ  ه٘بػبد اُـٌغ ٝاُج٤غح ٝاُزوط٤غ،

 ٌٓزالد.

  

 A  . .............................ـ ثوب٣ب ه٘بػخ اُ٘لبء ٝثوب٣ب ٓٔبثِخ 23 03 10 00 

ـ رلَ كٞٗضع ٝرلَ هوت ؿٌغ ٝؿ٤غٛب ٖٓ ٗلب٣بد ه٘بػبد  23 03 20 00 

 .... ......................................................اُـٌغ

 A 

 A  .................. ....ـ ثوب٣ب ٝٗلب٣بد ه٘بػخ اُج٤غح أٝ اُزوط٤غ 23 03 30 00 

ٕ ًبٗذ ٓجغٝكخ ٝئ ، ًـت ٝؿ٤غٛب ٖٓ ثوب٣ب هِجخ 23 04 00 00 23.04

ٗبرجخ ػٖ اؿزشغاي ػ٣ذ كٍٞ  أٝ ثلٌَ ٌٓزالد،

 .......... ..... ...................................اُو٣ٞب 

 A 

ٝئٕ ًبٗذ ٓطذٞٗخ  ًـت ٝؿ٤غٛب ٖٓ ثوب٣ب هِجخ، 23 05 00 00 23.05

ٗبرجخ ػٖ اؿزشغاي ػ٣ذ اُلٍٞ  أٝ ثلٌَ ٌٓزالد،

  ..................................................................  اُـٞصا٢ٗ

A 

ًـت ٝؿ٤غٛب ٖٓ ثوب٣ب هِجخ ٝئٕ ًبٗذ ٓطذٞٗخ   23.06

أٝ ثلٌَ ٌٓزالد ٗبرجخ ػٖ اؿزشالم اُؼ٣ٞد 

ػضا اُضاسِخ ٜٓ٘ب ك٢ اُج٘ض  ٝاُضٕٛٞ اُ٘جبر٤خ،

 .23.05أٝ  23.04

  

 ......... ...............................................ـ ٖٓ ثظٝع اُوطٖ  23 06 10 00 
 B 

 ................................................. .........اٌُزبٕ ـ ٖٓ ثظٝع  23 06 20 00 
 A 

 .......................................... ....ـ ٖٓ ثظٝع ػجبص اُلٔؾ  23 06 30 00 
 A 

    :ـ ٖٓ ثظٝع اُِلذ أٝ اُـِجْ )ًُٞؼا(  

ـ ـ ٖٓ ثظٝع اُِلذ أٝ اُـِجْ ث٘ـجخ ه٤ِِخ ٖٓ دبٓي  23 06 41 00 

 B  ...............................................................األ٣غٝؿ٤ي

 00 49 06 
23 

 B  .... ..............................................................ـ ـ ؿ٤غٛب

 ......... .....................اُٜ٘ض أٝ ٖٓ ًٞثغا ـ ٖٓ ثظٝع جٞػ  23 06 50 00 
 A 

 ............................... ....ـ ٖٓ ثظٝع جٞػ أٝ ٟٗٞ اُ٘ش٤َ 23 06 60 00 
 A 

 B  ...... ................................................................ـ ؿ٤غٛب  23 06 90 00 



 44 

 اُلئخ ـــــــــــ٘قاُوــ عٓؼاُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض

   سبّ. عٝاؿت ٗج٤ظ؛ ٍغ٤ٍغ  23.07

 Xِْ  .......................................................عٝاؿت ٗج٤ظـ ـ ـ   23 07 00 10 

 A  ............ ............................................ٍغ٤ٍغ سبّـ ـ ـ  23 07 00 20 

23.08 
 

ٓٞاص ٗجبر٤خ ٝٗلب٣بد ٝكٌالد ٝثوب٣ب ٝٓ٘زجبد  23 08 00 00

ٖٓ األٗٞاع  ٝئٕ ًبٗذ ثلٌَ ٌٓزالد، ثب٣ٞٗخ، ٗجبر٤خ

ؿ٤غ ٓظًٞعح ٝال  أُـزؼِٔخ ك٢ رـظ٣خ اُذ٤ٞاٗبد،

   ............................ صاسِخ ك٢ ٌٓبٕ آسغ

 B  أُـزؼِٔخ ُزـظ٣خ اُذ٤ٞاٗبد. األٗٞاعٓذٌغاد ٖٓ   23.09

 ..... ............٤ٜٓأح ُِج٤غ ثبُزجؼئخهطَ، ـ أؿظ٣خ ًالة أٝ   23 09 10 00 
 B 

 ـ ؿ٤غٛب:  
  

 ........................... ....أؿظ٣خ ُألؿٔبى ٤ٍٝٞع اُؼ٣٘خـ ـ ـ  23 09 90 10 
 B 

 .................................. .....أؿظ٣خ ُِط٤ٞع ٝاُضٝاجٖـ ـ ـ  23 09 90 20 
 B 

 B  :ُِذ٤ٞاٗبدأػالف ـ ـ ـ   

 .............. .....٤خ رذز١ٞ ػ٠ِ ٓٞاص ؿظائ٤خأدجبع ِٓذـ ـ ـ ـ  23 09 90 31 
 B 

 ......................................... ............. ....ؿ٤غٛبـ ـ ـ ـ  23 09 90 39 
 B 

 ................. .....ثض٣َ اُذ٤ِت ُزـظ٣خ هـبع اُذ٤ٞاٗبدـ ـ ـ   23 09 90 40 
 B 

 ................... .....٘بػخ األػالفٓذٌغاد ٓغًؼح ُوـ ـ ـ   23 09 90 50 
 B 

 B  ........................................................... ...ؿ٤غٛبـ ـ ـ  23 09 90 90 

 

 

 

 الصنف عٓؼ اُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض
 اُلئخ

  .رجؾ سبّ أٝ ؿ٤غ ٓو٘غ ٝكٌالرٚ  24.01

C 

C 

 

C 

C 

 

 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

 

 

 ........ ......... ......... ......... ......ثأًالػٚ.ـ رجؾ   24 01 10 00 

 ........ .......جؼئ٤ب .ـ رجؾ ٓؼاٍ األًالع ٤ًِب  أٝ   24 01 20 00 

 ـ كٌالد رجؾ:  

 ............... ..)صهخ(هبُذخ ُالؿزؼٔبٍ ًزجؾ ـ ـ ـ   24 01 30 10 

 ............................................... .ؿ٤غٛبـ ـ ـ   24 01 30 90 

، ُلبئق ثأٗٞاػُٚلبئق ؿ٤ِظخ )ؿ٤جبع(   24.02

ُلبئق ػبص٣خ  هـ٤غح )ؿ٤جبع٣ِِٞؽ( ٝ

  .)ؿجبئغ(، ٖٓ رجؾ أٝ ٖٓ أثضاُٚ

ُٝلبئق هـ٤غح  ثأٗٞاػٚـ ُلبئق ؿ٤ِظخ )ؿ٤جبع(  24 02 10 00 

 ...... جؾ)ؿ٤جبع٣ِِٞؽ( ٓذز٣ٞخ ػ٠ِ ر

 ......ـ ُلبئق ػبص٣خ )ؿجب٣غ( ٓذز٣ٞخ ػ٠ِ رجؾ  24 02 20 00 

 ـ ؿ٤غٛب:  

