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إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
متثـــل إدارة الشـــؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانـــة العامة لألمم املتحدة واجهـــة حيوية للتفاعل بني 
السياســـات العامليـــة يف املجاالت االقتصاديـــة واالجتماعية والبيئية واإلجراءات الـــيت تتخذ على الصعيد 
الوطـــين. وتعمل اإلدارة يف املجاالت املترابطة الثالثة الرئيســـية التاليـــة: ’١‘ جتميع وتوليد وحتليل طائفة 
واسعة من البيانات االقتصادية واالجتماعية والبيئية واملعلومات اليت تستند إليها الدول األعضاء يف األمم 
املتحدة يف اســـتعراض املشـــاكل املشتركة وتقيـيم خيارات السياســـة العامة؛ و’٢‘ تيسري املفاوضات اليت 
جتريهـــا الـــدول األعضاء يف العديد من اهليئات احلكومية الدولية بشـــأن اإلجراءات املشـــتركة اليت تتخذ 
للتصدي للتحديات العاملية القائمة أو املستجدة؛ ’٣‘ وإسداء املشورة إىل احلكومات املهتمة بشأن طرق 
ووسائل ترمجة أطر السياسة العامة اليت تستحدث فيما تعقده األمم املتحدة من مؤمترات ومؤمترات قمة 

إىل برامج على الصعيد القطري، والعمل، من خالل املساعدة التقنية، على بناء القدرات الوطنية.
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مـقـدمــة
معلومات أساسية تارخيية

رغم أن الســــعي إىل زيادة قابلية إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع للمقارنة ما برح   -  ١
قائمــــًا منــــذ وقت طويل جدًا، فإنــــه حىت الثالثينات مل حتدث تطورات ملموســــة علــــى طريق حل تلك 
املشــــكلة. ففي عام ١٩٣٨، نشــــرت عصبة األمم تقرير جلنة اخلرباء اإلحصائيـني التابعة هلا، قائمة صغرى 
بالســــلع األساســــية ألغراض إحصاءات التجارة الدولية ١. وقد كانت القائمة الصغرى للعصبة مبنية على 

تنقيح عام ١٩٣٧ ملشروع التسميات اجلمركية ٢ الذي أعدته العصبة.
ومنذ صدور القائمة الصغرى، حدثت تغريات كثرية سواء يف هيكل التجارة الدولية يف   -  ٢
البضائع أو يف حاجة البلدان واهليئات احلكومية الدولية والوكاالت الدولية إىل زيادة قابلية بيانات التجارة 
للمقارنـــة علـــى الصعيد الدويل. ومن مث أوصت اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدة يف دورا الثالثة بإعداد 
تنقيح للقائمة الصغرى للعصبة. وقد قامت األمانة العامة لألمم املتحدة بالتعاون مع احلكومات ومبساعدة 
خرباء استشـــاريـني بإعداد طبعة ١٩٥٠ من تصنيف األمم املتحدة املوحد للتجارة الدولية (املشـــار إليه 
أدناه بالتصنيف ’’األصلي‘‘ املوحد للتجارة الدولية) ٣. وحث املجلس االقتصادي واالجتماعي يف قراره 
٢٩٩ بـــاء (د - ١١)، املـــؤرخ ١٢ متوز/يوليه ١٩٥٠، واملتخذ بناًء علـــى توصية اللجنة اإلحصائية يف 
دورا اخلامســـة، مجيع احلكومات على االســـتفادة من التصنيف املوحد عن طريق اعتماده. وحبلول عام 
١٩٦٠، كانـــت حكومـــات عدد كبري من البلدان تقوم بتجميع بيانات التجارة الدولية يف الســـلع وفقًا 
للتصنيف املوحد األصلي للتجارة الدولية أو التصنيفات الوطنية املرتبطة به، واعتمدت الوكاالت الدولية 
الرئيســـية التصنيف املوحد بوصفه أساســـًا لإلبالغ عن إحصاءات التجارة الدولية. واســـتخدمت بعض 

البلدان أيضًا التصنيف املوحد األصلي للتجارة الدولية كأساس لتسمياا اجلمركية ٤.
ويف الوقـــت ذاته، كانت تســـميات التعريفة اجلمركية يف العديـــد من البلدان األوروبية   -  ٣
ويف عدد من البلدان خارج أوروبا، مبنية على أساس تسميات بروكسل للتعريفة اجلمركية لعام ١٩٥٥ 
اليت أعدها جملس التعاون اجلمركي ٥. وكانت تلك التسميات متفقًا عليها دوليًا وتصنف فيها املنتجات 
وفقـــًا لطبيعـــة املادة املصنوعة منها، كما درج عليه احلال تقليديًا يف التســـميات اجلمركية. ولذلك كان 
يتعني إعادة جتميع البيانات املستندة إىل تسميات بروكسل للتعريفات اجلمركية دف توفري إحصاءات 
اقتصاديـــة، حيـــث إنه يلزم للتحليل االقتصادي توفر جتمعات ألنواع الســـلع مثـــل األغذية واملواد اخلام 
واملواد الكيميائية واألجهزة ومعدات النقل، وكذلك ملجموعات السلع األساسية حسب مرحلة التصنيع 
وحســـب األصـــل الصناعي. وقد تضمنـــت عملية إعادة تصنيف بيانات تســـميات بروكســـل للتعريفة 
اجلمركية يف صورة التصنيف املوحد األصلي للتجارة الدولية تقسيم بنود تسميات بروكسل إىل العديد 
من األقســـام الفرعيـــة. ولذلك كان من الضروري توفري موارد إحصائيـــة كبرية إلعادة التصنيف، األمر 
الذي ترتبت عليه متاعب كبرية بالنسبة للبلدان املتقدمة النمو وعقبات تكاد تكون كأداء بالنسبة للبلدان 
ذات املوارد اإلحصائية املحدودة، عندما حاولت تلك البلدان استخدام كل من التصنيف املوحد األصلي 

للتجارة الدولية وتسميات بروكسل للتعريفة اجلمركية.
ولتحســـني هذه احلالـــة، قام فريق من اخلرباء من البلدان والـــوكاالت احلكومية الدولية   -  ٤
اليت تســـتخدم كل من التصنيف املوحد األصلي للتجارة الدولية وتســـميات بروكســـل بإعداد التصنيف 
املوحد املنقح للتجارة الدولية ٦. وقد استلزم هذا التنقيح إجراء بعض التعديالت يف كال التصنيفني. ويف 
حالة تســـميات بروكســـل متثل هـــذا يف تقسيم عدد من بنود تسميات بروكسل إىل أقسام فرعية وتقدمي 

Nomenclature for the Classi-  ٥
 ،fication of Goods in Customs

(التســـميات املتعلقة بتصنيف البضائع 
بــروكسل،  اجلمركية)،  التعريفات  يف 
١٩٥٥؛ ومالحظات تفســـريية عــلي 
بــروكسل،  بــروكســـل،  تســـــمـيات 

.١٩٥٥
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 ،Centroamericana (NAUCA)

(تســــميات التعريفة اجلمركيــــة املوحدة يف 
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مكسيكو، ١٩٥٣.
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التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤و

تعليقات يف مذكرات بروكسل التفسريية على البنود الفرعية اليت أنشئت على هذا النحو. وأتاحت هذه 
اخلطوات اليت اختذها جملس التعاون اجلمركي جعل دقة التحديد اليت حققتها تســـميات بروكســـل قابلة 
للتطبيق على التصنيف املوحد للتجارة الدولية وتزويد البلدان بنظام يوفر يف الوقت ذاته مزايا تســـميات 
متفـــق عليها دوليـــًا للتعريفة اجلمركية وتصنيف إحصائي متفق عليه دوليـــًا. وبذلك أمكن حتقيق تناظر 
متبادل بندًا بندًا بني التصنيف املوحد املنقح للتجارة الدولية، وتســـميات بروكســـل للتعريفة اجلمركية. 
وأوصت اللجنة اإلحصائية يف دورا احلادية عشـــرة بأن تقوم البلدان اليت جتّمع البيانات وفقًا للتصنيف 
املوحد األصلي، إذا أمكن، باالستعاضة عنه بالتصنيف املوحد املنقح للتجارة الدولية، وبأن تعمد البلدان 
الـــيت تقـــوم ألول مرة بتجميع بيانات التجارة الدولية إىل القيام بذلك، إذا أمكن، على أســـاس التصنيف 

املوحد املنقح ٧.
وميثـــل التصنيف املوحد املنقح للتجارة الدولية حتســـنًا كبـــريًا مقارنًا بالتصنيف املوحد   -  ٥
األصلـــي. ومـــع ذلك فإن الزيادة يف حجـــم التجارة والتغيـريات اليت طـــرأت يف األمناط اجلغرافية وأمناط 
الســـلع األساســـية منذ عـــام ١٩٦٠ قد خلقت حبلول عـــام ١٩٦٨ طلبًا إلجراء تنقيـــح آخر للتصنيف 
املوحـــد للتجـــارة الدولية. ولذلك بدأت يف عام ١٩٦٩، وفقًا لتوصية مـــن اللجنة اإلحصائية ٨، عملية 
تنقيح التصنيف املوحد للتجارة الدولية. وأوصت اللجنة اإلحصائية، يف دورا الثامنة عشـــرة يف تشرين 
األول/أكتوبـــر ١٩٧٤، باعتماد املشـــروع النهائي للتصنيف املوحد للتجـــارة الدولية، التنقيح ٢، الذي 
أعدتـــه األمانـــة العامة اســـتنادًا إىل آراء احلكومات واملنظمات الدوليـــة. ويف ٧ أيار/مايو ١٩٧٥، اختذ 
املجلس االقتصادي واالجتماعي القرار ١٩٤٨ (د - ٥٨) الذي يوصي فيه باستخدام التصنيف املوحد 
للتجـــارة الدوليـــة، التنقيح ٢ ٩، على الصعيد الدويل. وكان من شـــأن التنقيـــح التايل لطبعة عام ١٩٧٢ 
لتسميات بروكسل للتعريفة اجلمركية الذي استهدف إيراد تسميات جملس التعاون اجلمركي ١٠ أن كفل 
عالقة مؤداها وجود تناظر مباشر بني األقسام الفرعية يف بنود تسميات جملس التعاون اجلمركي والبنود 

األساسية يف التنقيح ٢ للتصنيف املوحد للتجارة الدولية.
ومهما يكن من أمر، فقد وجد عدد من املستعملني أن األقسام الفرعية لتسميات جملس   -  ٦
التعاون اجلمركي (وبالتايل التنقيح ٢ للتصنيف املوحد للتجارة الدولية) غري كافية لتلبية احتياجام ١١. 
كما كان مثة حاجة واضحة لتنسيق التصنيفات االقتصادية ١٢. وللوفاء ذه االحتياجات جزئيًا، اضطلع 
جملس التعاون اجلمركي يف أيار/مايو ١٩٧٣ مبســـؤولية وضع وإجناز نظام منســـق لوصف وترميز السلع 
األساســـية. وأســـفر العمل عن تنقيح تسميات جملس التعاون اجلمركي وتوسيع نطاق فئاته ذات األربعة 
أرقام إىل ”النظام املنســـق لوصف وترميز الســـلع األساســـية“ (النظام املنسق)، يضم ٠١٩ ٥ بندًا ذات 

ستة أرقام ١٣.
ويف الدورة احلادية والعشرين، يف كانون الثاين/يناير ١٩٨١، أحاطت اللجنة اإلحصائية   -  ٧
علمًا بأنه سيلزم إجراء تنقيح ثالث للتصنيف املوحد للتجارة الدولية عندما يبدأ العمل بالتسميات املنقحة 
ملجلس التعاون اجلمركي والنظام املنســـق لوصف وترميز الســـلع األساســـية ١٤. وبناًء على ذلك، شرعت 
األمانـــة العامـــة لألمم املتحدة يف وقت الحق من تلك الســـنة يف إعداد التنقيح ٣ للتصنيف املوحد للتجارة 
الدوليـــة، على أســـاس مبدأ مؤداه بذل كل جهد للمحافظة على طابعـــه وهيكله العامني ولكن مع مراعاة 
احلاجـــة إىل مواءمته مع التســـميات املنقحة ملجلس التعاون اجلمركـــي، والتصنيف الصناعي الدويل املوحد 
جلميع األنشـــطة االقتصاديـــة، ومع التصنيف املركزي للمنتجات الذي كان جيري إعداده باالشـــتراك بني 

املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية واملكتب اإلحصائي لألمم املتحدة.
وباســـتخدام بنود النظام املنســـق بوصفها لبنـــات أّولية، قام املكتـــب اإلحصائي لألمم   -  ٨
املتحدة، بالتشـــاور مع خرباء من احلكومات واملنظمات الدولية املعنية باملوضوع ومبساعدة أفرقة خرباء، 

للمجلـــس  الرمسيـــة  الوثائـــق  انظـــر:   ٧
االقتصادي واالجتماعي، الدورة الثالثة 
 E/3375) عـــشـــرة، امللحق رقــم ١٢

.(Add.1و

املرجع نفسه، الدورة الرابعة واألربعون،   ٨
.(E/4471) امللحق رقم ١٠

 34/Rev.2 ورقـــات إحصائية، رقـــم  ٩
(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: 

.(E 75.XVII.6

التسميات املتعلقة بتصنيف البضائع يف   ١٠
التعريفات اجلمركية، الطبعة اخلامسة، 

بروكسل، ١٩٧٦.

الفريـــق العامل املشـــترك بـــني املكتب   ١١
اإلحصائـــي باألمم املتحـــدة واملكتب 
اإلحصائـــي لالحتادات األوروبية املعين 
بالتصنيفـــات علـــى مســـتوى العـــامل، 
’’نظام منسق لتصنيف السلع األساسية 
التجـــارة  يف  لالســـتخدام  وترميزهـــا 

.(UNSO/SOEC/1/2) ‘‘الدولية
املتـحـــدة،  لألمـــم  العــامـــة  األمــانـــة   ١٢
’’تـنســـيق التـصنيفـــات اإلحـصائيـة‘‘ 

.(ST/ESA/STAT/78)

جملس التعاون اجلمركي، النظام املنسق   ١٣
لوصـــف وترميـــز الســـلع األساســـية، 

بروكسل، ١٩٨٥.
الوثائـــق الرمسية للمجلـــس االقتصادي   ١٤
واالجتماعي، ١٩٨١، امللحق رقم ٢ 

.(E/1982/12)



ز

بإصدار تنقيح ثالث للتصنيف املوحد للتجارة الدولية، واضعًا يف اعتباره احلاجة إىل توافر االســـتمرارية 
مع النصوص السابقة للتصنيف املوحد للتجارة الدولية، فضًال عن االعتبارات التالية:

طبيعة البضائع واملواد املستخدمة يف إنتاجها؛ ( أ ) 
مرحلة التجهيز؛ (ب) 

املمارسات السوقية وأوجه استخدام املنتج؛ (ج) 
أمهية السلعة األساسية من ناحية التجارة العاملية؛ ( د ) 

التغيـريات التكنولوجية. (هـ) 
وقد وافقت اللجنة اإلحصائية يف دورا الثالثة والعشرين، يف شباط/فرباير ١٩٨٥، على املشروع النهائي 
للتصنيـــف املوحـــد للتجارة الدولية، التنقيح ٣ ١٥. وأوصى املجلـــس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره 
٧/١٩٨٥ املـــؤرخ ٢٨ أيار/مايو ١٩٨٥، بأن تعلن الـــدول األعضاء دوليًا البيانات املتعلقة بإحصاءات 

التجارة اخلارجية وفقًا للتصنيف الدويل املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٣ ١٦.

التصنيف املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٤
الغـرض العـام

يف عام ١٩٩٣، أيدت اللجنة اإلحصائية استخدام النظام املنسق على الصعيد الوطين يف   -  ٩
جتميع ونشـــر إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ١٧؛ ويف عام ١٩٩٩، أكدت اللجنة إقرارها للتصنيف 

املوحد للتجارة الدولية كأداة حتليلية ١٨.
وحبلـــول متوز/يوليه ٢٠٠٥، عّدلت منظمة اجلمارك العاملية النظام املنســـق األصلي أربع   - ١٠
مرات. وقد بدأ العمل بثالثة طبعات معّدلة للنظام املنســـق، يف ١ كانون الثاين/ يناير ١٩٩٢، و١ كانون 
الثاين/يناير ١٩٩٦، و١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. وســـيبدأ العمل بالطبعة املعّدلة الرابعة للنظام املنســـق 
(النظـــام املنســـق - اإلصـــدار ٠٧) (٢٠٠٧) يف ١ كانـــون الثاين/يناير ٢٠٠٧. ويضم النظام املنســـق - 
اإلصدار ٠٧ ما جمموعه ٢٥٠ ٥ بندًا فرعيًا منها ٢٠٨ ٤ بندًا فرعيًا من النظام املنسق األصلي - اإلصدار 
٨٨. وأدخـــل مثامنائـــة وأربعة وأربعون بنـــدًا فرعيًا غري أصلي (١٧ يف املائـــة) يف الطبعات الالحقة للنظام 
املنســـق (بنـــد فرعي واحد يف عـــام ١٩٩٢، و٢٦٧ بندًا فرعيًا يف عـــام ١٩٩٦، و٣١٦ يف عام ٢٠٠٢، 

و٢٦٠ يف عام ٢٠٠٧).
ويف املاضي، قامت الشـــعبة اإلحصائية لألمم املتحدة، توخيًا للحفاظ على االستمرارية   - ١١
يف سلســـالت التصنيف املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٣، بإصدار جداول ربط مناســـبة بني التصنيف 
املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٣، وكل طبعة جديدة من النظام املنســـق. على أن قابلية املقارنة الدقيقة 
بني فترة وأخرى ظلت تتالشـــى بالنســـبة لعدد متزايد من السلسالت بسبب التغيـريات اهلامة اليت طرأت 
يف خطة التصنيف يف النظام املنسق. ويف الوقت ذاته، واصلت معظم البلدان واملنظمات الدولية استخدام 
التصنيف املوحد للتجارة الدولية ألغراض متنوعة، مثل دراسة االجتاهات الطويلة األجل للتجارة الدولية 
للبضائع وجتميع البضائع املتاَجر ا يف فئات أكثر مالءمة للتحليل االقتصادي. ويف هذا السياق، وافقت 
اللجنـــة اإلحصائيـــة يف دورا اخلامســـة والثالثـــني (٢ - ٥ آذار/مارس ٢٠٠٤) علـــى ما خلصت إليه 
فرقـــة العمل املشـــتركة بني الوكاالت املعنية بإحصاءات التجارة الدوليـــة للبضائع وهو أن التنقيح الرابع 

للمجلـــس  الرمسيـــة  الوثائـــق  انظـــر:   ١٥
 ،١٩٨٥ واالجتماعـــي،  االقتصـــادي 
امللحق رقم ٦، (E/1985/26)، الفصل 

الرابع، الفقرة ٥٧ (د).
ورقات إحصائية، العدد ٣٤، التنقيح ٣،   ١٦
(منشـــورات األمم املتحدة، رقم املبيع:  

E.86.XVII.12، والتصويبات).

للمجلـــس  الرمسيـــة  الوثائـــق  انظـــر:   ١٧
 ،١٩٩٣ واالجتماعـــي،  االقتصـــادي 
 ،(E/1993/26)  ،٦ رقـــــم  امللحـــــق 

الفصل احلادي عشر، الفقرة ١٥٨.
املرجع نفسه، ١٩٩٩، امللحق رقم ٤،    ١٨
(E/1999/24)، الفصل الثاين، الفقرة 

٢٤ (ج).

مقــدمة



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤ح

للتصنيف املوحد للتجارة الدولية أصبح الزمًا بالنظر إىل التغيـريات اليت تراكمت يف النظام املنســـق ١٩. 
ووفقًا لذلك، شرعت الشعبة اإلحصائية، يف منتصف عام ٢٠٠٤، يف إعداد التنقيح ٤ للتصنيف املوحد 
للتجارة الدولية. وُنسقت عملية التنقيح مع التنقيحات اجلارية على التصنيف الصناعي املوحد والتصنيف 

املركزي للمنتجات دف موائمة تلك التصنيفات قدر اإلمكان.
ويقدم هذا املنشـــور بنود التصنيف املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٤، والبنود الفرعية   - ١٢
(البند الفرعي) املناظرة يف النظام املنســـق - اإلصدار ٠٧. وترد رموز البنود األساســـية للتصنيف املوحد 
للتجارة الدولية يف عمود ’’البنود األساسية‘‘، ويرد وصف األبواب واألقسام واملجموعات واملجموعات 
الفرعيـــة والبنود األساســـية يف عمود ’’الوصف‘‘؛ وترد رموز البنـــود الفرعية املناظرة يف عمود ’’النظام 
املنســـق - اإلصدار ٠٧‘‘. ويتضمن التذيـيل األول جدول تناظر أو مطابقة يربط بني البنود الفرعية يف 
النظام املنسق - اإلصدار ٠٧، والبنود األساسية يف النظام املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٤؛ ويتضمن 
التذيـيـــل الثاين جدول مطابقة يربط بني التصنيف املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٤، والتصنيف املوحد 
للتجـــارة الدوليـــة، التنقيح ٣. أما التذيـيل الثالث، الذي ميثل جمرد تبديل آيل للتذيـيل الثاين، فهو يتضمن 
جـــدول مطابقة للربط بـــني التصنيف املوحد للتجـــارة الدولية، التنقيح ٣، والتصنيـــف املوحد للتجارة 

الدولية، التنقيح ٤.

املبادئ التوجيهية للتنقيح

يظل نطاق التنقيح ٤ للتصنيف املوحد للتجارة الدولية كما كان يف التنقيح ٣ للتصنيف   - ١٣
املوحد للتجارة الدولية، مبعىن أن التنقيح ٤ يشمل مجيع السلع اليت ميكن تصنيفها يف النظام املنسق باستثناء 
الذهب النقدي، والنقود الذهبية، والنقود املعدنية املتداولة. ومجيع البنود األساسية يف التنقيح ٤ للتصنيف 
املوحد للتجارة الدولية (باســــتثناء 911.0 و931.0) حمددة حســــب البنود الفرعية للنظام املنســــق - اإلصدار 
٠٧. ونظرًا إىل أن التصنيف املوحد للتجارة الدولية موصى اآلن باســــتخدامه ألغراض التحليل، مل تكن 
مثة حاجة، عدا يف بعض احلاالت اخلاصة، إىل إنشــــاء بنود أساســــية جديدة يف التنقيح ٤ للتصنيف املوحد 

للتجارة الدولية تكون مطابقة بندًا بندًا للبنود الفرعية يف النظام املنسق - اإلصدار ٠٧.
وكقاعدة عامة، ُحذفت بنود أساسية من التصنيف املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٣،   - ١٤
حيثما ( أ ) كانت بنود فرعية مناظرة يف النظام املنسق - اإلصدار ٨٨ قد حذفت من النظام املنسق - 
اإلصدار ٠٧؛ (ب) أو إذا تعذر حتديد نطاقها يف البنود الفرعية للنظام املنسق - اإلصدار ٠٧ دون إجراء 
تغيــــري كبـــري (وقد حصل هذا عندما ربطت بنود فرعية معنية من النظام املنســـق - اإلصدار ٨٨ بصورة 
جزئية بعدة بنود فرعية من النظام املنسق - اإلصدار ٠٧). وأدخل بند أساسي جديد يف التصنيف املوحد 
للتجـــارة الدوليـــة، التنقيـــح ٤، حيثما ( أ ) كان ممكنًا جتميع عدة بنود فرعية جديدة من النظام املنســـق 
حبيـــث يكون هلا داللة اقتصادية وكانت تلك املجموعة تتناســـب وخطـــة التصنيف يف التصنيف املوحد 
للتجارة الدولية بدون إدخال تغيـريات (أو بأقل قدر من التغيـري) على نطاق البنود املوجودة يف التصنيف 
املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٣؛ (ب) أو كانت بعض البنود الفرعية يف النظام املنسق تستحق تعريفًا 
منفصًال ليعكس بشكل أفضل تركيبة السلعة و/أو املمارسة اجلمركية فيما يتصل بتسجيل بيانات التجارة 
الدوليـــة؛ (ج) أو تعـــذر ربـــط، نظرًا إىل اإلجـــراءات املتخذة وفقًا للنقطتـــني ( أ ) و(ب)، بعض البنود 
الفرعية يف النظام املنسق - اإلصدار ٠٧ بالبنود األساسية املوجودة يف التصنيف املوحد للتجارة الدولية، 
التنقيـــح ٣. وخـــالل عملية التنقيح، عّدل نطاق بعض البنود. وحيثما اعترب أن التعديل هام أســـند للبند 

املعين رمز جديد.

املرجع نفسه، ٢٠٠٤، امللحق رقم ٤،   ١٩
اخلامـــس،  الفصـــل   ،(E/2004/24)

الفقرة ٤ ’١‘.



ط

مـوجـز التغـيـريات
حيتفـــظ التصنيف املوحد للتجـــارة الدولية، التنقيح ٤، باهليـــكل العام للتصنيف املوحد   - ١٥
للتجـــارة اخلارجية، التنقيـــح ٣، وهو يتألف من نفس العدد من األبواب واألقســـام واملجموعات. وقد 
أدخلت التغيـريات على مســـتوى البنود األساســـية وبعض املجموعات الفرعيـــة. وحذف مائتان ومثانية 
وثالثون بندًا أساســـيًا من بنود التصنيف املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٣، معظمها لألســـباب املبينة 
يف الفقرة ١٤ أعاله؛ وأضيف ٨٧ بندًا أساســـيًا جديدًا. ونتيجة حلاالت احلذف واإلضافة تلك، أصبح 

التصنيف املوحد للتجارة اخلارجية، التنقيح ٤، يتألف من ٠٧٩ ٢ بندًا أساسيًا.

مقــدمة
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املختصرات والرموز

سنتيمتر سم   
سنتيمتر مكعب سم٣   

غرام لكل متر مربع غ/م٢   
كيلوغرام كغم   
ملليمتر مم   

يورانيوم ٢٣٥ يو ٢٣٥   
ف    فولط
واط و    



ك

خطة التصنيف المستخدمة في التنقيح ٤
للتصنيف الموحد للتجارة الدولية

رمز القسموصف األبواب واألقسام
عدد

اموعات
عدد

اموعات الفرعية
عدد

البنود األساسية

الباب 0 
36132335أغذية وحيوانات حية

001610حيوانات حية غري احليوانات الداخلة يف القسم 03

0141736حلوم وحمضرات حلوم

0241222منتجات ألبان وبيض طيور

أمساك (غري الثديـيات البحرية)، وقشريات، ورخويات، والفقاريات مائية،
0341447وحمضرات منها

0482134حبوب وحمضرات حبوب

0552792خضر وفواكه

062717سكر، وحمضرات سكرية، وعسل حنل

0751634بن وشاي وكاكاو وتوابل ومصنوعاا

081625أعالف للحيوانات (ال تتضمن احلبوب غري املطحونة)

092618منتجات وحمضرات متنوعة صاحلة لألكل

الباب 1 
41121املشروبات والتبغ

112513املشروبات

12268التبغ ومصنوعات التبغ

الباب 2 
36115239مواد خام غري صاحلة لألكل، باستثناء الوقود

212711صالل (جلود خام)، وجلود وجلود فراء، خام

2221012البذور الزيتية والثمار الزيتية

232516املطاط اخلام (مبا يف ذلك املطاط التركيـيب واملستخلص)

2451318الفلني واخلشب

251714عجائن وفضالت الورق

ألياف نسجية (ما عدا كرات الصوف املمشط (التوبس) وغريه من الصوف املمشط) 
2682348وفضالا (غري مصنوعة على شكل غزل أو نسيج)

أمسدة خام، غري تلك الواردة يف القسم 56، ومعادن (خام باستثناء الفحم والنفط 
2751745واألحجار الكرمية)

2892443أركزة فلزية ونفايات فلزات

292932مواد حيوانية ونباتية خام، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 
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رمز القسموصف األبواب واألقسام
عدد

اموعات
عدد

اموعات الفرعية
عدد

البنود األساسية

الباب 3 
112232وقود معدين، ومزلقات معدنية، وما يتصل بذلك من مواد

32368فحم، وكوك، وقوالب سقاط الفحم

333715نفط ومنتجات نفطية ومواد متصلة ما

34488غاز طبيعي ومصنوع

35111التيار الكهربائي

الباب 4 
42141زيوت ودهون ومشوع حيوانية ونباتية

41139زيوت ودهون حيوانية

4221426دهون وزيوت نباتية ثابتة، خام، أو مكررة، أو جمزأة

دهون وزيوت حيوانية أو نباتية، جمهزة؛ مشوع من أصل حيواين أو نبايت؛ أخالط أو 
حمضرات غري صاحلة لألكل من الدهون أو الزيوت احليوانية أو النباتية، غري مذكورة 

43146وال داخلة يف موضع آخر

الباب 5 
34132467مواد كيميائية ومنتجات متصلة ا، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

51624125مواد كيميائية عضوية

5241880مواد كيميائية غري عضوية

533831مواد الصباغة والدباغة والتلوين

5421044منتجات طبية وصيدلية

5531026زيوت عطرية وراتنجانات ومواد عطور؛ حمضرات تزيـني (تواليت) وتلميع وتنظيف

561419أمسدة (عدا ما هو مذكور يف املجموعة 272)

5762054لدائن يف أشكاهلا األّولية

5831322لدائن يف أشكال غري أّولية

5962566مواد ومنتجات كيميائية، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

الباب 6 
52229767سلع مصنوعة مصنفة أساسًا حسب املادة

6131119جلود ومصنوعات جلدية، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، وجلود فراء جمهزة 

6231331مصنوعات من املطاط، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

6331230مصنوعات من فلني ومصنوعات خشبية (فيما عدا األثاث)

ورق، وورق مقوى (كرتون)، وأصناف مصنوعة من عجينة الورق أو من الورق أو 
6421362من الورق املقوى

غزل ُنسجي، ونسج، وأصناف جاهزة غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، 
65959219ومنتجات متصلة ا

6672994مصنوعات معدنية الفلزية، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

67935133احلديد والصلب (الفوالذ)

6882163فلزات (معادن) غري حديدية

69836116مصنوعات معدنية، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر



رمز القسموصف األبواب واألقسام
عدد

اموعات
عدد

اموعات الفرعية
عدد

البنود األساسية

الباب 7 
50217642املكنات ومعدات النقل

7162244مكنات ومعدات توليد الطاقة

72833117مكنات خمصصة لصناعات معينة

7341569مكنات شغل الفلزات (املعادن)

مكنات ومعدات صناعية عامة، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر،
74956150وأجزاء مكنات غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

7531123مكنات مكتبية ومكنات أوتوماتية لتجهيز البيانات

7641433أجهزة ومعدات لالتصاالت السلكية والالسلكية وتسجيل الصوت وإذاعته

مكنات وأجهزة وأدوات كهربائية، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، 
وأجزاؤها الكهربائية (مبا يف ذلك أجزاء غري كهربائية مقابلة، غـــري مذكورة

77731128وال داخلة يف موضع آخر، للمعدات الكهربائية من الطراز املنـزيل)

7861640مركبات برية (مبا يف ذلك املركبات ذات الوسائد اهلوائية)

7931938معدات نقل أخرى

الباب 8 
31140420مصنوعات متنوعة

مباين سابقة التجهيز؛ جتهيزات وتركيبات لألغراض الصحية والسمكرة والتدفئة 
813717واإلضاءة، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

األثاث وأجزاؤه؛ األسرة واحلشايا (املراتب) وحوامل احلشايا والوسائد وما مياثلها
821623من املفروشات املحشوة

83149لوازم السفر واحلقائب اليدوية واألوعية املماثلة

8473795ألبسة وتوابعها

851717أحذية

أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات وأجهزة حتكم، غري مذكورة وال داخلة
8741865يف موضع آخر

أجهزة ومعدات للتصوير الفوتوغرايف ولوازمها وأصناف بصرية، غري مذكورة
8851959وال داخلة يف موضع آخر؛ الساعات بأنواعها

89942135أدوات مصنعة متنوعة، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

الباب 9 
446سلع ومعامالت غري مصنفة يف موضع آخر يف التصنيف املوحد للتجارة الدولية

91111طرود (رزم) بريدية غري مصنفة حسب النوع 

93111 معامالت وسلع خاصة غري مصنفة حسب النوع

96111نقود (غري النقود الذهبية)، ليست عملة قانونية

97113ذهب، غري نقدي (باستثناء ركاز ومركزات الذهب)

جمموع عدد األقسام واملجموعات واملجموعات الفرعية
970 0232 672621والبنود األساسية (األصناف)

ممقــدمة
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٣

الباب 0
أغذية وحيوانات حية

القسم 00
حيوانات حية غـري احليوانات الداخلة يف القسم 03

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

حيوانات حية غـري احليوانات الداخلة يف القسم 00103
حيوانات بقرية، حية001.1

0102.10سالالت نقية للتربية001.11

0102.90غـري سالالت التربية النقية001.19

ضأن حي وماعز حية001.2
0104.10ضأن، حي001.21

0104.20ماعز، حية001.22

خنازير، حية001.3
0103.10سالالت نقية للتربية001.31

92.,0103.91غـري سالالت التربية النقية001.39

طيور داجنة، حية (مثل الدجاج من نوع الغالوس دومستيكوس، والبط، واإلوز، والديكة 001.4
الرومية، ودجاج غينيا)

طيور داجنة، حية (مثل الدجاج من نوع الغالوس دومستيكوس، والبط، واإلوز، والديكة 001.41
الرومية، ودجاج غينيا، ال يتجاوز وزا ١٨٥ غرامًا)

0105.11-.19

99. ,0105.94غـريها 001.49

90. ,0101.10خيول، ومحـري، وبغال، ونفال، حية001.5001.5

90.-0106.11حيوانات حية، غـري مذكورة وال داخلة يف موقع آخر001.9001.9

القسم 01
حلوم وحمضرات حلوم

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

حلوم حيوانات بقرية، طازجة، أو مربدة، أو جممدة011
حلوم حيوانات بقرية، طازجة، أو مربدة 011.1

20. ,0201.10حلوم حيوانات بقرية، طازجة أو مربدة، بعظمها011.11

0201.30حلوم حيوانات بقرية، طازجة أو مربدة بدون عظم 011.12

حلوم حيوانات بقرية، جممدة 011.2
20. ,0202.10حلوم حيوانات بقرية، جممدة، بعظمها011.21

0202.30حلوم حيوانات بقرية، جممدة، بدون عظم011.22
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

حلوم أخرى وفضالت حلوم أخرى صاحلة لألكل، طازجة أو مربدة، أو جممدة (ما عدا 012
اللحوم وفضالت اللحوم غـري الصاحلة أو غـري املناسبة لالستهالك البشري)

حلوم ضأن أو ماعز، طازجة، أو مربدة، أو جممدة012.1
23.-21. ,0204.10حلوم ضأن، طازجة، أو مربدة012.11

43.-41. ,0204.30حلوم ضأن، جممدة012.12

0204.50حلوم ماعز، طازجة، أو مربدة، أو جممدة 012.13

حلوم خنازير، طازجة، أو مربدة، أو جممدة 012.2
19.-0203.11طازجة أو مربدة012.21

29.-0203.21جممدة012.22

حلوم وفضالت صاحلة لألكل من الطيور الداجنة الداخلة يف املجموعة الفرعية 001.4، 012.3
طازجة أو مربدة أو جممدة

32. ,24. ,0207.11طيور داجنة غـري مقطعة إىل أجزاء، طازجة أو مربدة012.31

33. ,25. ,0207.12طيور داجنة غـري مقطعة إىل أجزاء، جممدة012.32

0207.34أكباد إوز أو بط متضخمة، طازجة، أو مربدة012.33

35. ,26. ,0207.13قطع طيور داجنة وفضالت أخرى، طازجة أو مربدة012.34

36. ,27. ,0207.14قطع طيور داجنة وفضالت، جممدة 012.35

0205.00حلوم خيول، ومحـري، وبغال، ونفال، طازجة، أو مربدة، أو جممدة 012.4012.4

فضالت صاحلة لألكل من حيوانات بقرية، أو خنازير، أو ضأن، أو ماعز، أو خيول، 012.5
أو محـري، أو بغال، أو نفال، طازجة، أو مربدة، أو جممدة 

0206.10... من حيوانات بقرية، طازجة، أو مربدة012.51

29.-0206.21... من حيوانات بقرية، جممدة012.52

0206.30... من خنازير، طازجة، أو مربدة 012.53

49. ,0206.41... من خنازير، جممدة 012.54

0206.80... من ضأن، وماعز، وخيول، ومحـري، وبغال، ونفال، طازجة، أو مربدة 012.55

0206.90... من ضأن، وماعز، وخيول، ومحـري، وبغال، ونفال، جممدة 012.56

غـري مذكورة 012.9 جممدة،  أو  مربدة،  أو  طازجة،  لألكل،  صاحلة  حلوم  وفضالت  حلوم 
وال داخلة يف موقع آخر

0208.10حلوم وفضالت حلوم صاحلة لألكل، من أرانب داجنة أو برية012.91

0307.60احللزونات (عدا احللزونات البحرية)012.93

90.-0208.30حلوم أخرى وفضالت حلوم أخرى صاحلة لألكل، طازجة، أو مربدة، أو جممدة012.99

حلوم وفضالت حلوم صاحلة لألكل، مملحة، أو يف حملول ملحي، أو جمففة، أو مدخنة؛ 016
دقيق ومسحوق حلوم أو فضالت حلوم صاحلة لألكل

حلـــوم خنـزير مقدد وأفخــاذ خنازير وغـريها من حلــوم اخلنازيــر اململحـة، أو املجففة، 016.1
أو املدخنة

0210.11أفخاذ وأكتاف خنازير وقطعيات منها، بعظمها 016.11
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

0210.12حلوم (مرمرية) وقطعيات منها016.12

0210.19غـريها 016.19

حلوم وفضالت حلوم صاحلة لألكل، غـري حلوم اخلنازير، مملحة، أو يف حملول ملحي، أو 016.8
جمففة، أو مدخنة؛ دقيق ومسحوق حلوم أو فضالت حلوم صاحلة لألكل

0210.20حلوم حيوانات بقرية 016.81

99.-0210.91غـريها، مبا يف ذلك دقيق ومسحوق حلوم أو فضالت حلوم صاحلة لألكل 016.89

حلوم وفضالت حلوم صاحلة لألكل، حمضرة أو حمفوظة، غـري مذكورة وال داخلة 017
يف موقع آخر

خالصات وعصارات اللحوم، أو األمساك، أو القشريات، أو الرخويات، أو الالفقاريات 017.1017.1
املائية األخرى 

1603.00

سجق ومنتجات مماثلة، من حلوم أو فضالت حلوم أو دم، حمضرات غذائية أساسها هذه 017.2017.2
املنتجات

1601.00

1602.20أكباد أي حيوانات، حمضرة أو حمفوظة، غـري مذكورة وال داخلة يف موقع آخر017.3017.3

حلوم وفضالت (ما عدا أكباد) طيور داجنة، داخلة يف املجموعة الفرعية 001.4، حمضرة 017.4017.4
أو حمفوظة، غـري مذكورة وال داخلة يف موقع آخر

1602.31-.39

حلوم وفضالت حلـــوم اخلنازيــر (ما عــدا األكباد)، حمــضرة أو حمفوظة، غـري مذكورة 017.5017.5
وال داخلة يف موقع آخر 

1602.41-.49

حلوم وفضالت حلوم حيوانات بقرية (ما عدا األكباد)، حمضرة أو حمفوظة، غـري مذكورة 017.6017.6
وال داخلة يف موقع آخر

1602.50

حلوم أو فضالت حلوم أخرى حمضرة أو حمفوظة (مبا يف ذلك املحضرات من دم أي 017.9017.9
حيوان) 

1602.90

القسم 02
منتجات ألبان وبيض طيور

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

لــنب وقشدة ومنتجات ألبان غـري الزبد واجلنب022
لنب (مبا يف ذلك اللنب املقشود) وقشدة، غـري مركزة أو غـري حمالة022.1

0401.10لنب ال تـتجاوز نسبة الدسم فيه، وزنًا، ١ يف املائة 022.11

0401.20لنب وقشدة تتجاوز نسبة الدسم فيهما، وزنًا، ١ يف املائة، ولكنها ال تتجاوز ٦ يف املائة022.12

0401.30قشدة تـتجاوز نسبة الدسم فيها، وزنًا، ٦ يف املائة022.13

لـنب وقشدة، ُمركزان أو ُمحلَّيان 022.2
0402.10لـنب، يف صورة جامدة، ال تـتجاوز نسبة الدسم فيه، وزنًا، ١,٥ يف املائة022.21

29. ,0402.21لـنب وقشدة، يف صورة جامدة، تـتجاوز نسبة الدسم فيهما، وزنًا، ١,٥ يف املائة022.22

لـنب وقــشدة، ليسا يف صورة جامدة، ال حيتويان على سكر مضاف أو غـريه من مواد 022.23
التحلية

0402.91
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

لــنب وقــشدة، ليسا يف صورة جامدة، حيتويان على سـكر مضاف أو غـريه من مواد 022.24
التحلية

0402.99

لــنب رائب (يوغورت - زبادي)؛ خميض ولــنب وقشدة خمثران أو خممران أو ُمحمَّضان؛ 022.3
ومثلوجات اجلياليت

لــنب رائب (يوغورت - زبادي)، سواء كان أو مل يكن مركزًا أو حمتويًا على سكر 022.31
مضاف أو غـريه من مواد التحلية، أو مضافًا إليه منكهات، أو حمتويًا على فواكه مضافة 

أو جوز أو كاكاو مضاف 

0403.10

خميض ولنب وقشدة خمثران، وكفـري وغـريمها من األلبان والقشدة املخمرة أو اُملحمَّضة، 022.32
سواء كانت أو مل تكن مركزة، أو حمتوية على سكر مضاف أو غـريه من مواد التحلية، 

أو مضافة إليها منكهات، أو حمتوية على فواكه مضافة أو جوز أو كاكاو مضاف.

0403.90

مثلوجات اجلياليت أو املأكوالت املثلجة األخرى سواء كانت أو مل تكن حمتوية على 022.33
كاكاو

2105.00

مصل لــنب؛ منتجات تـتألف من مكونات اللنب الطبيعي، غـري مذكورة وال داخلة يف 022.4
موقع آخر

مصل لــنب، ومصل لــنب حمور، سواء أكان أم مل يكن مركزًا، أو حمتويًا على سكر 022.41
مضاف أو غـريه من مواد التحلية

0404.10

0404.90منتجات تـتألف من مكونات اللنب الطبيعي، غـري مذكورة وال داخلة يف موقع آخر 022.49

زبدة وغـريها من الدهون والزيوت املشتقة من اللنب023
90.-0405.10زبدة وغـريها من الدهون والزيوت املشتقة من اللنب؛ التمليسات املشتقة من اللنب 023.0023.0

جنب وخثارة لــنب024
0406.20جنب مبشور أو مسحوق، جبميع أنواعه 024.1024.1

0406.30جنب جمهز، غـري مبشور أو مسحوق 024.2024.2

جنب ذو عروق زرقاء، وغـريه من أنواع اجلنب اليت حتتوي على عروق ناجتة عن عفن 024.3024.3
بنسليوم روكيفوريت 

0406.40

أنواع جنب أخرى؛ خثارة لــنب024.9
0406.10جنب طازج (غـري ُمَنضج أو ُمَشرَّق)، مبا يف ذلك جنب مصل اللنب، وخثارة اللنب 024.91

0406.90أنواع جنب أخرى024.99

أو 025 ُمحلى  أخرى،  بطريقة  حمفوظ  أو  جمفف،  أو  طازج  البيض،  ومح  طيور،  بيض 
غـري ُمحلى، زالل البيض 

0407.00بيض طيور غـري مقشور، طازج، أو حمفوظ، أو مطبوخ025.1025.1

بيض طيور مقشور، ومح البيض025.2
91. ,0408.11... جمفف025.21

99. ,0408.19... غـري املجفف 025.22

19. ,3502.11زالل البيض025.3025.3
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القسم 03
أمساك (غـري الثديـيات البحرية)، وقشريات، ورخويات، والفقارية مائية،

وحمضرات منها

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

أمساك، طازجة (حية أو ميتة)، مربدة أو جممدة034
أمساك، طازجة (حية أو ميتة)، أو مربدة (باستثناء الشرائح واألمساك املفرومة)034.1

99.-0301.10أمساك، حية034.11

19.-0302.11سلمونيات، طازجة أو مربدة (ما عدا األكباد والبطارخ) 034.12

29.-0302.21أمساك مفلطحة، طازجة أو مربدة (ما عدا األكباد والبطارخ) 034.13

39.-0302.31التون، والوثاب، والبينيت املخطط البطن، طازج أو مربد (ما عدا األكباد والبطارخ)034.14

الرنكة، والسردين، أو السردينيال، أو الصابوغة، أو األسربط، طازج أو مربد (ما عدا 034.15
األكباد والبطارخ)

0302.40, .61

0302.50القد، طازج أو مربد (ما عدا األكباد والبطارخ)034.16

0302.64املاكريل (األسقمري)، طازج أو مربد (ما عدا األكباد والبطارخ) 034.17

 ,63. ,0302.62أمساك أخرى، طازجة أو مربدة (ما عدا األكباد والبطارخ) 034.18
.65-.69

0302.70أكباد وبطارخ السمك، طازجة أو مربدة034.19

أمساك، جممدة (باستثناء الشرائح واألمساك املفرومة)034.2
29.-0303.11سلمونيات، جممدة (ما عدا األكباد والبطارخ)034.21

39.-0303.31أمساك مفلطحة، جممدة (ما عدا األكباد والبطارخ)034.22

49.-0303.41التون، أو الوثاب، أو البينيت املخطط البطن، جممد (ما عدا األكباد والبطارخ)034.23

الرنكة، والسردين، أو السردينيال، أو الصابوغة، أو األسربط، جممد (ما عدا األكباد 034.24
والبطارخ)

0303.51, .71

0303.52القد، جممد (ما عدا األكباد والبطارخ)034.25

0303.74املاكريل (األسقمري)، جممد (ما عدا األكباد والبطارخ)034.26

0303.78النازيل، جممد (ما عدا األكباد والبطارخ)034.27

 ,72. ,62. ,0303.61أمساك أخرى، جممدة (ما عدا األكباد والبطارخ)034.28
.73, .75-.77, .79

0303.80أكباد وبطارخ السمك، جممدة034.29

29.-0304.21شرائح مسك، جممدة034.4034.4

شرائح مسك، طازجة أو مربدة، وغـريها من حلوم األمساك (سواء كانت مفرومة أو 034.5
غـري مفرومة)، طازجة أو مربدة أو جممدة

,19.-0304.11شرائح مسك، وغـريها من حلوم األمساك، طازجة أو مربدة034.51

99.-0304.91حلوم األمساك (ما عدا الشرائح)، جممدة034.55



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٨٤

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

أمساك، جمففة، أو مملحة، أو يف حملول ملحي، أمساك مدخنة (سواء كانت غـري مطبوخة 035
أو مطبوخة قبل عملية التدخني أو يف أثنائها)؛ دقيق أمساك ومسحوقها وكرياا، 

املناسبة لالستهالك البشري
أمساك، جمففة، أو مملحة، أو يف حملول ملحي، ولكن غـري مدخنة035.1

شكل 035.11 يف  ليس  ماكروسيفالوس)،  غادوس  أوغاك،  غادوس  مورهوا،  (غادوس  القد 
شرائح، جمفف، سواء كان مملحًا أو غـري مملح

0305.51

0305.30شرائح مسك، جمففة، أو مملحة، أو يف حملول ملحي035.12

0305.59أمساك، جمففة، سواء كانت مملحة أو غري مملحة، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر035.13

أمساك، مملحة ولكنها غـري جمففة أو مدخنة، وأمساك يف حملول ملحي035.2
0305.62القد (غادوس مورهوا، غادوس أوغاك، غادوس ماكروسيفالوس) 035.21

0305.63البلم (األنشوقة)035.22

69. ,0305.61أمساك أخرى035.29

أمساك (مبا يف ذلك الشرائح)، مدخنة، سواء كانت غـري مطبوخة أو مطبوخة قبل عملية 035.3035.3
التدخني أو يف أثنائها 

0305.41-.49

0305.20أكباد وبطارخ أمساك، جمففة، أو مدخنة، أو مملحة، أو يف حملول ملحي 035.4035.4

0305.10دقيق أمساك ومسحوقها وكرياا، املناسبة لالستهالك البشري 035.5035.5

غـري ذات 036 أو  صدف  ذات  كانت  سواء  مائية،  والفقاريات  ورخويات،  قشريات 
صدف، طازجة (حية أو ميتة) أو مربدة أو جممدة أو جمففة أو مملحة أو يف حملول 
ملحي؛ قشريات ذات صدف مطبوخة بالبخار أو بسلقها يف املاء، سواء كانت أو 
مل تكن مربدة أو جممدة أو جمففة أو مملحة أو يف حملول ملحي؛ دقيق قشريات أو 

الفقاريات مائية ومسحوقها وكرياا، مناسبة لالستهالك البشري
قشريات، جممدة036.1

0306.13روبيان (قريدس - مجربي)، وبرغوث البحر، جممدان 036.11

املناسبة 036.19 وكرياا،  ومسحوقها  القشريات  دقيق  ذلك  مبا يف  جممدة،  أخرى،  قشريات 
لالستهالك البشري 

0306.11, .12, .14, 
.19

املناسبة 036.2036.2 وكرياا،  ومسحوقها  القشريات  دقيق  ذلك  يف  مبا  املجمدة،  عدا  قشريات، 
لالستهالك البشري 

0306.21-.29

رخويات والفقاريات مائية، طازجة، أو مربدة، أو جممدة، أو جمففة، أو مملحة، أو يف 036.3
حملول ملحي؛ دقيق الالفقاريات املائية من غـري القشريات، ومسحوقها وكرياا، املناسبة 

لالستهالك البشري
0307.10حمار036.31

51. ,0307.41حبار، وأخطبوط، وسبيدج، طازج أو مربد036.33

91. ,31. ,0307.21رخويات والفقاريات مائية أخرى، طازجة أو مربدة 036.35

حبار، وأخطبوط، وسبيدج، جممد، أو جمفف، أو مملح، أو يف حملول ملحي؛ دقيق هذه 036.37
الكائنات، ومسحوقها وكرياا، املناسبة لالستهالك البشري

0307.49, .59

رخويات والفقاريات مائية أخرى، جممدة، أو جمففة، أو مملحة، أو يف حملول ملحي؛ 036.39
مبا يف ذلك دقيق الالفقاريات املائية من غـري القشريات، ومسحوقها وكرياا، املناسبة 

لالستهالك البشري

0307.29, .39, .99
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

حمفوظة، 037 أو  حمضرة  املائية،  الالفقاريات  من  وغـريها  ورخويات  وقشريات  أمساك 
غـري مذكورة وال داخلة يف موقع آخر 

أمساك حمضرة أو حمفوظة، غـري مذكورة وال داخلة يف موقع آخر؛ كافيار وبدائل كافيار 037.1
حمضرة من بيض السمك 

1604.11سلمون كامل أو جمزأ، ولكن غـري مفروم 037.11

الرنكة، والسردين، أو السردينيال، أو الصابوغة، أو األسربط، كاملة أو جمزأة، ولكن 037.12
غـري مفرومة

1604.12, .13

التون، والوثاب، والبينيت األطلسي، طازج أو مربد (تون الساردا)، كاملة أو جمزأة، 037.13
ولكن غـري مفرومة 

1604.14

1604.15املاكريل، كامل أو جمزأ، ولكن غـري مفروم037.14

19. ,1604.16أمساك أخرى، كاملة أو جمزأة، ولكن غـري مفرومة 037.15

1604.20أمساك أخرى، حمضرة أو حمفوظة، غـري مذكورة وال داخلة يف موقع آخر037.16

1604.30كافيار وبدائل كافيار، حمضرة من بيض السمك037.17

قشريات، ورخويات وغـريها من الالفقاريات املائية، حمضرة أو حمفوظة، غـري مذكورة 037.2
وال داخلة يف موقع آخر 

40.-1605.10قشريات، حمضرة أو حمفوظة، غـري مذكورة وال داخلة يف موقع آخر037.21

رخويات وغـريها من الالفقاريات املائية، حمضرة أو حمفوظة، غـري مذكورة وال داخلة 037.22
يف موقع آخر

1605.90

القسم 04
حبوب وحمضرات حبوب

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

حنطة (مبا يف ذلك العلس)، وغليث، غـري مطحونني041
1001.10حنطة ملدة، غـري مطحونة041.1041.1

1001.90حنطة أخرى (مبا يف ذلك العلس)، وغليث، غـري مطحونني041.2041.2

أرز042
1006.10أرز بقشرة (غـري مقشور أو خام)042.1042.1

1006.20أرز مقشور ولكن غـري حمضر حتضـريًا آخر (األرز البين)042.2042.2

أرز، نصف مطحون أو مطحون بالكامل، سواء كان مبيضًا أو مل يكن، أو ملمعًا، أو 042.3
مسلوقًا، أو حموًال (مبا يف ذلك كسر األرز)

أرز، نصف مطحون أو مطحون بالكامل، سواء كان مبيضًا أو مل يكن، أو ملمعًا، أو 042.31
مسلوقًا، أو حموًال (باستثناء كسر األرز) 

1006.30

1006.40كسر أرز042.32
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

شعـري، غـري مطحون043
1003.00شعـري، غـري مطحون043.0043.0

ذرة صفراء (باستثناء الذرة الشامية احللوة)، غـري مطحونة044
1005.10... بذور044.1044.1

1005.90... غـريها044.9044.9

حبوب، غـري مطحونة، (ما عدا احلنطة، واألرز، والشعـري، والذرة الصفراء (الشامية))045
1002.00شيلم (جاودار) غـري مطحون045.1045.1

1004.00شوفان، غـري مطحون045.2045.2

1007.00سرغوم، غـري مطحون045.3045.3

حــنطة ســوداء، ودخــن، وَحب للطـري، وحــبوب أخــرى، غـري مطحونة، غـري مذكورة 045.9
وال داخلة يف موقع آخر

1008.20دخن، غـري مطحون045.91

1008.10حنطة سوداء، غـري مطحونة045.92

1008.30َحب للطـري، غـري مطحون045.93

1008.90حبوب، غـري مطحونة، غـري مذكورة وال داخلة يف موقع آخر045.99

طحني، ودقيق احلنطة، ودقيق الغليث046
1101.00دقيق حنطة أو غليث046.1046.1

1103.11جريش وطحني حنطة046.2046.2

طحني ودقيق حبوب أخرى047
دقيق حبوب (ما عدا احلنطة أو الغليث)047.1

1102.20دقيق ذرة صفراء (شامية)047.11

90. ,1102.10أنواع أخرى من الدقيق 047.19

جريش وطحني وكريات حبوب، غـري مذكورة وال داخلة يف موقع آخر 047.2
1103.13جريش وطحني ذرة صفراء (شامية)047.21

1103.19جريش وطحني حبوب أخرى047.22

1103.20كريات047.23

حمضرات حبوب وحمضرات دقيق أو نشا فواكه أو خضروات048
َحب غالل معاجل أو حمضر بطريقة غـري حمددة يف موضع آخر (مبا يف ذلك أطعمة إفطار 048.1

حمضرة)
أغذية حمضرة ناجتة عن نفخ أو حتميص احلبوب أو منتجات احلبوب، ومن رقائق احلبوب 048.11

غـري املحمصة، أو من أخالط من رقائق احلبوب املحمصة وغـري املحمصة أو احلبوب 
املنفوخة

1904.10, .20

حمضرة 048.12 أو  مسبقًا  مطبوخة  األصلية،  بصورا  (الشامية)،  الصفراء  غـري الذرة  حبوب 
بطريقة أخرى 

1904.30, .90

19. ,1104.12َحب غالل أخرى مدور أو مرقق، ما عدا األرز الداخل يف املجموعة الفرعية 042.3 048.13
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مثًال)، 048.14 جمروش  أو  مشرح  أو  جمزوز  أو  مربغل  أو  معاجل (مقشور  أخرى  غالل  َحب 
ما عدا األرز الداخل يف املجموعة الفرعية 042.3 

1104.22-.29

1104.30أجنة حبوب، كاملة، أو مدورة، أو مرققة، أو مطحونة 048.15

20. ,1107.10ملط (شعـري ناشط) سواء كان حممصًا أو غـري حممص (مبا يف ذلك دقيق امللط) 048.2048.2

مكرونة، اسباغيت واملنتجات املماثلة (عجائن) غـري مطبوخة أو غـري حمشوة أو حمضرة 048.3048.3
بطريقة أخرى 

1902.11, .19

أو 048.4 حمتوية  كانت  سواء  املخبوزات،  من  وغـريها  وبسكويتات  وكعك  وفطائر  خبز 
غـري حمتوية على الكاكاو، وبأية نسبة؛ رقاقات القربان، وبرشام فارغ مالئم لالستعمال 

الصيديل، ورقاقات لزجة للختم، وورق أرز ومنتجات مماثلة 
40. ,1905.10خبز هش، بقسماط، وخبز حممص، ومنتجات مماثلة 048.41

32. ,31. ,1905.20بسكويتات حلوة، ووفل، ورقاقات، وكعك الزجنبيل، وما مياثله 048.42

1905.90غـريها048.49

1901.20خملوطات وعجائن إلعداد منتجات األفران الواردة ضمن املجموعة الفرعية 048.5048.5048.4

القسم 05
خضر وفواكه

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

خضر، طازجة، أو مربدة أو جممدة أو حمفوظة بطريقة بسيطة (مبا يف ذلك اخلضر 054
لألكل  الصاحلة  النباتية  املنتجات  من  وغـريها  ودرنات  جذور،  املجففة)؛  البقولية 

غـري املذكورة وال الداخلة يف موضع آخر، طازجة أو جمففة
90. ,0701.10بطاطس، طازجة أو مربدة (فيما عدا البطاطا احللوة) 054.1054.1

خضر بقولية، جمففة، مفصصة، سواء أكانت مقشرة أو مفلوقة054.2
0713.10بازيالء054.21

0713.20محص054.22

39.-0713.31فاصوليا، غـري الفول أو فول اخليل054.23

0713.40العدس054.24

0713.50فول وفول اخليل054.25

0713.90غـريها054.29

0702.00طماطم (بندورة)، طازجة أو مربدة054.4054.4

خضر أخرى، طازجة أو مربدة054.5
0703.10بصل، وكراث أندلسي، طازج أو مربد054.51

90. ,0703.20ثوم وكراث وغـري ذلك من اخلضر البصلية، طازجة أو مربدة054.52

90.-0704.10الكرنب وما مياثله من الكرنبيات الصاحلة لألكل، طازجة أو مربدة054.53

29.-0705.11خس وشيكورية (مبا يف ذلك اهلندباء)، طازجان أو مربدان054.54
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

من 054.55 مياثلها  وما  وفجل،  لفيت،  وكرفس  التيس،  وحلية  السلطة،  وبنجر  ولفت،  جزر، 
اجلذور الصاحلة لألكل، طازجة أو مربدة

0706.10, .90

0707.00خيار وخيار املخلل، طازج أو مربد054.56

90.-0708.10خضر بقولية، طازجة أو مربدة054.57

59. ,0709.51فطر (عيش الغراب) وكمأة، طازجان أو مربدان054.58

90.-0711.20خضر أخرى، طازجة أو مربدة054.59

خضر (غـري مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو بسلقها يف املاء)، جممدة054.6
0710.40ذرة صفراء (شامية) سكرية054.61

 ,80. ,30.-0710.10خضر أخرى وأخالط خضر054.69
.90

خضر حمفوظة مؤقتًا (على سبيل املثال، بواسطة غاز ثاين أكسيد الكربيت، أو يف حملول 054.7054.7
ملحي، أو يف ماء مكربت أو يف حماليل حافظة أخرى)، لكنها غـري صاحلة حبالتها هذه 

لالستهالك املباشر

0711.20-.90

منتجات نباتية، وجذور، ودرنات، لالستهالك البشري أساسًا، غـري مذكورة وال داخلة 054.8
يف موضع آخر، طازجة أو جمففة أو مربدة

0714.10منيهوط (ماينوق)054.81

أروروت، وسحلب، وقلقاس رومي، وبطاطا حلوة، وما مياثلها من اجلذور والدرنات 054.83
(باستثناء املنيهوط) اليت حتتوي على نسبة عالية من النشاء أو األنيولني، سواء أكانت 

مشرحة أو غـري مشرحة أو على هيئة كريات؛ لب الساغو

0714.20, .90

20. ,1210.10خماريط أزهار اجلنجل وخالصة اجلنجل054.84

1212.91بنجر سكر، طازج أو جمفف، سواء أكان مطحونًا أو غـري مطحون 054.87

منتجات اخلضر من النوع الذي يستخدم أساسًا كغذاء آدمي، غـري مذكورة وال داخلة 054.89
يف موضع آخر

1212.99

خضر وجذور ودرنات، حمضرة أو حمفوظة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر056
خضر، جمففة (باستثناء اخلضر البقوليــة)، كاملــة، أو مقطعــة، أو مشرحـــة، أو مكســـرة، 056.1

أو مسحوقة، ولكن غـري حمضرة حتضـريًا آخر 
0712.20بصل056.12

39.-0712.31فطر (عيش الغراب)، أذن يهوذا، فطر هالمي، وكمأة056.13

0712.90خضر أخرى؛ أخالط خضر056.19

دقيق وطحني ورقائق وحببيات وكريات بطاطس ومثار وخضر غـري مذكورة وال داخلة 056.4
يف موضع آخر

1105.10دقيق وطحني بطاطس056.41

1105.20رقائق وحببيات وكريات بطاطس056.42

تابيوكية وبدائلها املحضرة من النشاء، يف صورة رقائق أو حب أو برغل أو غلث أو 056.45
ما مياثلها من األشكال

1903.00

1106.10دقيق وطحني اخلضر البقولية املجففة الداخلة يف املجموعة الفرعية 054.2 056.46

1106.20دقيق وطحني الساغو أو اجلذور أو الدرنات الداخلة يف البندين 054.81 و054.83 056.47

1106.30دقيق وطحني ومسحوق املنتجات الداخلة يف أي بند من بنود املجموعة 057 056.48
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

يف 056.6 وال داخلة  غـري مذكورة  اخلليك،  حامض  أو  بغـري اخلل  حمفوظة  أو  حمضرة  خضر 
موضع آخر، جممدة

2004.10بطاطس حمضرة أو حمفوظة بغـري اخلل أو حامض اخلليك، جممدة056.61

2004.90خضر أخرى وأخالط خضر حمضرة أو حمفوظة بغـري اخلل أو حامض اخلليك، جممدة056.69

خضر، حمضرة أو حمفوظة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر056.7
خضر، ومثار، وجوزيات وغـريها من األجزاء الصاحلة لألكل من النباتات، حمضرة أو 056.71

حمفوظة باخلل أو حامض اخلليك
2001.10, .90

2002.10طماطم (بندورة) حمضرة أو حمفوظة بغـري اخلل أو حامض اخلليك، كاملة أو مقطعة056.72

غـري مذكورة 056.73 اخلليك،  حامض  أو  بغـري اخلل  حمفوظة  أو  حمضرة  (بندورة)  طماطم 
وال داخلة يف موضع آخر

2002.90

90.-2003.10فطر (عيش الغراب) وكمأة حمضران أو حمفوظان بغـري اخلل أو حامض اخلليك056.74

2005.20بطاطس حمضرة أو حمفوظة بغـري اخلل أو حامض اخلليك، غـري جممدة056.76

2005.80ذرة صفراء (شامية) سكرية حمضرة أو حمفوظة بغـري اخلل أو حامض اخلليك056.77

 ,91. ,70.-2005.40خضر أخرى حمضرة أو حمفوظة بغـري اخلل أو حامض اخلليك، غـري جممدة056.79
.99

فواكه وجوزيات (باستثناء اجلوزيات الزيتية)، طازجة أو جمففة057
برتــقال، ويوسفي (مندرينا)، وكلمنتينا ومــا مياثلها من احلمضيات املهجنة، طازجــة057.1

أو جمففة
0805.10برتقال، طازج أو جمفف057.11

وويلكنفز، 057.12 كلمنتينا،  ساتزوما)؛  ويوسفي  التاجنارين  ذلك  يف  (مبا  (مندرينا)  يوسفي 
ما مياثلهما من احلمضيات املهجنة، طازجة أو جمففة

0805.20

مثار محضيات أخرى، طازجة أو جمففة057.2
0805.50ليمون حلو وليمون حامض، طازج أو جمفف057.21

0805.40ليمون اجلنة (غريـب فروت)، طازج أو جمفف057.22

0805.90مثار احلمضيات غـري املذكورة وال الداخلة يف موضع آخر، طازجة أو جمففة057.29

0803.00موز (مبا يف ذلك موز اجلنة)، طازج أو جمفف057.3057.3

0808.10تفاح، طازج057.4057.4

عنب، طازج أو جمفف057.5
0806.10... طازج057.51

0806.20... جمفف (مثًال الزبيـب)057.52

0804.20تني، طازج أو جمفف057.6057.6

جوزيات صاحلة لألكل (باستثناء اجلوزيات املستخدمة أساسًا يف استخراج الزيت)، 057.7
طازجة أو جمففة، سواء كانت أم مل تكن منـزوعة القشرة اخلارجية أو مقشرة

19. ,0801.11نارجيل (جوز اهلند)057.71

22. ,0801.21بندق برازيلي057.72

32. ,0801.31بالذر أمريكي (جوز الكاجو)057.73

12. ,0802.11لوز057.74

22. ,0802.21البندق املعروف أو البندق التركي057.75
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

32. ,0802.31جوز057.76

0802.40كستناء (قسطل)057.77

0802.50فستق057.78

جوزيات صاحلة لألكل (باستثناء األخالط)، طازجة أو جمففة، غـري مذكورة وال داخلة 057.79
يف موضع آخر

0802.60, .90

فواكه، طازجة أو جمففة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر057.9
20.-0807.11بطيخيات (مبا يف ذلك البطيخ األخضر) ودباء اهلند (ببايا)، طازجة057.91

0808.20كمثرى (أجاص)، وسفرجل، طازجان057.92

40.-0809.10مشمش، وكرز، وخوخ (مبا يف ذلك نكتارينا)، وبرقوق، وبرقوق السياج، طازج057.93

الدب، 057.94 وعنب  لوغان،  وتوت  والتوت،  العنبية،  ومثر  األرض،  وتوت  (فريز)،  فراولة 
وعنب األحراج، وفواكه أخرى من جنس العنبيات، طازجة

0810.10-.40

0804.30أناناس، طازج أو جمفف057.95

0804.10متور، طازجة أو جمففة057.96

50. ,0804.40زبدية (أفوكادو)، وجوافة، وماجنو، وجوز صندم، طازجة أو جمففة 057.97

90.-0810.50فواكه طازجة أخرى057.98

فواكه، جمففة غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر وأخالط غـري مذكورة وال داخلة 057.99
يف موضع آخر من اجلوزيات أو الفواكه املجففة الداخلة يف املجموعة 057 

0813.10-.50

فواكه حمفوظة، وحمضرات فواكه (باستثناء عصائر الفواكه)058
مربيات، وهالم فواكه، وخبيص (مرمالد)، وبوريه فواكه أو جوزيات وعجائن فواكه 058.1058.1

أو جوزيات، سواء أكانت حمتوية أم غـري حمتوية على سكر مضاف أو غـريه من مواد 
التحلية، وال تـتضمن املحضرات املتجانسة

2007.91, .99

فواكه وجوزيات حمفوظة مؤقتًا؛ قشور محضيات أو بطيخيات058.2
فواكه وجوزيات حمفوظة مؤقتًا (على سبيل املثال، بواسطة غاز ثاين أكسيد الكربيت، 058.21

أو يف حملول ملحي، أو يف ماء مكربت أو يف حماليل حافظة أخرى)، لكنها غـري صاحلة 
حبالتها هذه لالستهالك املباشر 

0812.10, .90

قشور محضيات أو بطيخيات، طازجة أو جممدة، أو جمففة، أو حمفوظة مؤقتًا يف حملول 058.22
ملحي، أو يف ماء مكربت، أو يف حماليل حافظة أخرى

0814.00

فواكه وجوزيات، غـري مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو بسلقها باملاء، جممدة، سواء 058.3
أكانت حمتوية أم غـري حمتوية على سكر مضاف أو غـريه من مواد التحلية

0811.10فراولة (فريز)058.31

توت األرض، ومثر العنبية، والتوت، وتوت لوغان، والكشمش األسود أو األبيض أو 058.32
األمحر والكشمش الشائك

0811.20

0811.90غـريه 058.39

فواكه وجوزيات وغـريها من أجزاء النباتات الصاحلة لألكل، حمضرة أو حمفوظة بطرق 058.9
أخرى، سواء أكانت حمتوية أو غـري حمتوية على سكر مضاف أو مواد حتلية أو كحول، 

غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر
يف 058.92 وال داخلة  غـري مذكورة  أخرى  وبذور  العبيد)  (فستق  سوداين  وفول  جوزيات، 

موضع آخر
2008.11, .19

2008.20أناناس058.93
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

2008.30محضيات058.94

70.-2008.50مشمش وكرز وخوخ058.95

 ,91. ,80. ,2008.40فواكه أو أجزاء نباتات صاحلة لألكل غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر058.96
.99

أخالط فواكه أو غـريها من أجزاء النباتات الصاحلة لألكل، غـري مذكورة وال داخلة 058.97
يف موضع آخر

2008.92

عصائر فواكه (مبا يف ذلك عصارة العنب) وعصائر خضر غـري خممرة، وغـري حمتوية 059
على كحول مضاف، سواء أكانت حمتوية أو غـري حمتوية على سكر مضاف أو غـريه 

من مواد التحلية
19.-2009.11عصـري برتقال059.1059.1

29. ,2009.21عصـري ليمون اجلنة (غريـب فروت)059.2059.2

39. ,2009.31عصـري أية مثرة أخرى من مثار احلمضيات059.3059.3

عصـري أية مثرة أخرى من مثار الفاكهة (ما عدا احلمضيات) أو اخلضر؛ أخالط عصائر 059.9
فواكه أو عصائر خضر

49. ,2009.41عصـري أناناس059.91

2009.50عصـري طماطم (بندورة)059.92

69. ,2009.61عصـري عنب (مبا يف ذلك عصارة العنب)059.93

79. ,2009.71عصـري تفاح059.94

2009.80عصـري أية مثرة أخرى من مثار الفاكهة أو اخلضر059.95

2009.90أخالط عصائر فواكه أو عصائر خضر059.96

القسم 06
سكر، وحمضرات سكرية، وعسل حنل

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

سكر وموالس (دبس السكر) وعسل حنل061
سكر، بنجر أو قصب، خام، يف صورة جامدة، غـري مضاف إليه منكهات أو ملونات061.1

1701.11سكر قصب، خام061.11

1701.12سكر بنجر، خام061.12

سكر بنجر أو قصب آخر، وسكروز نقي كيميائيًا، يف صورة جامدة061.2
1701.91... مضاف إليه منكهات أو ملونات061.21

1701.99... غـريه061.29

موالس (دبس السكر) ناتج عن استخالص السكر أو تكريـره061.5
1703.10موالس (دبس) القصب061.51

موالس (دبس) سكر بنجر وأصناف موالس (دبس) أخرى (مثل موالس (دبس) الذرة 061.59
الصفراء)

1703.90
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اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

0409.00عسل طبيعي061.6061.6

أصناف سكر أخرى (مبا يف ذلك اللكتوز وامللتوز واجللوكوز والفروكتوز النقي كيميائيًا 061.9
يف صورة جامدة)؛ شراب سكري غـري مضاف إليه منكهات أو ملونات؛ عسل صناعي 

(سواء أكان خملوطًا أو غـري خملوط بعسل طبيعي)؛ سكر حمروق (كرميله)
19. ,1702.11لكتوز وشراب لكتوز061.91

1702.20سكر قيقب وشراب قيقب061.92

جلوكوز (دكستروز) وشراب جلوكوز، غـري حمتو على فركتوز، أو حمتو، يف حالته 061.93
اجلافة، على فركتوز بنسبة ال تقل وزنًا عن ٢٠ يف املائة

1702.30

جلوكوز وشراب جلوكوز، حمتو يف حالته اجلافة على فركتوز بنسبة ال تقل وزنًا عن 061.94
٢٠ يف املائة وال تزيد عن ٥٠ يف املائة

1702.40

1702.50فركتوز نقي061.95

أصناف أخرى من الفركتوز وشراب الفركتوز، حتتوي يف حالتها اجلافة على فركتوز 061.96
بنسبة تزيد وزنًا عن ٥٠ يف املائة

1702.60

1702.90غـريها (مبا يف ذلك السكر املحول)061.99

حلويات سكرية062
خضر وفواكه وجوزيات وقشور فواكه وأجزاء أخرى من نباتات، حمفوظة بالسكر 062.1062.1

(مفرغة من السوائل أو مغلفة بالسكر أو مكسوة ببلورات سكرية) 
2006.00

حلويات سكرية (مبا يف ذلك الشوكوالته البيضاء)، غـري حمتوية على كاكاو062.2
1704.10علك (لبان) سواء أكان أم مل يكن مكسوًا بالسكر062.21

1704.90غـريه062.29

القسم 07
بن وشاي وكاكاو وتوابل ومصنوعاا

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

بن وبدائل بن071
بن، غـري حممص، سواء أكان أم مل يكن منـزوع الكافيـني071.1

0901.11بن، غـري حممص، غـري منـزوع الكافيـني071.11

0901.12بن، غـري حممص، منـزوع الكافيـني071.12

22. ,0901.21بن، حممص071.2071.2

خالصات وأرواح ومركزات بن وحمضرات أساسها هذه املنتجات أو أساسها النب؛ 071.3
بدائل النب وخالصاا وأرواحها ومركزاا

12 ,2101.11خالصات وأرواح ومركزات بن وحمضرات أساسها هذه املنتجات أو أساسها النب071.31

0901.90فص أو قشور بن، بدائل بن حمتوية على بن بأي نسبة كانت 071.32

شيكورية حممصة وغـريها من بدائل النب املحمصة (اليت ال حتتوي على بن)، وخالصاا 071.33
وأرواحها ومركزاا

2101.30
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

كاكاو072
1801.00حبوب كاكاو، كاملة أو مكسرة، خام أو حممصة072.1072.1

1805.00مسحوق كاكاو، غـري حمتو على سكر مضاف أو غـريه من مواد التحلية072.2072.2

عجني كاكاو، سواء أكان أم مل يكن منـزوع الدهن072.3
1803.10... غـري منـزوع الدهن (ليكور)072.31

1803.20... منـزوع الدهن بالكامل أو جزئيًا (كعكة كاكاو)072.32

1804.00زبد أو دهن أو زيت كاكاو072.4072.4

1802.00قشور وعْصفات وحسك الكاكاو وسائر فضالت الكاكاو072.5072.5

غـري مذكورة 073 كاكاو،  على  املحتوية  الغذائية  املحضرات  من  وغـريها  شوكوالته 
وال داخلة يف موضع آخر

1806.10مسحوق كاكاو، حيتوي على سكر مضاف أو غـريه من مواد التحلية 073.1073.1

حمضرات غذائية أخرى، حتتوي على كاكاو، يف شكل كتل أو شرائح تزن أكثر من ٢ 073.2073.2
كغم أو يف صورة سائل أو عجني أو مسحوق أو حبيـبات أو يف شكل سائب آخر يف 

علب أو أغلفة لالستعمال السريع ذات حمتوى يتجاوز ٢ كغم

1806.20

حمضرات غذائية أخرى حتتوي على كاكاو، يف شكل كتل أو شرائح أو قطع مستطيلة، 073.3073.3
سواء أكانت أم مل تكن حمشوة

1806.31, .32

حمضرات شوكوالته وحمضرات غذائية أخرى حتتوي على كاكاو غـري مذكورة وال داخلة 073.9073.9
يف موضع آخر

1806.90

شاي ومته (ماتيه)074
شاي، سواء كان أم مل يكن منكهًا074.1

شاي أخضر (غـري خممر)، يف أغلفة لالستعمال السريع ذات حمتوى ال يتجاوز ٣ كغم، 074.11
سواء كان أم مل يكن منكهًا 

0902.10

0902.20أصناف شاي أخضر أخرى (غـري خممر)، سواء كان أم مل يكن منكهًا074.12

حمتوى 074.13 ذات  السريع  لالستعمال  أغلفة  يف  جزئيًا،  خممر  وشاي  (خممر)  أسود  شاي 
ال يتجاوز ٣ كغم، سواء كان أم مل يكن منكهًا

0902.30

أصناف أخرى من الشاي األسود (خممر) ومن الشاي املخمر جزئيًا، سواء كان أم 074.14
مل يكن منكهًا

0902.40

املته 074.3 أو  الشاي  أساسها  وحمضرات  مته  أو  شاي  ومركزات  وأرواح  خالصات  مته، 
(املاتيه)، أو خالصات أو أرواح أو مركزات الشاي أو املاتيه

0903.00مته (ماتيه)074.31

خالصات وأرواح ومركزات شاي أو ماتيه وحمضرات أساسها الشاي أو املته (املاتيه) 074.32
أو خالصات أو أرواح أو مركزات الشاي أو املاتيه

2101.20

توابل075
فلفل من جنس الفلفليات ”Piper“ بايـبار، مثار من جنس الفلفليات ”Capsicum“ أو 075.1

من جنس الفلفل احللو”Pimento“، جمفف أو مسحوق أو مطحون
0904.11فلفل من جنس الفلفليات ”Piper“ بايـبار، غـري مسحوق أو مطحون 075.11

0904.12فلفل من جنس الفلفليات ”Piper“ بايـبار، مسحوق أو مطحون 075.12
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مثار من جنس الفلفليات ”Capsicum“ أو من جنس الفلفل احللو ”Pimento“، جمففة 075.13
أو مسحوقة أو مطحونة

0904.20

توابل (ما عدا الفلفل والفلفل احللو)075.2
0905.00فانيليا075.21

19. ,0906.11قرفة وأزهار شجر القرفة، غـري مسحوقة أو مطحونة075.22

0906.20قرفة وأزهار شجر القرفة، مسحوقة أو مطحونة075.23

0907.00قرنفل (مثار كاملة، وكبوش، وسيقان)075.24

30.-0908.10جوز الطيـب، وبسباسة جوز الطيـب (غالفه الغشائي)، وحب اهلال075.25

بذور يانسون أو يانسون صيين، أو مشر، أو كوزبرة، أو كمون، أو كراوية، أو توت 075.26
عرعر

0909.10-.50

0910.10زجنبيل (باستثناء الزجنبيل املحفوظ يف سكر أو املحفوظ يف شراب) 075.27

0910.20زعفران 075.28

توابل أخرى؛ أخالط من اثنني أو أكثر من املنتجات الداخلة يف خمتلف بنود املجموعة 075.29
 057

0910.30-.99

القسم 08
أعالف للحيوانات (ال تـتضمن احلبوب غـري املطحونة)

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

أعالف للحيوانات (ال تـتضمن احلبوب غـري املطحونة)081
قش وعلف، أخضر أو يابس081.1

قش وعصافة حبوب، غـري حمضرة، سواء أكانت أم مل تكن مهشمة أو مطحونة أو 081.11
مكبوسة أو يف شكل كريات