٣ذز١ٞ ػ٠ِ  ُزجــؾ ) الاأثـضاٍ  ٖٓ ـ ـ ـ ؿ٤جبع   24 02 90 10 

 ...................٤ٌٗٞر٤ٖ (  رجؾ أٝ

رذز١ٞ ػ٠ِ اُزجؾ أٝ  ؿجب٣غ ًأثضاٍ ُِزجؾ )الـ ـ ـ   24 02 90 20 

 ............... ............................ ا٤ٌُ٘ٞر٤ٖ (

ضاٍ رجؾ ـأث أٝأٗٞاع أسغ ٖٓ رجؾ ٓو٘غ   24.03

ٓو٘ؼخ؛ رجؾ ٓزجبٗؾ أٝ ٓجضص؛ سالهبد 

 ٝأعٝاح رجؾ.
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 الصنف عٓؼ اُ٘ظبّ أُ٘ـن اُج٘ض
 اُلئخ

ـ  رجؾ ُِزضس٤ٖ، ٝئٕ ادزٟٞ ػ٠ِ أثضاٍ رجؾ ثأ٣خ   

 ٗـجخ ًبٗذ:
 

 

C 

 

C 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

 

 ب٣غرجؾ ٓلغّٝ أٝ ٌٓجـٞؽ ُِزضس٤ٖ )كغٍ ُِـجـ ـ ـ   24 03 10 10 

 ........................ ...................اُِق(

 ......... ....رجؾ ٓلغّٝ أٝ ٌٓجٞؽ ُِـال٤٣ٖـ ـ ـ   24 03 10 20 

 ..ٓلغّٝ أٝ ٌٓجٞؽ ٤ٜٓأ ُِج٤غ ثبُزجؼئخ  ز٘جبىرـ ـ ـ   24 03 10 30 

 ............. ...................................ؿ٤غٛبـ ـ ـ   24 03 10 90 

 ـ ؿ٤غٙ:  

 ................. ..... ٓجضصك.“ـ ـ رجؾ كٓزجبٗؾك أٝ   24 03 91 00 

 ـ ـ ؿ٤غٛب:  

ؼٍٞ ـرجؾ ٌٓجٞؽ أٝ ٓغٍت ُو٘غ اُـ ـ ـ   24 03 99 10 

 ...... )ٗلٞم(

 ............. ..ٌٓجٞؽ ٌُِٔؾأٝ رجؾ ٓلغّٝ ـ ـ ـ   24 03 99 20 

 .................... .............. لٞم(ٗ) ؼٍٞؿـ ـ ـ   24 03 99 30 

 ....................... ..........................جغاىـ ـ ـ   24 03 99 40 

 ......................... ...سالهبد ٝأعٝاح رجؾـ ـ ـ   24 03 99 50 

 ......................................... ...... ٓؼـَـ ـ ـ  24 03 99 60 

 .......................................... ......ؿ٤غٛبـ ـ ـ   24 03 99 90 
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 (2الملحق )
 

 واردات أيسلندة من منتجات دول المجلس المعاملة الجمركية التفضيلية المطبقة على
  

 الصــــــــــنف أُ٘ـن ّعٓؼ اُ٘ظب اُج٘ض

أُؼبِٓخ أُطجوخ 

ُٝخ األ٠ُٝ ُِض

 ثبُغػب٣ب %
   أ٣ـِ٘ض١/ًجْ ًغٝٗب

 كئخ اُغؿْ
 أُٔ٘ٞح

جؼء ٖٓ 

 4اُلوَ 

 

 

04.09 

 ٍج٤ؼ٢؛ػـَ  ٤ٍٞع؛ث٤ي  األُجبٕ؛أُجبٕ ٝٓ٘زجبد ه٘بػخ  

هَ د٤ٞا٢ٗ، ؿ٤غ ٓظًٞعح ٝال أ ٖٓ  ٓ٘زجبد هبُذخ ُألًَ

 صاسِخ ك٢ ٌٓبٕ آسغ

 
 ٍج٤ؼ٢ػـَ 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 ئػلبء

د٤ٞا٢ٗ، ؿ٤غ ٓظًٞعح ٝال صاسِخ كط٢ ٌٓطبٕ هَ أ ٓ٘زجبد ٖٓ  5اُلوَ 

 آسغ

 ئػلبء 0

     

جؼء ٖٓ 

 7اُلوَ 

 سٌغ ٝٗجبربد ٝجظٝع ٝصعٗبد، هبُذخ ُألًَ 
 

  

     

جؼء ٖٓ 

07.03 

ثوَ ٝػـوالٕ ٝثّٞ ًٝغاس ٝسٌغ ث٤ٓٞخ أسغ، ٍبػجخ أٝ  

 ٓجغصح
  

     

 ئػلبء 30  ٍبػجخ أٝ ٓجغصح ػـوالٕثوَ ٝ ـ ـ ـ  07 03 10 
 

 

 ئػلبء 30 ثـــّٞ, ٍبػي أٝ ٓجغص ـ  07 03 20

 ئػلبء 25 ٓجغصح.ثوٍٞ هغ٤ٗخ ٓلووخ أٝ ؿ٤غ ٓلووخ، ٍبػجخ أٝ   07.08

     

جؼء ٖٓ 

07.09 
   سٌغ أسغ، ٍبػجخ أٝ ٓجغصح 

     

 ئػلبء 30 ٍبػجخ أٝ ٓجغصح, ٤ِٕٛٞ ـ 07 09 20 00 

 لبءئػ 30 ٍبػجخ أٝ ٓجغصح)كوغ(,   ـ ًٔأ ـ ـ 07 09 59 10 

 ئػلبء 30 اُـٞعم ـ ؿجـبٗز أٝ ؿجبٗز ٤ٗٞػ٣ِ٘ض١ ٝؿجبٗز ًج٤ـغح  07 09 70 00 

 ئػلبء 30 ٍبػجخ أٝ ٓجغصح, ػ٣زٕٞـ ـ ـ  07 09 90 30 

 

 

جؼء ٖٓ 

07.10 

 

 ٍبػجخ أٝ ٓجغصح, أع٢ً ك٢ًٞـ ـ ـ  07 09 90 50

 