1213.00

1214.10طحني وكريات فصفصة (برسيم حجازي)081.12

علفي، 081.13 وكرنب  وبرسيم،  وتـنب،  كأل،  وجذور  (هوندر)،  بنجر  وتفل  لفيت،  كرنب 
وترمس علفي، وبيقة ومنتجات كأل مماثلة سواء أكانت أم مل تكن على هيئة كريات 

1214.90

خملفات ونواتج عرضية نباتية أخرى، ومواد نباتية ونفايات نباتية، سواء أكانت أم مل 081.19
غـري مذكورة  احليوانات،  أغذية  يف  املستخدمة  األنواع  من  كريات،  هيئة  على  تكن 

وال داخلة يف موضع آخر

2308.00

خنالة، وخنالة جريش، وخملفات أخرى، سواء أكانت أم مل تكن على هيئة كريات، 081.2
مستخلصة من غربلة احلبوب أو النباتات البقولية وطحنها أو معاجلتها بطريقة أخرى 

2302.50... مستخلصة من نباتات بقولية081.23

2302.10... مستخلصة من الذرة الصفراء (الشامية)081.24

2302.30... مستخلصة من احلنطة081.26

2302.40... مستخلصة من حبوب أخرى081.29

الكسب وغـريه من املخلفات اجلامدة (ما عدا الثفل)، سواء أكانت أم مل تكن مطحونة 081.3
أو يف شكل كريات، ناجتة عن استخالص الدهون أو الزيوت من البذور الزيتية والثمار 

الزيتية وأجنة احلبوب
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

2304.00... مستخلصة من فول الصويا081.31

2305.00... مستخلصة من الفول السوداين (فستق العبيد)081.32

2306.10... مستخلصة من بذور القطن081.33

2306.20... مستخلصة من بذور الكتان081.34

2306.30... مستخلصة من بذور عباد الشمس081.35

49. ,2306.41... مستخلصة من بذور اللفت أو السلجم081.36

2306.50... مستخلصة من النارجيل (جوز اهلند) أو لب النارجيل (كوبرا)081.37

2306.60... مستخلصة من جوزيات أو نوى النخل081.38

2306.90... مستخلصة من بذور ومثار زيتية وأجنة حبوب أخرى081.39

دقيق ومسحوق وكريات حلوم أو فضالت حلوم، أو من أمساك أو قشريات أو رخويات 081.4
أو غـريها من الالفقاريات املائية، غـري صاحلة لالستهالك البشري، رواسب جلدية

دقيق ومسحوق وكريات من حلوم أو فضالت حلوم، غـري صاحلة لالستهالك البشري؛ 081.41
رواسب جلدية

2301.10

دقيق ومسحوق وكريات أمساك أو قشريات أو رخويات أو غـريها من الالفقاريات 081.42
املائية، غـري صاحلة لالستهالك البشري

2301.20

السكر 081.5 قصب  وثفل  البنجر،  ولب  املخلفات،  من  مياثلها  وما  النشاء  صناعة  خملفات 
وغـريه من نفايات صناعة السكر، وثفل ونفايات التخمـري أو التقطـري، سواء أكانت أم 

مل تكن يف شكل كريات
2303.10خملفات صناعة النشاء وما مياثلها من املخلفات081.51

2303.20لب البنجر، وثفل قصب السكر، وغـريه من نفايات صناعة السكر081.52

2303.30ثفل ونفايات التخمـري أو التقطـري081.53

نفايات أغذية وأعالف حيوانية حمضرة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر081.9
2307.00ثفل النبيذ، طرطـري خام081.94

2309.10أغذية كالب أو قطط، مهيأة للبيع بالتجزئة081.95

يف 081.99 وال داخلة  غـري مذكورة  احليوانات،  أغذية  يف  املستخدمة  األنواع  من  حمضرات 
موضع آخر

2309.90

القسم 09
منتجات وحمضرات متنوعة صاحلة لألكل

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مرجرين وشحوم 091
مرغرين؛ أخالط أو حمضرات صاحلة لألكل من الدهون أو الزيوت احليوانية أو النباتية 091.0

أو من أجزاء هذه الشحوم أو الزيوت املختلفة غـري الدهون أو الزيوت النباتية أو أجزاء 
منها مما يدخل يف املجموعة الفرعية 431.2

1517.10مرجرين (باستثناء املرجرين السائل)091.01

1517.90غـريه091.09
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

منتجات وحمضرات صاحلة لألكل، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر098
حمضرات غذائية متجانسة 098.1

1602.10حمضرات متجانسة من اللحوم وبقايا الذبائح الصاحلة لألكل 098.11

2005.10خضر متجانسة 098.12

2007.10حمضرات فواكه مطبوخة، متجانسة 098.13

2104.20حمضرات غذائية مركبة متجانسة 098.14

صلصات وحمضرات الزمة هلا؛ توابل خملوطة  وارات خملوطة ؛ دقيق ومسحوق اخلردل 098.4
وخردل حمضر؛ خل وبدائل خل من حامض اخلليك 

2103.10صلصة فول الصويا098.41

2103.20كتشاب طماطم وغـريه من صلصات الطماطم 098.42

2103.30دقيق ومسحوق اخلردل وخردل حمضر098.43

2209.00خل وبدائل خل من حامض اخلليك 098.44

2103.90صلصات أخرى وحمضرات الزمة هلا؛ توابل خملوطة وارات خملوطة 098.49

2104.10حساء ومرق وحمضرات الزمة هلا 098.5098.5

مخائر (نشطة أو غـري نشطة)؛ غـريها من الكائنات احلية املجهرية الوحيدة اخللية، ميتة 098.6098.6
(ولكنها ال تـتضمن اللقاحات الواردة حتت البند 541.63)؛ مساحيق خبز حمضرة

2102.10-.30

حمضرات غذائية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 098.9
40.-1902.20باستا، مطبوخة أو حمشوة؛ كسكسي حمضر أو غـري حمضر 098.91

0410.00منتجات صاحلة لألكل من أصل حيواين، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 098.92

أو 098.93 النشاء  أو  الطحني  أو  الدقيق  من  بالتجزئة،  للبيع  مهيأة  للرضع،  غذائية  حمضرات 
خالصة امللط (الشعـري الناشط) (ال حتتوي على الكاكاو أو حتتوي على الكاكاو بنسبة 
تقل وزنًا عن ٤٠ يف املائة حتسب على أساس اخللو بالكامل من الشحوم، غـري مذكورة 
يف موضع آخر، أو من السلع اليت تدخل يف إطار البنود 022.11 إىل 022.32 واملجموعة 
الفرعية 022.4 (ال حتتوي على الكاكاو أو حتتوي على الكاكاو بنسبة تقل وزنًا عن ٥ 

يف املائة)، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

1901.10

خالصة امللط (الشعـري الناشط)؛ حمضرات غذائية من الدقيق أو الطحني أو النشاء أو 098.94
خالصة امللط (ال حتتوي على الكاكاو أو حتتوي على الكاكاو بنسبة تقل وزنًا عن ٤٠ 
يف املائة حتسب على أساس اخللو بالكامل من الشحوم، غـري مذكورة وال داخلة يف 
موضع آخر، أو من السلع اليت تدخل يف إطار البنود 022.11 إىل 022.32 واملجموعة 
الفرعية 022.4 (ال حتتوي على الكاكاو أو حتتوي على الكاكاو بنسبة تقل وزنًا عن ٥ 

يف املائة)، غـري مذكورة وال داخلة  يف موضع آخر

1901.90

90 ,2106.10حمضرات غذائية أخرى 098.99
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الباب 1
املشروبات والتبغ

القسم 11
املشروبات

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مشروبات غـري كحولية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 111
مشروبات غـري كحولية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر111.0

املياه، مبا يف ذلك املياه املعدنية الطبيعية أو االصطناعية أو املياه الغازية، اليت مل يضف 111.01
إليها السكر أو غـريه من مواد التحلية أو املنكهات؛ جليد وثلج

2201.10, .90

املياه (مبا يف ذلك املياه املعدنية واملياه الغازية) اليت أضيف إليها سكر أو غـريه من مواد 111.02
التحلية أو املنكهات وغـريها من املشروبات غـري الكحولية، غـري مذكورة وال داخلة 

يف موضع آخر

2202.10, .90

مشروبات كحولية 112
طور 112.1 يف  عنب  عصـري  بالكحول)؛  املعزز  النبيذ  ذلك  يف  (مبا  الطازج  العنب  من  نبيذ 

االختمار أو أوقف اختماره
2204.30عصـري عنب يف طور االختمار أو أوقف اختماره بوسائل أخرى غـري إضافة الكحول112.11

90. ,2205.10فرموت وغـريه من أنبذة العنب الطازج اليت أضيفت إليها نكهات نباتية أو مواد عطرية112.13

2204.10نبيذ فوار112.15

نبيذ من العنب الطازج (غـري النبيذ الفوار)؛ عصـري عنب منع أو أوقف اختماره بإضافة 112.17
الكحول

2204.21, .29

مشروبات خممرة، غـري مذكورة يف موضع آخر (مثل شراب التفاح (السيدر) وشراب 112.2112.2
خممرة  مشروبات  أخالط  (امليد))؛  العسل  وشراب  (البـريي)،  (اإلجاص)  الكمثرى 

وأخالط مشروبات خممرة ومشروبات غـري كحولية، غـري مذكورة يف موضع آخر

2206.00

2203.00جعة (بـرية) مصنوعة من امللط (الشعـري الناشط) (مبا يف ذلك املزر والستاوت والربتر)112.3112.3

كحول إثيلي ال يفقد طبيعته ذو قوة كحولية تقل عن ٨٠ يف املائة باحلجم؛ مشروبات 112.4
روحية ومسكرات ُمحالَّه وكحوليات أخرى

2208.30ويسكي112.41

2208.20مشروبات روحية مستحضرة بتقطـري نبيذ العنب أو ثجـري العنب112.42

2208.40روم ومشروبات روحية مستحضرة بتقطـري منتجات قصب السكر املخمرة112.44

2208.50جن وجنيف112.45

90.-2208.60مشروبات روحية ومشروبات كحولية مقطرة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر112.49
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القسم 12
التبغ ومصنوعات التبغ

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

تبغ، غـري مصنع؛ فضالت تبغ121
2401.10تبغ، غـري منـزوع الساق/العرق الوسطي121.1121.1

2401.20تبغ، منـزوع الساق/العرق الوسطي كليًا أو جزئيًا121.2121.2

2401.30فضالت تبغ121.3121.3

تبغ، مصّنع (سواء أكان حمتويًا أم غـري حمتو على بدائل تبغ)122
2402.10سيجار، وشـريوت، وسيجاريللو، حمتوية على تبغ 122.1122.1

2402.20سجائر حمتوية على تبغ122.2122.2

تبغ آخر مصّنع (مبا يف ذلك تبغ التدخني واملضغ، والسعوط (النشوق))؛ خالصات التبغ 122.3
وأرواحه

2402.90سيجار، وشـريوت، وسيجاريللو، وسجائر من بدائل التبغ122.31

2403.10تبغ تدخني، سواء أكان حمتويًا أم غـري حمتو على بدائل تبغ بأية نسبة كانت122.32

99. ,2403.91تبغ مصّنع وخالصات وأرواح مصّنعة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر122.39

الباب 2
مواد خام غـري صاحلة لألكل باستثناء الوقود

القسم 21
صالل (جلود خام) الذبائح الكبـرية والصغـرية وجلود الفراء، خام

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

صالل ذبائح كبـرية وصغـرية (غـري جلود الفراء)، خام  211
صالل ذبائح َبَقرّية (مبا يف ذلك اجلواميس) أو خيلية كبـرية (طرية، أو مملحة أو جمففة 211.2

أو مكلسة، أو حممضة، أو حمفوظة بطريقة أخرى، ولكن غـري مدبوغة، أو جمهزة كجلد 
بارمشان أو حمضرة بطريقة أخرى)، سواء أكانت أم مل تكن منتوفة أو سلخاء 

٨ كغم 211.21 الواحدة  الصلة  وزن  ال يتجاوز  وصغـرية،  كبـرية  بقرية  لذبائح  كاملة  صالل 
عندما تكون جمففة فقط، أو ١٠ كغم عندما تكون جافة مملحة، أو ١٤ كغم عندما 

تكون طرية أو طرية مملحة أو حمفوظة بطريقة أخرى

4101.20

صالل ذبائح كبـرية وصغـرية أخرى، مبا يف ذلك األجزاء الغليظة من اجللود وأنصاف 211.29
هذه األجزاء والبطون 

4101.50, .90

صالل غنم ومحالن بصوفها (ماعدا صالل محالن استراخان أو خبارى أو قركول أو 211.6211.6
فارس أو ما مياثلها، أو محالن اهلند أو الصني أو منغوليا أو التبت)، بصوفها، خام (طرية 
أو مملحة أو جمففة أو مكلسة أو حممضة أو حمفوظة بطريقة أخرى، ولكن غـري مدبوغة 
أو جمهزة كجلد بارمشان أو حمضرة بطريقة أخرى)، سواء أكانت أم مل تكن سلخاء

4102.10
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

أو 211.7211.7 مكلسة  أو  جمففة  أو  أو مملحة  خام (طرية  الصوف،  منـزوعة  ومحالن  صالل غنم 
حمفوظة بطريقة أخرى، ولكن غـري مدبوغة أو جمهزة كجلد بارمشان أو حمضرة بطريقة 

أخرى)، سواء أكانت أم مل تكن سلخاء

4102.21, .29

مدبوغ 211.9 جلد  فضالت  آخر؛  موضع  يف  غـري مذكورة  وصغـرية،  كبـرية  ذبائح  صالل 
وجلود مدبوغة مستعملة

لصنع 211.91 غـري صاحلة  التركيـيب،  اجللد  أو  املدبوغ  اجللد  فضالت  من  وغـريها  قصاصات 
املنتجات اجللدية؛ نشارة اجللد املدبوغ ومسحوقه ودقيقه

4115.20

صالل ذبائح كبـرية وصغـرية، غـري مذكورة يف موضع آخر،خام (طرية أو مملحة أو 211.99
جمففة أو مكلسة أو حمفوظة بطريقة أخرى، ولكن غـري مدبوغة أو جمهزة كجلد بارمشان 

أو حمضرة بطريقة أخرى)، سواء أكانت أم مل تكن منتوفة أو سلخاء 

4103.20-.90

الفراء، خام (مبا يف ذلك الرؤوس والذيول واألقدام وغـريها من األجزاء والقطع 212
الصاحلة لالستخدام يف صناعة الفراء)، غـري اجللود اليت تدخل يف املجموعة 211

4301.10فراء املنك، خام، كامل، برؤوس أو ذيول أو أقدام أو بدوا212.1212.1

فراء خام، غـري فراء املنك، كامل212.2
حلمالن، من األصناف التالية: محالن أسترخان وخبارى وقركول وفارس وما مياثلها، 212.22

ومحالن اهلند أو الصني أو منغوليا أو التبت 
4301.30

4301.60لثعالب212.25

4301.80فراء أخرى، خام، كاملة، برؤوس أو ذيول أو أقدام أو بدوا 212.29

4301.90رؤوس وذيول وأقدام وأجزاء أو قطع أخرى، صاحلة لالستخدام يف صناعة الفراء212.3212.3

القسم 22
البذور الزيتية والثمار الزيتية

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

ثابتة 222 نباتية  زيوت  استخالص  يف  املستخدمة  األنواع  من  زيتية  ومثار  زيتية  بذور 
”يسرة“ (باستثناء الدقيق والطحني)

فول سوداين (فستق العبيد) غـري حممص أو مطبوخ بطريقة أخرى، سواء أكان أم مل يكن 222.1
منـزوع القشرة اخلارجية أو مكسر 

1202.10بقشرة222.11

1202.20منـزوع القشرة اخلارجية222.12

1201.00فول الصويا222.2222.2

1207.20بذور القطن222.3222.3

1206.00بذور عباد الشمس222.4222.4

1207.40بذور السمسم222.5222.5

بذور اللفت والسلجم واخلردل222.6
90. ,1205.10بذور اللفت أو السلجم سواء أكانت أم مل تكن مكسرة222.61

1207.50بذور اخلردل222.62
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

استخالص 223 مكسرة، من األنواع املستخدمة يف  بذور زيتية ومثار زيتية، كاملة أو 
زيوت نباتية ثابتة أخرى (مبا يف ذلك دقيق وطحني البذور الزيتية أو الثمار الزيتية، 

غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر)
1203.00لب نارجيل (كوبرا)223.1223.1

1204.00بذر كتان 223.4223.4

99. ,1207.91بذور زيتية ومثار زيتية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر223.7223.7

دقيق وطحني بذور زيتية أو مثار زيتية (باستثناء دقيق اخلردل)، غـري منـزوعي الدهن، أو 223.9223.9
منـزوعا الدهن جزئيًا، أو نـزع دهنهما مث أعيد تزويدمها جزئيًا أو كليًا بزيوما األصلية

1208.10, .90

القسم 23
املطاط اخلام (مبا يف املطاط التركيـيب واملستخلص)

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مطاط طبيعي، وبالتة، وصمغ جاوة (غوتا برشا) وجنبة مطاط، وتشكلية، وما مياثلها 231
شكل  يف  أو  املطاطي)  اللثى  ذلك  يف  (مبا  أّولية  صورة  يف  الطبيعية،  الصموغ  من 

صفائح أو ألواح أو شرائح 
4001.10لثى مطاطي طبيعي، سواء أكان أم مل يكن سابق الفلكنة 231.1231.1

مطاط طبيعي (غـري اللثى املطاطي)231.2
4001.21ألواح مدخنة من املطاط الطبيعي231.21

4001.22مطاط طبيعي موصف تقنيًا231.25

4001.29أصناف أخرى من املطاط الطبيعي231.29

بالتـــة، وصمغ جــاوة (غوتا برشا)، وجنبة مطاط وتشكلية وما مياثلها من الصموغ 231.3231.3
الطبيعية 

4001.30

مطاط تركيـيب؛ مطاط مستخلص؛ فضالت وُقالمات وقصاصات مطاط غـري مقسى232
مطاط تركيـيب وفاكتيس مشتق من الزيوت، يف أشكال أّولية أو يف شكل صفائح أو 232.1

ألواح أو شرائح؛ أخالط مؤلفة من أي منتج من املجموعة 231 مع أي منتج يدخل يف 
إطار هذه املجموعة الفرعية، يف أشكال أّولية أو يف شكل صفائح أو ألواح أو شرائح

19. ,4002.11مطاط ستـريين - بيوتاديـني؛ مطاط ستـريين - بيوتاديـني مزاد حمتواه من الكاربوكسيل 232.11

4002.20مطاط بيوتاديـني 232.12

39. ,4002.31مطاط ايسوبيوتني - ايسوبرين (بيوتيل)؛ مطاط هالو ايسوبيوتني - ايسوبرين232.13

49. ,4002.41مطاط كلوروبرين (كلوروبيوتاديـني)232.14

59. ,4002.51مطاط أكريلونتريل - بيوتاديـني232.15

4002.60مطاط ايسوبرين232.16

4002.70مطاط ديـني ايثلني - بروبلني - غـري مترافق 232.17

4002.80أخالط مؤلفة من أي منتج من املجموعة 231 وأي منتج من املجموعة الفرعية 232.18232.1

99. ,4002.91غـريها من املطاط التركيـيب والفاكتيس املشتق من الزيوت232.19



٢٥ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مطاط مستخلص؛ فضالت وقصاصات مطاط غـري مقسى232.2
4003.00مطاط مستخلص يف أشكال أّولية أو يف شكل صفائح أو ألواح أو شرائح232.21

4004.00فضالت وقالمات وقصاصات مطاط غـري مقسى ومساحيق وحبيـبات مستحضرة منها232.22

القسم 24
الفلـني واخلشب

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

فلني، طبيعي، خام وفضالت (مبا يف ذلك الفلني الطبيعي بالكتل أو األلواح)244
فلني، طبيعي، خام وفضالت (مبا يف ذلك الفلني الطبيعي بالكتل أو األلواح)244.0

فلني، طبيعي، منـزوع اللحاء اخلارجي أو شبه مربع، أو يف شكل كتل مستطيلة (مبا يف 244.02
ذلك الكتل املربعة)، أو صفائح، أو ألواح، أو شرائح (مبا يف ذلك القطع اخلام احلادة 

احلواف املجهزة لصنع الفلينات والسدادات)

4502.00

4501.10فلني، طبيعي، خام أو حمضر حتضـريًا بسيطًا244.03

4501.90فضالت فلني؛ فلني مسحوق أو حمبب أو جمروش244.04

خشب الوقود (باستثناء فضالت اخلشب) والفحم اخلشيب245
خشب الوقود (باستثناء فضالت اخلشب) والفحم اخلشيب245.0

خشب الوقود، يف شكل قطع جذوع، أو كتل، أو أغصان أو حزم، أو يف أشكال مماثلة 245.01
(باستثناء فضالت اخلشب)

4401.10

الفحم اخلشيب (مبا يف ذلك فحم القشور أو اجلوزيات)، سواء أكان مكتًال أم مل يكن 245.02
غـري مكتل

4402.10, .90

خشب يف شكل جذاذات أو جسيمات وفضالت خشب246
خشب يف شكل جذاذات أو جسيمات 246.1

4401.21صنوبري 246.11

4401.22غـري صنوبري 246.15

نشارة خشب وفضالت وقصاصات خشب، سواء أكانت أم مل تكن مكتلة يف كتل 246.2246.2
أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة 

4401.30

خشب بصورته اخلام، سواء أكان أم مل يكن منـزوع اللحاء أو خشب النسغ، أو 247
شبه مربع 

خشب بصورته اخلام (سواء أكان أم مل يكن منـزوع اللحاء أو خشب النسغ) أو شبه 247.3247.3
مربع أو معاجلًا بالطالء أو األصباغ أو غـريها من مواد احلفظ 

4403.10

خشب من الفصيلة الصنوبرية، بصورته اخلام (سواء أكان أم مل يكن منـزوع اللحاء 247.4247.4
أو خشب النسغ) أو شبه مربع، ولكنه غـري معاجل بالطالء أو األصباغ أو غـريها من 

مواد احلفظ

4403.20
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

منـزوع 247.5247.5 يكن  مل  أم  أكان  (سواء  اخلام  بصورته  الصنوبرية،  غـري الفصيلة  من  خشب 
اللحاء أو خشب النسغ) أو شبه مربع، ولكنه غـري معاجل بالطالء أو األصباغ أو غـريها 
من مواد احلفظ من األخشاب االستوائية التالية: أبورا، أكاجو أفريقيا، أفرورموزيا، 
بوسي  فاتح،  بوسي  بالسا،  باالو،  أزويب،  أفوديري،  أنينغري،  أنديروبا،  أالن،  أكو، 
فرامـريي،  دوسيـي،  ديـبيتو،  داكن،  أمحر  مـريانيت  دابيما،  سيدرو،  كاتيفو،  غامق، 
فرجيو، فروماجـري، فوما، جـريونغانغ، إلومبا، إمبويا، إيـيب، إروكو، جابويت، جيلوتونغ، 
جيكيتيـبا، جونغكونغ، كابور، كيمباس، كـريوينغ، كوسيـبو، كوتيـيب، كوتو، مـريانيت 
مانديوكـريا، مانسونيا،  أمحر فاتح، ليمبا، لورو، ماساراندوبا، ماهوغاين، ماكوري، 
نيانغون،  موايب،  مـريساوا،  مـريبوه،  مـريباو،  مـريوان،  باكاو،  مـريانيت  مينغكوالن، 
بالداو،  أوفينغكول، بزوغب، بادوك،  أونـزابيلي، أوري،  أوكومي،  أوبيشي،  نياتوه، 
باو  باليساندري  روز،  باليساندري  ريو،  باليساندري  بارا،  غواتيماال،  باليساندري 
أماريلو، باو مارفيم، بوالي، بوناه، كاروبا، رامني، سابيلي، ساكي - ساكي، سبيتـري، 
سيـبو، سوكوبـريا، سورين، توواري، تيك، تياما، توال، فـريوال، لووان أبيض، مـريانيت 

أبيض، سـريايا أبيض، مـريانيت أصفر

4403.41, .49

99.-4403.91خشب بصورته اخلام أو شبه مربع، غـري مذكور يف موضع آخر247.9247.9

خشب، جمهز جتهيزًا بسيطًا، ورواقد خشبية لقضبان السكك احلديدية248
رواقد (عوارض) خشبية لقضبان السكك احلديدية أو خطوط الترام248.1

4406.10غـري مشربة248.11

4406.90مشربة248.19

خشب من الفصيلة الصنوبرية، منشور أو مشقوق طوليًا، أو مشرح، أو مقشر، سواء 248.2248.2
أكان أم مل يكن مسحوجًا أو مصقوًال بالورق املرمل (مصنفرًا) أو موصًال بوصالت 

أصبعية، يتجاوز مسكه ٦ مم 

4407.10

خشب من الفصيلة الصنوبرية (مبا يف ذلك الشرائح واألفاريز املجهزة ألرضيات الباركيه، 248.3248.3
ن أو خمدد أو مفترز أو مشطوب أو موصول بوصالت مثلثة  غـري جممعة)، مشكل (ُملسَّ
أو خمرز أو مزين بأفاريز أو مربوم، أو ما مياثل ذلك) تشكيًال متواصًال على طول أي 
املرمل  مصقوًال بالورق  أو  مسحوجًا  يكن  مل  أم  أكان  سواء  وجوهه،  أو  حوافه  من 

(مصنفرًا) أو موصًال بوصالت أصبعية

4409.10

خشب من غـري الفصيلة الصنوبرية، منشور أو مشقوق طوليًا أو مشرح، أو مقشر، سواء 248.4248.4
كان أم مل يكن مسحوجًا أو مصقوًال بالورق املرمل (مصنفرًا) أو موصًال بوصالت 

أصبعية، يتجاوز مسكه ٦ مم

4407.21-.99

خشب من غـري الفصيلة الصنوبرية (مبا يف ذلك الشرائح واألفاريز املجهزة ألرضيات 248.5248.5
موصول  أو  مشطوب  أو  مفترز  أو  خمدد  أو  (ملسن  مشكل  غـري جممعة)،  الباركيه، 
بوصالت مثلثة أو خمرز أو مزين بأفاريز أو مربوم، أو ما مياثل ذلك) تشكيًال متواصًال على 
طول أي من حوافه أو وجوهه، سواء كان أم مل يكن مسحوجًا أو مصقوًال بالورق 

املرمل (مصنفرًا) أو موصًال بوصالت أصبعية

4409.21, .29



٢٧ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

القسم 25
عجائن وفضالت الورق

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

عجائن وفضالت الورق 251
(فضالت وقصاصات) الورق أو الورق املقوى (الكرتون) املستخلص251.1

ورق كرافــت أو ورق مقــوى غـري مقصور اللون أو الورق املقوى املموج أو الورق 251.11
املقوى

4707.10

ورق أو ورق مقوى آخر مصنوع أساسًا من عجائن ورق كيميائية مقصورة اللون، 251.12
غـري ملونة على وجه اإلمجال

4707.20

ورق أو ورق مقوى مصنوع أساسًا من عجائن ورق ميكانيكية (مثل الصحف واليوميات 251.13
وما مياثلها من املواد املطبوعة)

4707.30

4707.90غـريها (مبا يف ذلك الفضالت والقصاصات غـري املصنفة)251.19

4701.00لب اخلشب امليكانيكي251.2251.2

4702.00لب اخلشب الكيميائي، درجات اإلذابة251.3251.3

لب اخلشب الكيميائي، صودا أو كربيتات، غـري درجات اإلذابة، غـري مقصور اللون251.4
4703.11... صنوبري251.41

4703.19... غـري صنوبري251.42

لب اخلشب الكيميائي، صودا أو كربيتات، غـري درجات اإلذابة، نصف مقصور اللون 251.5
أو مقصور اللون

4703.21... صنوبري251.51

4703.29... غـري صنوبري251.52

لب اخلشب الكيميائي، كربيتيت، غـري درجات اإلذابة251.6
19. ,4704.11... غـري مقصور اللون251.61

29. ,4704.21... نصف مقصور أو مقصور اللون251.62

لب خشب نصف كيميائي وعجائن مواد سليلوزية ليفية أخرى251.9
4705.00لب خشب نصف كيميائي251.91

لب ألياف مستخرج من (فضالت وقصاصات) ورق أو ورق املقوى أو غـريمها من 251.92
املواد السليلوزية الليفية

4706.10-.93

القسم 26
ألياف نسجية (ما عدا كرات الصوف املمشط ”التوبس“ وغـريه من الصوف املمشط)

وفضالا (غـري مصنوعة على شكل غزل أو نسيج)

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

حريـر261
5002.00حريـر خام (غـري مغزول)261.3261.3



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٨٤

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

شرانق دودة احلريـر وفضالت حريـر261.4
5001.00شرانق دودة احلريـر صاحلة للحل 261.41

واملواد 261.42 الغزل،  وفضالت  للحل،  غـري الصاحلة  الشرانق  ذلك  يف  (مبا  حريـر  فضالت 
املعاجلة بأسنان ”غارنيت“)

5003.00

قطن263
5201.00قطن (ما عدا النساالت)، غـري ممشق أو ممشط263.1263.1

1404.20نساالت قطن263.2263.2

فضالت قطن263.3
5202.10... فضالت غزل (مبا يف ذلك فضالت اخليوط)263.31

5202.91... مواد معاجلة بأسنان ”غارنيت“، غـري ممشقة أو ممشطة 263.32

... غـريها (مبا يف ذلك اخلرق املشدودة أو املعاجلة بأسنان”غارنيت“)، غـري ممشقة 263.39
أو ممشطة

5202.99

5203.00قطن، ممشق أو ممشط263.4263.4

جوت وغـريه من األلياف اللحائية النسجية، غـري مذكورة يف موضع آخر، خام أو 264
جمهزة ولكن غـري مغزولة؛ مشاقة وفضالت هذه األلياف (مبا يف ذلك فضالت الغزل 

واملواد املعاجلة بأسنان ”غارنيت“) 
5303.10جوت وغـريه من األلياف اللحائية النسجية، خام أو معطن 264.1264.1

5303.90غـريها264.9264.9

ألياف نسجية نباتية (غـري القطن واجلوت)، خام أو جمهزة ولكن غـري مغزولة؛ فضالت 265
هذه األلياف

كتان، خام أو جمهز ولكن غـري مغزول، مشاقة وفضالت كتان (مبا يف ذلك فضالت 265.1
الغزل واملواد املعاجلة بأسنان ”غارنيت“)

ن265.11 5301.10كتان خام أو ُمعطَّ

29. ,5301.21كتان  مفتـت، أو حملوج بالدق، أو ممشط أو جمهز بطريقة أخرى، ولكن غـري مغزول265.12

5301.30مشاقة وفضالت (مبا يف ذلك فضالت الغزل واملواد املعاجلة بأسنان ”غارنيت“)265.13

قنب أصلي (كنابيس ساتيفا ل.)، خام أو جمهز ولكن غـري مغزول؛ مشاقة وفضالت 265.2
قنب أصلي (مبا يف ذلك فضالت الغزل واملواد املعاجلة بأسنان ”غارنيت“)

ن265.21 5302.10قنب أصلي خام أو ُمعطَّ

5302.90غـريه265.29

األلياف 265.8265.8 من  وغـريه  رامي  النسيج)،  موز  مانيلال أو  (قنب  النسيج  موز  اهلند،  جوز 
النسجية النباتية، غـري املذكورة يف موضع آخر، خام أو جمهز ولكن غـري مغزول؛ مشاقة 
بأسنان  املعاجلة  واملواد  الغزل  فضالت  ذلك  يف  (مبا  األلياف  هذه  وفضالت  وُنَدف 

”غارنيت“)

5305.00

ألياف تركيـبية صاحلة للغزل266
ألياف نسجية تركيـبية، غـري ممشقة أو ممشطة أو جمهزة بطريقة أخرى ألغراض الغزل266.5

19. ,5503.11... من النايلون وغـريه من البويل أميدات 266.51

5503.20... من البوليسترات 266.52
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

5503.30... أكرليك أو موداكرليك 266.53

90. ,5503.40... غـريها266.59

مشاقة سداة تركيـبية266.6
5501.10... من النايلون وغـريه من البويل أميدات 266.61

5501.20... من البوليسترات 266.62

5501.30... أكرليك أو موداكرليك 266.63

90. ,5501.40غـريها266.69

ألياف نسجية تركيـبية، ممشقة أو ممشطة أو جمهزة بطريقة أخرى ألغراض الغزل266.7
5506.10... من النايلون وغـريه من البويل أميدات 266.71

5506.20... من البوليسترات 266.72

5506.30... أكرليك أو موداكرليك 266.73

5506.90غـريها266.79

ألياف أخرى اصطناعية صاحلة للغزل؛ وفضالت ألياف اصطناعية267
ألياف اصطناعية صاحلة للغزل267.1

90. ,5504.10ألياف نسجية اصطناعية، غـري ممشقة أو ممشطة أو جمهزة للغزل بطريقة أخرى267.11

5502.00مشاقة سداة اصطناعية267.12

5507.00ألياف نسجية اصطناعية، ممشقة أو ممشطة أو جمهزة بطريقة أخرى ألغراض الغزل267.13

فضالت (مبا يف ذلك الُنَدْف وفضالت الغزل واملواد املعاجلة بأسنان ”غارنيت“) من 267.2
ألياف اصطناعية

5505.10... من ألياف تركيـبية 267.21

5505.20... من ألياف اصطناعية 267.22

صوف وغـريه من الشعر احليواين (مبا يف ذلك كرات الصوف املمشط ”التوبس“)268
صوف، مشحم (مبا يف ذلك الصوف املغسولة جزته)268.1

5101.11صوف جمزوز268.11

5101.19غـريه268.19

صوف آخر، غـري ممشق أو ممشط 268.2
29. ,5101.21مزال منه الشحم، غـري مكربن268.21

5101.30مكربن 268.29

19. ,5102.11شعر حيواين ناعم، غـري ممشق أو ممشط268.3268.3

5102.20شعر حيواين خشن، غـري ممشق أو ممشط268.5268.5

اخليول، (مبا يف 268.6 غـري شعر  خشن،  أو  ناعم  حيواين  شعر  فضالت  أو  صوف  فضالت 
ذلك فضالت الغزل واملواد املعاجلة بأسنان ”غارنيت“)

5104.00مواد معاجلة بأسنان ”غارنيت“ من الصوف أو الشعر احليواين الناعم أو اخلشن268.62

5103.10ندف صوف أو ندف شعر حيواين ناعم، غـري معاجلة بأسنان ”غارنيت“268.63

غـريها من فضالت الصوف أو فضالت الشعر احليواين الناعم أو اخلشن (غـري شعر 268.69
اخليول)

5103.20, .30



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٣٠٤

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

صوف وشعر حيواين ناعم أو خشن، ممشق أو ممشط (مبا يف ذلك الصوف املمشط 268.7
يف شكل نتف)

21. ,5105.10صوف ممشق؛ صوف ممشط يف شكل نتف268.71

5105.29كرات الصوف املمشط ”التوبس“ وغـريها من الصوف املمشط 268.73

40.-5105.31شعر حيواين ناعم أو خشن، ممشق أو ممشط268.77

أمسال وغـريها من األصناف النسجية البالية؛ خرق269
أمسال وغـريها من األصناف النسجية البالية؛ خرق269.0

مالبس، وتوابع مالبس، وأدثرة وبطاطني سفر، بياضات منـزلية وأصناف مفروشات 269.01
(غـري األصناف الداخلة يف البند 658.91 واملجموعة 659 واملجموعة 821)، من مواد 
نسجية؛ أحذية وأغطية رأس من أي مادة (عدا االسبتوس) البادي عليها أثر االستعمال 

بشكل واضح واردة سائبة أو يف باالت أو أكياس أو ما مياثلها من أغلفة
خرق مستعملة أو جديدة، فضالت جدالت وأمراس وحبال وكوابل وأصناف بالية 269.02

من جدالت أو أمراس أو حبال أو كوابل من مواد نسجية
6310.10, .90

القسم 27 
أمسدة خام، غـري ما يف القسم 56، ومعادن خام

(باستثناء الفحم والنفط واألحجار الكرمية)

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

أمسدة خام، غـري ما يف القسم 27256
أمسدة حيوانية أو نباتية، سواء كانت أم مل تكن خملوطة معًا أو معاجلة كيميائيًا؛ وأمسدة 272.1272.1

منتجة عن طريق خلط منتجات حيوانية أو نباتية أو معاجلتها كيميائيًا
3101.00

3102.50نترات صوديوم272.2272.2

فوسفات كالسيوم طبيعي، وأنواع فوسفات ألومنيوم كلسية طبيعية، وطباشـري فوسفايت272.3
2510.10غـري مطحونة272.31

2510.20مطحونة272.32

حجر، ورمل، وحصباء273
أحجار بناء أو نصب (منحوتة)، مل تعاجل بأكثر من تشذيـب يسـري أو مبجرد التقطيع، 273.1

بالنشر أو بغـريه، إىل كتل أو بالطات مستطيلة الشكل (مبا فيها مربعة الشكل)
إردواز، سواء كان أم مل يكن مشذبًا بعض الشيء أو مقطعًا فحسب، بالنشر أو بغـريه، 273.11

إىل كتل أو بالطات مستطيلة الشكل (مبا فيها مربعة الشكل)
2514.00

رخام، وترافرتني، وإيكوسني، وغـريها من أحجار النصب أو البناء الكلسية اليت يـبلغ 273.12
ثقلها النوعي الظاهري ٢,٥ فأكثر، ومرمر، سواء كانت أم مل تكن مشذبة بعض الشيء 
أو مقطعة فحسب، بالنشر أو بغـريه، إىل كتل أو بالطات مستطيلة الشكل (مبا فيها 

مربعة الشكل)

2515.11-.20
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

غرانيت، وحجر سياقي، وبازلت، وحجر رملي، وغـريها من أحجار النصب أو البناء، 273.13
غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، سواء كانت أم مل تكن مشذبة بعض الشيء 
أو مقطعة فحسب، بالنشر أو بغـريه، إىل كتل أو بالطات مستطيلة الشكل (مبا فيها 

مربعة الشكل)

2516.11-.90

جبس، ولصوقات، وصهور حجر جـريي، وحجر جـريي، وغـريه من احلجر الكلسي 273.2
من نوع مستخدم يف صناعة اجلـري أو األمسنت

صهـور حـجر جـريي؛ حـجر جـريي، وغـريه من احلجر الكلسي من نوع مستخدم يف 273.22
صناعة اجلـري أو األمسنت

2521.00

2520.10جبس وادريت273.23

لصوقات (تـتكون من جبس مكلس أو كربيتات مكلسة)، سواء كانت أم مل تكن 273.24
ملونة، بكميات قليلة من املعجالت أو املثبطات أو بدوا (مبا يف ذلك لصوقات جمهزة 

خصيصًا لالستخدام يف طب األسنان) 

2520.20

الرمال 273.3 عدا  (ما  غـري ملونة  أو  ملونة  كانت  سواء  األنواع،  مجيع  من  طبيعية،  رمال، 
املحتوية على معادن مما يدخل يف القسم 28)

2505.10رمال سليكا ورمال كوارتز273.31

2505.90رمال أخرى273.39

حصى، وحصباء، وكسر حجر أو حجر جمروش، من األنواع املستخدمة عمومًا يف 273.4273.4
الركام اخلرساين، أو رصف الطرق، أو ملد السكك احلديدية، أو غـريها من حصى 
حراريًا؛  غـري معاجلة  أو  معاجلة  كانت  سواء  والصوان،  الشواطئ  وحصى  الرصف 
حصباء من اخلبث أو الكدارة أو غـريها من النفايات الصناعية املماثلة، سواء كانت 
حتتوي أو ال حتتوي على مواد من املذكورة يف اجلزء األول من البند؛ حصباء مقـرية؛ 
سواء  أو273.13،   273.12 البندين  يف  الداخلة  األحجار  ومسحوق  وشظايا  حبيـبات 

كانت معاجلة أو غـري معاجلة حراريًا

2517.10-.49

كربيت وبـرييتات حديد غـري حممصة274
2503.00كربيت من مجيع األنواع (غـري الكربيت املتسامي أو املرسب أو الغرواين)274.1274.1

2502.00بـرييتات حديد، غـري حممصة274.2274.2

املاس 277 ذلك  يف  (مبا  آخر  موضع  يف  وال داخلة  غـري مذكورة  طبيعية،  حاكة  مواد 
الصناعي)

ماس صناعي، مصّنف، سواء كان مشغوًال أو غـري مشغول277.1
7102.21غـري مشغول؛ أو منشور، أو مشقوق أو مقطع فحسب277.11

7102.29مشغول بطريقة أخرى 277.19

مواد حاكة طبيعية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر277.2
90. ,7105.10تراب ومسحوق أحجار كرمية أو شبه كرمية، طبيعية أو تركيـبية 277.21

2513.20حجر خفاف وكورندم طبيعي وعقيق أمحر طبيعي وغـريها من املواد احلاكة الطبيعية 277.22

2513.10حجر خّفاف277.23

معادن خام أخرى 278
طفل وغـريه من املعادن احلرارية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر278.2

90. ,2504.10غرافيت، طبيعي278.22
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الفرعيـة

البنــود
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النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

دولوميت، سواء كان مكلسًا أو غـري مكلس؛ دولوميت مشذب بعض الشيء أو مقطع 278.23
فحسب، بالنشر أو بغـريه، إىل كتل أو بالطات مستطيلة الشكل (مبا فيها مربعة الشكل)؛ 

دولوميت مكتل (مبا يف ذلك الدولوميت املقـري)

2518.10-.30

2519.10كربونات مغنيسيوم طبيعية (مغنيسيت)278.24

سواء 278.25 أخرى،  مغنيسيوم  أكاسيد  (ملبدة)؛  التكليس  عالية  مغنيسيا  منصهرة؛  مغنيسيا 
كانت نقية أو غـري نقية 

2519.90

2507.00كاولني وغـريه من أنواع الطفل الكوليين، سواء كانت مكلسة أو غـري مكلسة278.26

2508.10بنتونيت، سواء كان مكلسًا أو غـري مكلس278.27

663.5)؛ 278.29 الفرعية  املجموعة  يف  الداخل  املمدد  الطفل  (ال تـتضمن  أخـرى  طفل  أنــواع 
اندلوسيت، وكـريانيت، وسيليمانيت، سواء كانت مكلسة أو غـري مكلسة؛ مليت؛ أتربة 

شاموط أو ديناس

2508.30-.70

كلوريد صوديوم، نقي، وملح عادي (مبا يف ذلك ملح الطعام وامللح املحول الصفات)، 278.3278.3
سواء كان أو مل يكن يف شكل حملول مائي أو حمتويًا على مواد مضافة ملنع التكتل أو 

تسهيل التدفق؛ مياه البحر

2501.00

90. ,2524.10أسبستوس278.4278.4

كوارتز، وميكا، وفلسبار، وفلورسبار، وكريوليت، وشيوليت278.5
كوارتز (غـري الرمال الطبيعية)؛ كوارتزيت، سواء كان أم مل يكن مشذبًا بعض الشيء 278.51

أو مقطعًا فحسب، بالنشر أو بغـريه، إىل كتل أو بالطات مستطيلة الشكل (مبا فيها 
مربعة الشكل)

2506.10, .20

30.-2525.10ميكا (مبا يف ذلك الصفائح)؛ فضالت ميكا278.52

30. ,2529.10فلسبار؛ ليوسيت؛ نفنيلني ونفيلني سينيت 278.53

22. ,2529.21فلورسبار278.54

خبث، وكدارة، وقشور، ونفايات مماثلة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر278.6
2618.00خبث حمبب (رمل اخلبث) ناتج عن صناعة احلديد أو الفوالذ278.61

خبث، وكدارة (غـري اخلبث املحبب)، وقشور ونفايات أخرى ناجتة عن صناعة احلديد 278.62
أو الفوالذ

2619.00

الِكلب)؛ 278.69 (رماد  البحرية  األعشاب  رماد  ذلك  يف  مبا  ورماد،  خبث  من  أخرى  مواد 
ورماد وخملفات ناجتة عن حتويل النفايات البلدية إىل رماد 

2621.10, .90

معادن، خام، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 278.9
2509.00طباشـري278.91

كانت 278.92 سواء  (وذرايت)  طبيعية  باريوم  كربونات  (بارايت)؛  طبيعية  باريوم  كربيتات 
مكلسة أو غـري مكلسة (ما عدا أكسيد الباريوم الداخل يف البند 522.65)

2511.10, .20

استيتايت، طبيعي، سواء كان أم مل يكن مشذبًا بعض الشيء أو مقطعًا فحسب، بالنشر 278.93
أو بغـريه، إىل كتل أو بالطات مستطيلة الشكل (مبا فيها مربعة الشكل)؛ طلق (تالك)

2526.10, .20

بورات طبيعية ومركزاا، سواء كانت مكلسة أو غـري مكلسة، ولكن باستثناء البورات 278.94
املفصولة من املحاليل امللحية الطبيعية؛ حامض بوريك طبيعي حيتوي على ما ال يتجاوز 

٨٥ يف املائة من محض البوريك حمسوبًا على أساس الوزن اجلاف

2528.10, .90

طحني حفريات سليكونية (مثل التراب النقاعي، والتريـبوليت، والدياتوميت) وأتربة 278.95
سليكونية مماثلة، سواء كانت مكلسة أو غـري مكلسة، ذات ثقل نوعي ظاهري قيمته 

١ فأقل

2512.00
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2714.10طفل قـريي أو زييت، ورمال قطرانية278.96

2714.90قار وأسفلت، طبيعيان؛ أسفلتايت وصخور أسفلتية278.97

2530.10فرمكيوليت، وبرليت، وكلوريتات، غـري ممددة 278.98

90. ,2530.20مواد معدنية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 278.99

القسم 28
أركزة فلزية، ونفايات فلزات

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

ركاز حديد ومركزاته281
2601.20بـرييت حديد حممص (رماد بـرييت)، سواء كان مكتًال أو غـري مكتل281.4281.4

2601.11ركاز حديد ومركزاته، غـري مكتل281.5281.5

2601.12كتل ركاز احلديد (لبائد، كريات، قوالب، وما إىل ذلك)281.6281.6

فضالت ونفايات حديدية؛ نفاية صبب حديدية أو فوالذية إلعادة صهرها 282
7204.10فضالت ونفايات حديد الزهر282.1282.1

فضالت ونفايات فوالذ سبائكي 282.2
7204.21من فوالذ غـري قابل للصدأ 282.21

7204.29من فوالذ سبائكي آخر282.29

فضالت ونفايات حديدية أخرى282.3
7204.30فضالت ونفايات من احلديد أو الفوالذ املقصدر 282.31

خراطة، وكشاطة، وحناتة، وفضالت تفريز، ونشارة، وبرادة، وقصاصات، ومسكوكات، 282.32
سواء كانت أو مل تكن يف شكل حزم

7204.41

7204.50نفاية صبب حديدية أو فوالذية إلعادة صهرها 282.33

7204.49فضالت ونفايات حديدية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر282.39

ركاز ومركزات النحاس؛ حناس صّت (نصف خام)؛ حناس ممنته283
2603.00ركاز ومركزات النحاس283.1283.1

7401.00حناس صّت (نصف خام)؛ حناس ممنته (حناس مترّسب)283.2283.2

ركاز ومركزات النيكل؛ نيكل صّت (نصف خام)، ولبائد أكسيد النيكل، وغـريها 284
من املنتجات الوسيطة لعمليات ميتالورجية للنيكل

2604.00ركاز ومركزات النيكل284.1284.1

الوسيطة 284.2 املنتجات  من  وغـريها  النيكل،  أكسيد  ولبائد  خام)،  (نصف  صّت  نيكل 
لعمليات ميتالورجية للنيكل 

7501.10نيكل صّت (نصف خام)284.21

7501.20لبائد أكسيد النيكل، وغـريها من املنتجات الوسيطة لعمليات ميتالورجية للنيكل 284.22
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ركاز ومركزات األلومنيوم (مبا يف ذلك األلومينا)285
2606.00ركاز ومركزات األلومنيوم285.1285.1

2818.20ألومينا (أكسيد األلومنيوم)، غـري الكورندم االصطناعي285.2285.2

ركاز ومركزات اليورانيوم أو الثوريوم286
2612.10ركاز ومركزات اليورانيوم286.1286.1

2612.20ركاز ومركزات الثوريوم286.2286.2

ركاز ومركزات الفلزات اخلسيسة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر287
2607.00ركاز ومركزات الرصاص287.4287.4

2608.00ركاز ومركزات الزنك287.5287.5

2609.00ركاز ومركزات القصدير287.6287.6

ركاز ومركزات املنغنيز (مبا يف ذلك ركاز ومركزات احلديد احلاوية للمنغنيز اليت تبلغ 287.7287.7
نسبة املنغنيز فيها ٢٠ يف املائة فأكثر، حمسوبة على أساس الوزن اجلاف)

2602.00

ركاز ومركزات املوليـبدنوم، والنيـبيوم، والتنتامل، والتيتانيوم، والفاناديوم، والزركونيوم 287.8
2613.10ركاز ومركزات املوليـبدنوم، املحمصة287.81

2613.90ركاز ومركزات املوليـبدنوم، غـري املحمصة287.82

2614.00ركاز ومركزات التيتانيوم287.83

2615.10ركاز ومركزات الزركونيوم287.84

2615.90ركاز ومركزات النيـبيوم، أو التنتامل، أو الفاناديوم287.85

ركاز ومركزات الفلزات اخلسيسة غـري احلديدية األخرى 287.9
2610.00ركاز ومركزات الكروم287.91

2611.00ركاز ومركزات التنغسنت (أو الولفرام)287.92

2605.00ركاز ومركزات الكوبالت 287.93

90. ,2617.10ركاز ومركزات الفلزات اخلسيسة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 287.99

يف 288 وال داخلة  غـري مذكورة  غـري احلديدية،  اخلسيسة  الفلزات  ونفايات  فضالت 
موضع آخر

خبث، ورماد، وفضالت (غـري الناجتة عن صناعة احلديد أو الفوالذ) حمتوية على فلزات، 288.1288.1
أو زرنيخ، أو مركباا 

2620.11-.99

يف 288.2 وال داخلة  غـري مذكورة  أخرى،  غـري حديدية  خسيسة  فلزات  ونفايات  فضالت 
موضع آخر

7404.00فضالت ونفايات النحاس288.21

7503.00فضالت ونفايات النيكل288.22

7602.00فضالت ونفايات األلومنيوم288.23

7802.00فضالت ونفايات الرصاص288.24

7902.00فضالت ونفايات الزنك (غـري التراب)288.25

8002.00فضالت ونفايات القصدير288.26
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النـظام املنسـق -  
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الثمينة 289 الفلزات  وكناسة  ونفايات  وفضالت  الثمينة؛  الفلزات  ومركزات  ركاز 
(غـري الذهب)

ركاز ومركزات الفلزات الثمينة289.1
2616.10ركاز ومركزات الفضة289.11

2616.90ركاز ومركزات فلزات مثينة أخرى289.19

بفلز 289.2 مكسوة  فلزات  ونفايات  فضالت  أو  (غـري الذهب)  مثني  فلز  ونفايات  فضالت 
مثني (غـري الذهب)

ولكن 289.21 البالتني،  من  بقشرة  املكسوة  الفلزات  ذلك  مبا يف  البالتني،  ونفايات  فضالت 
باستثناء الكناسة املحتوية على فلزات مثينة أخرى

7112.92

فضالت ونفايات فلزات مثينة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، أو فضالت 289.29
ونفايات فلزات مكسوة بتلك الفلزات الثمينة

7112.99

القسم 29
مواد حيوانية ونباتية خام، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مواد حيوانية خام، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر291
عظام، وقرون، وعاج، وحوافر وأظالف، وخمالب، ومرجان، وأصداف، ومنتجات 291.1

مماثلة
عظام (مبا يف ذلك عظام احليتان وعجول البحر وغـريها من الفقاريات املائية اليت تـتنفس 291.11

حتضـريًا  حمضرة  أو  الدهن،  منـزوعة  أو  غـري مشغولة،  قرون،  وأروم  اجلوي)  اهلواء 
بسيطًا (ولكن غـري مقطعة إىل أشكال خاصة)، أو معاجلة بأمحاض، أو منـزوعة اهلالم؛ 

مسحوق وفضالت هذه املنتجات

0506.10, .90

مرجان وما مياثله من املواد، غـري مشغول، أو حمضر حتضـريًا بسيطًا ولكن غـري مشغول 291.15
ولكن  بسيطًا،  حتضـريًا  حمضرة  أو  غـري مشغولة،  حبر،  وألسنة  أصداف  آخر؛  بشكل 

غـري مقطعة إىل أشكال خاصة؛ ومساحيقها وفضالا 

0508.00

عاج، وذبل سلحفاة (درقة)، وعظام فك احلوت، وشعر عظام فك احلوت، وقرون، وقرون 291.16
وعول، وحوافر وأظالف، وأظفار، وخمالب، ومناقـري، غـري مشغولة، أو حمضرة حتضـريًا 

بسيطًا، ولكن غـري مقطعة إىل أشكال خاصة؛ فضالت ومساحيق هذه املنتجات 

0507.10, .90

مواد ذات أصل حيواين، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر291.9
شعر بشري، غـري مشغول، سواء كان أو مل يكن مغسوًال أو منـزوعًا دهنه؛ فضالت 291.91

شعر بشري
0501.00

هلب وشعر اخلنازير الداجنة أو الربية بأنواعها؛ شعر ُغرّير وغـريه من الشعر املستخدم 291.92
يف صناعة الفرش؛ فضالت هذا اهللب أو الشعر

0502.10, .90

0504.00أمعاء ومثانات ومعد حيوانات (غـري األمساك)، كاملة وأجزاء منها291.93

0511.10مين بقري291.94
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

الريش (سواء 291.95 وأجزاء  والريش  زغبها،  أو  بريشها  الطيور،  أجزاء  من  وغـريها  اجللود 
كانت مشذبة أو غـري مشذبة األطراف)، والزغب، مل جتهز بأكثر من التنظيف والتطهـري 

أو املعاجلة بقصد حفظها؛ مسحوق وفضالت الريش أو أجزاء الريش

0505.10, .90

منتجات أمساك أو قشريات، أو رخويات أو غـريها من الالفقاريات املائية؛ حيوانات 291.96
ميتة مما يدخل يف القسم 03، غـري صاحلة لالستهالك البشري

0511.91

أو 291.98 جمففة  كانت  سواء  وصفراء،  ذرَّاح؛  ومسك؛  وزباد،  القندس،  ورطيـب  عنرب، 
غـري جمففة؛ غدد وغـريها من املنتجات احليوانية املستخدمة يف حتضـري املنتجات الصيدلية، 

طازجة أو مربدة أو جممدة أو حمفوظة مؤقتًا بطريقة أخرى 

0510.00

0511.99منتجات حيوانية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 291.99

مواد نباتية خام، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر292
صمغ اللك؛ صموغ طبيعية؛ وراتنجات، وصموغ راتنجية، وبالسم292.2

1301.20صمغ عريب292.22

1301.90غـري ذلك292.29

مواد نباتية من األنواع املستخدمة أساسًا يف الضفر (مثل اخليزران، وأسل اهلند (الروطان)، 292.3
والقصب، والسمار، والصفصاف، والرافيا، وقش احلبوب النجيلية املنظف أو املقصور أو 

املصبوغ، وحلاء الزيزفون)
1401.10خيزران292.31

1401.20أسل اهلند (روطان)292.32

1401.90مواد نباتية غـري اخليزران وأسل اهلند، من أنواع تستخدم أساسًا يف الضفر292.39

نباتات وأجزاء نباتات (مبا يف ذلك البذور والثمار) من األنواع املستخدمة أساسًا يف 292.4
صناعة العطور أو يف الصيدلية أو يف أغراض إبادة احلشرات والفطريات أو ما مياثلها من 

أغراض، طازجة أو جمففة، سواء كانت أو مل تكن مقطعة أو جمروشة أو مسحوقة 
1211.20جذور أرالية (جنسه)292.42

90.-1211.30غـري ذلك292.49

بذور، ومثار، وأبواغ، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، من األنواع املستخدمة 292.5
يف البذار

1209.10بذور بنجر292.51

29.-1209.21بذور نباتات علفية (غـري بذور البنجر)292.52

1209.30بذور نباتات عشبية مزروعة أساسًا من أجل احلصول على أزهارها292.53

1209.91بذور نباتية أخرى 292.54

1209.99بذور، ومثار، وأبواغ، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 292.59

فسول، 292.6 ورقية؛  نباتات  أو  مزهرة  نباتات  (جذمورات)  وأراميل  ودرنات،  بصالت، 
وأقالم، وأشجار حية، ونباتات أخرى

بصالت، ودرنات، وجذور عسقولية، وكعوب (كورمات)، ويفوع (رؤوس أشجار)، 292.61
وأراميل (جذمورات)، مستكنة، أو يف طور النمو أو مزهرة؛ نباتات وجذور الشيكورية 

(غـري اجلذور الداخلة يف املجموعة الفرعية 054.8) 

0601.10, .20

90.-0602.10نباتات حية أخرى (مبا يف ذلك جذورها)، وفسول، وأقالم؛ زريعة فطر (عيش الغراب)292.69

أزهار وأوراق مقطوفة292.7
أزهار وبراعم أزهار مقطوفة من األنواع املالئمة إلعداد الباقات أو ألغراض الزينة، 292.71

رطبة، أو يابسة، أو مصبوغة، أو مقصورة، أو مشربة، أو حمضرة بطريقة أخرى 
0603.11-.90
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

وأعشاب، 292.72 براعم،  أو  أزهار  بدون  النباتات،  أجزاء  من  وغـريها  وأغصان،  أوراق، 
أو  رطبة،  الزينة،  ألغراض  أو  الباقات  إلعداد  املالئمة  األنواع  من  وأشنة،  وطحالب 

يابسة، أو مصبوغة، أو مقصورة، أو مشربة، أو حمضرة بطريقة أخرى 

0604.10-.99

مواد من أصل نبايت، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر292.9
19.-1302.11نسغ نبايت وخالصات نباتية292.94

1302.20مواد بكتينية، وبكتينات، وبكتات292.95

األخمطة ومغلظات القوام، سواء كانت حمولة أو غـري حمولة، املستخرجة من منتجات 292.96
نباتية

1302.31-.39

1212.20أعشاب حبرية وطحالب أخرى292.97

1404.90مواد ومنتجات نباتية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 292.99

الباب 3 
وقود معدين، ومزلقات معدنية، وما يتصل بذلك من مواد

القسم 32
فحم، وكوك، وقوالب سقاط الفحم

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

فحم، سواء كان مسحوقًا أو غـري مسحوق، ولكن غـري مكتل321
2701.11انثراسيت 321.1321.1

فحم آخر321.2
2701.12فحم قـريي (بيتوميين) 321.21

2701.19فحم آخر321.22

قوالب سقاط الفحم، وليغنيت، وخث322
قوالب سقاط الفحم، وكتل بيضية الشكل، وما مياثلها من أنواع الوقود اجلامد املصنوعة 322.1322.1

من الفحم
2701.20

ليغنيت (فحم حديث التكوين) سواء كان مسحوقًا أو غـري مسحوق (ما عدا الكهرمان 322.2
األسود)

2702.10غـري مكتل322.21

2702.20مكتل322.22

2703.00خث (مبا يف ذلك نفاياته)، سواء كان مكتًال أو غـري مكتل322.3322.3

فحم جممر (كوك) ونصف جممر (مبا يف ذلك املواد املتفحمة )، من فحم أو ليغنيت 325
أو خث، سواء كان مكتًال أو غـري مكتل؛ فحم معوجات 

فحم جممر (كوك) ونصف جممر (مبا يف ذلك املواد املتفحمة )، من فحم أو ليغنيت أو 325.0325.0
خث، سواء كان مكتًال أو غـري مكتل؛ فحم معوجات 

2704.00
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القسم 33
نفط ومنتجات نفطية ومواد متصلة ما

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

زيوت نفط وزيوت مستخلصة من معادن قـريية، خام333
2709.00زيوت نفط وزيوت مستخلصة من معادن قـريية، خام333.0333.0

زيوت نفط وزيوت مستخلصة من معادن قـريية (غـري اخلام)؛ حمضرات غـري مذكورة 334
وال داخلة يف موضع آخر، حمتوية على ما ال يقل عن ٧٠ يف املائة وزنًا من زيوت 
النفط أو من الزيوت املستخلصة من معادن قـريية، حييث تكون هذه الزيوت هي 

املكونات األساسية للمحضرات؛ نفايات زيوت
زيوت نفط وزيوت مستخلصة من معادن قـريية (غـري اخلام)، حمضرات غـري مذكورة 334.6334.6

وال داخلة يف موضع آخر، حتتوي على ما ال يقل عن ٧٠ يف املائة وزنًا من زيوت 
هي  الزيوت  هذه  تكون  حبيث  قـريية،  مصادر  من  املستخلصة  الزيوت  من  أو  النفط 

املكونات األساسية للمحضرات، غـري نفايات زيوت

2710.11, .19

99. ,2710.91نفايات زيوت334.7334.7

منتجات نفطية متخلفة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر ومواد متصلة ا335
هالم نفطي؛ مشع بارافني، ومشع نفطي دقيق التبلور، ومشع رخو، وأوزوكـرييت، ومشع 335.1

ليغنيت، ومشع خث ومشوع معدنية أخرى، واملنتجات املماثلة املستحضرة بالتوليف أو 
غـريه من العمليات، سواء كانت ملونة أو غـري ملونة

2712.10هالم نفطي (فازلني)335.11

ليغنيت، 335.12 ومشع  وأوزوكـرييت،  رخو،  ومشع  التبلور،  دقيق  نفطي  ومشع  بارافني،  مشع 
ومشع خث ومشوع معدنية أخرى، واملنتجات املماثلة املستحضرة بالتوليف أو غـريه من 

العمليات، سواء كانت ملونة أو غـري ملونة

2712.20, .90

قار معدين ومنتجات مستحضرة من تقطـريه (مبا يف ذلك املنتجات املماثلة املستحضرة 335.2
بتجهيز النفط أو بأي عملية أخرى)

قار مقطر من الفحم أو الليغنيت أو اخلث، وغـريه من أنواع القار املعدين، سواء كانت 335.21
د) أو مل تكن منـزوعة املاء أو مقطرة جزئيًا (مبا يف ذلك القار اُملجدَّ

2706.00

2707.10بنـزول335.22

2707.20توليول335.23

2707.30زيلول335.24

تقطـري 335.25 عن  ناجتة  آخر،  موضع  يف  وال داخلة  غـري مذكورة  أخرى،  ومنتجات  زيوت 
قار الفحم املرتفعة درجة حرارته؛ منتجات مماثلة يتجاوز وزن املكونات العطرية فيها 

وزن املكونات غـري العطرية

2707.40-.99

زفت وكوك قـريي من قار الفحم أو من غـريه من أنواع القار املعدين335.3
2708.10زفت335.31

2708.20جممر (كوك) قـريي335.32

قار نفطي وجممر (كوك) نفطي وأخالط قـريية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر335.4
90. ,2713.20قار نفطي وغـريه من خملفات زيوت النفط أو الزيوت املستخرجة من معادن قـريية335.41

12. ,2713.11جممر (كوك) نفطي335.42

أخالط قـريية أساسها األسفلت الطبيعي، أو القار الطبيعي، أو القار النفطي، أو القار 335.43
املعدين، أو الزفت القـريي املعدين (مثل املصطكاء القـريية، والقار املخفف)

2715.00
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القسم 34
غاز طبيعي ومصنوع

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

بروبان وبيوتان مسيالن342
2711.12بروبان، مسيل342.1342.1

2711.13بيوتان، مسيل342.5342.5

غاز طبيعي مسيل أو غـري مسيل343
2711.11غاز طبيعي، مسيل343.1343.1

2711.21غاز طبيعي، يف حالة غازية343.2343.2

يف 344 وال داخلة  غـري مذكورة  الغازية،  اهليدروكربونات  من  وغـريها  نفطية  غازات 
موضع آخر

2711.14إثيلني، وبروبيلني، وبيوتيلني، وبيوتاديـني، مسيلة344.1344.1

2711.19هيدروكربونات غازية، مسيلة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر344.2344.2

2711.29هيدروكربونات غازية، يف حالتها الغازية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر344.9344.9

غاز فحم (غاز االستصباح)، وغاز مائي، وغاز مولدات، وغازات مماثلة، غـري الغازات 345
النفطية وغـريها من اهليدروكربونات الغازية

غاز فحم (غاز االستصباح)، وغاز مائي، وغاز مولدات، وغازات مماثلة، غـري الغازات 345.0345.0
النفطية وغـريها من اهليدروكربونات الغازية

2705.00

القسم 35
التيار الكهربائي

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

تيار كهربائي351
2716.00تيار كهربائي351.0351.0
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الباب 4
زيوت ودهون ومشوع حيوانية ونباتية

القسم 41
زيوت ودهون حيوانية

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

زيوت ودهون حيوانية411
سواء 411.1 والدهون،  الزيوت  هذه  جتزئة  ونواتج  حبرية  ثديـيات  أو  أمساك  وزيوت  دهون 

كانت مكررة أو غـري مكررة، ولكن غـري معّدلة كيميائيًا
1504.10زيوت أكباد أمساك ونواتج جتزئتها411.11

1504.20دهون وزيوت أمساك ونواتج جتزئتها، غـري زيوت األكباد411.12

1504.30دهون وزيوت ثديـيات حبرية ونواتج جتزئتها411.13

شحم اخلنـزير، دهون خنـزير وطيور داجنة أخرى، مسيَّل، سواء كانت أو مل تكن 411.2411.2
معصورة أو مستخلصة باملذيـبات

1501.00

زيوت ودهون وشحوم حيوانية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر411.3
دهن خنـزير خال من اللحم اخلالص ودهن طيور داجنة (غـري مسيَّل) طازج، أو مربد، 411.31

أو جممد، أو مملح، أو يف حملول ملحي، أو جمفف أو مدخن
0209.00

دهون احليوانات البقرية أو الضأن أو املاعز، خام أو مسيَّل، سواء كانت أو مل تكن 411.32
معصورة أو مستخلصة باملذيـبات

1502.00

استيارين شحم اخلنـزير، وزيت شحم اخلنـزير، واستيارين زييت، وزيت أوليو، وزيت 411.33
شحوم، غـري مستحلبة أو خملوطة أو حمضرة بطريقة أخرى

1503.00

1505.00دهن صوف ومواد دهنية مشتقة من دهن الصوف ( مبا يف ذلك الالنولني)411.35

زيوت ودهون حيوانية ونواتج جتزئتها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، سواء 411.39
كانت مكررة أو غـري مكررة، ولكن غـري معّدلة كيميائيًا

1506.00

القسم 42
دهون وزيوت نباتية ثابتة، خام أو مكررة أو جمزأة

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

دهون وزيوت نباتية ثابتة: ”يسرة“، أو خام، أو مكررة، أو جمزأة421
زيت فول الصويا ونواتج جتزئته421.1

1507.10زيت خام، سواء كان منـزوع املادة الصمغية أو غـري منـزوعها421.11

1507.90زيت مكرر ونواتج جتزئته421.19

زيت بدرة القطن ونواتج جتزئته421.2
1512.21زيت خام، سواء كان منـزوع الغسيـبول (املكون السام) أو غـري منـزوع الغسيـبول421.21

1512.29زيت مكرر ونواتج جتزئته421.29
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

زيت الفول السوداين (فستق العبيد) ونواتج جتزئته421.3
1508.10زيت خام421.31

1508.90زيت مكرر ونواتج جتزئته421.39

زيت الزيتون وأي زيت آخر مستخرج من الزيتون421.4
1509.10زيت بكر421.41

1509.90زيت زيتون آخر ونواتج جتزئته421.42

زيوت ونواتج جتزئتها مستخرجة كلية من الزيتون (غـري زيت الزيتون الداخل يف البند 421.49
421.41 أو 421.42)، مبا يف ذلك التوليفات املكونة من هذه الزيوت أو نواتج جتزئتها 

والزيوت أو نواتج جتزئتها الداخلة يف البند 421.41 أو 421.42

1510.00

زيت بذور عباد الشمس أو زيت القرطم ونواتج جتزئتهما421.5
1512.11زيت خام421.51

1512.19زيت مكرر ونواتج جتزئته421.59

زيت ذرة صفراء (شامية) ونواتج جتزئته421.6
1515.21زيت خام421.61

1515.29زيت مكرر ونواتج جتزئته421.69

زيوت بذور اللفت أو السلجم أو اخلردل ونواتج جتزئتها421.7
91. ,1514.11زيت خام421.71

99. ,1514.19زيت مكرر ونواتج جتزئته421.79

1515.50زيت مسسم ونواتج جتزئته421.8421.8

دهون وزيوت نباتية ثابتة، خام، أو مكررة، أو جمزأة، غـري الدهون ”اليسرة“ 422
زيت بذر الكتان ونواتج جتزئته422.1

1515.11زيت خام422.11

1515.19زيت مكرر ونواتج جتزئته422.19

زيت النخيل ونواتج جتزئته422.2
1511.10زيت خام422.21

1511.90زيت مكرر ونواتج جتزئته422.29

زيت (لب) جوز اهلند ونواتج جتزئته422.3
1513.11زيت خام422.31

1513.19زيت مكرر ونواتج جتزئته422.39

زيت نوى مثرة النخيل وزيت الباباسو ونواتج جتزئتهما422.4
1513.21زيت خام422.41

1513.29زيت مكرر ونواتج جتزئته422.49

1515.30زيت خروع ونواتج جتزئته422.5422.5

1515.90دهون نباتية ثابتة أخرى، خام أو مكررة أو جمزأة، غـري الدهون ”اليسرة“422.9422.9
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القسم 43
دهون وزيوت حيوانية أو نباتية، جمهزة؛ مشوع من أصل حيواين أو نبايت؛ أخــالط أو 
حمضرات غـري صاحلة لألكل من الدهون أو الزيوت احليوانية أو النباتية، غـري مذكورة 

وال داخلة يف موضع آخر

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

دهون وزيوت حيوانية أو نباتية، جمهزة؛ مشوع؛ وأخالط أو حمضرات غري صاحلة لألكل 431
من الدهون أو الزيوت احليوانية أو النباتية، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

دهون وزيوت حيوانية أو نباتية ونواتج جتزئتها، مغلية، أو مؤكسدة، أو منـزوع ماؤها، 431.1431.1
أو مكربتة، أو منفوخة أو مبلمرة باحلرارة يف جو مفرغ أو يف جو من الغازات اخلاملة، 
أو معّدلة كيميائيًا بطريقة أخرى (باستثناء الداخلة يف البند 431.2)؛ أخالط أو حمضرات 
غـري صاحلة لألكل من الدهون أو الزيوت احليوانية أو النباتية أو من نواتج جتزئة دهون 

وزيوت خمتلفة من هذا القبيل، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

1518.00

بينية 431.2 أو  كليًا،  أو  جزئيًا  مهدرجة  جتزئتها،  ونواتج  نباتية  أو  حيوانية  وزيوت  دهون 
أو  مكررة  كانت  سواء  اليادين،  إىل  فيها  األليـني  حمول  أو  أسترا،  معاد  أو  األسترة 

غـري مكررة، ولكن غـري حمضرة أكثر من ذلك
1516.10دهون وزيوت حيوانية ونواتج جتزئتها431.21

1516.20دهون وزيوت نباتية ونواتج جتزئتها431.22

أو 431.3431.3 دهنية  مواد  معاجلة  عن  ناجتة  خملفات  النتريك)؛  حبامض  معاجل  مسك  (زيت  ديغرا 
مشوع حيوانية أو نباتية

1522.00

مشوع نباتية (غـري الغليسريدات الثالثية)، ومشع النحل، ومشوع حشرات أخرى، ومشع 431.4
بياض احلوت، سواء كانت أو مل تكن مكررة أو ملونة

1521.10مشوع نباتية431.41

1521.90غـريها431.42

الباب 5
مواد كيميائية ومنتجات متصلة ا، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

القسم 51
مواد كيميائية عضوية

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

املهلجنة 511 ومشتقاا  آخر،  موضع  يف  وال داخلة  غـري مذكورة  هيدروكربونات، 
أو املسلفنة أو املنترتة أو املنترزة 

هيدروكربونات الحلقية511.1
2901.21إثلني511.11

2901.22بروبني (بروبيلني)511.12

24. ,2901.23بيوتيلينات، وبيوتاديـينات، وميثيل بيوتاديـينات511.13
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

2901.10هيدروكربونات ال حلقية مشبَّعة511.14

2901.29هيدروكربونات ال حلقية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر511.19

هيدروكربونات حلقية511.2
2902.11سيكلوهكسني511.21

2902.20بنـزين، نقي511.22

2902.30تولوين، نقي511.23

44.-2902.41زيلينات، نقية511.24

2902.50استـريين511.25

2902.60إثيل بنـزين511.26

2902.70كيومني511.27

90. ,2902.19هيدروكربونات حلقية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 511.29

مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات511.3
2903.21كلوريد الفينيل (كلوروإثيلني)511.31

2903.22إثيلني ثالثي الكلور511.32

2903.23إثيلني رباعي الكلور (بركولوروإثيلني)511.33

2903.29مركبات كلورية أخرى غـري مشبعة مشتقة من هيدروكربونات ال حلقية511.34

١2903.15 و٢ الديكلوروإثني (ثاين كلوريد اإلثيلني)511.35

19. ,14.-2903.11مركبات كلورية مشبعة أخرى مشتقة من هيدروكربونات ال حلقية511.36

39. ,2903.31مركبات فلورية أو برومية أو يودية مشتقة من هيدروكربونات ال حلقية511.37

مركبات مهلجنة مشتقة من هيدروكربونات ال حلقية حمتوية على هالوجينني خمتلفني 511.38
أو أكثر.

2903.41-.49

69.-2903.51مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر511.39

مركبات مسلفنة أو منترتة أو منترزة مشتقة من هيدروكربونات، سواء كانت مهلجنة 511.4511.4
أو غـري مهلجنة

2904.10-.90

كحوالت، وفينوالت، وفينوالت - كحوالت، ومشتقاا املهلجنة أو املسلفنة أو 512
املنترتة أو املنترزة 

كحوالت ال حلقية أحادية اهليدروكسيد512.1
2905.11ميثانول (كحول امليثيل)512.11

2905.12بروبان ١ - ول (كحول الربوبيل) وبروبان ٢ - ول (كحول اإلزوبروبيل)512.12

14. ,2905.13بيوتانوالت512.13

2905.16أوكتانول (كحول أوكتيلي) وإيزومراته512.14

املائة 512.15 ٨٠ يف  الكحولية حجمًا  الطبيعية، تبلغ قوته  الصفات  غـري حمول  إثيلي  كحول 
أو أكثر

2207.10

2207.20كحول إثيلي وغـريه من الكحوالت، حمولة الصفات الطبيعية، أيا كانت قوا512.16

3823.70حكوالت دهنية صناعية512.17

19.-3823.11أمحاض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيل؛ زيوت محضية مشتقة من التكريـر512.18

29.-2905.17كحوالت أخرى أحادية اهليدروكسيد512.19
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

كحوالت ال حلقية أخرى، ومركبات مهلجنة أو مسلفنة أو منترتة أو منترزة مشتقة من 512.2
كحوالت ال حلقية

2905.31غليكول اإلثيلني (إيثانيديول)512.21

2905.45 ,1520.00غليسرول (غليسرين)؛ مياه غليسرول وحماليل غليسرول قوية512.22

2905.42بنتاإيريثريتول512.23

2905.43مانيتول512.24

2905.44دكستر غلوسيتول (سوربيتول)512.25

 ,41. ,39. ,2905.32حكوالت ال حلقية أخرى512.29
.49-.59

كحوالت حلقية ومشتقاا املهلجنة أو املسلفنة أو املنترتة أو املنترزة512.3
كحوالت سيكالنية أو سيكلينية أو سيلكوتربينية ومشتقاا املهلجنة أو املسلفنة أو املنترتة 512.31

أو املنترزة
2906.11-.19

29. ,2906.21كحوالت حلقية عطرية ومشتقاا املهلجنة أو املسلفنة أو املنترتة أو املنترزة512.35

فينوالت وفينوالت كحوالت ومشتقاا املهلجنة أو املسلفنة أو املنترتة أو املنترزة512.4
2907.11فينول (هيدروكس بنـزين)، نقي، وأمالحه512.41

2907.12كريزوالت، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، وأمالحها512.42

29.-2907.13فينوالت وفينوالت كحوالت أخرى512.43

وفــينوالت 512.44 فــينوالت  من  مشتقة  مــنترزة  أو  مــنترتة  أو  مسلفنة  أو  مهلجنة  مركبات 
كحوالت

2908.11-.99

أمحاض كربوكسيلية وأيدريداا، وهاليداا، وبـريوكسيداا، وأمحاضها البـريوكسية؛ 513
ومشتقاا املهلجنة أو املسلفنة أو املنترتة أو املنترزة

وأمحاضها 513.7 وبـريوكسيداا،  وهاليداا،  وأيدريداا،  الكربوكسيل،  أحادية  أمحاض 
البـريوكسية؛، ومشتقاا املهلجنة أو املسلفنة أو املنترتة أو املنترزة

29. ,2915.21محض اخلليك وأمالحه513.71

39.-2915.31إستـريات حامض اخلليك513.72

14. ,2916.13حامض امليتاكريلك وأمالحه وإستراته513.73

13.-2915.11حامض الفورميك وأمالحه وإستراته513.74

2915.60أمحاض زبدية، وأمحاض فالـرييك، وأمالحها، وإستراا513.75

2915.70حامض بلميتيك، حامض استياريك، وأمالحهما، وإستراما513.76

أمحاض أحادية الكربوكسيل الحلقية مشبعة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر؛ 513.77
وبروكسيداا  وهاليداا  مشبعة  ال حلقية  الكربوكسيل  أحادية  أمحاض  أيدريدات 

وأمحاضها البـريوكسية، ومشتقاا املهلجنة أو املسلفنة أو املنترتة أو املنترزة

2915.24, .40, .50, 
.90

2916.15أمحاض األوليـيك أو اللينوليـيك أو اللينولينيك، وأمالحها وإستراا513.78

أمحاض أخرى أحادية الكربوكسيل ال حلقية غـري مشبعة، أمحاض أحادية الكربوكسيل 513.79
حلقية وأيدريداا وهاليداا وبروكسيداا وأمحاضها البـريوكسيدية ومشتقاا

2916.11, .12, 
.20-.39

وأمحاضها 513.8 وبـريوكسيداا،  وهاليداا،  وأيدريداا،  الكربوكسيل،  متعددة  أمحاض 
البـريوكسية، ومشتقاا املهلجنة أو املسلفنة أو املنترتة أو املنترزة

2917.14أيدريد املاليـيك513.81

2917.35أيدريد الفثاليك513.82
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

2917.32أورثوفثاالت الديوكتيل513.83

2917.37تـرييفتثاالت الدامييثيل513.84

أمحاض متعددة الكربوكسيل سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية وأيدريداا وهاليداا 513.85
وبروكيداا وأمحاضها الربوكسية ومشتقاا

2917.20

أمحاض متعددة الكربوكسيل، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر؛ وأيدريداا، 513.89
وهاليداا، وبـريوكسيداا، وأمحاضها البـريوكسية؛ ومشتقاا املهلجنة أو املسلفنة أو 

املنترتة أو املنترزة

2917.11-.13, .19, 
.33, .34, .36, .39

وهاليداا، 513.9 وأيدريداا،  إضافية،  أوكسيجينية  وظيفة  ذات  كربوكسيلية  أمحاض 
أو  املنترتة  أو  املسلفنة  أو  املهلجنة  مشتقاا  البـريوكسية؛  وأمحاضها  وبـريوكسيداا، 

املنترزة.
15.-2918.11حامض اللكتيك وحامض الطرطـري وحامض الستريك وأمالحها وإستراا513.91

أوكسيجينية 513.92 وظيفة  بدون  ولكن  كحولية  وظيفة  ذات  أخرى  كربوكسيلية  أمحاض 
أخرى، وأيدريدات وهاليدات هذه األمحاض وبـريوكسيداا وأمحاضها البـريوكسية 

ومشتقاا.