سٌططغ ) ؿ٤ططغ ٓطجٞسططخ أٝ ٓطجٞسططخ ثبُجشططبع أٝ ٓـططِٞهخ كطط٢ 

 أُبء( ٓجٔضح

 لبءئػ 30
 

 

 

 

 

 

 ئػلبء 30 , ٓجٔضح ـ ـ ثبػالء )ث٤ـّٞ ؿبر٤لّٞ( 07 10 21 00

 ئػلبء 30 , ٓجٔضحه٤ُٞب بـ ـ ُٞث٤بء ٝك 07 10 22 00 

 ئػلبء 30 ـ ـ ؿ٤غٛـــب  07 10 29 00 
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 الصــــــــــنف أُ٘ـن ّعٓؼ اُ٘ظب اُج٘ض

أُؼبِٓخ أُطجوخ 

ُِضُٝخ األ٠ُٝ 

 ثبُغػب٣ب %
 أ٣ـِ٘ض١/ًجْ   ٗبًغٝ

 كئخ اُغؿْ
 أُٔ٘ٞح

جؼء ٖٓ 

07.10 

 

 

 

 

 

 

 

07.13 

 
 
 
 

0711200.. 
07119003 

 
 
 

اٌُجغ٣ذ أٝ ك٢  سٌغ ٓذلٞظخ ٓإهزب )ٓثال ثـبػ ثب٢ٗ أًـ٤ض

ٓٞاص أسغ ثووض  ئ٤ُٚأُبء أُِٔخ أٝ أٌُجغد أٝ أٌُبف 

 ُالؿزٜالىاُذلع أُإهذ( ٌُٖٝ ؿ٤غ هبُذخ ثذبُزٜب ٛظٙ 

 أُجبكغ.

 

 ٣زٕٞػ
ٌُٖٝ ؿ٤غ هبُذخ ثذبُزٜب ٛظٙ  ثوَ, ٓذلٞظ ٓإهزب

 أُجبكغ. ُالؿزٜالى

 
أٝ  اُـالُخثوٍٞ هغ٤ٗخ ٣بثـخ ٓولٞعح، ٝئٕ ًبٗذ ٓ٘ؼٝػخ 

 ٌٓـغحٓلِٞهخ أٝ ٓلووخ أٝ 
 

 

 

 

 

 

 

30 

30 

 

 

 

 

 

 

 ئػلبء

 ئػلبء

 

 

 

 ئػلبء

هلٞع د٤ٌٔبد ٝهلٞع ثط٤ز  ُألًَ؛كٞاًٚ ٝأثٔبع هبُذخ   8اُلوَ 

  أٝ كٔبّ
 

 ئػلبء 

     

 ثٖ ٝكب١ ٝٓزٚ ٝثٜبعاد ٝرٞاثَ  9اُلوَ 

 
 

 ئػلبء 

     

 جؼء ٖٓ

اُلوَ 

10  

   دجٞة, ػضا ػِق اُذ٤ٞإ 

     

جؼء ٖٓ 

اُلوَ 

11 

 ٓ٘زجبد ٓطبدٖ؛ كؼ٤غ ٗبكَ )ٓبُذ(؛ ٗلبء دجٞة 

 (أٝ جظٝع أٝ صعٗبد؛ ئ٤ُٞ٘٣ٖ؛ صاثٞم اُؤخ )جِٞر٤ٖ
  

 
جؼء ٖٓ 

11.01 

 
جؼء ٖٓ 

11.02 

 

 
ؼء ٖٓ ج

11.03 

 
جؼء ٖٓ 

11.03 

 

 

 

 

  

 

, ػضا صه٤ن د٘طخ )هٔخ ( أٝ صه٤ن س٤َِ د٘طخ ٓغ ك٤ِْ

 ػِق اُذ٤ٞإ

 

صه٤ن د٘طخ )هٔخ ( أٝ صه٤ن س٤َِ د٘طخ صه٤ن دجٞة ػضا 

 , ػضا ػِق اُذ٤ٞإٓغ ك٤ِْ

 

 

 , ػضا ػِق اُذ٤ٞإجغ٣ق ٝؿ٤ٔض )ًغ٣بد دجٞة ٌٓزِخ(.

 

 

عح أٝ ٓلِطذخ أٝ دجٞة ٓلـُٞخ ثطغ٣وخ أسغٟ )ٓثال ٓولٞ

األعػ  ثبؿزث٘بءٓضٝعح أٝ ٓوطؼخ أٝ ٌٓـغح ثلٌَ عهبئن(، 

؛ ٗجذ اُذجٞة، ًبَٓ أٝ ٓلِطخ أٝ 10.06اُضاسَ ك٢ اُج٘ض 

 , ػضا ػِق اُذ٤ٞإعهبئنٓطذٕٞ أٝ ثلٌَ 

  

 

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 

 

 

 ئػلبء

 

 

 

 ئػلبء
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أُؼبِٓخ أُطجوخ 

ُِضُٝخ األ٠ُٝ 

 ثبُغػب٣ب %
 أ٣ـِ٘ض١/ًجْ   ٗبًغٝ

 كئخ اُغؿْ
 أُٔ٘ٞح

 

 

صه٤ططن ٝؿطط٤ٔض ٝٓـططبد٤ن ٝعهططبئن ٝدج٤جططبد ًٝغ٣ططبد ثطبٍططب   11.05

 ٌٓزِخ

 ئػلبء 

 

11.07 

  

 كؼ٤غ ٗبكَ )ٓبُذ(، ٝئٕ ًبٕ ٓذٔوب

  

 ئػلبء

 

11.08 

 

11.09 

 

 

 

جؼء ٖٓ 

11.06 

  

 ٗلبء؛ ئ٤ُٞ٘٣ٖ.

 

 جِٞر٤ٖ اُذ٘طخ )اُؤخ(، ٝئٕ ًبٕ جبف

 

 

صه٤ن ٝؿ٤ٔض ٝٓـبد٤ن اُجوطٍٞ اُوغ٤ٗطخ ا٤ُبثـطخ اُضاسِطخ كط٢ 

، صه٤ططن ٝؿطط٤ٔض ٝٓـططذٞم ُططت اُ٘شططَ اُٜ٘ططض١ 07.13اُج٘ططض 

ٝؿ٤ٔض ٝٓـذٞم اُجظٝع ٝاُطضعٗبد اُضاسِطخ )ؿبجٞ( ٝصه٤ن 

, (8) بد أُططظًٞعح كطط٢ اُلوططَـأٝ أُ٘زجطط 07.14كطط٢ اُج٘ططض 

 ػضا ػِق اُذ٤ٞإ

  

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 

 

 ئػلبء

 

 

جؼء ٖٓ 

اُلوَ 

12 

 

12.01 

 

12.02 

 

 

12.03 

  

 دجٞة ٝثظٝع ٝأثٔبع ٓ٘ٞػخ؛ ػ٣ز٤خ؛دجٞة ٝثظٝع ٝأثٔبع 

  ٗجبربد ُِو٘بػخ أٝ ُِطت؛ هق ٝػِق

 