2918.16-.19

23.-2918.21حامض الساليسيليك وأمالحه وإستراته513.93

أوكسيجينية 513.94 وظيفة  بدون  ولكن  أفينولية  وظيفة  ذات  أخرى  كربوكسيلية  أمحاض 
أخرى، وأيدريدات وهاليدات هذه األمحاض وبـريوكسيداا وأمحاضها البـريوكسية 

ومشتقاا.

2918.29

أمحاض كربوكسيلية ذات وظيفة الدهيدية أو كيتونية، ولكن بدون وظيفة أوكسيجينية 513.95
أخرى، وأيدريدات وهاليدات هذه األمحاض وبـريوكسيداا وأمحاضها البـريوكسية 

ومشتقاا.

2918.30

أمحاض كربوكسيلية ذات وظائف أوكسيجينية إضافية، غـري مذكورة وال داخلة يف 513.96
موضع آخر، وأيدريداا وهاليداا وبروكسيداا وأمحاضها البـريوكسية، ومشتقاا

2918.91, .99

مركبات ذات وظيفة نتروجينية514
مركبات ذات وظيفة أمينية514.5

19. ,2921.11أمينات أحادية ال حلقية ومشتقاا؛ أمالحها514.51

29.-2921.21بويل أمينات ال حلقية ومشتقاا؛ أمالحها514.52

أمـينات أحـاديــة أو بويل أمـينات سـيكالنية أو سـيكلينية أو سـيكلوتربينية، ومشتقاا؛ 514.53
أمالحها

2921.30

49.-2921.41أمينات أحادية عطرية ومشتقاا؛ أمالحها514.54

59. ,2921.51بويل أمينات عطرية ومشتقاا؛ أمالحها514.55

مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسيجينية514.6
كحوالت أمينية وإثـرياا وإستراا (غـري اليت حتتوي منها على أكثر من نوع واحد من 514.61

الوظائف األوكسيجينية)؛ أمالحها
2922.11-.19

نفثوالت أمينية وفينوالت أمينية أخرى، وإثـرياا وإستراا (غـري اليت حتتوي منها على 514.62
أكثر من نوع واحد من الوظائف األوكسيجينية)؛ أمالحها

2922.21, .29

ألدهيدات أمينية وكيتونات أمينية وكوينونات أمينية (غـري اليت حتتوي منها على أكثر 514.63
من نوع واحد من الوظائف األوكسيجينية)؛ أمالحها

2922.31, .39

42. ,2922.41ليزين وإستراته؛ أمالحه؛ حامض اجللوتاميك وأمالحه514.64
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البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

أمحاض أمينية وإستراا (غـري اليت حتتوي منها على أكثر من نوع واحد من الوظائف 514.65
األوكسجينية)، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع أخر؛ أمالحها

2922.43-.49

األمينية 514.67 املركبات  من  وغـريمها  أمينية،  أمحاض  وفينوالت  أمينية،  كحوالت  فينوالت 
ذات الوظيفة األوكسيجينية

2922.50

مركبات ذات وظيفة كربوكسية أميدية؛ ومركبات أمحاض الكربونيك ذات وظيفة 514.7
أميدية (باستثناء اليوريا)

19.-2924.11أميدات ال حلقية (مبا يف ذلك الكارباماتات الالحلقية) ومشتقاا ؛ أمالحها514.71

2924.21يورينات ومشتقاا؛ أمالحها514.73

29.-2924.23أميدات حلقية أخرى (مبا يف ذلك الكارباماتات احللقية) ومشتقاا ؛ أمالحها514.79

مركبات أخرى ذات وظيفة نتروجينية514.8
90.-2923.10أمالح وهيدروكسيدات أمونيوم رباعية؛ ليسيثينات وغـريها من الفوسفوأمينوليـبيدات514.81

مركبات ذات وظيفة كربوكسية إميدية (مبا يف ذلك السكارين وأمالحه) ومركبات 514.82
ذات وظيفة إمينية

2925.11-.29

2926.10أكريلونتريل514.83

90.-2926.20مركبات أخرى ذات وظيفة نتريلية514.84

2927.00مركبات ديازو، آزو، وأزوكسي514.85

2928.00مشتقات عضوية من اهلدرازين أو من اهليدروكسيالمني514.86

90. ,2929.10مركبات ذات وظيفة نتروجينية أخرى514.89

مركبات عضوية - غـري عضوية، ومركبات حلقية غـري متجانسة، وأمحاض نووية، 515
وأمالحها، وأميدات السلفون

مركبات كربيت عضوية515.4
2930.20ثيوكارباماتات ودايثيوكارباماتات515.42

2930.30كربيتيدات ثيورام أحادية أو ثنائية أو رباعية515.43

2930.40ميثيونني515.44

90. ,2930.50غـريها515.49

2931.00مركبات عضوية غـري عضوية أخرى515.5515.5

أوكسجني 515.6 ذرات)  (أو  ذرة  على  حمتوية  غـري متجانسة  حلقية  مركبات  الكتامات؛ 
مغايرة فقط.

79.-2933.71الكتامات515.61

2932.21كومارين، وميثيل الكومارينات، وإثيل الكومارينات515.62

2932.29الكتونات أخرى515.63

مركبات حلقية غـري متجانسة حتتوي على ذرة (أو ذرات) أوكسيجني مغايرة فقط، 515.69
غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

2932.11-.19, 
.91-.99

مركبات حلقية غـري متجانسة أخرى؛ أمحاض نووية515.7
فقط، 515.71 مغايرة  نتروجني  ذرات)  (أو  ذرة  على  حمتوية  غـري متجانسة  حلقية  مركبات 

أو  مهدرجة  كانت  سواء   ) غـري مدجمة  بايرازول  حلقة  على  تركيـبتها  يف  حتتوي 
غـري مهدرجة)

2933.11, .19

2933.21هيدانتوين ومشتقاته515.72
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مركبات حلقية غـري متجانسة أخرى حتتوي يف تركيـبتها على حلقة أمييدازول غـري مدجمة 515.73
(سواء كانت مهدرجة أو غـري مهدرجة)

2933.29

مركبات حلقية غـري متجانسة حمتوية على ذرة (أو ذرات) نتروجني مغايرة فقط، حتتوي 515.74
يف تركيـبتها على حلقة بـرييدين غـري مدجمة ( سواء كانت مهدرجة أو غـري مهدرجة)

2933.31-.39

فقط، 515.75 مغايرة  نتروجني  (ذرات)  ذرة  على  حمتوية  غـري متجانسة  حلقية  مركبات 
أو  مهدرجة  كانت  سواء  يزوكوينولني،  أو  اكوينولني  حلقات  منظومة  على  حتتوي 

غـري مهدرجة، وغـري مدجمة أكثر من ذلك.

2933.41, .49

مركبات حلقية غـري متجانسة حمتوية على ذرة (ذرات) نتروجني مغايرة فقط، حتتوي 515.76
حلقة  أو  غـري مهدرجة)  أو  مهدرجة  كانت  (سواء  برمييدين  حلقة  على  تركيـبها  يف 
بيـربازين، أو حلقة ترايزين غـري مدجمة، سواء كانت مهدرجة أو غـري مهدرجة؛ أمحاض 

نووية وأمالحها.

2933.52-.69

99. ,2933.91مركبات حلقية غـري متجانسة أخرى حمتوية على ذرة (أو ذرات) نتروجني مغايرة فقط515.77

مركبات حلقية غـري متجانسة حتتوي على منظومة حلقات فينوثيازين، سواء كانت 515.78
مهدرجة أو غـري مهدرجة، غـري مدجمة أكثر من ذلك

2934.30

 ,91. ,20. ,2934.10مركبات حلقية غـري متجانسة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر515.79
.99

2935.00أميدات السلفون515.8515.8

مواد كيميائية عضوية أخرى516
وأسيتاالت، 516.1 وإيـبوكسيدات،  إثـري،  وبروكسيدات  كحول،  وبروكسيدات  إثـريات، 

ونصف أسيتاالت، ومشتقاا املهلجنة أو املسلفنة أو املنترتة أو املنترزة
أسيتاالت ونصف أسيتاالت، سواء كانت حمتوية أو غـري حمتوية على وظيفة أوكسيجينية 516.12

أخرى، ومشتقاا املهلجنة أو املسلفنة أو املنترتة أو املنترزة
2911.00

2910.10أوكسـريان (أكسيد اإليثيلني)516.13

2910.20ميثيل األوكسـريان (أكسيد الربوبيلني)516.14

غـريها من اإليـبوكسيــدات، والكحــوالت اإليـبوكسيــة، والفينــوالت اإليـبوكسيـــة، 516.15
واإلثـريات االيـبوكســية ذات احللقــة الثالثيــة ومشتقاا املهلجنــة أو املسلفنـة أو املنترتة 

أو املنترزة.

2910.30-.90

أو 516.16 املهلجنة  ومشتقاا  وعطرية  وسيلكوتربينية  وسيكلينية  سيكالنية  الحلقية  إثـريات 
املسلفنة أو املنترتة أو املنترزة

2909.11-.30

كحــوالت إثـري، وفينــوالت إثـري، وفينــوالت كحــول إثـري؛ بروكسيــدات كحــول 516.17
وبروكسيــدات إثـري وبروكسيـدات كيتــون؛ ومشتقاا املهلجنـة أو املسلفنـة أو املنترتـة 

أو املنترزة.

2909.41-.60

مركبات ذات جمموعة الدهيدية فّعالة ومركبات ذات جمموعة كيتونية فّعالة ومركبات 516.2
ذات جمموعة كوينونية فّعالة

19.-2912.11ألدهيدات ال حلقية بدون وظيفة أوكسيجينية أخرى516.21

ألدهيدات أخرى، سواء كانت حمتوية أو غـري حمتوية على وظيفة أوكسيجينية؛ بوليمـريات 516.22
حلقية من األلدهيدات؛ بارافورمالدهايد

2912.21-.60

2914.11أسيتون516.23

2914.12بيوتانون (إثيل ميثيل كيتون)516.24

19. ,2914.13كيتونات ال حلقية أخرى بدون وظيفة أوكسيجينية أخرى516.25
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يف 516.26 الداخلة  املنتجات  من  املشتقة  املنترزة  أو  املنترتة  أو  املسلفنة  أو  املهلجنة  املركبات 
البندين 516.21 و516.22

2913.00

2914.21كامفور516.27

كـيتونات أخـرى ســيكالنية أو ســيكلينية أو ســيكلوتربينية بدون وظيفة أوكسيجينية 516.28
أخرى

2914.22-.29

وألدهيدات 516.29 كيتونية،  كحوالت  أخرى؛  أوكسيجينية  وظيفة  بدون  عطرية  كيتونات 
كوينونات؛  أخرى؛  أوكسيجينية  وظيفة  ذات  وكيتونات  كيتونية  وفينوالت  كيتونية 

مركبات مهلجنة أو مسلفنة أو منترتة أو منترزة مشتقة من كيتونات وكوينونات

2914.31-.70

إستـريات أمحاض غـري عضوية وأمالحها، ومشتقاا املهلجنة أو املسلفنة أو املنترتة أو 516.3
املنترزة

أو 516.31 املهلجنة  مشتقاا  الالكتوفوسفاتات)؛  ذلك  يف  (مبا  وأمالحها  فسفورية  إسترات 
املسلفنة أو املنترتة أو املنترزة

2919.10, .90

هاليدات 516.39 إسترات  غـري معدنية (باستثناء  لعناصر  أخرى  غـري عضوية  أمحاض  إسترات 
اهليدروجني) وأمالحها؛ ومشتقاا املهلجنة أو املسلفنة أو املنترتة أو املنترزة

2920.11-.90

مواد كيميائية عضوية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر516.9
90. ,3507.10إنـزميات، إنـزميات حمضرة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر516.91

سكر، نقي ( غـري السكروز والالكتوز واملالتوز والغلوكوز والفركتوز)؛ إثـريات سكر 516.92
وأسترات سكر، وأمالحها (غـري املنتجات الداخلة يف املجموعتني الفرعيتني 541.4 أو 

541.5 أو البند 541.61)

2940.00

2942.00مركبات عضوية أخرى516.99

القسم 52
مواد كيميائية غـري عضوية

اموعة
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الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية
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عناصر كيميائية غـري عضوية، وأكاسيد، وأمالح هالوجينية522
2803أنواع كربون (مبا يف ذلك أسود الكربون)، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 522.1522.1

عناصر كيميائية أخرى522.2
40.-2804.10هيدروجني، وغازات نادرة، ونيتروجني، وأكسجني522.21

90.-70. ,2804.50سلنيوم، وتيلوريوم، وفسفور، وزرنيخ، وبورون522.22

69. ,2804.61سليكون522.23

2801.10كلور522.24

30. ,2801.20فلور، وبروم، ويود522.25

2802.00كربيت، متسام أو مرسب، كربيت غرواين522.26

2805.40زئبق522.27

2805.11صوديوم522.28
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كلسيوم، واسترنتيوم وباريوم؛ وفلزات أرضية نادرة، وإسكانديوم، وايتريوم، وفلزات 522.29
قلوية أو فلزات أرضية قلوية، سواء كانت أو مل تكن خملوطة أو متآشبة

2805.12-.30

أمحاض غـري عضوية ومركبات أكسيجينية غـري عضوية من الالفلزات522.3
20. ,2806.10كلوريد اهليدروجني (حامض اهليدروكلوريك)؛ حامض الكلوروكربيتيك522.31

2807.00حامض الكربيتيك؛ أوليوم522.32

2808.00حامض النتريك، أمحاض السلفينتريك522.33

20. ,2809.10خامس أكسيد ثنائي الفسفور؛ حامض الفسفوريك وأمحاض البويل فسفوريك522.34

2810.00أكاسيد البورون؛ أمحاض البوريك522.35

19. ,2811.11أمحاض غـري عضوية أخرى522.36

2811.22ثاين أكسيد السليكون522.37

29. ,2811.21مركبات أكسيجينية غـري عضوية أخرى من الالفلزات522.39

مركبات هالوجينية أو مركبات كربيتية من الالفلزات522.4
90. ,2812.10هاليدات وأكاسيد هاليدات من الالفلزات522.41

90. ,2813.10كربيتيدات الالفلزات؛ ثالث كربيتيد الفسفور التجاري522.42

أكاسيد الزنك والكروم واملنغنيز واحلديد والكوبالت والتيتانيوم والرصاص522.5
2817.00أكسيد زنك؛ بـريوكسيد الزنك522.51

90. ,2819.10أكاسيد وهيدروكسيدات الكروم522.52

90. ,2820.10أكاسيد املنغنيز522.53

أكاسيد وهيدروكسيدات احلديد؛ ذات أصباغ أرضية حتتوي على ٧٠ يف املائة أو أكثر 522.54
من احلديد املتحد بقيمة ح٢ أ٣  (أكسيد احلد

2821.10, .20

2822.00أكاسيد وهيدوكسيدات الكوبالت؛ أكاسيد كوبالت جتارية522.55

2823.00أكاسيد التيتانيوم522.56

90. ,2824.10أكاسيد الرصاص؛ أمحر الرصاص وبرتقايل الرصاص522.57

قواعد غـري عضوية أخرى وأكاسيد وهيدروكسيدات وبـريوكسيدات فلزية أخرى522.6
20. ,2814.10أمونيا (نشادر)، المائية أو يف صورة حملول مائي522.61

2815.11هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية)، صلب522.62

2815.12هيدروكسيد صوديوم يف صورة حملول مائي (حملول صودا مركز أو صودا سائلة) 522.63

30. ,2815.20هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاسا كاوية)؛ بـريوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم522.64

هيدروكسيد وبـريوكسيد املغنسيوم؛ أكاسيد وهيدروكسيدات وبـريوكسيدات السترنتيوم 522.65
أو الباريوم 

2816.10, .40

2818.30هيدروكسيد األلومنيوم522.66

2818.10كورندم اصطناعي، سواء كان حمدد أو غـري حمدد كيميائيًا522.67

2825.10هيدرازين وهيدروكسيل أمني وأمالحهما غـري العضوية522.68

90.-2825.20قواعد غـري عضوية أخرى؛ أكاسيد وهيدروكسيدات وبـريوكسيدات فلزية أخرى522.69

األمالح واألمالح البـريوكسيدية من أمحاض غـري عضوية وفلزات523
90.-2826.12فلوريدات؛ فلوروسيليكات، وفلوروألومينات وغـريمها من أمالح الفلور املتراكبة523.1523.1
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كلوريدات، وأكاسيد الكلوريدات وهيدروكسيدات الكلوريدات؛ بروميدات وأكاسيد 523.2
الربوميدات؛ يوديدات وأكاسيد اليوديد

2827.10كلوريد األمونيوم523.21

2827.20كلوريد الكالسيوم523.22

غـري ذلك من الكلوريــدات، وأكاسيد الكلوريــدات وهيدروكسيدات الكلوريــدات؛ 523.29
بروميدات وأكاسيد الربوميدات؛ يوديدات وأكاسيد اليوديد

2827.31-.60

هيـبوبروميتات؛ 523.3 كلوريتات؛  التجارية؛  الكالسيوم  هيـبوكلوريتات  هيـبوكلوريتات؛ 
كلورات وبـريكلورات؛ برومات وبـريبرومات؛ وبـرييودات

90. ,2828.10هيـبوكلوريتات؛ هيـبوكلوريت الكالسيوم التجاري؛ كلوريتات؛ هيـبوبروميتات523.31

2829.11كلورات الصوديوم523.32

90. ,2829.19غـري ذلك من الكلورات والبـريكلورات؛ الربومات والبـريبرومات؛ اليودات والبـرييودات523.39

كربيتيدات، وبويل كربيتيدات، وديثونيتات، وسلفوكسيالت، وكربيتيتات، وثيوكربيتات، 523.4
وكربيتات، والشب بأنواعه، وبـريوكسوكربيتات (بـريكربيتات)

2830.10كربيتيد الصوديوم523.41

2830.90كربيتيدات أخرى؛ بويل كربيتيدات523.42

90. ,2831.10دايثيونيتات وسلفوكسيالت523.43

30.-2832.10كربيتيتات؛ ثيوكربيتات523.44

19. ,2833.11كربيتات الصوديوم523.45

40.-2833.21كربيتات أخرى؛ الشب بأنواعه؛ بـريوكسوبريتات (بـريكربيتات)523.49

نتريتات؛ نترات523.5
2834.10نتريتات523.51

2834.21نترات البوتاسيوم523.52

2834.29نترات أخرى523.59

فسفينات (هيـبوفسفيتات)، وفسفونات (فسفيتات)، وفسفاتات، وبويل فسفاتات523.6
2835.10فسفينات (هيـبوفسفيتات) وفسفونات (فسفيتات)523.61

29.-2835.22فسفاتات أخرى523.63

2835.31ثالثي فسفات الصوديوم (تريـبويل فسفات الصوديوم)523.64

2835.39بويل فسفاتات أخرى523.65

كربونات؛ بـريوكسوكربونات (بـريكربونات)؛ كربونات أمونيوم جتارية حمتوية على 523.7
كاربامات أمونيوم 

2836.20كربونات صوديوم متعادلة (كربونات ثنائي الصوديوم)523.72

2836.30كربونات صوديوم محضية (بيكربونات الصوديوم)523.73

2836.40كربونات البوتاسيوم523.74

99.-2836.50كربونات أخرى؛ بـريوكسوكربونات (بـريكاربونات)523.79

غـري ذلك من األمالح الفلزية واألمالح البـريوكسيدية لألمحاض غـري العضوية523.8
20.-2837.11سيانيدات وأكاسيد سيانيد وسيانيدات معقدة523.81

90.-2839.11سيليكات؛ سيليكات الفلزات القلوية التجارية523.83
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30.-2840.11بورات؛ بـريوكسوبورات (بـريبورات)523.84

غـري ذلك من أمالح األمحاض غـري العضوية أو أمالح األمحاض البـريوكسية غـري العضوية 523.89
(مبا يشمل األلومينوسيليكات سواء كانت حمددة أو غـري حمددة كيميائيًا) غـري اآلزيدات

2842.10, .90

مـواد كيميائيــة غـري عضــوية أخـرى، مركبات عضويـة ومركبات غـري عضوية من 524
فلزات مثينة

أمالح أمحاض فلزية؛ مركبات عضوية ومركبات غـري عضوية من فلزات مثينة524.3
90.-2841.30أمالح أمحاض أكسجينية أو بـريوكسيدية فلزية524.31

فلزات مثينة غروانية؛ مركبات، غـري عضوية أو عضوية، من فلزات مثينة، سواء كانت 524.32
حمددة أو غـري حمددة كيميائيًا؛ ملغمات الفلزات الثمينة

2843.10-.90

منتجات كيميائية غـري عضوية وعضوية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر524.9
2847.00بـريوكسيد اهليدروجني، سواء كان جممدًا أو غـري جممد، مع البولة (اليوريا)524.91

2848.00فسفيدات، سواء كانت حمددة أو غـري حمددة كيميائيًا (باستثناء احلديد الفسفوري)524.92

2849.10كربيد الكالسيوم، سواء كان حمددًا أو غـري حمدد كيميائيًا524.93

90. ,2849.20كربيدات (غـري كربيد الكالسيوم)، سواء كانت حمددة أو غـري حمددة كيميائيًا524.94

هيدريدات، ونتريدات، وآزيدات، وسيليسيدات وبوريدات، سواء كانت حمددة أو 524.95
غـري حمددة كيميائيًا

2850.00

2852.00مركبات، غـري عضوية أو عضوية، من الزئبق، باستثناء امللغمات524.96

ذلك 524.99 يف  (مبا  آخر  موضع  يف  وال داخلة  غـري مذكورة  أخرى  غـري عضوية  مركبات 
سواء  سائل،  هواء  املماثل)؛  النقاء  ذات  واملياه  للكهرباء  املوصل  املاء  أو  املقطر  املاء 
كان منـزوع أو غـري منـزوع الغازات النادرة؛ هواء مضغوط؛ ملغمات (غـري ملغمات 

الفلزات الثمينة)

2853.00

املواد املشّعة واملواد املتصلة ا525
االنشطارية 525.1 النظائر  أو  العناصر  ذلك  يف  (مبا  مشّعة  ونظائر  مشّعة  كيميائية  عناصر 

واخلصبة) ومركباا؛ أخالط وفضالت حمتوية على هذه املنتجات
املتضمنة 525.11 اخلزفية  اخلالئط  ذلك  يف  مشتـتات (مبا  سبائك،  ومركباته؛  طبيعي  يورانيوم 

أو  طبيعي  يورانيوم  على  حمتوية  وأخالط  خزفية  منتجات  (سـريميت))،  فلزيًا  رابطًا 
مركبات يورانيوم طبيعية

2844.10

سبائك، 525.13 ومركباته؛  بلوتونيوم  ومركباته؛   U 235 بعنصر  (خمصب)  مزوَّد  يورانيوم 
ومشتـتات (تبددات) (مبا يف ذلك اخلالئط اخلزفية املتضمنة رابطًا فلزيًا (سـريميت))، 
ومنتجات خزفية وأخالط، حمتوية على يورانيوم مغين بعنصر U 235، أو بلوتونيوم أو 

مركبات هذه املنتجات

2844.20

يورانيوم مستنضب منه عنصر U 235 ومركباته؛ ثوريوم ومركباته؛ سبائك، ومشتـتات 525.15
خزفية  ومنتجات  (سـريميت))،  فلزيًا  رابطًا  املتضمنة  اخلزفية  اخلالئط  ذلك  يف  (مبا 
وأخالط، حمتوية على يورانيوم مستنضب منه عنصر U 235، أو ثوريوم أو مركبات 

هذه املنتجات

2844.30

2844.50عناصر وقود (خراطيش) مستهلكة (مشّعة) من املفاعالت النووية525.17

سبائك، 525.19 آخر؛  موضع  يف  وال داخلة  غـري مذكورة  ومركباا،  مشّعة  ونظائر  عناصر 
ومشتـتات (مبا يف ذلك اخلالئط اخلزفية املتضمنة رابطًا فلزيًا (سـريميت))، ومنتجات 

خزفية، وأخالط حمتوية على هذه العناصر أو نظائر أو مركبات؛ فضالت مشّعة

2844.40
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نظائر مستقرة ومركباا؛ مركبات، غـري عضوية أو عضوية، من فلزات األتربة النادرة 525.9
أو اإليتريوم أو االسكانديوم أو من أخالط مؤلفة من هذه الفلزات

نظائر (غـري ما يدخل يف املجموعة الفرعية 525.1)؛ مركبات، غـري عضوية أو عضوية، 525.91
من هذه النظائر، سواء كانت حمددة أو غـري حمددة كيميائيًا

2845.10, .90

مركبات، غـري عضوية أو عضوية، من فلزات األتربة النادرة أو اإليتريوم أو االسكانديوم 525.95
أو من أخالط مؤلفة من هذه الفلزات

2846.10, .90

القسم 53
مواد الصباغة والدباغة والتلوين

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مواد تلوين عضوية تركيـبية وألوان مرسبة (لك) وحمضرات أساسها هذه املواد531
مواد تلوين عضوية تركيـبية وحمضرات أساسها هذه املواد531.1

3204.11أصباغ مشتـتة وحمضرات أساسها هذه األصباغ531.11

أصباغ محضية، سواء كانت مشربة أو غـري مشربة سلفًا بالفلزات، وحمضرات أساسها 531.12
هذه األصباغ، وأصباغ ترسيخ، وحمضرات أساسها هذه األصباغ

3204.12

3204.13أصباغ قاعدية وحمضرات أساسها هذه األصباغ531.13

3204.14أصباغ مباشرة وحمضرات أساسها هذه األصباغ531.14

أصباغ راقود (مبا يف ذلك ما يصلح منها لالستعمال حبالته تلك كأخضاب) وحمضرات 531.15
أساسها هذه األصباغ

3204.15

3204.16أصباغ متفاعلة وحمضرات أساسها هذه األصباغ531.16

3204.17أخضاب وحمضرات أساسها هذه األخضاب531.17

مواد تلوين عضوية تركيـبية أخرى (مبا يف ذلك األخالط املؤلفة من مواد تلوين تدخل 531.19
ضمن اثنني أو أكثر من بنود املجموعة الفرعية 531.1)

3204.19

التوهج 531.2 إلحداث  مساعدة  كعوامل  املستخدمة  األنواع  من  تركيـبية  عضوية  منتجات 
غـري حمددة  أو  حمددة  كانت  سواء  (لومينوفور)،  مشتقة  مضيئة  كمواد  أو  الفلوري 

كيميائيًا؛ ألوان مرسبة (لك) وحمضرات أساسها هذه األلوان
منتجات عضوية تركيبية من األنواع املستخدمة كعوامل مساعدة إلحداث التوهج الفلوري 531.21

أو كمواد مضيئة مشتقة (لومينوفور)، سواء كانت حمددة أو غري حمددة كيميائيًا
3204.20, .90

3205.00ألوان مرسبة (لك)؛ حمضرات أساسها ألوان مرسبة (لك)531.22

خالصات للصباغة والدباغة؛ ومواد تركيـبية للدباغة532
خالصات للدباغة من أصل نبايت؛ مواد دابغة (تنات) ومشتقاا؛ مواد تلوين من أصل 532.2

نبايت أو حيواين وحمضرات أساسها هذه املواد
خالصات للدباغة من أصل نبايت، مواد دابغة (تنات) وأمالحها، وأثـرياا، واستراا، 532.21

ومشتقاا األخرى
3201.10-.90
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مواد تلوين من أصل نبايت أو حيواين (مبا يف ذلك خالصات الصباغة ولكن باستثناء 532.22
الصبغ األسود احليواين) سواء كانت حمددة أو غـري حمددة كيميائيًا؛ حمضرات أساسها 

مواد تلوين من أصل نبايت أو حيواين 

3203.00

مواد عضوية تركيـبية للدباغة؛ مواد غـري عضوية للدباغة؛ حمضرات للدباغة، سواء كانت 532.3
حمتوية أو غـري حمتوية على مواد دباغة طبيعية؛ حمضرات إنـزميية لالستعمال قبل الدباغة

3202.10مواد عضوية تركيـبية للدباغة532.31

مواد غـري عضوية للدباغة؛ حمضرات للدباغة، سواء كانت حمتوية أو غـري حمتوية على 532.32
مواد دباغة طبيعية؛ حمضرات إنـزميية لالستعمال قبل الدباغة 

3202.90

األخضاب والدهانات والورانيش واملواد املتصلة ا533
مواد تلوين أخرى؛ حمضرات أساسها مواد تلوين، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع 533.1

آخر؛ منتجات غـري عضوية من األنواع املستخدمة كمواد مضيئة مشتقة (لومينوفور)، 
سواء كانت حمددة أو غـري حمددة كيميائيًا

19. ,3206.11أخضاب وحمضرات قاعدا ثاين أكسيد التيتانيوم533.11

3206.20أخضاب وحمضرات قاعدا مركبات كروم533.12

3206.41أزرق األلترامارين وحمضرات قائمة عليه533.14

3206.42كربيتور الزنك (ليثوبون) وأخضاب أخرى وحمضرات قاعدا كربيتيد الزنك533.15

3206.49مواد تلوين أخرى وحمضرات أخرى غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر533.17

3206.50منتجات غـري عضوية من األنواع املستخدمة كمادة مضيئة مشتقة (لومينوفور)533.18

حرب طباعة 533.2
3215.11... أسود533.21

3215.19... غـريه533.29

دهانات وورانيش (مبا يف ذلك ألوان املينا وطالء اللك (الكيه) والطالء املائي)؛ لدائن 533.4
يف شكل حملول، أخضاب مائية حمضرة من األنواع املستعملة يف جتهيز اجللود؛ أخضاب 
(مبا يف ذلك املساحيق والرقائق الفلزية) مشتـتة يف أوساط غـري مائية، يف شكل سائل أو 
معجون من األنواع املستخدمة يف صناعة الدهانات (مبا يف ذلك ألوان املينا)؛ أوراق ختم؛ 

أصباغ وغـريها من مواد التلوين جمهزة بأشكال أو يف عبوات مهيئة للبيع بالتجزئة
بوليمرات 533.41 قاعدا  (الكيه))  اللك  وطالء  املينا  ألوان  ذلك  يف  (مبا  وورانيش  دهانات 

تركيـبية أو بوليمرات طبيعية معّدلة كيميائيًا، مشتـتة أو مذابة يف وسط مائي
3209.10, .90

بوليمرات 533.42 قاعدا  (الكيه))  اللك  وطالء  املينا  ألوان  ذلك  يف  (مبا  وورانيش  دهانات 
غـري مائي؛  وسط  يف  مذابة  أو  مشتـتة  كيميائيًا،  معّدلة  طبيعية  بوليمرات  أو  تركيـبية 

لدائن يف صورة حملول

3208.10-.90

دهانات وورانيش أخرى (مبا يف ذلك ألوان املينا وطالء اللك (الكية) والطالء املائي)؛ 533.43
أخضاب مائية حمضرة من األنواع املستخدمة يف جتهيز اجللود

3210.00

أخضاب (مبا يف ذلك املساحيق والرقائق الفلزية) مشتتة يف أوساط غري مائية، يف شكل 533.44
سائل أو معجون، من األنواع املستخدمة يف صناعة األطلية (مبا يف ذلك ألوان املينا)؛ أوراق 
ختم؛ أصباغ وغريها من مواد التلوين املجهزة بأشكال أو يف أغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة

3212.10, .90

حمضرات تلوين من األنواع املستخدمة يف صناعة اخلزف والطالء باملينا والزجاج؛ ألوان 533.5
وجمففات طالء وصمغ مصطكاء للفنانني
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قابلة 533.51 ومينا  حمضرة،  وألوان  حمضرة  للضوء)  (حاجبة  ألوان  ومعتمات  حمضرة  أخضاب 
للتزجج وأطلية زجاجية ومعاجني لطالء اخلزف (أينجوب) ومواد تلميع سائلة، وحمضرات 
مماثلة من األنواع املستخدمة يف صناعات اخلزف والطالء باملينا والزجاج؛ أمالح قابلة 

للتزجج (فريت) ومزججات أخرى، يف شكل مسحوق أو حبيـبات أو رقائق

3207.10-.40

ألوان للفنانني والطلبة ورسامي اللوحات وألوان حمضرة لتعديل تدرج األلوان، وألوان 533.52
للتسلية، وما مياثلها يف شكل أقراص أو يف أنابيـب أو مرطبانات أو قناين أو أوعية أو 

ما مياثلها من أشكال أو أغلفة

3213.10, .90

3211.00جمففات حمضرة533.53

معاجني لتثبيت الزجاج؛ ومعاجني للسد واحلشو، وأصناف األمسنت الراتنغية، مركبات 533.54
لسطوح  غـري حرارية  حمضرات  للنقاشني؛  حشو  مواد  أخرى؛  ومصطكات  جلفطة 

الواجهات أو احلوائط الداخلية أو األرضيات أو السقوف أو ما مياثلها

3214.10, .90

مذيـبات وخمففات مركبة عضوية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر؛ مزيالت 533.55
طالء أو ورنيش حمضرة

3814.00

القسم 54
منتجات دوائية وصيدلية

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

منتجات دوائية وصيدلية، ما عدا األدوية الداخلة يف املجموعة 541542
بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيـبيًا (مبا يف ذلك املركزات الطبيعية)، 541.1

ومشتقاا املستخدمة بصورة رئيسية كفيتامينات، وأخالط مؤلفة مما سبق، سواء كانت 
أو مل تكن يف أي مذيـب، غـري جمهزة بوصفها من األدوية الداخلة يف املجموعة 542 

2936.21فيتامينات ” أ “ ومشتقاا، غـري خملوطة541.12

26.-2936.22فيتامينات ”ب“ ومشتقاا، غـري خملوطة541.13

2936.27فيتامني ”ج“ ومشتقاته، غـري خملوطة541.14

2936.28فيتامني”هـ“ ومشتقاته، غـري خملوطة541.15

2936.29فيتامينات أخرى ومشتقاا، غـري خملوطة541.16

أخالط من بروفيتامينات وفيتامينات (مبا يف ذلك املركزات الطبيعية) سواء كانت أو 541.17
مل تكن يف أي مذيـب

2936.90

مضادات حيوية، غـري جمهزة بوصفها من األدوية الداخلة يف املجموعة 541.3542
2941.10أنواع البنسلني ومشتقاا ذات التركيـب احلمضي البنسليين؛ وأمالحها541.31

2941.20أنواع االستربتوميسني ومشتقاا؛ وأمالحها541.32

2941.30أنواع التـتراسيكلني ومشتقاا؛ وأمالحها541.33

90.-2941.40مضادات حيوية أخرى541.39

قلوانيات نباتية، طبيعية أو منتجة تركيـبيًا، وأمالحها، وأثـرياا، واستراا، ومشتقات 541.4
أخرى، غـري جمهزة بوصفها من األدوية الداخلة يف املجموعة 542 
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19. ,2939.11قلوانيات األفيون ومشتقاا؛ وأمالحها541.41

2939.20قلوانيات الكينا ومشتقاا؛ وأمالحها541.42

2939.30كافيـني وأمالحه541.43

49.-2939.41أفيدرينات وأمالحها541.44

59. ,2939.51ثيوفيلني وأمينوفيلني (ثيوفيلني - اثيلني ديامني) ومشتقاما؛ وأمالحهما541.45

69.-2939.61قلوانيات أرغوت الشيلم ومشتقاا؛ وأمالحها541.46

قلونيات نباتية أخرى وأمالحها؛ مشتقات من قلوانيات، غـري مذكورة وال داخلة يف 541.49
موضع آخر، وأمالحها

2939.91, .99

منتــجة 541.5 أو  طبيــعية  وليــوكوترينات،  وثرموبوكسانات  وبروستاغالندينات  هــرمونات 
تركيـبيًا؛ ومشتقاا ومتماثالا البنيوية، مبا فيها الببتيدات املتعددة ذات السالسل املعّدلة، 

املستخدمة أساسًا كهرمونات
29.-2937.21هرمونات استرويدية، ومشتقاا ومتماثالا البنيوية541.53

هرمونات الببتيدات املتعددة وهرمونات بروتينية وهرمونات جليكوبروتينية، ومشتقاا 541.54
ومتماثالا البنيوية

2937.11-.19

39. ,2937.31هرمونات كاتيكوالمينية، ومشتقاا ومتماثالا البنوية541.55

2937.50بروستغلندينات وثرومبوكسانات وليوكوترينات ومشتقاا ومماثالا البنيوية541.56

90. ,2937.40هرمونات أخرى541.59

جليكوزيدات؛ غدد أو أعضاء أخرى وخالصاا؛ أمصال ولقاحات ومنتجات مماثلة541.6
ومشتقات 541.61 وأسـتراا،  وأثـرياا  وأمالحـها،  تركيـبيًا،  منتجـة  أو  طبيـعية  جليكوزيـدات، 

أخرى
2938.10, .90

أو 541.62 مسحوقة  كانت  سواء  جمففة،  العضوي،  للعالج  املعّدة  األعضاء  من  وغـريها  غدد 
غـري مسحوقة؛ خالصات غدد أو غـريها من األعضاء أو إفرازاا، معّدة للعالج العضوي؛ 
هبارين وأمالحه؛ مواد بشرية أو حيوانية أخرى حمضرة الستعماالت عالجية أو وقائية، 

غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 

3001.20, .90

أمصال وغـريها من أجزاء الدم واملنتجات املناعية املعّدلة؛ واللقاحات املستخدمة يف 541.63
الطب البشري والطب البيطري 

3002.10-.30

دم بشري؛ دم حيواين حمضر الستعماالت عالجية أو وقائية أو تشخيصية؛ تكسينات، 541.64
ومزارع كائنات دقيقة (باستثناء اخلمائر) ومنتجات مماثلة

3002.90

سلع صيدلية غـري األدوية541.9
واألشرطة الالصقة 541.91 الضمادات  حشو، وغزى (شاش)، وأربطة وأصناف مماثلة (مثل 

والكمادات)، مشربة أو مغطاة مبواد صيدلية أو جمهزة بأشكال أو يف عبوات مهيأة للبيع 
بالتجزئة، الستعماهلا يف أغراض طبية أو جراحية أو عالج األسنان أو الطب البيطري، 

غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 

3005.10, .90

3006.20كواشف فصائل الدم541.92

مستحضرات تعتيم مستعملة يف الفحص باألشعة السينية؛ كواشف تشخيصية ُتعطى 541.93
للمريض

3006.30

92.-40. ,3006.10سلع صيدلية أخرى؛ نفايات صيدلية541.99



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٥٦٤

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

أدوية (مبا يف ذلك األدوية البيطرية)542
أدوية حمتوية على مضادات حيوية أو مشتقاا542.1

... حمتوية على أنواع البنسلني أو مشتقاا، ذات التركيـب احلمضي البنسليين، أو على 542.11
أنواع االستربتوميسني أو مشتقاا، غـري جمهزة على هيئة جرعات معايرة أو بأشكال 

أو يف عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة

3003.10

أو 542.12 معايرة  جرعات  هيئة  على  غـري جمهزة  أخرى،  حيوية  مضادات  على  حمتوية   ...
بأشكال أو يف عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة

3003.20

أو 542.13 البنسليين،  احلمضي  التركيـب  ذات  مشتقاا،  أو  البنسلني  أنواع  على  حمتوية   ...
على استربتوميسينات أو مشتقاا، جمهزة على هيئة جرعات معايرة أو بأشكال أو يف 

عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة

3004.10

... حمتوية على مضادات حيوية أخرى، جمهزة على هيئة جرعات معايرة أو بأشكال 542.19
أو يف عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة

3004.20

أدوية حمتوية على هرمونات أو غـريها من املنتجات الداخلة يف املجموعة الفرعية 541.5، 542.2
ولكن غـري حمتوية على مضادات حيوية 

يف 542.21 أو  بأشكال  أو  معايرة  جرعات  هيئة  على  غـري جمهزة  أنسولني،  على  حمتوية   ...
عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة

3003.31

... حمتوية على هرمونات أخرى، أو منتجات أخرى داخلة يف املجموعة الفرعية 541.5، 542.22
غـري جمهزة على هيئة جرعات معايرة أو بأشكال أو يف عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة

3003.39

... حمتوية على أنسولني، جمهزة على هيئة جرعات معايرة أو بأشكال أو يف عبوات مهيأة 542.23
للبيع بالتجزئة

3004.31

3004.32... حمتوية على هرمونات قشرية كظرية، ومشتقاا ومماثالا البنيوية542.24

... حمتوية على هرمونات أخرى، أو منتجات أخرى داخلة يف املجموعة الفرعية 541.5، 542.29
جمهزة على هيئة جرعات معايرة أو يف أشكال أو يف عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة

3004.39

أدوية حمتوية على قلوانيات أو مشتقاا، ولكن غـري حمتوية على هرمونات أو منتجات 542.3
أخرى داخلة يف املجموعة الفرعية 541.5، أو مضادات حيوية 

... غـري جمهزة على هيئة جرعــات معايــرة أو يف أشكال أو يف عــبوات مهيأة للبيع 542.31
بالتجزئة

3003.40

3004.40... جمهزة على هيئة جرعات معايرة أو يف أشكال أو يف عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة542.32

أدوية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر542.9
أدوية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، غـري جمهزة على هيئة جرعات معايرة 542.91

أو يف أشكال أو يف عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة
3003.90

أدوية حمتوية على فيتامينات أو غـريها من املنتجات الداخلة يف املجموعة الفرعية 541.1، 542.92
وجمهزة على هيئة جرعات معايرة أو يف أشكال أو يف عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة

3004.50

أدوية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، جمهزة على هيئة جرعات معايرة أو يف 542.93
أشكال أو يف عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة

3004.90
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زيوت عطرية، وعطور، ومواد نكهة551
والزيوت 551.3 اجلامدة  الزيوت  ذلك  يف  مبا  بتربينات)،  أو  تربينات  (بدون  عطرية  زيوت 

اخلالصة؛ راتنجينيات؛ زيوت عطرية مركزة يف شحوم أو زيوت ثابتة، أو يف مشوع، 
أو ما مياثلها، مستحضرة بالتشريـب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربينية متخلفة عن عملية 
نـزع التربينات من الزيوت العطرية؛ مقطرات مائية وحماليل مائية من الزيوت العطرية

19.-3301.12زيوت عطرية مستخلصة من مثار احلمضيات551.31

29.-3301.24زيوت عطرية أخرى551.32

3301.30راتنجانات551.33

مياثلها، 551.35 ما  أو  مشوع،  يف  أو  ثابتة،  زيوت  يف  أو  شحوم،  يف  عطرية  زيوت  مركزات 
مستحضرة بالتشريـب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربينية متخلفة عن عملية إزالة التربينات 

من الزيوت العطرية؛ مقطرات مائية وحماليل مائية من الزيوت العطرية.

3301.90

خماليط من مواد معطرة وخماليط (مبا يف ذلك املحاليل الكحولية) قاعدا مادة أو أكثر 551.4
أخرى  مستحضرات  الصناعة؛  يف  خام  كمواد  يستخدم  نوع  ومن  املواد،  هذه  من 

قاعدا مواد معطرة، من نوع يستخدم يف صناعة األغذية واملشروبات
3302.10... من نوع يستخدم يف صناعة األغذية أو املشروبات551.41

3302.90... أخرى551.49

عطور، أو مستحضرات جتميل أو تزيـني (عدا الصابون بأنواعه)553
3303.00عطور ومياه تواليت553.1553.1

مستحضرات جتميل أو تزيـني للعناية باجللد (عدا األدوية)، مبا يف ذلك مستحضرات 553.2553.2
محاية اجللد من الشمس أو تسفيعه (إكسابه مسرة بالتعرض لألشعة)، ومستحضرات 

العناية باليدين وبالقدمني

3304.10-.99

90.-3305.10مستحضرات العناية بالشعر553.3553.3

مستحضرات لنظافة الفم أو األسنان، مبا يف ذلك معاجني ومساحيق تثبيت األسنان 553.4553.4
معّدة  فردية  أغلفة  يف  معبأة  األسنان،  بني  ما  لتنظيف  املستخدمة  واخليوط  الصناعية؛ 

للبيع بالتجزئة

3306.10-.90

مستحضرات 553.5 احلالقة،  بعد  أو  احلالقة  أثناء  أو  احلالقة  قبل  لالستعمال  مستحضرات 
مزيلة للرائحة لالستعمال الشخصي، ومستحضرات محام، ومزيالت شعر، وغـري ذلك 
من العطور أو مستحضرات التجميل أو التزيـني، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع 
آخر؛ مستحضرات إلزالة الروائح من احلجرات، سواء كانت معطرة أو غـري معطرة 

أو هلا خواص مطهرة
3307.10مستحضرات لالستعمال قبل احلالقة أو أثناء احلالقة أو بعد احلالقة553.51

3307.20مستحضرات مزيلة للرائحة لالستعمال الشخصي ومضادات عرق553.52

3307.30أمالح محام معطرة ومستحضرات محام أخرى553.53

مستحضرات لتعطـري احلجرات أو إزالة الروائح منها (مبا يف ذلك املستحضرات املعطرة 553.54
املستعملة يف أثناء أداء الشعائر الدينية)

3307.41, .49

مزيالت شعر وغـريها من العطور أو مستحضرات التجميل أو التزيـني، غـري مذكورة 553.59
وال داخلة يف موضع آخر 

3307.90
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صابون ومستحضرات تنظيف وتلميع554
صابون؛ منتجات ومستحضرات عضوية ذات فاعلية سطحية لالستعمال كصابون، 554.1

على هيئة قضبان أو أقراص أو قطع أو أشكال مقولبة، سواء كانت حتتوي أو ال حتتوي 
على صابون؛ ورق، وحشو، ولّباد، وأصناف غـري منسوجة، مشربة أو مغلفة أو مغطاة 

بصابون أو مبنظف
كصابون، 554.11 لالستعمال  سطحية  فاعلية  ذات  عضوية  ومستحضرات  ومنتجات  صابون 

على هيئة قضبان أو أقراص أو قطع أو أشكال مقولبة، وورق، وحشو، ولّباد، وأصناف 
غـري منسوجة، مشربة أو مغلفة أو مغطاة بصابون أو مبنظف، مستعملة يف التزيـني (مبا يف 

ذلك املنتجات املضافة إليها أدوية)

3401.11

كصابون، 554.15 لالستعمال  سطحية  فاعلية  ذات  عضوية  ومستحضرات  ومنتجات  صابون 
على هيئة قضبان أو أقراص أو قطع أو أشكال مقولبة، وورق، وحشو، ولّباد، وأصناف 
غري منسوجة، مشربة أو مغلفة أو مغطاة بصابون أو مبنظف، مستعملة يف أغراض أخرى

3401.19

3401.20صابون بأشكال أخرى554.19

مركبات عضوية ذات فاعلية سطحية (غـري الصابون)؛ مستحضرات ذات فاعلية سطحية، 554.2
ومستحضرات  اإلضافية)،  الغسيل  مستحضرات  ذلك  يف  (مبا  غسيل  ومستحضرات 
تنظيف سواء كانت حتتوي على صابون أم ال، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

19.-3402.11مركبات عضوية ذات فاعلية سطحية، سواء كانت مهّيأة للبيع بالتجزئة أم ال554.21

يف 554.22 وال داخلة  غـري مذكورة  سطحية،  فاعلية  ذات  تنظيف  أو  غسيل  مستحضرات 
موضع آخر، مهيأة للبيع بالتجزئة

3401.30, 3402.20

يف 554.23 وال داخلة  غـري مذكورة  سطحية،  فاعلية  ذات  تنظيف  أو  غسيل  مستحضرات 
موضع آخر، غـري مهّيأة للبيع بالتجزئة

3402.90

ملمعات ومعاجني لألحذية، أو األثاث، أو األرضيات، أو السيارات، أو الزجاج، أو 554.3
املعادن، وعجائن ومساحيق جلي، ومستحضرات مماثة (سواء كانت أو مل تكن على 
شكل ورق، أو حشو، أو لّباد، أو أصناف غـري منسوجة، أو مواد لدائنية مسامية، أو 
مطاط مسامي، مشربة أو مكسوة أو مغطاة ذه املستحضرات)، غـري شاملة للمواد 

الداخلة يف املجموعة الفرعية 598.3
3405.10ملمعات ومعاجني ومستحضرات مماثلة، لألحذية أو اجللود554.31

ملمعات ومعاجني ومستحضرات مماثلة، لصيانة األثاث اخلشيب، واألرضيات اخلشبية، 554.32
واملصنوعات اخلشبية األخرى

3405.20

3405.30ملمعات ومستحضرات مماثلة تستخدم للسيارات، غـري ملمعات املعادن554.33

3405.40معاجني ومساحيق جلي ومستحضرات جلي أخرى554.34

3405.90ملمعات ومعاجني ومستحضرات مماثلة، تستخدم للزجاج أو املعادن554.35

القسم 56
أمسدة (عدا ما هو مذكور يف املجموعة 272)
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أمسدة (عدا ما هو مذكور يف املجموعة 272)562
أمسدة معدنية أو كيميائية، نيتروجينية562.1
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3102.30نترات األمونيوم، سواء كانت على هيئة حملول مائي أم ال562.11

3102.29أمالح مزدوجة وخماليط من كربيتات األمونيوم ونترات األمونيوم562.12

3102.21كربيتات األمونيوم562.13

3102.60أمالح مزدوجة وخماليط من نترات الكالسيوم ونترات األمونيوم562.14

3102.10البولة (اليوريا)، سواء كانت على هيئة حملول مائي أم ال562.16

3102.80خماليط من البولة (اليوريا) ونترات األمونيوم يف حملول مائي أو نشادري562.17

90. ,3102.40أمسدة نيتروجينية أخرى (مبا يف ذلك املخاليط غري املذكورة وال الداخلة يف موضع آخر)562.19

أمسدة معدنية أو كيميائية، فوسفاتية562.2
3103.10سوبر فوسفاتات562.22

3103.90أمسدة معدنية أو كيميائية، فوسفاتية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر562.29

أمسدة معدنية أو كيميائية، بوتاسية (غـري أمالح البوتاسيوم الطبيعية اخلام)562.3
3104.20كلوريد البوتاسيوم562.31

3104.30كربيتات البوتاسيوم562.32

3104.90أمسدة معدنية أو كيميائية، بوتاسية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر562.39

أمسدة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر562.9
النيتروجني، 562.91 الثالثة:  اإلخصابية  العناصر  على  حتتوي  كيميائية،  أو  معدنية  أمسدة، 

والفوسفور، والبوتاسيوم
3105.20

3105.60أمسدة معدنية أو كيميائية حتتوي على العنصرين اإلخصابيـني: الفوسفور والبوتاسيوم562.92

3105.30أرثوفوسفات األمونيوم ثنائية اهليدروجني (فوسفات األمونيوم الثنائية)562.93

أرثوفوسفات األمونيوم ثنائية اهليدروجني (فوسفات األمونيوم األحادية)، وخماليط منها 562.94
ومن أرثوفوسفات األمونيوم ثنائية اهليدروجني (فوسفات األمونيوم الثنائية)

3105.40

أمسدة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، حتتوي على العنصرين اإلخصابيـني: 562.95
النيتروجني والفوسفور

3105.51, .59

بأشكال 562.96 أو  أقراص  هيئة  على   ،562 املجموعة  أو   ،272.2 أو   ،272.1 البند  أصناف 
مشاة أو معبأة يف أغلفة ال يزيد الوزن اإلمجايل لكل منها عن ١٠ كيلوغرامات

3105.10

3105.90غـريها562.99

القسم 57
اللدائن يف أشكاهلا األّولية

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

بوليمرات اإلثيلني، يف أشكاهلا األّولية571
بويل إثيلني571.1

3901.10... ذات ثقل نوعي أقل من 571.11٤٩,٠

3901.20... ذات ثقل نوعي مقداره ٤٩,٠ أو أكثر571.12

3901.30بوليمرات تسامهية السيتات اإلثيلني فينيل571.2571.2

3901.90بوليمرات إثيلني أخرى، يف أشكاهلا األّولية571.9571.9
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

بوليمرات استـريين، يف أشكاهلا األّولية572
بوليستـريين572.1

3903.11... متمددة572.11

3903.19... غـريها572.19

بوليمرات استـريين أخرى572.9
3903.20بوليمرات استـريين - أكريلونتريل تسامهية572.91

3903.30بوليمرات أكريلونتريل - بوتاديـني - استـريين تسامهية572.92

3903.90غـريها572.99

بوليمرات فينيل كلوريد أو أوليفينات مهلجنة أخرى، يف أشكاهلا األّولية573
كلوريد بويل فينيل573.1

3904.10... غـري خملوطة بأي مواد أخرى573.11

3904.21... غـريها، غـري ملدَّن573.12

3904.22... غـريها، ملدَّن573.13

بوليمرات كلوريد فينيل تسامهية أخرى، وبوليمرات أوليفينات مهلجنة أخرى573.9
3904.30بوليمرات تسامهية كلوريد فينيل وأسيتات فينيل573.91

3904.40بوليمرات كلوريد فينيل تسامهية أخرى573.92

3904.50بوليمرات كلوريد فينيليدين573.93

69 ,3904.61بوليمرات فلورية573.94

3904.90بوليمرات كلوريد فينيل أخرى، أو بوليمرات أوليفينات مهلجنة أخرى573.99

بويل اسيتاالت، وبويل اثـريات أخرى، وراتنجات أيـبوكسيدية يف أشكاهلا األّولية؛ 574
بوليكاربونات، وراتنجات الكيدية، وبويل استرات أخرى، يف أشكاهلا األّولية

بويل اسيتاالت وبويل أثـريات أخرى574.1
3907.10بويل اسيتاالت574.11

3907.20بويل اثـريات أخرى574.19

3907.30راتنجات أيـبوكسيدية574.2574.2

بويل كاربونات، وراتنجات الكيدية، وبويل استرات أخرى574.3
3907.40بويل كاربونات574.31

3907.50راتنجات الكيدية574.32

3907.60تريفتاالت بويل إيثيلني574.33

3907.91بويل استرات أخرى، غـري مشبعة574.34

99. ,3907.70بويل استرات يف أشكاهلا األّولية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر574.39

لدائن أخرى، يف أشكاهلا األّولية575
بوليمرات الربوبيلني أو أوليفينات أخرى575.1

3902.10بويل بروبيلني575.11

3902.20بويل أيزوبيوتيلني575.12
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

3902.30بوليمرات الربوبيلني التسامهية575.13

3902.90أوليفينات أخرى575.19

بوليمرات أكريلية575.2
3906.10ميثاكريالت بوليميثيل575.21

3906.90بوليمرات أكريلية أخرى575.29

بويل أميدات575.3
3908.10بويل أميد -٦، أو -١١، أو -١٢، أو -٦,٦، أو -٦,٩، أو -١٠,٦، أو -575.31١٢,٦

3908.90بويل أميدات أخرى575.39

راتنجات أمينية، وراتنجات فينولية، وبويل يوريثانات575.4
3909.10راتنجات البولة (اليوريا)؛ راتنجات ثيويوريا575.41

3909.20راتنجات ميالمينية575.42

3909.30راتنجات أمينية أخرى575.43

3909.40راتنجات فينولية575.44

3909.50بويل يوريثانات575.45

سليولوز ومشتقاته الكيميائية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر575.5
نة575.51 3912.11أسيتات السليولوز، غـري ملدَّ

نة575.52 3912.12أسيتات السليولوز، ملدَّ

3912.20نترات السليولوز (مبا يف ذلك الكولوديونات)575.53

39. ,3912.31اثـريات سليولوز575.54

3912.90غـريها575.59

لدائن، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر575.9
29.-3905.12بوليمرات اسيتات الفينيل575.91

99.-3905.30بوليمرات استـريات الفينيل األخرى؛ بوليمرات فينيل أخرى575.92

3910.00سيليكونات يف أشكاهلا األّولية575.93

3913.10حامض األجلنيك وأمالحه واستـرياته575.94

واملشتقات 575.95 املقساة،  الربوتينات  (مثل  معّدلة  طبيعية  وبوليمرات  طبيعية،  بوليمرات 
الكيميائية للمطاط الطبيعي)، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

3913.90

وبوليسلفيدات 575.96 وبوليتربينات،  اندين،  كومارون  وراتنجات  بترولية،  راتنجات 
وبوليسلفونات، ولدائن أخرى، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

3911.10, .90

3914.00مبادالت أيونية أساسها البوليمرات من البند 571.11 حىت البند 575.97575.95

فضالت أو قشارات أو نفايات لدائن579
3915.10... من بوليمرات اإليثلني579.1579.1

3915.20... من بوليمرات اإلستـريين579.2579.2

3915.30... من بوليمرات كلوريد الفينيل579.3579.3

3915.90... غـريها579.9579.9
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القسم 58
لدائن يف أشكال غـري أّولية

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

أنابيـب ومواسـري وخراطيم وملحقاا، من اللدائن581
3917.10أمعاء اصطناعية (أغلفة سجقية) من الربوتني املقسى أو من مواد سليولوزية581.1581.1

29.-3917.21أنابيـب ومواسـري وخراطيم، صلبة581.2581.2

581.3581.3 ٦,٧٢ قدره  االنفجار  ضغط  من  أدىن  حلد  مقاومة  مرنة  وخراطيم  ومواسـري  أنابيـب 
ميغابسكال

3917.31

مبواد 581.4581.4 آخر  حنو  على  مدجمة  أو  غـري مقواة  واخلراطيم،  واملواسـري  األنابيـب  من  غـريها 
أخرى، بدون ملحقات

3917.32

مبواد 581.5581.5 آخر  حنو  على  مدجمة  أو  غـري مقواة  واخلراطيم،  واملواسـري  األنابيـب  من  غـريها 
أخرى، بدون ملحقات

3917.33

3917.39أنابيـب ومواسـري وخراطيم أخرى581.6581.6

3917.40ملحقات ألنابيـب ومواسـري وخراطيم (كالوصالت، واألكواع، واألشفار)، من اللدائن581.7581.7

ألواح، وصفائح، ولفائف، ورقائق، وقدد من اللدائن582
ذاتية 582.1 أخرى  مستوية  وأشكال  وقدد  وأشرطة  ورقائق  ولفائف،  وصفائح،  ألواح، 

االلتصاق، من اللدائن، سواء كانت أو مل تكن على شل لفات، غـري املواد املستخدمة 
يف تغطية األرضيات واجلدران والسقوف الداخلية يف البند 893.31

3919.10... على شكل لفات ال يزيد عرضها عن ٢٠ سم582.11

3919.90... غـريها582.19

وغـري املقواة، 582.2 غـري اخللوية  اللدائن  من  أخرى،  وقدد  ورقائق  ولفائف  وصفائح  ألواح 
صفائحية، مدعمة مبواد أخرى أو مدجمة معها على حنو مماثل

3920.10... من بوليمرات اإليثلني582.21

3920.20... من بوليمرات الربوبلني582.22

3920.30... من بوليمرات اإلستـريين582.23

49. ,3920.43... من بوليمرات كلوريد الفينيل582.24

59. ,3920.51من بوليمرات أكريلية582.25

69.-3920.61من بوليكربونات، أو راتنجات الكيدية، أو بويل استرات أخرى582.26

79.-3920.71... من سليولوز أو مشتقاته الكيميائية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر582.28

99.-3920.91... من لدائن أخرى582.29

ألواح وصفائح ولفائف ورقائق وقدد أخرى من اللدائن582.9
19.-3921.11... خلوية582.91

3921.90... غـريها582.99

خيوط مفردة يزيد أكرب مقاس ملقطعها العرضي على مليمتر واحد، قضبان وعيدان 583
وأشكال قطاعات جانبية، سواء كانت مشغولة السطح أم ال، ولكن مل جتر عليها 

عملية أخرى، من اللدائن
3916.10... من بوليمرات اإليثلني583.1583.1
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

3916.20... من بوليمرات كلوريد الفينيل583.2583.2

3916.90... من لدائن أخرى583.9583.9

القسم 59
مواد ومنتجات كيميائية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مبيدات حشرات وقوارض وفطريات وأعشاب ضارة، ومنتجات مضادة لإلنبات، 591
ومنظمات منو النبات، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو يف أغلفة للبيع 
املكربتة،  والشموع  والفتائل  (كاألشرطة  أصناف  أو  كمستحضرات  أو  بالتجزئة 

وأوراق قتل الذباب)
3808.91مبيدات حشرات591.1591.1

3808.92مبيدات فطريات591.2591.2

3808.93مبيدات أعشاب ضارة، ومنتجات مضادة لإلنبات، ومنظمات منو النبات591.3591.3

3808.94مطهرات591.4591.4

أو 591.9591.9 بالتجزئة  للبيع  أغلفة  يف  أو  بأشكال  مهّيأة   ،591 املجموعة  من  أخرى  منتجات 
كمستحضرات أو أصناف، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

3808.50, .99

نشاء وأنيولني ودابوق (غلوتني) احلنطة، مواد زاللية، غراء592
نشاء وأنيولني ودابوق (غلوتني) احلنطة592.1

1108.11نشاء حنطة592.11

1108.12نشاء ذرة صفراء (شامية)592.12

1108.13نشاء بطاطس (بطاطا)592.13

1108.14نشاء مانيهوك (كسافا)592.14

1108.19أنواع نشاء أخرى592.15

1108.20إنيولني592.16

1109.00دابوق (غلوتني) حنطة، سواء كان جمففًا أو غـري جمفف592.17

مواد زاللية، أصناف نشاء وغراء معّدلة592.2
3501.10كازين (جبنني)592.21

3501.90أمالح الكازين ومشتقاته األخرى؛ غراء الكازين592.22

زالليات (مبا يف ذلك مركزات نوعني أو أكثر من مصالة الربوتني، حتتوي بالوزن على 592.23
أكثر من ٨٠ يف املائة من مصالة الربوتني، حمسوبة على أساس املادة اجلافة)، خبالف زالل 

البيض؛ مركبات زاللية وغـري ذلك من مشتقات الزالل

3502.20, .90

هالم (جيالتني) (مبا يف ذلك اهلالم املهّيأ على شكل صفائح مستطيلة، مبا يف ذلك الصفائح 592.24
املربعة، سواء كانت أو مل تكن مشغولة السطح أو ملونة، ومشتقاته (اجليالتني)؛ غراء 
السمك؛ أصناف غراء أخرى من أصل حيواين، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

3503.00
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مذكورة 592.25 غـري  ومشتقاا  أخــرى  بروتينية  مــواد  ومشتقاا؛  (ببتونــات)  هضمونــات 
آخر؛ مسحوق صالل (جلود غـري مدبوغة)، سواء كان ذلك  وال داخلة يف موضع 

معاجلًا بالكروم أم ال

3504.00

لة أخرى592.26 3505.10دكسترين وأصناف نشاء معدَّ

لة أخرى592.27 3505.20أصناف غراء أساسها النشاء أو الدكسترين أو أصناف نشاء معدَّ

منتجات 592.29 آخر؛  موضع  يف  وال داخلة  غـري مذكورة  أخرى،  الصقة  ومواد  حمضر  غراء 
صاحلة لالستعمال كغراء أو كمواد الصقة، مهّيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو كمواد الصقة، 

ال يزيد وزا الصايف عن كيلوغرام واحد

3506.10-.99

متفجرات ومواد نارية593
مساحيق دافعة ومتفجرات حمضرة أخرى593.1

3601.00مساحيق دافعة593.11

3602.00متفجرات حمضرة (غـري املساحيق الدافعة) 593.12

صمامات أمان؛ صمامات تفجـري؛ كبسوالت قدح أو تفجـري؛ أجهزة إشعال؛ مفجرات 593.2593.2
كهربائية

3603.00

ألعاب نارية للمهرجانات والتسلية، وقذائف إشارة، وصواريخ مطر، وإشارات ضباب، 593.3
وأصناف نارية أخرى

3604.10ألعاب نارية593.31

3604.90إشارات مضيئة، وصواريخ مطر، وإشارات ضباب، وأصناف نارية أخرى593.33

مواد مضافة حمضرة للزيوت املعدنية وما شاها: سوائل حمضرة للنقل اهليدرويل؛ 597
مستحضرات منع التجمد وموائع حمضرة إلزالة اجلليد؛ مستحضرات تشحيم

مستحضرات منع اخلبط، ومثبطات التأكسد، ومثبطات التصمغ، ومستحضرات حتسني 597.2
الزيوت  إىل  يضاف  مما  أخرى  ومستحضرات  التآكل،  منع  ومستحضرات  اللزوجة، 
املعدنية (مبا يف ذلك الغازولني)، أو إىل سوائل أخرى تستخدم يف األغراض نفسها اليت 

تستخدم فيها الزيوت املعدنية
19. ,3811.11مستحضرات منع اخلبط597.21

29. ,3811.21مواد تضاف لزيوت التزليق597.25

فيها 597.29 تستخدم  اليت  نفسها  األغراض  يف  تستخدم  أخرى  لسوائل  حمضرة  إضافة  مواد 
الزيوت املعدنية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 

3811.90

سوائل حمضرة للنقل اهليدرويل؛ مستحضرات منع التجمد597.3
املوائع املستعملة يف املكابح (الفرامل) اهليدرولية، وسوائل أخرى حمضرة للنقل اهليدرويل، 597.31

ال حتتوي على زيوت نفطية أو زيوت معادن قـريية (بتيومينية) أو حتتوي على نسبة تقل 
عن ٧٠ يف املائة وزنًا منها

3819.00

3820.00مستحضرات منع التجمد وموائع حمضرة ملنع تكون اجلليد597.33

مستحضرات تزليق (مبا يف ذلك مستحضرات زيت القطع، ومستحضرات فك املسامـري 597.7
اللولبية أو الصواميل، ومستحضرات منع الصدأ أو منع التآكل، ومستحضرات فك 
املصبوبات اليت أساسها مزلقات)، ومستحضرات من نوع يستعمل يف معاجلة املواد 
النسجية، أو اجللود، أو جلود الفراء، أو غـريها من املواد بالزيت أو بالشحم، فيما عدا 
املستحضرات اليت حتتوي على ٧٠ يف املائة وزنًا أو أكثر من زيوت نفطية أو زيوت 

معادن قـريية (بتيومينية) كمكونات أساسية
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النـظام املنسـق -  
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مستحضرات ملعاجلة املواد النسجية واجللود وجلود الفراء أو غـريها من املواد، حتتوي 597.71
على زيوت نفطية أو زيوت معادن قـريية (بتيومينية)

3403.11

(بتيومينية)، 597.72 قـريية  معادن  زيوت  أو  نفطية  زيوت  على  حتتوي  تزليق  مستحضرات 
غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

3403.19

مستحضرات ملعاجلة املواد النسجية، أو اجللود، أو جلود الفراء، أو غـريها من املواد، 597.73
حتتوي على زيوت أو شحوم غـري الزيوت النفطية أو زيوت املعادن القـريية (البتيومينية)

3403.91

القـريية 597.74 املعادن  أو  غـري النفط  شحوم  أو  زيوت  على  حتتوي  تزليق  مستحضرات 
(البتيومينية)

3403.99

منتجات كيمائية متنوعة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر598
منتجات كيميائية خشبية وراتينجية598.1

3803.00زيت صنوبر راتينجي، سواء كان مكررًا أو غـري مكرر598.11

املحاليل القلوية املتخلفة عن صناعة لب اخلشب، سواء كانت مركزة أو غـري مركزة، 598.12
أو منـزوعًا منها السكر، أو معاجلة كيمائيًا (تشمل سلفونات اخلشبني (اللغنني)، ولكنها 

ال تشمل زيت الصنوبر الراتنجي)

3804.00

تربنتني صمغ أو خشب أو كربيتات، وزيوت تربينية أخرى منتجة بتقطـري األخشاب 598.13
الصنوبرية أو مبعاجلتها بطريقة أخرى؛ ديـبنتني خام؛ تربنتني سلفييت، وغـريه من الرباسيمني 

اخلام؛ زيت صنوبر حيتوي على الفاتربينيول كمكون أساسي

3805.10, .90

90.-3806.10غلفونية وأمحاض راتينجية ومشتقاا؛ روح غلفونية وزيوت غلفونية؛ أصماغ سائلة598.14

قطران اخلشب؛ زيوت قطران اخلشب؛ كريوزوت اخلشب؛ نفتا اخلشب؛ زفت نبايت؛ 598.18
زفت لطالء براميل البـرية وحمضرات مماثلة أساسها الغلفونية أو األمحاض الراتينجية أو 

الزفت النبايت

3807.00

مشوع اصطناعية ومشوع حمضرة598.3
3404.20... من غليكول البوليثيلني598.35

3404.90... غـريها598.39

بنـزينات ألكيلية خمتلطة ونفثالينات ألكيلية خمتلطة؛ عدا ما هو مذكور يف املجموعتني 598.4598.4
الفرعيتني 335.2 و511.2

3817.00

عناصر كيميائية مشوَّبة لالستعمال يف جمال اإللكترونيات، على هيئة أقراص أو حلقات 598.5598.5
رقائقية أو أشكال مشاة؛ مركبات كيميائية مشوَّبة لالستعمال يف جمال اإللكترونيات

3818.00

منتجات كيميائية عضوية؛ غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر598.6
أو 598.61 الغرافيت  أساسها  حمضرات  غرواين؛  شبه  أو  غرواين  غرافيت  اصطناعي؛  غرافيت 

كربون آخر على شكل عجائن، أو كتل، أو ألواح، أو أشكال أخرى نصف مصنوعة
3801.10-.90

3812.10عوامل تعجيل حمضرة لعملية صنع املطاط598.63

3802.10كربون منشط598.64

منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ صبغ أسود حيواين، مبا يف ذلك الصبغ األسود احليواين 598.65
املستهلك

3802.90

أوساط استنبات حمضرة الستنبات الكائنات الدقيقة (مبا فيها الفـريوسات وما يشبهها) 598.67
أو اخلاليا النباتية أو البشرية أو احليوانية، أو حفظ هذه الكائنات واخلاليا

3821.00

كواشف تشخيصية أو خمتربية جمهزة على وسط داعم، كواشف تشخيصية أو خمتربية 598.69
حمضرة سواء كانت على وسط داعم أم ال، عدا ما هو مذكور يف املجموعتني الفرعيتني 

541.6 و541.9؛ ومواد مرجعية معتمدة

3822.00
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عوامل حفز وحمضرات حفز، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر598.8
3815.11عوامل حفز حمملة على مواد أخرى، املواد الفّعالة فيها هي النيكل أو مركبات النيكل598.81

3815.12عوامل حفز حمملة على مواد أخرى، املواد الفّعالة فيها هي فلز مثني أو مركبات فلز مثني598.83

3815.19غـري ذلك من عوامل احلفز املحملة على مواد أخرى598.85

3815.90عوامل حفز وحمضرات حفز أخرى598.89

منتجات وحمضرات كيميائية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر598.9
الصباغة، 598.91 مواد  لتثبيت  أو  الصباغة  عملية  لتعجيل  للصبغة  حاملة  ومواد  جتهيز،  مواد 

ومنتجات وحمضرات أخرى (مثل مواد التشطيـب وترسيخ األلوان)، من نوع يستعمل 
يف صناعات النسيج أو الورق أو اجللود أو الصناعات املماثلة، غـري مذكورة وال داخلة 

يف موضع آخر 

3809.10-.93

ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر؛ حمضرات 598.93
مانعة للتأكسد وعناصر مركبة أخرى لتثبيت املطاط أو اللدائن. 

3812.20, .30

3813.00حمضرات وعبوات ألجهزة إطفاء احلريق؛ قذائف معبأة إلطفاء احلريق598.94

حمضرات 598.95 األطفال)؛  لتسلية  مهّيأ  منها  كان  ما  ذلك  يف  (مبا  النماذج  لصنع  عجائن 
شكل  حتديد  باسم ”مركبات  أو  األسنان“  طب  باسم ”مشوع  املعروف  النوع  من 
األسنان“، مهّيأة يف جمموعات، أو يف أغلفة للبيع بالتجزئة، أو على شكل ألواح، أو 
حدوات احلصان، أو عيدان، أو أشكال مماثلة؛ حمضرات أخرى الستعماهلا يف طب 

األسنان، أساسها اجلص (من اجلبس املكلس أو كربيتات الكالسيوم)

3407.00

حمضرات ختليل لتنظيف أسطح الفلزات؛ حمضرات مساعدة للصهر وحمضرات مساعدة 598.96
أخرى للحام الفلزات (بالقصدير أو النحاس أو غـريمها)؛ مساحيق وعجائن مكونة من 
فلزات ومواد أخرى للحام الفلزات (بالقصدير أو النحاس أو غـريمها)؛ حمضرات من 

األنواع املستعملة كحشور أو طالء ألقطاب أو قضبان اللحام

3810.10, .90

3824.40مواد حمضرة تضاف إىل األمسنت أو املالط أو اخلرسانة598.97

3824.50مالط وخرسانة من األنواع غـري احلرارية598.98

 ,30. ,3824.10منتجات وحمضرات كيميائية أخرى598.99
.60-.90

غـري مذكورة 599 ا،  املرتبطة  الصناعات  أو  الكيمائية  الصناعات  عن  متخلفة  مواد 
وال داخلة يف موضع آخر؛ نفايات بلديات؛ محأة مياه املجاريـر؛ نفايات أخرى

20. ,3825.10نفايات بلديات؛ محأة مياه املجاريـر599.1599.1

3825.30نفايات طبية599.2599.2

49. ,3825.41مذيـبات عضوية للنفايات599.3599.3

نفايات ختليل لتنظيف أسطح الفلزات، وموائع هيدرولية، وموائع مكابح (فرامل)، وموائع 599.4599.4
مانعة للتجمد

3825.50

90.-3825.61نفايات أخرى من الصناعات الكيميائية أو الصناعات املرتبطة ا599.9599.9
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الباب 6 
سلع مصنوعة مصنفة أساسًا حسب املادة

القسم 61 
جلود ومصنوعات جلدية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر،

هزة وجلود فراء ُمجَّ

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

جلود611
جلود تركيـبية أساسها جلود طبيعية أو أليافها ألواحًا وصفائح أو قددًا، سواء كانت 611.2611.2

ملفوفة أو غـري ملفوفة
4115.10

جلود بقرية (مبا يف ذلك اجلاموس) أو جلود خيل مدبوغة أو معاد دبغها سواء جرت أو  611.4
مل جتر عليها عمليات حتضـري أخرى، منتوفة الوبر، سواء كانت أو مل تكن سلخًا

19. ,4104.11جلود مدبوغة وغـري مدبوغة مل جتر عليها عمليات حتضـري أخرى يف احلالة الرطبة611.43

49. ,4104.41جلود مدبوغة وغـري مدبوغة مل جتر عليها عمليات حتضـري أخرى يف احلالة اجلافة611.44

جلود أجريت عليها عمليات حتضـري أخرى بعد الدبغ أو إعادة الدبغ مبا يف ذلك جلود 611.45
جمهزة كجلود برمشان

4107.11-.99

جلود ضأن أو محالن جمزوزة (غـري اجللود الداخلة يف املجموعة الفرعية 611.8)، سواء 611.5
كانت أو مل تكن سلخًا

30. ,4105.10...جلود مدبوغة أو معاد دبغها ولكن مل جتر عليها عمليات حتضـري أخرى611.51

... جلود أجريت عليها عمليات حتضـري أخرى بعد الدبغ أو إعادة الدبغ، مبا يف ذلك 611.52
جلود جمهزة كجلود برمشان

4112.00

جلود ماعز أو جديان منتوفة الوبر (غـري اجللود الداخلة يف املجموعة الفرعية 611.8)، 611.6
سواء كانت أو مل تكن سلخًا

22. ,4106.21... جلود مدبوغة أو معاد دبغها ولكن مل جتر عليها عمليات حتضـري أخرى611.61

... جلود أجريت عليها عمليات حتضـري أخرى بعد الدبغ أو إعادة الدبغ، مبا يف ذلك 611.62
جلود جمهزة كجلود برمشان

4113.10

جلود حيوانات أخرى منتوفة الوبر غـري اجللود الداخلة يف املجموعة الفرعية 611.8)611.7
 ,32. ,4106.31... جلود خنازير611.71

4113.20

4113.30 ,4106.40... جلود زواحف611.72

 ,92. ,4106.91... جلود حيوانات أخرى611.79
4113.90

جلود جمهزة أو تامة الصنع على حنو خاص، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر611.8
4114.10جلود مطراة (املعروفة بالشاموا) (مبا يف ذلك اجللود املطراة املركبة)611.81

4114.20جلود ملمعة، وجلود ملمعة مرققة؛ جلود ممعدنة 611.83

أصناف من جلود طبيعية أو تركيـبية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر؛ أصناف 612
السراجة وعدة احليوانات 

أصناف السراجة والعّدة جلميع احليوانات (مبا يف ذلك املجرات، واملقاود، وواقيات 612.2612.2
الركبة، والكمائم، والسروج، واخلرج، وأردية الكالب، وما مياثلها) من مجيع املواد

4201.00

4205.00أصناف أخرى من جلود طبيعية أو تركيـبية 612.9612.9
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النـظام املنسـق -  
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جلود فراء، مدبوغة أو جمهزة (مبا يف ذلك الرؤوس، والذيول واألقدام، وقطع أو 613
قطعيات أخرى)، غـري جممعة أو جممعة (دون إضافة مواد أخرى) غـري اجللود الداخلة 

يف البند 848.31
جلود فراء كاملة، بالرؤوس أو الذيول أو األقدام، أو بدوا، غـري جممعة 613.1

4302.11... جلود ِمْنك613.11

4302.19... جلود أخرى613.19

4302.20بالرؤوس أو الذيول أو األقدام وقطع أو قطعيات أخرى، غـري جممعة 613.2613.2

4302.30جلود فراء كاملة، وقطع أو قطعيات منها، جممعة613.3613.3

القسم 62
مصنوعات من املطاط، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مواد من املطاط (مثل عجائن، ألواح، صفائح، قضبان، خيوط، أنابيـب، من املطاط)621
مطاط تركيـيب، غـري مفلكن، بأشكال أّولية، أو ألواحًا أو صفائح أو قددًا621.1

4005.10... تركيـيب مع هباب الفحم أو السليكا 621.11

4005.20... حماليل؛ تبددات (غـري ما يدخل يف البند 621.11)621.12

99. ,4005.91... غـريها621.19

أشكال أخرى (مثل القضبان، واألنابيـب، واألشكال اجلانبية) وأصناف (مثل األقراص 621.2
واحللقات)، مصنوعة من مطاط غـري مفلكن 

قدد على شكل”سنم اجلمل“ تستعمل يف تلبيس السطح اخلارجي لإلطارات املصنوعة 621.21
من املطاط

4006.10

4006.90غـريها621.29

خيوط وحبال من مطاط مفلكن؛ ألواح، وصفائح، وقدد وقضبان، وأشكال جانبية 621.3
من مطاط مفلكن غـري ُمقَّسًى

4007.00خيوط وحبال من مطاط مفلكن621.31

19. ,4008.11ألواح، وصفائح، وقدد، وقضبان، وأشكال جانبية من مطاط خلوي مفلكن غـري مقسى621.32

ألواح، وصفائح، وقــدد، وقضبان، وأشكال جانبــية من مطاط مفــلكن غـري خــلوي 621.33
غـري مقسى

4008.21, .29

أنابيـب، ومواسـري، وخـــراطيم من مــطاط مفلكن غـري مقسى، مع ملحقاا أو بــدوا 621.4
(مثل: الوصالت، األكواع، احلواف)

4009.11... غـري مقواة أو ممزوجة مبواد أخرى، بدون ملحقات 621.41
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4009.21... مقواة أو ممزوجة مبعدن فقط، بدون ملحقات 621.42

4009.31... مقواة أو ممزوجة مبواد ُنسجية فقط، بدون ملحقات621.43

4009.41... مقواة أو ممزوجة مبواد أخرى، بدون ملحقات621.44

 ,32. ,22. ,4009.12... مع ملحقات621.45
.42

إطارات من املطاط، ومداسات إطارات قابلة للتبديل، وقابالت إطارات وإطارات 625
داخلية للعجالت جبميع أنواعها 

إطارات، هوائية، جديدة، من النوع املستعمل يف السيارات (مبا فيها السيارات من طراز 625.1625.1
ستيشن واجون وسيارات السباق). 

4011.10

4011.20إطارات، هوائية، جديدة، من النوع املستعمل يف الباصات أو الشاحنات 625.2625.2

4011.30إطارات، هوائية، جديدة، من النوع املستعمل يف الطائرات 625.3625.3

إطارات، هوائية، جديدة، من النوع املستعمل يف الدراجات النارية والدراجات 625.4
4011.40... من النوع املستعمل يف الدراجات النارية625.41

4011.50... من النوع املستعمل يف الدراجات625.42

إطارات هوائية جديدة أخرى625.5
69.-4011.61... ذات مداس ذي شكل لوليب مزدوج أو ما شابه ذلك625.51

99.-4011.92... غـريها625.59

للتبديل 625.9 قابلة  لإلطارات  ومداسات  مداسها)  املجدد  اإلطارات  فيها  أخرى (مبا  إطار 
وقابالت لإلطارات وإطارات داخلية

90.-4013.10إطارات داخلية625.91

19.-4012.11إطارات جمدد مداسها625.92

4012.20إطارات هوائية مستعملة625.93

4012.90إطارات مصمتة أو ِوسادية، وإطارات قابلة للتبديل، وقابالت لإلطارات من املطاط625.94

أصناف من املطاط، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر629
مطاط 629.1 من  لألطفال)  مصاصات  فيها  (مبا  للصيدلة  أو  الصحي  لالستعمال  أصناف 

مفلكن غـري مقّسى، مع ملحقاا املصنوعة من املطاط القاسي أو بدوا 
4014.10واقيات ذكرية ملنع احلمل 629.11

4014.90أصناف أخرى لالستعمال الصحي أو الصيديل من املطاط املفلكن غـري املقّسى629.19

سيور لنقل املواد وسيور لنقل احلركة من مطاط مفلكن 629.2
39.-4010.31سيور لنقل احلركة 629.21

19.-4010.11سيور لنقل املواد 629.22

غـري مقسى، 629.9 مفلكن  مطاط  من  أو  ى  مقسَّ مطاط  من  مصنوعة  وأشياء  قاس؛  مطاط 
غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 

مطاط قاس (مثل أبونيت) جبميع األشكال (مبا فيها الفضالت والنفايات)؛ أشياء من 629.91
املطاط القاسي

4017.00

أصناف مصنوعة من مطاط مفلكن خـــلوي غـري مقسى، غـري مذكورة وال داخـلة يف 629.92
موضع آخر

4016.10

أصناف مصنوعة من مطاط مفلكن غـري خلوي غـري مقسى، غـري مذكورة وال داخلة يف 629.99
موضع آخر

4016.91-.99



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٧٠٤

القسم 63
مصنوعات الفلِّني واخلشب (فيما عدا األثاث)

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مصنوعات الفلِّني633
أصناف مصنوعة من الفلِّني الطبيعي 633.1

4503.10فلينات وسدادات 633.11

4503.90غـريها633.19

فلني مكتَّل (مبادة الصقة أو بدوا) وأصناف مصنوعة من الفلني املكتَّل 633.2
4504.10كتل، وألواح، وصفائح، وقدد، وبالطات، وأسطوانات مصمتة633.21

4504.90غـريها633.29

األخشاب، 634 من  وغـري ذلك  احلبيـبية،  واأللواح  املصفح،  واخلشب  اخلشب  قشرة 
املشغولة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

صفائح التلبيس بقشرة خشبية (مبا يف ذلك الصفائح اليت حيصل عليها بتقطيع اخلشب 634.1
أخرى  وأخشاب  مماثل  رقائقي  أوخشب  مصفح  خشب  ألواح  لصناعة  املصفح)، 
منشورة طوليًا، أو مشروحة، أو مقشورة، سواء كانت مسحجة أو مصنفرة أو حمدولة 

أو معشقة أو مل تكن، ال يزيد مسكها عن ٦ مم
4408.10... صنوبرية 634.11

90.-4408.31... غـري صنوبرية 634.12

خشب مكثف وألواح حبيـبية، وألواح موجهة األلياف وألواح مماثلة من اخلشب أو مواد 634.2
خشبية مماثلة

4413.00خشب مكثف على شكل كتل، أو ألواح، أو قدد، أو أشكال جانبية634.21

ألواح حبيـبية وألــواح موجهة األلياف وألواح مماثلة من اخلشب، سواء كانت مــكتلة 634.22
براتينجات أو مبواد عضوية الصقة أخرى أو مل تكن

4410.11-.19

ألواح حبيـبية وألواح مماثلة من مواد خشبية غـري اخلشب سواء كانت مكتلة براتينجات 634.23
أو مبواد عضوية الصقة أخرى أو مل تكن

4410.90

خشب مصفح ولوحيات مكسوة بقشرة خشبية وخشب رقائقي مماثل 634.3
خشب مصفح يتكون من صفائح خشبية فقط (غـري اخليزران) ال يزيد مسك كل منها 634.31

عن ٦ مم
4412.31-.39

4412.10... من اخليزران 634.32

4412.94كتل أخرى من اخلشب وألواح من اخلشب املصفح واخلشب املرقَّق634.33

4412.99... غـريها634.39

مبواد 634.5 أو  براتينجات  مربوطة  كانت  سواء  أخرى  خشبية  مواد  أو  خشبية  ليفية  ألواح 
عضوية الصقة أخرى أو مل تكن

14.-4411.12ألواح ليفية خشبية متوسطة الكثافة634.54

94.-4411.92ألواح ليفية خشبية أو مواد خشبية أخرى غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر634.59
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النـظام املنسـق -  
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خشب مشكل بصورة بسيطة، غـري مذكور وال داخل يف موضع آخر634.9
خشب أطواق ؛ أعمدة مفلقة؛ ركائز، وأوتاد، وخوازيق خشبية، مدببة ولكن غـري منشورة 634.91

طوليًا؛ عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غـري خمروطة أو مقوسة أو مشغولة 
بصورة أخرى، مناسبة لصناعة العكازات، أو مظالت املطر، أو مقابض األدوات، أو 

ما مياثلها؛ جذاذات اخلشب وما مياثلها

4404.10, .20

4405.00صوف اخلشب، ُنشارة اخلشب 634.93

مصنوعات خشبية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر635
علب تعبئة وبكرات كابالت من اخلشب؛ ومنصاٌت نقالٌة خشبية على شكل صناديق 635.1

وما شابه ذلك 
علب تعبئة، وصناديق، وأوعية شحن، وبراميل وأوعية مماثلة، مصنوعة من اخلشب؛ 635.11

بكرات كابالت 
4415.10

منصات نقالة، ومنصات نقالة على شكل صناديق؛ ألواح حتميل أخرى؛ منصات نقالة 635.12
إطارية

4415.20

أوعية وِدنان (براميل)، ورواقيد، وأحواض، وغـريها من منتجات صناعة الدنان، وأجزاء 635.2635.2
منها، مصنوعة من اخلشب (مبا يف ذلك العوارض)

4416.00

منجورات ومشغوالت خشبية للبنائني، مبا يف ذلك ألواح اخلشب اخللوي وألواح التبليط 635.3
املجمعة واللوحيات اخلشبية اليت تكسى ا السقوف

4418.10نوافذ ونوافذ فرنسية، وأطرها635.31

4418.20أبواب وأطرها وعتباا 635.32

4418.50لوحيات خشبية تكسى ا السقوف635.33

79.-4418.71ألواح التبليط املجمعة635.34

90. ,60. ,4418.40منجورات ومشغوالت خشبية أخرى للبنائني635.39

مصنوعات خشبية لالستعماالت املنـزلية أو الزخرفية (فيما عدا األثاث)635.4
4414.00أطر خشبية للوحات الزيتية، والصور، واملرايا أو ما مياثلها من األشياء 635.41

4419.00أدوات مائدة وأدوات مطبخ، مصنوعة من اخلشب635.42

خشب منقوش وخشب مطعم؛ علب وصناديق للمجوهرات أو للسكاكني، وأصناف 635.49
مماثلة مصنوعة من اخلشب؛ متاثيل صغـرية وزخارف أخرى مصنوعة من اخلشب؛ قطع 

أثاث خشبية غـري داخلة يف القسم 82

4420.10, .90

مصنوعات خشبية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر635.9
قوالب 635.91 والُفرشات؛  للمكانس  ومقابض  هياكل  عدة،  مقابض  عدة،  هياكل  عدة، 

لألحذية، مصنوعة من اخلشب
4417.00

90. ,4421.10… أصناف أخرى 635.99
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القسم 64
ورق، وورق مقوى (كرتون)، وأصناف مصنوعة من عجينة الورق

أو من الورق أو من الورق املقوى

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

ورق وورق مقوى641
4801.00ورق صحف، لفات أو صحائف 641.1641.1

ورق وورق مقوى، غـري مطلي، من النوع املستعمل للكتابة أو الطبع أو ألغراض ختطيطية 641.2
أخرى، وورق البطاقات املثقبة وورق األشرطة املثقبة، لفات أو صحائف (غـري الورق 

الداخل يف البند 641.1 أو يف البند 641.63؛ ورق وورق مقوى مصنوع يدويًا 
4802.10ورق وورق مقوى مصنوع يدويًا 641.21

ورق وورق مقوى من النوع املستعمل كأساس للورق أو الورق املقوى احلساس للضوء 641.22
أو احلرارة أو الكهرباء

4802.20

4802.40ورق أساس لورق حائط641.24

أو 641.26 ميكانيكية  بعملية  مستحضرة  ألياف  على  ال حيتوي  غـريه،  مقوى  وورق  ورق 
كيميائية - ميكانيكية أو ال تـتجاوز الكمية الكلية لأللياف فيه ١٠ يف املائة وزنًا من 

ألياف مستحضرة بعملية ميكانيكية أو كيميائية - ميكانيكية

4802.54-.58

ورق وورق مقوى غـريه، تـتجاوز الكمية الكلية لأللياف فيه ١٠ يف املائة وزنًا من 641.29
ألياف مستحضرة بعملية ميكانيكية أو كيميائية-ميكانيكية

4802.61-.69

ورق وورق مقوى، من النوع املستعمل يف الكتابة أو الطباعة أو ألغراض ختطيطية أخرى، 641.3
مطلي، أو مشرب، أو ملون السطح، أو مزين السطح، أو مطبوع (غـري املطبوعات 

الداخلة يف املجموعة 892) لفات أو صحائف
ورق كربون، وورق ذايت النسخ وأنواع ورق أخرى للنسخ أو النقل (مبا يف ذلك ورق 641.31

مطلي أو ُمشرَّب الستنسالت النسخ أو ألواح األوفست)، سواء كانت مطبوعة أو 
غـري مطبوعة، يف شكل لفات أو صفائح 

4809.20, .90

ورق وورق مقوى من النوع املستعمل للكتابة أو الطباعة أو ألغراض ختطيطية أخرى، 641.32
ال حيتوي على ألياف مستحضرة بعملية ميكانيكية أو كيميائية - ميكانيكية أو ال تـتجاوز 

الكمية الكلية لأللياف فيه ١٠ يف املائة وزنًا من ألياف مستحضرة ذه الطريقة

4810.13-.19

ورق وورق مقوى من النوع املستعمل للكتابة أو الطباعة أو ألغراض ختطيطية أخرى، 641.34
حتتوي الكمية الكلية لأللياف فيه على ما يتجاوز ١٠ يف املائة وزنًا من ألياف مستحضرة 

بعملية ميكانيكية أو كيميائية - ميكانيكية 

4810.22, .29

ورق كرافت وورق مقوى، غـري مطلي، غـري مذكور وال داخل يف موضع آخر، لفات 641.4
أو صحائف

19. ,4804.11ورق مبطن كرافت641.41

29. ,4804.21ورق كرافت لألكياس641.42

ورق كرافت وورق مقوى، غـري مذكور وال داخل يف موضع آخر، يزن ١٥٠ غ/م٢ 641.46
أو أقل

4804.31, .39

من 641.47 أكثر  يزن  آخر،  موضع  يف  وال داخل  غـري مذكور  مقوى،  وورق  كرافت  ورق 
١٥٠ غ/م٢ ولكن يقل وزنه عن ٢٢٥ غ/م٢

4804.41-.49

موضع 641.48 يف  وال داخل  غـري مذكور  صحائف،  أو  لفات  مقوى،  وورق  كرافت  ورق 
آخر، يزن ٢٢٥ غ/م٢ أو أكثر

4804.51-.59
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النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

ورق كرافت وورق مقوى، غـري مطلي، لفائف أو صحائف، غـري مذكور وال داخل 641.5
يف موضع آخر

19.-4805.11ورق شاحذ 641.51

4805.30ورق لف سلفييت641.52

ورق بارمشان نبايت، وورق غـري منفذ للشحم، وورق استشفاف، وورق مزجج، وأنواع 641.53
أخرى من ورق صقيل شفاف أو نصف شفاف

4806.10-.40

25. ,4805.24ورق مبطن خاص (ورق مقوى مبطن خاضع لعملية تدوير)641.54

4813.90ورق لفائف (سجائر)، غـري مذكور وال داخل يف موضع آخر641.55

50. ,4805.40ورق وورق مقوى للترشيح؛ ورق وورق مقوى لباد641.56

93.-4805.91ورق وورق مقوى غـريه، غـري مطلي641.59

ورق وورق مقوى، مموج، أو جمعد، أو مغضن، أو مزين بنقوش بارزة أو مثقب، لفات 641.6
أو صحائف

ورق كرافت لألكياس، جمعد، أو مغضن، سواء كان مزينًا بنقوش بارزة أو مثقبًا أو 641.61
مل يكن

4808.20

ورق كرافــت غـريه، جمعد، أو مغضن، ســواء كان مزينًا بنقوش بارزة أو مثقبًا أو 641.62
مل يكن

4808.30

ورق صحي (تواليت) أو ورق للوجه، وورق فوط أو مناديل، وورق مماثل من النوع 641.63
املستعمل يف األغراض املنـزلية أو األغراض الصحية، وحشو سليلوزي، وأنسجة من 
ألياف سليلوزية، سواء كان أو مل يكن جمعدا أو مغضنًا أو مزينًا بنقوش بارزة، أو مثقبًا 

أو ملون السطح أو مطبوعًا، لفات أو صحائف 

4803.00

ورق وورق مقوى، مموج (بصحائف مستوية السطح مغراة أو بدوا)، سواء كان 641.64
مثقبًا أو مل يكن.

4808.10

ورق جمعد، أو مغضن، أو مزين بنقوش بارزة، أو مثقب، غـري مذكور وال داخل يف 641.69
موضع آخر

4808.90

أو 641.7 مطلي  سليلوزية،  ألياف  من  وأنسجة  سليلوزي،  وحشو  مقوى،  وورق  ورق، 
مشرب أو مغطى أو ملون السطح أو مزين السطح أو مطبوع، غـري املطبوعات الداخلة 

يف املجموعة 892، لفات أو صحائف، غـري مذكور وال داخل يف موضع آخر
ر 641.71 ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن (فيما عدا املواد الالصقة)، مقصَّ

(ُمبيَّض)، يزن أكثر من ١٥٠ غ/م٢
4811.51

4811.59ورق وورق مقوى غـريه، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن (فيما عدا املواد الالصقة)641.72

4811.10ورق وورق مقوى مقطرن أو مطلي بالقار أو األسفلت641.73

ألغراض 641.74 أو  الطباعة  أو  للكتابة  املستعملة  غـري األنواع  مقوى،  وورق  كرافت  ورق 
ر بانتظام يف كامل كتلته، ويتكون ما يتجاوز ٩٥ يف املائة وزنًا  ختطيطية أخرى، مقصَّ
ويزن  كميائية،  بعملية  مستحضرة  خشبية  ألياف  من  فيه  لأللياف  الكلية  الكمية  من 

١٥٠ غ/م٢ أو أقل

4810.31

ألغراض 641.75 أو  الطباعة  أو  للكتابة  املستعمل  غـري النوع  مقوى،  وورق  كرافت  ورق 
ر بانتظام يف كامل كتلته، ويتكون ما يتجاوز ٩٥ يف املائة وزنًا  ختطيطية أخرى، مقصَّ
من الكمية الكلية لأللياف فيه من ألياف خشبية مستحضرة بعملية كميائية، ويزن أكثر 

من ١٥٠ غ/م٢ 

4810.32

الطباعــة أو ألغراض 641.76 للكتابــة أو  املستعمل  كرافــت وورق مقوى، غـري النوع  ورق 
ختطيطية أخرى

4810.39
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99. ,4810.92ورق وورق مقوى غـريه 641.77

49. ,4811.41ورق وورق مقوى مصمغ أو ال صق641.78

ورق، وورق مقوى، وحــشو سليلوزي، وأنسجــة من ألياف سليلوزية، غـريه، مطلي 641.79
أو مشــرب أو مغطى بشمع أو بشمع بارافــني، أو شــحم مشعي (دهـنني) أو زيت أو 

الغليسـريول

4811.60, .90

ورق وورق مقوى حمول، غـري مذكور وال داخل يف موضع آخر641.9
ورق وورق مقوى تركيـيب (مصنوع بلصق طبقات مستوية من الورق والورق املقوى 641.92

معًا مبادة الصقة)، غـري مطلي الســطح أو مشرب، سواء كان مقوى من الداخل أو 
مل يكن، لفات وصحائف 

4807.00

4812.00كتل وبالطات وألواح مرشحة، من عجينة الورق641.93

90.-4814.10ورق حائط وأغطية حائط مماثلة؛ ألواح شفافة للنوافذ مصنوعة من ورق641.94

ورق وورق مقوى، مقطع مبقاسات أو أشكال خاصة، وأصناف من ورق أو ورق 642
مقّوى

علب كرتون، وصناديق، وعلب، وجعب، أوعية تغليف أخرى، مصنوعة من ورق، أو 642.1
ورق مقوى، أو حشو سليلوزي، أو أنسجة من ألياف سليلوزية؛ علب حفظ امللفات، 
ورق  أو  ورق  من  املصنوعة  املماثلة  األصناف  من  وغـريها  الرسائل،  حفظ  وصواين 

مقوى، من النوع املستعمل يف املكاتب واملحالت التجارية أو ما مياثلها 
4819.10علب كرتون، وصناديق، وعلب، مصنوعة من ورق أو ورق مقوى مموج642.11

4819.20علب كرتون، وصناديق، وعلب ُتطوى، مصنوعة من ورق أو ورق مقوى غـري مموَّج642.12

4819.30زكائب وأكياس، ذات قاعدة عرضها ٤٠ سم أو أكثر642.13

4819.40زكائب وأكياس، غـريها، مبا فيها املخاريط642.14

4819.50أوعية تغليف أخرى، مبا يف ذلك أكمام األسطوانات642.15

علب حفظ ملفات، وصواين حفظ الرسائل، وصناديق التخزين، وأصناف مماثلة، من 642.16
النوع املستعمل يف املكاتب واملحالت التجارية أو ما مياثلها 

4819.60

مغلفات (ظروف)، وبطاقات رسائل، وبطاقات بريد غـري مصورة، وبطاقات مراسلة، 642.2
مصنوعة من ورق أو ورق مقوى؛ صناديق، وحقائب، وحمافظ، ودفاتر كتابة امللخصات، 

من ورق أو ورق مقوى، حمتوية على جمموعة من أدوات الكتابة الورقية 
4817.10مغلفات (ظروف)642.21

4817.20بطاقات رسائل، وبطاقات بريد غـري مصورة، وبطاقات مراسلة642.22

صناديق، وحقائب، وحمافظ، ودفاتر كتابة امللخصات، من ورق أو ورق مقوى، حمتوية 642.23
على جمموعة من أدوات الكتابة الورقية

4817.30

سجالت، ودفاتر حسابات، ودفاتر مالحظات، ودفاتر طلبات، ودفاتر إيصالت، ودفاتر 642.3
ورق  ودفاتر  وكراريس،  مماثلة،  وأصناف  ويوميات  مذكرات،  ودفاتر  رسائل،  ورق 
نشاف، وأغلفة (ملفات سائبة األورق أو غـريها)، وإضبارات، وأغلفة ملفات، ومناذج 
وأدوات  كربون ذات أوراق بينية،  معامالت جتارية من عدة نسخ، وجمموعات ورق 
وأغلفة  للمجموعات  أو  للعينات  ألبومات  مقوى؛  ورق  أو  ورق  من  أخرى،  كتابية 

كتب، من ورق أو ورق مقوى
سجالت، ودفاتر حسابات، ودفاتر مالحظات، ودفاتر طلبات، ودفاتر إيصالت، ودفاتر 642.31

ورق رسائل، ودفاتر مذكرات، ويوميات وأصناف مماثلة
4820.10

4820.20كراريس مترينات642.32
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4820.30أغلفة (غـري أغلفة كتب)، وإضبارات، وأغلفة ملفات642.33

4820.40مناذج معامالت جتارية من عدة نسخ وجمموعات ورق كربون ذات أوراق بينية642.34

4820.50ألبومات للعينات أو للمجموعات642.35

أغلفة كتب؛ ودفاتر ورق نشاف وأدوات كتابية أخرى، غـري مذكورة وال داخلة يف 642.39
موضع آخر

4820.90

يف 642.4 وال داخل  غـري مذكور  خاصة،  أشكال  أو  مبقاسات  مقطع  مقوى،  وورق  ورق 
موضع آخر

ورق لفائف (سجائر) مقطع مبقاسات خاصة، سواء كان على شكل دفاتر أو أنابيـب 642.41
أو مل يكن 

4813.10, .20

ورق كربون، وورق ذايت النسخ وغـري ذلك من أوراق النسخ أو النقل (غـري املذكور 642.42
يف البند 641.31) واستنسالت النسخ، وألواح األوفست املصنوعة من ورق، سواء كان 

مهيأ يف صناديق، أو مل يكن 

4816.20, .90

4818.10ورق صحي (تواليت)، مقطع مبقاسات أو أشكال خاصة، لفات أو صحائف 642.43

4823.20ورق وورق مقوى للترشيح، مقطع مبقاسات أو أشكال خاصة642.45

أصناف من عجينة ورق، أو ورق، أو ورق مقوى، أو حشو سليلوزي، غـري مذكورة 642.9
وال داخلة يف موضع آخر 

وشيعات لّف (بوبينات)، وبكرات، وكبب وحوامل مماثلة من عجائن ورق، أو ورق، 642.91
أو ورق مقوى (سواء كانت مثقبة أو مقساة أم ال)

4822.10, .90

69. ,4823.61صوان وأطباق وصحون وأقداح وما مياثلها، مصنوعة من ورق أو من ورق مقوى642.93

سريـر، 642.94 وماليات  ومفارش،  مائدة،  وفوط  ومناشف،  تنظيف،  وأنسجة  مناديل، 
وبياضات أخرى مصنوعة من ورق، ومالبس وتوابعها، من ورق

4818.20, .30, .50, 
.90

مناشف صحية، وحشوات حجز النـزيف (تامبونات)، وفوط (حفاضات األطفال)، 642.95
وبطانات فوط األطفال، وأصناف صحية مماثلة، من عجينة ورق أو ورق أو حشو 

سليلوزي أو أنسجة ألياف سليلوزية 

4818.40 

ورق أو ورق مقوى، أو حشو سليلوزي، غـريه، أو أنسجة ألياف سليلوزية مقطعة 642.99
مبقاسات أو أشكال خاصة؛ أصناف أخرى من عجينة ورق أو ورق مقوى، أو حشو 

سليلوزي أو أنسجة ألياف سليلوزية 

4823.40, .70, .90

القسم 65
خيوط نسجية، ونسيج، وأصناف جاهزة غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر،

ومنتجات متصلة ا
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غزل 651
غزل من صوف أو وبر حيوان (باستثناء الصوف املمشط (توبس))651.1

غزل من صوف ُممّشق، حيتوي على صوف نسبته ٨٥ يف املائة أو أكثر وزنًا، غـري مهيأ 651.12
للبيع بالتجزئة 

5106.10
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وزنًا، 651.13 أكثر  أو  املائة  يف   ٨٥ نسبته  صوف  على  حيتوي  ُممّشط،  صوف  من  غزل 
غـري مهيأ للبيع بالتجزئة 

5107.10

20. ,5108.10غزل من وبر حيوانات ناعم (ممّشق أو ممشط)، غـري مهيأ للبيع بالتجزئة651.14

غزل من شعر حيوانات خشن أو من شعر اخليل (مبا يف ذلك خيوط مربومة من شعر 651.15
اخليل)، سواء كان مهيأ للبيع بالتجزئة أم ال

5110.00

الناعم، 651.16 غزل حيتوي على ٨٥ يف املائة أو أكثر وزنًا من الصوف أو وبر احليوانات 
مهيأ للبيع بالتجزئة

5109.10

غزل من صوف ممّشق حيتوي على أقل من ٨٥ يف املائة وزنًا من الصوف، غـري مهيأ 651.17
للبيع بالتجزئة

5106.20

غزل من صوف ممشط حيتوي على أقل من ٨٥ يف املائة وزنًا من الصوف، غـري مهيأ 651.18
للبيع بالتجزئة

5107.20

غزل من صوف أو وبر حيوانات ناعم، حيتوي على أقل من ٨٥ يف املائة وزنًا من 651.19
الصوف أو من وبر احليوانات الناعم، مهيأ للبيع بالتجزئة

5109.90

خيوط من قطن للحياكة، سواء كانت مهيأة للبيع بالتجزئة أم ال651.2
19. ,5204.11... غـري مهيأة للبيع بالتجزئة651.21

5204.20... مهيأة للبيع بالتجزئة651.22

غزل من قطن، خبالف خيوط احلياكة651.3
5207.10... حيتوي على قطن نسبته ٨٥ يف املائة أو أكثر وزنًا، مهيأ للبيع بالتجزئة651.31

5207.90غزل من قطن من أصناف أخرى خبالف خيوط احلياكة، مهيأ للبيع بالتجزئة651.32

غزل من قطن، خبالف خيوط احلياكة، حيتوي على قطن نسبته ٨٥ يف املائة أو أكثر 651.33
وزنًا، غـري مهيأ للبيع بالتجزئة

5205.11-.48

45.-5206.11... حيتوي على قطن نسبته أقل من ٨٥ يف املائة وزنًا، غـري مهيأ للبيع بالتجزئة651.34

خيوط حياكة من ألياف من صنع اإلنسان، سواء كانت مهيأة للبيع بالتجزئة أم ال651.4
5401.10... من فتل تركيـبية651.41

5401.20... من فتل اصطناعية651.42

5508.10... من ألياف تيلية تركيـبية651.43

5508.20... من ألياف تيلية اصطناعية651.44

غزل من فتل تركيـبية (خبالف خيوط احلياكة) مبا يف ذلك الفتل املفردة اليت يقل مقاسها 651.5
عن ٦٧ ديسيتكسًا، منسوج، غـري مهّيأ للبيع بالتجزئة 

32. ,5402.31... من نايلون أو غـريه من البويل أميدات651.51

5402.33... من بويل استرات651.52

39. ,5402.34... من أنواع أخرى651.59

أصناف أخرى من الغزل من فتل تركيـبية (خبالف خيوط احلياكة) مبا يف ذلك الفتل 651.6
املفردة اليت يقل مقاسها عن ٦٧ ديسيتكسًا

غزل عايل املتانة من نايلون أو غـريه من البويل أميدات، أو من البويل استرات، غـري مهّيأ 651.62
للبيع بالتجزئة

5402.11-.20

غــزل من أصـناف أخــرى، مفرد، غـري مربوم أو ال تــزيد برمــاته عن ٥٠ لفة يف املتر، 651.63
غري مهيأ للبيع بالتجزئة

5402.44-.49

59.-5402.51غزل من أصناف أخرى، مفرد، تزيد برماته عن ٥٠ لفة يف املتر، غري مهيأ للبيع بالتجزئة651.64
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69.-5402.61غزل من أصناف أخرى، متعدد الزوي (مطوي) أو جمدول، غـري مهيأ للبيع بالتجزئة651.69

غزل من فتل اصطناعية وفتل من صنع اإلنسان (خبالف خيوط احلياكة)؛ فتل اصطناعية 651.7
غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر؛ شرائط وما مياثلها مصنوعة من مواد نسجية 

اصطناعية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 
5403.10غزل عايل املتانة من رايون الفيسكوز، غـري مهيأ للبيع بالتجزئة651.73

غزل من أصناف أخرى، مفرد، من رايون الفيسكوز، غـري مربوم أو ال تزيد برماته عن 651.74
١٢٠ لفة يف املتر، غـري مهيأ للبيع بالتجزئة

5403.31

39.-5403.32غزل من أصناف أخرى من فتل اصطناعية، مفرد، غـري مهيأ للبيع بالتجزئة651.75

الزوي 651.76 متعدد  احلياكة)،  خيوط  اصطناعية (خبالف  فتل  من  أخرى  أصناف  من  غزل 
(مطوي) أو جمدول، غـري مهيأ للبيع بالتجزئة

5403.41-.49

فتل اصطناعية مفردة مقاسها ٦٧ ديسيتكسًا أو أكثر، وال يزيد أي بعد يف مقطعها عن 651.77
١ مم؛ شرائط أو ما مياثلها من مواد نسجية اصطناعية ال يزيد عرضها الظاهري عن 

٥ مم

5405.00

5406.00غزل من فتل من صنع اإلنسان (خبالف خيوط احلياكة)، مهيأ للبيع بالتجزئة651.78

غـري مذكورة 651.8 مفردة،  تركيـبية  فتل  تيلية؛  ألياف  من  احلياكة)  خيوط  (خبالف  غزل 
وال داخلة يف موضع آخر؛ شرائط وما مياثلها من من مواد نسجية تركيـبية ال يزيد 

عرضها الظاهري عن ٥ مم
غزل (خبالف خيوط احلياكة)، حيتوي على ألياف تيلية تركيـبية نسبتها ٨٥ يف املائة أو 651.81

أكثر وزنًا، مهيأ للبيع بالتجزئة
5511.10

غزل (خبالف خيوط احلياكة)، حيتوي على ألياف تيلية تركيـبية نسبتها ٨٥ يف املائة أو 651.82
أكثر وزنًا، غـري مهيأ للبيع بالتجزئة

5509.11-.42

غزل (خبالف خيوط احلياكة) من ألياف تيلية تركيـبية، حيتوي على أقل من ٨٥ يف املائة 651.83
وزنًا من هذه األلياف، مهيأ للبيع بالتجزئة

5511.20

غزل (خبالف خيوط احلياكة) من ألياف تيلية تركيـبية، حيتوي على أقل من ٨٥ يف املائة 651.84
وزنًا من هذه األلياف، غـري مهيأ للبيع بالتجزئة

5509.51-.99

5511.30غزل (خبالف خيوط احلياكة) من ألياف تيلية اصطناعية، مهيأ للبيع بالتجزئة651.85

غزل (خبالف خيوط احلياكة)، حيتوي على ألياف تيلية اصطناعية نسبتها ٨٥ يف املائة 651.86
أو أكثر وزنًا، غـري مهيأ للبيع بالتجزئة

5510.11, .12

غزل (خبالف خيوط احلياكة) من ألياف تيلية اصطناعية، حيتوي على أقل من ٨٥ يف 651.87
املائة وزنًا من هذه األلياف، غـري مهيأ للبيع بالتجزئة

5510.20-.90

فتل تركيـبية مفردة مقاسها ٦٧ ديسيتكسًا أو أكثر، وال يزيد أي بعد يف مقطعها عن 651.88
١ مم؛ شرائط أو ما مياثلها (مثل القش االصطناعي) من مواد نسجية تركيـبية ال يزيد 

عرضها الظاهري عن ٥ مم

5404.11-.90

غزل من ألياف نسجية، غـري مذكور وال داخل يف موضع آخر، (مبا يف ذلك الغزل من 651.9
الورق، والغزل واخلصل والنتف املصنوعة من ألياف زجاجية)

غزل ممعدن، أصله غزل نسجي، أو شرائط أو ما مياثلها مما يدخل يف البند 651.77 أو 651.91
البند 651.88، به معدن على شكل خيوط أو شرائط أو مسحوق أو مغطى مبعدن

5605.00

5004.00غزل من حريـر (خبالف الغزل املصنوع من فضالت احلريـر)، غـري مهيأ للبيع بالتجزئة651.92

5005.00غزل ُمعد من فضالت احلريـر، غـري مهيأ للبيع بالتجزئة651.93

5006.00غزل من حريـر وغزل ُمعد من فضالت احلريـر، مهيأ للبيع بالتجزئة؛ شرانق دود احلريـر651.94
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19.-7019.11خصل، ونتف، وغزل وجدائل جمذوذة، من ألياف زجاجية651.95

20. ,5306.10غزل من كتان651.96

20. ,5307.10غزل من اجلوت أو من ألياف نسجية حلائية أخرى داخلة يف املجموعة 264 651.97

90.-5308.10غزل من ألياف نسجية نباتية أخرى؛ غزل من ورق651.99

أقمشة قطنية، منسوجة (ال تشمل الشرائط أو الُنُسج اخلاصة)652
أقمشة من قطيفة (خممل) أو قطيفة طويلة اخلمل (الشنيل)، منسوجة652.1

نسج مناشف مزردة وأقمشة مماثلة مزردة منسوجة، من قطن (خبالف األقمشة الداخلة 652.12
يف املجموعة الفرعية 656.1)، غـري مقصورة (غـري مبّيضة)

5802.11

قطن 652.13 من  منسوجة،  مزردة  مماثلة  وأقمشة  املزردة  املناشف  نسج  من  أخرى  أصناف 
(خبالف األقمشة الداخلة يف املجموعة الفرعية 656.1)

5802.19

أو 652.14 املزردة  املناشف  نسج  (خبالف  قطن  من  منسوجة،  (خممل)،  قطيفة  من  أقمشة 
النسج املزردة املماثلة الداخلة يف البندين 652.12 و652.13 واملجموعة الفرعية 656.1)، 

غـري مقطعة

5801.21, .24

أقمشة أخرى من قطيفة (خممل) وقطيفة طويلة اخلمل (الشنيل)، منسوجة، من قطن 652.15
(خبالف نسج املناشف املزردة أو األقمشة املزردة املماثلة الداخلة يف البندين 652.12 

و652.13 واملجموعة الفرعية 656.1)

5801.22, .23, .25, 
.26 

أقمشة قطنية، منسوجة غـري مقصورة (غـري مبّيضة) (خبالف األقمشة ذات العقد الغزية 652.2
والقطيفة (املخمل) والقطيفة الطويلة اخلمل (الشنيل))

غـري مقصورة 652.21 وزنًا،  أكثر  أو  املائة  يف   ٨٥ نسبته  قطن  على  حتتوي  منسوجة  أقمشة 
(غـري مبّيضة)، ال يتجاوز وزا ٢٠٠ غ/م٢ 

5208.11-.19

غـري مقصورة 652.22 وزنًا،  أكثر  أو  املائة  يف   ٨٥ نسبته  قطن  على  حتتوي  منسوجة  أقمشة 
(غـري مبّيضة)، تزن أكثر من ٢٠٠ غ/م٢

5209.11-.19

أقمشة قطنية منسوجة حتتوي على قطن بنسبة تقل عن ٨٥ يف املائة وزنًا، غـري مقصورة 652.23
وزا  ال جياوز  اإلنسان،  صنع  من  بألياف  حصرًا  أو  أساسًا  خملوطة  (غـري مبّيضة)، 

٢٠٠ غ/م٢

5210.11, .19

أقمشة قطنية منسوجة حتتوي على قطن بنسبة تقل عن ٨٥ يف املائة وزنًا، غـري مقصورة 652.24
(غـري مبّيضة)، خملوطة أساسًا أو حصرًا بألياف من اصطناعية أو تركيـبية، جياوز وزا 

٢٠٠ غ/م٢

5211.11-.19

وزــا 652.25 جيـــاوز  ال  مبّيضـة)  (غـري  مقصـورة  غـري  قطـن،  مـن  منسوجـة  أخـرى  أقمشـة 
٢٠٠ غ/م٢

5212.11

5212.21أقمشة أخرى منسوجة من قطن، غري مقصورة (غري مبّيضة) جياوز وزا ٢٠٠ غ/م652.26٢

أقمشة أخرى منسوجة حتتوي على قطن نسبته ٨٥ يف املائة أو أكثر وزنًا، مقصورة 652.3
(مبّيضة)، مصبوغة، مطبوعة أو جمهزة بطريقة أخرى، ال جياوز وزا ٢٠٠ غ/م٢ 

29.-5208.21... مقصورة (مبّيضة)652.31

39.-5208.31... مصبوغة652.32

49.-5208.41... من غزول خمتلفة األلوان652.33

59.-5208.51... مطبوعة652.34

أقمشة أخرى منسوجة حتتوي على قطن نسبته ٨٥ يف املائة أو أكثر وزنًا، مقصورة 652.4
(مبّيضة)، مصبوغة، مطبوعة أو جمهزة بطريقة أخرى، جياوز وزا ٢٠٠ غ/م٢ 

29.-5209.21... مقصورة (مبّيضة)652.41
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39.-5209.31... مصبوغة652.42

5209.42... دنيم، من غزول خمتلفة األلوان652.43

49. ,43. ,5209.41... من غزول خمتلفة األلوان (خبالف الدنيم)652.44

59.-5209.51... مطبوعة652.45

وزنًا، 652.5 املائة  يف   ٨٥ من  أقل  نسبته  قطن  على  حتتوي  منسوجة،  أخرى  قطنية  أقمشة 
مقصورة (مبّيضة)، مصبوغة، مطبوعة، أو جمهزة بطريقة أخرى، خملوطة أساسًا أو حصرًا 

بألياف اصطناعية أو تركيـبية، ال جياوز وزا ٢٠٠ غ/م٢ 
29. ,5210.21... مقصورة (مبّيضة)652.51

39.-5210.31... مصبوغة652.52

49. ,5210.41... من غزول خمتلفة األلوان652.53

59. ,5210.51... مطبوعة652.54

وزنًا، 652.6 املائة  يف   ٨٥ من  أقل  نسبته  قطن  على  حتتوي  منسوجة،  أخرى  قطنية  أقمشة 
أو  أساسًا  خملوطة  أخرى،  بطريقة  جمهزة  أو  مطبوعة،  مصبوغة،  (مبّيضة)،  مقصورة 

حصرًا بألياف اصطناعية أو تركيـبية، جياوز وزا ٢٠٠ غ/م٢ 
5211.20... مقصورة (مبّيضة)652.61

39.-5211.31... مصبوغة652.62

5211.42... دنيم، من غزول خمتلفة األلوان652.63

49. ,43. ,5211.41... من غزول خمتلفة األلوان (خبالف الدنيم)652.64

59.-5211.51... مطبوعة652.65

أقمشة قطنية أخرى منسوجة652.9
5212.12... مقصورة (مبّيضة)، ال جياوز وزا ٢٠٠ غ/م652.91٢

5212.13... مصبوغة، ال جياوز وزا ٢٠٠ غ/م652.92٢

5212.14... من غزول خمتلفة األلوان، ال جياوز وزا ٢٠٠ غ/م652.93٢

5212.15... مطبوعة، ال جياوز وزا ٢٠٠ غ/م652.94٢

5212.22... مقصورة (مبّيضة)، جياوز وزا ٢٠٠ غ/م652.95٢

5212.23... مصبوغة، جياوز وزا ٢٠٠ غ/م652.96٢

5212.24... من غزول خمتلفة األلوان، جياوز وزا ٢٠٠ غ/م652.97٢

5212.25... مطبوعة، جياوز وزا ٢٠٠ غ/م652.98٢

أقمشة، منسوجة، من مواد نسجية من صنع اإلنسان (ال تشمل األقمشة الشريطية 653
أو األقمشة اخلاصة)

أقمشة، منسوجة، من غزل من فتل تركيـبية (مبا يف ذلك أقمشة منسوجة حيصل عليها 653.1
من املواد الداخلة يف البند 651.88)، خبالف القطيفة (املخمل) والقطيفة الطويلة اخلمل 

(الشنيل)
... ُيحصل عليها من غزل عايل املتانة من النايلون أو غـريه من البويل أميدات، أو من 653.11

البويل استرات
5407.10

5407.20... ُيحصل عليها من قدد أو ما يشاها653.12

... مكونة من طبقات من غزول متوازية من الفتل التركيـبية، متراكبة بزوايا حادة أو 653.13
قائمة، ُتلصق هذه الطبقات عند نقاط تقاطع الغزول مبادة الصقة أو باللصق احلراري

5407.30
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أقمشة منسوجة أخرى من مواد نسجية من صنع اإلنسان، حتتوي على فتل من نايلون 653.14
أو من بويل أميدات أخرى نسبتها ٨٥ يف املائة وزنًا أو أكثر

5407.41-.44

أقمشة منسوجة أخرى من مواد نسجية من صنع اإلنسان، حتتوي على فتل بويل استر 653.15
جمهزة نسبتها ٨٥ يف املائة وزنًا أو أكثر

5407.51-.54

أقمشة منسوجة أخرى من مواد نسجية من صنع اإلنسان، حتتوي على فتل بويل استر 653.16
غـري جمهزة نسبتها ٨٥ يف املائة وزنًا أو أكثر

5407.61

أقمشة منسوجة أخرى من مواد نسجية من صنع اإلنسان، حتتوي على فتل تركيـبية 653.17
نسبتها ٨٥ يف املائة وزنًا أو أكثر، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

5407.69-.74

أقمشة منسوجة أخرى من مواد نسجية من صنع اإلنسان، حتتوي على فتل تركيـبية 653.18
نسبتها أقل من ٨٥ يف املائة وزنًا، خملوطة أساسًا أو حصرًا بقطن

5407.81-.84

94.-5407.91أقمشة أخرى منسوجة من فتل تركيـبية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر653.19

أقمشة منسوجة من ألياف تيلية تركيـبية، حتتوي على نسبة ٨٥ يف املائة وزنًا أو أكثر 653.2
من هذه األلياف (خبالف أقمشة القطيفة (املخمل) والقطيفة الطويلة اخلمل (الشنيل))

19. ,5512.11... من ألياف بويل استر تيلية653.21

29. ,5512.21... من ألياف االكريليك أو املوداكريليك التيلية653.25

99. ,5512.91... من ألياف تركيـبية تيلية أخرى653.29

أقمشة منسوجة من ألياف تيلية تركيـبية، حتتوي على أقل من ٨٥ يف املائة وزنًا من هذه 653.3
األلياف، خملوطة أساسًا أو حصرًا بقطن (خبالف أقمشة القطيفة (املخمل) والقطيفة 

الطويلة اخلمل (الشنيل))
 ,21. ,13.-5513.11... ال جياوز وزا ١٧٠ غ/م٢، من ألياف بويل استر تيلية653.31

.23, .31.41

 ,39. ,29. ,5513.19... ال جياوز وزا ١٧٠ غ/م٢، من ألياف تركيـبية تيلية أخرى653.32
.49

-21. ,12. ,5514.11... جياوز وزا ١٧٠ غ/م٢، من ألياف بويل استر تيلية653.33
.23, .41-.43

49. ,29. ,5514.19... جياوز وزا ١٧٠ غ/م٢، من ألياف تركيـبية تيلية أخرى653.34

5514.30... جياوز وزا ١٧٠ غ/م٢، من غزول خمتلفة األلوان653.35

أقمشة منسوجة من ألياف تيلية تركيـبية، حتتوي على أقل من ٨٥ يف املائة وزنًا من هذه 653.4
األلياف، خملوطة أساسًا أو حصرًا بألياف غـري القطن (خبالف أقمشة القطيفة (املخمل) 

والقطيفة الطويلة اخلمل (الشنيل))
22. ,5515.13... خملوطة أساسًا أو حصرًا بصوف أو بوبر حيوانات ناعم653.41

91. ,21. ,5515.12... خملوطة أساسًا أو حصرًا بفتل من صنع اإلنسان653.42

... خملوطة أساسًا أو حصرًا بألياف غـري القطن أو الصوف أو وبر حيوانات ناعم أو 653.43
فتل من صنع اإلنسان

5515.11, .19, .29, 
.99

أقمشة منسوجة من غزول من فتل اصطناعية (مبا يف ذلك أقمشة منسوجة ُيحصل عليها 653.5
من املواد الداخلة يف البند 651.77)

5408.10... ُيحصل عليها من غزل عايل املتانة من رايون الفيسكوز653.51

أقمشة أخرى، منسوجة، حتتوي على فتل أو شرائط اصطناعية أو ما مياثلها نسبتها ٨٥ يف 653.52
املائة وزنًا أو أكثر (خبالف أقمشة القطيفة (املخمل) والقطيفة الطويلة اخلمل (الشنيل))

5408.21-.24

أقمشة أخرى منسوجة، من غزول فتل اصطناعية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع 653.59
آخر

5408.31-.34
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14.-5516.11أقمشة منسوجة حتتوي على ألياف تيلية اصطناعية نسبتها ٨٥ يف املائة وزنًا أو أكثر653.6653.6

أقمشة منسوجة، من ألياف تيلية اصطناعية، حتتوي على أقل من ٨٥ يف املائة وزنًا من 653.8
هذه األلياف (خبالف أقمشة القطيفة (املخمل) والقطيفة الطويلة اخلمل (الشنيل))

44.-5516.41... خملوطة أساسًا أو حصرًا بقطن653.81

34.-5516.31... خملوطة أساسًا أو حصرًا بصوف أو بوبر حيوانات ناعم653.82

24.-5516.21... خملوطة أساسًا أو حصرًا بفتل من صنع اإلنسان653.83

... خملوطة أساسًا أو حصرًا بألياف غـري القطن أو الصوف أو وبر احليوانات الناعم 653.89
أو الفتل من صنع اإلنسان

5516.91-.94

أقمشة من قطيفة (خممل) وقطيفة طويلة اخلمل (الشنيل)، منسوجة، من ألياف من صنع 653.9
اإلنسان (خبالف األقمشة الداخلة يف املجموعة 652 أو املجموعة 656) 

34. ,5801.31أقمشة من قطيفة (خممل)، غـري مقطعة653.91

 ,35. ,33. ,5801.32أقمشة أخرى من قطيفة (خممل) وقطيفة طويلة اخلمل (الشنيل)653.93
.36

أقمشة نسجية أخرى، منسوجة654
أقمشة، منسوجة، من احلريـر أو من فضالت احلريـر654.1

5007.10أقمشة من ندفة احلريـر654.11

أقمشة حريـرية أخرى حتتوي على ٨٥ يف املائة وزنًا أو أكثر من حريـر أو فضالت 654.13
حريـر (خبالف ندفة احلريـر) 

5007.20

5007.90أقمشة أخرى654.19

أقمشة، منسوجة، حتتوي على ٨٥ يف املائة وزنًا أو أكثر من الصوف أو وبر احليوانات 654.2
الناعم (خبالف أقمشة القطيفة (املخمل) والقطيفة الطويلة اخلمل (الشنيل))

19. ,5111.11... من صوف ممشق، أو من وبر حيوانات ناعم ممشق654.21

19. ,5112.11... من صوف ممشط، أو من وبر حيوانات ناعم ممشط654.22

أقمشة منسوجة، من صوف أو من وبــر حــيوانات ناعم غــري مذكورة وال داخلة يف 654.3
موضع آخر

... من صوف ممشق أو من وبر حيوانات ناعم ممشق، حتتوي على أقل من ٨٥ يف املائة 654.31
وزنًا من الصوف أو وبر احليوانات الناعم، خملوطة أساسًا أو حصرًا بفتل أو بألياف 

تيلية من صنع اإلنسان

5111.20, .30

... من صوف ممشط أو من وبر حيوانات ناعم ممشط، حتتوي على أقل من ٨٥ يف 654.32
املائة وزنًا الصوف أو وبر احليوانات الناعم، خملوطة أساسًا أو حصرًا بفتل أو بألياف 

تيلية من صنع اإلنسان

5112.20, .30

... من صوف ممشق أو من وبر حيوانات ناعم ممشق، حتتوي على أقل من ٨٥ يف املائة 654.33
وزنًا من الصوف أو وبر احليوانات الناعم، خملوطة أساسًا أو حصرًا بألياف غـري الفتل 

أو األلياف اليت هي من صنع اإلنسان

5111.90

... من صوف ممشط أو من وبر حيوانات ناعم ممشط، حتتوي على أقل من ٨٥ يف 654.34
بألياف  حصرًا  أو  أساسًا  خملوطة  الناعم،  احليوانات  وبر  أو  الصوف  من  وزنًا  املائة 

غـري الفتل أو األلياف اليت هي من صنع اإلنسان

5112.90

صوف 654.35 من  منسوجة  (الشنيل)،  اخلمل  طويلة  قطيفة  ومن  (خممل)  قطيفة  من  أقمشة 
 652.1 الفرعية  املجموعات  يف  الداخلة  األقمشة  (خبالف  ناعم  حيوانات  وبر  من  أو 

و654.9 و656.1)

5801.10
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

أقمشة، منسوجة، من كتان654.4
19. ,5309.11... حتتوي على كتان نسبته ٨٥ يف املائة وزنًا أو أكثر654.41

29. ,5309.21... حتتوي على كتان تقل نسبته عن ٨٥ يف املائة وزنًا654.42

90. ,5310.10أقمشة، منسوجة، من جوت أو من ألياف نسجية حلائية أخرى من املجموعة 654.5654.5264

59.-7019.40أقمشة، منسوجة، من ألياف زجاجية (مبا يف ذلك األقمشة الشريطية)654.6654.6

أقمشة منسوجة غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر654.9
... من خيوط معدنية أو من غزل ممعدن مما يـرد يف إطار العنوان 651.91، من النوع 654.91

املستعمل يف الكساء مثل أقمشة املفروشات أو أغراض مماثلة، غـري مذكورة وال داخلة 
يف موضع آخر

5809.00

5113.00... من وبر حيوانات خشن أو من شعر اخليل654.92

... من ألياف نسجية نباتية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر؛ أقمشة منسوجة 654.93
من غزل من ورق

5311.00

5803.00غّزي (شاش) خبالف األقمشة الشريطية الداخلة يف املجموعة الفرعية 654.94656.1

أقمشة من قطيفة (خممل) وقطيفة طويلة اخلمل (الشنيل)، غـري مذكورة وال داخلة يف 654.95
موضع آخر، من مواد نسجية (خبالف الصوف والقطن واأللياف من صنع اإلنسان)

5801.90

أقمشة مناشف مزردة وما مياثلها من أقمشة مزردة منسوجة، من مواد نسجية (خبالف 654.96
القطن)

5802.20

5802.30أقمشة نسجية معنقدة654.97

األنبويب، 655 الشكل  ذات  املصنرات  ذلك  يف  (مبا  كروشيه  أو  تريكو  من  مصنرات 
واألقمشة  (املخمل)،  القطيفة  أقمشة  آخر؛  موضع  يف  وال الداخلة  غـري املذكورة 

املطرزة بالغرز املفتوحة (أجوريه))، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر
واألقمشة 655.1 الطويل“،  اخلمل  األقمشة ”ذات  ذلك  يف  (مبا  (خممل)  قطيفة  من  أقمشة 

الكروشيه)، سواء كانت أو مل تكن  املزردة)، مصنوعة بطريقة التصنـري (التريكو أو 
مشّربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة

6001.10أقمشة ”ذات مخل طويل“655.11

29.-6001.21أقمشة ذات مخل معقود655.12

99.-6001.91أقمشة أخرى من قطيفة (خممل)، مصنرة (مصنوعة من التريكو أو الكروشيه)655.19

وال مطلية 655.2 غـري مشّربة  الكروشيه)،  أو  التريكو  من  (مصنوعة  أخرى  مصنرة  أقمشة 
وال مغطاة وال منضدة

,90. ,6002.40... ال جياوز عرضها ٣٠ سم655.21
6003.10-.90

... جياوز عرضها ٣٠ سم، حتتوي على ٥ يف املائة وزنًا أو أكثر من غزل تركيـيب مطاط 655.22
أو خيوط مطاطة

6004.10, .90

90.-6005.21أقمشة أخرى ذات سداة مصنرة (مبا فيها تلك املصنوعة مباكينات التريكو غالون)655.23

90.-6006.10مصنرات أخرى (تريكو أو كروشيه) غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر655.29

تول، ومسننات (دانتيال)، ومطرزات، وشرائط، وعقادة وأصناف أخرى صغـرية656
أقمشة شريطية منسوجة (خبالف األصناف الداخلة يف املجموعة الفرعية 656.2)؛ أقمشة 656.1

شريطية تـتكون من سداة بدون حلمة، جممعة بواسطة مادة الصقة (بولدوكس)
واألقمشة 656.11 املزردة  املناشف  أقمشة  ذلك  يف  (مبا  منسوجة  (خممل)  قطيفة  من  أقمشة 

املزردة املماثلة) واألقمشة من القطيفة الطويلة اخلمل ( الشنيل) 
5806.10
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النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

أقمشة منسوجة أخرى حتتوي على ٥ يف املائة وزنًا أو أكثر من غزل تركيـيب شبه 656.12
مطاط أو خيوط مطاطة

5806.20

39.-5806.31أقمشة منسوجة أخرى656.13

5806.40أقمشة من سداة بدون حلمة، جممعة بواسطة مادة الصقة (بولدوكس)656.14

شعارات وشارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية، بالقطعة أو على هيئة شرائط أو 656.2
مقطعة بأشكال أو مقاسات خاصة، غـري مطرزة

5807.10... منسوجة656.21

5807.90... غـريها656.29

غزل مربوم، قدد، وما مياثلها من األصناف املربومة الداخلة يف أي من البندين 651.77 أو 656.3
651.88، (خبالف الغزل املمعدن والغزل املربوم املصنوع من شعر اخليل)؛ غزل من قطيفة 

طويلة اخلمل (مبا يف ذلك الغزل من القطيفة الطويلة اخلمل املصنوع من الفضالت)؛ غزل 
بالقطعة ال حتتوي  للزينة  عقادة  بالقطعة؛  مضفورة  شرائط  السلسلة؛  مضلع من خيوط 

على أي تطريز عدا التريكو أو الكروشيه؛ ُشّرابات، وكرات تزيـينية، وأصناف مماثلة
غزل مربوم، وشرائط وما مياثلها من األصناف الداخلة يف أي من البندين 651.77 أو 656.31

651.88، مربومة (خبالف الغزل املمعدن واخليوط املربومة املصنوعة من شعر اخليل)؛ 

غزل من قطيفة طويلة اخلمل (مبا يف ذلك خيوط القطيفة الطويلة اخلمل املصنوعة من 
الفضالت)، غزل مضلع من خيوط السلسلة 

5606.00

شرائط مضفورة بالقطعة؛ عقادة للزينة بالقطعة ال حتتوي على أي تطريز عدا التريكو 656.32
أو الكروشيه؛ ُشّرابات، وكرات تزيـينية وأصناف مماثلة

5808.10, .90

مسننات 656.4 املصنرات)؛  أو  املنسوجة  األقمشة  (ال تشمل  أخرى  شبكية  وأقمشة  تول 
(دانتيال) بالقطعة أو على شكل شرائط أو ذات رسومات متكررة

5804.10تول وأقمشة شبكية أخرى656.41

29. ,5804.21مسننات (دانتيال) مصنوعة ميكانيكيًا656.42

5804.30مسننات (دانتيال) مصنوعة يدويًا656.43

مطرزات بالقطعة أو على شكل شرائط أو ذات رسومات متكررة656.5
5810.10... بدون أرضية ظاهرة656.51

99.-5810.91... غـريها656.59

أصناف غزول خاصة، نسج خاصة ومنتجات متصلة ا657
لبــاد، ســواء كان مشــربًا أو مطلــيًا أو مغطى أو منضـدًا، غـري مذكور وال داخل يف 657.1

موضع آخر
5602.10لباد أنوال اإلبرة وأقمشة من ألياف مثبتة بالغرز657.11

29. ,5602.21أصناف أخرى من اللباد، غـري مشربة وال مطلية وال مغطاة وال منضدة657.12

5602.90لباد، مشرب أو مطلي أو مغطى أو منضد، غـري مذكور وال داخل يف موضع آخر657.19

أصناف غـري منسوجة، سواء كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة، غـري مذكورة 657.2657.2
وال داخلة يف موضع آخر

5603.11-.94

أقمشة ومنتجات نسجية مطلية أو مشربة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر657.3
أقمشــة نسجيــة مطليــة بالصمـغ أو مبواد نشويـة، من النوع املستعمل ألغلفـة الكــتب 657.31

أو ما مياثلها؛ نسج شفافة لنقل الرسوم؛ نسج من الكتان معدة للرسم باأللوان؛ بقرم 
وأقمشة نسجية مقساة مماثلة من املنوع املستعمل يف صنع هياكل القبعات

5901.10, .90
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أقمشــة نسجيــة مشــربة أو مطليــة أو مغطاة أو منضــدة بلدائن، غـري داخلة يف البنــد 657.32
 657.93

5903.10-.90

99.-5906.10أقمشة نسجية معاملة باملطاط، خبالف األقمشة الداخلة يف البند 657.93 657.33

أقمشة نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة بطريقة أخرى؛ أقمشة من الكتان ُتستخدم 657.34
لرسم مناظر املسارح، والستائر اخللفية للمراسم أو ما مياثلها

5907.00

5905.00أقمشة نسجية للجدران657.35

منتجات نسجية مضرَّبة بالقطعة تـتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية جممعة مع 657.4657.4
حشو بغرز أو بطريقة أخرى، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

5811.00

جدائل، وقلوس (حبال غليظة) وحبال وأمراس، ومنتجاا (مثل شباك الصيد وأدوات 657.5
صانعي احلبال)

جدائل، وقلوس وحبال وأمراس، سواء كانت مضفرة أو جمدولة أم ال، وسواء كانت 657.51
مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة مبطاط أو بلدائن أم ال

5607.21-.90

شبك معقود من جدائل أو قلوس أو حبال؛ شباك جاهزة لصيد األمساك وشباك أخرى 657.52
جاهزة، من مواد نسجية

5608.11-.90

أصناف من غزل أو شرائط أو ما مياثل األصناف الداخلة يف أي من البندين 651.77 657.59
أو 651.88، أو جدائل أو قلوس أو أو حبال أو أمراس، غـري مذكورة وال داخلة يف 

موضع آخر

5609.00

قبعات بأشكاهلا األّولية، وأبدان قبعات وقلنسوات657.6
وال جمهزة 657.61 غـري مقّومة  لباد،  من  وقلنسوات،  قبعات  وأبدان  األويل  بشكلها  قبعات 

احلواف؛ دوائر واسطوانات للقبعات (مبا يف ذلك الدوائر املشقوقة)، من لباد
6501.00

قبعات بشكلها األويل، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من أية مادة، غـري مقّومة 657.62
وال جمهزة احلواف، غـري مبطنة وغـري مزينة

6502.00

مواد للحشو، وفتائل، وأقمشة وأصناف منسوجة تستعمل يف اآلالت أو املعدات657.7
حشو من مواد نسجية وأصناف منه، ألياف نسجية ال يزيد طوهلا عن ٥ مم (فضالت 657.71

صوف أو قطن)، أهباء نسجية وعقد القطن املتخلفة عن املحاجل
5601.10-.30

فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة للمصابيح أو املواقد أو القداحات أو الشموع 657.72
أو ما مياثلها، فتائل غاز وهاجة ونسج أسطوانية مصنرة مما ُيستخدم يف صنعها، سواء 

كانت مشربة أم ال

5908.00

90.-5911.10منتجات وأصناف نسجية، لالستعماالت التقنية657.73

خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بنسيج؛ غزول نسجية وأشرطة وما مياثلها من األصناف 657.8
الداخلة يف أي من البندين 651.77 و651.88، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة مبطاط 

أو بلدائن
5604.10خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بنسيج657.81

5604.90غـريها657.89

منتجات خاصة من مواد نسجية657.9
مقواة أو 657.91 مبطنة أو  تكن  سواء كانت أو مل  وأنابيـب نسجية مماثلة،  خراطيم نسجية 

مزودة بتوابع من مواد أخرى
5909.00

سيور نقل حركة أو سيور نقل مواد، من مواد نسجية، سواء كانت مقواة مبعدن أو 657.92
مبادة أخرى أم ال

5910.00

نسج حبال اإلطارات املصنوعة من غزل عايل املتانة من النايلون أو غـريه من البويل 657.93
أميدات، أو من البويل استرات أو رايون الفيسكوز

5902.10-.90
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أصناف جاهزة، مصنعة كليًا أو أساسًا من مواد نسجية، غـري مذكورة وال داخلة 658
يف موضع آخر

زكائب وأكياس من مواد نسجية، من نوع ُيستعمل يف تعبئة السلع658.1
6305.10... من جوت أو من ألياف نسجية حلائية أخرى داخلة يف املجموعة 264 658.11

6305.20... من قطن658.12

39.-6305.32... من مواد نسجية من صنع اإلنسان658.13

6305.90... من مواد نسجية أخرى658.19

أقمشة مطلية بالقار وتندات وستائر خارجية؛ خيام؛ أشرعة للسفن أو األلواح الشراعية 658.2
أو املركبات الربية؛ لوازم املخيمات 

19. ,6306.12أقمشة مطلية بالقار، تندات وستائر خارجية658.21

29. ,6306.22خيام 658.22

6306.30أشرعة سفن658.23

6306.40مراتب هوائية658.24

99. ,6306.91أصناف من املجموعة الفرعية 658.2، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر658.29

بطانيات وأحرمة (خبالف الكهربائية)658.3
6301.20... من صوف أو من وبر حيوانات ناعم658.31

6301.30... من قطن658.32

6301.40... من ألياف تركيـبية658.33

6301.90... من مواد نسجية أخرى658.39

بياضات لألسّرة واملناضد والتنشيف (تواليت) واملطابخ658.4
6302.10بياضات لألسّرة، ُمصّنرة (تريكو) أو حمبوكة (كروشيه)658.41

31. ,6302.21بياضات لألسّرة، غـري مصنرة (تريكو) وال حمبوكة (كروشيه)، من قطن658.42

 ,32. ,29. ,6302.22بياضات لألسرة، غـري مصنرة (تريكو) وال حمبوكة (كروشيه)، من مواد نسجية أخرى658.43
.39

6302.40بياضات للمناضد، مصنرة (تريكو) أو حمبوكة (كروشيه)658.44

6302.51بياضات للمناضد، غـري مصنرة (تريكو) وال حمبوكة (كروشيه)، من قطن658.45

59. ,6302.53بياضات للمناضد، غـري مصنرة (تريكو) وال حمبوكة (كروشيه)، من مواد نسجية أخرى658.46

91. ,6302.60بياضات للتنشيف (تواليت) واملطابخ، من قطن658.47

99. ,6302.93بياضات للتنشيف (تواليت) واملطابخ، من ألياف أخرى658.48

ستائر وغـريها من أصناف املفروشات، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، من 658.5
مواد نسجية

قصـرية 658.51 وستائر  داخلية،  وظلل  درابيه)  بثنيات  املنسدلة  الستائر  ذلك  يف  (مبا  ستائر 
(فالنس) لتزيـني الستائر واألسّرة 

6303.12-.99

19. ,6304.11مفارش أسّرة658.52

99.-6304.91أصناف مفروشات غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر658.59

أصناف جاهزة من مواد نسجية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر658.9
مياثلها، 658.91 وما  بوفيه  أو  أوبيسون  فالندر،  غوبالن،  أنواع  من  يدويًا  منسوجة  ديابيج 

وديابيج مشغولة باإلبرة (بالغرز الصغـرية أو بالغرز املتقاطعة (الكانفاه) مثًال)، سواء 
كانت جاهزة أم ال

5805.00
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6307.10مماسح أرضيات، مناشف أطباق،منافض، وأقمشة تنظيف مماثلة658.92

90. ,6307.20سترات جناة وأحزمة أمان وأصناف جاهزة أخرى، مبا يف ذلك مناذج تفصيل األلبسة658.93

جمموعات تـتكون من أقمشة منسوجة وغزل، بتوابعها أو بدوا، لتحويلها إىل سجاد 658.99
أو ديابيج أو مفارش للمائدة أو أصناف نسجية مماثلة مهيأة يف أغلفة للبيع بالتجزئة

6308.00

أغطية أرضيات، وما إليها659
مشمع أرضية (لينوليوم) مقطع بأشكال خاصة أو غـري مقطع؛ أغطية أرضيات مكونة 659.1659.1

من طبقة طالء أو تغطية حمّضرة على أرضية من مواد نسجية، سواء كانت أو مل تكن 
مقطعة بأشكال خاصة

5904.10, .90

ُبسط وأغطية أرضيات نسجية أخرى، معقودة، سواء كانت جاهزة أم ال 659.2
5701.10... من صوف أو من وبر حيوانات ناعم659.21

5701.90... من مواد نسجية أخرى659.29

5702.10”كليم“، ”شوماك“، ”كرماين“ وُبسط مماثلة منسوجة يدويًا 659.3659.3

ُبسط وأغطية أرضيات نسجية أخرى، معنقدة، سواء كانت جاهزة أم ال659.4
5703.10... من صوف أو من وبر حيوانات ناعم659.41

5703.20... من نايلون أو غـريه من البويل أميدات659.42

5703.30... من ألياف نسجية أخرى من صنع اإلنسان659.43

5703.90... من مواد نسجية أخرى659.49

ُبسط وأغطية أرضيات نسجية أخرى، منسوجة، غـري معقودة أو معنقدة، سواء كانت 659.5
جاهزة أم ال 

91. ,41. ,5702.31... من صوف أو من وبر حيوانات ناعم، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر659.51

92. ,42. ,5702.32... من مواد نسجية من صنع اإلنسان، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر659.52

5702.50ُبسط وأغطية أرضيات نسجية أخرى، غـري مصنوعة من القطيفة، وغـري جاهزة659.53

 ,49. ,39. ,5702.20... من مواد نسجية أخرى، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر659.59
.99

ُبسط وأغطية أرضيات نسجية أخرى، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر659.6
ُبسط وأغطية أرضيات نسجية أخرى، من لباد، غـري معقودة أو معنقدة، سواء كانت 659.61

جاهزة أم ال 
5704.10, .90

5705.00أصناف أخرى من الُبسط وأغطية األرضيات النسجية، سواء كانت جاهزة أم ال659.69

القسم 66
مصنوعات معدنية ال فلزية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

جـري، وأمسنت، ومواد لألبنية مصنعة (ما عدا الزجاج واملواد الطفلية)661
مما 661.1 وهيدروكسيد،  الكالسيوم  أكسيد  عدا  مائي (ما  وجـري  مطفأ،  وجـري  حي،  جـري 

يدخل يف البند 522.6)
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2522.10جـري حي661.11

2522.20جـري مطفأ661.12

2522.30جـري مائي661.13

أمسنت بورتــالند، أمسنت ألومنيوس (أمسنت مصهور)، أمسنت خبثي، أمسنت سوبــــر 661.2
سلفايت، وأصــناف أمسنت مائي مماثلة، ســواء كانت أو مل تكن ملونة أو يف شكل كتل 

غـري مطحونة (كلنكر) 
2523.10أمسنت مكتل غـري مطحون (كلنكر)661.21

29. ,2523.21أمسنت بورتالند661.22

2523.30أمسنت ألومنيوس (أمسنت مصهور)661.23

2523.90أصناف أمسنت مائي أخرى661.29

أحجار نصب أو بناء، مشغولة، وأصناف مصنوعة منها661.3
ترابيع وأحجار تبليط ورصف الطرق وجوانبها، من احلجر الطبيعي (فيما عدا حجر 661.31

األردواز)
6801.00

6803.00اردواز، مشغول، وأصناف مصنوعة من األردواز أو من األردواز املكتل661.32

بالط، ومكعبات، وأصناف مماثلة من احلجر الطبيعي، سواء كانت أو مل تكن مستطيلة 661.33
(مبا يف ذلك الشكل املربع)، ميكن احتواء أكرب مساحة سطحية هلا يف مربع يقل ضلعه 
عن ٧ سم؛ وحبيـبات وحناتة ومساحيق، ملونة صناعيًا، من احلجر الطبيعي (مبا يف ذلك 

حجر األردواز) 

6802.10

رخام، وحجر كلسي مترسب (ترافرتني)، ومرمر، وأصناف مصنوعة منها، مقطوعة أو 661.34
منشورة فقط، ذات سطح منبسط أو مستو 

6802.21

أحجار نصب أو بناء (ما عدا حجر األردواز)، وأصناف مصنوعة منها، غـري مذكورة 661.35
وال داخلة يف موضع آخر، مقطوعة أو منشورة فقط، ذات سطح منبسط أو مستو 

6802.23, .29

رخام، وحجر كلسي مترسب (ترافرتني)، ومرمر، وأصناف مصنوعة منها، مشكلة أو 661.36
خمروطة، أو مصقولة، أو مزخرفة، أو حمفورة، أو مشغولة بطريقة أخرى

6802.91

منها 661.39 مصنوعة  وأصنــاف  األردواز)،  حجــر  عدا  (ما  أخرى  بنــاء  أو  نصب  أحجــار 
(غـري األصناف الداخلة يف البند 661.31)، مشكلة، أو خمروطة، أو مصقولة، أو مزخرفة، 

أو حمفورة، أو مشغولة بطريقة أخرى

6802.92-.99

مواد لألبنية من األمسنت األسبستوسي واألمسنت األليايف ومن املعادن الالفلزية غـري املحروقة، 661.8
غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

أصناف من األسفلت أو من مواد مماثلة (مثل القار (البتيومني) النفطي أو زفت قار 661.81
الفحم)

6807.10, .90

ألواح ذوات أطر (بانو)، وألواح، وبالط، وكتل، وأصناف مماثلة من ألياف نباتية، أو 661.82
قش، أو جنارة، أو حناتة، أو دقائق، أو نشارة، أو غـريها من الفضالت، من اخلشب، 

مكتلة بأمسنت أو جببس أو بلواصق معدنية أخرى

6808.00

89.-6811.40أصناف من أمسنت اسبستوس، أو من أمسنت ليفي سليولوزي أو ما مياثله661.83

مواد طفلية لألبنية ومواد حرارية لألبنية662
آجر (طوب) حراري ومواد حرارية أخرى لألبنية662.3

آجر (طوب)، وكتل، وبالط، وسلع خزفية أخرى، من دقيق حفريات سيلسية (مثل 662.31
الكيزيلغور، أو التريـبوليت، أو الدياتوميت) أو من أتربة سيلسية مماثلة

6901.00
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لألبنية 662.32 حرارية  خزفية  مواد  من  مماثلة  وسلع  وبالط،  وكتل،  حراري،  (طوب)  آجر 
(ما عدا السلع الداخلة يف البند 662.31)

6902.10-.90

أصناف حرارية من األمسنت، واجلبس، واخلرسانة، والتركيـبات املماثلة، غـري مذكورة 662.33
وال داخلة يف موضع آخر 

3816.00

أصناف خزفية غـري حرارية من اآلجر (الطوب) والبالط واملواسـري واملنتجات املماثلة662.4
90. ,6904.10آجر (طوب) بناء، كتل لألرضيات، بالط دعم أو حشو، وما مياثلها من اخلزف662.41

وزخارف 662.42 مداخن،  وبطانات  مداخن،  وأغطية  مداخن،  وايات  سقوف،  قرميد 
معمارية، وسلع خزفية أخرى لألبنية

6905.10, .90

6906.00مواسـري، وجمار، وميازيـب (مزاريـب)، ولوازم مواسـري، من خزف662.43

للجدران؛ 662.44 أو  للمواقد  أو  للتبليط  وترابيع  وبالط  غـري مزججة،  خزفية  لوحية  أحجار 
مكعبات فسيفساء خزفية غـري مزججة وما مياثلها، سواء كانت أو مل تكن على أرضية

6907.10, .90

أحجار لوحية خزفية مزججة، وبالط وترابيع للتبليط أو للمواقد أو للجدران؛ مكعبات 662.45
فسيفساء خزفية مزججة وما مياثلها، سواء كانت أو مل تكن على أرضية

6908.10, .90

مصنوعات معدنية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر663
أرحية طواحني، وأحجار سن، وعجالت سن، وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن، 663.1

أو الشحذ، أو الصقل، أو التقومي، أو القطع، وأحجار للشحذ أو الصقل اليدويـني، 
وأجزاء منها، من حجر طبيعي، أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتلة أو من 

اخلزف، مع أجزاء من مواد أخرى أو بدوا 
6804.10أرحية طواحني، وأحجار سن للطحن، أو السن، أو التلبيـب663.11

23.-6804.21أرحية طواحني، وأحجار سن أخرى، وعجالت سن، وما مياثلها663.12

6804.30أحجار للشحذ أو الصقل اليدويـني663.13

مساحيق أو حبيـبات مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية، على حوامل من نسيج أو ورق 663.2
أو ورق مقوى أو مواد أخرى، سواء كانت أو مل تكن مقطعة بأشكال خاصة أو خميطة 

أو مهيأة بأي شكل آخر 
6805.10... على حوامل من قماش منسوج فقط663.21

6805.20... على حوامل من ورق أو ورق مقوى فقط663.22

6805.30... على حوامل من مواد أخرى663.29

مصنوعات من مواد معدنية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر (غـري اخلزف)663.3
90.-6809.11أصناف من اجلبس أو من مواد تركيـبية أساسها اجلبس663.31

19. ,6810.11كتل وآجر (طوب) للبناء، بالط، وأحجار لوحية وأصناف مماثلة663.32

6810.91أجزاء إنشائية جاهزة ألعمال البناء أو للهندسة املدنية663.33

أصــناف أخـرى من األمسنت، أو من اخلرســانة، أو من احلجـر االصطناعي، مقواة أو 663.34
غري مقواة

6810.99

ميكا، مشغولة، ومصنوعات من امليكا (مبا يف ذلك امليكا املكتلة أو امليكا املجددة) سواء 663.35
كانت أو مل تكن على حوامل من ورق أو ورق مقوى أو مواد أخرى

6814.10, .90

6815.10أصناف غـري كهربائية من الغرافيت أو شكل آخر من أشكال الكربون663.36

6815.20أصناف من اخلث663.37

6815.91أصناف من مواد معدنية أخرى حمتوية على مغنيسيت أو دلوميت أو كروميت 663.38

6815.99أصناف من حجر أو من مواد معدنية أخرى، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 663.39
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صوف خبثي، وصوف صخري، وأصواف معدنية مماثلة؛ فـريميكوليت مقشور، وغضار 663.5
(طفل) ممدد، وخبث رغوي، ومواد معدنية ممددة مماثلة؛ خماليط ومصنوعات من مواد 
معدنية عازلة للحرارة، أو عازلة للصوت، أو ماصة للصوت (غـري املواد الداخلة يف البند 

661.83 أو 663.81، أو السلع اخلزفية) 

منها) 663.51 خماليط  ذلك  يف  (مبا  مماثلة  معدنية  وأصواف  صخري،  وصوف  خبثي،  صوف 
غـري مشّكل أو ألواحًا أو لفات

6806.10

فـريميكوليت مقشور، وغضار (طفل) ممدد، وخبث رغوي، ومواد معدنية مماثلة ممددة 663.52
(مبا يف ذلك خماليط منها)

6806.20

6806.90خماليط وأصناف من مواد معدنية عازلة للحرارة، أو عازلة للصوت، أو ماصة للصوت663.53

أصناف خــزفية حــرارية أخــرى (مثل املعوجات، والبواتق، وكوامت الصوت، وصنابـري 663.7663.7
التفريغ، والسدادات، واحلوامل، والكبالت، واألنابيب، واملواسري، واألغلفة، والقضبان)، 

غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 

6903.10-.90

مصنوعات من األسبستوس؛ مواد حاكة663.8
أليــاف أسبستوسية مصنعــة؛ خماليــط أســاسها األسبستوس أو األسبستوس وكربــونات 663.81

والنسج،  اخليوط،  (مثل  األسبستوس  من  أو  املخاليط  هذه  من  أصناف  املغننيسيوم؛ 
مقواة  غـري  أو  مقواة  التسرب)،  منع  وحشيات  واألحذية،  الرأس،  وأغطية  واأللبسة، 

(غـري السلع الداخلة يف البند 661.83 أو 663.82) 

6812.80-.99

مواد حاكة ومصنوعات منها (مثل الصفائح، واللفات، والقدد، والقطاعات، واألقراص، 663.82
واحللقات، واللينات)، غـري مركبة، للفرامل أو للمعشقات (كلتشي) أو ما مياثلها، أساسها 

اسبستوس أو مواد معدنية أخرى أو سليولوز، سواء اقترنت مبواد أخرى أو مل تقترن

6813.20-.89

أصناف مواد خزفية أخرى، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر663.9
أدوات خزفية للمختربات أو الستعماالت كيماوية أو تقنية أخرى؛ أحواض غسيل 663.91

وأحواض استحمام خزفية وأوعية مماثلة، من النوع املستعمل يف الزراعة؛ أواين وجرار 
وأصناف خزفية مماثلة من النوع املستعمل يف نقل السلع أو تعبئتها

6909.11-.90

90. ,6914.10أصناف خزفية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر663.99

زجاج664
وفضالت 664.1 (غـري مشغول)؛  أنابيـب  أو  عيدان،  أو  كرات،  بشكل  أو  كتًال،  زجاج 

ونفايات الزجاج
7001.00زجاج كتًال؛ كسارات وغـريها من فضالت ونفايات الزجاج664.11

زجاج بشكل كرات (خالف الكرات الدقيقة الداخلة يف البند 665.93) أو عيدان أو 664.12
أنابيـب، غـري مشغول 

7002.10-.39

طبقة ماصة أو 664.3 ألواحًا، سواء كان أو مل يكن ذا  منفوخ،  زجاج مسحوب وزجاج 
عاكسة، ولكن غـري مشغول بطريقة أخرى

زجاج، ملون يف كامل كتلته (ملون اجلسم)، أو (مصنفر)، أو ملمع، أو ذو طبقة ماصة 664.31
أو عاكسة أو غـري عاكسة