 

 .كٍٞ اُو٣ٞب، ٝئٕ ًبٕ ٌٓـغا  

 

ؿ٤غ ٓذٔن أٝ ٓطجٞر ثطغ٣وخ أسغٟ، ٝئٕ  ؿٞصا٢ٗ،كٍٞ 

 ًبٕ ٓولٞعا أٝ ٌٓـغا  

 

 ُت ٗبعج٤َ )ًٞثـغا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئػلبء

 

 

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء  ٌٓـغا  ٝئٕ ًبٕ  ًزبٕ،ثظع   12.04

 

 ئػلبء  اُـِجْ، ٝئٕ ًبٕ ٌٓـغا   ثظع اُِلذ ٝ  12.05

 

     

 ئػلبء  ٌٓـغا  ٝئٕ ًبٕ  اُلٔؾ،ثظع ػجبص   12.06

 

 

12.07 

 

  

 ٌٓـغحٝئٕ ًبٗذ  أسغ،أثٔبع ٝثظٝع ػ٣ز٤خ 

  

 ئػلبء

 

12.08 

 

 

 ئػلبء  صه٤ن ٝؿ٤ٔض ثظٝع ٝثٔبع ػ٣ز٤خ، ػضا صه٤ن ٝؿ٤ٔض اُشغصٍ 

 

 ئػلبء  ثظٝع ٝثٔبع ٟٝٗٞ ٓؼضٙ ُِجظاع  12.09

 

     

 ئػلبء خ، ٝئٕ لُض٣٘بع، ٍـبػجخ، أٝ ٓجلا دل٤لٚ(  أهٔبعأثٔبع )   12.10



 49 
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أُؼبِٓخ أُطجوخ 

ُِضُٝخ األ٠ُٝ 

 ثبُغػب٣ب %
 أ٣ـِ٘ض١/ًجْ   ٗبًغٝ

 كئخ اُغؿْ
 أُٔ٘ٞح

ًبٗذ ٓجغٝكخ أٝ ٓـذٞهخ أٝ ثلٌَ ًغ٣بد ٌٓزِخ؛ ؿجبع 

 اُض٣٘بع دل٤لٚ

 

12.11 

 

 

ُ٘طططٞع آطططٖ  ٝاألثٔطططبعٗجبرطططبد ٝأجؼاءٛطططب، ثٔطططب ك٤ٜطططب اُجطططظٝع  

أُـزؼَٔ أؿبؿب ك٢ ه٘بػخ اُؼططٞع أٝ كط٢ اُوط٤ضُخ أٝ كط٢ 

د، أٝ كط٢ أؿغاى ئثبصح اُذلغاد، أٝ اُطل٤ِ٤طبد أٝ اُلطغ٣طب

أؿططغاى ٓٔبثِطططخ، ٍبػجططخ أٝ ٓجللطططخ ٝئٕ ًبٗططذ ٓوطؼطططخ أٝ 

 ٌٓـغح أٝ ٓـذٞهخ.

 ئػلبء 

 

هطططغٕٝ سغٗطططٞة )سطططغٝة( ٝأػلطططبة ثذغ٣طططخ ٝؿ٤غٛطططب ٓطططٖ   12.12

اُطذبُت أُبئ٤خ ٝكٞٗضع اُـطٌغ ٝهوطت اُـطٌغ، ٍبػجطخ أٝ 

ٓجططغصح أٝ ٓجٔططضح أٝ جبكططخ، ٝئٕ ًبٗططذ ٓطذٞٗططخ؛ ٗططٟٞ ُٝططت 

 خ أسططغ )ثٔططب كطط٢ طُططي جططظٝعٝٓ٘زجططبد ٗجبر٤طط اُلٞاًططٚ)هِططت( 

اُٜ٘ضثبء اُجغ٣خ ؿ٤غ أُذٔوخ ٖٓ كو٤ِخ ك٤ٌٞع٣ب أٗز٤جٞؽ 

ؿطزٜالى اُجلطغ١، ُال ؿبؿطب  أؿبر٤لّٞ( ٓطٖ اُ٘طٞع أُـطزشضّ 

 ؿ٤غ ٓظًٞعح ٝال صاسِخ ك٢ ٌٓبٕ آسغ.

 ئػلبء 

 

12.14 

 

 

 

ِٓلططٞف ُلزطط٢ ػِلطط٢ ٝكططٞٗضع )ث٘جططغ( ػِلطط٢ ٝجططظٝع ػِل٤ططخ  

ػِلط٢ ٝرطغٓؾ ًٝغؿط٘خ  ًٝأل ٝثغؿ٤ْ )كوٚ( ٝٗلَ ًٝغٗطت

 )ث٤و٤ٚ( ٝٓ٘زجبد ػِل٤خ ٓٔبثِخ ٝئٕ ًبٗذ ثلٌَ ٌٓزالد

 ئػلبء 

 

 

 13كوَ  

  

هطططٔؾ اُِطططي؛ هطططٔٞؽ ٝعار٘جطططبد ٝؿ٤غٛطططب ٓطططٖ ػوطططبعاد 

 ٝسالهبد ٗجبر٤خ

  

 ئػلبء

 

 

 14كوَ  

 

 

جؼء ٖٓ 

 15كوَ 

 

15.02 

 

 

15.03 

 

 

 

15.04 

 

 

15.05 

 

 

 

15.06 

 

 

15.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓ٘زجبد أسغ ٖٓ أهطَ ٗجطبر٢ ؿ٤طغ ٓطظًٞع  ٗجبر٤خ؛لغ ًٓٞاص 

 ٝال صاسِخ ك٢ ٌٓبٕ آسغ

 

 رلٌٌٜطب؛كذّٞ ٝصٕٛٞ ٝػ٣ٞد د٤ٞا٤ٗخ أٝ ٗجبر٤طخ ٝٓ٘زجطبد 

 كٔٞع ٖٓ أهَ د٤ٞا٢ٗ أٝ ٗجبر٢ ٓذٌغح؛صٕٛٞ ؿظائ٤خ 

 

ّٞ ٝصٛطططٕٞ كوطططبئَ اُجوطططغ أٝ اٌُطططإٔ أٝ أُطططبػؼ ػطططضا كطططذ

 .15.03اُضاسِخ ك٢ اُج٘ض 

 

ؿططططز٤بع٣ٖ صٛططططٖ ٝكططططذْ اُش٘ؼ٣ططططغ ٝػ٣ططططذ صٛططططٖ اُش٘ؼ٣ططططغ 

ٝؿز٤بع٣ٖ ػ٣ز٢، ٝػ٣ذ صٖٛ ٝكطذْ ٝٓغجطغ٣ٖ ػ٣زط٢، ؿ٤طغ 

 ٓـزذِجخ ٝال ٓشٍِٞخ ٝال ٓذٌغح ثأ١ ٍغم أسغٟ.

 

ٕٞ ٝػ٣ٞد ٝجؼ٣ئبرٜب ٖٓ أؿٔبى أٝ ثض٤٣بد ثذغ٣خ، ٝئٕ ٛـص

 .ٗذ ٌٓغعح ٌُٖٝ ؿ٤غ ٓؼضُخ ٤ًٔب٣ٝب  ًب

 

ٖ اُوطططٞف ٝٓطططٞاص ص٤٘ٛطططخ ٓلطططزوخ ٓ٘طططٚ )ثٔطططب كططط٢ طُطططي ٛطططـص

 اُال٤ُٖٞٗ(

 

 

ٕٞ ٝػ٣ٞد د٤ٞا٤ٗخ أسغ ٝجؼ٣ئبرٜب، ٝئٕ ًبٗطذ ٌٓطغعح، ٛــص

 ٤ٔ٤ًبئ٤ب  ٌُٖٝ ؿ٤غ ٓؼضُخ 

 

، ٌُٝططٖ ؿ٤ططغ ػ٣ططذ كططٍٞ اُوطط٣ٞب ٝجؼ٣ئبرططٚ، ٝئٕ ًططبٕ ٌٓططغعا  

   ٤ب  ئ٤ٔب٤ٓؼضٍ ً

  

 ئػلبء

 

 

 

 

 

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 

 

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء
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أُؼبِٓخ أُطجوخ 

ُِضُٝخ األ٠ُٝ 

 ثبُغػب٣ب %
 أ٣ـِ٘ض١/ًجْ   ٗبًغٝ

 كئخ اُغؿْ
 أُٔ٘ٞح

 

15.08 

 

15.09 

 

 

15.12 

 

 

15.15 

 

 

 

15.16 

 

 

 

 

15.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.20 

 

17.01 

 

 

17.02 

 

 

 

 

 

جؼء ٖٓ 

17.03 

 

 

18.01 

 

 

 

18.02 

 

، ٌُٝطٖ ؿ٤ططغ ٣ئبرطٚ، ٝئٕ ًطبٕ ٌٓطغعا  ػ٣طذ كطٍٞ ؿطٞصا٢ٗ ٝجؼ

 ٤ب  ئ٤ٔب٤ٓؼضٍ ً

، ٌُٝططٖ ؿ٤ططغ ٓؼططضٍ ػ٣ططذ ػ٣زططٕٞ ٝجؼ٣ئبرططٚ، ٝئٕ ًططبٕ ٌٓططغعا  

 ٤ٔ٤ًبئ٤ب

 

ظٝع ػجطبص اُلططٔؾ أٝ ثطظٝع اُوطغٍْ أٝ ثطظٝع اُوطططٖ ثطػ٣طٞد 

 ٤ب  ئ٤ٔب٤ٌُٖٝ ؿ٤غ ٓؼضُخ ً ٝئٕ ًبٗذ ٌٓغعح، ٝجؼ٣ئبرٚ،

 

ب( ػ٣ططٞد ٝصٛططٕٞ ٗجبر٤ططخ ثبثزططخ أسططغ )ثٔططب ك٤ٜططب ػ٣ططذ جٞجٞثطط

 ٤بئ٤ٔب٤ٝجؼ٣ئبرٜب، ٝئٕ ًبٗذ ٌٓغعح، ٌُٖٝ ؿ٤غ ٓؼضُخ ً

 

 

ٕٞ ٝكطططذّٞ ٝػ٣طططٞد د٤ٞا٤ٗطططخ أٝ ٗجبر٤طططخ ٝجؼ٣ئبرٜطططب، ـطططـصٛ

ٜٓضعجطططططخ، ٤ًِطططططب أٝ جؼئ٤طططططب، ٓؼضُطططططخ األؿطططططزغح )أُزـ٤طططططغح 

اؿزغرٜب(، أٝ ٓؼبص أؿزغرٜب أٝ ج٤ِـطغ٤٘٣خ.  ٓذُٞطخ ثطغ٣وطخ 

 اال٤ُؼٙ، ٝئٕ ًبٗذ ٌٓغعح، ٌُٖٝ ؿ٤غ ٓذٌغح أًثغ ٖٓ طُي

 

ػ٣ٞد ٝصٛطٕٞ ٝكطذّٞ د٤ٞا٤ٗطخ أٝ ٗجبر٤طخ ٝجؼ٣ئبرٜب،ٓـ٤ِطخ 

أٝٓ٘لٞسخ أٝٓٞدضح  ،أٝٓإًـضح أٝ ٓ٘ؼٝع ٓبؤٛب أٝ ٌٓجغرخ

اُجؼ٣ئبد )ٓجِٔغح( ثبُزـطش٤ٖ كط٢ اُلطغاؽ أٝ كط٢ ؿطبػ سبٓطَ 

ٓطب ٣طضسَ ٜٓ٘طب كط٢  ثبؿزث٘بءب٣ٝب ثطغ٣وخ أسغٟ ٤ٔأٝ ٓؼضُخ ً

ٖ ؛ ٓشططب٤َُ ٝٓذٌططغاد ؿ٤ططغ هططبُذخ ُألًططَ ٓطط15.16اُج٘ططض 

اُلذّٞ أٝ اُطضٕٛٞ أٝ اُؼ٣طٞد اُذ٤ٞا٤ٗطخ أٝ اُ٘جبر٤طخ أٝ ٓطٖ 

جؼ٣ئططبد اُلططذّٞ ٝاُططضٕٛٞ ٝاُؼ٣ططٞد أُشزِلططخ اُططٞاعصح كطط٢ 

 ٛظا اُلوَ، ؿ٤غ ٓظًٞعح ٝال صاسِخ ك٢ ٌٓبٕ آسغ.

 

 ج٤ِـغٍٝ )جِـغ٣ٖ(، سبٓب، ٤ٓبٙ ٝه٣ِٞبد

 

ؿطٌغٝػ ٗوط٢ ٤ًٔب٣ٝطب،  ؿٌغ هوت أٝ ؿٌغ كٞٗضع )ث٘جغ( ٝ

 ثذبُزٚ اُوِجخ

 

 ُزٞػ ٝاُجًِٞطٞػ ٝبأُط ٗٞاع ؿٌغ أسطغ، ثٔطب ك٤ٜطب اٌُزطٞػ ٝأ

، ٝكططط٢ دبُزٜطططب اُوطططِجخ؛ ؿطططٞائَ اُلغًزطططٞػ اُ٘و٤طططخ ٤ًٔب٣ٝطططب  

ؿٌغ٣خ ؿ٤غ ٓذز٣ٞطخ ػِط٠ ٌٜٓ٘طبد أٝ ٓطٞاص رِط٣ٖٞ ٌٓطبكخ؛ 

ثطططضاٍ ػـطططَ )ػـطططَ هططط٘بػ٢( ٝئٕ ًبٗطططذ ٓٔؼٝجطططخ ثؼـطططَ أ

 ٍج٤ؼ٢؛ ؿٌغ ٝػـَ أؿٞص ٓذغٝهبٕ )ًبعا٤َٓ(.