7004.20

7004.90غـري ذلك من الزجاج664.39

زجاج مصقول وزجاج جملو السطح أو ملّمعه، ألواحًا، سواء كان أو مل يكن ذا طبقة 664.4
ماصة أو عاكسة أو غـري عاكسة، ولكن غـري مشغول بطريقة أخرى

... زجاج غـري مسلح، ذو طبقة ماصة عاكسة أو غـري عاكسة، وغـريه من أصناف 664.41
الزجاج غـري املسلح

7005.10-.29
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7005.30... مسلح664.42

زجاج مصبوب وزجاج مدور، ألواحًا أو بأشكال جانبية، سواء كان أو مل يكن ذا طبقة 664.5
ماصة أو عاكسة، ولكن غـري مشغول بطريقة أخرى 

19. ,7003.12... ألواح غـري مسلحة664.51

7003.20... ألواح مسلحة664.52

7003.30... أشكال جانبية664.53

زجاج مأمون، مكون من زجاج مقسى (مطبع) أو من زجاج منضد664.7
19. ,7007.11... ذو زجاج مقسى (مطبع)664.71

29. ,7007.21... ذو زجاج منضد664.72

مرايا من زجاج، سواء كانت أو مل تكن بأطر (مبا يف ذلك مرايا الرؤية اخللفية)664.8
7009.10مرايا الرؤية اخللفية للمركبات664.81

92. ,7009.91مرايا من زجاج غـريها، سواء كانت أو مل تكن بأطر664.89

زجاج، غـري مذكور وال داخل يف موضع آخر664.9
زجاج مما يدخل يف البند 664.3، أو 664.4، أو 664.5، حمين، أو مشطوف، أو منقوش، 664.91

أو حمفور، أو مطلي بامليناء، أو مشغول بطريقة أخرى، ولكن بدون أطر أو غـري مضاف 
إليه مواد أخرى

7006.00

7008.00وحدات عازلة متعددة اجلدران، من الزجاج664.92

مغلفات من زجاج (مبا يف ذلك بصيالت املصابيح واألنابيـب)، مفتوحة، وأجزاء زجاجية 664.93
منها بدون لوازم، للمصابيح الكهربائية، أو أنابيـب األشعة الكاثودية، أو ما مياثلها

7011.10-.90

زجاج لساعات احلائط واليد واألصناف املماثلة، زجاج للنظارات غـري املصححة للنظر 664.94
أو املصححة للنظر، حمدب، أو حمين، أو مقعر، أو ما مياثل ذلك، غـري مشغول بصريًا؛ 

وكرات زجاجية جموفة وقطاعات من كرات لصنع هذه األصناف من الزجاج

7015.10, .90

ألواح رقيقة (نسيج رقيق)، قطع نسيج، بسط، أفرشة، ألواح وغـريها من املنتجات 664.95
الزجاجية غـري املنسوجة؛ ألياف زجاج (مبا يف ذلك صوف الزجاج) وأصناف منها، 

غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 

7019.31-.39, .90

كتل تبليط،، وألواح، وآجر (طوب)، ومربعات، وبالط، وأصناف أخرى من زجاج 664.96
مضغوط أو مقولب، سواء كانت مسلحة أو مل تكن، من النوع املستعمل يف البناء أو 
االنشاءات؛ أجهزة اإلنارة املرصصة وما مياثلها؛ زجاج متعدد اخلاليا أو زجاج رغوي، 
على شكل كتل أو ألواح ذوات أطر (بانو)، أو صفائح، أو على شكل حمارات أو 

أشكال مماثلة

7016.90

أوان زجاجية665
أوعية من زجاج، من النوع املستعمل يف نقل البضائع أو تعبئتها؛ سدادات ومغالق، 665.1665.1

من زجاج
7010.20, .90

أدوات من زجاج من النوع املستعمل للمائدة، أو املطبخ، أو التواليت، أو املكتب، أو 665.2
الزخرفة الداخلية، أو الستعماالت مماثلة (غـري األصناف الداخلة يف البند 665.11 أو 

665.92 أو 665.93)

7013.10أوان زجاجية من الزجاج اخلزيف665.21

 ,33. ,28. ,7013.22أكواب الشرب غـري املصنوعة من الزجاج اخلزيف665.22
.37
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الستعماالت 665.23 أو  الشرب)  (غـري أكواب  للمائدة  املستعمل  النوع  من  زجاجية  أوان 
املطبخ، غـري مصنوعة من الزجاج اخلزيف

7013.41-.49

99. ,7013.91أوان زجاجية أخرى، غـري املصنوعة من الزجاج اخلزيف665.29

أصناف من زجاج، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر665.9
أوان زجاجية للمختربات أو لالستعماالت الصحية أو الصيدلية، سواء كانت أو مل 665.91

تكن مدّرجة أو معايرة 
7017.10-.90

7010.10أمبوالت من زجاج665.92

ومصنوعات 665.93 مقلدة،  كرمية  شبه  أو  كرمية  وأحجار  مقلدة،  وآللئ  زجاج،  من  خرز 
من  عيون  املقلدة)؛  (غـري احللي  املواد  هذه  من  وأصناف  زجاج،  من  مماثلة  صغـرية 
زجاج (غـري األصناف اخلاصة باجلراحة التعويضية/األطراف الصناعية)؛ أصناف للزينة 
وأصناف زخرفية أخرى من زجاج مشغول بنفخ اللهب (غـري احللي املقلدة)؛ حبيـبات 

كروية صغـرية من زجاج ال يزيد قطرها عن ١ مم

7018.10-.90

مكعبات من زجاج وأصناف أخرى صغـرية من زجاج، سواء كانت أو مل تكن على 665.94
حوامل للفسيفساء أو ألغراض زخرفة مماثلة

7016.10

مصنوعات من زجاج لإلشارة وأجزاء بصرية من زجاج (غـري تلك الداخلة يف البند 665.95
664.94)، غـري مشغولة بصريًا 

7014.00

7020.00أصناف أخرى من زجاج665.99

منتجات فخارية666
أدوات مائدة، وأدوات مطبخ، وأدوات أخرى لالستعمال املنـزيل، وأدوات للتواليت، 666.1

من اخلزف
6911.10أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من البورسلني أو الصيين666.11

6911.90أدوات أخرى لالستعمال املنـزيل، أو أدوات للتواليت، من البورسلني أو الصيين666.12

أدوات مائدة وأدوات مطبخ، وأدوات أخرى لالستعمال املنـزيل وأدوات للتواليت، من 666.13
اخلزف (غـري تلك املصنوعة من البورسلني أو الصيين) 

6912.00

متاثيل صغـرية وأصناف أخرى خزفية للزينة666.2
6913.10... من البورسلني أو الصيين666.21

6913.90... غـريها666.29

آللئ وأحجار كرمية أو شبه كرمية، غـري مشغولة أو مشغولة667
آللئ (طبيعية أو مستنبتة)، سواء كانت أو مل تكن مشغولة أو مصنفة، ولكن غـري منظومة 667.1

أو مركبــة أو مثبتــة؛ آللئ غـري مصنفة (طبيعيـــة أو مستنبتــة)، منظومة بصفــة مؤقتــة 
لسهولة النقل

7101.10آللئ طبيعية667.11

7101.21آللئ مستنبتة، غـري مشغولة667.12

7101.22آللئ مستنبتة، مشغولة667.13

ولكن 667.2 مشغوًال،  يكن  مل  أو  كان  سواء  صناعية)،  ألغراض  املفروز  املاس  (عدا  ماس 
غـري مركب أو مثبت

7102.10... خام، غـري مفروز667.21

... مفروز (عدا املاس املستعمل يف األغراض الصناعية)، غـري مشغول، أو منشور أو 667.22
مشقوق أو منحوت بصورة بسيطة

7102.31
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7102.39... مشغول بطرق أخرى، ولكن غـري مركب أو مثبت667.29

أو 667.3 مشغولة  تكن  مل  أو  كانت  سواء  كرمية،  شبه  وأحجار  كرمية (غـري املاس)  أحجار 
مصنفة، ولكن غـري منظومة، أو مركبة، أو مثبتة؛ أحجار كرمية (غـري املاس) وشبه كرمية 

غـري مصنفة، منظومة بصفة مؤقتة تيسـريًا للنقل
7103.10... غـري مشغولة أو منشورة بصورة بسيطة أو مشّكلة تشكيًال أّوليًا667.31

99 ,7103.91... مشغولة بطريقة أخرى667.39

أو 667.4 مشغولة  تكن  مل  أو  كانت  سواء  جمددة،  أو  تركيـبية  كرمية،  شبه  أو  كرمية  أحجار 
مصنفة، ولكن غـري منظومة، أو مركبة أو مثبتة؛ أحجار كرمية أو شبه كرمية، تركيـبية أو 

جمددة، غـري مصنفة، منظومة بصفة مؤقتة تيسـريًا للنقل
7104.10مرو (كوارتز) كهربائي إجهادي667.41

أحجار كرمية أو شبه كرمية، تركيـبية أو جمددة، غـري املرو (الكوارتــز) الكهربــــائي 667.42
اإلجـــهادي، غـري مشغولة أو منشورة بصورة بسيطة أو مشّكلة تشكيًال أّوليًا

7104.20

7104.90أحجار كرمية أو شبه كرمية، تركيـبية أو جمددة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 667.49

القسم 67
احلديد والصلب

اموعة
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حديد صب (زهر)، وحديد مرآوي (شبيجل)، وحديد إسفنجي، وحبيـبات ومساحيق 671
حديد أو صلب، وسبائك حديدية

حديد صب (زهر) وحديد صب (شبيجل)، سبائكًا أو كتًال أو بأشكال أّولية أخرى.671.2
7201.10حديد صب (زهر) غـري سبائكي، حيتوي وزنًا على ٠,٥ يف املائة أو أقل من الفسفور671.21

7201.20حديد صب (زهر) غـري سبائكي، حيتوي وزنًا على أكثر من ٠,٥ يف املائة من الفسفور671.22

7201.50حديد صب (زهر) سبائكي وحديد صب (شبيجل)671.23

حبيـبات ومساحيق من حديد صب (زهر)، أو حديد صب (شبيجل)، أو حديد، أو 671.3
صلب، منتجات حديدية مستحضرة باالختزال املباشر خلام احلديد وملنتجات حديدية 
إسفنجية أخرى، كتًال، أو كريات، أو بأشكال مماثلة، حديد ذو درجة نقاء ال تقل عن 

99.94 يف املائة كتًال أو كريات أو بأشكال مماثلة

7205.10حبيـبات من حديد صب (زهر)، أو حديد صب (شبيجل)، حديد أو صلب671.31

29. ,7205.21مساحيق من حديد صب (زهر)، أو حديد صب (شبيجل)، حديد أو صلب671.32

منتجات حديدية مستحضرة باالختزال املباشر خلام احلديد، ومنتجات حديدية إسفنجية 671.33
أخرى، كتًال أو كريات أو بأشكال مماثلة، حديد ال تقل درجة نقائه عن 99.94 يف 

املائة، كتًال أو كريات أو بأشكال مماثلة

7203.10, .90

املنغنيز احلديدي (فرومنغنيز)671.4
7202.11حيتوي وزنًا على أكثر من ٢ يف املائة من الكربون671.41

7202.19غـريه671.49

سبائك حديدية أخرى (عدا السبائك احلديدية ذات النشاط اإلشعاعي)671.5
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29. ,7202.21سليكون حديدي (فروسليكون)671.51

7202.30املنغنيز احلديدي السليكوين671.52

49. ,7202.41كروم حديدي (فروكروم)671.53

7202.50الكروم احلديدي السليكوين671.54

7202.60نيكل حديدي (فرونيكل)671.55

99.-7202.70سبائك حديدية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر671.59

سبائك وأشكال أّولية أخرى من حديد أو صلب، منتجات شبه تامة الصنع من حديد 672
أو صلب

سبائك وأشكال أّولية أخرى من احلديد (غـري ما يدخل من احلديد يف البند 671.33) 672.4
أو الصلب

7206.10سبائك من حديد (غـري ما يدخل من احلديد يف البند 671.33) أو صلب غـري سبائكي672.41

أشكال أّولية أخرى من احلديد (غـري ما يدخل من احلديد يف البند 671.33) أو صلب 672.45
غـري سبائكي 

7206.90

7218.10سبائك وأشكال أّولية أخرى من صلب ال يصدأ672.47

7224.10سبائك وأشكال أّولية أخرى من صلب سبائكي آخر672.49

منتجات شبه تامة الصنع من حديد أو صلب غـري سبائكي تقل نسبة الكربون فيه عن 672.6
٠,٢٥ يف املائة وزنًا

7207.11... ذات مقطع مستطيل (مبا يف ذلك املقطع املربع) ويقل عرضها عن ضعف السمك672.61

7207.12... غـريها ذات مقطع مستطيل (غـري مربع)672.62

7207.19... غـريها672.69

منتجات شبه تامة الصنع من حديد أو صلب غـري سبائكي حيتوى وزنًا على ٠,٢٥ يف 672.7672.7
املائة أو أكثر من الكربون

7207.20

منتجات شبه تامة الصنع من صلب سبائكي672.8
99. ,7218.91... من صلب ال يصدأ672.81

7224.90... من صلب سبائكي آخر672.82

منتجات مسطحة بالدلفنة، من حديد أو صلب غـري سبائكي، غـري مكسوة أو مطلية 673
أو مغطاة

منتجات مسطحة بالدلفنة، من حديد أو صلب غـري سبائكي غـري مكسوة أو مطلية أو 673.2
مغطاة، مل ختضع لعمليات أخرى غـري الدلفنة على الساخن

39.-7208.10... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، بشكل لفات673.21

54.-7208.40... بعرض ٢ مم أو أكثر، وليست بشكل لفات673.24

14. ,7211.13... بعرض يقل عن ٦٠٠ مم ومسك ال يقل عن ٤ مم673.27

7211.19... غـريها، بعرض يقل عن ٦٠٠ مم673.29

منتجات مسطحة بالدلفنة، من حديد أو صلب غـري سبائكي غـري مكسوة أو مطلية أو 673.4
مغطاة، مل ختضع لعمليات أخرى غـري الدلفنة على البارد (االختزال على البارد)

18.-7209.15... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، بشكل لفات673.41

28.-7209.25... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، وليست بشكل لفات673.46

29. ,7211.23... بعرض يقل عن ٦٠٠ مم673.49
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منتجات مسطحة بالدلفنة، من حديد أو صلب غـري سبائكي، غـري مكسوة أو مطلية 673.5
أو مغطاة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضوع آخر

7208.90... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، مدلفنة على الساخن673.51

7209.90... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، مدلفنة على البارد (االختزال على البارد)673.52

7211.90... بعرض يقل عن ٦٠٠ مم673.53

منتـــجات مسطحة بالدلفنة، من حديــد أو صــلب غـري سبائكي، مكسوة أو مطلية 674
أو مغطاة

منتجات مسطحة بالدلفنة، من حديد أو صلب غـري سبائكي، مطلية أو مغطاة بالزنك674.1
7210.30... مطلية أو مغطاة بالتحليل الكهربائي بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر674.11

7212.20... مطلية أو مغطاة بالتحليل الكهربائي بعرض يقل عن ٦٠٠ مم 674.12

49. ,7210.41... مطلية أو مغطاة بطريقة أخرى بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر674.13

7212.30... مطلية أو مغطاة بطريقة أخرى بعرض يقل عن ٦٠٠ مم 674.14

منتــجات مسطحــة بالدلفنــة، من حــديد أو صــلب غـري سبائكي، مطلية أو مغطاة 674.2
بالقصدير

12. ,7210.11... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر674.21

7212.10... بعرض يقل عن ٦٠٠ مم674.22

منتجات مسطحة بالدلفنة، من حديد أو صلب غـري سبائكي، مدهونة أو ملمعة أو 674.3
مطلية بلدائن

7210.70... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر674.31

7212.40... بعرض يقل عن ٦٠٠ مم674.32

بالدلفنة، من حديد أو صلب غـري سبائكي، مكسوة أو مطلية أو 674.4 منتجات مسطحة 
مغطاة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضوع آخر، بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر

... مطلية أو مغطاة بالرصاص، مبا يف ذلك األلواح الفوالذية املغطاة بالرصاص (تـرين 674.41
بليت)

7210.20

7210.50... مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم، أو بالكروم وأكاسيد الكروم 674.42

69. ,7210.61... مطلية أو مغطاة باأللومنيوم674.43

7210.90... مكسوة، مطلية أو مغطاة بطريقة أخرى674.44

بالدلفنة، من حديد أو صلب غـري سبائكي، مكسوة أو مطلية أو 674.5 منتجات مسطحة 
مغطاة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضوع آخر، بعرض أقل من ٦٠٠ مم

7212.50... مطلية أو مغطاة بطريقة أخرى غـري التحليل الكهربائي674.51

7212.60... مكسوة674.52

منتجات من الصلب السبائكي مسطحة بالدلفنة675
منتجات من الصلب السليكوين - الكهربائي مسطحة بالدلفنة675.1

19. ,7225.11... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر675.11

19. ,7226.11... بعرض يقل عن ٦٠٠ مم675.12

7226.20منتجات من صلب عايل السرعات مسطحة بالدلفنة، بعرض يقل عن ٦٠٠ مم675.2675.2
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منتجات من صلب ال يصدأ مسطحة بالدلفنة مل ختضع لعمليات أخرى أكثر من الدلفنة 675.3
على الساخن

12. ,7219.11... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، ومسك ٤,٧٥ مم أو أكثر، بشكل لفات675.31

... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، ومسك ٣ مم أو أكثر، لكن أقل من ٤,٧٥ مم، بشكل 675.32
لفات

7219.13

7219.14... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، ومسك أقل من ٣ مم، بشكل لفات675.33

22. ,7219.21... عرض ٦٠٠ مم أو أكثر، ومسك ٤,٧٥ مم أو أكثر، وليست بشكل لفات675.34

... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، ومسك ٣ مم أو أكثر، لكن أقل من ٤,٧٥ مم، وليست 675.35
بشكل لفات

7219.23

7219.24... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، ومسك أقل من ٣ مم، وليست بشكل لفات.675.36

7220.11... بعرض أقل من ٦٠٠، ومسك ٤,٧٥ مم، أو أكثر675.37

7220.12... بعرض أقل من ٦٠٠، ومسك أقل من ٤,٧٥ مم.675.38

منتجات من صلب سبائكي آخر مسطحة بالدلفنة مل ختضع لعمليات أخرى أكثر من 675.4
الدلفنة على الساخن

7225.30... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، بشكل لفات675.41

7225.40... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، وليست بشكل لفات675.42

7226.91... بعرض يقل عن ٦٠٠ مم675.43

منتجات من صلب ال يصدأ مسطحة بالدلفنة مل ختضع لعمليات أخرى أكثر من الدلفنة 675.5
على البارد (االختزال على البارد)

7219.31... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، ومسك ٤,٧٥ مم أو أكثر675.51

7219.32... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، ومسك ٣ مم أو أكثر، لكن أقل من ٤,٧٥ مم675.52

7219.33... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، ومسك يتجاوز ١ مم، لكن أقل من ٣ مم675.53

7219.34... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، ومسك ٠,٥ مم أو أكثر، لكن ال يتجاوز ١ مم675.54

7219.35... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، ومسك أقل من ٠,٥ مم675.55

7220.20... بعرض يقل عن ٦٠٠ مم675.56

منتجات من صلب سبائكي آخر مسطحة بالدلفنة مل ختضع لعمليات أخرى أكثر من 675.6
الدلفنة على البارد (االختزال على البارد)

7225.50... بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر675.61

7226.92... بعرض يقل عن ٦٠٠ مم675.62

منتجات من الصلب السبائكي مسطحة بالدلفنة غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر675.7
7219.90... من صلب ال يصدأ بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر675.71

7220.90... من صلب ال يصدأ بعرض أقل من ٦٠٠ مم675.72

99.-7225.91... من صلب سبائكي آخر بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر675.73

7226.99... من صلب سبائكي آخر بعرض أقل من ٦٠٠ مم675.74

قضبان وأسياخ وزوايا وأشكال ومقاطع (مبا يف ذلك الستائر الداعمة) من حديد 676
أو صلب

قضبان وأسياخ مدلفنة على الساخن، يف لفات ملفوفة بشكل غـري منتظم، من حديد 676.1
أو صلب
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... من حديد أو صلب غـري سبائكي، ا ثلم أو ضلوع أو حزوز أو تشوهات أخرى 676.11
ناجتة أثناء عملية الدلفنة

7213.10

7213.20... غـريها، من صلب سهل القطع676.12

7221.00... من صلب ال يصدأ676.15

7227.10... من صلب السرعة العالية676.17

يف 676.19 وال داخلة  غـري مذكورة  آخر،  وغـري سبائكي  سبائكي  صلب  أو  حديد  من   ...
موضع آخر 

7213.91, .99,
 7227.20, .90

قضبان وأسياخ من حديد أو صلب غـري سبائكي مل ختضع لعمليات أخرى غـري الدلفنة 676.2
على الساخن والسحب على الساخن، أو البثق على الساخن، لكن تشمل القضبان 

واألسياخ امللوية بعد الدلفنة
... من حديد أو صلب غـري سبائكي، ا ثلم أو ضلوع أو حزوز أو تشوهات أخرى 676.21

ناجتة أثناء عملية الدلفنة أو التوت بعد الدلفنة
7214.20

7214.30... غـريها، من صلب سهل القطع676.22

19. ,7222.11... من صلب ال يصدأ676.25

يف 676.29 وال داخلة  غـري مذكورة  آخر،  وغـري سبائكي  سبائكي  صلب  أو  حديد  من   ...
موضع آخر.

 7214.91, .99,
7228.30

قضبان وأسياخ من حديد أو صلب، مل ختضع لعمليات أخرى غـري التشكيل على البارد 676.3
أو التشطيـب على البارد

7215.10... من صلب سهل القطع676.31

7215.50... غـريها، من حديد أو صلب غـري سبائكي676.33

7222.20... من صلب ال يصدأ676.34

7228.50... من صلب سباكي آخر (عدا صلب السرعة العالية أو الصلب السليكوين املنغنيزي)676.39

قضبان وأسياج أخرى من حديد أو صلب676.4
7228.10... من صلب السرعة العالية676.41

7228.20... من صلب سليكوين منغنيزي676.42

... من حديد أو صلب غـري سبائكي مل ختضع لعمليات أخرى غـري الطرق والدلفنة 676.43
على الساخن والسحب على الساخن، أو البثق على الساخن، لكن تشمل القضبان 

واألسياج امللوية بعد الدلفنة

7214.10

7215.90... من حديد آخر أو من صلب غـري سبائكي آخر676.44

7222.30... من صلب ال يصدأ676.45

... من صلب سباكي آخر (عدا صلب السرعة العالية أو الصلب السليكوين املنغنيزي)، 676.46
مل تـتعرض لعمليات أخرى غـري الطرق

7228.40

7228.60قضبان وأسياخ من صلب سبائكي غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 676.47

7228.80قضبان وأسياخ حفر جموفة من صلب سبائكي أو غـري سبائكي676.48

أو 676.8 حديد  من  داعمة  وستائر  احلديدية)  السكة  قضبان  (عدا  ومقاطع  وأشكال  زوايا 
صلب

مقاطع على شكل أحرف U وI وH وL أو T، مل ختضع لعمليات أخرى غـري الدلفنة على 676.81
الساخن، والسحب على الساخن أو التشكيل بالبثق، ويقل ارتفاعها عن ٨٠ مم، من 

حديد أو صلب غـري سبائكي

7216.10-.22
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مقاطع على شكل أحرف U وI وH وL أو T، مل ختضع لعمليات أخرى غـري الدلفنة على 676.82
الساخن، والسحب على الساخن أو التشكيل بالبثق، يـبلغ ارتفاعها ٨٠ مم، أو أكثر، 

من حديد أو صلب غـري سبائكي

7216.31-.40

غـري ذلك من زوايا وأشكال ومقاطع من حديد أو صلب غـري سبائكي مل ختضع لعمليات 676.83
أخرى غـري الدلفنة على الساخن والسحب على الساخن أو التشكيل بالبثق

7216.50

زوايا وأشكال ومقاطع، من حديد أو صلب غـري سبائكي مل ختضع لعمليات أخرى 676.84
غـري التشكيل على البارد أو التشطيـب على البارد

7216.61, .69

99. ,7216.91غـري ذلك من زوايا وأشكال ومقاطع من حديد أو صلب غـري سبائكي676.85

ستائر داعمة من حديد أو صلب، سواء أكانت مثقبة أو خمرمة أو مصنوعة من مكونات 676.86
جممعة، زوايا وأشكال ومقاطع ملحومة، من حديد أو صلب

7301.10, .20

7222.40زوايا وأشكال ومقاطع من صلب ال يصدأ676.87

7228.70زوايا وأشكال ومقاطع من صلب غـري سبائكي آخر676.88

مواد لبناء قضبان أو خطوط سكك حديدية من احلديد أو الصلب677
مواد إلنشاء خطوط السكك احلديدية أو خطوط الترام، من حديد أو صلب677.0

7302.10قضبان (مبا فيها قضبان التحرز والقضبان املسننة) من حديد أو صلب677.01

مواد أخرى إلنشاء خطوط السكك احلديدية والترام من حديد أو صلب (وهي ريش 677.09
التحويل ومقصات العبور وقضبان التوجيه وغـريها من قطع العبور والرواقد (العوارض - 
الفلنكات) وألواح الوصل، والكراسي، وأسافينها والقواعد (الصفائح القاعدية) ومشابك 
القضبان وألواح األساس، والروابط وغـريها من املواد املصممة خصيصًا لوصل أو تثبيت 

القضبان)

7302.30-.90

أسالك من حديد أو صلب678
أسالك من حديد أو صلب غـري سبائكي678.1

7217.10... غـري مطلية أو مغطاة، سواء ملمعة أو غـري ملمعة678.14

30. ,7217.20... مطلية أو مغطاة بالزنك أو مواد قاعدية أخرى678.15

7217.90... غـريها678.19

أسالك من صلب ال يصدأ أو صلب سبائكي آخر678.2
7223.00... من صلب ال يصدأ678.21

90. ,7229.20... من صلب سبائكي آخر678.29

أنابيـب ومواسـري وجانبيات جموفة ولوازم أنابيـب أو مواسـري، من حديد أو صلب679
أنابيـب ومواسـري وجانبيات جموفة غـري ملحومة، من حديد أو صلب679.1

7303.00أنابيـب ومواسـري وجانبيات جموفة من حديد صب679.11

مواسـري خطوط األنابيـب من النوع املستعمل يف خطوط أنابيـب النفط أو الغاز، من 679.12
حديد (من غـري احلديد الصب) أو صلب

7304.11, .19

مواسـري تبطني وأنابيـب ومواسـري حفر من النوع املستعمل يف حفر آبار النفط أو الغاز، 679.13
من حديد (من غـري احلديد الصب) أو صلب

7304.22-.29

صـــلب 679.14 أو  الصب)  (غـري احلديــد  حـــديد  من  دائري،  عرضي  مقطع  ذات  غـريها، 
غـري سبائكي

7304.31, .39

49. ,7304.41غـريها، ذات مقطع عرضي دائري، من صلب ال يصدأ679.15
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59. ,7304.51غـريها، ذات مقطع عرضي دائري، من صلب سبائكي آخر679.16

7304.90غـري ذلك من أنابيـب ومواسـري وجانبيات جموفة غـري ملحومة679.17

أنابيـب ومواسـري أخرى (كأن تكون ملحومة أو مربمشة أو مقفلة بطريقة مماثلة) ذات 679.3
على  اخلارجي  قطرها  يزيد  دائريـني،  خارجي  عرضي  ومقطع  داخلي  عرضي  مقطع 

٤,٦٠٤ مم، من حديد أو صلب
19.-7305.11مواسـري خطوط األنابيـب من النوع املستعمل يف خطوط أنابيـب النفط أو الغاز679.31

7305.20مواسـري تبطني من النوع املستعمل يف حفر آبار النفط أو الغاز679.32

39. ,7305.31غـريها من النوع امللحوم679.33

7305.90أنابيـب ومواسـري أخرى679.39

بتقريـب 679.4 مقفلة  تكون  (كأن  املجوفة  واجلانبيات  واملواسـري  األنابيـب  من  غـري ذلك 
احلافتني أو ملحومة أو مربمشة أو مقفلة بطريقة مماثلة) من حديد أو صلب

أو الغاز، 679.41 النفط  أنابيـب  خطوط  يف  املستعمل  النوع  من  األنابيـب  خطوط  مواسـري 
غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 

7306.11, .19

مواسـري تبطني وأنابيـب من النوع املستعمل يف حفر آبار النفط أو الغاز، غـري مذكورة 679.42
وال داخلة يف موضع آخر 

7306.21, .29

50.-7306.30غـريها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري679.43

69. ,7306.61غـريها، ملحومة ذات مقطع عرضي غـري دائري679.44

7306.90غـريها679.49

لوازم أنابيـب أو مواسـري (مثل القارنات واألكواع واجللب)، من حديد أو صلب679.5
7307.11لوازم مصبوبة من حديد صب غـري قابل للطرق679.51

7307.19لوازم مصبوبة أخرى679.52

7307.21شفاة (فلنجات) من صلب ال يصدأ679.53

7307.22أكواع، وصالت منحنية وجلب ملولبة من صلب ال يصدأ679.54

7307.23لوازم حلام تناكيب من صلب ال يصدأ679.55

7307.29لوازم أخرى لألنابيـب واملواسـري من صلب ال يصدأ679.56

99.-7307.91لوازم أنابيـب ومواسـري من حديد أو صلب غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 679.59

القسم 68
فلزات غـري حديدية
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فضة، وبالتني وفلزات أخرى من جمموعة البالتني681
فضة (مبا يف ذلك الفلزات اخلسيسة املكسوة بالفضة) غـري ُمطرقة، أو غـري مشغولة، 681.1

أو نصف مصنعة
7107.00فلزات خسيسة مكسوة بالفضة، مل تشغل أكثر من جعلها نصف مصنعة681.12

7106.91فضة (مبا يف ذلك الفضية املطلية بالذهب أو البالتني) غـري ُمطرقة681.13
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شكل 681.14 على  أو  مصنعة  نصف  البالتني)  أو  بالذهب  املطلية  الفضة  ذلك  يف  (مبا  فضة 
مسحوق 

7106.10, .92

أو 681.2 بالبالتني  مكسوة  فلزات  ذلك  يف  البالتني (مبا  جمموعة  من  أخرى  وفلزات  بالتني 
بفلزات أخرى من جمموعة البالتني) غـري ُمطرقة، أو غـري مشغولة أو نصف مصنعة

فلزات خسيسة، أو فضة أو ذهب، مكسوة بالبالتني أو بفلزات أخرى من جمموعة 681.22
البالتني، مل تشكل أكثر من جعلها نصف مصنعة.

7111.00

7110.11بالتني وسبائك بالتني، غـري ُمطرقة أو على شكل مسحوق681.23

41. ,31. ,7110.21فلزات أخرى من جمموعة البالتني وسبائك منها، غـري ُمطرقة أو على شكل مسحوق 681.24

,39. ,29. ,7110.19 بالتني وفلزات أخرى من جمموعة البالتني وسبائك منها، بأشكال نصف مصنعة أخرى681.25
.49

حناس682
الكهربائي، 682.1 بالتحليل  للتنقية  حناس  من  (أنودات)  أقطات  وغـري منقى،  منقى  حناس، 

سبائك حناس غـري مطرق
حناس غـري منقى (مبا يف ذلك النحاس املنفط ولكن باستثناء النحاس األمسنيت)، أقطاب 682.11

(أنودات) من حناس للتنقية بالتحليل الكهربائي
7402.00

19.-7403.11حناس منقى682.12

7405.00سبائك رئيسية من النحاس682.13

29.-7403.21سبائك حناس (غـري السبائك الرئيسية)682.14

قضبان وأسياخ وجانبيات من حناس682.3
7407.10... من حناس منقى682.31

29. ,7407.21... من سبائك حناس682.32

أسالك حناس682.4
19. ,7408.11... من حناس منقى682.41

29.-7408.21... من سبائك حناس682.42

ألواح وصفائح وقدد من حناس يزيد مسكها على ١٥,٠ مم682.5
19. ,7409.11... من حناس منقى682.51

90.-7409.21... من سبائك حناس682.52

رقائق من حناس (سواء أكانت أم مل تكن مطبوعة أو مبطنة بورق أو ورق مقوى أو 682.6
لدائن أو مواد تبطني مماثلة، ال يتجاوز مسكها ١٥,٠ مم (مع استبعاد مسك البطانة)، 

مساحيق وقشور من حناس. 
رقائق من حناس (سواء أكانت أم مل تكن مطبوعة أو مبطنة بورق أو ورق مقوى أو 682.61

لدائن أو مواد تبطني مماثلة، ال يتجاوز مسكها ١٥,٠ مم (مع استبعاد مسك البطانة)
7410.11-.22

20. ,7406.10مساحيق وقشور من حناس682.62

أنابيـب ومواسـري ولوازم أنابيـب أو مواسـري (مثل الوصالت القارنة، واألكواع واجللب) 682.7
من حناس

29.-7411.10أنابيـب ومواسـري682.71

20. ,7412.10لوازم أنابيـب أو مواسـري682.72
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نيكل683
نيكل وسبائك النيكل، غـري ُمطرقة (عدا أقطاب (أنودات) الطالء الكهربائي)683.1

7502.10نيكل، غـري سبائكي683.11

7502.20سبائك نيكل683.12

نيكل وسبائك النيكل، مشغولة (عدا أقطاب (أنودات) الطالء الكهربائي)683.2
22.-7505.11قضبان، وأسياخ وجانبيات وأسالك من نيكل683.21

واألكواع 683.22 القارنة،  الوصالت  (مثل  مواسـري  أو  أنابيـب  ولوازم  ومواسـري  أنابيـب 
واجللب) من النيكل

7507.11-.20

7504.00مساحيق وقشور من النيكل683.23

20. ,7506.10ألواح وصفائح وقدد ورقائق من النيكل683.24

ألومنيوم684
ألومنيوم وسبائك ألومنيوم، غـري ُمطرقة684.1

7601.10ألومنيوم، غـري سبائكي684.11

7601.20سبائك ألومنيوم684.12

ألومنيوم وسبائك ألومنيوم، مشغولة684.2
29.-7604.10قضبان وأسياخ وجانبيات من ألومنيوم684.21

29.-7605.11أسالك ألومنيوم684.22

92.-7606.11ألواح وصفائح وقدد من ألومنيوم يزيد مسكها على ٢,٠ مم684.23

رقائق من ألومنيوم (سواء أكانت أم مل تكن مطبوعة أو مبطنة بورق أو ورق مقوى أو 684.24
لدائن أو مواد تبطني مماثلة، ال يتجاوز مسكها ٢,٠ مم (مع استبعاد مسك البطانة)

7607.11-.20

20. ,7603.10مساحيق وقشور من ألومنيوم684.25

20. ,7608.10أنابيـب ومواسـري من األلومنيوم684.26

7609.00لوازم أنابيـب ومواسـري ألومنيوم (مثل الوصالت القارنة، األكواع واجللب)684.27

رصاص685
رصاص وسبائك الرصاص، غـري ُمطرقة685.1

99. ,7801.91رصاص وسبائك رصاص غـري منقى685.11

7801.10رصاص منقى685.12

20.-7804.11ألواح، وصفائح، وقدد، ورقائق من رصاص، مساحيق وقشور من رصاص685.2685.2

زنك686
زنك وسبائك زنك غـري ُمطرقة686.1

12. ,7901.11زنك، غـري سبائكي686.11

7901.20سبائك زنك686.12

زنك وسبائك زنك مشغولة686.3
7904.00قضبان، وأسياخ وجانبيات وأسالك من زنك686.31
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7905.00ألواح وصفائح وقدد ورقائق من زنك686.32

90 ,7903.10غبار الزنك (املسحوق األزرق)، مساحيق وقشور من زنك686.33

قصدير687
قصدير وسبائك قصدير، غـري ُمطرق687.1

8001.10قصدير، غـري سبائكي687.11

8001.20سبائك قصدير687.12

8003.00قضبان، وأسياخ وجانبيات وأسالك من قصدير687.2687.2

فلزات خسيسة غـري حديدية متنوعة مستخدمة يف امليتالورجيا، وسبائك فلزية خزفية689
تنغستني (ولفرام) وموليـبدنوم، وتنتاليوم ومغنيسيوم، غـري مطرق (مبا يف ذلك الفضالت 689.1

واخلردة)
97. ,94. ,8101.10تنغستني (ولفرام)، غـري مطرق، فضالت وخردة من التنغستني689.11

97. ,94. ,8102.10موليـبدنوم، غـري مطرق، وفضالت وخردة موليـبدنوم689.12

تنتالوم، غـري مطرق (مبا يف ذلك قضبان وأسياخ مستحضرة مبجرد التلبيد) فضالت 689.13
وخردة، مساحيق

8103.20, .30

8104.20فضالت وخردة من مغنيسيوم689.14

19. ,8104.11مغنيسيوم، غـري مطرق689.15

منتجات وسيطة ناجتة عن تعدين الكوبالت، كوبالت وكادميوم، وتيتانيوم وزيركونيوم، 689.8
غـري مطرق (مبا يف ذلك الفضالت واخلردة)

الكوبالت، 689.81 تعدين  من  ناجتة  أخرى  وسيطة  ومنتجات  الكربيتيدية،  الكوبالت  خماليط 
كوبالت، غـري مطرق، فضالت وخردة، مساحيق

8105.20, .30

30. ,8107.20كادميوم، غـري مطرق، فضالت وخردة من الكادميوم، مساحيق689.82

30. ,8108.20تيتانيوم، غـري مطرق، فضالت وخردة من التيتانيوم، مساحيق689.83

30. ,8109.20زركونيوم، غـري مطرق، فضالت وخردة من الزركونيوم، مساحيق689.84

فلزات خسيسة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، وسبائك فلزية خزفية وأصناف 689.9
ناجتة منها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر (مبا يف ذلك الفضالت واخلردة)

13. ,8112.12بريليوم، غـري مطرق، فضالت وخردة من الربيليوم، مساحيق689.91

8106.00بزموث وأصناف ناجتة منه (مبا يف ذلك الفضالت واخلردة)689.92

90.-8110.10أنتيمون وأصناف ناجتة منه (مبا يف ذلك الفضالت واخلردة)689.93

8111.00منغنيز وأصناف ناجتة منه (مبا يف ذلك الفضالت واخلردة)689.94

52.-8112.21كروم وأصناف ناجتة منه (مبا يف ذلك الفضالت واخلردة)689.95

8112.92فلزات خسيسة أخرى، غـري مطرق، فضالت وخردة، مساحيق689.98

8113.00سبائك فلزية خزفية وأصناف ناجتة منها (مبا يف ذلك الفضالت واخلردة)689.99



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ١٠٢٤

القسم 69
مصنوعات فلزية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر
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اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

منشآت وأجزاء منشآت، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، من حديد أو 691
صلب أو ألومنيوم

منشآت (عدا املباين سابقة التجهيز الداخلة يف املجموعة 811) وأجزاء منشآت (مثل 691.1
والسقوف،  التشابكية،  والصواري  واألبراج،  السدود،  وبوابات  وأجزاؤها،  اجلسور 
وهياكل السقوف، واألبواب والنوافذ وأطرها، وعتبات لألبواب، والضلف، واملساند 
وزوايا،  وقضبان،  ألواح،  صلب؛  أو  حديد  من  واألعمدة)،  والركائز،  (الدرابزين)، 
وأشكال خاصة، ومقاطع، وأنابيـب، وما مياثلها، مهيأة لالستعمال يف املنشآت، من 

حديد أو صلب
7308.10جسور وأجزاؤها691.11

7308.20أبراج وصوار تشابكية 691.12

7308.30أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات لألبواب 691.13

7308.40معدات للسقاالت أو للشدات الالزمة لصب األسقف لألبنية 691.14

7308.90غـريها 691.19

منشآت ألومنيوم (عدا املباين سابقة التجهيز الداخلة يف املجموعة 811) وأجزاء منشآت 691.2
وهياكل  والسقوف،  التشابكية،  والصواري  واألبراج،  وأجزاؤها،  اجلسور  (مثل 
السقوف، واألبواب والنوافذ وأطرها، وعتبات لألبواب، واملسائد (الدرابزين)، والركائز، 
يف  لالستعمال  مهيأة  مياثلها،  وما  وأنابيـب  وجانبيات،  وقضبان،  ألواح،  واألعمدة)؛ 

املنشآت، من ألومنيوم
7610.10أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات لألبواب691.21

منشآت وأجزاء منشآت من ألومنيوم، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر؛ ألواح، 691.29
وقضبان، وجانبيات، وأنابيـب وما مياثلها، مهيأة لالستعمال يف املنشآت، من ألومنيوم

7610.90

أوعية فلزية للتخزين أو النقل692
خزانات، وصهاريج، وأحواض، وأوعية مماثلة جلميع املواد (ما عدا الغازات املضغوطة 692.1

أو املسيلة)، من حديد أو صلب أو ألومنيوم، جتاوز سعتها ٣٠٠ لتر، بغـري جتهيزات 
ميكانيكية أو حرارية، سواء كانت أو مل تكن مبطنة أو معزولة حراريًا

7309.00... من حديد أو صلب692.11

7611.00... من ألومنيوم692.12

ذلك 692.4 يف  (مبا  املواد  جلميع  مماثلة  وأوعية  وعلب،  وصفائح،  وبراميل،  ودنان،  صهاريج، 
الغازات املضغوطة أو املسيلة)، من حديد أو صلب أو ألومنيوم، ال جتاوز سعتها ٣٠٠ لتر، 

بغـري جتهيزات ميكانيكية أو حرارية، سواء كانت أو مل تكن مبطنة أو معزولة حراريًا
صهاريج، ودنان، وبراميل، وصفائح، وعلب، وأوعية مماثلة جلميع املواد (عدا الغازات 692.41

املضغوطة أو املسيلة)، من حديد أو صلب، ال جتاوز سعتها ٣٠٠ لتر، بغـري جتهيزات 
ميكانيكية أو حرارية، سواء كانت أو مل تكن مبطنة أو معزولة حراريًا

7310.10-.29

دنان، وبراميل، وصفائح، وعلب، وأوعية مماثلة (مبا يف ذلك األوعية األنبوبية القاسية 692.42
أو الطرية)، من ألومنيوم، جلميع املواد (عدا الغازات املضغوطة أو املسيلة)، ال جتاوز 
سعتها ٣٠٠ لتر، بغـري جتهيزات ميكانيكية أو حرارية، سواء كانت أو مل تكن مبطنة 

أو معزولة حراريًا

7612.10, .90
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7311.00أوعية للغاز املضغوط أو املسيل، من حديد أو صلب692.43

7613.00أوعية للغاز املضغوط أو املسيل، من األلومنيوم692.44

أسالك (عدا األسالك الكهربائية املعزولة)، واأللواح الشبكية املستعملة للسياج693
أسالك وحبال وأمراس وشرائط مضفورة وعّالقات وما مياثلها، جمدولة، من حديد أو 693.1

صلب أو حناس أو ألومنيوم، غـري معزولة كهربائيًا
90. ,7312.10... من حديد أو صلب693.11

7413.00... من حناس693.12

90. ,7614.10... من ألومنيوم693.13

أسالك شائكة من حديد أو صلب؛ أسالك مستديرة، أو مفردة مسطحة، شائكة أو 693.2693.2
غـري شائكة، وأسالك مزدوجة غـري حمكمة الربم، من النوع املستعمل يف السياج، من 

حديد أو صلب

7313.00

نسيج (مبا يف ذلك ما كان منها متصل األطراف)، وألواح شبكية، وشباك، وسياج، 693.5693.5
من أسالك حديد، أو صلب، فلز ممدد، من حديد أو صلب

7314.12-.50

مسامـري ومسامـري لولبية (قالووظ - براغي)، ومسامـري صمولة، ومسامـري برشام، 694
وما مياثلها، من حديد أو صلب أو حناس أو ألومنيوم

مسامـري، ومسامـري تنجيد، ودبابيس ورق رسم، ومسامـري مموجة، ومشابك مزدوجة 694.1694.1
(خالف ما يدخل منها يف البند 895.12)، وأصناف مماثلة، من حديد أو صلب، سواء 

كانت أو مل تكن برؤوس من مادة أخرى، ما عدا األصناف اليت برؤوس من حناس

7317.00

(شناكل) 694.2 وحماجن  ورزات  صمولة،  ومسامـري  براغي)،   - (قالووظ  لولبية  مسامـري 
لولبية، ومسامـري برشام، ومسامر خابورية، ومسامـري تيلة، وحلقات (وردات) (مبا يف 

ذلك احللقات النابضة (الزنربكية))، وأصناف مماثلة، من حديد أو صلب 
19.-7318.11... أصناف ملولبة694.21

29.-7318.21... أصناف غـري ملولبة694.22

مسامـري، ومسامـري تنجيد، ودبابيس ورق رسم، ومشابك مزدوجة (خالف ما يدخل 694.3
منها يف البند 895.12)، وأصناف مماثلة، من حناس أو من حديد أو صلب برؤوس حناس، 
مسامـري لولبية (قالووظ - براغي)، ومسامـري صمولة، وصواميل، وحماجن (شناكل) 
لولبية، ومسامـري برشام، ومسامـري خابورية، ومسامـري تيلة، وحلقات (وردات) (مبا يف 

ذلك احللقات النابضة (الزنربكية))، وأصناف مماثلة، من حناس
مسامـري، ومسامـري تنجيد، ودبابيس ورق رسم، ومشابك مزدوجة وأصناف مماثلة، 694.31

من حناس
7415.10

من 694.32 مماثلة،  وأصناف  (الزنربكية))،  النابضة  احللقات  ذلك  يف  (مبا  (وردات)  حلقات 
حناس، غـري ملولبة

7415.21, .29

مسامـري لولبية (قالووظ - براغي)، ومسامـري صمولة وصواميل، وأصناف مماثلة من 694.33
حناس، ملولبة

7415.33, .39

مسامـري، ومسامـري تنجيد ومشابك مزدوجة (خالف ما يدخل منها يف البند 895.12)، 694.4694.4
ومسامـري لولبية (قالووظ - براغي)، ومسامـري صمولة، وصواميل وحماجن (شناكل) 
(وردات)  وحلقات  تيلة،  ومسامـري  خابورية،  ومسامـري  برشام،  ومسامـري  لولبية، 

وأصناف مماثلة من ألومنيوم

7616.10
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عدد يدوية أو مكنية695
عدد يدوية، كاآليت: حمافر وجمارف ومعاول وصواقـري ومعازق وشوك ومدمات، وفؤوس 695.1695.1

األنواع،  مجيع  من  أشجار  ومشذبات  تقليم  مقصات  مماثلة؛  قطع  وعدد  ومقاضب 
وحمشات ومناجل صغـرية وسكاكني كأل ومقصات أغصان وأسافني لألخشاب وعدد 

أخرى مستعملة يف الزراعة أو يف البساتني أو الغابات

8201.10-.90

مناشـري يدوية، ومبارد، ومبارد للخشب، وزرديات، وكماشات، ومالقط، ومقصات 695.2
فلزات، وقاطعات مواسـري، ومقاطل مسامـري ملولبة، وعدد ثقب، وعدد يدوية مماثلة

8202.10مناشـري يدوية695.21

8203.10مبارد، ومبارد للخشب، وعدد مماثلة695.22

زرديات (مبا يف ذلك زرديات القطع)، وكماشات، ومالقط، ومقصات فلزات، وقاطعات 695.23
مواسـري، ومقاطل مسامـري، وعدد ثقب، وعدد مماثلة

8203.20-.40

مفاتيح ربط صواميل وما مياثلها، يدوية (مبا يف ذلك مفاتيح الربط املزودة مبقياس لعزم 695.3695.3
تبادلية،  ربط  مفاتيح  صناديق  (احلنفيات))،  الصنابـري  مفاتيح  ال تشمل  ولكن  اللي، 

مبقابض أو بدوا

8204.11-.20

عدد يدوية (مبا يف ذلك ماسات قطع الزجاج) غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، 695.4
مواقد حلام؛ ملزمات، وقامطات، وما مياثلها عدا توابع وأجزاء العدد املكنية، صناديق، 

أكوار حدادة حممولة، دواليـب شحذ ياكل، تدار باأليدي أو باألرجل 
8205.10عدد للثقب، واللولبة، والثقب اللوليب695.41

8205.20مطارق ومرزبات695.42

8205.30مساحج، وأزاميل، وأزاميل مظفارية، وعدد قطع مماثلة للمشغوالت اخلشبية695.43

8205.40مفكات695.44

8205.51عدد منـزلية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر695.45

60. ,8205.59عدد يدوية أخرى (مبا يف ذلك قواطع ماسية للزجاج)؛ مواقد حلام695.46

8205.70ملزمات، وقامطات، وما مياثلها695.47

أو 695.48 باأليدي  تدار  ياكل،  شحذ  دواليـب  احلمل؛  سهلة  حدادة  أكوار  صنادين؛ 
باألرجل

8205.80

8205.90جمموعات من صنفني أو أكثر من البنود الداخلة يف املجموعة الفرعية 695.4 695.49

نصال مناشـري من مجيع األنواع (مبا يف ذلك نصال املناشـري اخلاصة بعمل الشقوق أو 695.5
الثقوب أو نصال املناشـري غـري املسننة)

8202.20نصال مناشـري شريطية695.51

نصال مناشـري دائرية (مبا يف ذلك نصال املناشـري اخلاصة بعمل الشقوق أو الثقوب) 695.52
أجزاؤها التشغيلية اليت من الصلب

8202.31

نصال مناشـري دائرية (مبا يف ذلك نصال املناشـري اخلاصة بعمل الشقوق أو الثقوب) 695.53
أجزاؤها التشغيلية املصنوعة من مواد أخرى غـري الصلب

8202.39

8202.40نصال مناشـري سلسلية695.54

8202.91نصال مناشـري مستقيمة، لتشغيل الفلزات695.55

8202.99نصال مناشـري أخرى695.59
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سكاكني ونصال قطع للمكنات أو لألجهزة امليكانيكية؛ عدد قابلة للتبديل تستخدم 695.6
للعدد اليدوية أو املكنية، ألواح، وعيدان، ولقم، وما مياثلها للعدد

90.-8208.10سكاكني ونصال قطع، للمكنات أو لألجهزة امليكانيكية695.61

ألواح، وعيدان، ولقم، وما مياثلها للعدد، غـري مركبة، من كربيدات فلزية ملبدة أو 695.62
من سبائك فلزية خزفية

8209.00

19.,8207.13عدد لثقب الصخور أو حفر األرض695.63

عدد قابلة للتبديل خاصة بالعدد اليدوية، سواء كانت أو مل تكن تدار آليًا، أو خاصة 695.64
أو  اللوليب،  أو الثقب  اخلرم،  أو  بالضغط،  الطبع  أو  الكبس  عدد  املكنية (مثل  بالعدد 
اللولبة، أو الثقب، أو احلفر، أو التقوير، أو التغريز، أو اخلرط، أو تركيـب الرباغي)، مبا 

يف ذلك قوالب سحب الفلزات أو تشكيلها بالبثق

8207.20-.90

إىل 695.7695.7  695.2 الفرعية  املجموعات  يف  الداخلة  العدد  من  أكثر  أو  اثنني  من  مكونة  عدد 
695.5، مهيأة يف جمموعات للبيع بالتجزئة

8206.00

أدوات قطع696
أمواس حالقة ونصلها (مبا يف ذلك النصال غـري تامة الصنع بشكل شرائط)696.3

8212.10أمواس حالقة، غـري كهربائية696.31

8212.20نصال حالقة مأمونة (مبا يف ذلك النصال غـري تامة الصنع بشكل شرائط)696.35

آخر، 696.38 موضع  يف  وال داخلة  غـري مذكورة  غـري كهربائية،  حالقة  أمواس  من  أجزاء 
خبالف اللدائن

8212.90

8213.00مقصات، ومقصات احلياكة، ومقصات مماثلة، ونصاهلا696.4696.4

أدوات قطع أخرى (مثل آالت قص الشعر، وسواطـري اجلزارة أو املطابخ، وسكاكني 696.5
التقطيع والفرم، وقطاعات ورق)؛ جمموعات وأدوات جتميل األيدي واألرجل وأظافرها 

(مبا يف ذلك مبارد األظافر)
8214.10قطاعات ورق، وفتاحات رسائل، وسكاكني حمو، ومشاحذ األقالم، ونصاهلا 696.51

8214.20جمموعات وأدوات للعناية باأليدي أو األرجل وأظافرها (مبا يف ذلك مبارد األظافر)696.55

8214.90أدوات قطع، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر696.59

وسكاكني 696.6 الكعك،  لتقدمي  خاصة  وأدوات  ومقاشد،  ومغارف،  وشوكات،  مالعق، 
للسمك، وسكاكني للزبدة، ومالقط سكر، وأدوات مماثلة للمطبخ أو املائدة

8215.10جمموعات من أصناف متنوعة حمتوية على األقل على صنف واحد مطلي بفلز مثني696.61

8215.20جمموعات أخرى من أصناف خمتلفة696.62

8215.91أصناف، ليست يف جمموعات، مطلية بفلز مثني696.63

8215.99أصناف أخرى، ليست يف جمموعات696.69

سكاكني ذات نصال قاطعة، مسننة أو غـري مسننة (مبا يف ذلك مطاوي تقليم األشجار)، 696.8696.8
خالف السكاكني الداخلة يف البند 695.61، ونصاهلا

8211.10-.95

معدات منـزلية مصنوعة من فلزات خسيسة، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر697
أجهزة طبخ أو تسخني غـري كهربائية من النوع املستعمل لألغراض املنـزلية، وأجزاؤها، 697.3

من حديد أو صلب أو حناس
أجهزة طبخ منـزلية (مثل املواقد واألفران وأجهزة الطبخ والشوايات والكوانني، ومواقد 697.31

الغاز) ودفايات األطباق، غـري الكهربائية، من حديد أو صلب
7321.11-.19
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مواقــد منـزليــة (خبالف أجــهزة الطبخ)، ومصبـعات (شبـكات القضـبان احلـديديـة) 697.32
وما مياثلها من أجهزة التدفئة غـري الكهربائية (مبا يف ذلك األجهزة ذات املراجل اإلضافية 

ألغراض التدفئة املركزية)، من حديد أو صلب 

7321.81-.89

7321.90أجزاء، من حديد أو صلب، لألجهزة الداخلة يف البندين 697.31 و697.33697.32

أدوات للمائدة، أو املطبخ، أو أدوات منـزلية أخرى وأجزاؤها، غـري مذكورة وال داخلة 697.4
يف موضع آخر، من حديد أو صلب أو حناس أو ألومنيوم؛ ألياف من حديد أو صلب؛ 
أدوات جللي األواين ولبادات للجلي أو الصقل، وقفازات، وما مياثلها، من حديد أو 

صلب أو حناس أو ألومنيوم
99.-7323.91أدوات منـزلية وأجزاؤها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، من حديد أو صلب697.41

أدوات منـزلية وأجزاؤها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، من حناس؛ أدوات 697.42
جللي األواين ولبادات للجلي أو الصقل، وقفازات، وما مياثلها، من حناس

7418.11, .19

أدوات منـزلية وأجزاؤها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، من ألومنيوم؛ أدوات 697.43
جللي األواين ولبادات للجلي أو الصقل، وقفازات، وما مياثلها، من ألومنيوم

7615.11, .19

ألياف من حديد أو صلب؛ أدوات جللي األواين ولبادات للجلي أو الصقل، قفازات 697.44
وما مياثلها من حديد أو صلب

7323.10

أدوات صحية وأجزاؤها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، من حديد أو صلب 697.5
أو حناس أو ألومنيوم

90.-7324.10... من حديد أو صلب697.51

7418.20... من حناس697.52

7615.20... من ألومنيوم697.53

غـري مذكورة 697.8 خسيس،  فلز  من  ومرايا،  وأطر،  للزينة،  وأصناف  منـزلية،  أجهزة 
وال داخلة يف موضع آخر

أجهزة ميكانيكية تدار يدويًا، تزن ١٠ كيلوغرامات أو أقل، تستخدم يف إعداد أو يئة 697.81
أو تقدمي األطعمة أو األشربة

8210.00

متاثيل صغـرية ومزخرفات، من فلزات خسيسة؛ أطر للصور، أو للرسوم، أو أطر مماثلة، 697.82
من فلزات خسيسة؛ مرايا من فلزات خسيسة

8306.21-.30

مصنوعات من فلزات خسيسة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699
منتجات صناعة األقفال، وخزائن، وصناديق متينة، وما إليها، ومعدات، غـري مذكورة 699.1

وال داخلة يف موضع آخر، من فلزات خسيسة
مغاليق وأقفال (مبفاتيح، أو بتركيـبات أرقام، أو مما يفتح بالكهرباء) من فلزات خسيسة؛ 699.11

أغالق، وأطر بأغالق، تشتمل على أقفال، من فلزات خسيسة؛ مفاتيح ألي صنف من 
األصناف السابقة، من فلزات خسيس

8301.10-.70

خزائن مصفحة أو مقواة، وصناديق متينة وأبواب وخزانات مأمونة للغرف املصفحة، 699.12
وصناديق النقود واملستندات وما مياثلها، من فلزات خسيسة

8303.00

8302.10مفصالت699.13

8302.20عجالت كراسي699.14

8302.30تركيـبات وجتهيزات أخرى وأصناف مماثلة مالئمة للسيارات699.15

8302.41تركيـبات وجتهيزات أخرى وأصناف مماثلة مالئمة للبنايات699.16

8302.42تركيـبات وجتهيزات أخرى وأصناف مماثلة مالئمة لألثاث699.17
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قبعات 699.19 ومشاجب  قبعات  حامالت  مماثلة؛  وأصناف  أخرى  وجتهيزات  تركيـبات 
وكتائف وتركيـبات مماثلة من فلزات خسيسة؛ غالقات ذاتية احلركة لألبواب

8302.49-.60

سالسل وأجزاؤها (عدا السالسل املكونة من حلقات مفصلية)، من حديد أو صلب699.2
7315.20سالسل إطارات699.21

90.-7315.81سالسل أخرى699.22

دبابيس وإبر، من حديد أو صلب، وخرز وبرق (ترتر) من فلزات خسيسة؛ ولوازم 699.3
من فلزات خسيسة، من النوع املستعمل عادة لأللبسة واحلقائب اليدوية ولوازم السفر، 

وما إىل ذلك
إبر خياطة، وإبر حبك، وخمارز قماش، وصنارات كروشيه، وخمارز تطريز، وأصناف 699.31

مماثلة، لالستعمال اليدوي، من حديد أو صلب
7319.90

يف 699.32 وال داخلة  غـري مذكورة  صلب،  أو  حديد  من  أخرى،  ودبابيس  مأمونة  دبابيس 
موضع آخر

7319.20, .30

ُعرى، 699.33 وحماجن  وُعرى،  ومشابك،  بأغالق،  وأبازمي  وأبازمي،  بأغالق،  وأطر  أغالق، 
ومــا مياثلها، من فلزات خسيسة، من األنواع املستعملة لأللبسة أو األحذية أو الظالت 
أو احلقائب اليدوية أو لوازم السفر أو ألصناف أخرى مصنوعة؛ مسامـري برشام جموفة 

أو مشقوقة الساق، من فلزات خسيسة؛ خرز وبرق (ترتر)، من فلزات خسيسة

8308.10-.90

90.-7320.10نوابض وريش نوابض، من حديد أو صلب699.4699.4

أصناف متنوعة من فلزات خسيسة699.5
90. ,8307.10أنابيـب مرنة من فلزات خسيسة، بلوازمها أو بدوا699.51

8306.10نواقيس وأجراس وما مياثلها، غـري كهربائية، وأجزاؤها، من فلزات خسيسة699.52

سدادات، وأغطية للقناين، واألواين (مبا يف ذلك السدادات الفلينية، واألغطية امللولبة 699.53
وسدادات السكب)، وكبسوالت للقواريـر وفتحات ملولبة للرباميل، وأغطية لفتحات 

الرباميل، وأختام وتوابعها للتغليف، من فلزات خسيسة

8309.10, .90

الفتات، ولوحات أمساء وعناوين ولوحات مماثلة، وأرقام، وحروف، ورموز أخرى، 699.54
من فلزات خسيسة (باستثناء ما يدخل منها يف البند 813.2)

8310.00

من 699.55 مماثلة،  ومنتجات  كهربائي  حلام  وأقطاب  وألواح،  وأنابيـب،  وعيدان،  أسالك، 
فلزات خسيسة أو من كربيدات فلزات، مطلية أو حمشوة مبواد مساعدة لصهر الفلزات، 
من األنواع املستعملة يف حلام الفلزات (بالقصدير أو النحاس أو غـريمها)، أو ترسيـب 
الفلزات أو الكربيدات الفلزية؛ أسالك وعيدان من مساحيق فلزات خسيسة ُمكتلة من 

األنواع املستعملة يف الطالءات الفلزية بالرش

8311.10-.90

مصنوعات من حديد أو صلب، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.6
7316.00مراسي وخطاطيف سفن وأجزاؤها، من حديد أو صلب699.61

مصبوبات من احلديد الصب غـري القابلة للطرق، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع 699.62
آخر

7325.10

99. ,7325.91مصبوبات من حديد أو صلب آخر، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.63

عليها 699.65 جترى  أن  دون  الكبس،  أو  بالتطريق  مشكلة  صلب،  أو  حديد  من  مصنوعات 
عمليات أخرى، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

7326.11, .19

يف 699.67 وال داخلة  غـري مذكورة  صلب،  أو  حديد  من  مصنوعة  أسالك  من  مصنوعات 
موضع آخر

7326.20

7326.90مصنوعات من حديد أو صلب، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.69
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

ونيكل، 699.7 حناس،  من  مصنوعة  آخر،  موضع  يف  وال داخلة  غـري مذكورة  أصناف 
وألومنيوم، ورصاص، وزنك، وقصدير

7419.10سالسل من حناس وأجزاؤها699.71

99. ,7419.91مصنوعات من حناس، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.73

90. ,7508.10مصنوعات من نيكل، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.75

7806.00مصنوعات من رصاص، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.76

7907.00مصنوعات من زنك، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.77

8007.00مصنوعات من قصدير، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.78

99. ,7616.91مصنوعات من ألومنيوم، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.79

منتجات نصف مصنعة ومصنوعات من الكوبلت والكادميوم والتيتانيوم والزركونيوم، 699.8
غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

8105.90كوبلت، مطرق، ومصنوعات من كوبلت، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.81

8107.90كاديوم، مطرق، ومصنوعات من كاديوم، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.83

8108.90تيتانيوم، مطرق، ومصنوعات من تيتانيوم، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.85

زيركونيوم، مطرق، ومصنوعات من زيركونيوم، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع 699.87
آخر

8109.90

منتجات نصف مصنعة ومصنوعات من التنغسنت (ولفرام)، واملوليـبدينوم، والتنتالوم، 699.9
واملغنيسيوم، وفلزات خسيسة أخرى، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

99. ,8101.96تنغستني، مطرق، ومصنوعات من تنغستني، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.91

99. 96. ,8102.95موليبدنيوم، مطرق، ومصنوعات من موليبدنيوم، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.92

8103.90تنتالوم، مشغول، ومصنوعات من تنتالوم، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 699.93

90. ,8104.30مغنسيوم، مطرق، ومصنوعات من مغنيسيوم، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.94

8112.19بريليوم، مطرق، ومصنوعات من بريليوم، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر699.95

فلزات خسيسة، مطرقة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، ومصنوعات من هذه 699.99
الفلزات، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

8112.59, .99

الباب 7
املكنات ومعدات النقل

القسم 71
مكنات ومعدات توليد الطاقة

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مراجل توليد البخار املائي أو غـريه من األخبرة، ومراجل املياه املحمصة، ووحدات 711
مساعدة للمراجل؛ وأجزاؤها

مراجل توليد البخار املائي أو غـريه من األخبرة (ما عدا مراجل املاء الساخن للتدفئة 711.1
املركزية اليت ميكن أيضًا أن تنتج خبارًا ذا ضغط منخفض)؛ مراجل املياه املحمصة
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

19.-8402.11مراجل توليد البخار املائي أو غـريه من األخبرة711.11

8402.20مراجل املياه املحمصة711.12

(مثل 711.2  812.1 أو   711.1 الفرعية  املجموعة  يف  الداخلة  للمراجل  مساعدة  وحدات 
املقتصدات، واملحمصات، ومزيالت السناج، ومستخلصات الغاز)؛ مكثفات لوحدات 

توليد الطاقة اليت تعمل بالبخار املائي أو غـريه من األخبرة
8404.10وحدات مساعدة للمراجل الداخلة يف املجموعة الفرعية 711.1 أو 812.1 711.21

8404.20مكثفات لوحدات توليد الطاقة اليت تعمل بالبخار املائي أو غـريه من األخبرة711.22

أجزاء املراجل والوحدات املساعدة للمراجل الداخلة يف املجموعتني الفرعيتني 711.1 711.9
و711.2

8402.90أجزاء املراجل الداخلة يف املجموعة الفرعية 711.1 711.91

8404.90أجزاء األجهزة واملعدات الداخلة يف املجموعة الفرعية 711.2 711.92

العنفات (التوربينات) البخارية املائية وغـريها من العنفات (التوربينات) البخارية، 712
وأجزاؤها، غـري املذكورة وال الداخلة يف موضع آخر

العنفات (التوربينات) البخارية املائية وغـريها من العنفات (التوربينات) البخارية712.1
8406.10... لتسيـري السفن712.11

82. ,8406.81... غـريها712.19

8406.90أجزاء للعنفات (التوربينات) الداخلة يف املجموعة الفرعية 712.1 712.8712.8

حمركات احتراق داخلي مكبسية، وأجزاؤها، غـري املذكورة وال الداخلة يف موضع 713
آخر

حمركات احتراق داخلي مكبسية للطائرات، وأجزاؤها، غـري املذكورة وال الداخلة يف 713.1
موضع آخر

بالشرر، 713.11 اإلشعال  بنظام  تعمل  دوارة،  أو  ترددية  مكبسية  داخلي  احتراق  حمركات 
للطائرات

8407.10

يف 713.19 وال الداخلة  غـري املذكورة   ،713.11 البند  يف  الداخلة  الطائرات،  حمركات  أجزاء 
موضع آخر

8409.10

حمركات احتراق داخلي مكبسية، لتسيـري املركبات الداخلة يف القسم 78، واملجموعة 713.2
722، والبنود 744 و14 و744.15 و891.11

33.-8407.31حمركات مكبسية ترددية سعة أسطواناا ال جتاوز ٠٠٠ ١ سم713.21٣

8407.34حمركات مكبسية ترددية سعة أسطواناا جتاوز ٠٠٠ ١ سم713.22٣

حمركات احتراق داخلي مكبسية تعمل بنظام إشعال انضغاطي (حمركات ديزل أو شبه 713.23
ديزل) من نوع يستخدم لتسيـري املركبات الداخلة يف القسم 78

8408.20

حمركات احتراق داخلي مكبسية، لتسيـري السفن713.3
8407.21حمركات خارجية للزوارق713.31

8407.29حمركات أخرى ترددية أو دوارة تعمل بنظام اإلشعال بالشرر713.32

أو 713.33 ديزل  (حمركات  انضغاطي  إشعال  بنظام  تعمل  مكبسية  داخلي  احتراق  حمركات 
شبه ديزل)

8408.10

حمركات احتراق داخلي مكبسية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر713.8
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

8407.90حمركات احتراق داخلي مكبسية أخرى ترددية أو دوارة تعمل بنظام اإلشعال بالشرر713.81

حمركات احتراق داخلي أخرى تعمل بنظام اإلشعال االنضغاطي (حمركات ديزل أو 713.82
شبه ديزل)

8408.90

713.9 713.2 الفرعية  املجموعات  يف  الداخلة  املكبسية،  الداخلي  االحتراق  حمركات  أجزاء 
و713.3 و713.8، غـري املذكورة وال الداخلة يف موضع آخر

ما يستخدم حصرًا أو أساسًا يف حمركات االحتراق الداخلي املكبسية اليت تعمل بنظام 713.91
اإلشعال بالشرر

8409.91

ما يستخدم حصرًا أو أساسًا يف حمركات االحتراق الداخلي املكبسية اليت تعمل بنظام 713.92
اإلشعال االنضغاطي (حمركات ديزل أو شبه ديزل)

8409.99

حمركات، غـري كهربائية (عدا ما يدخل منها يف املجموعات 712 و713 و 718)؛ 714
أجزاء هذه املحركات، غـري املذكورة وال الداخلة يف موضع آخر

حمركات رد فعلية714.4
12. ,8411.11حمركات عنفية (توربينية) نفاثة714.41

8412.10حمركات أخرى غـري املحركات العنفية (التوربينية) النفاثة714.49

عنفات (توربينات) غازية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر714.8
22. ,8411.21حمركات عنفية (توربينية) مروحية714.81

82. ,8411.81عنفات (توربينات) غازية أخرى714.89

أجزاء املحركات الداخلة يف البند 714.41 واملجموعة الفرعية 714.9714.8
8411.91أجزاء حمركات عنفية (توربينية) نفاثة أو حمركات عنفية (توربينية) مروحية714.91

8411.99أجزاء العنفات (التوربينات) الغازية الداخلة يف البند 714.89 714.99

وحدات كهربائية دوراة وأجزاؤها، غـري املذكورة وال الداخلة يف موضع آخر716
8501.10حمركات كهربائية ال يتجاوز خرجها ٣٧,٥ واط716.1716.1

34.-8501.31حمركات (عدا املحركات اليت ال يتجاوز خرجها ٣٧,٥ واط)، ومولدات، تيار مستمر716.2716.2

حمركات (عدا املحركات اليت ال يتجاوز خرجها ٣٧,٥ واط)، ومولدات، تيار متناوب716.3
متناوب/تيار 716.31 (تيار  اجلامعة  املحركات  ذلك  يف  (مبا  املتناوب  بالتيار  تعمل  حمركات 

مستمر)، باستثناء املحركات اليت يتجاوز خرجها ٣٧,٥ واط)
8501.20, .40-.53

64.-8501.61مولدات، تيار متناوب716.32

8502.40ُمغيِّرات كهربائية دّوارة716.4716.4

جمموعات توليد كهرباء716.5
جمموعات لتوليد الكهرباء تعمل مبحركات احتراق داخلي مكبسية تعمل بنظام إشعال 716.51

انضغاطي (حمركات ديزل أو شبه ديزل)
8502.11-.20

39. ,8502.31جمموعات توليد أخرى716.52

أجزاء مما يستخدم حصرًا أو أساسًا يف اآلالت الداخلة يف املجموعة 716، غـري مذكورة 716.9716.9
وال داخلة يف موضع آخر

8503.00

مكنات أخرى لتوليد الطاقة وأجزاؤها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر718
عنفات (توربينات) هيدرولية ودواليـب مائية وأجزاؤها718.1

13.-8410.11عنفات (توربينات) هيدرولية ودواليـب مائية718.11

8410.90أجزاء، مبا فيها منظمات، العنفات (التوربينات) اهليدرولية والدواليـب املائية718.19
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مفاعالت نووية وأجزاؤها؛ عناصر وقودية (خراطيش) غـري ُمشعَّعة، للمفاعالت النووية718.7
8401.10مفاعالت نووية718.71

8401.30عناصر وقودية (خراطيش)، غـري ُمشعَّعة718.77

8401.40أجزاء مفاعالت نووية718.78

بالريح، 718.9 املدارة  املحركات  (مثل  آخر  موضع  يف  وال داخلة  غـري مذكورة  حمركات، 
واملحركات املدارة باهلواء الساخن)؛ أجزاء غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 

هلذه املحركات وللمحركات الردفعلية الداخلة يف البند 714.49
8412.21حمركات خطية التأثـري تعمل بالقوة اهليدرولية (أسطوانات)718.91

8412.31حمركات خطية التأثـري تعمل بقوة اهلواء املضغوط (أسطوانات)718.92

80. ,39. ,8412.29حمركات أخرى718.93

8412.90أجزاء املحركات الداخلة يف البنود 714.49 و718.91 و718.92 و718.93 718.99

القسم 72
مكنات خمصّصة لصناعات معّينة

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مكنات زراعية (ما عدا اجلرارات)، وأجزاؤها721
مكنات مما ُيستعمل يف الزراعة أو البستنة أو احلراجة إلعداد التربة أو فالحتها؛ دحاريج 721.1

تسوية املروج أو املالعب الرياضية؛ وأجزاؤها 
8432.10حماريث 721.11

مكنات للبذر أو الغرس أو الشتل؛ مكنات توزيع األمسدة ونشر األمسدة احليوانية (عدا 721.12
األدوات اليدوية)

8432.30, .40

29. ,8432.21مسلفات ومسخفات ومعشبات وعزاقات ومشاطات (عدا األدوات اليدوية) 721.13

مكنات أخرى مما ُيستعمل يف الزراعة أو البستنة أو احلراجة إلعداد التربة أو فالحتها؛ 721.18
دحاريج تسوية املروج أو املالعب الرياضية

8432.80

8432.90أجزاء املكنات الداخلة يف املجموعة الفرعية 721.1 721.19

أعشاب 721.2 حاشات  العلف)؛  أو  القش  مكابس  ذلك  يف  (مبا  دراس  أو  حصد  مكنات 
وحشائش؛ مكنات تنظيف أو فرز أو تصنيف البذور أو احلبوب أو تصنيف البيض 
البند  يف  الداخلة  الطحن  (غـري مكنات  الزراعية  املنتجات  من  غـريها  أو  الفواكه  أو 

727.11)؛ وأجزاؤها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 

19. ,8433.11حاشات، للمروج واملتنـزهات واملالعب الرياضية721.21

8433.51مكنات حصد ودراس721.22

 ,40.-8433.20مكنات أخرى للحصد والدراس؛ حاشات (عدا احلاشات الواردة يف البند 721.21) 721.23
.52-.59

8433.60مكنات تنظيف وفرز وتصنيف البيض أو الفواكه أو غـريها من املنتجات الزراعية721.26

مكنات تنظيف وفرز وتصنيف البذور أو احلبوب أو اخلضروات البقلية اليابسة (عدا 721.27
مكنات الطحن الداخلة يف البند 727.11)

8437.10

8433.90أجزاء املكنات الداخلة يف البنود من 721.21 لغاية 721.26 721.29
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مكنات احللب ومكنات صناعة األلبان، وأجزاؤها721.3
8434.10مكنات حلب721.31

8434.20مكنات صناعة األلبان 721.38

8434.90أجزاء مكنات احللب ومكنات صناعة األلبان 721.39

مكنات مما ُيستعمل يف الزراعة أو البستنة أو احلراجة أو تربية الطيور الداجنة أو تربية 721.9
النحل، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، وأجزاؤها غـري املذكورة وال الداخلة 

يف موضع آخر 
معاصر ومهارس ومكنات مماثلة مما ُيستعمل يف صناعة النبيذ أو السيدر أو عصائر الفواكه 721.91

أو األشربة املماثلة 
8435.10

29. ,8436.21مكنات تربية الطيور الداجنة؛ وأجهزة حضانة وتفريخ الطيور الداجنة 721.95

مكنات أخرى مما ُيستعمل يف الزراعة أو البستنة أو احلراجة أو تربية النحل (مبا يف ذلك 721.96
أجهزة االستنبات املزودة مبعدات ميكانيكية أو حرارية)

8436.10, .80

8435.90أجزاء املكنات الواردة يف البند 721.91 721.98

99. ,8436.91أجزاء املكنات واألجهزة الداخلة يف البندين 721.95 و721.96 721.99

جرارات (ما عدا ما يدخل منها يف البندين 744.14 و744.15)722
8701.30جرارات مد السكك احلديدية722.3722.3

جرارات بدواليـب (ما عدا ما يدخل منها يف البندين 744.14 و744.15)722.4
8701.10جرارات يقودها املشاة722.41

8701.90جرارات أخرى بدواليـب (عجالت)722.49

وحدات ومعدات اهلندسة املدنية واملقاوالت؛ وأجزاؤها723
بولدوزرات وجرافات تسوية وُمدرِّجات وممهدات، ذاتية احلركة723.1

19. ,8429.11بولدوزرات وجرافات تسوية723.11

8429.20مدرجات وممهدات723.12

جمارف ميكانيكية وحفارات وجمارف حتميل، ذاتية احلركة723.2
8429.51جمارف حتميل أمامي723.21

8429.52جمارف ميكانيكية وحفارات وجمارف حتميل ذات هياكل علوية تدور ٣٦٠ درجة723.22

8429.59جمارف ميكانيكية وحفارات وجمارف حتميل أخرى ذاتية احلركة723.29

أو التدميج 723.3 الدك  أو  التنقيـب  أو  الكشط  أو  التمهيد  أو  التدريج  أو  لإلزاحة  مكنات 
أو االستخراج أو احلفر، للتربة أو املعادن أو الركازات، ذاتية احلركة، غـري مذكورة 

وال داخلة يف موضع آخر 
8429.30كاشطات723.31

8429.40مكنات دك ودحاريج تسوية طرق723.33

8430.31قاطعات فحم أو صخر ومكنات شق األنفاق723.35

8430.41مكنات أخرى للحفر واحلفر العمودي723.37

أو 723.39 الدك  أو  التنقيـب  أو  الكشط  أو  التمهيد  أو  التدريج  أو  لإلزاحة  أخرى  مكنات 
االستخراج، للتربة أو املعادن أو الركازات، ذاتية احلركة 

8430.50
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مكنات لإلنشاءات أو التعدين، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 723.4
8430.10مكنات دق الركائز ومكنات استخراجها723.41

8430.20جرافات ثلج ونافخات ثلج723.42

8430.39مكنات قطع الفحم أو الصخر ومكنات شق األنفاق، غـري ذاتية احلركة 723.43

8430.49مكنات أخرى للحفر واحلفر العمودي، غـري ذاتية احلركة 723.44

8430.61مكنات دك أو تدميج، غـري ذاتية احلركة723.45

8430.69مكنات أخرى، غـري ذاتية احلركة723.47

8479.10مكنات لألشغال العامة أو البناء أو ما إىل ذلك، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 723.48

أجزاء، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، للمكنات الداخلة يف املجموعة 723 723.9
(باستثناء البند 723.48) ويف املجموعة الفرعية 744.3

8431.41دالء وجمارف وكباشات وكالبات723.91

8431.42نصال البولدوزرات أو جرافات التسوية723.92

8431.43أجزاء ملكنات احلفر أو احلفر العمودي الداخلة يف البند 723.37 أو 723.44 723.93

أجزاء أخرى للمكنات الداخلة يف املجموعة 723 (باستثناء البند 723.48) ويف املجموعة 723.99
الفرعية 744.3 

8431.49

مــكنات املـــواد النسجيــة واجللــود، وأجــزاؤها، غـري املذكــورة وال الداخـــلة يف724
موضع آخر 

مكنات خياطة (عدا مكنات خياطة الكتب الداخلة يف البند 726.81)؛ واألثاث والقواعد 724.3
املكنات  وأجزاء  اخلياطة،  مكنات  وإبر  اخلياطة؛  ملكنات  خصيصًا  املصممة  واألغطية 

واألثاث الداخلة يف هذا البند
8452.10مكنات خياطة من الطراز املنـزيل 724.33

29. ,8452.21مكنات خياطة أخرى724.35

إبر مكنات خياطة؛ وأثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصًا ملكنات اخلياطة؛ أجزاء 724.39
املكنات واألثاث الداخلة يف املجموعة الفرعية 724.3 

8452.30-.90

مكنات لبثق أو سحب أو نسج أو قطع املواد النسجية، مكنات إلعداد األلياف النسجية، 724.4
مكنات الغزل أو الفتل أو الربم وغـريها من مكنات إنتاج الغزل النسجي؛ مكنات لف 
املواد النسجية أو لفها على بكرات (مبا يف ذلك لف خيــوط اللحمة)، أجـزاء وتوابع 

هذه املكنات
8444.00مكنات لبثق أو سحب أو نسج أو قطع املواد النسجية االصطناعية 724.41

19.-8445.11مكنات إلعداد األلياف النسجية 724.42

مكنات غزل أو فتل أو برم املواد النسجية؛ مكنات لف املواد النسجية (مبا يف ذلك لف 724.43
خيوط اللحمة) أو لفها على بكرات 

8445.20-.40

أجزاء وتوابع للمكنات الداخلة يف املجموعة الفرعية 724.4 أو البند 724.54 أو للمكنات 724.49
املساعدة هلا

8448.20-.39



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ١١٤٤

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مكنات نسج ومكنات تصنـري (تريكو) ومكنات تثبيت الغرز ومكنات لصنع الغزل 724.5
الربمي، أول التول، أو املسننات (دانتيال)، أو املطرزات، أو املزركشات أو املضفرات 
أو الشبيكة، ومكنات عنقدة اخلصل أو صنع األقمشة غـري املنسوجة، مكنات لتحضـري 
الغزل الستعماله يف املكنات الداخلة يف البنود 724.51 و724.52 و724.53؛ ومكنات 
لصنع أو إمتام جتهيز اللباد قطعًا أو بأشكال خاصة (مبا يف ذلك مكنات صنع قبعات 

اللباد)، قوالب لصنع القبعات
30.-8446.10مكنات نسج (أنوال)724.51

20.-8447.11مكنات تصنـري، ومكنات تثبيت الغرز724.52

املطرزات، 724.53 أو  (دانتيال)،  املسننات  أو  التول،  أول  الربمي،  الغزل  لصنع  مكنات 
أو املزركشات أو املضفرات أو الشبيكة، ومكنات عنقدة اخلصل 

8447.90

8445.90مكنات لتحضـري الغزل الستعماله يف املكنات الداخلة يف البنود 724.51 لغاية 724.53 724.54

مكنات لصنع أو إمتام جتهيز اللباد أو األقمشة غـري املنسوجة قطعا أو بأشكال خاصة، 724.55
مبا يف ذلك مكنات صنع قبعات اللباد؛ وقوالب صنع القبعات

8449.00

724.53؛ 724.6 لغاية   724.41 البنود  يف  الداخلة  املكنات  مع  لالستخدام  مساعدة  مكنات 
أجزاء وتوابع مما ُيستخدم حصرًا أو أساسًا مع املكنات الداخلة يف البنود 724.51 لغاية 

724.53، أو مع املكنات املساعدة هلا

مكنات مساعدة لالستخدام مع املكنات الداخلة يف البنود 724.41 و724.42 و724.43 724.61
و724.51 و724.52 و724.53 

8448.11, .19

املكنات 724.67 أو   724.51 البند  يف  الداخـلة  (األنــوال)  النسج  مكنات  وتوابـع  أجــزاء 
املساعدة هلا

8448.42, .49

59. ,8448.51أجزاء وتوابع للمكنات الداخلة يف البندين 724.52 و724.53 أو للمكنات املساعدة هلا 724.68

مكنات (خالف املكنات الداخلة يف املجموعة الفرعية 775.1) لغسل أو تنظيف أو 724.7
عصر أو جتفيف أو كي أو كبس (مبا يف ذلك مكابس الصهر) أو قصر أو صبغ أو 
ذيـب أو إمتام جتهيز أو تغطية أو تشريـب الغزل النسجي أو األقمشة أو األصناف 
من  غـريه  أو  األساسي  القماش  على  املعاجني  لوضع  مكنات  االصطناعية؛  النسجية 
احلوامل املستعملة يف صنع أغطية األرضيات مثل مشع األرضية (الينوليوم)؛ مكنات للف 

األقمشة النسجية على بكرات أو حلها أو طيها أو قصها أو تسنينها
غساالت منـزلية وغساالت حمالت غسل األلبسة (مبا يف ذلك املكنات اليت تقوم بعملييت 724.71

الغسل والتجفيف كلتيهما)، جتاوز سعة كل منها ١٠ كغم من البياضات اجلافة 
8450.20

8451.10مكنات تنظيف بالطريقة اجلافة724.72

مكنات جتفيف جتاوز سعة كل منها ١٠ كغم من البياضات اجلافة (عدا ما يدخل منها 724.73
يف املجموعتني الفرعيتني 741.8 و743.5) 

8451.29

غساالت (عدا الغساالت املنـزلية وغساالت حمالت غسل األلبسة) أو مكنات تنظيف 724.74
(عدا مكنات التنظيف بالطريقة اجلافة)، أو عصر أو كبس (مبا يف ذلك مكابس الصهر) 
أو قصر أو صبغ أو ذيـب أو إمتام جتهيز (عدا مكنات إمتام جتهيز اللباد) أو تغطية أو 
تشريـب الغزل النسجي، أو األقمشة، أو األصناف النسجية االصطناعية؛ مكنات لوضع 
املعاجني على القماش األساسي أو غـريه من احلوامل املستعملة يف صنع أغطية األرضيات 
مثل مشع األرضية (الينوليوم)؛ مكنات للف األقمشة النسجية على بكرات أو حلها أو 

طيها أو قصها أو تسنينها 

8451.30-.80

مكنات (عدا مكنات اخلياطة) لتحضـري أو دباغة أو شغل الصالل أو اجللود أو اجللود 724.8
املدبوغة لصنع أو إصالح األحذية أو األصناف األخرى املصنوعة من الصالل أو اجللود 

أو اجللود املدبوغة، وأجزاؤها
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8453.10مكنات لتحضـري أو دباغة أو شغل الصالل أو اجللود أو اجللود املدبوغة 724.81

8453.20مكنات لصنع أو إصالح األحذية724.83

مكنات لصنع أو إصالح األصناف اليت ُتصنع من الصالل أو اجللود أو اجللود املدبوغة 724.85
خالف األحذية 

8453.80

8453.90أجزاء املكنات الداخلة يف املجموعة الفرعية 724.8 724.88

أجزاء للمكنات الداخلة يف املجموعتني الفرعيتني 724.7 و724.9775.1
أجزاء للغساالت املنـزلية أو غساالت حمالت غسل األلبسة الداخلة يف البندين 775.11 724.91

و775.11 
8450.90

8451.90أجزاء للمكنات الداخلة يف البنود 724.72 و724.73 و724.74 و775.12 724.92

مكنات صنع الورق وعجينة الورق، ومكنات قص الورق واملكنات األخرى لصنع 725
األصناف الورقية، أو أجزاء هذه املكنات

مكنات لصنع عجينة الورق من مواد سليولوزية ليفية، أو لصنع أو إمتام جتهيز الورق 725.1
أو الورق املقوى

8439.10مكنات لصنع عجينة الورق من مواد سليولوزية ليفية 725.11

30. ,8439.20مكنات لصنع أو إمتام جتهيز الورق أو الورق املقوى 725.12

مكنات أخرى لتشغيل عجينة الورق أو الورق أو الورق املقوى (مبا يف ذلك مكنات 725.2
القص من مجيع األنواع)

8441.10مكنات قص725.21

8441.20مكنات لصنع احلقائب أو األكياس أو املغلفات 725.23

مكنات لصنع العلب أو الصناديق أو اجلعب أو األنابيـب أو الرباميل أو األوعية املماثلة، 725.25
بطريقة غـري القولبة 

8441.30

8441.40مكنات لقولبة أصناف عجينة الورق أو الورق أو الورق املقوى 725.27

8441.80مكنات أخرى725.29

أجزاء املكنات الداخلة يف املجموعة 725.9725
99. ,8439.91أجزاء املكنات الداخلة يف املجموعة الفرعية 725.1 725.91

8441.90أجزاء املكنات الداخلة يف املجموعة الفرعية 725.2 725.99

مكنات الطباعة وجتليد الكتب، وأجزاؤها726
مكنات وأجهزة ومعدات (عدا الُعدد املكنية الداخلة يف املجموعة الفرعية 728.1 أو يف 726.3

املجموعة 731) لسبك احلروف أوصفها أو لتجهيز أو صنع الرواسم (اإلكليشيهات) أو 
األلواح أو األسطوانات، أو غـريها من األجزاء الطابعة؛ حروف ورواسم (إكليشيهات) 
وألواح  (إكليشيهات)  ورواسم  الطابعة؛  األجزاء  من  وغـريها  وأسطوانات  وألواح 
وأسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) حمضرة ألغراض الطباعة (مستوية، أو حمببة، 

أو مصقولة)
مكنات وأجهزة ومعدات (عدا الُعدد املكنية الداخلة يف املجموعة الفرعية 728.1 أو يف 726.31

املجموعة 731) لسبك احلروف أوصفها أو لتجهيز أو صنع الرواسم (اإلكليشبهات) 
أو األلواح أو األسطوانات، أو غـريها من األجزاء الطابعة 

8442.30

حروف، ورواسم (إكليشبهات) وألواح وأسطوانات وأجزاء طابعة أخرى؛ ورواسم 726.35
(إكليشبهات) وألواح وأسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) حمضرة ألغراض الطباعة 

(مستوية، أو حمببة، أو مصقولة) 

8442.50
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مكنات طباعة أوفست726.5
8443.11... ُتغذى مبلفات726.51

8443.12... ُتغذى بصفائح، من الطراز املكتيب (ال جياوز حجم الصفيحة ٢٢ × ٣٦ سم)726.55

8443.13مكنات طباعة أوفست، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 726.59

مكنات طباعة أخرى726.6
15. ,8443.14مكنات طباعة بالضغط (ما عدا الطباعة املرنة (فليكسوغرافيا)) 726.61

8443.16مكنات طباعة مرنة (فليكسوغرافيا) 726.63

8443.17مكنات طباعة باحلفر726.65

8443.19مكنات طباعة أخرى، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 726.69

مكنات جتليد الكتب (مبا يف ذلك مكنات خياطة الكتب)؛ أجزاؤها726.8
8440.10مكنات جتليد الكتب (مبا يف ذلك مكنات خياطة الكتب) 726.81

8440.90أجزاء مكنات جتليد الكتب 726.89

أجزاء املكنات الداخلة يف البند 726.31 ويف املجموعتني الفرعيتني 726.5 و726.9726.6
8442.40أجزاء املكنات الداخلة يف البند 726.31 726.91

8443.91أجزاء املكنات الداخلة يف املجموعتني الفرعيتني 726.5 و726.6 726.99

مكنات جتهيز األغذية (عدا املكنات املنـزلية)؛ أجزاؤها727
مكنات للمطاحن، أو ملعاجلة احلبوب أو اخلضروات البقلية اليابسة (باستثناء املكنات 727.1

من األنواع املستعملة يف املزارع)
مكنات للمطاحن، أو ملعاجلة احلبوب أو اخلضروات البقلية اليابسة (باستثناء املكنات 727.11

من األنواع املستعملة يف املزارع)
8437.80

8437.90أجزاء املكنات الداخلة يف البندين 721.27 و727.11 727.19

مكنات أخرى لتجهيز األغذية، وأجزاؤها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 727.2
8479.20مكنات الستخراج أو حتضـري الدهون احليوانية أو الزيوت أو الدهون النباتية الثابتة 727.21

غـري مذكورة 727.22 الصناعي،  املستوى  على  واألشربة  األطعمة  وصنع  لتحضـري  مكنات 
وال داخلة يف موضع آخر 

8438.10-.80

8438.90أجزاء مكنات جتهيز األغذية الداخلة يف البند 727.22 727.29

مكنات ومعدات أخرى خمصصة لصناعات معينة، وأجزاؤها، غـري مذكورة وال داخلة 728
يف موضع آخر

ُعدد مكنية خمصصة لصناعات معينة؛ وأجزاؤها وتوابعها728.1
مواد 728.11 أو  األسبستوسي  األمسنت  أو  اخلرصانة  أو  اخلزف  أو  احلجر  لشغل  مكنية  ُعدد 

معدنية مماثلة، أو لشغل الزجاج على البارد (عدا ما يدخل منها يف املجموعتني الفرعيتني 
731.1 و745.1) 

8464.10-.90

بطريقة 728.12 التجميع  أو  التغرية  أو  التدبيس  أو  املسمرة  مكنات  ذلك  يف  (مبا  مكنية  ُعدد 
أخرى)، لشغل اخلشب أو الفلني أو العظم أو املطاط الصلد أو اللدائن الصلدة أو املواد 

الصلدة املماثلة (عدا ما يدخل منها يف املجموعتني الفرعيتني 731.1 و745.1) 

8465.10-.99

املجموعة 728.19 يف  الداخلة  املكنية  الُعدد  مع  أساسًا  أو  حصرًا  ُيستخدم  مما  وتوابع  أجزاء 
الفرعية 728.1 

8466.91, .92
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مكنات وأجهزة من النوع املستخدم حصرًا أو أساسًا لصناعة كتل أو ُرقاقات أشباه 728.2
املوصالت، واألجهزة شبه املوصلة، أو الدوائر اإللكترونية املتكاملة أو شاشات العرض 

املسطحة؛ أجزاؤها وتوابعها 
مكنات وأجهزة صناعة الكتل والُرقاقات، أو األجهزة شبه املوصلة، أو صناعة الدوائر 728.21

اإللكترونية املتكاملة وشاشات العرض املسطحة 
8486.10-30

مكنات وأجهزة من النوع املستخدم حصرًا أو أساسًا لصناعة أو إصالح األقنعة أو 728.22
بيكات، أو لتجميع األجهزة شبه املوصلة أو الدوائر اإللكترونية املتكاملة، ولرفع  الشُّ
وتناول وحتميل وتفريغ الكتل والرقاقات واألجهزة شبه املوصلة، والدوائر اإللكترونية 

املتكاملة، وشاشات العرض املسطحة

8486.40

8486.90أجزاء هذه املكنات واألجهزة وتوابعها728.29

مكنات لفرز أو غربلة أو فصل أو غسل أو سحق أو طحن أو خلط أو عجن التربة أو 728.3
احلجارة أو الركازات أو غـريها من املواد املعدنية املوجودة على هيئة صلبة (مبا يف ذلك 
املساحيق واملعاجني)؛ مكنات تكتيل أو تشكيل أو قولبة للوقود املعدين الصلب أو املعاجني 
ى، أو مواد التجصيص، أو غـري ذلك من املنتجات املعدنية،  اخلزفية، أو األمسنت غـري املَُقسَّ

املوجودة على شكل مساحيق أو معاجني؛ مكنات لصنع قوالب الصب من الرمل
مكنات لفرز أو غربلة أو فصل أو غسل التربة أو احلجارة أو الركازات أو غـريها من 728.31

املواد املعدنية املوجودة على هيئة صلبة (مبا يف ذلك املساحيق واملعاجني)
8474.10

مكنات لسحق أو طحن التربة أو احلجارة أو الركازات أو غـريها من املواد املعدنية 728.32
املوجودة على هيئة صلبة (مبا يف ذلك املساحيق واملعاجني)

8474.20

املعدنية 728.33 املواد  من  غـريها  أو  الركازات  أو  احلجارة  أو  التربة  عجن  أو  خللط  مكنات 
املوجودة على هيئة صلبة (مبا يف ذلك املساحيق واملعاجني) 

8474.31-.39

مكنات تكتيل أو تشكيل أو قولبة للوقود املعدين الصلب أو املعاجني اخلزفية، أو األمسنت 728.34
على  املوجودة  املعدنية،  املنتجات  من  غـري ذلك  أو  التجصيص،  مواد  أو  ى،  غـري املَُقسَّ

شكل مساحيق أو معاجني؛ مكنات لصنع قوالب الصب من الرمل

8474.80

8474.90أجزاء املكنات الداخلة يف املجموعة الفرعية 728.3 728.39

يف 728.4 وال داخلة  غـري مذكورة  معينة،  لصناعات  خمصصة  ميكانيكية  وأجهزة  مكنات 
موضع آخر 

أو 728.41 اإللكترونية  أو  الكهربائية  الصمامات  أو  األنابيـب  أو  املصابيح  جتميع  مكنات 
املصابيح الومضية يف مغلفات زجاجية؛ مكنات لصنع الزجاج أو األدوات الزجاجية، 

أو تشغيلها على الساخن 

8475.10-.29

غـري مذكورة 728.42 املواد،  هذه  من  منتجات  لصنع  أو  اللدائن،  أو  املطاط  لشغل  مكنات 
وال داخلة يف موضع آخر 

8477.10-.80

8478.10مكنات لتحضـري أو يئة التبغ، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 728.43

اخلشبية 728.44 املواد  أو  اخلشب  من  الليفية  البناء  ألواح  أو  احلبيـبية  األلواح  لصنع  مكابس 
يف  وال داخلة  غـري مذكورة  الفلني،  أو  اخلشب  معاجلة  مكنات  من  وغـريها  األخرى 

موضع آخر

8479.30

الكهربائية)، 728.46 األسالك  لفائف  لف  مكنات  ذلك  يف  (مبا  الفلزات  ملعاجلة  مكنات 
غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 

8479.81

8401.20مكنات لفصل النظائر، وأجزاؤها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 728.47

يف 728.49 وال داخلة  غـري مذكورة  بذاا،  قائمة  وظائف  تؤدي  ميكانيكية  وأجهزة  مكنات 
موضع آخر

8479.40-.60, .82, 
.89
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

أجزاء، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، للمكنات واألجهزة امليكانيكية الداخلة 728.5
يف البندين 723.48 و727.21 ويف البنود من 728.41 إىل 728.49

8475.90أجزاء املكنات الداخلة يف البند 728.41 728.51

8477.90أجزاء املكنات الداخلة يف البند 728.42 728.52

8478.90أجزاء املكنات الداخلة يف البند 728.43 728.53

أجزاء، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، للمكنات الداخلة يف البنود 723.48 728.55
و727.21 و728.44 و728.46 و728.49 

8479.90

القسم 73
مكنات شغل الفلزات

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

عدد مكنية تعمل بإزالة الفلزات أو مواد أخرى731
عدد مكنية لشغل أية مادة بإزالة املادة، بأشعة ليزر أو بأشعة ضوئية أو فوتونات أخرى 731.1

أو باملوجات فوق الصوتية أو التفريغ الكهربائي أو بالعمليات الكهروكيميائية أو احلزم 
اإللكترونية أو األشعة األيونية أو النفث البالزمي

8456.10... تعمل بأشعة ليزر أو بأشعة أخرى ضوئية أو فوتونية731.11

8456.20... تعمل بالعمليات فوق الصوتية731.12

8456.30... تعمل بعمليات التفريغ الكهربائي731.13

النفث 731.14 أو  أيونية  أشعة  أو  إلكترونية  بأشعة  أو  كهروكيميائية  بعمليات  تعمل   ...
البالزمي

8456.90

مراكز تشغيل باملكنات، ومكنات بناء وحدات (ذات حمطة واحدة) ومكنات حتويل 731.2
متعددة املحطات لشغل الفلزات

8457.10مراكز تشغيل باملكنات731.21

8457.20مكنات بناء وحدات (ذات حمطة واحدة)731.22

8457.30مكنات حتويل متعددة املحطات731.23

731.3 731.2 أو   731.1 الفرعية  املجموعة  يف  الداخلة  (غـري تلك  الفلزات  إلزالة  خمارط 
أو 33.9

8458.11خمارط أفقية، يتم التحكم ا بالطريقة العددية731.31

8458.91خمارط أخرى، يتم التحكم ا بالطريقة العددية731.35

8458.19خمارط أفقية أخرى731.37

8458.99خمارط غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر731.39

مكنات ذات وحدة توجيه، عدد مكنية أخرى للحفر أو للثقب 731.4
8459.10مكنات ذات وحدة توجيه731.41

8459.21مكنات حفر أخرى، يتم التحكم ا بالطريقة العددية731.42

8459.29مكنات حفر، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر731.43
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

8459.31مكنات أخرى للثقب والتفريز، يتم التحكم ا بالطريقة العددية731.44

8459.39مكنات للثقب والتفريز، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر731.45

8459.40مكنات ثقب أخرى731.46

عدد مكنية للتفريز أو التسنني أو التسنني الداخلي بإزالة الفلزات (غـري املخارط الداخلة 731.5
يف املجموعة الفرعية 731.3 أو العدد املكنية الداخلة يف املجموعة الفرعية 731.1 أو 

731.2 أو 731.4)

8459.51مكنات تفريز من النوع املفصلي، يتم التحكم ا بالطريقة العددية731.51

8459.59مكنات تفريز أخرى من النوع املفصلي731.52

8459.61مكنات تفريز أخرى، يتم التحكم ا بالطريقة العددية731.53

8459.69مكنات تفريز، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر731.54

8459.70مكنات تسنني أو تسنني داخلي أخرى731.57

عدد مكنية لتنعيم أو شحذ أو سن أو صقل أو تلميع الفلزات أو كاربيدات الفلزات امللبدة 731.6
أو السبائك أو السبائك الفلزية اخلزفية (سـريميت) أو لتجليخها بالتحضني أو جتهيزها 
بطريقة أخرى، وذلك بواسطة أحجار الشحذ أو املواد احلاّكة أو منتجات الصقل (غـري 

آالت قطع التروس أو شحذها أو جتهيزها، الداخلة يف املجموعة الفرعية 731.7)
حتديد 731.61 ميكن  العددية،  بالطريقة  فيها  التحكم  يتم  منبسط،  سطح  ذات  جتليخ  مكنات 

الوضع يف أي حمور فيها بدقة تبلغ ٠,٠١ مم على األقل
8460.11

مكنات جتليخ ذات سطح منبسط، ال يتم التحكم فيها بالطريقة العددية، ميكن حتديد 731.62
الوضع يف أي حمور فيها بدقة تبلغ ٠,٠١ مم على األقل

8460.19

مكنات جتليخ أخرى، يتم التحكم فيها بالطريقة العددية، ميكن حتديد الوضع يف أي 731.63
حمور فيها بدقة تبلغ ٠,٠١ مم على األقل

8460.21

مكنات جتليخ أخرى، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، ميكن حتديد الوضع يف 731.64
أي حمور فيها بدقة تبلغ ٠,٠١ مم على األقل

8460.29

8460.31مكنات شحذ (لتجليخ العدد واألدوات القاطعة)، يتم التحكم ا بالطريقة العددية731.65

8460.39مكنات شحذ أخرى (لتجليخ العدد واألدوات القاطعة)731.66

8460.40مكنات صقل أو جتليخ بالتحضني731.67

عدد مكنية لتنعيم أو تلميع الفلزات أو كربيدات الفلزات امللبدة أو السبائك الفلزية 731.69
اخلزفية (سـريميت) أو جتهيزها بطرق أخرى، وذلك بواسطة أحجار الشحذ أو املواد 

احلاكة أو منتجات الصقل، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

8460.90

أو 731.7 شحذها  أو  التروس  قطع  أو  البزل  أو  الثقب  أو  التشكيل  أو  للسحج  مكنية  عدد 
الكربيدات  الفلزات أو  أخرى تعمل بإزالة  القطع، وعدد مكنية  النشر أو  جتهيزها أو 
امللبدة أو السبائك الفلزية اخلزفية (سـريميت)، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

8461.20مكنات تشكيل أو ثقب731.71

8461.30مكنات بزل731.73

8461.40مكنات قطع التروس أو شحذها أو جتهيزها731.75

8461.50مكنات نشر أو قطع731.77

الفلزات 731.79 كاربيدات  أو  الفلزات  بإزالة  تعمل  أخرى  مكنية  وعدد  للسحج  مكنية  عدد 
امللبدة أو السبائك الفلزية اخلزفية (سـريميت)، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

8461.90
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الفرعيـة
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الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
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عدد مكنية لشغل الفلزات أو كاربيدات الفلزات امللبدة أو السبائك الفلزية اخلزفية 733
(سـريميت)، دون إزالة املادة

يف 733.1 بالكبس  أو  الدق  أو  بالطرق  الفلزات  لشغل  املكابس)  ذلك  يف  (مبا  مكنية  عدد 
التقومي  الطي أو  الفلزات بالثين أو  قوالب؛ عدد مكنية (مبا يف ذلك املكابس) لشغل 
كاربيدات  الفلزات أو  لشغل  التحزيز؛ مكابس  التخرمي أو  القص أو  التسطيح أو  أو 

الفلزات، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر
8462.10مكنات تشكيل بالطرق أو بالكبس يف قوالب (مبا يف ذلك املكابس) ومطارق733.11

مكنات ثين أو طي أو تسوية أو فلطحة (مبا فيها مكابس) بتم التحكم ا بالطريقة 733.12
العددية

8462.21

مكنات ثين أو طي أو تسوية أو فلطحة (مبا فيها مكابس) بتم التحكم ا بالطريقة 733.13
العددية

8462.29

مكنات قص (مبا فيها مكابس) يتم التحكم ا بالطريقة العددية، غـري املكنات اجلامعة 733.14
بني التخرمي والقص

8462.31

مكنات قص (مبا فيها مكابس) ما عدا املكنات اليت جتمع بني التخرمي والقص، ال يتم 733.15
التحكم ا بالطريقة العددية

8462.39

مكنات خترمي أو نقر (مبا فيها مكابس)، مبا فيها املكنات اجلامعة بني التخرمي والقص، 733.16
يتم التحكم ا بالطريقة العددية 

8462.41

مكنات خترمي أو نقر (مبا فيها مكابس)، مبا فيها املكنات اجلامعة بني التخرمي والقص، 733.17
ال يتم التحكم ا بالطريقة العددية

8462.49

99. ,8462.91مكابس لشغل الفلزات أو كربيدات الفلزات، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر733.18

الفلزية 733.9 السبائك  أو  امللبدة  الفلزات  كربيدات  أو  الفلزات  لشغل  أخرى  مكنية  عدد 
اخلزفية (سـريميت) بدون إزالة للمادة

8463.10مناضد سحب للقضبان واألنابيـب واألشكال اخلاصة واألسالك وما مياثلها733.91

8463.20مكنات تشكيل األسنان بالدلفنة733.93

8463.30مكنات لشغل األسالك733.95

اخلزفية 733.99 الفلزية  السبائك  أو  امللبدة  الفلزات  كربيدات  أو  الفلزات  لشغل  مكنية  عدد 
(سـريميت) بدون إزالة للمادة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

8463.90

أو 735 حصرًا  يستخدم  مما  وتوابع،  آخر،  موضع  يف  وال داخلة  غـري مذكورة  أجزاء 
بصفة أساسية مع املكنات الداخلة يف املجموعتني 731 و733 (مبا يف ذلك حوامل 
التقسيم  ورؤوس  احلركة،  ذاتية  امللولبات  وحوامل  املشغوالت،  ومثبتات  العدد 
الزاوي وملحقات خاصة أخرى للعدد املكنية)؛ حوامل العدد، من أي نوع كانت، 

الستعماهلا يدويًا
للعدد 735.1 زاوية  تقسيم  ورؤوس  احلركة،  ذاتية  امللولبات  وحوامل  املشغوالت،  مثبتات 

املكنية؛ حوامل العدد
8466.10حوامل عدد وملولبات ذاتية احلركة735.11

8466.20مثبتات املشغوالت735.13

8466.30رؤوس تقسيم زاوي وملحقات خاصة أخرى للعدد املكنية735.15
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أجزاء، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، وتوابع مما يستخدم حصرًا أو بصفة 735.9
أساسية مع العدد املكنية الداخلة يف املجموعتني 731 و733

8466.93... للمكنات الداخلة يف املجموعة 735.91731

8466.94... للمكنات الداخلة يف املجموعة 735.95733

مكنات لشغل الفلزات (عدا العدد املكنية)، وأجزاؤها، غـري مذكورة وال داخلة 737
يف موضع آخر

أجهزة حتويل، ومغارف، وقوالب سبك، ومكنات صب، من النوع املستعمل لعمليات 737.1
استخالص الفلزات أو صهرها، وأجزاؤها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

20. ,8454.10أجهزة حتويل، وقوالب سبك، ومغارف737.11

8454.30مكنات صب737.12

8454.90أجزاؤها737.19

مكنات دلفنة الفلزات، واسطوانات هلذه املكنات، وأجزاء مكنات الدلفنة737.2
22.-8455.10مكنة دلفنة الفلزات737.21

90. ,8455.30أسطوانات مكنات دلفنة الفلزات وأجزاء هذه املكنات737.29

مكنات وأجهزة للحام القوسي بالقصدير أو النحاس وغـريمها تعمل بالكهرباء (مبا يف 737.3
ذلك الغاز املسخن بالكهرباء)، أو حزم الليزر أو غـريها من احلزم الضوئية أو الفوتونية 
نفاثات  أو  املغناطيسية،  النبضات  أو  اإللكترونية  احلزم  أو  الصوتية،  فوق  املوجات  أو 
البالزما، سواء كانت قادرة على القطع أم ال؛ مكنات وأجهزة كهربائية لرش الفلزات 
أو كربيدات الفلزات امللبدة ساخنة، وأجزائها غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

8515.11كاويات ومسدسات للحام بالقصدير737.31

8515.19مكنات وأجهزة أخرى للحام بالنحاس أو بالقصدير737.32

8515.21مكنات وأجهزة أخرى للحام الفلزات باملقاومة، ذاتية األداء بالكامل أو جزئيًا737.33

8515.29مكنات وأجهزة أخرى للحام الفلزات باملقاومة737.34

مكنات وأجهزة أخرى للحام الفلزات بالقوس الكهربائي مبا يف ذلك اللحام بقوس 737.35
البالزما، ذاتية األداء بالكامل أو جزئيًا

8515.31

8515.39مكنات وأجهزة أخرى للحام الفلزات بالقوس الكهربائي 737.36

8515.80مكنات وأجهزة أخرى737.37

8515.90أجزاء للمكنات واألجهزة الداخلة يف املجموعة الفرعية 737.39737.3

مكنات وأجهزة للحام بالقصدير أو النحاس أو غـريمها، سواء أكانت أم مل تكن قادرة 737.4
على القطع (غـري تلك الداخلة يف املجموعة الفرعية 737.3)؛ مكنات وأجهزة لسقي 

السطوح تعمل بالغاز، وأجزاؤها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر
8468.10قصبات نفخ متسك باليد737.41

8468.20مكنات وأجهزة أخرى تعمل بالغاز737.42

8468.80مكنات وأجهزة أخرى737.43

8468.90أجزاء للمكنات واألجهزة الداخلة يف املجموعة الفرعية 737.49737.4
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معدات تسخني وتربيد وأجزاؤها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر741
وّقادات 741.2 بالغاز،  أو  املسحوق  الصلب  الوقود  أو  السائل  بالوقود  تعمل  أفران  مشاعل 

ميكانيكية مبا يف ذلك مواقدها اآللية ومفرغات رماد ميكانيكية، وما مياثلها من األجهزة 
وأجزائها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 

8416.10مشاعل أفران تعمل بالوقود السائل741.21

8416.20مشاعل أفران أخرى (مبا يف ذلك املشاعل املتعددة األغراض)741.23

من 741.25 مياثلها  وما  ميكانيكية  رماد  ومفرغات  اآللية،  املواقد  ذلك  يف  مبا  آلية،  وقادات 
األجهزة

8416.30

8416.90أجزاء للمشاعل واألصناف األخرى الداخلة يف املجموعة الفرعية 741.28741.2

أفران وأتونات للصناعة أو املختربات أو إليها، وأجزاؤها 741.3
8514.10أفران وأتونات تسخن باملقاومة، كهربائية741.31

8514.20أفران وأتونات تشغل باحلث الكهربائي أو بالعزل الكهربائي741.32

8514.30أفران وأتونات كهربائية أخرى741.33

8514.40معدات تسخني أخرى تشغل باحلث الكهربائي أو بالعزل الكهربائي741.34

8514.90أجزاء للمعدات الداخلة يف البنود 741.31 لغاية 741.35741.34

أنواع 741.36 أو  املعادن)  (خامات  الركازات  صهر  أو  حتميص  يف  تستخدم  وأفران  أتونات 
البـرييت أو الفلزات األخرى أو معاجلتها باحلرارة بطرق أخرى، غـري كهربائية

8417.10

8417.20أفران املخابز (مبا يف ذلك خمابز البسكويت)، غـري كهربائية741.37

8417.80أتونات وأفران غـري كهربائية أخرى (مبا يف ذلك أفران حرق القمامة)741.38

8417.90أجزاء لألتونات واألفران الداخلة يف البنود 741.36 لغاية 741.39741.38

ثالجات وجممدات وغـريها من معدات التربيد أو التجميد (كهربائية أو غـري كهربائية) 741.4
خبالف الثالجات واملجمدات من الطراز املنـزيل، وأجزاء الثالجات واملجمدات وغـريها 

من أجهزة التربيد أو التجميد
خزائن (غـري النوع املنـزيل) أو أصونة أو نضد أو خمازن للتربيد أو التجميد تستخدم 741.43

ألغراض العرض، وما مياثلها من معدات التربيد أو التجميد
8418.50

69. ,8418.61معدات تربيد أو جتميد أخرى، مضخات حرارية741.45

أو 741.49 (كهربائية  التجميد  أو  التربيد  معدات  من  وغـريها  واملجمدات  للثالجات  أجزاء 
غـري كهربائية)

8418.91, .99

مكنات تكيـيف هواء، حمتوية على مروحة مبحرك وعلى جتهيزات لتغيـري درجة احلرارة 741.5
والرطوبة، وأجزاؤها

... من النوع الذي يـركب يف النوافذ أو اجلدران، مكيفات جممعة يف جسم واحد أو 741.51
”اجلهاز املشطور“ 

8415.10

83.-8415.20... مكيفات هواء من أنواع أخرى741.55

8415.90أجزاء ملكنات تكيـيف اهلواء الداخلة يف املجموعة الفرعية 741.59741.5
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أو 741.7 اهلواء  لتسيـيل  احلرارة  تبادل  وأجهزة  والتكريـر،  التقطـري  وأجهزة  الغاز،  مولدات 
الغاز

مولـدات غـاز املولدات أو الغـاز املائي، مع منقياا أو بـدوا، مولدات غـاز األسيتلني 741.71
وما مياثلها من مولدات الغاز مبعاجلة املاء، مع منقياا أو بدوا

8405.10

8405.90أجزاء للمولدات الداخلة يف البند 741.72741.71

8419.40أجزاء التقطـري أو التكريـر741.73

8419.50وحدات تبادل احلرارة741.74

8419.60مكنات لتسيـيل اهلواء أو غـريه من الغازات741.75

مكنات ووحدات وجتهيزات أخرى للمختربات وما مياثلها من معدات، وإن كانت أو مل 741.8
تكن تسخن بالكهرباء، ملعاجلة املواد بعمليات تـتضمن تغيـري درجة احلرارة، عدا املكنات 
والتجهيزات من الطرازات املنـزلية، وأجهزة للتسخني الفوري للمياه أو لتسخني املياه 

املجمعة يف خزان، غـري كهربائية
8419.11أجهزة للتسخني الفوري للمياه تعمل بالغاز741.81

خزان، 741.82 يف  املجمعة  املياه  تسخني  أو  للمياه  الفوري  التسخني  أجهزة  من  غـري ذلك 
غـري كهربائية

8419.19

8419.20أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو خمتربية741.83

8419.31جمففات للمنتجات الزراعية741.84

8419.32جمففات للخشب أو عجينة الورق أو الورق أو الورق املقوى (الكرتون)741.85

8419.39جمففات غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 741.86

8419.81مكنات لعمل مشروبات ساخنة أو لطهو الطعاو أو تسخينه741.87

8419.89مكنات أو حدات أو معدات أخرى741.89

أجزاء، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، للمكنات الواردة يف البنود 741.73 741.9741.9
إىل غاية 741.89

8419.90

ورافعات 742 قياس،  أجهزة  على  حمتوية  تكن  مل  أو  كانت  سواء  للسوائل،  مضخات 
سوائل، وأجزاء هذه املضخات ورافعات السوائل

مضخات مزودة بأجهزة قياس أو مصممة حبيث تزود بأجهزة قياس742.1
مضخات لتوزيع الوقود أو مواد التزليق من النوع املستخدم يف حمطات التعبئة أو املرائب 742.11

(الكراجات)، مزودة بأجهزة قياس أو مصممة حبيث ميكن تزويدها بأجهزة قياس
8413.11

8413.19مضخات جمهزة، بنبائط قياس أو مصممة حبيث ميكن جتهيزها بنبائط قياس742.19

مضخات الوقود أو التزليق أو املضخات املحتوية على وسط مربد ألغراض حمركات 742.2742.2
االحتراق الداخلي ذات املكابس

8413.30

8413.40مضخات اخلرسانة742.3742.3

8413.50مضخات اإلزاحة املوجبة الترددية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر742.4742.4

8413.60مضخات اإلزاحة املوجبة الدوارة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر742.5742.5

8413.70مضخات طرد مركزي، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر742.6742.6

مضخات للسوائل، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، ورافعات سوائل742.7
81. ,8413.20مضخات للسوائل، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر742.71

8413.82رافعات سوائل742.75
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أجزاء للمضخات ورافعات السوائل من املجموعة 742.9742
8413.91أجزاء مضخات742.91

8413.92أجزاء رافعات السوائل742.95

أخرى؛ 43 غازات  أو  هواء  مضاغط  ومراوح  السوائل)،  (غـري مضخات  مضخات 
وأغطية التهوية أو إعادة تدوير اهلواء املحتوية على مراوح، سواء أكانت أم مل تكن 

مزودة مبرشحات؛ وأجهزة طرد مركزي؛ وأجهزة ترشيح أو تنقية؛ وأجزاؤها
مضخات هواء أو مضخات تفريغ هواء، ومضاغط هواء أو غازات أخرى، وأغطية 743.1

التهوية أو إعادة تدوير اهلواء ( غـري أغطية أجهزة الطبخ) املحتوية على مراوح
8414.10مضخات تفريغ هواء743.11

8414.20مضخات هواء تشغل باأليدي أو باألرجل743.13

8414.30مضاغط من النوع املستعمل يف معدات التربيد743.15

8414.40مضاغط هواء مركبة على هيكل ذي دواليـب (عجالت) للجر743.17

8414.80غـريها743.19

املراوح وأغطية أجهزة الطبخ املحتوية على مراوح743.4
حمرك 743.41 ذات  واألسطح،  واألسقف  والنوافذ  واحلوائط  واألرضيات  للمناضد  مراوح 

كهربائي مندمج فيها ال يزيد خرجه عن ١٢٥ واط 
8414.51

8414.59مراوح أخرى743.43

8414.60أغطية ال يتجاوز طول جانبها األفقي ١٢٠ سم 743.45

أجهزة طرد مركزي، (مبا يف ذلك املجففات بطريقة الطرد املركزي)، غـري مذكورة 743.5
وال داخلة يف موضع آخر

8421.11فرازات القشدة743.51

8421.12أجهزة جتفيف األلبسة743.55

8421.19أجهزة الطرد املركزي األخرى743.59

مكنات وأجهزة ترشيح وتنقية، للسوائل أو الغازات743.6
8421.21... لترشيح أو تنقية املاء743.61

8421.22... لترشيح وتنقية مشروبات خالف املاء743.62

8421.23مرشحات الزيت أو البنـزين للمحركات ذات االحتراق الداخلي743.63

8421.31مرشحات مآخذ اهلواء يف املحركات ذات االحتراق الداخلي743.64

8421.29... للسوائل، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر743.67

8421.39... للغازات، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر743.69

الفرعيتني 743.8743.8 املجموعتني  يف  الداخلة  واألغطية  واملراوح،  واملضاغط،  للمضخات  أجزاء 
743.1 و743.4

8414.90

أجزاء للمكنات واألجهزة الداخلة يف املجموعتني الفرعيتني 743.5 و743.9743.6
8421.91... ألجهزة الطرد املركزي (مبا يف ذلك املجففات بطريقة الطرد املركزي)743.91

8421.99... ملكنات وأجهزة الترشيح والتنقية743.95
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معدات املناولة اآللية، وأجزاؤها، غـري املذكورة وال الداخلة يف موضع آخر744
شاحنات صناعية، من النوع املستخدم يف املصانع أو املخازن أو أرصفة املوانئ أو املطارات 744.1

لنقل البضائع ملسافات قصـرية؛ جرارات من النوع املستخدم على أرصفة حمطات السكك 
احلديدية؛ وأجزاء، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، للمركبات السابقة الذكر

8427.10شاحنات ذاتية الدفع تعمل مبحرك كهربائي ومزودة مبعدات رفع أو مناولة744.11

8427.20شاحنات أخرى ذاتية الدفع ومزودة مبعدات رفع أو مناولة744.12

8427.90شاحنات صناعية أخرى مزودة مبعدات رفع أو مناولة744.13

8709.11شاحنات صناعية كهربائية، ذاتية الدفع، غـري مزودة معدات رفع أو مناولة744.14

شاحنات أخرى ذاتية الدفع، غـري مزودة مبعدات رفع أو مناولة؛ جرارات من النوع 744.15
املستخدم على أرصفة حمطات السكك احلديدية

8709.19

8709.90أجزاء للشاحنات واجلرارات الداخلة يف البندين 744.14 و744.19744.15

بكارات وآالت رفع (غـري آالت الرفع القادوسية أو آالت رفع من النوع املستخدم 744.2
لرفع املركبات)؛ ومرافع ُترسّية ورحويات

بكارات وآالت رفع (غـري آالت الرفع القادوسية أو آالت رفع من النوع املستخدم 744.21
لرفع املركبات).

8425.11, .19

39. ,8425.31مرافع ُترسية أخرى؛ ورحويات744.25

أبراج حفر؛ ومرافع (مبا يف ذلك املرافع الكبلية) وهياكل رفع متنقلة، وحامالت سرجّية 744.3
وشاحنات مزودة مبرافع

8426.11مرافع علوية متحركة على دعامة ثابتة744.31

8426.12هياكل رفع متنقلة على إطارات وحامالت سرجّية744.32

مرافع علوية متحركة أخرى، ومرافع نقل، ومرافع قنطرية، ومرافع جسرية، وهياكل 744.33
رفع متنقلة أخرى

8426.19

8426.20مرافع برجية744.34

8426.30مرافع ذراعية بّوابية أو قاعدية744.35

49. ,8426.41مكنات أخرى، ذاتية الدفع744.37

99. ,8426.91مكنات أخرى، غـري ذاتية الدفع744.39

مرافع نقالة، وآالت رفع من النوع املستخدم يف رفع املركبات744.4
8425.41أجهزة رفع ثابتة من النوع املستخدم يف املرائب (الكراجات)744.41

8425.42مرافع نقالة وآالت رفع أخرى، هيدرولية744.43

8425.49غـريها744.49

مصاعد وناقالت مستمرة العمل، للبضائع أو املواد744.7
8428.20مصاعد وناقالت تعمل باهلواء املضغوط744.71

8428.31مصاعد وناقالت أخرى مستمرة العمل، مصممة خصيصًا لالستخدام حتت األرض744.72

8428.32مصاعد وناقالت أخرى مستمرة العمل، من النوع املزود بالدالء الدوارة744.73

8428.33مصاعد وناقالت أخرى مستمرة العمل، من النوع املزود بالسيور744.74

مصاعد وناقالت مستمرة العمل، للبضائع أو املواد لنقل البضائع أو املواد، غـري مذكورة 744.79
وال داخلة يف موضع آخر

8428.39

مكنات رفع أو مناولة أو شحن أو تفريغ، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر744.8
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8428.10روافع ومرافع قادوسية744.81

8428.40سالمل متحركة وممرات متحركة744.85

90. ,8428.60مكنات رفع أو مناولة أو شحن أو تفريغ أخرى744.89

أجزاء صاحلة لالستخدام فقط أو أساسًا مع املكنات الداخلة يف البنود 744.11 و744.12 744.9
و744.13 واملجموعات الفرعية 744.2 و744.4 و744.7 و744.8

8431.10... للمكنات الداخلة يف البندين 744.2 و744.91744.4

8431.20... للمكنات الداخلة يف البنود 744.11 و744.12 و744.92744.13

8431.31... للروافع أو املرافع القادوسية أو السالمل املتحركة744.93

... ملكنات الرفع أو املناولة أو الشحن أو التفريغ الداخلة يف املجموعتني الفرعيتني 744.94
744.7 و744.8

8431.39

مكنات وأدوات وأجهزة ميكانيكية غري كهربائية، وأجزاؤها، غري مذكورة وال داخلة 745
يف موضع آخر

آالت لالستعمال اليدوي، تعمل بضغط اهلواء أو مزودة مبحرك غـري كهربائي مدمج 745.1
فيها وأجزاؤها

19. ,8467.11أدوات لالستعمال اليدوي، تعمل بضغط اهلواء745.11

89. ,8467.81أدوات لالستعمال اليدوي، مزودة مبحرك غـري كهربائي مدمج فيها745.12

99.-8467.91أجزاء اآلالت الداخلة يف املجموعة الفرعية 745.19745.1

مكنات غسل األطباق (غـري اليت من الطراز املنـزيل)؛ ومكنات تنظيف أو جتفيف القواريـر 745.2
أو غـريها من األوعية؛ ومكنات تعبئة القواريـر أو العلب أو الصناديق أو األكياس أو 
غـريها من األوعية أو إغالقها أو ختمها أو سدها أو وضع العالمات عليها؛ ومكنات 

تعبئة أو تغليف أخرى؛ ومكنات لصنع املشروبات الغازية، وأجزاؤها
8422.19مكنات غسل األطباق من غـري الطراز املنـزيل745.21

8422.20مكنات لتنظيف أو جتفيف القواريـر أو غـريها من األوعية745.23

40. ,8422.30غـريها745.27

8422.90أجزاء املكنات الداخلة يف املجموعة الفرعية 745.2 والبند 745.29775.3

مكنات وزن (عدا املوازين اليت تبلغ حساسيتها ٥ سنتيغرامات أو أقل)، مبا يف ذلك 745.3
مكنات اإلحصاء أوالفحص اليت تعمل باألثقال، ومثاقيل مكنات الوزن جبميع أنواعها، 

وأجزاؤها
مكنات وزن (عدا املوازين اليت تبلغ حساسيتها ٥ سنتيغرامات أو أقل، ومكنات وزن 745.31

األشخاص واملوازين املنـزلية)، مبا يف ذلك مكنات العد والضبط اليت تعمل باألثقال
8423.20-.89

8423.10مكنات وزن األشخاص (مبا يف ذلك موازين الرضع)، واملوازين املنـزلية745.32

املجموعة 745.39 يف  الداخلة  الوزن  مكنات  وأجزاء  أنواعها،  جبميع  الوزن  مكنات  مثاقيل 
الفرعية 745.3

8423.90

أجهزة ميكانيكية، سواء أكانت أم مل تكن تشغل يدويًا، لقذف أو نشر أو رش السوائل 745.6
أو املساحيق؛ وأجهزة إطفاء احلريق، سواء أكانت أو مل تكن معبأة؛ ومسدسات الرش 
وما مياثلها من األجهزة؛ ومكنات السفع البخاري أو الرملي وما مياثلها من مكنات 

النفث؛ وأجزاؤها
8424.10أجهزة إطفاء احلريق، سواء أكانت أم مل تكن معبأة745.61

8424.20مسدسات الرش وما مياثلها من األجهزة745.62
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8424.30مكنات السفع البخاري أو الرملي وما مياثلها من مكنات النفث745.63

8424.81األجهزة املستعملة يف الزراعة والبستنة لقذف أو نشر أو رش السوائل أو املساحيق745.64

8424.89األجهزة األخرى املستعملة لقذف أو نشر أو رش السوائل أو املساحيق745.65

8424.90أجزاء األجهزة الداخلة يف املجموعة الفرعية 745.68745.6

مكنات غـري كهربائية أخرى وأجزاؤها745.9
8420.10مكنات الصقل أو غـريها من مكنات الدلفنة (غـري مكنات صقل املعادن أو الزجاج)745.91

99. ,8420.91أسطوانات وأجزاء أخرى للمكنات الداخلة يف البند 745.93745.91

مكنات أوتوماتية لبيع السلع (مثل مكنات بيع الطوابع الربيدية أو السجائر أو األطعمة 745.95
أو املشروبات)، مبا يف ذلك مكنات فك النقود

8476.21-.89

8476.90أجزاء املكنات الداخلة يف البند 745.97745.95

حمامل كريات أو أسيطينات 746
8482.10حمامل كريات746.1746.1

8482.20حمامل أسيطينات مغزلية (مبا يف ذلك جمموعات األسيطينات املخروطية أو املغزلية)746.2746.2

8482.30حمامل أسيطينات كروية746.3746.3

8482.40حمامل أسيطينات إبرية 746.4746.4

8482.50حمامل أسيطينات أسطوانية أخرى746.5746.5

8482.80حمامل كريات أو أسيطينات أخرى (مبا يف ذلك حمامل الكريات/األسيطينات املختلطة)746.8746.8

أجزاء حمامل كريات وأسيطينات746.9
8482.91كريات وإبر وأسيطينات746.91

8482.99أجزاء أخرى ملحامل الكريات واألسيطينات746.99

حنفيات وحمابس وصمامات، وما مياثلها من األجهزة، لألنابيـب وجدران املراجل 747
والصهاريج واخلوايب وما مياثلها (مبا يف ذلك صمامات ختفيض الضغط، وصمامات 

التحكم الثرموستايت)
8481.10صمامات ختفيض الضغط747.1747.1

8481.20الصمامات املستخدمة يف عمليات اإلنفاذ الزيـيت - اهليدرويل أو اهلوائي747.2747.2

8481.30صمامات ال رجعية747.3747.3

8481.40صمامات األمان أو تصريف الضغط747.4747.4

حنفــيات وحمابــس وصـمامات وما مياثلها من األجــهزة، غـري مذكورة وال داخـلة يف 747.8747.8
موضع آخر

8481.80

8481.90أجزاء األجهزة الداخلة يف املجموعة 747.9747.9747

أعمدة نقل احلركة (مبا يف ذلك أعمدة الكامات واألعمدة املرفقية) وأذرعة التدوير؛ 748
ومبايت املحامل وحمامل نقل احلركة العادية؛ التروس وأجهزة التعشيق؛ ومسامـري 
املحامل؛ وصناديق التروس ومغـريات السرعة األخرى (مبا يف ذلك حموالت عزم 
وقارنات  والقوابض  البكارات)؛  ذلك  (مبا يف  والبكرات  واحلذافات  الدوران)؛ 
احللقات  سلسلة  احلركة)؛  اجلامعة  القارنات  ذلك  يف  (مبا  احلركة  نقل  أعمدة 

املفصلية؛ وأجزاؤها
8483.10أعمدة نقل احلركة (مبا يف ذلك أعمدة الكامات واألعمدة املرفقية) وأذرعة التدوير748.1748.1
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مبايت املحامل، وحمامل أعمدة نقل احلركة العادية 748.2
8483.20مبايت املحامل، املحتوية على حمامل كريات أو أسيطينات748.21

نقل 748.22 أعمدة  حمامل  أسيطينات؛  أو  كريات  حمامل  على  غـري املحتوية  املحامل،  مبايت 
احلركة العادية

8483.30

السالسل املكونة من حلقات مفصلية وأجزاؤها، من حديد أو صلب748.3
7315.11سالسل األسيطينات748.31

7315.12السالسل املفصلية األخرى748.32

7315.19أجزاء السالسل املكونة من حلقات مفصلية748.39

التروس وأجهزة التعشيق عدا الدواليـب املسننة والسالسل املضرسة وغـريها من عناصر 748.4748.4
وصناديق  األسيطينات؛  أو  الكريات  وبراغي  منفصل؛  بشكل  الواردة  احلركة  نقل 

التروس ومغـريات السرعة األخرى (مبا يف ذلك حموالت عزم الدوران)

8483.40

8483.50احلذافات والبكرات (مبا يف ذلك البكارات)748.5748.5

8483.60القوابض وقارنات أعمدة نقل احلركة (مبا يف ذلك القارنات اجلامعة احلركة)748.6748.6

8483.90أجزاء، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، لألصناف الداخلة يف املجموعة 748.9748.9748

أجزاء وتوابع غـري كهربائية للمكنات، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر749
صناديق قولبة لصب الفلزات؛ وقواعد القوالب؛ ومناذج القولبة؛ وقوالب صب الفلزات 749.1

(غـري قوالــب الُصـبب)، أو الكربــيدات، أو الزجــاج، أو املــواد املعدنيــة أو املطاط، 
أو اللدائن

8480.10صناديق قولبة لصب الفلزات749.11

8480.20قواعد القوالب749.12

8480.30مناذج القولبة749.13

8480.41قوالب صب الفلزات أو الكربيدات الفلزية من األنواع اليت تعمل باحلقن أو الضغط749.14

8480.49قوالب أخرى لصب الفلزات أو الكربيدات الفلزية749.15

8480.50قوالب صب الزجاج749.16

8480.60قوالب صب املواد املعدنية749.17

8480.71قوالب صب املطاط أو اللدائن من األنواع اليت تعمل باحلقن أو الضغط749.18

8480.79قوالب أخرى لصب املطاط أو اللدائن749.19

حشايا وما مياثلها من الوصالت املكونة من صفائح معدنية مقترنة مبادة أخرى أو من 749.2749.2
املماثلة،  والوصالت  احلشايا  من  تشكيالت  جمموعات أو  أكثر؛  معدنيتني أو  طبقتني 
املختلفة التركيـب مهيأة يف أكياس أو مغلفات أو ما مياثلها من أغلفة، مرافق ميكانيكية 

مانعة للتسرب

8484.10-.90

أو 749.9 (ملفات)  وشائع  أو  عوازل  أو  توصيل  أطراف  على  غـري حمتوية  مكنات،  أجزاء 
يف  وال داخلة  غـري مذكورة  الكهربائية،  العناصر  من  غـريها  أو  كهربائية  مالمسات 

موضع آخر
8487.10رفاصات السفن أو القوارب وشفراا749.91

أجزاء مكنات أخرى غـري حمتوية على أطراف توصيل أو عوازل أو وشائع (ملفات) أو 749.99
مالمسات كهربائية أو غـريها من العناصر الكهربائية

8487.90
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مكنات مكتبية751
و726.6 751.1751.1  726.5 الفرعية  املجموعات  يف  الداخلة  الطابعات  خبالف  كاتبة  آالت 

و751.9، ومكنات جتهيز النصوص
8469.00

مع 751.2 وعرضها  واستنساخها  البيانات  لتسجيل  اجليـب  حبجم  ومكنات  حاسبة  مكنات 
التذاكر  صرف  ومكنات  الطوابع،  ختم  ومكنات  حماسبة،  مكنات  حساب؛  وظائف 

وما مياثلها من مكنات مشتملة على أجهزة حاسبة؛ مكنات تسجيل النقدية
الكهربائية 751.21 للقدرة  خارجي  مصدر  بدون  العمل  على  قادرة  إلكترونية  حاسبة  آالت 

ومكنات حبجم اجليـب لتسجيل البيانات واستنساخها وعرضها مع وظائف حساب
8470.10

30.-8470.21مكنات حاسبة أخرى751.22

8470.50مكنات تسجيل النقدية751.24

املكنات 751.28 من  مياثلها  وما  التذاكر  وصرف  الطوابع،  ختم  ومكنات  حماسبة،  مكنات 
املشتملة على أجهزة حاسبة

8470.90

مكنات مكتبية أخرى (مثل مكنات االستنساخ باجليالتني أو االستنسيل، أو مكنات 751.9
طبع العناوين، أو املكنات األوتوماتية لصرف األوراق النقدية، أو مكنات فرز النقود 
املعدنية، أو مكنات عد النقود املعدنية أو تغليفها، أو مكنات بري األقالم، أو مكنات 
التثقيـب أو التدبيس)؛ طابعات أخرى، ومكنات نسخ ومكنات الفاكسيميلي سواء 

أكانت جمتمعة أو غـري جمتمعة
8472.10مكنات استنساخ751.91

أو 751.93 مغلفات  يف  الربيدية  الرسائل  إلدخال  أو  طيها  أو  الربيدية  الرسائل  لفرز  مكنات 
حزم، ومكنات لفتح الرسائل الربيدية أو إغالقها أو ختمها، ومكنات للصق الطوابع 

الربيدية أو إلغائها

8472.30

مكنات تؤدي اثنني أو أكثر من مهام الطباعة أو االستنساخ أو اإلرسال بالفاكسيميلي، 751.94
ميكن توصيلها مبكنة أوتوماتية لتجهيز البيانات أو بشبكة

8443.31

8443.32غـريها من املكنات اليت ميكن توصيلها مبكنة أوتوماتية لتجهيز البيانات أو بشبكة751.95

8443.39مكنات أخرى للطباعة واالستنساخ والفاكسيميلي751.96

8443.99أجزاء وتوابـع751.97

8472.90آالت مكتبية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر751.99

مكنات أوتوماتية لتجهيز البيانات، ووحداا، وقارئات مغناطيسية أو ضوئية، ومكنات 752
لتسجيل البيانات على وسائط محل البيانات على شكل رموز، ومكنات لتجهيز هذه 

البيانات، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر
مكنات أوتوماتية نقالة لتجهيز البيانات، ال يتجاوز وزا ١٠ كيلوغرام، ومؤلفة على 752.2752.2

األقل من وحدة جتهيز مركزية ولوحة مفاتيح وشاشـة عرض
8471.30

50.-8471.41مكنات أوتوماتية أخرى لتجهيز البيانات752.3752.3

وحدات مدخالت أو خمرجات، سواء أكانت حتتوي أم ال حتتوي على وحدات ختزين 752.6752.6
داخل الغالف نفسـه

8471.60

8471.70وحدات ختزيـن752.7752.7
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

8471.80وحدات أخرى من وحدات مكنات جتهيز البيانات األوتوماتيـة752.8752.8

8471.90معدات جتهيز البيانات، غـري املذكورة أو الداخلة يف موضع آخــر752.9752.9

أجزاء وتوابع (غـري األغطية، وصناديق النقل وما مياثلها) معدة لالستعمال حصرًا 759
أو أساسًا مع املكنات الداخلة يف املجموعتني 751 و752

أجزاء وتوابع معدة لالستعمال أيضًا مع مكنات اثنني أو أكثر من املجموعات الفرعية 759.8759.8
751.1 و751.2 و751.9 واملجموعة 752

8473.50

أجزاء وتوابع (غـري األغطية وصناديق النقل وما مياثلها) معدة لالستعمال حصرًا أو أساسًا 759.9
مع املكنات الداخلة يف املجموعات الفرعية 751.1 و751.2 و751.9 واملجموعة 752

8473.10... للمكنات الداخلة يف املجموعة الفرعية 759.91751.1

8473.40... للمكنات الداخلة يف املجموعة الفرعية 759.93751.9

29. ,8473.21... للمكنات احلاسبة اإللكترونية الداخلة يف املجموعة الفرعية 759.95751.2

8473.30... للمكنات الداخلة يف املجموعة 752 759.97

القسم 76
أجهزة ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية وتسجيل الصوت واستعادته

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مراقيـب وأجهــزة عــرض، عــدا أجــهزة االستقبال التلفزيوين؛ أجــهزة االستقبال 761
التلفزيونـي، سواء أكانت مشتملة أم غـري مشتملة على أجهزة استقبال إذاعي أو 

جهاز لتسجيل أو استعادة الصوت أو الفيديو
49. ,8528.41مراقيـب بأنابيـب أشعة كاثوديــة761.3761.3

59. ,8528.51مراقيـب أخرى761.4761.4

69. ,8528.61أجهزة عرض761.5761.5

أجهزة استقبال للتلفزيون، سواء أكانت مشتملة أم غـري مشتملة على أجهزة استقبال 761.6761.6
إذاعي أو جهاز لتسجيل أو استعادة الصوت أو الفيديـو

8528.71-.73

أجهزة استقبال إذاعي، سواء أكانت مدجمة أم غـري مدجمة، داخل الغالف نفسه، مع 762
جهاز لتسجيل أو استعادة الصوت أو مع ساعة

أجهزة استقبال إذاعي غـري قادرة على العمل دون مصدر قدرة خارجي، من النوع 762.1
املستعمل يف السيارات

8527.21... مدجمة مع جهاز لتسجيل أو استعادة الصوت762.11

8527.29... غـري مدجمة مع جهاز لتسجيل أو استعادة الصوت762.12

أجهزة استقبال إذاعي قادرة على العمل دون مصدر قدرة خارجي762.2
13. ,8527.12... مدجمة مع جهاز لتسجيل أو استعادة الصوت762.21

8527.19... غـري مدجمة مع جهاز لتسجيل أو استعادة الصوت762.22

أجهزة استقبال إذاعي أخرى، سواء أكانت مدجمة أم غـري مدجمة مع جهاز لتسجيل 762.8
الصوت أو استعادته أو مع ساعة
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

8527.91... مدجمة مع جهاز لتسجيل أو استعادة الصوت762.81

8527.92... غـري مدجمة مع جهاز لتسجيل أو استعادة الصوت ولكن مدجمة مع ساعة762.82

8527.99أجهزة استقبال إذاعي أخرى، غـري مذكورة أو داخلة يف موضع آخــر762.89

أجهزة تسجيل الصوت أو استعادته؛ أجهزة تسجيل الصور التلفزيونية أو استعادـا؛ 763
سواء أكانت مشتملة أم غـري مشتملة على جهاز موالفـة للصور التلفزيونية

جهاز لتسجيل أو استعادة الصوت763.3
جهاز يعمل بقطع نقدية أو بأوراق نقدية، أو بطاقات مصرفية أو عملة رمزية أو بوسائل 763.31

دفع أخرى
8519.20

8519.30أقـراص دوَّارة (حلمل األسطوانات)763.35

8519.50مكنات إجابة هاتفيـة763.36

89. ,8519.81أجهزة أخرى763.39

التلفزيونية، سواء أكانت مشتملة أم غـري مشتملة 763.8 أجهزة تسجيل أو استعادة الصور 
على جهاز موالفـة للصور التلفزيونية

8521.10... من نوع الشريط املغناطيسي763.81

8521.90... غيـرهــا763.84

معــدات لالتصاالت الســلكية والالسلكية، غـري مذكورة وال داخــلة يف موضــع آخــر، 764
وأجــزاء غـري مذكورة وال داخــلة يف موضع آخــر، وتوابع لألجهزة الداخـــلة يف

القسم 76
السلكية؛ 764.1 أخرى  لشبكات  أو  اخللوية  للشبكات  هواتف  ذلك  يف  مبا  اهلاتف،  أجهزة 

أجهزة أخرى إلرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو بيانات أخرى، مبا يف ذلك أجهزة 
االتصال يف شبكة سلكية أو السلكية (مثل شبكة املنطقة املحلية أو الواسعة)، خالف 

أجهزة اإلرسال أو االستقبال الداخلة يف املجموعات 726 و751 و761 و762 و764 
18.-8517.11أجهزة اهلاتف، مبا يف ذلك اهلواتف للشبكات اخللوية أو لشبكات السلكية أخرى764.11

أجهزة أخرى إلرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو بيانات أخرى، مبا يف ذلك 764.12
أجهزة لالتصال يف شبكة سلكية أو السلكية (مثل شبكة منطقة حملية أو واسعة)

8517.61-.69

8517.70أجــزاء764.18

ميكروفونات وحواملها؛ مكربات صوت، سواء أكانت مركبة أم غـري مركبة يف حاوياا؛ 764.2
مكربات  للصوت؛  ومكرب  مليكروفون  جامعة  وأجهزة  أذن،  ومساعات  رأس،  ومساعات 

التردد السمعي الكهربائية؛ أجهزة تضخيم الصوت الكهربائية
8518.10ميكروفونات وحواملهـا764.21

22. ,8518.21مكربات صوت، مركبة يف حاويات764.22

8518.29مكربات صوت، غـري مركبة يف حاويات764.23

8518.30مساعات رأس ومساعات أذن وأجهزة جامعة مليكروفون ومكرب للصوت764.24

8518.40مكربات التردد السمعي الكهربائية764.25

8518.50أجهزة تضخيم الصوت الكهربائية764.26

أجهزة إرسال لالتصاالت اهلاتفية الالسلكية أو لالتصاالت الربقية الالسلكية أو البث 764.3
اإلذاعي أو التلفزيوين سواء كانت مشتملة أو غـري مشتملة على جهاز استقبال أو جهاز 

لتسجيل أو استعادة الصوت
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

8525.50أجهزة إرسال764.31

8525.60أجهزة إرسال تشتمل على جهاز استقبال764.32

معدات لالتصاالت السلكية والالسلكية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر764.8
92.-8526.10أجهزة الرادار، وأجهزة املساعدة املالحية الالسلكية، وأجهزة التحكم من بعد السلكيًا764.83

8525.80آالت التصوير التلفزيوين وآالت التصوير الرقمية وأجهزة تسجيل آلالت تصوير الفيديـو764.84

أجزاء وتوابع مناسبة لالستخدام حصرًا أو أساسًا مع األجهزة الداخلة يف القسم 764.976
8518.90... مع األجهزة واملعدات الداخلة يف املجموعة الفرعية 764.2 764.92

مع األجهزة واملعدات الداخلة يف املجموعتني 761 و762 واملجموعتني الفرعيتني 764.3 764.93
و784.8

8529.10, .90

90. ,8522.10... مع األجهزة الداخلة يف املجموعة 764.99763

القسم 77
مكنات وأجهزة ومعدات كهربائية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، وأجزاؤها الكهربائية 
(مبا يف ذلك األجزاء غـري الكهربائية املقابلة، غـري املذكورة وال الداخلة يف موضع آخر، للمعدات 

الكهربائية من الطراز املنـزلـي)

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مكنات توليد القدرة الكهربائية (غـري الوحدة الكهربائية الدوارة الداخلة يف املجموعة 771
716)، وأجزاؤها

حموالت، كهربائية771.1
23.-8504.21حموالت ذات عازل سائــل771.11

34.-8504.31حموالت كهربائية أخـرى771.19

مكنات أخرى لتوليد القدرة الكهربائية؛ أجزاء مكنات توليد القدرة الكهربائية الداخلة 771.2
يف املجموعة 771

رات استاتية (مثل املقومات)771.21 8504.40مُــغــيــِّ

8504.10كوابح للمصابيح أو األنابيـب اليت تضيء بالتفريـغ771.23

8504.50ملفات حث أخـرى771.25

8504.90أجزاء مكنات توليد القدرة الكهربائية الداخلة يف املجموعة 771.29771

أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية الدوائر الكهربائية، أو لعمل توصيالت 772
للدوائر الكهربائية أو يف داخلها (مثل مفاتيح الوصل والقطع واملرحالت واملنصهرات 
ومانعات الصواعق وحمددات اجلهد الكهربائي وكاحبات التمور والقوابس واملقابس 
الريوستات  ذلك  (مبا يف  كهربائية  مقاومات  التوصيل)؛  وعلب  املصابيح  وقواعد 
ومقايـيس فرق اجلهد) عدا املقاومات احلرارية؛ دوائر كهربائية مطبوعة؛ اللوحات 
واأللواح (مبا يف ذلك ألواح التحكم الرقمي)، وخزائن األجهـزة واللوحات األفقية 
واحلجـريات وغـريها من القواعد، املزودة جبهازين أو أكثر من أجهزة لوصل أو قطع 
أو وقاية الدوائر الكهربائية، أو لعمل توصيالت للدوائر الكهربائية أو يف داخلها، 
ألغراض التحكم الكهربائي أو توزيع الكهرباء (باستثناء أجهزة الوصل أو القطع 

الداخلة يف املجموعة الفرعية 764.1)
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

8534.00دوائر كهربائية مطبوعــة772.2772.2

املقاومات 772.3 عدا  اجلهد)  فرق  ومقايـيس  الريوستات  ذلك  يف  (مبا  كهربائية  مقاومات 
احلرارية، وأجزاؤهـا

8533.10مقاومات كربونية ثابتة، من النوع املركب أو الرقائـقــي772.31

29. ,8533.21مقاومات ثابتة أخـرى772.32

39. ,8533.31مقاومات متغـرية ملفوفة بأسالك (مبا يف ذلك الريوستات ومقايـيس فرق اجلهد)772.33

8533.40مقاومات متغـرية أخرى (مبا يف ذلك الريوستات ومقايـيس فرق اجلهد)772.35

8533.90أجزاء للمقاومات الكهربائية الداخلة يف املجموعة الفرعية 772.3 772.38

أجهزة كهربائيـة لوصل أو قطع أو وقاية الدوائر الكهربائية، أو لعمل توصيالت للدوائر 772.4
الكهربائية أو يف داخلها (مثل مفاتيح الوصل والقطع واملنصهرات ومانعات الصواعق 
وحمددات اجلهد الكهربائي وكاحبات التمور والقوابس وعلب التوصيل)، لالستخدامات 

اليت ال تـتجاوز الفلطية فيها ٠٠٠ ١ فـلـط
8535.10منصهــرات772.41

قاطعات أوتوماتية للدوائر الكهربائية لالستخدامات اليت تقل الفلطية فيها عن ٧٢,٥ 772.42
كيلو فلط

8535.21

8535.29قاطعات أوتوماتية أخرى للدوائر الكهربائيـة772.43

8535.30مفاتيح عزل ومفاتيح وصل وقطــع772.44

8535.40مانعات الصواعق، وحمددات اجلهد الكهربائي (الفلطية) وكاحبات التمـور772.45

أجهزة كهربائية أخرى لوصل أو قطع أو وقاية الدوائر الكهربائية، أو لعمل توصيالت 772.49
للدوائر الكهربائية أو يف داخلهــا

8535.90

أجـــهزة كهربائية لوصـل أو قـــطع أو وقايـــة الدوائر الكهربائية، أو لعمل توصـــيالت 772.5
للدوائــر الكهربائية أو يف داخلها (مثل مفاتيح الوصـل والقطع واملرحالت واملنصهرات 
وكاحبات التمور والقوابس واملقابس وقواعد املصابيح وعلب التوصيل)، لالستخدامات 
األلياف  كـــبالت  أو  حلزم  وصــالت  فــلط؛   ٠٠٠ ١ فيها  الفلطيــة  ال تـتجــاوز  اليت 

الضوئيـة
8536.10منصهرات772.51

8536.20قاطعات أوتوماتية للدوائر الكهربائية772.52

8536.30أجهزة أخرى لوقاية الدوائر الكهربائيـة772.53

49. ,8536.41مرحالت772.54

8536.50مفاتيح كهربائية أخرى772.55

8536.70وصالت لأللياف الضوئية، أو حزم أو كبالت األلياف الضوئية772.56

8536.61قواعد املصابيـح772.57

8536.69قوابس ومقابـس772.58

أجهزة كهربائية أخرى لوصل أو قطع أو وقاية الدوائر الكهربائية، أو لعمل توصيالت 772.59
للدوائر الكهربائية أو يف داخلهـا

8536.90
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األفقية 772.6 واللوحات  واخلزائن  الرقمي)  التحكم  ألواح  ذلك  يف  (مبا  واأللواح  اللوحات 
يف  الداخلة  األجهزة  من  أكثر  أو  جبهازين  املزودة  القواعد،  من  وغـريها  واحلجـريات 
املجموعة الفرعيـة 772.4 أو 772.5، املستخدمة ألغراض التحكم الكهربائي أو توزيع 
الكهرباء (مبا يف ذلك ما يكون مشتمًال على أدوات أو أجهزة مما يدخل يف املجموعات 
774 أو 881 أو 884 أو يف القسم 87، ولكن فيما عدا أجهزة القطع أو الوصل الداخلة 

يف املجموعة الفرعية 764.1)
8537.10لالستخدامات اليت ال تـتجاوز الفلطية فيها ٠٠٠ ١ فلط772.61

8537.20لالستخدامات اليت تـتجاوز الفلطية فيها ٠٠٠ ١ فلـط772.62

أجزاء صاحلة لالستخدام حصرًا أو أساسًا مع األجهزة الداخلة يف املجموعات الفرعية 772.8
772.4 و772.5 و772.6

اللوحــات، واأللواح، وخــزائن األجهـزة، واللوحــات األفقية، واحلجـريات، وغـريها 772.81
من القواعــد اخلاصــة باألصــناف الداخــلة يف املجموعة الفرعيــة 772.6، غـري املزودة 

بأجهزــا

8538.10

8538.90أجزاء أخرى772.82

معدات لتوزيع الكهرباء، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخـر773
أسالك (مبا يف ذلك األسالك املطلية باملينا أو املأنودة) وكابالت (مبا يف ذلك الكابالت 773.1

املتحدة املحور) معزولة وغـريها من املوصالت الكهربائية املعزولة سواء كانت مزودة 
كل  ألياف  من  املصنوعة  الضوئية  الليفية  الكابالت  توصيل؛  بأطراف  غـري مزودة  أو 
منها مغلـف على انفـراد، سواء كانت مركبة أو غـري مركبة مع موصالت كهربائية 

أو مزودة مبوصـالت
19. ,8544.11أسالك لــف773.11

8544.20الكابالت املتحدة املحور وغـريها من املوصالت املتحدة املحور773.12

يف 773.13 املستخدم  النوع  من  األسالك  جمموعات  من  وغـريها  اإلشغال  أسالك  جمموعات 
املركبات أو الطائرات أو السفــن

8544.30

49. ,8544.42موصالت كهربائية أخرى، لالستخدامات اليت ال تـتجاوز الفلطية فيها ٠٠٠ ١ فلــط773.16

8544.60موصالت كهربائية أخرى، لالستخدامات اليت تـتجاوز الفلطية فيها ٠٠٠ ١ فلــط773.17

8544.70كابالت األلياف الضوئيــة773.18

معدات العزل الكهربائي773.2
8546.10عازالت كهربائية زجاجيـة773.22

8546.20عازالت كهربائية خزفيــة773.23

8546.90عازالت كهربائية من مواد أخرى غـري الزجاج واخلزف773.24

التجهيزات العازلة املستخدمة يف املكنات أو األجهزة أو املعدات الكهربائية، املجهزة 773.26
كليًا من مواد خزفية، خبـالف أي أجزاء معدنية بسيطة (مثل املقابس الكهربائية امللولبة) 
البند  يف  الداخلة  العازالت  (باستثناء  فقط  التجميع  ألغراض  التشكيل  أثناء  مما يدمج 

(773.23

8547.10

التجهيزات العازلة املستخدمة يف املكنات أو األجهزة أو املعدات الكهربائية، املجهزة 773.28
التشكيل  أثناء  مما يدمج  بسيطة  معدنية  أجزاء  أي  خـالف  لدائنيـة،  مواد  من  كليًا 

ألغراض التجميع فقط (باستثناء العازالت الداخلة يف البند 773.24)

8547.20
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التجهيزات العازلة املستخدمة يف املكنات أو األجهزة أو املعدات الكهربائية، املجهزة 773.29
كليًا من مواد خالف اخلزف أو اللدائن خـالف أي أجزاء معدنية بسيطة مما يدمج 
أثناء التشكيل ألغراض التجميع فقط (باستثناء العازالت الداخلة يف البند 773.22 أو 
البند 773.24)؛ مواسـري األسالك الكهربائية والوصالت املصنوعة لذلك الغرض، من 

معدن خسيــس مبطن مبادة عازلــة

8547.90

طب 774 أو  اجلراحيــة  أو  الطبيـة  األغراض  يف  لالستخدام  كهربائية  تشخيص  أجهزة 
األسنان أو الطب البيطري وأجهزة أشعة

أجهزة تشخيص كهربائية (غـري أجهزة األشعة)774.1
9018.11أجهزة رسم القلب الكهربائيـة774.11

الفحص 774.12 ألغراض  املعدة  األجهزة  ذلك  (مبا يف  أخرى  كهربائية  تشخيص  أجهزة 
االستكشايف الوظيفي أو لفحص البارامترات الفسيولوجية)

9018.12-.19

9018.20أجهزة األشعة فوق البنفسجية أو األشعة دون احلمراء774.13

أجهزة قائمة على استخدام األشعة السينية أو أشعة ألفا أو بيتا أو غاما، سواء كانت 774.2
أو مل تكن للطب أو اجلراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري (مبا يف ذلك أجهزة 
مولدات  التصوير باألشعة أو العالج باألشعة)، وأنابيـب األشعة السينية وغـريها من 
األشعة السينية؛ مولدات الضغط العايل، ولوحات ومناضد التحكم؛ الستائر، ومناضد 
ومقاعد الفحص أو العالج وما مياثلها؛ أجزاء غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، 

وتوابع لألجهزة واملعدات السابقة الذكر
أجهزة قائمة على استخدام األشعة السينية، سواء كانت أو مل تكن للطب أو اجلراحة 774.21

العالج  أو  باألشعة  التصوير  أجهزة  ذلك  البيطري (مبا يف  الطب  أو  األسنان  طب  أو 
باألشعة)

9022.12-.19

أجهزة قائمة على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو غاما، سواء كانت أو مل تكن لالستخدام 774.22
يف الطب أو اجلراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري (مبا يف ذلك أجهزة التصوير 

باألشعة أو العالج باألشعة)

9022.21, .29

9022.30أنابيـب أشعة سينيــة774.23

9022.90غـريها (مبا يف ذلك األجزاء والتوابع)774.29

يف 775 وال داخلة  غـري مذكورة  املنـزلـي،  الطراز  من  وغـري كهربائية  كهربائية  معدات 
موضع آخر

معدات غسيل األلبسة من الطراز املنـزلـي، غـري املذكورة وال الداخلة يف موضع آخر، 775.1
سواء كانت كهربائية أو غـري كهربائية

غساالت األلبسة من النوع املنـزلـي أو املستخدمة يف حمالت غسل األلبسة (مبا يف ذلك 775.11
املكنات اليت تقوم بعملييت الغسل والتجفيف كلتيهما) ال تـتجاوز سعـة كل منهما ١٠ 

كيلوغرام من البياضات اجلافــة

8450.11-.19

مكنات جتفيف األلبسة، ذات سعة ال تـتجاوز ١٠ كيلوغرام من البياضات اجلافة (عدا 775.12
املكنات الداخلة يف البند 743.55)

8451.21

ثالجات وجممدات أغذية من الطراز املنـزلـي (كهربائية وغـري كهربائية)775.2
أو 775.21 مشتملة  كانت  سواء  غـري كهربائية)  أو  (كهربائية  املنـزلـي  الطراز  من  ثالجات 

غـري مشتملة على صنـدوق التجميد العميق
8418.10-.29

40. ,8418.30أجهزة التجميد العميق، من الطراز املنـزلـي (كهربائية أو غـري كهربائية)775.22

8422.11غساالت أطباق من الطراز املنـزلـي775.3775.3
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أجهزة حالقة الذقن وقص الشعر، ذات حمرك كهربائي مدمج ا، وأجزاؤهـا775.4
8510.10أجهزة حالقة الذقــن775.41

8510.20أجهزة قص الشعــر775.42

8510.90أجــزاء775.49

مكانس آليــة775.5
19. ,8508.11... مع حمرك كهربائي مدمج بـهــا775.51

8508.60... غـريهــا775.56

8508.70أجزاء775.57

كهربائي مدمج ا، خـالف املكانس 775.7 ميكانيكية ذات حمرك  منـزلية كهربائية  أجهزة 
اآللية الداخلة يف املجموعة الفرعية 775.5؛ وأجزاؤهـا