 

أٝ رٌغ٣ططغ  اؿططزشالمٗططبرج ٓططٖ ػـططَ أؿططٞص )صثططؾ ؿططٌغ( 

 اُـٌغ

 

 

 ٓذٔوخدجــٞة ًبًبٝ ًٝـبعارٜب، ٝئٕ ًبٗذ 

 

 

 

 ًبًبٝ أسغ دهلٞع ٝػوبكبد ٝؿالالد ٝٗلب٣ب

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 

 

 

 ئػلبء

 

 

 

 

 ئػلبء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء

 

 

 

 ئػلبء

 

 

 

 

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 

 

 ئػلبء
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أُؼبِٓخ أُطجوخ 

ُِضُٝخ األ٠ُٝ 

 ثبُغػب٣ب %
 أ٣ـِ٘ض١/ًجْ   ٗبًغٝ

 كئخ اُغؿْ
 أُٔ٘ٞح

 

18.03 

 

18.04 

 

18.05 

 

 

جؼء ٖٓ 

 20كوَ 

 

جؼء ٖٓ 

20.01 

 

 

200110 

 

200490 

 

200510 

 

200540 

 

200551 

 

200559 

 

200560 

 

200570 

 

200580 

 

20.06 

 

 

20.07 

 

 

20.08 

 

 

 

20.09 

 

 

 

 

 ػج٤٘خ ًبًبٝ، ٝئٕ ًبٕ ٓ٘ؼٝػب صٜٛ٘ب

 

 ػثضٙ ًبًبٝ، صٛ٘ٚ ٝػ٣زٚ

 

٣ذز١ٞ ػِط٠ ؿطٌغ ٌٓطبف أٝ ٓطٞاص رذ٤ِطخ  ٓـذٞم ًبًبٝ ال

 أسغ

 

 أجططؼاءذٌططغاد ٓططٖ كٞاًططٚ ٝأثٔططبع أٝ ٓٝ ٓذٌططغاد سٌططغ

 أسغٟ ٖٓ اُ٘جبربد

 

ؼاء أسططغ ٓططٖ اُ٘جبرططبد   هططبُذخ ـططـسٌططغ، كٞاًططٚ، أثٔططبع ٝأج

 ، ٓذٌغح أٝ ٓذلٞظخ ثبُشَ أٝ ثذبٓي اُش٤ِيُألًَ

 

 

 س٤بع ٝهثبء ٝس٤بع ٓذجت

 

 سٌغ أسغ ٝس٤َِ سٌغ

 

 سٌغ ٓزجبٗـخ

 

 ()ث٤ؼّٝ ؿبر٤ل٤ّٞ ثؼا٤ُبء

 

 ، دجبدكبه٤ُٞب ٝ ُٞث٤ب

 

 ؿ٤غٛـــب.

 

ٕٞ٤ِٛ 

 

 ٕٞػ٣ز

 

 (طعح دِٞٙ )ػ٣ب٤ٓؾ، ٖٓ ٗٞع ؿبًغرب

 

جططؼاء ٗجبرططبد أسططغ، أسٌططغ ٝكٞاًططٚ ٝأثٔططبع ٝهلططٞع كٞاًططٚ ٝ

 ٓذلٞظخ ثبُـٌغ )ثطغ٣وخ اُزوط٤غ أٝ اُزجِٞع(

 

جططؼاء ٗجبرططبد أسططغ، أسٌططغ ٝكٞاًططٚ ٝأثٔططبع ٝهلططٞع كٞاًططٚ ٝ

 ٓذلٞظخ ثبُـٌغ )ثطغ٣وخ اُزوط٤غ أٝ اُزجِٞع(

 

أٝ  ُألًَ ٓذٌغحبُذخ ٝأجؼاء ٗجبربد أسغ ه أثٔبعكٞاًٚ أٝ 

ؿططٌغ أٝ ٓططٞاص  ئ٤ُٜططب أًطط٤قٓذلٞظططخ ثطغ٣وططخ أسططغٟ، ٝئٕ 

 رذ٤ِخ أسغ أٝ ًذٍٞ، ؿ٤غ ٓظًٞعح ٝال صاسِخ ك٢ ٌٓبٕ آسغ

 

اُؼ٘طت( ٝػوط٤غ سٌطغ، ؿ٤طغ  خػو٤غ كٞاًٚ )ثٔب ك٤ٜب ؿطالك

٤ُططٚ ؿططٌغ أٝ ئًطط٤ق أ٤ُططٚ ًذططٍٞ، ٝئٕ ئٓشزٔططغ ٝال ٌٓططبف 

 (MFN  20*) ٓٞاص رذ٤ِخ أسغ

 

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء

 

 

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 

 

 ئػلبء

 

 

 

 ئػلبء

 

 

 



 52 

 الصــــــــــنف أُ٘ـن ّعٓؼ اُ٘ظب اُج٘ض

أُؼبِٓخ أُطجوخ 

ُِضُٝخ األ٠ُٝ 

 ثبُغػب٣ب %
 أ٣ـِ٘ض١/ًجْ   ٗبًغٝ

 كئخ اُغؿْ
 أُٔ٘ٞح

 

جؼء ٖٓ 

21.03 

 

 

210310 

 

210330 

 

22.01 

 

 

 

 

 

22.09 

 

 

جؼء ٖٓ 

 23كوَ 

 

اُلوَ 

24 

 

 

 

 

 

 

اد ُِوِوبد؛ رٞاثَ ٓغًجطخ؛ صه٤طن سطغصٍ هِوبد ٝٓذٌغ

 ٝسغصٍ ٓذٌغ

 

 هِوخ ه٣ٞب

 

 صه٤ن سغصٍ ٝسغصٍ ٓذٌغ

 

 االهطططط٘بػ٤خ٤ٓطططبٙ ثٔطططب ك٤ٜطططب ا٤ُٔطططبٙ أُؼض٤ٗطططخ اُطج٤ؼ٤طططخ أٝ 

ؿٌغ أٝ ٓطٞاص رذ٤ِطخ أسطغ  ئ٤ُٜبٝا٤ُٔبٙ اُـبػ٣خ، ؿ٤غ ٌٓبف 

 ؛ ج٤ِض ٝثِجٌٜٓ٘خٝؿ٤غ 

*(MFN  20) 

 

 

 ٖٓ دطبٓي اُش٤ِطي سَ ٝأثضاُٚ هبُذخ ُألًَ ٓزذوَ ػ٤ِٜب

(*(MFN  18 

 