8509.40طواحني وخالطات األغذية؛ عصارات الفواكه واخلضــر775.72

8510.30 ,8509.80غـريهــا775.73

8509.90أجزاء775.79

أجهزة كهربائية حرارية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر775.8
أجهزة كهربائية للتسخني الفوري للمياه أو لتسخني املياه املجمعة يف خزان، وأجهزة 775.81

تسخني كهربائية غاطســة
8516.10

29. ,8516.21أجهزة كهربائية لتدفـئـة األماكن، وأجهزة كهربائية لتدفئة التربة775.82

33.-8516.31أجهزة كهربائية حرارية لتصفيف الشعر وجتفيف األيـدي775.83

8516.40مكاوي كهربائيــة775.84

6301.10بطانيات كهربائية775.85

أفران املوجات الدقيقـة؛ أفران أخرى؛ أجهزة الطبخ؛ ألواح الطبخ، والغاليات احللقية، 775.86
والشوايات، وأجهزة التحميـص

8516.50, .60

79.-8516.71أجهزة كهربائية حرارية منـزليـة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخــر775.87

8516.80مقاومات كهربائية للتسخني (غـري كربونية)775.88

8516.90أجزاء لألجهزة الكهربائية احلرارية الداخلة يف املجموعة الفرعية 775.8 775.89

صمامات وأنابيـب أيونية حرارية أو ذات كاثود بارد أو كاثود ضوئي (مثل الصمامات 776
واألنابيـب املفرغة اهلواء أو اململوءة بالبخار أو الغاز، والصمامات واألنابيـب املقومة 
التلفزيوين)؛  التصوير  آالت  وأنابيـب  الكاثودية  األشعة  وأنابيـب  الزئبقية،  القوسية 
والصمامات الثنائية، والترانـزستورات، والنـبـائـط شبه املوصلة املماثلة، والنـبـائـط شبه 
املوصلة احلساسة للضوء؛ والصمامات الثنائية املشّعة للضوء، والبلورات اإلجهادية 

الكهربائية املركبة، والدوائر املتكاملة والتركيـبات الدقيقة اإللكترونية، وأجزاؤها
الكاثودية 776.1 األشعة  أنابيـب  ذلك  يف  (مبا  الكاثودية  األشعة  التلفزيونية،  الصور  أنابيـب 

ألجهزة التقاط الصور بطريقة املغنطة (الفيديو))
8540.11... ملونــة776.11

8540.12... أسود وأبيض، أو غـري ذلك من الصور األحادية اللـون776.12

صمامات وأنابيـب إلكترونية أخرى (مبا يف ذلك أنابيـب الكامـريات التلفزيونية)776.2
أنابيـب الكامـريات التلفزيونية، وحموالت ومكثفات الصور؛ وغـريها من أنابيـب الكاثود 776.21

الضوئي
8540.20
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60.-8540.40أنابيـب أخرى لألشعة الكاثوديـة776.23

79.-8540.71أنابيـب ذات موجات دقيقة (باستثناء األنابيـب ذات التحكم الشبكــي)776.25

89. ,8540.81صمامات وأنابيـب أخرى776.27

99. ,8540.91أجزاء األنابيـب والصمامات الداخلة يف املجموعتني الفرعيتني 776.1 و776.29776.2

صمامات ثنائية وترانـزستورات وما مياثلها من جتهيزات شبــه موصلة؛ وجتهيزات شبـه 776.3
موصلة حساسة للضوء (مبا يف ذلك اخلاليا الفلطائية الضوئية، سواء أكانت أم مل تكن 

جممعة يف وحدات أو مركبة يف ألواح)؛ وصمامات ثنائية باعثة للضوء
8541.10صمامات ثنائية غـري الصمامات الثنائيـة احلساسة للضوء، أو الباعثـة للضـوء776.31

ترانـزستورات (باستثناء الترانـزستورات احلساسة للضوء) ذات معّدل تبديــد يقل عن 776.32
واط واحــد

8541.21

ال يقل 776.33 تبديـد  معّدل  ذات  للضوء)  احلساسة  الترانـزستورات  (باستثناء  ترانـزستورات 
عن واط واحد

8541.29

موصلة، 776.35 شبـه  ثنائية  متناوب  تيار  وحموالت  ترانـزستورية)،  (مقومات  تايرستورات 
وحموالت تيار متناوب ثالثية شبــه موصلة (باستثناء األجهزة احلساسة للضوء)

8541.30

8541.40نـبـائـط شبـه موصلة حساسة للضوء، وصمامات ثنائية باعثة للضوء776.37

8541.50نـبـائـط أخـرى شبـه موصلــة776.39

دوائر إلكترونية متكاملة 776.4
منطقية 776.42 ودوائر  وحموالت  ذاكرات  مع  مدجمة  أكانت  سواء  وحتكــم،  معاجلة  أجهزة 

ومضخمات ودوائر ساعات وتوقيت، أو دوائر أخــرى
8542.31

8542.32ذاكـــرات776.44

8542.33مضخمــات776.46

8542.39غـريهــا776.49

بلورات إجهادية كهربائية، مركبة، وأجزاء، غيـر مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، 776.8
للعناصر اإللكترونية الداخلة يف املجموعة 776

8541.60بلورات إجهادية كهربائية، مركبــة776.81

أجزاء للنـبـائـط الداخلة يف املجموعة الفرعية 776.3 وللبلورات اإلجهادية الكهربائية 776.88
املركبة الداخلة يف البند 776.81 

8541.90

8542.90أجزاء للمواد املذكورة يف البند 776.4 776.89

آالت وأجهزة كهربائية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر778
بطاريات ومركمات كهربائية وأجزاؤها778.1

80.-8506.10خاليات أّولية وبطاريات من اخلاليا األوليــة778.11

80.-8507.10مركمات كهربائية (بطاريات خازنــة)778.12

الكهربائية؛ 778.13 واملركمات  األّولية  اخلاليا  وبطاريات  األّولية  اخلاليات  وخملفات  نفايات 
واخلاليا األّولية املستهلكة، وبطاريات اخلاليا األّولية املستهلكة، واملركمات الكهربائية 
يف  وال الداخلة  غـري املذكورة  األجهزة،  أو  لآلالت  الكهربائية  واألجزاء  املستهلكة؛ 

موضع آخــر

8548.10, .90

8506.90أجزاء خلاليا أّولية ولبطاريات من اخلاليا األّوليــة778.17

8507.90أجزاء للمركمات الكهربائيــة778.19
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مصابيح كهربائية تضيء بتوهج الشعـريات أو بالتفريغ (مبا يف ذلك وحدات مصابيح 778.2
األشعة املعزولة ومصابيح األشعة فوق البنفسجية أو األشعة دون احلمراء)؛ ومصابيح 

قوسية؛ وأجزاؤها
ومصابيح 778.21 الوامضة،  املصابيح  (خبالف  الشعـريات  بتوهج  تضيء  كهربائية  مصابيح 

األشعة دون احلمراء واألشعة فوق البنفسجية، ووحدات مصابيح األشعة املعزولة)
8539.21-.29

39.-8539.31مصابيح تفريغ (خبالف مصابيح األشعة فوق البنفسجية)778.22

8539.10وحدات مصابيح أشعة معزولــة778.23

49. ,8539.41مصابيح األشعة فوق البنفسجية أو األشعة دون احلمراء؛ مصابيح قوسيــة778.24

8539.90أجــزاء778.29

معدات كهربائية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر ملحركات االحتراق الداخلي 778.3
واملركبات؛ وأجزاؤها

معدات كهربائية لإلشـعـال أو بــدء احلركة من األنواع املستعملة ملحركات اإلشعال 778.31
بالشرر أو حمركات االحتراق الداخلي ذات اإلشعال بالضغط (مثل مغنـيـطات اإلشعال 
واملولدات املغناطيسية، وملفات اإلشعال، ومشعات اإلشعال بالشرر ومشعات التوهج، 
وحمركات بــدء احلركة)، واملولدات الكهربائية (كالدينامو ومولدات التيار املتناوب) 

وقاطعات التيار من النوع املستعمل مع تلك املحركات

8511.10-.80

8511.90أجزاء املعدات املذكورة يف البند 778.31 778.33

الفرعية 778.34 املجموعة  يف  الداخلة  املواد  عدا  (فيما  اإلشارة  أو  لإلنارة  كهربائية  معدات 
778.2)، ومعدات مسح الزجاج وإذابة التجمد وإزالة الرطوبة، من النوع املستخدم يف 

الدراجات البخارية والسيارات

8512.10-.40

8512.90أجزاء املعدات املذكورة يف البند 778.34 778.35

أدوات كهربائية آلية تشغل حممولة باليد، ذات حمرك كهربائي غـري منفصل؛ وأجزاؤهــا778.4
8467.21حفارات جبميع أنواعهــا778.41

8467.22مناشيــر778.43

8467.29أدوات أخــرى778.45

مكثفات كهربائية ثابتة أو متغـرية أو قابلة للتعديل (سابقة الضبط)778.6
مكثفات ثابتة مصممة لالستخدام يف دوائر كهربائية ترددها ٦٠/٥٠ هـريتز وميكنها 778.61

تناول قدرة تفاعلية ال تقل عن ٠,٥ كيلو فلـط أمبـيـر (مكثفات قدرة)
8532.10

8532.21مكثفات ثابتة تـنـتـامليـة778.62

8532.22مكثفات ثابتة إلكتروليتية من األلومنيوم778.63

8532.23مكثفات ثابتة عازلة من اخلزف، من طبقة واحدة778.64

8532.24مكثفات ثابتة عازلة من اخلزف، متعددة الطبقات778.65

8532.25مكثفات ثابتة عازلة من الورق أو اللدائن778.66

8532.29مكثفات ثابتة أخرى778.67

8532.30مكثفات متغـرية أو قابلة للتعديل (سابقة الضبط)778.68

8532.90أجزاء ملكثفات كهربائيــة778.69

آالت ومعدات كهربائية ذات وظائف قائمة بذاا، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع 778.7
آخر؛ وأجزاؤهــا

8543.10مسارعات اجلسيمات778.71
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

70.-8543.20غـريهــا778.78

8543.90أجــزاء778.79

آالت ومعدات كهربائية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر778.8
مغناطيسات كهربائية؛ ومغناطيسات دائمة، ومواد معدة لتحويلها إىل مغناطيسات دائمة 778.81

ذات  العدد،  محل  أدوات  من  مياثلها  وما  وامللزمات  املثاقب  وحوامل  مغنطتها؛  بعد 
املغناطيسية الكهربائية، أو الدائمة؛ وقارنــات وقوابض (تعشيـق) ومكابح (فرامل) ذات 

مغناطيسية كهربائية؛ ورؤوس ذات روافع مغناطيسية كهربائيــة

8505.11-.90

معدات كهربائية لإلشارة أو األمان أو تنظيم املرور للسكك احلديدية والترام والطرق 778.82
واملطارات  املوانئ  ومنشآت  السيارات  مواقف  ومرافق  الداخلية  املائية  والطرق  الربية 

(غـري تلك الداخلة يف البند 791.91)

8530.10, .80

8530.90أجزاء املعدات املذكورة يف البند 778.82 778.83

أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو الرؤية (مثل األجراس والصفارات ولوحات األرقام 778.84
وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو احلريق) خبالف ما يدخل منها يف البند 778.34 أو البند 

 778.82

8531.10-.80

8531.90أجزاء املعدات املذكورة يف البند 778.84 778.85

أقطاب (إلكترودات) كربونية وفراجني كربونية، وفحمات (كربون) مصابيح وفحم 778.86
(كربون) بطاريات، وغـريها من املوارد الكربونية، مبعدن أو بدون معدن، من النوع 

املستخدم لألغراض الكهربائيــة

8545.11-.90

القسم 78
مركبات برية (مبا يف ذلك املركبات ذات الوسائد اهلوائية)

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

سيارات ومركبات مبحركات أخرى مصممة بصورة رئيسية لنقل األشخاص (خبالف 781
املركبات ذات املحركات اليت تنقل عشرة أشخاص أو أكثر مبن فيهم السائق)؛ مبا يف 

ذلك العربات من طراز ستيشن وسيارات السباق
8703.10مركبات مصممة خصيصًا للسري على الثلج؛ وسيارات الغولف وما مياثلها من املركبات781.1781.1

90.-8703.21مركبات مبحركات لنقل األشخاص غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر781.2781.2

مركبات مبحركات لنقل البضائع ومركبات مبحركات ألغراض خاصة782
سيارات ركاب لنقل عشرة ركاب أو أكثر مبن فيهم السائق783.1

8704.10قابالت مصممة للعمل على الطرق غـري السريعة782.11

90.-8704.21مركبات مبحركات لنقل البضائع غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر782.19

أو 782.2 األشخاص  لنقل  أساسًا  املخصصة  غـري املركبات  خاصة،  الستعماالت  سيارات 
البضائع (مثل سيارات القطر والتصليح، والسيارات الرافعة، وسيارات إطفاء احلريق، 
وسيارات خلط اخلرسانة، وسيارات كنس الطرق وسيارات الرش، وسيارات الورش 

املتنقلة وسيارات الوحدات املتنقلة للتصوير باألشعة)
8705.10سيارات رافعة782.21
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

8705.20أبراج احلفر املتنقلة782.23

8705.20سيارات إطفاء احلريق782.25

8705.40سيارات خلط اخلرسانة782.27

8705.90غـري ذلك782.29

سيارات للنقل الربي غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر783
سيارات ركاب لنقل عشرة ركاب أو أكثر مبن فيهم السائق783.1

8702.10... مبحركات احتراق داخلي تشتعل بالضغط (ديزل أو شبه ديزل)783.11

8702.90... أخرى783.19

8701.20جرارات طرق للمقطورات النصفية783.2783.2

أجزاء وتوابع للسيارات الداخلة يف املجموعات 722 و781 و782 و784783
هياكل (شاسيهات) مزودة مبحركات، للسيارات الداخلة يف املجموعات 722 و781 784.1784.1

و782 و783
8706.00

أبدان (مبا يف ذلك األغطية) للسيارات الداخلة يف املجموعات 722 و781 و782 و784.2783
8707.10... للمركبات الداخلة يف املجموعة 784.21781

8707.90... للمركبات الداخلة يف املجموعات 722 و782 و784.25783

أجزاء وتوابع أخرى للسيارات الداخلة يف املجموعات 722 و781 و782 و784.3783
8708.10الصدامات، وأجزاؤها784.31

29. ,8708.21أجزاء وتوابع أخرى لألبدان (مبا يف ذلك األغطية)784.32

8708.30مكابح (فرامل) ومكابح مؤازرة، وأجزاؤها784.33

8708.40صناديق تروس السرعة وأجزاؤها784.34

حماور تدوير تفاضلي سواء كانت مزودة بعناصر أخرى لنقل احلركة أو مل تكن، وحماور 784.35
غـري تدويرية؛ وأجزاؤها

8708.50

99.-8708.70أجزاء وتوابع أخرى784.39

دراجات نارية (خبارية) (مبا يف ذلك الدراجات ذوات املحركات الصغـرية) ودراجات 785
مبحرك وبدون حمرك، وعربات املُــقعدين

دراجات نارية (مبا يف ذلك الدراجات ذوات املحركات الصغـرية) ودراجات مبحركات 785.1
إضافية، بعربات جانبية أو بدوا؛ وعربات جانبية

8711.10... مبحرك احتراق داخلي ذي مكبس ترددي ال تـتجاوز سعة اسطوانته ٥٠ سم785.11٣

سم٣ 785.13  ٥٠ اسطوانته  سعة  تـتجاوز  ترددي  مكبس  ذي  داخلي  احتراق  مبحرك   ...
وال تزيد عن ٢٥٠ سم٣

8711.20

سم٣ 785.15  ٢٥٠ اسطوانته  سعة  تـتجاوز  ترددي  مكبس  ذي  داخلي  احتراق  مبحرك   ...
وال جتاوز ٥٠٠ سم٣

8711.30

سم٣ 785.16  ٥٠٠ اسطوانته  سعة  تـتجاوز  ترددي  مكبس  ذي  داخلي  احتراق  مبحرك   ...
وال جتاوز ٨٠٠ سم٣

8711.40

8711.50... مبحرك احتراق داخلي ذي مكبس ترددي تـتجاوز سعة اسطوانته ٨٠٠ سم785.17٣

8711.90.... أخرى، وعربات جانبية785.19
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

ذات 785.2785.2 الدراجات  ذلك  يف  (مبا  أخرى  ودراجات  بعجلتني  حمركات  بدون  دراجات 
الثالث عجالت املستخدمة يف توصيل البضائع)

8712.00

عربات املقعدين، مبحرك أو بدون حمرك أو آلية احلركة بشكل آخر؛ وأجزاء للمواد 785.3
الداخلة يف املجموعة 785

90. ,8713.10عربات املقعدين، مبحرك أو بدون حمرك أو آلية احلركة بشكل آخر785.31

19. ,8714.11أجزاء وتوابع للدراجات النارية (مبا يف ذلك الدراجات ذوات املحركات الصغـرية)785.35

8714.20أجزاء وتوابع لعربات املقعدين785.36

99.-8714.91أجزاء وتوابع للمركبات األخرى الداخلة يف املجموعة 785.37785

مقــطورات (روادف) ومقــطورات نصــفية؛ ومـركبات أخــرى، غـري آليـــة احلـركة؛ 786
وحاويات مصممة وجمهزة خصيصًا ألغراض النقل

ألغراض 786.1786.1 (كارافانات)  للرحالت  جمهزة  نصفية  ومقطورات  (روادف)  مقطورات 
السكن أو اإلقامة يف خميمات

8716.10

مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية لنقل البضائع786.2
8716.20مقطورات (روادف) أو مقطورات نصفية ذاتية التحميل والتفريغ لألغراض الزراعية786.21

8716.31مقطورات صهاريج ومقطورات صهاريج نصفية786.22

8716.39مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية أخرى لنقل البضائع786.29

حاويات (مبا يف ذلك احلاويات املستخدمة يف نقل املوائع) مصممة وجمهزة خصيصًا 786.3786.3
للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل

8609.00

مركبات أخرى غـري آلية احلركة؛ وأجزاء للمقطورات (الروادف) املقطورات النصفية 786.8
واملركبات غـري اآللية احلركة

8716.40مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر786.83

8716.80مركبات، غـري آلية احلركة غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 786.85

أجزاء للمقطورات (الروادف) واملقطورات النصفية الداخلة يف البنود 786.1 و786.3 786.89
و786.85 وللمركبات الداخلة يف املجموعة الفرعية 786.2

8716.90

القسم 79
معدات نقل أخرى

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مركبات السكك احلديدية (مبا يف ذلك القطارات اليت تسـري على وسائد هوائية) 791
واملعدات املرتبطة ا

قاطرات السكك احلديدية اليت تعمل مبصدر خارجي للكهرباء أو مبراكم كهربائية791.1
8601.10... تعمل مبصدر خارجي للكهرباء791.11

8601.20... تعمل مبراكم كهربائية791.15

قاطرات سكك حديدية أخرى؛ وعربات متوينها (تندرز)791.2
8602.10قاطرات ديزل كهربائية791.21
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

قاطـــرات سـكك حــديدية غـري مذكورة وال داخــلة يف موضع آخر؛ وعربــات متوينها 791.29
(تندرز)

8602.90

مركبات وشاحنات وعربات سكك حديدية أو ترام، آلية احلركة (خبالف مركبات 791.6791.6
الصيانة واخلدمة الداخلة يف البند 791.81) 

8603.10, .90

عربات ركاب للسكك احلديدية أو الترام، غـري آلية احلركة؛ وشاحنات صغـرية لألمتعة 791.7791.7
احلركة  غـري آلية  الترام  أو  احلديدية  السكك  عربات  من  وغـري ذلك  بريد،  وعربات 

واملستخدمة ألغراض خاصة (باستثناء تلك الداخلة يف البند 791.81)

8605.00

عربات للسكك احلديدية أو للترام تستخدم للشحن والصيانة791.8
مركبات سكك حديدية أو ترام مستخدمة للصيانة أو اخلدمة، آلية احلركة أو غـري آلية 791.81

احلركة (مثل عربات ورش التصليح والروافع ومدكات احلصى، ومعدات ختطيط مسار 
خطوط السكك احلديدية، وعربات االختبار وعربات تفتيش خطوط السكك احلديدية)

8604.00

شاحنات وعربات سكك حديدية أو ترام مستخدمة يف نقل البضائع (عربات شحن) 791.82
غـري آلية احلركة

8606.10-.99

تركيـبات وجتهيزات خلطوط السكك احلديدية أو للترام؛ ومعدات ميكانيكية (مبا يف 791.9
ذلك معدات ميكانيكية كهربائية) لإلشارة أو األمان أو تنظيم مرور السكك احلديدية 
ومنشآت  السيارات،  وقوف  ومرافق  الداخلية،  املائية  والطرق  الربية  والطرق  والترام 
احلديدية،  اخلطوط  على  الدارجة  واملعدات  للقاطرات،  وأجزاء  واملطارات؛  املوانئ 

والتركيـبات والتجهيزات واملعدات الداخلة يف املجموعة 791
تركيـبات وجتهيزات خلطوط السكك احلديدية أو الترام؛ ومعدات ميكانيكية (مبا يف 791.91

ذلك معدات ميكانيكية كهربائية) لإلشارة أو األمان أو تنظيم مرور السكك احلديدية 
ومنشآت  السيارات،  وقوف  ومرافق  الداخلية،  املائية  والطرق  الربية  والطرق  والترام 

املوانئ واملطارات؛ وأجزاء للمعدات السابقة الذكر

8608.00

99.-8607.11أجزاء لقاطرات السكك احلديدية أو الترام أو املعدات الدارجة على اخلطوط احلديدية791.99

السواتل 792 ذلك  يف  (مبا  الفضائية  السفن  ا؛  املرتبطة  واملعدات  بأنواعها  الطائرات 
االصطناعية) ومركبات إطالق السفن الفضائية؛ وأجزاؤها

طائرات عمودية (هليكوبتر)792.1
8802.11... وزا فارغة ال جياوز ٠٠٠ ٢ كيلوغرام792.11

8802.12... وزا فارغة جياوز ٠٠٠ ٢ كيلوغرام792.15

(اهلليكوبتر)، 792.2792.2 العمودية  (غـري الطائرات  ميكانيكية  دفع  وسائل  ذات  أخرى  طائرات 
وزا فارغة ال جياوز ٠٠٠ ٢ كيلوغرام

8802.20

(اهلليكوبتر)، 792.3792.3 العمودية  (غـري الطائرات  ميكانيكية  دفع  وسائل  ذات  أخرى  طائرات 
وزا فارغة جياوز ٠٠٠ ٢ كيلوغرام وال جياوز ٠٠٠ ١٥ كيلوغرام

8802.30

(اهلليكوبتر)، 792.4792.4 العمودية  (غـري الطائرات  ميكانيكية  دفع  وسائل  ذات  أخرى  طائرات 
وزا فارغة جياوز ٠٠٠ ١٥ كيلوغرام

8802.40

السفن 792.5792.5 إطالق  ومركبات  االصطناعية)  التوابع  السواتل -  ذلك  يف  فضائية (مبا  سفن 
الفضائية

8802.60

سفن هوائية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر (مبا يف ذلك املناطيد والبالونات 792.8
والطائرات الشراعية، إخل..)، واملعدات املرتبطة ا

معدات إلطالق الطائرات؛ أجهزة إيقاف الطائرات على سطح الناقالت أو ما مياثلها؛ 792.83
وأجهزة أرضية لتعليم الطـريان؛ وأجزاء لألصناف سابقة الذكر

8805.10-.29
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

البالونات واملناطيد؛ الطائرات الشراعية والطائرات الشراعية املعالقية وغـريها من الطائرات 792.84
غـري اآللية احلركة

8801.00

أجزاء غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر (باستثناء اإلطارات واملحركات واألجزاء 792.9
الكهربائية) للسلع الداخلة يف املجموعة 792

8803.10مراوح ودوارات وأجزاؤها792.91

8803.20عربات سفلى وأجزاؤها792.93

8803.30أجزاء أخرى للطائرات أو الطائرات العمودية (اهلليكوبتر)792.95

8803.90أجزاء أخرى للسلع الواردة يف املجموعة 792.97792

سفن وقوارب (مبا يف ذلك حوامات) وعائمات أخرى793
خيوت وسفن أخرى للنـزهة أو الرياضة؛ وقوارب وزوارق التجديف793.1

8903.10قوارب قابلة للنفخ (مبا يف ذلك قوارب وزوارق التجديف)793.11

8903.91مراكب شراعية، ال تنفخ، مزودة أو غـري مزودة مبحرك مساعد793.12

غـري مذكورة 793.19 الرياضة  أو  للنـزهة  وسفن  ال تنفخ  مبحرك،  للتجديف  وقوارب  زوارق 
وال داخلة يف موضع آخر

8903.92, .99

سفن وقوارب ومراكب أخرى (خبالف سفن النـزهة والقطر (القاطرات) وسفن الدفع، 793.2
وسفن األغراض اخلاصة، وسفن للتفكيك والتحطيم)

8901.20سفن صهرجيية (ناقالت) جبميع األنواع793.22

مراكب الصيد؛ سفن التصنيع وغـريها من السفن املستخدمة لتجهيز أو حفظ املنتجات 793.24
السمكية

8902.00

8901.30سفن التربيد (خبالف السفن الصهرجيية)793.26

8901.90سفن أخرى لنقل البضائع (مبا يف ذلك سفن نقل الركاب والبضائع)793.27

األشخاص، 793.28 لنقل  أساسًا  املصممة  السفن  من  مياثلها  وما  الرحالت  وسفن  الطوافات 
وزوارق العبور جبميع أنواعها

8901.10

90. ,8906.10سفن أخرى (مبا يف ذلك السفن احلربية وقوارب النجاة خبالف قوارب التجديف)793.29

8908.00سفن وعائمات أخرى للتفكيك والتحطيم 793.3793.3

سفن إرشاد ضوئي، وسفن إطفاء احلرائق، وسفن حافرة (كراكات) وروافع عائمة 793.5
وغـريها من السفن اليت تعترب املالحة ثانوية بالنسبة ملهمتها األصلية؛ وأحواض سفن 

عائمة؛ وأرصفة عائمة أو مغمورة للحفر أو لإلنتاج
8905.10سفن حافرة (كراكات)793.51

8905.20أرصفة عائمة أو مغمورة للحفر أو لإلنتاج793.55

سفن إرشاد ضوئي، وسفن إطفاء احلرائق، وروافع عائمة وغـريها من السفن، غـري املذكورة 793.59
وال الداخلة يف موضع آخر، واليت تعترب املالحة ثانوية بالنسبة ملهمتها األصلية

8905.90

8904.00سفن قطر (قاطرات) وسفن دفع793.7793.7

منشآت عائمة أخرى (مثل األرماث (الطوافات) واخلزانات والصناديق الغاطسة لبناء 793.9
أساسات اجلسور واألرصفة العائمة وعوامات الرباط واإلرشاد)

8907.10أرماث، قابلة للنفخ793.91

8907.90منشآت عائمة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 793.99
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الباب 8 
مصنوعات منوعة

القسم 81 
مبان سابقة التجهيز؛ وجتهيزات وتركيـبات لألغراض الصحية والسمكرة والتدفئة واإلضاءة،

غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

مبان سابقة التجهيز811
9406.00مبان سابقة التجهيز811.0811.0

جتهيزات وتركيـبات لألغراض الصحية والسمكرة والتدفئة، غـري مذكورة وال داخلة 812
يف موضع آخر 

مراجل (عدا الواردة يف املجموعة 711) ومشعات ألغراض التدفئة املركزية، غـري مسخنة 812.1
كهربائيًا، وأجزاؤها، من حديد أو صلب؛ ومسخنات اهلواء وموزعات اهلواء الساخن 
(مبا يف ذلك املوزعات اليت ميكنها أن توزع أيضا اهلواء النقي أو املكيف)، غـري املسخنة 
من  وأجزاؤها  نفاخ،  جهاز  على  أو  مبحرك  تعمل  مروحة  على  واملشتملة  كهربائيًا، 

حديد أو صلب
19. ,7322.11مشعات وأجزاؤها812.11

7322.90مسخنات اهلواء وموزعات اهلواء الساخن وأجزاؤها812.15

8403.10مراجل التدفئة املركزية (غـري الداخلة يف املجموعة 711)812.17

8403.90أجزاء املراجل الداخلة يف البند 812.19812.17

مغاسل، وأحواض غسيل وركائز أحواض غسيل، وأحواض االستحمام، وشطافات 812.2
(بيديات) وأحواض مراحيض (دورات مياه) وخزانات الشطف واملباول والتركيـبات 

الصحية املماثلة، من خزف
6910.10... من البورسلني أو الصيين812.21

6910.90... ليست من البورسلني أو الصيين812.29

جتهيزات وتركيـبات لإلضاءة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر813
مصابيح وجتهيزات إضاءة (مبا يف ذلك الكشافات وأجهزة تسليط الضوء)، غـري مذكورة 813.1

وال داخلة يف موضع آخر
ثريات وغـريها من جتهيزات اإلنارة الكهربائية للسقوف واجلدران (باستثناء التجهيزات 813.11

من النوع املستعمل إلنارة األماكن العامة املكشوفة أو طرق املرور)
9405.10

مصابيح كهربائية نقالة مصممة للعمل على مصدرها الذايت للطاقة (مثل البطاريات 813.12
اجلافة أو املركمات أو املغنيطات)، غـري معدات اإلضاءة الداخلة يف البند 778.34

8513.10

مناصب 813.13 على  أو  األسرة  قرب  أو  املكاتب  أو  املناضد  على  توضع  كهربائية  مصابيح 
أرضية

9405.20

9405.40مصابيح وجتهيزات إنارة كهربائية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر813.15

9405.50مصابيح وجتهيزات إنارة غـري كهربائية813.17

9405.60اليافطات املضاءة ولوحات األمساء املضاءة وما مياثلها813.2813.2

8513.90أجزاء املصابيح الكهربائية النقالة الداخلة يف البند 813.12 (باستثناء بطاريات التخزين)813.8813.8
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

أجزاء غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، لألصناف الداخلة يف املجموعة الفرعية 813.9
813.1 والبند 813.2

9405.91... مصنوعة من الزجاج813.91

9405.92... مصنوعة من لدائن صناعية813.92

9405.99... غـريها813.99

القسم 82
األثاث وأجزاؤه؛ األسرة واحلشايا (املراتب) وحوامل احلشايا والوسائد

وما مياثلها من املفروشات املحشوة

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

األثاث وأجزاؤه؛ واألسرة، واحلشايا (املراتب) وحوامل احلشايا والوسائد وغـريها 821
من املفروشات املحشوة

مقاعد (عدا تلك الداخلة يف البند 872.4) سواء كانت قابلة للتحول إىل أسرة أم مل 821.1
تكن، وأجزاؤها

9401.10مقاعد من النوع املستعمل يف الطائرات821.11

9401.20مقاعد من النوع املستعمل يف السيارات821.12

59. ,9401.51مقاعد مصنوعة من القصب أو صفصاف الساللني أو اخليزران أو ما مياثلها من مواد821.13

9401.30مقاعد دوارة ميكن تعديل ارتفاعها821.14

9401.40مقاعد، خالف مقاعد احلدائق أو معدات املخيمات، قابلة للتحويل إىل أسرة821.15

69.,9401.61مقاعد غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر ذات أطر خشبية821.16

79. ,9401.71مقاعد غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر ذات أطر معدنية821.17

9401.80مقاعد أخرى821.18

9401.90أجزاء للمقاعد الداخلة يف املجموعة الفرعية 821.19821.1

حوامل حشايا (مراتب)؛ وأصناف فرش األسرة أو ما مياثلها (مثل احلشايا (املراتب) 821.2
واللحف واللحف املحشوة بزغب العيذر، واملساند والبوفات والوسائد) املحتوية على 
نوابض أو املحشوة أو املجهزة من الداخل بأية مادة من املواد أو املصنوعة من مواد 

مطاطة أو لدائنية مسامية سواء كانت مكسوة أو غـري مكسوة
9404.10حوامل حشايا (مراتب)821.21

9404.21حشايا من مواد مطاطية أو لدائنية مسامية821.23

9404.29حشايا من مواد أخرى821.25

9404.30حشايا كيسية (أكياس نوم)821.27

9404.90غـريها من لوازم األسرة821.29

أصناف أثاث من املعدن، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر821.3
9403.10... من النوع املستعمل يف املكاتب821.31

9403.20أصناف أثاث معدنية أخرى821.39
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

أصناف أثاث خشبية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر821.5
9403.30... من النوع املستعمل يف املكاتب821.51

9403.40... من النوع املستعمل يف املطابخ821.53

9403.50... من النوع املستعمل يف غرف النوم821.55

9403.60أصناف أثاث خشبية أخرى821.59

أصناف أثاث، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، من مواد أخرى821.7
9403.70أصناف أثاث من اللدائن821.71

89. ,9403.81أصناف أثاث من مواد أخرى (مبا يف ذلك اخليزران)821.79

9403.90أجزاء أثاث داخلة يف املجموعة الفرعية 821.3 و821.5 و821.7 821.8821.8

القسم 83
لوازم السفر واحلقائب اليدوية واألوعية املماثلة

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

صناديق وحقائب األمتعة، وحمافظ أدوات الزينة، وحقائب رجال األعمال، وحمافظ 831
آالت  وحمافظ  املناظـري  وحمافظ  النظارات  وحمافظ  املدرسية  واحلقائب  األوراق، 
التصوير وحمافظ اآلالت املوسيقية، وحمافظ البنادق واملسدسات وأقربة املسدسات 
املعزولة،  الشراب  أو  الطعام  وحقائب  السفر،  وحقائب  األوعية؛  من  مياثلها  وما 
التسوق،  وأكياس  اليد،  وحقائب  الظهر،  وحقائب  التجميل،  أدوات  وحقائب 
وحمافظ النقود (للرجال)، وحمافظ النقود (للنساء)، وحمافظ اخلرائط، وحمافظ اللفائف 
القناين،  وصناديق  الرياضة،  وحقائب  العدد  وحقائب  التبغ،  وأكياس  (السجاير)، 
وعلب املجوهرات، وعلب املساحيق، وحمافظ أدوات القطع، وما مياثلها من األوعية 
املصنوعة من جلد طبيعي أو اصطناعي أو من صفائح لدائن أو من النسيج أو من 
ألياف مربكنة (مفلكنة) أو من ورق مقوى (كرتون)، أو مكسوة ذه املواد أو الورق 
كليًا أو بصفة رئيسية؛ ولوازم السفر الشخصية املستخدمة ألغراض الزينة أو اخلياطة 

أو تنظيف األحذية أو األلبسة
حقائب اليد، سواء أكانت مزودة حبمائل كتفية أم ال (مبا يف ذلك غـري املزودة مبقابض)831.1

4202.21... ذات سطح خارجي مصنوع من اجللد الطبيعي أو االصطناعي أو اللماع831.11

4202.22... ذات سطح خارجي مصنوع من صفائح لدائن أو مواد نسجية831.12

4202.29... حقائب يد أخرى831.19

األعمال، 831.2 رجال  وحقائب  الزينة،  أدوات  وحمافظ  األمتعة،  نقل  وحقائب  صناديق 
وحمافظ األوراق، واحلقائب املدرسية وما مياثلها من احلقائب

4202.11... ذات سطح خارجي مصنوع من اجللد الطبيعي أو االصطناعي أو اللماع 831.21

4202.12... ذات سطح خارجي مصنوع من لدائن أو مواد نسجية831.22

4202.19... غـري ذلك831.29

9605.00لوازم سفر شخصية تستخدم ألغراض الزينة أو اخلياطة أو تنظيف األحذية أو األلبسة831.3831.3
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

النظارات 831.9 وحمافظ  املوسيقية  اآلالت  وحمافظ  التصوير  آالت  وحمافظ  املناظـري  حمافظ 
وحمافظ البنادق واملسدسات وأقربة املسدسات وما مياثلها من املحافظ، غـري املذكورة 
وحقائب  التجميل  أدوات  وحقائب  السفر  وحقائب  آخر؛  موضع  يف  وال الداخلة 
وحمافظ  (للنساء)،  النقود  وحمافظ  (للرجال)،  النقود  وحمافظ  التسوق  وأكياس  الظهر 
اخلرائط وحمافظ اللفائف (السجاير)، وأكياس التبغ، وحقائب العدد، وأكياس الرياضة، 
وصناديق القناين، وعلب املجوهرات، وعلب املساحيق، وحمافظ أدوات القطع، وما 
مياثلها من األوعية املصنوعة من جلد طبيعي أو اصطناعي أو من صفائح لدائن أو من 
النسيج أو من ألياف مربكنة (مفلكنة) أو من ورق مقوى (كرتون) أو مكسوة ذه 

املواد أو الورق كليًا أو بصفة رئيسية، غـري املذكورة وال الداخلة يف موضع آخر
39.-4202.31أصناف من نوع حيمل عادة يف اجليـب أو حقيـبة اليد831.91

99.-4202.91غـري ذلك من لوازم السفر واحلقائب اليدوية واألوعية املماثلة831.99

القسم 84
أصناف من األردية واأللبسة وملحقاا

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

معاطف وبرانس، وجاكتات وبدل وسترات وسراويل وسراويل قصـرية وقمصان 841
ومالبس داخلية ومالبس نوم للرجال واألوالد وأصناف مماثلة مصنوعة من أقمشة 
منسوجة غـري حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (خالف ما ورد يف املجموعة الفرعية 

(845.2

ذلك 841.1 يف  (مبا  مقلنسة  فرائية  وسترات  وعباءات،  وبرانس،  قيادة،  ومعاطف  بالطي، 
سترات التزجل)، وسترات قصـرية للوقاية من الريح، وسترات ضد الريح، وما مياثلها من 

األصناف (غـري تلك الداخلة يف املجموعة الفرعية 841.2 والبند 841.3 )
بالطي، ومعاطف مطرية، ومعاطف قيادة، وبرانس وعباءات وما مياثلها من أصناف 841.11

مصنوعة من الصوف أو من الشعر احليواين الناعم
6201.11

بالطي، ومعاطف مطرية، ومعاطف قيادة، وبرانس وعباءات وأصناف مماثلة مصنوعة 841.12
من نسيج غـري الصوف أو الشعر احليواين الناعم

6201.12-.19

99.-6201.91... غـريها841.19

بدل وأطقم مالبس841.2
6203.11بدل من الصوف أو الشعر احليواين الناعم841.21

19. ,6203.12بدل من مواد نسجية غـري الصوف أو الشعر احليواين الناعم841.22

29.-6203.22أطقم مالبس841.23

39.-6203.31معاطف وسترات رياضية (بليزر)841.3841.3

الركبة 841.4841.4 إىل  وسراويل  محاالت  ذات  سروالية  وأردية  وصدريات  (بنطلونات)  سراويل 
(بريتشز) وسراويل قصـرية (شورتات)

6203.41-.49

قمصان841.5
6205.20... من القطن841.51

90. ,6205.30... من مواد منسوجة غـري القطن841.59
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

قمصان حتتية وثياب أخرى، وسراويل داخلية طويلة وسراويل داخلية قصـرية، وقمصان 841.6
نوم، وبيجامات، وبرانس محام، وأرواب منـزلية وما مياثلها من األصناف

19. ,6207.11سروايل داخلية وسروايل داخلية مصغرة841.61

29.-6207.21قمصان نوم وبيجامات841.62

99. ,6207.91غـري ذلك841.69

معاطف وبرانس وجاكتات وبدل وسراويل وسراويل قصـرية وقمصان وفساتني وتنانـري 842
ومالبس داخلية ومالبس نوم للنساء والبنات وما مياثلها من األصناف املصنوعة من 
األقمشة النسجية غـري املحبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (خالف ما ورد يف املجموعة 

الفرعية 845.2)
ذلك 842.1 يف  (مبا  مقلنسة  فرائية  وسترات  وعباءات،  وبرانس،  قيادة،  ومعاطف  بالطي 

سترات التزجل)، وسترات قصـرية للوقاية من الريح، وسترات ضد الريح، وما مياثلها من 
األصناف (خالف ما ورد يف البند 842.3)

19.-6202.11بالطي ومعاطف مطرية ومعاطف قيادة وبرانس وعباءات وما مياثل ذلك من أصناف842.11

99.-6202.91غـري ذلك842.19

بدل وأطقم مالبس842.2
19.-6204.11بدل842.21

29.-6204.21أطقم مالبس842.22

39.-6204.31جاكتات وسترات رياضية (بليزر)842.3842.3

49.-6204.41فساتني842.4842.4

59.-6204.51تنانـري وتنانـري مقسمة842.5842.5

(بريتشز) 842.6842.6 الركبة  إىل  وسراويل  محاالت  ذات  سروالية  وأردية  وصدريات  سراويل 
وسراويل قصـرية (شورتات)

6204.61-.69

90.-6206.10بلوزات وقمصان وبلوزات على شكل قمصان842.7842.7

قمصان حتتية وثياب أخرى، وقمصان حتتية طويلة، وتنانـري حتتية وسراويل حتتية مصغرة 842.8
طويلة  منـزلية  وأثواب  وبيجامات،  نوم،  وقمصان  (بانيت)،  قصـرية  حتتية  وسراويل 

فضفاضة وبرانس احلمام، وأرواب (دو شامرب) وما مياثلها من األصناف
19. ,6208.11قمصان حتتية (شلحات) وتنانـري حتتية842.81

29.-6208.21قمصان نوم وبيجامات842.82

99.-6208.91غـري ذلك842.89

قصـرية 843 وسراويل  وسراويل  رياضية  وسترات  وبدل  وجاكتات  وبرانس  معاطف 
وقمصان ومالبس داخلية ومالبس نوم للرجال والصبية وما مياثلها من األصناف 
املصنوعة من األقمشة املنسوجة املحبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (خالف ما ورد 

يف املجموعة الفرعية 845.2)
بالطي ومعاطف قيادة، وبرانس، وعباءات، وسترات فرائية مقلنسة (مبا يف ذلك سترات 843.1843.1

التزجل)، وسترات قصـرية للوقاية من الريح، وسترات ضد الريح، وما مياثلها من األصناف 
(غـري تلك الداخلة يف البند 843.23)

6101.20-.90

بدل، وأطقم، وجاكتات، وسترات رياضية، وسراويل (بنطلونات) وصدريات وأردية 843.2
سروالية ذات محاالت وسراويل إىل الركبة (بريتشز) وسراويل قصـرية (شورتات)

6103.10بدل843.21
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

29.-6103.22أطقم مالبس843.22

39.-6103.31جاكتات وسترات رياضية843.23

الركبة 843.24 إىل  وسراويل  محاالت  ذات  سروالية  وأردية  وصدريات  (بنطلونات)  سراويل 
وسراويل قصـرية (شورتات)

6103.41-.49

قمصان843.7
6105.10... من القطن843.71

90. ,6105.20... من مواد نسجية أخرى843.79

سراويل داخلية وسراويل داخلية مصغرة ومالبس نوم وبيجامات وبرانس محام وأرواب 843.8
منـزلية وما مياثلها من أصناف

19.-6107.11سراويل داخلية وسراويل داخلية مصغرة843.81

29.-6107.21مالبس نوم وبيجامات843.82

99. ,6107.91... غـري ذلك843.89

وفساتني 844 وقمصان  قصـرية  وسراويل  وسراويل  وبدل  وجاكتات  وبرانس  معاطف 
وتنانـري ومالبس داخلية ومالبس نوم للنساء والبنات وما مياثلها من أصناف مصنوعة 
من األقمشة النسجية املحبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (خالف ما ورد يف املجموعة 

الفرعية 845.2)
ذلك 844.1844.1 يف  (مبا  مقلنسة  فرائية  وسترات  وعباءات،  وبرانس،  قيادة،  ومعاطف  بالطي 

من  مياثلها  وما  الريح،  ضد  وسترات  الريح،  من  الوقاية  وسترات  التزجل)،  سترات 
األصناف (غـري تلك الداخلة يف البند 844.23)

6102.10-.90

بدل، وأطقم، وجاكتات، وسترات رياضية وفساتني، وتنانـري وتنانـري مقسمة وسراويل 844.2
(بنطلونات) وصدريات وأردية سروالية ذات محاالت وسراويل إىل الركبة وسراويل 

قصـرية
19. ,6104.13بدل844.21

29.-6104.22أطقم مالبس844.22

39.-6104.31جاكتات وسترات رياضية (بليزر)844.23

49.-6104.41فساتني844.24

59.-6104.51تنانـري وتنانـري مقسمة844.25

الركبة 844.26 إىل  وسراويل  محاالت  ذات  سروالية  وأردية  وصدريات  (بنطلونات)  سراويل 
(بريتشز) وسراويل قصـرية (شورتات)

6104.61-.69

90.-6106.10بلوزات وقمصان وبلوزات على شكل قمصان844.7844.7

قصـرية، 844.8 حتتية  وسراويل  مصغرة  حتتية  وسراويل  حتتية  وتنانـري  طويلة،  حتتية  قمصان 
وقمصان نوم، وبيجامات، وأثواب منـزلية طويلة فضفاضة، وبرانس احلمام، وأرواب 

(دو شامرب) وما مياثلها من األصناف
19. ,6108.11قمصان حتتية طويلة وتنانـري حتتية844.81

29.-6108.21سروايل حتتية مصغرة وسراويل حتتية قصـرية844.82

39.-6108.31قمصان نوم وبيجامات844.83

99.-6108.91غـري ذلك844.89
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

ألبسة من أقمشة نسجية، سواء كانت أو مل تكن حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة 845
(كروشيه)، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

ألبسة صغار األطفال وملحقاا845.1
90.-6209.20... غـري حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه)845.11

90.-6111.20... حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه)845.12

ألبسة مصنوعة من األقمشة الداخلة يف املجموعة الفرعية 657.1 أو البنود 657.2 أو 845.2
657.32 أو 657.33 أو 657.34 

6210.10ألبسة مصنوعة من األقمشة الداخلة يف املجموعة الفرعية 657.1 أو البند 657.2 845.21

بإبرة 845.22 أو  بصنارة  (غـري املحبوكة  األقمشة  من  مصنوعة  األوالد،  أو  للرجال  ألبسة، 
معقوفة (كروشيه))، الداخلة يف البنود 657.32 أو 657.33 أو 657.34

6210.20, .40

ألبسة، للنساء أو البنات، من األقمشة املصنوعة (غـري املحبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة 845.23
(كروشيه)) الداخلة يف البنود 657.32 أو 657.33 أو 657.34

6210.30, .50

ألبسة مصنوعة من األقمشة املحبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه) الداخلة يف 845.24
البنود 657.32 أو 657.33 أو 657.34

6113.00

من 845.3845.3 مياثلها  وما  وصدريات  كارديغان،  وكنـزات  بلوفر  وكنـزات  جرسيه  قمصان 
األصناف، حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه)

6110.11-.90

بإبرة 845.4845.4 أو  بصنارة  حمبوكة  أخرى  وصدريات  حتتية،  وقمصان  شـريت)،  (يت  قمصان 
معقوفة (كروشيه)

6109.10, .90

محائل ثدي، وأحزمة شدادة ومشدات (كورسيه) ومحائل سراويل وجوارب، وما مياثلها 845.5
معقوفة  بإبرة  أو  بصنارة  حمبوكة  تكن  مل  أو  كانت  سواء  وأجزاؤها،  األصناف،  من 

(كروشيه) 
6212.10محائل ثدي845.51

أحزمة شدادة ومشدات (كورسيه)، ومحائل سراويل ومحائل جوارب وما مياثلها من 845.52
األصناف

6212.20-.90

ألبسة سباحة845.6
6211.11ألبسة سباحة، للرجال واألوالد، غـري حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه)845.61

39. ,6112.31ألبسة سباحة، للرجال واألوالد، حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه)845.62

6211.12ألبسة سباحة، للنساء والبنات، غـري حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه)845.63

49. ,6112.41ألبسة سباحة، للنساء والبنات، حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه)845.64

ألبسة أخرى غـري حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه) 845.8
6211.20بدل تزجل845.81

39.-6211.32ألبسة، للرجال أو األوالد، غـري مذكورة أو داخلة يف موضع آخر 845.87

49.-6211.41ألبسة، للنساء والبنات، غـري مذكورة أو داخلة يف موضع آخر 845.89

ألبسة أخرى حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه) 845.9
19.-6112.11بدل رياضة845.91

6112.20بدل تزجل845.92

ألبسة، حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه) غـري مذكورة وال داخلة يف موضع 845.99
آخر 

6114.20-.90
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اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

ملحقات األلبسة، من أقماش نسجية، حمبوكة أو غـري حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة 846
(كروشيه) (غـري ملحقات ألبسة صغار األطفال)

ملحقات ألبسة (لغـري صغار األطفال)، غـري حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه)846.1
90. ,6213.20مناديل جيـب846.11

90.-6214.10شاالت، ولفاعات، ولفافات رأس، وطرحات، وبراقع، وما مياثلها846.12

90.-6215.10ربطات عنق وبابيونات، ومناديل عنق846.13

6216.00القفازات األصبعية وغـري األصبعية واملشتركة األصابع846.14

يف 846.19 الداخلة  تلك  خبالف  ثياب  أو  أردية  من  أجزاء  أللبسة؛  جاهزة  أخرى  ملحقات 
املجموعة الفرعية 845.5

6217.10, .90

جوارب مسرولة مطاطة، واألردية الرياضية املطاطية من نوع التايتس وجوارب طويلة 846.2
وجوارب قصـرية، وغـريها من أصناف اجلوارب مبا يف ذلك جوارب الضغط املتدرج 
(مثل اجلوارب املضادة لتمدد الشرايـني) وألبسة القدم غـري ذات النعال العادية حمبوكة 

بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه)
6115.10جوارب ضغط متدرجة (مثل اجلوارب املضادة لتمدد الشرايـني)846.23

29.-6115.21غـري ذلك من اجلوارب املسرولة املطاطة واألردية الرياضية املطاطة من نوع التايتس846.24

غـري ذلك من اجلوارب النسائية الكاملة الطول أو املمتدة حىت الركبة، اليت يقل مقاسها 846.25
عن ٦٧ ديسيتكسًا يف اخليط املغزول الواحد

6115.30

99.-6115.94جوارب أخرى846.29

معقوفة 846.9 بإبرة  أو  بصنارة  حمبوكة  األصابع  ومشتركة  وغـري أصبعية  أصبعية  قفازات، 
(كروشيه)، ملحقات أخرى جاهزة لأللبسة حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه)؛ 

أجزاء حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه) من األلبسة أو من ملحقاا
قفازات أصبعية وغـري أصبعية ومشتركة األصابع حمبوكة، مشربة أو مطلية أو مغطاة 846.91

بلدائن اصطناعية أو مطاط
6116.10

99.-6116.91قفازات أصبعية وغـري أصبعية ومشتركة األصابع حمبوكة أخرى846.92

6117.10شاالت، ومناديل رأس، ولفافات عنق، وطرحات، وبراقع، وما مياثلها846.93

ملحقات مالبس جاهزة، غـري مذكورة أو داخلة يف مكان آخر، وأجزاء من ألبسة أو 846.99
من ملحقاا

6117.80, .90

ألبسة وملحقات ألبسة غري مصنوعة من أقمشة نسجية؛ وأغطية رأس من مجيع املواد848
ألبسة وملحقات ألبسة مصنوعة من جلد طبيعي أو من جلد اصطناعي (غـري شاملة 848.1

القفازات األصبعية وغـري األصبعية واملتشابكة األصابع الداخلة يف البند 894.77)
4203.10ألبسة848.11

4203.29قفازات أصبعية وغـري أصبعية ومتشابكة األصابع غـري مصممة الستخدامها يف الرياضة848.12

4203.30أحزمة وكتفيات848.13

4203.40ملحقات أخرى لأللبسة848.19

لدائن 848.2 من  مصنوعة  األغراض  جلميع  القفازات)  ذلك  يف  (مبا  ألبسة  وملحقات  ألبسة 
اصطناعية أو من مطاط مفلكن (غـري املطاط املقسى)

3926.20ألبسة وملحقات ألبسة من لدائن اصطناعية848.21

19. ,4015.11قفازات أصبعية وغـري أصبعية ومتشابكة األصابع من املطاط املفلكن848.22
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ألبسة وملحقات ألبسة أخرى، جلميع األغراض مصنوعة من مطاط مفلكن (غـري املطاط 848.29
املقسى)

4015.90

ألبسة وملحقات ألبسة (باستثناء أغطية الرأس) وأصناف أخرى من جلود فرائية، فراء 848.3
اصطناعي وأصناف مصنوعة منه

90. ,4303.10أصناف من جلود فرائية848.31

4304.00فراء اصطناعي، وأصناف مصنوعة منه848.32

أغطية رأس وتوابعها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر848.4
قبعات وأغطية رأس أخرى، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من أية مواد سواء 848.42

كانت أو مل تكن مبطنة ومزينة
6504.00

قبعات وأغطية رأس أخرى، حمبوكة بصنارة أو بإبرة معقوفة (كروشيه) أو مصنوعة 848.43
من أشرطة أو لباد أو أقمشة نسجية أخرى يف القطعة (ال يف األشرطة) مبطنة ومزينة أو 

غـري ذلك، وشبكات شعر من مجيع املواد، سواء كانت أو مل تكن مبطنة ومزينة

6505.10, .90

6506.10أغطية رأس للوقاية، سواء كانت أو مل تكن مبطنة ومزينة848.44

أغطية رأس غـري مذكورة وال داخلة يف مكان آخر، مصنوعة من مطاط أو من لدائن 848.45
اصطناعية، سواء كانت أو مل تكن مبطنة ومزينة 

6506.91

6507.00عصابات للرأس وبطانات وأغطية وهياكل وأطر وحواف وأزنقة لصناعة أغطية الرأس 848.48

أغطية رأس، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، مصنوعة من مواد غـري املطاط أو 848.49
اللدائن االصطناعية

6506.99

القسم 85
أحــــذية
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أحذية851
أحذية تشتمل على قطعة معدنية واقية ألصابع القدم، فيما عدا أحذية الرياضة851.1

أحذية مقاومة للبلل بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن اصطناعية، وجوهها 851.11
غـري مثبتة بالنعل وال جممعة بطريقة الدرز (الغرز) أو الربمشة أو املسمرة أو اللولبة أو 

الثقب أو ما مياثلها من العمليات

6401.10

أو اصطناعي، 851.15 طبيعي  جلد  أو  اصطناعية  لدائن  أو  مطاط  من  خارجية  بنعال  أحذية 
ووجوه من جلد طبيعي

6403.40

أحذية رياضة851.2
أحذية برقبة للتزجل وأحذية تزجل الختراق الضاحية وأحذية برقبة لزوم ألواح التزجل ذات 851.21

نعال خارجية ووجوه من املطاط أو اللدائن
6402.12

أحذية برقبة للتزجل وأحذية تزجل الختراق الضاحية وأحذية برقبة لزوم ألواح التزجل ذات 851.22
نعال خارجية من مطاط أو لدائن اصطناعية أو جلد طبيعي أو اصطناعي ووجوه من 

جلد طبيعي

6403.12

6402.19أحذية رياضية أخرى بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن اصطناعية851.23
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أحذية رياضية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن اصطناعية أو جلد طبيعي أو اصطناعي، 851.24
ووجوه من جلد طبيعي

6403.19

بنعال 851.25 وما مياثلها،  تدريـب  وأحذية  مجباز  وأحذية  السلة  لكرة  وأحذية  تنس  أحذية 
خارجية من مطاط أو لدائن اصطناعية

6404.11

أحذية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو 851.3
لدائن اصطناعية

أحذية أخرى مقاومة للبلل، وجوهها غـري مثبتة بالنعل أو جممعة بطريقة الدرز (الغرز) 851.31
أو الربمشة أو املسمرة أو اللولبة أو الثقب أو ما مياثلها من عمليات

6401.92, .99

99.-6402.20أحذية أخرى 851.32

أحذية أخرى بوجوه من جلد طبيعي أو اصطناعي851.4
أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي ووجوه تـتكون من سيور جلدية حول مشط 851.41

القدم وإامها أو قطعة معدنية واقية ألصابع القدم
6403.20

99.-6403.51أحذية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، بنعال خارجية من جلد طبيعي851.48

6405.10أحذية أخرى 851.49

أحذية أخرى بوجوه من مواد نسجية851.5
6404.19... بنعال خارجية من مطاط أو لدائن اصطناعية851.51

6404.20... بنعال خارجية من جلد طبيعي أو اصطناعي851.52

6405.20...أحذية أخرى851.59

6405.90أحذية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر851.7851.7

أجزاء أحذية (مبا فيها وجوه أحذية، سواء كانت مثبتة بنعال، عدا النعال اخلارجية، 851.9851.9
أم ال)؛ نعال داخلية ميكن استبداهلا ووسائد كعوب وأصناف مماثلة؛ جراميق وطماقات 

وما مياثلها من أصناف وأجزاؤها

6406.10-.99

القسم 87
أدوات وأجهزة مهنية وعلمية، وأدوات وأجهزة حتكم، غـري مذكورة

وال داخلة يف موضع آخر
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أدوات وأجهزة بصرية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر871
مقربة 871.1 بصرية  ومناظـري  العينية  مفردة  مقِربة  ومناظـري  العينية،  مزدوجة  مقِربة  مناظـري 

أخرى، وتركيـباا؛ أدوات فلكية أخرى وتركيـباا (خبالف األجهزة املستخدمة يف 
الدراسات الفلكية اإلشعاعية

9005.10مناظـري مقربة مزدوجة العينية871.11

9005.80أدوات فلكية أخرى871.15

9005.90أجزاء وتوابع (مبا يف ذلك التركيـبات)871.19

الضوئي؛ 871.3 احليود  قياس  وأجهزة  البصرية)؛  (غـري املجاهر  (ميكروسكوبات)  جماهر 
وأجزاؤها وتوابعها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر
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9012.10جماهر (ميكروسكوبات) (غـري املجاهر البصرية) وأجهزة قياس احليود الضوئي871.31

9012.90أجزاء وتوابع871.39

جماهر (ميكروسكوبات) بصرية مركبة (مبا يف ذلك تلك املستخدمة يف التقاط الصور 871.4
عرض  أو  املجهرية  السينمائية  الصور  أو  (ميكروفوتوغرافيا)،  املجهرية  الفوتوغرافية 

الصور املجهرية)
9011.10جماهر جمسامية (ستريوسكوب)871.41

جماهر (ميكروسكوبات) أخرى اللتقاط الصور الفوتوغرافية املجهرية (ميكروفوتوغرافيا) 871.43
أو الصور السينمائية املجهرية أو عرض الصور املجهرية

9011.20

9011.80جماهر (ميكروسكوبات)، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر871.45

9011.90أجزاء وتوابع 871.49

الليزر 871.9 أشعة  أجهزة  آخر؛  موضع  يف  وال داخلة  غـري مذكورة  سائلة،  بلورات  أجهزة 
(ثنائيات خبالف صمامات الليزر الثنائية)؛ أجهزة وأدوات بصرية أخرى، غـري مذكورة 

وال داخلة يف موضع آخر
والدبابات 871.91 الغواصات  مناظـري  األسلحة؛  على  للتركيـب  (تلسكوبية)  مقربة  مناظـري 

أو  اآلالت  من  أجزاء  لتشكل  مصممة  (تلسكوبات)  مقربة  ومناظـري  (بريسكوبات)؛ 
املعدات أو األدوات أو األجهزة الداخلة يف الباب 7، القسم 87، املجموعة 881 أو 884 

أو املجموعة الفرعية 899.6

9013.10

9013.20أجهزة أشعة الليزر (خبالف صمامات الليزر الثنائية)871.92

9013.80أجهزة ومعدات وأدوات بصرية أخرى871.93

9013.90أجزاء وتوابع لألصناف الداخلة يف املجموعة الفرعية 871.9 871.99

أدوات وأجهزة غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، لألغراض الطبية أو اجلراحية 872
أو ألغراض طب األسنان أو الطب البيطري

أدوات وأجهزة لطب األسنان، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 872.1
معدات 872.11 مع  واحدة  قاعدة  على  جممعة  تكن  مل  أو  كانت  سواء  األسنان،  حفر  آالت 

أخرى لطب األسنان
9018.41

9018.49أدوات وأجهزة أخرى لطب األسنان872.19

أدوات وأجهزة ُتستخدم يف العلوم الطبية أو اجلراحية أو البيطرية (مبا يف ذلك أدوات 872.2
اختبار النظر، ولكن باستثناء أدوات وأجهزة التشخيص الكهربائي واألشعة)

39.-9018.31حماقن وإبر وقساطر وأنابيـب البزل وما شابه ذلك872.21

9018.50أدوات وأجهزة خاصة بطب العيون، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر872.25

9018.90أدوات وأجهزة أخرى872.29

عالج 872.3 أجهزة  النفسية؛  لالختبارات  أجهزة  تدليك؛  أجهزة  ميكانيكي؛  عالج  أجهزة 
باستنشاق األوزون أو األكسجني أو األيروسول، أجهزة تنفس اصطناعي أو أجهزة 
تنفس عالجية أخرى؛ أجهزة تنفس أخرى وأقنعة واقية من الغاز (باستثناء األقنعة الواقية 

اليت ليست هلا أجزاء آلية وال مرشحات ميكن تبديلها)
9019.10أجهزة عالج ميكانيكي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة لالختبارات النفسية872.31

أجهزة عالج باستنشاق األوزون أو األكسجني أو األيروسول، أجهزة تنفس اصطناعي 872.33
أو أجهزة تنفس عالجية أخرى 

9019.20

أجهزة تنفس أخرى وأقنعة واقية من الغاز (باستثناء األقنعة الواقية اليت ليست هلا أجزاء 872.35
آلية وال مرشحات ميكن تبديلها)

9020.00
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مناضد 872.4872.4 (مثل  البيطري  الطب  أو  اجلراحة  أو  األسنان  طب  أو  الطب  ألغراض  أثاث 
وكراسي  آلية،  بتجهيزات  املزودة  املستشفيات  وأسّرة  الفحص،  ومناضد  العمليات، 
عيادات األسنان)؛ كراسي حالقني وما يشاها من كراسي ذات تركيـبات آلية للتوجيه 

واالستلقاء والرفع؛ وأجزاء هذه األصناف

9402.10, .90

مقايـيس وعدادات غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 873
مقايـيس إمداد أو إنتاج الغازات أو السوائل أو الكهرباء، مبا يف ذلك مقايـيس املعايرة 873.1

اخلاصة ا
9028.10مقايـيس للغازات873.11

9028.20مقايـيس للسوائل873.13

9028.30مقايـيس للكهرباء873.15

9028.90أجزاء وتوابع ملقايـيس الغازات أو السوائل أو الكهرباء873.19

مسافات، 873.2 وعدادات  أجرة،  سيارات  وعدادات  إنتاج،  وعدادات  دورات،  عدادات 
وعدادات مسافات باخلطى وما يشاها؛ ومؤشرات السرعة وتاكومترات (غـري األصناف 

الداخلة يف املجموعة الفرعية 874.1)؛ وستروبوسكوبات
مسافات، 873.21 وعدادات  أجرة،  سيارات  وعدادات  إنتاج،  وعدادات  دورات،  عدادات 

وعدادات مسافات باخلطى، وما يشاها
9029.10

9029.20مؤشرات سرعة، وتاكومترات، وستروبوسكوبات873.25

9029.90أجزاء وتوابع لألصناف الداخلة يف املجموعة الفرعية 873.29873.2

أدوات وأجهزة للقياس والفحص والتحليل والتحكم، غـري مذكورة وال داخلة يف 874
موضع آخر 

بوصالت؛ أدوات وأجهزة مالحية أخرى؛ أدوات وأجهزة املساحة (مبا يف ذلك املسح 874.1
التصويري) أو املساحة البحرية أو علم املحيطات أو اهليدرولوجيا أو األرصاد اجلوية 

أو علم الفيزياء األرضية؛ معينات املدى 
80.-9014.10بوصالت حتديد االجتاهات؛ أجهزة وأدوات مالحية أخرى874.11

9014.90أجزاء وتوابع األدوات واألجهزة املالحية874.12

البحرية أو علم 874.13 املساحة  التصويري) أو  املسح  ذلك  املساحة (مبا يف  وأجهزة  أدوات 
(خبالف  األرضية  الفيزياء  علم  أو  اجلوية  األرصاد  أو  اهليدرولوجيا  أو  املحيطات 

البوصالت)؛ معينات املدى

9015.10-.80

9015.90أجزاء وتوابع لألصناف الداخلة يف البند 874.14874.13

أدوات للرسم أو ختطيط األشكال أو احلساب الرياضي (مثل آالت الرسم اهلندسي، 874.2
واملنساخات (بنتوغرافات) واملناقل وأطقم الرسم واملساطر واألقراص احلاسبة)؛ أدوات 
الدقيقة  واملقايـيس  القياس،  وأشرطة  قضبان  (مثل  اليدوي  لالستعمال  الطول  لقياس 
(ميكرومترات)، وفراجـري القياس)، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر؛ أدوات 
وأجهزة وآالت القياس أو الفحص غـري املذكورة وال الداخلة يف موضع آخر؛ أجهزة 

ضوئية لفحص اجلانبية؛ وأجزاؤها وتوابعها
مناضد وآالت للرسم، سواء كانت هلا جتهيزات آلية أم ال؛ وأدوات أخرى للرسم أو 874.22

ختطيط األشكال أو احلساب الرياضي
9017.10, .20

واملقايـيس 874.23 القياس،  وأشرطة  قضبان  (مثل  اليدوي  لالستعمال  الطول  لقياس  أدوات 
الدقيقة (ميكرومترات)، وفراجـري القياس)، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

9017.30, .80

9017.90أجزاء وتوابع لألصناف الداخلة يف البندين 874.22 و874.23 874.24
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أدوات وأجهزة وآالت القياس أو الفحص غـري املذكورة وال الداخلة يف موضع آخر؛ 874.25
أجهزة ضوئية لفحص اجلانبية

9031.10-.80

9031.90أجزاء وتوابع لألصناف الداخلة يف البند 874.25 874.26

أدوات وأجهزة لقياس وفحص التدفق أو املستوى أو الضغط أو غـري ذلك من املتغـريات 874.3
يف السوائل أو الغازات (مثل مقايـيس التدفق، وموازين االستواء، ومقايـيس الضغط 
املجموعات  يف  الداخلة  واألجهزة  األدوات  باستثناء  احلرارة)،  ومقايـيس  (مانومتر) 

الفرعية 873.1 و874.1 و874.6؛ أجزاء وتوابع
9026.10أدوات وأجهزة لقياس أو فحص تدفق ومستوى السوائل874.31

9026.20أدوات وأجهزة لقياس أو فحص ضغط السوائل أو الغازات874.35

9026.80أدوات وأجهزة أخرى874.37

9026.90أجزاء وتوابع874.39

أدوات وأجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل مقايـيس االستقطاب (بوالرميترات)، 874.4
ومقايـيس انكسار األشعة (رافراكتومترات)، ومقايـيس الطيف (سبكترومترات) وأجهزة 
حتليل الغازات أو الدخان)؛ أدوات وأجهزة لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو املسامية 
كميات  اختبار  أو  لقياس  أجهزة  أو  أدوات  مياثلها؛  ما  أو  السطح  توتر  أو  التمدد  أو 
احلرارة أو الصوت أو الضوء (مبا يف ذلك مقايـيس التعرض)؛ وأجهزة قطع للفحص 

املجهري (ميكروتومات)
9027.10أجهزة حتليل الغازات أو الدخان874.41

9027.20أجهزة الفصل الكروماتوغرايف واالستشراد الكهريب (اليكتروفوريسيس)874.42

(سبكتروفوتومترات) 874.43 الضوئية  والفوتومترات  (سبكترومترات)،  الطيف  مقايـيس 
ومرمسات األطياف (سبكتروغرافات) اليت تستخدم األشعة الضوئية (فوق البنفسجية، 

دون احلمراء املنظورة)

9027.30

احلمراء 874.45 دون  البنفسجية،  (فوق  الضوئية  األشعة  تستخدم  أخرى  وأجـــهزة  أدوات 
املنظورة)

9027.50

9027.80أدوات وأجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر874.46

يف 874.49 الداخلة  لألصناف  وتوابع  أجزاء  (ميكروتومات)؛  املجهري  للفحص  قطع  أجهزة 
املجموعة الفرعية 874.4 

9027.90

أدوات للقياس والتحكم، وأدوات علمية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر874.5
9016.00موازين تبلغ حساسيتها ٥ سنتيغرامات أو أقل مزودة أو غـري مزودة بالصنج874.51

أو 874.52 التعليم  (يف  العملي  البيان  ألغراض  خصيصًا  مصممة  مناذج  أو  أجهزة  أو  أدوات 
العرض مثًال)، وال تصلح لالستعمال يف أغراض أخرى

9023.00

آالت وأجهزة الختبار الصالبة أو القوة أو القابلية لالنضغاط أو املرونة أو غـري ذلك 874.53
من اخلصائص امليكانيكية للمواد (مثل املعادن واخلشب واألنسجة والورق واللدائن)

9024.10, .80

9024.90أجزاء وتوابع لآلالت واألجهزة الداخلة يف البند 874.53 874.54

مقايـيس كثافة السوائل (هيدرومترات) وما مياثلها من أدوات القياس العائمة ومقايـيس 874.55
احلرارة (ترمومترات وبـريومترات)، ومقايـيس الضغط (بارومترات) ومقايـيس رطوبة 
اهلواء (هيغرومترات وسيكرومترات)، سواء كانت هلا خاصية التسجيل أم ال، أو أي 

جمموعة مؤلفة من هذه األدوات

9025.11-.80

9025.90أجزاء وتوابع لألدوات الداخلة يف البند 874.55 874.56

أدوات وأجهزة للتنظيم أو التحكم األوتوماتيكيـني874.6
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9032.10مثبتات أوتوماتيكية لدرجة احلرارة (ترموستاتات)874.61

9032.20أجهزة تنظيم الضغط والتحكم فيه (مانوستاتات)874.63

89. ,9032.81أدوات وأجهزة أخرى للتنظيم أو التحكم874.65

9032.90أجزاء وتوابع ألدوات وأجهزة التنظيم أو التحكم األتوماتيكيـني874.69

مكشافات التذبذبات (أوسيلوسكوبات) وحملالت األطياف وأدوات وأجهزة أخرى 874.7
الفرعية  املجموعة  يف  الداخلة  املقايـيس  (خبالف  الكهربائية  املقادير  فحص  أو  لقياس 
873.1)؛ أدوات وأجهزة لقياس أو كشف أشعة ألفا أو بيتا أو غاما أو األشعة السينية 

أو األشعة الكونية أو غـري ذلك من األشعة املؤينة
9030.10أدوات وأجهزة لقياس أو كشف األشعات املؤينة874.71

9030.20مكشافات التذبذبات (أوسيلوسكوبات) ومرمسات التذبذبات (أوسيلوغرافات)874.73

أدوات وأجهزة أخرى، لقياس أو فحص اجلهد الكهربائي أو التيار أو املقاومة أو القدرة، 874.75
دون جهاز تسجيل

9030.31, .33

والالسلكية 874.77 السلكية  االتصاالت  ألغراض  خصيصًا  مصممة  أخرى،  وأجهزة  أدوات 
(مثل مقايـيس التشويش التداخلي، وأجهزة قياس الكسب، ومقايـيس عامل التشوه، 

ومقايـيس الضوضاء)

9030.40

,39. ,9030.32 أدوات وأجهزة أخرى لقياس أو فحص املقادير الكهربائية874.78
.82-.89

9030.90أجزاء وتوابع لألدوات واألجهزة الداخلة يف املجموعة الفرعية 874.7 874.79

يف 874.9874.9 وال داخلة  غـري مذكورة  واألجهزة،  وواألدوات  واملعدات  لآلالت  وتوابع  أجزاء 
موضع آخر

9033.00

القسم 88
أجهزة ومعدات للتصوير الفوتوغرايف ولوازمها وأصناف بصرية، غـري مذكورة

وال داخلة يف موضع آخر؛ الساعات بأنواعها
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أجهزة ومعدات للتصوير الفوتوغرايف، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 881
الضوء 881.1 إحداث  وأجــهزة  السينمائي)؛  التصوير  فوتوغرايف (غـري أجهزة  تصويــر  أجــهزة 

اخلاطف (فالش) للتصوير الفوتوغرايف ومصابيح إحداث الضوء اخلاطف (غـري املصابيح 
اليت تضيء بالتفريغ الداخلة يف املجموعة الفرعية 778.2)؛ وأجزاء وتوابع هلذه األجهزة

59.-9006.10أجهزة تصوير فوتوغرايف (غـري أجهزة التصوير السينمائي)881.11

ومصابيح 881.13 الفوتوغرايف  للتصوير  (فالش)  اخلاطف  الضوء  إحداث  ومصابيح  أجهزة 
إحداث الضوء اخلاطف 

9006.61, .69

9006.91أجزاء وتوابع ألجهزة التصوير الفوتوغرايف الداخلة يف البند 881.14881.11

9006.99أجزاء وتوابع ألجهزة إحداث الضوء اخلاطف للتصوير الفوتوغرايف881.15

أجهزة التصوير السينمائي وأجهزة العرض السينمائي سواء كانت أو مل تكن مشتملة 881.2
على أجهزة لتسجيل أو إعادة بث الصوت؛ وأجزاؤها وتوابعها

19. ,9007.11أجهزة التصوير السينمائي881.21
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9007.20أجهزة العرض السينمائي881.22

9007.91أجزاء وتوابع ألجهزة التصوير السينمائي الداخلة يف البند 881.23821.21

9007.92أجزاء وتوابع ألجهزة العرض السينمائي881.24

أجهزة ومعدات للتصوير الفوتوغرايف والسينمائي، غري مذكورة وال داخلة يف موضع 881.3
آخر

األفالم املصغرة (ميكروفيلم)، أو البطاقات املجهرية (ميكروفيش) أو غـريها من وسائل 881.31
قراءة األشكال املصغرة سواء كانت أو مل تكن هلا خاصية عمل نسخ

9008.20

30. ,9008.10أجهزة لعرض الصور، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر881.32

9008.40أجهزة فوتوغرافية (غـري السينمائية) لتكبـري وتصغـري الصور881.33

9008.90أجزاء ولوازم للمعدات الداخلة يف البنود من 881.31 إىل 881.33 881.34

أجهزة ومعدات ملختربات التصوير الفوتوغرايف (مبا يف ذلك التصوير السينمائي) (تشمل 881.35
غـري مذكورة  موصلة)،  شبه  حساسة  مواد  سطح  على  الدوائر  خطوط  عرض  أجهزة 
وال داخلة يف موضع آخر؛ أجهزة استنساخ فوتوغرايف (نغاتوسكوب)؛ شاشات عرض

9010.10-.60

9010.90أجزاء وتوابع لآلالت واألجهزة الداخلة يف البند 881.35 881.36

لوازم للتصوير الفوتوغرايف والسينمائي882
حمضرات كيميائية ألغراض التصوير الفوتوغرايف (غـري امللمعات (الورنيش)، والصموغ، 882.1882.1

التصوير  ألغراض  غـري خملوطة  منتجات  املحضرات)؛  من  مياثلها  وما  واللواصق، 
الفوتوغرايف مهيأة مبقادير معينة أو مهيأة للبيع بالتجزئة يف شكل جاهز لالستخدام

3707.10, .90

صفائح وأفالم للتصوير الفوتوغرايف، مسطحة، حساسة، غـري مصورة، من مجيع املواد 882.2882.2
خبالف الورق أو الورق املقوى أو األنسجة؛ أفالم الطبع الفوري، مسطحة، حساسة، 

غـري مصورة، سواء كانت أو مل تكن يف عبوات

3701.10-.99

أفالم للتصوير الفوتوغرايف يف شكل لفائف، حساسة، غـري مصورة، من مجيع املواد 882.3882.3
خبالف الورق أو الورق املقوى أو األنسجة؛ أفالم للطبع الفوري يف شكل لفائف، 

حساسة، غـري مصورة

3702.10-.95

90.-3703.10ورق وورق مقوى وأنسجة للتصوير الفوتوغرايف، حساسة، غـري مصورة882.4882.4

ولكن 882.5882.5 مصورة  الفوتوغرايف  للتصوير  وأنسجة  مقوى،  وورق  وورق  وأفالم،  صفائح 
غـري حممضة

3704.00

90. ,3705.10صفائح وأفالم للتصوير الفوتوغرايف، مصورة وحممضة، غـري أفالم التصوير السينمائي882.6882.6

أفالم للتصوير السينمائي، مصورة وحممضة، سواء كانت صامتة أو ناطقة، أو مسجلة 883
للصوت فقط

3706.10... عرضها ٣٥ مم أو أكثر883.1883.1

3706.90... غـريها883.9883.9

أصناف ضوئية وبصرية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر 884
يف 884.1 غـري املذكورة  ضوئية  ألياف  من  وكابالت  ضوئية،  ألياف  وحزم  ضوئية  ألياف 

املجموعة الفرعية 773.1؛ صفائح وألواح من مواد مستقطبة؛ عدسات (مبا يف ذلك 
أي  من  مصنوعة  الضوئية  العناصر  من  وغـريها  ومرايا  مواشـري،  الالصقة)،  العدسات 

مادة، غـري مركبة، خبالف العناصر املصنوعة من الزجاج غـري املعاجلة ضوئيًا
9001.30عدسات الصقة884.11
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9001.40عدسات للنظارات مصنوعة من الزجاج884.15

9001.50عدسات للنظارات مصنوعة من مواد أخرى884.17

مستقطبة؛ 884.19 مواد  من  وألواح  صفائح  ضوئية؛  ألياف  وكابالت  وحزم  ضوئية  ألياف 
عناصر ضوئية غـري مركبة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

9001.10, .20, .90

نظارات وأطر نظارات 884.2
19. ,9003.11أطر وركائب للنظارات والنظارات الواقية للعيون وما مياثلها884.21

9003.90أجزاء ألطر وركائب النظارات والنظارات الواقية للعيون وما مياثلها884.22

نظارات، ونظارات واقية للعيون وما مياثلها ألغراض تقومي البصر أو وقاية العيون أو 884.23
غـري ذلك من األغراض

9004.10, .90

عدسات، ومواشـري، ومرايا وغـريها من العناصر الضوئية، مصنوعة من أي مادة، مركبة 884.3
كأجزاء أو جتهيزات ألدوات وأجهزة، غـري العناصر املصنوعة من الزجاج غـري املعاجلة 

ضوئيًا
عدسات شيئية ألجهزة التصوير أو أجهزة العرض أو األجهزة الفوتوغرافية لتكبـري أو 884.31

تصغـري الصور
9002.11

9002.19عدسات شيئية أخرى884.32

9002.20مرشحات884.33

9002.90عناصر ضوئية مركبة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر884.39

الساعات بأنواعها885
ساعات يد، وساعات جيـب وغـريها من الساعات (مبا يف ذلك الساعات امليقاتية)، 885.3

بُعلب مصنوعة كليًا أو جزئيًا من معادن مثينة أو معادن عادية مطلية مبعادن مثينة
الساعة 885.31 خاصية  على  مشتملة  تكن  مل  أم  كانت  سواء  بالكهرباء،  تعمل  يد،  ساعات 

امليقاتية
9101.11, .19

29. ,9101.21ساعات يد أخرى، سواء كانت أم مل تكن مشتملة على خاصية الساعة امليقاتية885.32