, أؿظ٣طخ ٓذٌطغح ُِذ٤ٞاٗطبد,وب٣ب ٝٗلب٣طبد هط٘بػبد األؿظ٣طخث

 ػضا ػِق اُذ٤ٞإ

 

 ثضاٍ رجؾ ٓو٘ؼخأرجؾ ٝ

 

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 ئػلبء

 

 

 

 

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 

 ئػلبء

 

 

 



 وطلبات الشهادة EUR.1نماذج من شهادة الحركة 
 

 تعلٌمات الطباعة
 

مم  و  5-مم مع تفاوت فً الطول مابٌن  012x 097مقاس نموذج الشهادة  .1
مم . ٌكون الورق أبٌض ومعد للكتابة وال ٌحتوي عجٌنة ورق آلٌة وٌزن  8+

 . 0جرام/م05ما ال ٌقل عن 

قدة أن تحتفظ بحقها فً طباعة ٌجوز للسلطات المختصة لدى األطراف المتعا .0
النماذج بذاتها أو طباعتها من قبل مطابع معتمدة. وفً الحالة األخٌرة, ٌجب 

أن ٌتضمن كل نموذج إشارة إلى تلك الموافقة. ٌجب أن ٌحمل كل نموذج 
إسم وعنوان المطبعة أو عالمة ٌمكن من خاللها التعرف على المطبعة. كما 

ٌمكن ما متسلسال, مطبوعا أو بدون طباعة, ٌجب أن ٌحمل النموذج أٌضا رق
 من خالله التعرف على الجهة الطابعة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالنسبة لدول االفتا هً كالتالً: EUR.1شهادة الحركة نموذج 

 شهادة الحركة 

 
 . المصدر )االسم والعنوان كامال  والبلد(1
 
 

 : رقم الشهادة

 راجع المالحظات قبل تعبئة النموذج()

 . المرسل إلٌه )االسم والعنوان كامال  والبلد( 3     
 )اختٌاري(

 

 . الشهادة مستخدمة فً التجارة التفضٌلٌة بٌن:2
      ------------- 

 و                                  
   ------------- 

 )ٌذكر اسم البلد أو مجموعة البلدان أو األقالٌم(



 . تفاصٌل النقل )اختٌاري(6
 

 

 . بلد المقصد5 . بلد المنشأ 4
 
 

  . مالحظات7
 
 

 1. رقم البند, العالمات واألرقام ونوع الطرود8
 وصف البضاعــة    

 
 
 
 

. الوزن أو الحجم 9
,  3القائم )كجم, م

 لٌتر,..الخ(

 . الفواتٌر )اختٌاري(11

 مصادقة الجمارك. 11
 نصادق على البٌان

 2مستند التصدٌر
 ------رقم  -----نموذج 

 ---------المركز الجمركً 

 . إقرار المصدر12
أنا الموقع أدناه أقر بأن البضاعة المبٌن أوصافها أعاله 

 مستوفٌة للشروط المطلوبة إلصدار هذه الشهادة.
 ----------المكان والتارٌخ: 

 

                                                 
1

 إذا لم تكه البضاعة في طسود, يركس عدد األصىاف أو الحالة "السائبة" حسبما يكون مىاسبا 
2

 وت أوظمة البلد المصدز تقتضي ذلكيعبأ فقظ في حال كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ------بلد اإلصدار 
 

 ---------المكان والتارٌخ 
-------------- 

 )التوقٌع(

 ------------: التوقٌع

 . طلب التحقق, إلى13
 
 

 
 مطلوب التحقق من صحة ودقة هذه الشهادة

 
------------- 

 )المكان والتارٌخ(
 

 الختــم                      
                    -------- 

 )التوقٌع(                     
 
 

 . طلب التحقق14
 أن هذه الشهادةٌتضح من عملٌة التحقق 

درت عن المركز الجمركً المشار إلٌه ,أن ص □
 المعلومات التً تضمنتها صحٌحة.

 غٌر مستوفٌة لمتطلبات الصحة والدقة  □
 

------------- 
 )المكان والتارٌخ(

 
 الختــم                      

                    -------- 
 )التوقٌع(                     

_________ 
 فً الحقل المناسب  X( أدخل عالمة 1)

 

 مالحظات
 

كلمات مكتوبة فوق كلمات أخرى. تجرى أٌة أو  أي شطب ٌجب أال تحتوي الشهادة على .1
التعدٌالت بحذف التفاصٌل غٌر الصحٌحة وإضافة التصوٌبات الالزمة. ٌجب التأشٌر على هذه 

ركٌة فً البلد قام بتعبئة الشهادة وتصدٌقها من السلطات الجمالتعدٌالت من قبل الشخص الذي 
 الصادرة عنه الشهادة.

ٌجب عدم ترك فراغات بٌن البنود المدخلة على الشهادة وٌجب أن ٌكون كل بند مسبوقا برقم  .0
خاص به. ٌجب رسم خط أفقً مباشرة أسفل البند األخٌر. ٌجب شطب أي فراغ غٌر مستعمل 

 بحٌث ال ٌمكن إجراء أٌة تعدٌالت الحقة.

مارسة التجارٌة المتعارف علٌها وبتفصٌل واف ٌمكن من خالله ٌجب وصف البضاعة وفقا للم .3
 التعرف علٌها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 شهادة الحركة طلب 

 
 . المصدر )االسم والعنوان كامال  والبلد(1
 
 

 : رقم الشهادة

 )راجع المالحظات قبل تعبئة النموذج(

 بلد( . المرسل إلٌه )االسم والعنوان كامال  وال3     
 )اختٌاري(

 

فً التجارة التفضٌلٌة  الستخدامهاشهادة طلب . 2
 بٌن:
      ------------- 

 و                                  
   ------------- 

 )ٌذكر اسم البلد أو مجموعة البلدان أو األقالٌم(

 . تفاصٌل النقل )اختٌاري(6
 

 

 . بلد المقصد5 . بلد المنشأ 4
 
 

  حظات. مال7
 
 

 3ونوع الطرودعدد  ,. رقم البند, العالمات8

 وصف البضاعــة    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. الوزن أو الحجم 9
,  3القائم )كجم, م

 لٌتر,..الخ(

 . الفواتٌر )اختٌاري(11

 إقرار من المصدر
 

                                                 
 إذا لم تكن البضاعة فً طرود, ٌذكر عدد األصناف أو الحالة "السائبة" حسبما ٌكون مناسبا 3



 , البضاعة المبٌن أوصافها أعاله ,مصدرأنا الموقع أدناه 
 , المرفقة المطلوبة إلصدار الشهادة مستوفٌة للشروط البضاعة أقر بأن

 :كالتالً التً جعلت هذه البضاعة مستوفٌة للشروط هً وأن الظروف
------------------------ 
------------------------ 
------------------------ 

 المستندات المؤٌدة التالٌة: وأقدم
------------------------ 
------------------------ 

------------------------ 
بتقدٌم أي إثباتات مؤٌدة قد تطلبها السلطات المختصة لغرض إصدار الشهادة المرفقة كما  أتعهد

وأي تفتٌش على عملٌات أتعهد , فً حال طلب منً ذلك, بالموافقة على أي فحص لحساباتً 
 تصنٌع البضاعة أعاله من قبل السلطات المذكورة, 

 
 ر الشهادة المرفقة لهذه البضاعة.إصدا وعلٌه أتقدم بطلب

 
------------------------ 

 )المكان والتارٌخ(
 

------------------------ 
 )التوقٌع(

 
 
 
 
 
 
 
 

 بالنسبة لدول مجلس التعاون هً كالتالً: EUR.1شهادة الحركة نموذج 

 شهادة الحركة 

 
 . المصدر )االسم والعنوان كامال  والبلد(1
 
 

 : رقم الشهادة

 )راجع المالحظات قبل تعبئة النموذج(

 . المرسل إلٌه )االسم والعنوان كامال  والبلد( 3     
 )اختٌاري(

 

 . الشهادة مستخدمة فً التجارة التفضٌلٌة بٌن:2
      ------------- 

 و                                  
   ------------- 

 ألقالٌم()ٌذكر اسم البلد أو مجموعة البلدان أو ا

 . تفاصٌل النقل )اختٌاري(6
 

 

 . بلد المقصد5 . بلد المنشأ 4
 
 



  . مالحظات7
 
 

 4. رقم البند, العالمات واألرقام ونوع الطرود8
 وصف البضاعــة    

 
 
 
 

. الوزن أو الحجم 9
,  3القائم )كجم, م

 لٌتر,..الخ(

 . الفواتٌر )اختٌاري(11

 . مصادقة الجمارك11
 لبٌاننصادق على ا
 5مستند التصدٌر

 ------رقم  -----نموذج 
 ---------المركز الجمركً 

   ------بلد اإلصدار 
 

 ---------المكان والتارٌخ 

 . إقرار المصدر12
أنا الموقع أدناه أقر بأن البضاعة المبٌن أوصافها أعاله 

 مستوفٌة للشروط المطلوبة إلصدار هذه الشهادة.
 ----------المكان والتارٌخ: 

 
 ------------التوقٌع: 

                                                 
4

 إذا لم تكه البضاعة في طسود, يركس عدد األصىاف أو الحالة "السائبة" حسبما يكون مىاسبا 
5

 كاوت أوظمة البلد المصدز تقتضي ذلكيعبأ فقظ في حال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-------------- 
 )التوقٌع(

 . طلب التحقق, إلى13
 
 

 
 مطلوب التحقق من صحة ودقة هذه الشهادة

 
------------- 

 )المكان والتارٌخ(
 

 الختــم                      
                    -------- 

 )التوقٌع(                     
 
 

 . طلب التحقق14
 أن هذه الشهادةضح من عملٌة التحقق ٌت
صدرت عن المركز الجمركً المشار إلٌه ,أن  □

 المعلومات التً تضمنتها صحٌحة.
 غٌر مستوفٌة لمتطلبات الصحة والدقة  □
 

------------- 
 )المكان والتارٌخ(

 
 الختــم                      

                    -------- 
 )التوقٌع(                     

_________ 
 فً الحقل المناسب  X( أدخل عالمة 1)

 

 مالحظات
 

ٌجب أال تحتوي الشهادة على أي شطب أو أٌة كلمات مكتوبة فوق كلمات أخرى. تجرى  .4
التعدٌالت بحذف التفاصٌل غٌر الصحٌحة وإضافة التصوٌبات الالزمة. ٌجب التأشٌر على هذه 

عبئة الشهادة وتصدٌقها من السلطات الجمركٌة فً البلد التعدٌالت من قبل الشخص الذي قام بت
 الصادرة عنه الشهادة.

ٌجب عدم ترك فراغات بٌن البنود المدخلة على الشهادة وٌجب أن ٌكون كل بند مسبوقا برقم  .5
خاص به. ٌجب رسم خط أفقً مباشرة أسفل البند األخٌر. ٌجب شطب أي فراغ غٌر مستعمل 

 دٌالت الحقة.بحٌث ال ٌمكن إجراء أٌة تع

ٌجب وصف البضاعة وفقا للممارسة التجارٌة المتعارف علٌها وبتفصٌل واف ٌمكن من خالله  .6
 التعرف علٌها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 شهادة الحركة طلب 

 
 . المصدر )االسم والعنوان كامال  والبلد(1
 
 

 : رقم الشهادة

 )راجع المالحظات قبل تعبئة النموذج(

 لمرسل إلٌه )االسم والعنوان كامال  والبلد( . ا3     
 )اختٌاري(

 

فً التجارة التفضٌلٌة  الستخدامهاشهادة طلب . 2
 بٌن:
      ------------- 

 و                                  
   ------------- 

 )ٌذكر اسم البلد أو مجموعة البلدان أو األقالٌم(

 . تفاصٌل النقل )اختٌاري(6
 

 

 . بلد المقصد5 بلد المنشأ . 4
 
 

  . مالحظات7
 
 

 6ونوع الطرودعدد  ,. رقم البند, العالمات8

 وصف البضاعــة    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. الوزن أو الحجم 9
,  3القائم )كجم, م

 لٌتر,..الخ(

 . الفواتٌر )اختٌاري(11

 إقرار من المصدر
 

 , عالهالبضاعة المبٌن أوصافها أ ,مصدرأنا الموقع أدناه 
 المرفقة,  مستوفٌة للشروط المطلوبة إلصدار الشهادة البضاعة أقر بأن

                                                 
 إذا لم تكن البضاعة فً طرود, ٌذكر عدد األصناف أو الحالة "السائبة" حسبما ٌكون مناسبا 6



 التً جعلت هذه البضاعة مستوفٌة للشروط هً كالتالً: وأن الظروف
------------------------ 
------------------------ 
------------------------ 

 المستندات المؤٌدة التالٌة: وأقدم
------------------------ 

------------------------ 
------------------------ 

بتقدٌم أي إثباتات مؤٌدة قد تطلبها السلطات المختصة لغرض إصدار الشهادة المرفقة كما  أتعهد
أتعهد , فً حال طلب منً ذلك, بالموافقة على أي فحص لحساباتً وأي تفتٌش على عملٌات 

 طات المذكورة, تصنٌع البضاعة أعاله من قبل السل
 

 إصدار الشهادة المرفقة لهذه البضاعة. وعلٌه أتقدم بطلب
 

------------------------ 
 )المكان والتارٌخ(

 
------------------------ 

 )التوقٌع(
 
 