99. ,9101.91ساعات جيـب وساعات أخرى (غـري ساعات اليد)885.39

امليقاتية)، 885.4 الساعات  ذلك  يف  (مبا  أخرى  وساعات  جيـب،  وساعات  يد،  ساعات 
غـري تلك الداخلة يف املجموعة الفرعية 885.3

ساعات يــد، تعمل بالكهرباء، ســواء كانت أم مل تــكن مشتملة على خاصية الساعة 885.41
امليقاتية

9102.11-.19

29. ,9102.21ساعات يد أخرى، سواء كانت أم مل تكن مشتملة على خاصية الساعة امليقاتية885.42

99. ,9102.91ساعات جيـب وساعات أخرى (غـري ساعات اليد)885.49

ِعَدد حركة الساعات، كاملة وجممعة885.5
19.-9108.11... تعمل بالكهرباء885.51

90. ,9108.20... ال تعمل بالكهرباء885.52

ساعات كبـرية885.7
ساعات كبـرية للوحات األجهزة والساعات املماثلة، للسيارات أو الطائرات أو السفن 885.71

الفضائية أو السفن
9104.00

ساعات كبـرية مزودة بِعدد حركة ساعة (باستثناء الساعات الكبـرية الداخلة يف البند 885.72
885.71)، تعمل بالكهرباء

9103.10
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ساعات كبـرية أخرى مزودة بِعدد حركة ساعة (باستثناء الساعات الكبـرية الداخلة 885.73
يف البند 885.71)

9103.90

9105.11منبهات، تعمل بالكهرباء885.74

9105.19منبهات أخرى885.75

9105.21ساعات حائط، تعمل بالكهرباء885.76

9105.29ساعات حائط أخرى885.77

9105.91ساعات أخرى، تعمل بالكهرباء885.78

9105.99ساعات كبـرية أخرى، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر885.79

معدات لقياس الوقت ولوازمها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر؛ أجزاء وتوابع 885.9
للساعات بأنواعها

90.-9111.10ظروف ساعات وأجزاء ظروف ساعات885.91

20. ,9113.10جلد ساعات، وأطواق ساعات، وأساور ساعات، وأجزاؤها، من معدن885.92

جــلد ســاعات، وأطــواق ساعات، وأساور ســاعات، وأجــزاؤها، من مواد أخرى 885.93
غـري املعدن 

9113.90

الزمنية أو تعيـينها بطرق 885.94 الفترات  أجهزة تسجيل الوقت، وأجهزة لقياس أو تسجيل 
أخرى، مزودة بعدد حركة الساعات أو مبحرك تواقت (مثل مسجالت الزمن)

9106.10, .90

9107.00مفاتيح زمنية مزودة بعدد حركة ساعات أو مبحرك تواقت885.95

90.-9109.11ِعدد حركة الساعات الكبـرية، كاملة وجممعة885.96

ظروف ساعات كبـرية وظروف من أنواع مماثلة لألصناف األخرى الداخلة يف املجموعة 885.97
885، وأجزاؤها

9112.20, .90

عدد كاملة من حركة الساعات العادية أو الكبـرية، غـري جممعة أو جممعة جزئيًا (جمموعات 885.98
عدد احلركة)؛ عدد غـري كاملة من حركة الساعات العادية والكبـرية، جممعة، عدد بسيطة 

من حركات الساعات العادية والكبـرية

9110.11-.90

90.-9114.10أجزاء الساعات بأنواعها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر885.99

القسم 89
أدوات مصنعة متنوعة غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

أسلحة وذخائر891
مركبات مدرعة حربية وأسلحة حربية891.1

دبابات وغـريها من املركبات املدرعة احلربية، جمهزة مبحركات، سواء أكانت أم مل 891.11
تكن مزودة بأسلحة، وقطع هذه املركبات

8710.00

90-9301.11أسلحة عسكرية (غـري الغدارات واملسدسات واألسلحة الداخلة يف البند 891.13)891.12

9307.00السيوف واخلناجر واحلراب والرماح وما شاها من أسلحة وقطعها وقراا وأغمدا891.13

9302.00غدارات ومسدسات (غـري تلك الداخلة يف البند 891.31)891.14
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وقطعها، 891.2 حربية  ذخائر  من  مياثلها  وما  قذائف  ألغام،  طوربيدات،  يدوية،  قنابل  قنابل، 
طلقات وذخائر ومقذوفات أخرى وقطعها، مبا يف ذلك حشوات الرصاص واخلراطيش

9306.21خراطيش بنادق الصيد891.22

9306.29خرادق (رصاص صغـري) للبنادق اهلوائية وقطع خراطيش بنادق الصيد891.23

9306.30أصناف خراطيش أخرى وقطعها891.24

9306.90ذخائر حربية وقطعها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر891.29

أسلحة غـري عسكرية891.3
أسلحة نارية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، وما مياثلها من األجهزة اليت تشّغل 891.31

بإطالق شحنة متفجرة (مثل بنادق الرش وبنادق الصيد وأسلحة نارية تعبأ من فوهاا 
املضيئة  اإلشارات  إلطالق  املصممة  األجهزة  من  وغـريها   (Very) فـريي  ومسدسات 
فحسب، ومسدسات وغدارات إطالق الذخـرية غـري احلية، وصواعق مقيدة لقتل الرأفة، 

وقاذفات حبال)

9303.10-.90

أسلحة أخرى (مثل البنادق واملسدسات اليت تعمل بنوابض، أو بضغط اهلواء أو الغاز، 891.39
واهلراوات) باستثناء تلك الداخلة يف البند 891.13

9304.00

قطع وتوابع لألصناف الداخلة يف البنود 891.12 و891.14 واملجموعة الفرعية 891.9891.3
9305.10قطع وتوابع غدارات ومسدسات891.91

9305.21مواسـري بنادق الرش الداخلة يف البند 891.93891.31

9305.29قطع أخرى لبنادق الرش والبنادق الواردة حتت البند 891.95891.31

البندين 891.99 يف  الداخلة  لألصناف  آخر  موضع  يف  وال داخلة  غـري مذكورة  وتوابع  قطع 
891.12 و891.39

9305.91, .99

مطبوعات892
كتب وكتيـبات وخرائط وكرات أرضية، مطبوعة (ال حتتوي على مادة إعالنية)892.1

4903.00كتب مصورة وجماميع رسم أو تلوين لألطفال892.12

4905.91خرائط ورسوم بيانية على هيئة كتب892.13

خرائط وخرائط هيدروغرافية وما مياثلها من املصورات اجلغرافية من مجيع األنواع (مبا يف 892.14
ذلك خرائط اجلدران، وخرائط املساحة والكرات)، مطبوعة، ليست على هيئة كتب

4905.10, .99

كتب ونشرات وكراسات ومطبوعات مماثلة من صفحات متفرقة سواء أكانت أم مل 892.15
تكن مطوية

4901.10

4901.91معاجم وموسوعات وأجزاؤها املتسلسلة من صفحات غـري متفرقة892.16

4901.99غـري ذلك من الكتب والنشرات واملطبوعات املماثلة، من صفحات غـري متفرقة892.19

صحف، جمالت ونشرات دورية، سواء أكانت أم مل تكن مصورة أو حمتوية على مادة 892.2
إعالنية

4902.10... تصدر أربع مرات أسبوعيًا على األقل892.21

4902.90... غـريها892.29

بطاقات بريدية، بطاقات حتيل انئ شخصية أو بطاقات رسائل أو بطاقات إعالن وصور 892.4
استنساخية مطبوعة بأية طريقة

90. ,4908.10صور استنساخية892.41
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بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة، بطاقات مطبوعة حتيل انئ شخصية أو رسائل أو 892.42
إعالنات، سواء أكانت أم مل تكن مصورة، مع مغلفات (ظروف) أو مضافًا إليها مواد 

زخرفية أو بدوما

4909.00

مطبوعات غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر892.8
بــطاقات من جــميع األنــواع، من ورق أو ورق مــقوى، ســواء أكانت مــطبوعة أو 892.81

غـري مطبوعة
4821.10, .90

تصاميم ورسومات لألغراض املعمارية أو اهلندسية أو الصناعية أو التجارية أو الطبوغرافية 892.82
أو ما مياثلها من األغراض أصلية مرسومة باليد، ونصوص خمطوطة، ونسخ من األصناف 

السابقة منقولة بالفحم (الكربون) أو بالتصوير الفوتوغرايف على ورق حساس

4906.00

طوابع بريد أو إيرادات وما مياثلها، غـري مبطلة، سارية املفعول أو حديثة اإلصدار يف 892.83
البلد الذي هلا فيه أو ستكون هلا فيه قيمة امسية ومعترف ا؛ ورق مرسوم بطابع؛ أوراق 

نقد ودفاتر صكوك (شيكات) وشهادات أسهم أو سندات ووثائق متليك مماثلة

4907.00

4910.00تقاومي من مجيع األنواع، مطبوعة (مبا يف ذلك تقاومي املكاتب)892.84

4904.00قطع موسيقية مطبوعة أو خمطوطة، سواء أكانت أم مل تكن جملدة أو مصورة892.85

4911.10نشرات الدعاية التجارية، وكتالوجات جتارية وما مياثلها892.86

4911.91صور وتصاميم وصور فوتوغرافية892.87

4911.99مطبوعات غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر892.89

أصناف من لدائن غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر893
أصناف لنقل البضائع أو تعبئتها، مصنوعة من لدائن؛ سدادات وأغطية وأكّمة وغـريها 893.1

من أدوات اإلغالق، مصنوعة من لدائن
29. ,3923.21زكائب وجعب (مبا يف ذلك املخاريط)893.11

أصناف لنقل البضائع أو تعبئتها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر؛ سدادات 893.19
وأغطية وأكّمة وغـريها من أدوات اإلغالق

3923.10, .30-90

لوازم مصنوعة من لدائن للبنائني893.2
غسيل 893.21 وأحواض  وبالوعات  (دش)  برشاش  استحمام  وأحواض  استحمام،  أحواض 

شطف  وخزانات  وأغطيتها،  ومقاعدها  املراحيض  وأحواض  (بيديت)  وشطافات 
املراحيض (سيفون) وما مياثلها من األدوات الصحية

3922.10-.90

90.-3925.10لوازم بنائني أخرى893.29

أغطية أرضيات وأغطية جدران أو سقوف وأدوات لالستخدام املنـزيل وأدوات تواليت 893.3
مصنوعة من لدائن

أغطية أرضيات مصنوعة من لدائن، سواء أكانت أم مل تكن ذاتية اللصق، على هيئة 893.31
لفات أو بالطات، أغطية جدران أو سقوف مصنوعة من لدائن

3918.10, .90

90. ,3924.10أدوات مائدة وأدوات مطبخ وغـريها من األدوات املنـزلية وأدوات تزيـني 893.32

أصناف من لدائن غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر893.9
3926.10لوازم مكتبية أو مدرسية893.94

3926.30جتهيزات لألثاث واملركبات وما مياثلها893.95

90. ,3926.40أصناف أخرى893.99

عربات أطفال وُدمي وألعاب وأدوات رياضية894
8715.00عربات أطفال وقطعها، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر894.1894.1
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ُتسـري 894.2894.2 وسيارات  واحدة  برجل  تسـري  أطفال  ودراجات  عجالت،  بثالث  دراجات 
باألرجل وما مياثلها من اللعب ذات العجالت؛ عربات دمى؛ دمى؛ ولعب أخرى؛ 
وجمسمات مصغرة وجمسمات ترفيهية مماثلة، عاملة أو غـري عاملة؛ ألغاز جبميع أنواعها

9503.00

لعبة 894.3 طاوالت  ذلك  (مبا  العامة  املحالت  أو  الطاولة  وألعاب  للتسلية،  ألعاب  أصناف 
الدبابيس والبلياردو واملناضد اخلاصة بألعاب الكازينو واملعدات اآللية للعبة البولينغ)

9504.10ألعاب إلكترونية (فيديو) تستعمل مع جهاز استقبال تلفزيوين894.31

9504.20أصناف ألعاب البلياردو وتوابعها894.33

ألعاب أخرى، تعمل بقطعة نقد أو ورق نقد أو بطاقات مصرفية أو مسكوكة رمزية 894.35
أو غـري ذلك من وسائل الدفع، خبالف معدات لعبة البولينغ

9504.30

9504.40ورق لعب894.37

وال داخلة 894.39 غـري مذكورة  العامة،  املحالت  أو  الطاولة  وألعاب  التسلية  ألعاب  أصناف 
يف موضع آخر

9504.90

أصناف لألعياد واملهرجانات أو أصناف أخرى للتسلية مبا فيها ألعاب احلواة وألعاب 894.4
املفاجآت وزينة أشجار عيد امليالد وأصناف مماثلة الحتفاالت عيد امليالد (مثل أشجار 
عيد امليالد االصطناعية، وأكياس عيد امليالد اليت على شكل جوارب وحطبة امليالد 

املقلدة ومشاهد امليالد ومتاثيله)
9405.30أجهزة إضاءة من النوع املستخدم يف إضاءة أشجار عيد امليالد894.41

9505.10أصناف أخرى الحتفاالت عيد امليالد894.45

9505.90غـريها من أصناف التسلية894.49

أراجيح دوارة، وأراجيح، ومعارض ألعاب الرماية، وغـريها من ألعاب مدن املالهي، 894.6894.6
والسـريك املتنقل وحيوانات السـريك املتنقل واملسارح املتنقلة

9508.10, .90

سلع ألعاب رياضية894.7
قصبات وصنانـري وغـريها من عدد صيد األمساك؛ وشبيكات التقاط األمساك والفراشات 894.71

ما مياثلها من الشبيكات؛ و’طيور‘ تغريـرية (غـري تلك الداخلة يف البند 896.5 أو 898.29) 
وما مياثلها من لوازم الصيد أو الرماية، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

9507.10-.90

مزاجل للتزجل على اجلليد ومزاجل بعجالت للتزجل على سطح غـري جليدي (مبا يف ذلك 894.72
أحذية التزجل املزودة مبزاجل)

9506.70

19.-9506.11زالجات وغـريها من معدات التزجل على الثلج894.73

زالجات مائية، وألواح للتزجل على املاء، ومراكب شراعية على هيئة ألواح وغـريها من 894.74
معدات الرياضة املائية

9506.21, .29

39.-9506.31معدات لعبة الغولف894.75

مضارب كرة التنس ومضارب كرة الريشة (البدمننت) وما مياثلها من املضارب، سواء 894.76
أكانت أم مل تكن مسردة

9506.51, .59

4203.21قفازات متنوعة مصممة خصيصًا لأللعاب الرياضية894.77

9506.91أصناف ومعدات للتمارين البدنية العامة وألعاب اجلمباز أو ألعاب القوى894.78

 ,69-61. ,9506.40سلع رياضية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر894.79
.99

لوازم مكتبية وقرطاسية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر895
لوازم مكتبية وقرطاسية، من معادن خسيسة895.1
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وصوان 895.11 لألوراق،  وحوامل  وصوان  املفهرسة،  للبطاقات  وخزائن  للملفات،  خزائن 
لألقالم، وحوامل لألختام املكتبية، وما مياثلها من املعدات املكتبية، مصنوعة من معادن 

خسيسة (غـري أصناف األثاث املكتيب الداخلة يف املجموعة 821)

8304.00

لوازم للملفات وضم األوراق، وشابكات وماسكات رسائل وأوراق، وبطائق فهرسة 895.12
مصفوفة  مشابك  خسيسة؛  معادن  من  مصنوعة  املكتبية،  األصناف  من  مياثلها  وما 

(للمكاتب أو التنجيد أو التغليف، مثًال) مصنوعة من معادن خسيسة

8305.10-.90

أقالم، أقالم رصاص وأقالم حرب سائل895.2
حرب 895.21 أقالم  ألياف؛  أو  لباد  من  برؤوس  ومعلمات (ماركرز)  أقالم  جاف؛  حرب  أقالم 

وأقالم  أخرى؛  حرب  وأقالم  (ستيلوغراف)  أنبوبية  رؤوس  ذات  حرب  أقالم  سائل، 
استنساخ؛ أقالم رصاص اندفاعية أو انـزالقية؛ ماسكات أقالم احلرب وماسكات أقالم 
الرصاص وأصناف مماثلة، وقطع هذه األصناف (مبا يف ذلك أغطية األقالم واملشابك) 

(غـري تلك الداخلة يف البند 895.22 أو 895.23)

9608.10-.60, .99

9608.91ريش أقالم احلرب ورؤوسها895.22

أقالم رصاص (غـري تلك الداخلة يف البند 895.21)، وأقالم تلوين (كربون) ورصاص 895.23
أقالم، وأقالم ملونة للرسم، وأقالم فحم للرسم، وطباشـري للكتابة أو الرسم، وطباشـري 

للخياطني

9609.10.90

لوازم مكتبية وقرطاسية أخرى895.9
حرب كتابة أو رسم وأصناف حرب أخرى (باستثناء حرب الطباعة) سواء أكانت أم مل تكن 895.91

مركزة أو صلبة
3215.90

9610.00ألواح أردواز وألواح أخرى، بسطوح للكتابة أو الرسم، بأطر أو بدوا895.92

أختام وأختام مؤرخة وأختام عدادة وأصناف مماثلة يدوية (مبا يف ذلك أدوات طبع أو 895.93
تزيـني الرقاع) وأدوات تنضيد حروف يدوية وأجهزة طباعة يدوية تشتمل على أدوات 

تنضيد من هذا النوع

9611.00

أشرطة لآلالت الكاتبة، وما مياثلها من األشرطة حمربة أو معدة بطريقة أخرى ألغراض 895.94
الطبع، مركبة أو غـري مركبة على بكرات أو خراطيش؛ ختامات مشربة أو غـري مشربة، 

مشربة باحلرب، يف علب أو بدوا

9612.10, .20

حتف فنية، وقطع هواة مجع التحف أو الفرائد، وقطع أثرية896
البند 896.1 يف  الداخلة  غـري الرسوم  باليد،  كلها  منفذة  ورسوم،  مرقمية  وصور  لوحات 

وامللصقات  يــدويًا،  املزخرفة  أو  املرســومة  املصنوعة  األصـناف  من  وغـريها   892.82

وما مياثلها من لوحات التزيـني
9701.10لوحات وصور مرقمية ورسوم896.11

9701.90ملصقات وما مياثلها من لوحات التزيـني896.12

9702.00صور أصلية حمفورة (حوافـري) أو مطبوعة بالضغط أو باحلجر (ليتوغرافيا)896.2896.2

9703.00منحوتات ومتاثيل أصلية، من مجيع املواد896.3896.3

طوابع بريدية، أو طوابع إيرادات، وطوابع مدموغة بأختام الربيد، ومغلفات (ظروف) 896.4896.4
بريدية من صنف اليوم األول، وقرطاسية بريدية (أوراق مدموغة) وما مياثلها، مبطلة أو 

غـري مبطلة بشرط أال تكون سارية املفعول وال معدة للعمل ا يف بلد املقصد

9704.00

جمموعات وقطع للمجموعات الفريدة يف علم احليوان أو النبات أو املعادن أو التشريح 896.5896.5
أو التاريخ أو اآلثار أو احلفريات القدمية أو األنثوغرافيا أو الّنميات

9705.00

9706.00قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام896.6896.6
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جموهرات ومصنوعات صياغة ذهبية أو فضية وأصناف أخرى من مواد مثينة أو شبه 897
مثينة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

حلي غواية (تقليدية)897.2
19. ,7117.11... من معادن خسيسة، مطلية أو غـري مطلية مبعدن مثني897.21

7117.90... من مواد أخرى غـري مثينة897.29

جموهرات من ذهب أو فضة أو من معادن أخرى من جمموعة معادن البالتني (باستثناء 897.3
الكرمية  األحجار  ذلك  يف  (مبا  فضية  أو  ذهبية  وحلي  الساعات)  وظروف  الساعات 

املرصعة ا)
مكسوة 897.31 معادن  من  أو  نفيسة،  معادن  من  مصنوعة  وأجزاؤها،  املجوهرات  أصناف 

بقشرة من معادن نفيسة (غـري الساعات وظروف الساعات)
7113.11-.20

أصناف من حلي ذهبية أو فضية وأجزاؤها، مصنوعة من معادن نفيسة أو من معادن 897.32
مكسوة بقشرة من معادن نفيسة (غـري األصناف الداخلة يف البند 897.31)

7114.11-.20

(طبيعية، 897.33 كرمية  شبه  أو  كرمية  أحجار  من  أو  مستنبت  أو  طبيعي  لؤلؤ  من  أصناف 
تركيـبية أو جمددة)

7116.10, .20

أصناف أخرى من معادن نفيسة أو من معادن مكسوة بقشرة من معادن نفيسة897.4
مواد حفازة يف شكل نسيج سلكي أو شبكات، مصنوعة من البالتني أو من معادن 897.41

أخرى من جمموعة البالتني
7115.10

أصناف من معادن نفيسة أو من معادن مكسوة بقشرة من معادن نفيسة، غـري مذكورة 897.49
وال دخلة يف موضع آخر

7115.90

آالت موسيقية وأجزاؤها وتوابعها، وأسطوانات وأشرطة وغـريها من التسجيالت 898
 763 املجموعتني  يف  الداخلة  األصناف  (باستثناء  املشاة  التسجيالت  أو  الصوتية 

و883)
بيانو وغـريه من اآلالت املوسيقية الوترية898.1

من 898.13 وغـريها  (هاربسيكورد)  القيثاري  والبيان  األوتومايت)  البيانو  ذلك  يف  (مبا  بيانو 
اآلالت الوترية ذات األصابع

9201.10-.90

90. ,9202.10آالت موسيقية وترية أخرى (مثل الغيتارات والكمان والقيثارات (هارب))898.15

آالت موسيقية (غـري البيانو واآلالت املوسيقية الوترية األخرى)898.2
90. ,9205.10آالت نفخ موسيقية أخرى (مثل الـرياعات (الكالرينت) واألبواق ومزامـري القرب)898.23

9206.00آالت موسيقية تعمل بالقرع (مثل الطبول والزيلوفون والصنوج والصاجات والشخاشخ)898.24

آالت موسيقية ذات أصابع (غـري اآلكورديون)، ذات صوت يولد أو يضخم كهربائيًا 898.25
(مثل األرغن)

9207.10

آالت موسيقية غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر، ذات صوت يولد أو يضخم 898.26
كهربائيًا (مثل الغيتار واألكورديون)

9207.90

علب موسيقية وأوركستريون وأرغن بربار وطيور آلية مغردة ومناشـري موسيقية وآالت 898.29
موسيقية أخرى، غـري مذكورة وال دخلة يف موضع آخر؛ وآالت لتقليد األصوات من 

مجيع األنواع؛ وصفارات وزمارات نداء وغـريها من آالت النداء واإلشارة بالنفخ

9208.10, .90

من 898.4 وغـريها  ذكية‘  و’بطاقات  غـري كهربائية،  ثابتة  ختزين  أجهزة  وأشرطة،  أقراص 
الوسائط لتسجيل الصوت أو الظواهر املماثلة، سواء أكان أم مل يكن مسجًال، مبا يف 
ذلك األسطوانات الفونوغرافية واألسطوانات الفونوغرافية األم واآلالت الرئيسية إلنتاج 

األقراص، باستثناء املنتجات الداخلة يف املجموعة 882
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29. ,8523.21وسائط مغناطيسية898.42

8523.40وسائط بصرية898.44

59.-8523.51وسائط شبه موصلة898.46

8523.80غـريها898.49

أجزاء وتوابع اآلالت املوسيقية (مثل القطع اآللية للعلب املوسيقية، والبطاقات واألقراص 898.9898.9
واللفائف املثقبة لألدوات اآللية)؛ أجهزة ضبط اإليقاع (مترونوم) والشوكات الرنانة 

وأنابيـب ضبط درجة النغم، من مجيع األنواع

9209.30-.99

مصنوعات متنوعة غـري مذكورة وال واردة يف موضع آخر899
أصناف ومصنوعات من مواد حنت أو قولبة، غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر899.1

ومواد حنت 899.11 ومرجان وصدف  سلحفاة، وقرون  وعظام، ودرقة  مشغوالت من عاج 
حيوانية أخرى، وأصناف مصنوعة منها (مبا يف ذلك األصناف املعدة بطريقة القولبة)

9601.10,.90

مواد حنت نباتية أو معدنية مشغولة وأصناف مصنوعة منها، مواد مقولبة أو منحوتة من 899.19
مشع أو استيارين أو صمغ طبيعي أو راتينج طبيعي أو عجينة قولبة، وأصناف أخرى 
مقولبة أو منحوتة، غـري مذكورة وال داخلة يف موقع آخر؛ هالم مشغول، غـري مقسى 

(عدا اهلالم الداخل يف البند 592.24) وأصناف مصنوعة من هالم غـري مقسى

9602.00

أو 899.2 أوراق  أو  أزهار  من  مصنوعة  أصناف  وأجزاؤها،  اصطناعية  ومثار  وأوراق  أزهار 
مثار اصطناعية

6702.10... من لدائن899.21

6702.90... من مواد أخرى خبالف اللدائن899.29

مشوع، أعواد ثقاب، سبائك ذاتية االشتعال، أصناف من مواد قابلة لالحتراق، لوازم 899.3
املدخنني

3406.00مشوع وفتائل مشعية وما مياثلها899.31

3605.00أعواد ثقاب، عدا أصناف الصواريخ النارية الواردة يف املجموعة الفرعية 899.32593.3

80.-9613.10قداحات للسجائر وقداحات أخرى، سواء كانت آلية أو كهربائية أم مل تكن899.33

وقود سائل أو وقود غازي مسال معبأ يف أوعية من النوع املستخدم لتعبئة أو إعادة 899.34
تعبئة قداحات السجائر وما مياثلها من القداحات، ذات سعة ال تـتجاوز ٣٠٠ سم٣

3606.10

9613.90أجزاء قداحات، غـري مذكورة وال واردة يف موضع آخر، عدا أحجار القدح أو الفتائل899.35

9614.00غاليـني تدخني (مبا يف ذلك رؤوسها) ومباسم تدخني السيجار والسجائر وأجزاؤها899.37

ميتالدهيد، 899.39 أشكاهلا،  جبميع  القدح  سبائك  من  وغـريها  والسريوم  احلديد  سبائك 
وهكساميثلني نترامني واملواد املشاة املهيأة الستخدامها كوقود؛ أنواع وقود أساسها 
الكحول وما مياثلها من أنواع الوقود اُملحضر، سواء كانت على هيئة صلبة أو شبه صلبة، 

مشاعل راتدجية، وّالعات وما مياثلها

3606.90

مظالت مطر ومشاسي، وعصي السـري وعصي مقعدية وسياط والسياط الصغـرية املستخدمة 899.4
يف ركوب اخليل وأجزاؤها

مظالت مطر ومشاسي (مبا يف ذلك املظالت املستخدمة كعصي للسـري ومظالت احلدائق 899.41
واملظالت املماثلة)

6601.10-.99

6602.00عصى للسـري، عصي مقعدية، وسياط والسياط املستخدمة يف ركوب اخليل وما مياثلها899.42

90. ,6603.20قطع، زخارف، وتوابع لألصناف الداخلية يف البند 899.41 أو 899.49899.42
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واجلراحية)؛ 899.6 الطبية  واألربطة  واألحزمة  العكاكيز  ذلك  يف  األعضاء (مبا  لتقومي  أجهزة 
أجربة وغـريها من أجهزة جرب كسور العظام؛ أعضاء اصطناعية للجسم، معينات السمع 
وغـريها من األجهزة اليت تلبس أو حتمل أو تزرع يف اجلسم، لتعويض نقص أو عجز

9021.40معينات مسع (باستثناء القطع والتوابع)899.61

9021.10أجهزة تقومي األعضاء أو جرب كسور العظام899.63

29. ,9021.21أسنان اصطناعية وتركيـبات لألسنان899.65

39.,9021.31أعضاء اصطناعية أخرى للجسم899.66

9021.50نواظم حلفز عضالت القلب (باستثناء القطع والتوابع)899.67

اجلسم 899.69 يف  تزرع  أو  حتمل  أو  تلبس  آخر  موضع  يف  وال داخلة  غـري مذكورة  أجهزة 
لتعويض نقص أو عجز

9021.90

مصنوعات السالل واحلصر وأصناف أخرى من مواد ضفر، غـري مذكورة وال داخلة 899.7
يف موضع آخر، مكانس وفراجني (فرش) وفراجني دهان أسطوانية ومساحات مطاطية 

ومماسح
من 899.71 أو  ضفر  مواد  من  مباشرة  مصنوعة  أخرى  وأصناف  واحلصر  السالل  مصنوعات 

السلع الواردة حتت البنود 899.73 أو 899.74 أو 899.79، أصناف مصنوعة من اللوف
4602.11-.90

أو 899.72 مكنات  من  أجزاء  تشكل  اليت  الفراجني  ذلك  يف  (مبا  (فرش)  وفراجني  مكانس 
أجهزة أو مركبات)، ومكانس ميكانيكية لألرضيات تشغل يدويًا، غـري مزودة مبحرك، 
ومماسح ومنافض غبار معدة من ريش، حزم وخصل حمضرة لصنع املكانس والفراجني، 

ليِِّنات وأسطوانات للدهان؛ ومساحات مطاطية (غـري أسطوانية)

9603.10-.90

29.-4601.21حصر ومماسح وستائر من مواد نباتية899.74

ضفر، غـري مذكورة وال داخلة يف أي 899.79 مواد  مواد ضفر وضفائر ومنتجات مماثلة من 
سواء  صفائح  شكل  على  منسوجة  أو  متوازية  خصالت  يف  معًا  مثبتة  آخر،  موضع 

أكانت أم مل تكن أصنافًا تامة الصنع

4601.92-.99

خردوات وأصناف جتميل (تواليت) غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر؛ مناخل 899.8
ودمى للخياطني وما إليها.

9604.00مناخل يدوية وغرابيل يدوية899.81

9616.20ذاريات وليِّنات مساحيق لوضع مستحضرات التجميل أو إعداد الزينة (تواليت)899.82

29.-9606.10أزرار كباسة، وأزرار شباك، وأزرار زينة كباسة وأجزاؤها؛ أزرار899.83

9606.30قوالب أزرار وأجزاء أزرار أخرى، وأزرار غـري تامة الصنع899.84

19. ,9607.11حابكات انـزالقية899.85

9607.20أجزاء حابكات انـزالقية899.86

9616.10نافثات عطور وما مياثلها من مرشات التواليت، وتركيـباا ورؤوسها899.87

النماذج 899.88 من  وغـريها  احلركة  ذاتية  وأجهزة  األخرى؛  العرض  ودمى  للخياطني  دمى 
املتحركة املستخدمة للعرض يف واجهات املحالت التجارية

9618.00

ومشابك 899.89 الشعر،  لتجعيد  ودبابيس  شعر،  دبابيس  مياثلها،  وما  شعر  ومثبتات  أمشاط 
جتعيد مثبتة للشعر وجمعدات الشعر وأصناف مماثلة (غـري تلك الداخلة يف البند 775.83) 

وأجزاؤها

9615.11-.90

مصنوعات غـري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر899.9
مصنوعات من مصارين (ما عدا مصارين دودة القز)، أو من جلد مطرق الذهب، أو 899.91

من مثانات أو أوتار العضالت
4206.00



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ١٦٨٤

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

وأجزاؤه، 899.92 ريش،  بزغبها،  أو  بريشها  الطيور،  جلود  من  أخرى  وأجزاء  طيور  جلود 
وزغب وأصناف من هذه املواد(غـري األصناف الدخلة يف البند 291.95 ووأعرقة الريش 

املشغولة)

6701.00

شعر بشري، ُمُصفف، مصنف، خمفف، مقصور اللون أو حمضر بأي طريقة أخرى؛ صوف 899.94
ووبر، أو مواد نسجية أخرى، حمضرة لالستعمال يف صنع الشعور املستعارة وما مياثلها

6703.00

شعور مستعارة للرأس، واللحى واحلواجب واألهداب والضفائر وما مياثلها، من شعر 899.95
بشري أو وبر أو من مواد نسيجية؛ مصنوعات من شعر بشري، غـري مذكورة وال داخلة 

يف موضع آخر

6704.11-.90

مظالت هبوط (باراشوت) (مبا يف ذلك املظالت املنطادية) والروتوشوت وأجزاؤها 899.96
وتوابعها

8804.00

قناين عازلة (ترامس) وأوعية عازلة أخرى، كاملة مع علبها وأجزائها (غـري الزجاجات 899.97
الداخلية)

9617.00

الباب 9
سلع ومعامالت غـري مصنفة يف موضع آخر

من التصنيف املوحد للتجارة الدولية

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار 07

طرود (رزم) بريدية غـري مصنفة حسب النوع911
مل تقدم أي معلوماتطرود (رزم) بريدية غـري مصنفة حسب النوع911.0911.0

القسم 93
معامالت وسلع خاصة غـري مصنفة حسب النوع

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

معامالت وسلع خاصة غـري مصنفة حسب النوع931
مل تقدم أي معلوماتمعامالت وسلع خاصة غـري مصنفة حسب النوع931.0931.0

القسم 96
نقود (غـري النقود الذهبية) ليست عملة قانونية

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

نقود (غـري النقود الذهبية) ليست عملة قانونية961
7118.10نقود (غـري النقود الذهبية) ليست عملة قانونية961.0961.0
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القسم 97
ذهب، غـري نقدي (باستثناء خامات ومركزات الذهب)

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البند
الوصفاألساسي

الـنـظــام املـنســق لـوصــف 
وترميز السلع األساسية، 

اإلصدار 07

ذهب، غـري نقدي (باستثناء خامات ومركزات الذهب)971
ذهب، غـري نقدي (باستثناء خامات ومركزات الذهب)971.0

بأشكال 971.01 أو  غـري مشغول  غـري نقدي،  بالبالتني)  املطلي  الذهب  ذلك  يف  (مبا  ذهب 
نصف مصنعة، أو يف شكل مسحوق

7108.11-.13

7109.00فلزات خسيسة أو فضة، مكسوة بالذهب، مل تشغل أكثر من جعلها نصف مصنعة971.02

فضالت ونفايات من ذهب وغبار حيتوي معادن أو مركبات معادن نفيسة (مبا يف ذلك 971.03
املعادن املكسوة بالذهب، ولكن باستثناء الكناسة املشتملة على معادن نفيسة أخرى)

7112.30, .91

البنود الفرعية للنظام املنسق اإلصدار ٠٧
خارج نطاق التصنيف املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٤

اموعة
اموعة
الفرعيـة

البنــود
الوصــفاألساسية

النـظام املنسـق -  
اإلصدار ٠٧

I7108.20ذهب، نقدي

II7118.90نقود ذهبية ونقود متداولة





التذيـيل األول
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الباب 1
حيوانات حية ومنتجات حيوانية

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

0101.10ex001.50203.19ex012.210207.35ex012.340302.34ex034.14

0101.90ex001.50203.21ex012.220207.36ex012.350302.35ex034.14

0203.22ex012.220302.36ex034.14

0102.10001.110203.29ex012.220208.10012.910302.39ex034.14

0102.90001.190208.30ex012.990302.40ex034.15

0204.10ex012.110208.40ex012.990302.50034.16

0103.10001.310204.21ex012.110208.50ex012.990302.61ex034.15

0103.91ex001.390204.22ex012.110208.90ex012.990302.62ex034.18

0103.92ex001.390204.23ex012.110302.63ex034.18

0204.30ex012.120209.00411.310302.64034.17

0104.10001.210204.41ex012.120302.65ex034.18

0104.20001.220204.42ex012.120210.11016.110302.66ex034.18

0204.43ex012.120210.12016.120302.67ex034.18

0105.11ex001.410204.50012.130210.19016.190302.68ex034.18

0105.12ex001.410210.20016.810302.69ex034.18

0105.19ex001.410205.00012.40210.91ex016.890302.70034.19

0105.94ex001.490210.92ex016.89

0105.99ex001.490206.10012.510210.93ex016.890303.11ex034.21

0206.21ex012.520210.99ex016.890303.19ex034.21

0106.11ex001.90206.22ex012.520303.21ex034.21

0106.12ex001.90206.29ex012.520301.10ex034.110303.22ex034.21

0106.19ex001.90206.30012.530301.91ex034.110303.29ex034.21

0106.20ex001.90206.41ex012.540301.92ex034.110303.31ex034.22

0106.31ex001.90206.49ex012.540301.93ex034.110303.32ex034.22

0106.32ex001.90206.80012.550301.94ex034.110303.33ex034.22

0106.39ex001.90206.90012.560301.95ex034.110303.39ex034.22

0106.90ex001.90301.99ex034.110303.41ex034.23

0207.11ex012.310303.42ex034.23

0201.10ex011.110207.12ex012.320302.11ex034.120303.43ex034.23

0201.20ex011.110207.13ex012.340302.12ex034.120303.44ex034.23

0201.30011.120207.14ex012.350302.19ex034.120303.45ex034.23

0207.24ex012.310302.21ex034.130303.46ex034.23

0202.10ex011.210207.25ex012.320302.22ex034.130303.49ex034.23

0202.20ex011.210207.26ex012.340302.23ex034.130303.51ex034.24

0202.30011.220207.27ex012.350302.29ex034.130303.52034.25

0207.32ex012.310302.31ex034.140303.61ex034.28

0203.11ex012.210207.33ex012.320302.32ex034.140303.62ex034.28

0203.12ex012.210207.34012.330302.33ex034.140303.71ex034.24

جـدول املطابقة بـني البنـود الفرعـية للنظام املنسق لوصف وترميز السلع األساسية،
للتصنيف  األساسية  والبنود   ،(٠٧ اإلصدار   - املنسق  (النظام  الرابعة  الطبعة 

املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٤
مالحظة: ”ex“ تعين ’’جزء من‘‘.
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النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

0303.72ex034.280305.62035.210401.20022.120408.91ex025.21

0303.73ex034.280305.63035.220401.30022.130408.99ex025.22

0303.74034.260305.69ex035.29

0303.75ex034.280402.10022.210409.00061.6

0303.76ex034.280306.11ex036.190402.21ex022.220410.00098.92

0303.77ex034.280306.12ex036.190402.29ex022.22

0303.78034.270306.13036.110402.91022.230501.00291.91

0303.79ex034.280306.14ex036.190402.99022.24

0303.80034.290306.19ex036.190502.10ex291.92

0306.21ex036.20403.10022.310502.90ex291.92

0304.11ex034.510306.22ex036.20403.90022.32

0304.12ex034.510306.23ex036.20504.00291.93

0304.19ex034.510306.24ex036.20404.10022.41

0304.21ex034.40306.29ex036.20404.90022.490505.10ex291.95

0304.22ex034.40505.90ex291.95

0304.29ex034.40307.10036.310405.10ex023.0

0304.91ex034.550307.21ex036.350405.20ex023.00506.10ex291.11

0304.92ex034.550307.29ex036.390405.90ex023.00506.90ex291.11

0304.99ex034.550307.31ex036.35

0307.39ex036.390406.10024.910507.10ex291.16

0305.10035.50307.41ex036.330406.20024.10507.90ex291.16

0305.20035.40307.49ex036.370406.30024.2

0305.30035.120307.51ex036.330406.40024.30508.00291.15

0305.41ex035.30307.59ex036.370406.90024.99

0305.42ex035.30307.60012.930510.00291.98

0305.49ex035.30307.91ex036.350407.00025.1

0305.51035.110307.99ex036.390511.10291.94

0305.59035.130408.11ex025.210511.91291.96

0305.61ex035.290401.10022.110408.19ex025.220511.99291.99

الباب 2
منتجات نباتية

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

0601.10ex292.610604.10ex292.720704.90ex054.530709.20ex054.59

0601.20ex292.610604.91ex292.720709.30ex054.59

0604.99ex292.720705.11ex054.540709.40ex054.59

0602.10ex292.690705.19ex054.540709.51ex054.58

0602.20ex292.690701.10ex054.10705.21ex054.540709.59ex054.58

0602.30ex292.690701.90ex054.10705.29ex054.540709.60ex054.59

0602.40ex292.690709.70ex054.59

0602.90ex292.690702.00054.40706.10ex054.550709.90ex054.59

0706.90ex054.55

0603.11ex292.710703.10054.510710.10ex054.69

0603.12ex292.710703.20ex054.520707.00054.560710.21ex054.69

0603.13ex292.710703.90ex054.520710.22ex054.69

0603.14ex292.710708.10ex054.570710.29ex054.69

0603.19ex292.710704.10ex054.530708.20ex054.570710.30ex054.69

0603.90ex292.710704.20ex054.530708.90ex054.570710.40054.61
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النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

0710.80ex054.690804.10057.960901.12071.121005.90044.9

0710.90ex054.690804.20057.60901.21ex071.2

0804.30057.950901.22ex071.21006.10042.1

0711.20ex054.70804.40ex057.970901.90071.321006.20042.2

0711.40ex054.70804.50ex057.971006.30042.31

0711.51ex054.70902.10074.111006.40042.32

0711.59ex054.70805.10057.110902.20074.12

0711.90ex054.70805.20057.120902.30074.131007.00045.3

0805.40057.220902.40074.14

0712.20056.120805.50057.211008.10045.92

0712.31ex056.130805.90057.290903.00074.311008.20045.91

0712.32ex056.131008.30045.93

0712.33ex056.130806.10057.510904.11075.111008.90045.99

0712.39ex056.130806.20057.520904.12075.12

0712.90056.190904.20075.131101.00046.1

0807.11ex057.91

0713.10054.210807.19ex057.910905.00075.211102.10ex047.19

0713.20054.220807.20ex057.911102.20047.11

0713.31ex054.230906.11ex075.221102.90ex047.19

0713.32ex054.230808.10057.40906.19ex075.22

0713.33ex054.230808.20057.920906.20075.231103.11046.2

0713.39ex054.231103.13047.21

0713.40054.240809.10ex057.930907.00075.241103.19047.22

0713.50054.250809.20ex057.931103.20047.23

0713.90054.290809.30ex057.930908.10ex075.25

0809.40ex057.930908.20ex075.251104.12ex048.13

0714.10054.810908.30ex075.251104.19ex048.13

0714.20ex054.830810.10ex057.941104.22ex048.14

0714.90ex054.830810.20ex057.940909.10ex075.261104.23ex048.14

0810.40ex057.940909.20ex075.261104.29ex048.14

0801.11ex057.710810.50ex057.980909.30ex075.261104.30048.15

0801.19ex057.710810.60ex057.980909.40ex075.26

0801.21ex057.720810.90ex057.980909.50ex075.261105.10056.41

0801.22ex057.721105.20056.42

0801.31ex057.730811.10058.310910.10075.27

0801.32ex057.730811.20058.320910.20075.281106.10056.46

0811.90058.390910.30ex075.291106.20056.47

0802.11ex057.740910.91ex075.291106.30056.48

0802.12ex057.740812.10ex058.210910.99ex075.29

0802.21ex057.750812.90ex058.211107.10ex048.2

0802.22ex057.751001.10041.11107.20ex048.2

0802.31ex057.760813.10ex057.991001.90041.2

0802.32ex057.760813.20ex057.991108.11592.11

0802.40057.770813.30ex057.991002.00045.11108.12592.12

0802.50057.780813.40ex057.991108.13592.13

0802.60ex057.790813.50ex057.991003.00043.01108.14592.14

0802.90ex057.791108.19592.15

0814.00058.221004.00045.21108.20592.16

0803.00057.3

0901.11071.111005.10044.11109.00592.17
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النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

1201.00222.21208.10ex223.91211.40ex292.491302.20292.95
1208.90ex223.91211.90ex292.491302.31ex292.96

1202.10222.111302.32ex292.96
1202.20222.121209.10292.511212.20292.971302.39ex292.96

1209.21ex292.521212.91054.87
1203.00223.11209.22ex292.521212.99054.891401.10292.31

1209.23ex292.521401.20292.32
1204.00223.41209.24ex292.521213.00081.111401.90292.39

1209.25ex292.52
1205.10ex222.611209.29ex292.521214.10081.121404.20263.2
1205.90ex222.611209.30292.531214.90081.131404.90292.99

1209.91292.54
1206.00222.41209.99292.591301.20292.221501.00411.2

1301.90292.29
1207.20222.31210.10ex054.841502.00411.32
1207.40222.51210.20ex054.841302.11ex292.94
1207.50222.621302.12ex292.941503.00411.33
1207.91ex223.71211.20292.421302.13ex292.94
1207.99ex223.71211.30ex292.491302.19ex292.94

الباب 3
زيوت ودهون حيوانية أو نباتية واملنتجات املشتقة منها؛
دهون الطعام املحضرة؛ الشموع احليوانية أو النباتية

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

1504.10411.111509.90421.421513.29422.491516.10431.21
1504.20411.121516.20431.22
1504.30411.131510.00421.491514.11ex421.71

1514.19ex421.791517.10091.01
1505.00411.351511.10422.211514.91ex421.711517.90091.09

1511.90422.291514.99ex421.79
1506.00411.391518.00431.1

1512.11421.511515.11422.11
1507.10421.111512.19421.591515.19422.191520.00ex512.22
1507.90421.191512.21421.211515.21421.61

1512.29421.291515.29421.691521.10431.41
1508.10421.311515.30422.51521.90431.42
1508.90421.391513.11422.311515.50421.8

1513.19422.391515.90422.91522.00431.3
1509.10421.411513.21422.41

الباب 4
املواد الغذائية املحضرة؛ املشروبات واملشروبات الروحية واخلل؛

التبغ وبدائل التبغ املصنعة
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
1601.00017.21602.20017.31602.39ex017.41602.49ex017.5

1602.31ex017.41602.41ex017.51602.50017.6

1602.10098.111602.32ex017.41602.42ex017.51602.90017.9



١٧٧ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

1603.00017.11806.20073.22005.91ex056.792103.30098.43

1806.31ex073.32005.99ex056.792103.90098.49

1604.11037.111806.32ex073.3

1604.12ex037.121806.90073.92006.00062.12104.10098.5

1604.13ex037.122104.20098.14

1604.14037.131901.10098.932007.10098.13

1604.15037.141901.20048.52007.91ex058.12105.00022.33

1604.16ex037.151901.90098.942007.99ex058.1

1604.19ex037.152106.10ex098.99

1604.20037.161902.11ex048.32008.11ex058.922106.90ex098.99

1604.30037.171902.19ex048.32008.19ex058.92

1902.20ex098.912008.20058.932201.10ex111.01

1605.10ex037.211902.30ex098.912008.30058.942201.90ex111.01

1605.20ex037.211902.40ex098.912008.40ex058.96

1605.30ex037.212008.50ex058.952202.10ex111.02

1605.40ex037.211903.00056.452008.60ex058.952202.90ex111.02

1605.90037.222008.70ex058.95

1904.10ex048.112008.80ex058.962203.00112.3

1701.11061.111904.20ex048.112008.91ex058.96

1701.12061.121904.30ex048.122008.92058.972204.10112.15

1701.91061.211904.90ex048.122008.99ex058.962204.21ex112.17

1701.99061.292204.29ex112.17

1905.10ex048.412009.11ex059.12204.30112.11

1702.11ex061.911905.20ex048.422009.12ex059.1

1702.19ex061.911905.31ex048.422009.19ex059.12205.10ex112.13

1702.20061.921905.32ex048.422009.21ex059.22205.90ex112.13

1702.30061.931905.40ex048.412009.29ex059.2

1702.40061.941905.90048.492009.31ex059.32206.00112.2

1702.50061.952009.39ex059.3

1702.60061.962001.10ex056.712009.41ex059.912207.10512.15

1702.90061.992001.90ex056.712009.49ex059.912207.20512.16

2009.50059.92

1703.10061.512002.10056.722009.61ex059.932208.20112.42

1703.90061.592002.90056.732009.69ex059.932208.30112.41

2009.71ex059.942208.40112.44

1704.10062.212003.10ex056.742009.79ex059.942208.50112.45

1704.90062.292003.20ex056.742009.80059.952208.60ex112.49

2003.90ex056.742009.90059.962208.70ex112.49

1801.00072.12208.90ex112.49

2004.10056.612101.11ex071.31

1802.00072.52004.90056.692101.12ex071.312209.00098.44

2101.20074.32

1803.10072.312005.10098.122101.30071.332301.10081.41

1803.20072.322005.20056.762301.20081.42

2005.40ex056.792102.10ex098.6

1804.00072.42005.51ex056.792102.20ex098.62302.10081.24

2005.59ex056.792102.30ex098.62302.30081.26

1805.00072.22005.60ex056.792302.40081.29

2005.70ex056.792103.10098.412302.50081.23

1806.10073.12005.80056.772103.20098.42



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ١٧٨٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

2303.10081.512306.20081.342308.00081.192402.10122.1

2303.20081.522306.30081.352402.20122.2

2303.30081.532306.41ex081.362309.10081.952402.90122.31

2306.49ex081.362309.90081.99

2304.00081.312306.50081.372403.10122.32

2306.60081.382401.10121.12403.91ex122.39

2305.00081.322306.90081.392401.20121.22403.99ex122.39

2401.30121.3

2306.10081.332307.00081.94

الباب 5
منتجات معدنية

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

2501.00278.32513.20277.222523.10661.212604.00284.1

2523.21ex661.22

2502.00274.22514.00273.112523.29ex661.222605.00287.93

2523.30661.23

2503.00274.12515.11ex273.122523.90661.292606.00285.1

2515.12ex273.12

2504.10ex278.222515.20ex273.122524.10ex278.42607.00287.4

2504.90ex278.222524.90ex278.4

2516.11ex273.132608.00287.5

2505.10273.312516.12ex273.132525.10ex278.52

2505.90273.392516.20ex273.132525.20ex278.522609.00287.6

2516.90ex273.132525.30ex278.52

2506.10ex278.512610.00287.91

2506.20ex278.512517.10ex273.42526.10ex278.93

2517.20ex273.42526.20ex278.932611.00287.92

2507.00278.262517.30ex273.4

2517.41ex273.42528.10ex278.942612.10286.1

2508.10278.272517.49ex273.42528.90ex278.942612.20286.2

2508.30ex278.29

2508.40ex278.292518.10ex278.232529.10ex278.532613.10287.81

2508.50ex278.292518.20ex278.232529.21ex278.542613.90287.82

2508.60ex278.292518.30ex278.232529.22ex278.54

2508.70ex278.292529.30ex278.532614.00287.83

2519.10278.24

2509.00278.912519.90278.252530.10278.982615.10287.84

2530.20ex278.992615.90287.85

2510.10272.312520.10273.232530.90ex278.99

2510.20272.322520.20273.242616.10289.11

2601.11281.52616.90289.19

2511.10ex278.922521.00273.222601.12281.6

2511.20ex278.922601.20281.42617.10ex287.99

2522.10661.112617.90ex287.99

2512.00278.952522.20661.122602.00287.7

2522.30661.132618.00278.61

2513.10277.232603.00283.1



١٧٩ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

2619.00278.622702.10322.212708.10335.312712.20ex335.12

2702.20322.222708.20335.322712.90ex335.12

2620.11ex288.1

2620.19ex288.12703.00322.32709.00333.02713.11ex335.42

2620.21ex288.12713.12ex335.42

2620.29ex288.12704.00325.02710.11ex334.62713.20ex335.41

2620.30ex288.12710.19ex334.62713.90ex335.41

2620.40ex288.12705.00345.02710.91ex334.7

2620.60ex288.12710.99ex334.72714.10278.96

2620.91ex288.12706.00335.212714.90278.97

2620.99ex288.12711.11343.1

2707.10335.222711.12342.12715.00335.43

2621.10ex278.692707.20335.232711.13342.5

2621.90ex278.692707.30335.242711.14344.12716.00351.0

2707.40ex335.252711.19344.2

2701.11321.12707.50ex335.252711.21343.2

2701.12321.212707.91ex335.252711.29344.9

2701.19321.222707.99ex335.25

2701.20322.12712.10335.11

الباب 6
منتجات الصناعات الكيميائية وما يتصل ا

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

2801.10522.242806.10ex522.312814.20ex522.612822.00522.55

2801.20ex522.252806.20ex522.31

2801.30ex522.252815.11522.622823.00522.56

2807.00522.322815.12522.63

2802.00522.262815.20ex522.642824.10ex522.57

2808.00522.332815.30ex522.642824.90ex522.57

2803.00522.1

2809.10ex522.342816.10ex522.652825.10522.68

2804.10ex522.212809.20ex522.342816.40ex522.652825.20ex522.69

2804.21ex522.212825.30ex522.69

2804.29ex522.212810.00522.352817.00522.512825.40ex522.69

2804.30ex522.212825.50ex522.69

2804.40ex522.212811.11ex522.362818.10522.672825.60ex522.69

2804.50ex522.222811.19ex522.362818.20285.22825.70ex522.69

2804.61ex522.232811.21ex522.392818.30522.662825.80ex522.69

2804.69ex522.232811.22522.372825.90ex522.69

2804.70ex522.222811.29ex522.392819.10ex522.52

2804.80ex522.222819.90ex522.522826.12ex523.1

2804.90ex522.222812.10ex522.412826.19ex523.1

2812.90ex522.412820.10ex522.532826.30ex523.1

2805.11522.282820.90ex522.532826.90ex523.1

2805.12ex522.292813.10ex522.42

2805.19ex522.292813.90ex522.422821.10ex522.542827.10523.21

2805.30ex522.292821.20ex522.542827.20523.22

2805.40522.272814.10ex522.612827.31ex523.29



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ١٨٠٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

2827.32ex523.292836.20523.722846.90ex525.952903.42ex511.38

2827.35ex523.292836.30523.732903.43ex511.38

2827.39ex523.292836.40523.742847.00524.912903.44ex511.38

2827.41ex523.292836.50ex523.792903.45ex511.38

2827.49ex523.292836.60ex523.792848.00524.922903.46ex511.38

2827.51ex523.292836.91ex523.792903.47ex511.38

2827.59ex523.292836.92ex523.792849.10524.932903.49ex511.38

2827.60ex523.292836.99ex523.792849.20ex524.942903.51ex511.39

2849.90ex524.942903.52ex511.39

2828.10ex523.312837.11ex523.812903.59ex511.39

2828.90ex523.312837.19ex523.812850.00524.952903.61ex511.39

2837.20ex523.812903.62ex511.39

2829.11523.322852.00524.962903.69ex511.39

2829.19ex523.392839.11ex523.83

2829.90ex523.392839.19ex523.832853.00524.992904.10ex511.4

2839.90ex523.832904.20ex511.4

2830.10523.412901.10511.142904.90ex511.4

2830.90523.422840.11ex523.842901.21511.11

2840.19ex523.842901.22511.122905.11512.11

2831.10ex523.432840.20ex523.842901.23ex511.132905.12512.12

2831.90ex523.432840.30ex523.842901.24ex511.132905.13ex512.13

2901.29511.192905.14ex512.13

2832.10ex523.442841.30ex524.312905.16512.14

2832.20ex523.442841.50ex524.312902.11511.212905.17ex512.19

2832.30ex523.442841.61ex524.312902.19ex511.292905.19ex512.19

2841.69ex524.312902.20511.222905.22ex512.19

2833.11ex523.452841.70ex524.312902.30511.232905.29ex512.19

2833.19ex523.452841.80ex524.312902.41ex511.242905.31512.21

2833.21ex523.492841.90ex524.312902.42ex511.242905.32ex512.29

2833.22ex523.492902.43ex511.242905.39ex512.29

2833.24ex523.492842.10ex523.892902.44ex511.242905.41ex512.29

2833.25ex523.492842.90ex523.892902.50511.252905.42512.23

2833.27ex523.492902.60511.262905.43512.24

2833.29ex523.492843.10ex524.322902.70511.272905.44512.25

2833.30ex523.492843.21ex524.322902.90ex511.292905.45ex512.22

2833.40ex523.492843.29ex524.322905.49ex512.29

2843.30ex524.322903.11ex511.362905.51ex512.29

2834.10523.512843.90ex524.322903.12ex511.362905.59ex512.29

2834.21523.522903.13ex511.36

2834.29523.592844.10525.112903.14ex511.362906.11ex512.31

2844.20525.132903.15511.352906.12ex512.31

2835.10523.612844.30525.152903.19ex511.362906.13ex512.31

2835.22ex523.632844.40525.192903.21511.312906.19ex512.31

2835.24ex523.632844.50525.172903.22511.322906.21ex512.35

2835.25ex523.632903.23511.332906.29ex512.35

2835.26ex523.632845.10ex525.912903.29511.34

2835.29ex523.632845.90ex525.912903.31ex511.372907.11512.41

2835.31523.642903.39ex511.372907.12512.42

2835.39523.652846.10ex525.952903.41ex511.382907.13ex512.43



١٨١ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

2907.15ex512.432914.22ex516.282917.34ex513.892922.21ex514.62

2907.19ex512.432914.23ex516.282917.35513.822922.29ex514.62

2907.21ex512.432914.29ex516.282917.36ex513.892922.31ex514.63

2907.22ex512.432914.31ex516.292917.37513.842922.39ex514.63

2907.23ex512.432914.39ex516.292917.39ex513.892922.41ex514.64

2907.29ex512.432914.40ex516.292922.42ex514.64

2914.50ex516.292918.11ex513.912922.43ex514.65

2908.11ex512.442914.61ex516.292918.12ex513.912922.44ex514.65

2908.19ex512.442914.69ex516.292918.13ex513.912922.49ex514.65

2908.91ex512.442914.70ex516.292918.14ex513.912922.50514.67

2908.99ex512.442918.15ex513.91

2915.11ex513.742918.16ex513.922923.10ex514.81

2909.11ex516.162915.12ex513.742918.18ex513.922923.20ex514.81

2909.19ex516.162915.13ex513.742918.19ex513.922923.90ex514.81

2909.20ex516.162915.21ex513.712918.21ex513.93

2909.30ex516.162915.24ex513.772918.22ex513.932924.11ex514.71

2909.41ex516.172915.29ex513.712918.23ex513.932924.12ex514.71

2909.43ex516.172915.31ex513.722918.29513.942924.19ex514.71

2909.44ex516.172915.32ex513.722918.30513.952924.21514.73

2909.49ex516.172915.33ex513.722918.91ex513.962924.23ex514.79

2909.50ex516.172915.36ex513.722918.99ex513.962924.24ex514.79

2909.60ex516.172915.39ex513.722924.29ex514.79

2915.40ex513.772919.10ex516.31

2910.10516.132915.50ex513.772919.90ex516.312925.11ex514.82

2910.20516.142915.60513.752925.12ex514.82

2910.30ex516.152915.70513.762920.11ex516.392925.19ex514.82

2910.40ex516.152915.90ex513.772920.19ex516.392925.21ex514.82

2910.90ex516.152920.90ex516.392925.29ex514.82

2916.11ex513.79

2911.00516.122916.12ex513.792921.11ex514.512926.10514.83

2916.13ex513.732921.19ex514.512926.20ex514.84

2912.11ex516.212916.14ex513.732921.21ex514.522926.30ex514.84

2912.12ex516.212916.15513.782921.22ex514.522926.90ex514.84

2912.19ex516.212916.19ex513.792921.29ex514.52

2912.21ex516.222916.20ex513.792921.30514.532927.00514.85

2912.29ex516.222916.31ex513.792921.41ex514.54

2912.30ex516.222916.32ex513.792921.42ex514.542928.00514.86

2912.41ex516.222916.34ex513.792921.43ex514.54

2912.42ex516.222916.35ex513.792921.44ex514.542929.10ex514.89

2912.49ex516.222916.36ex513.792921.45ex514.542929.90ex514.89

2912.50ex516.222916.39ex513.792921.46ex514.54

2912.60ex516.222921.49ex514.542930.20515.42

2917.11ex513.892921.51ex514.552930.30515.43

2913.00516.262917.12ex513.892921.59ex514.552930.40515.44

2917.13ex513.892930.50ex515.49

2914.11516.232917.14513.812922.11ex514.612930.90ex515.49

2914.12516.242917.19ex513.892922.12ex514.61

2914.13ex516.252917.20513.852922.13ex514.612931.00515.5

2914.19ex516.252917.32513.832922.14ex514.61

2914.21516.272917.33ex513.892922.19ex514.612932.11ex515.69



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ١٨٢٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

2932.12ex515.692936.28541.153002.10ex541.633104.30562.32

2932.13ex515.692936.29541.163002.20ex541.633104.90562.39

2932.19ex515.692936.90541.173002.30ex541.63

2932.21515.623002.90541.643105.10562.96

2932.29515.632937.11ex541.543105.20562.91

2932.91ex515.692937.12ex541.543003.10542.113105.30562.93

2932.92ex515.692937.19ex541.543003.20542.123105.40562.94

2932.93ex515.692937.21ex541.533003.31542.213105.51ex562.95

2932.94ex515.692937.22ex541.533003.39542.223105.59ex562.95

2932.95ex515.692937.23ex541.533003.40542.313105.60562.92

2932.99ex515.692937.29ex541.533003.90542.913105.90562.99

2937.31ex541.55

2933.11ex515.712937.39ex541.553004.10542.133201.10ex532.21

2933.19ex515.712937.40ex541.593004.20542.193201.20ex532.21

2933.21515.722937.50541.563004.31542.233201.90ex532.21

2933.29515.732937.90ex541.593004.32542.24

2933.31ex515.743004.39542.293202.10532.31

2933.32ex515.742938.10ex541.613004.40542.323202.90532.32

2933.33ex515.742938.90ex541.613004.50542.92

2933.39ex515.743004.90542.933203.00532.22

2933.41ex515.752939.11ex541.41

2933.49ex515.752939.19ex541.413005.10ex541.913204.11531.11

2933.52ex515.762939.20541.423005.90ex541.913204.12531.12

2933.53ex515.762939.30541.433204.13531.13

2933.54ex515.762939.41ex541.443006.10ex541.993204.14531.14

2933.55ex515.762939.42ex541.443006.20541.923204.15531.15

2933.59ex515.762939.43ex541.443006.30541.933204.16531.16

2933.61ex515.762939.49ex541.443006.40ex541.993204.17531.17

2933.69ex515.762939.51ex541.453006.50ex541.993204.19531.19

2933.71ex515.612939.59ex541.453006.60ex541.993204.20ex531.21

2933.72ex515.612939.61ex541.463006.70ex541.993204.90ex531.21

2933.79ex515.612939.62ex541.463006.91ex541.99

2933.91ex515.772939.63ex541.463006.92ex541.993205.00531.22

2933.99ex515.772939.69ex541.46

2939.91ex541.493101.00272.13206.11ex533.11

2934.10ex515.792939.99ex541.493206.19ex533.11

2934.20ex515.793102.10562.163206.20533.12

2934.30515.782940.00516.923102.21562.133206.41533.14

2934.91ex515.793102.29562.123206.42533.15

2934.99ex515.792941.10541.313102.30562.113206.49533.17

2941.20541.323102.40ex562.193206.50533.18

2935.00515.82941.30541.333102.50272.2

2941.40ex541.393102.60562.143207.10ex533.51

2936.21541.122941.50ex541.393102.80562.173207.20ex533.51

2936.22ex541.132941.90ex541.393102.90ex562.193207.30ex533.51

2936.23ex541.133207.40ex533.51

2936.24ex541.132942.00516.993103.10562.22

2936.25ex541.133103.90562.293208.10ex533.42

2936.26ex541.133001.20ex541.623208.20ex533.42

2936.27541.143001.90ex541.623104.20562.313208.90ex533.42



١٨٣ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

3209.10ex533.413307.20553.523506.10ex592.293705.10ex882.6

3209.90ex533.413307.30553.533506.91ex592.293705.90ex882.6

3307.41ex553.543506.99ex592.29

3210.00533.433307.49ex553.543706.10883.1

3307.90553.593507.10ex516.913706.90883.9

3211.00533.533507.90ex516.91

3401.11554.113707.10ex882.1

3212.10ex533.443401.19554.153601.00593.113707.90ex882.1

3212.90ex533.443401.20554.19

3401.30ex554.223602.00593.123801.10ex598.61

3213.10ex533.523801.20ex598.61

3213.90ex533.523402.11ex554.213603.00593.23801.30ex598.61

3402.12ex554.213801.90ex598.61

3214.10ex533.543402.13ex554.213604.10593.31

3214.90ex533.543402.19ex554.213604.90593.333802.10598.64

3402.20ex554.223802.90598.65

3215.11533.213402.90554.233605.00899.32

3215.19533.293803.00598.11

3215.90895.913403.11597.713606.10899.34

3403.19597.723804.00598.12

3301.12ex551.313403.91597.733701.10ex882.2

3301.13ex551.313403.99597.743701.20ex882.23805.10ex598.13

3301.19ex551.313701.30ex882.23805.90ex598.13

3301.24ex551.323404.20598.353701.91ex882.2

3301.25ex551.323404.90598.393701.99ex882.23806.10ex598.14

3301.29ex551.323806.20ex598.14

3301.30551.333405.10554.313702.10ex882.33806.30ex598.14

3301.90551.353405.20554.323702.31ex882.33806.90ex598.14

3405.30554.333702.32ex882.3

3302.10551.413405.40554.343702.39ex882.33807.00598.18

3302.90551.493405.90554.353702.41ex882.3

3702.42ex882.33808.50ex591.9

3303.00553.13406.00899.313702.43ex882.33808.91591.1

3702.44ex882.33808.92591.2

3304.10ex553.23407.00598.953702.51ex882.33808.93591.3

3304.20ex553.23702.52ex882.33808.94591.4

3304.30ex553.23501.10592.213702.53ex882.33808.99ex591.9

3304.91ex553.23501.90592.223702.54ex882.3

3304.99ex553.23702.55ex882.33809.10ex598.91

3502.11ex025.33702.56ex882.33809.91ex598.91

3305.10ex553.33502.19ex025.33702.91ex882.33809.92ex598.91

3305.20ex553.33502.20ex592.233702.93ex882.33809.93ex598.91

3305.30ex553.33502.90ex592.233702.94ex882.3

3305.90ex553.33702.95ex882.33810.10ex598.96

3503.00592.243810.90ex598.96

3306.10ex553.43703.10ex882.4

3306.20ex553.43504.00592.253703.20ex882.43811.11ex597.21

3306.90ex553.43703.90ex882.43811.19ex597.21

3505.10592.263811.21ex597.25

3307.10553.513505.20592.273704.00882.53811.29ex597.25



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ١٨٤٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

3811.90597.293817.00598.43823.70512.173824.81ex598.99

3824.82ex598.99

3812.10598.633818.00598.53824.10ex598.993824.83ex598.99

3812.20ex598.933824.30ex598.993824.90ex598.99

3812.30ex598.933819.00597.313824.40598.97

3824.50598.983825.10ex599.1

3813.00598.943820.00597.333824.60ex598.993825.20ex599.1

3824.71ex598.993825.30599.2

3814.00533.553821.00598.673824.72ex598.993825.41ex599.3

3824.73ex598.993825.49ex599.3

3815.11598.813822.00598.693824.74ex598.993825.50599.4

3815.12598.833824.75ex598.993825.61ex599.9

3815.19598.853823.11ex512.183824.76ex598.993825.69ex599.9

3815.90598.893823.12ex512.183824.77ex598.993825.90ex599.9

3823.13ex512.183824.78ex598.99

3816.00662.333823.19ex512.183824.79ex598.99

الباب 7
اللدائن وأصنافها؛ املطاط وأصنافه

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

3901.10571.113905.19ex575.913909.50575.453917.10581.1

3901.20571.123905.21ex575.913917.21ex581.2

3901.30571.23905.29ex575.913910.00575.933917.22ex581.2

3901.90571.93905.30ex575.923917.23ex581.2

3905.91ex575.923911.10ex575.963917.29ex581.2

3902.10575.113905.99ex575.923911.90ex575.963917.31581.3

3902.20575.123917.32581.4

3902.30575.133906.10575.213912.11575.513917.33581.5

3902.90575.193906.90575.293912.12575.523917.39581.6

3912.20575.533917.40581.7

3903.11572.113907.10574.113912.31ex575.54

3903.19572.193907.20574.193912.39ex575.543918.10ex893.31

3903.20572.913907.30574.23912.90575.593918.90ex893.31

3903.30572.923907.40574.31

3903.90572.993907.50574.323913.10575.943919.10582.11

3907.60574.333913.90575.953919.90582.19

3904.10573.113907.70ex574.39

3904.21573.123907.91574.343914.00575.973920.10582.21

3904.22573.133907.99ex574.393920.20582.22

3904.30573.913915.10579.13920.30582.23

3904.40573.923908.10575.313915.20579.23920.43ex582.24

3904.50573.933908.90575.393915.30579.33920.49ex582.24

3904.61ex573.943915.90579.93920.51ex582.25

3904.69ex573.943909.10575.413920.59ex582.25

3904.90573.993909.20575.423916.10583.13920.61ex582.26

3909.30575.433916.20583.23920.62ex582.26

3905.12ex575.913909.40575.443916.90583.93920.63ex582.26



١٨٥ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

3920.69ex582.263926.10893.944006.10621.214011.62ex625.51

3920.71ex582.283926.20848.214006.90621.294011.63ex625.51

3920.73ex582.283926.30893.954011.69ex625.51

3920.79ex582.283926.40ex893.994007.00621.314011.92ex625.59

3920.91ex582.293926.90ex893.994011.93ex625.59

3920.92ex582.294008.11ex621.324011.94ex625.59

3920.93ex582.294001.10231.14008.19ex621.324011.99ex625.59

3920.94ex582.294001.21231.214008.21ex621.33

3920.99ex582.294001.22231.254008.29ex621.334012.11ex625.92

4001.29231.294012.12ex625.92

3921.11ex582.914001.30231.34009.11621.414012.13ex625.92

3921.12ex582.914009.12ex621.454012.19ex625.92

3921.13ex582.914002.11ex232.114009.21621.424012.20625.93

3921.14ex582.914002.19ex232.114009.22ex621.454012.90625.94

3921.19ex582.914002.20232.124009.31621.43

3921.90582.994002.31ex232.134009.32ex621.454013.10ex625.91

4002.39ex232.134009.41621.444013.20ex625.91

3922.10ex893.214002.41ex232.144009.42ex621.454013.90ex625.91

3922.20ex893.214002.49ex232.14

3922.90ex893.214002.51ex232.154010.11ex629.224014.10629.11

4002.59ex232.154010.12ex629.224014.90629.19

3923.10ex893.194002.60232.164010.19ex629.22

3923.21ex893.114002.70232.174010.31ex629.214015.11ex848.22

3923.29ex893.114002.80232.184010.32ex629.214015.19ex848.22

3923.30ex893.194002.91ex232.194010.33ex629.214015.90848.29

3923.40ex893.194002.99ex232.194010.34ex629.214016.10629.92

3923.50ex893.194010.35ex629.214016.91ex629.99

3923.90ex893.194003.00232.214010.36ex629.214016.92ex629.99

4010.39ex629.214016.93ex629.99

3924.10ex893.324004.00232.224016.94ex629.99

3924.90ex893.324011.10625.14016.95ex629.99

4005.10621.114011.20625.24016.99ex629.99

3925.10ex893.294005.20621.124011.30625.3

3925.20ex893.294005.91ex621.194011.40625.414017.00629.91

3925.30ex893.294005.99ex621.194011.50625.42

3925.90ex893.294011.61ex625.51

الباب 8
سالل (جـلود خـام) الذبائح الكبرية والصغرية، واجلـلود، وجـلود الفــراء وأصنافها؛
أصناف السراجة وعدة احليوانات؛ لوازم السفر واحلقائب اليدوية واألوعية املماثلة؛

أصناف أمعاء احليوان (خالف أمعاء دودة القز)
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
4101.20211.214102.10211.64103.20ex211.994104.11ex611.43

4101.50ex211.294102.21ex211.74103.30ex211.994104.19ex611.43

4101.90ex211.294102.29ex211.74103.90ex211.994104.41ex611.44



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ١٨٦٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

4104.49ex611.444107.99ex611.454202.12831.224205.00612.9

4202.19831.29

4105.10ex611.514112.00611.524202.21831.114206.00899.91

4105.30ex611.514202.22831.12

4113.10611.624202.29831.194301.10212.1

4106.21ex611.614113.20ex611.714202.31ex831.914301.30212.22

4106.22ex611.614113.30ex611.724202.32ex831.914301.60212.25

4106.31ex611.714113.90ex611.794202.39ex831.914301.80212.29

4106.32ex611.714202.91ex831.994301.90212.3

4106.40ex611.724114.10611.814202.92ex831.99

4106.91ex611.794114.20611.834202.99ex831.994302.11613.11

4106.92ex611.794302.19613.19

4115.10611.24203.10848.114302.20613.2

4107.11ex611.454115.20211.914203.21894.774302.30613.3

4107.12ex611.454203.29848.124303.10ex848.31

4107.19ex611.454201.00612.24203.30848.134303.90ex848.31

4107.91ex611.454203.40848.19

4107.92ex611.454202.11831.214304.00848.32

الباب 9
اخلشب وأصناف اخلشب؛ الفحم النبايت؛ الفلني وأصناف من الفلني؛ مصنوعات القش

أو عشب االسبارتو أو غريها من مواد الضفر؛ مصنوعات السالل واحلصر
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
4401.10245.014407.21ex248.44410.19ex634.224417.00635.91

4401.21246.114407.22ex248.44410.90634.23

4401.22246.154407.25ex248.44418.10635.31

4401.30246.24407.26ex248.44411.12ex634.544418.20635.32

4407.27ex248.44411.13ex634.544418.40ex635.39

4402.10ex245.024407.28ex248.44411.14ex634.544418.50635.33

4402.90ex245.024407.29ex248.44411.92ex634.594418.60ex635.39

4407.91ex248.44411.93ex634.594418.71ex635.34

4403.10247.34407.92ex248.44411.94ex634.594418.72ex635.34

4403.20247.44407.93ex248.44418.79ex635.34

4403.41ex247.54407.94ex248.44412.10634.324418.90ex635.39

4403.49ex247.54407.95ex248.44412.31ex634.31

4403.91ex247.94407.99ex248.44412.32ex634.314419.00635.42

4403.92ex247.94412.39ex634.31

4403.99ex247.94408.10634.114412.94634.334420.10ex635.49

4408.31ex634.124412.99634.394420.90ex635.49

4404.10ex634.914408.39ex634.12

4404.20ex634.914408.90ex634.124413.00634.214421.10ex635.99

4421.90ex635.99

4405.00634.934409.10248.34414.00635.41

4409.21ex248.54501.10244.03

4406.10248.114409.29ex248.54415.10635.114501.90244.04

4406.90248.194415.20635.12

4410.11ex634.224502.00244.02

4407.10248.24410.12ex634.224416.00635.2



١٨٧ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

4503.10633.114601.21ex899.744601.94ex899.794602.19ex899.71

4503.90633.194601.22ex899.744601.99ex899.794602.90ex899.71

4601.29ex899.74

4504.10633.214601.92ex899.794602.11ex899.71

4504.90633.294601.93ex899.794602.12ex899.71

الباب 10
لب اخلشب وعجائن مواد سليلوزية ليفية أخرى؛ فضالت وقصاصات الورق

أو الورق املقوى؛ الورق والورق املقوى وأصنافهما
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
4701.00251.24802.58ex641.264807.00641.924814.90ex641.94

4802.61ex641.29

4702.00251.34802.62ex641.294808.10641.644816.20ex642.42

4802.69ex641.294808.20641.614816.90ex642.42

4703.11251.414808.30641.62

4703.19251.424803.00641.634808.90641.694817.10642.21

4703.21251.514817.20642.22

4703.29251.524804.11ex641.414809.20ex641.314817.30642.23

4804.19ex641.414809.90ex641.31

4704.11ex251.614804.21ex641.424818.10642.43

4704.19ex251.614804.29ex641.424810.13ex641.324818.20ex642.94

4704.21ex251.624804.31ex641.464810.14ex641.324818.30ex642.94

4704.29ex251.624804.39ex641.464810.19ex641.324818.40642.95

4804.41ex641.474810.22ex641.344818.50ex642.94

4705.00251.914804.42ex641.474810.29ex641.344818.90ex642.94

4804.49ex641.474810.31641.74

4706.10ex251.924804.51ex641.484810.32641.754819.10642.11

4706.20ex251.924804.52ex641.484810.39641.764819.20642.12

4706.30ex251.924804.59ex641.484810.92ex641.774819.30642.13

4706.91ex251.924810.99ex641.774819.40642.14

4706.92ex251.924805.11ex641.514819.50642.15

4706.93ex251.924805.12ex641.514811.10641.734819.60642.16

4805.19ex641.514811.41ex641.78

4707.10251.114805.24ex641.544811.49ex641.784820.10642.31

4707.20251.124805.25ex641.544811.51641.714820.20642.32

4707.30251.134805.30641.524811.59641.724820.30642.33

4707.90251.194805.40ex641.564811.60ex641.794820.40642.34

4805.50ex641.564811.90ex641.794820.50642.35

4801.00641.14805.91ex641.594820.90642.39

4805.92ex641.594812.00641.93

4802.10641.214805.93ex641.594821.10ex892.81

4802.20641.224813.10ex642.414821.90ex892.81

4802.40641.244806.10ex641.534813.20ex642.41

4802.54ex641.264806.20ex641.534813.90641.554822.10ex642.91

4802.55ex641.264806.30ex641.534822.90ex642.91

4802.56ex641.264806.40ex641.534814.10ex641.94

4802.57ex641.264814.20ex641.944823.20642.45



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ١٨٨٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

4823.40ex642.994902.10892.214905.99ex892.144909.00892.42

4823.61ex642.934902.90892.29

4823.69ex642.934906.00892.824910.00892.84

4823.70ex642.994903.00892.12

4823.90ex642.994907.00892.834911.10892.86

4904.00892.854911.91892.87

4901.10892.154908.10ex892.414911.99892.89

4901.91892.164905.10ex892.144908.90ex892.41

4901.99892.194905.91892.13

الباب 11
النسيج وأصناف من النسيج

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

5001.00261.415105.31ex268.775202.91263.325206.12ex651.34

5105.39ex268.775202.99263.395206.13ex651.34

5002.00261.35105.40ex268.775206.14ex651.34

5203.00263.45206.15ex651.34

5003.00261.425106.10651.125206.21ex651.34

5106.20651.175204.11ex651.215206.22ex651.34

5004.00651.925204.19ex651.215206.23ex651.34

5107.10651.135204.20651.225206.24ex651.34

5005.00651.935107.20651.185206.25ex651.34

5205.11ex651.335206.31ex651.34

5006.00651.945108.10ex651.145205.12ex651.335206.32ex651.34

5108.20ex651.145205.13ex651.335206.33ex651.34

5007.10654.115205.14ex651.335206.34ex651.34

5007.20654.135109.10651.165205.15ex651.335206.35ex651.34

5007.90654.195109.90651.195205.21ex651.335206.41ex651.34

5205.22ex651.335206.42ex651.34

5101.11268.115110.00651.155205.23ex651.335206.43ex651.34

5101.19268.195205.24ex651.335206.44ex651.34

5101.21ex268.215111.11ex654.215205.26ex651.335206.45ex651.34

5101.29ex268.215111.19ex654.215205.27ex651.33

5101.30268.295111.20ex654.315205.28ex651.335207.10651.31

5111.30ex654.315205.31ex651.335207.90651.32

5102.11ex268.35111.90654.335205.32ex651.33

5102.19ex268.35205.33ex651.335208.11ex652.21

5102.20268.55112.11ex654.225205.34ex651.335208.12ex652.21

5112.19ex654.225205.35ex651.335208.13ex652.21

5103.10268.635112.20ex654.325205.41ex651.335208.19ex652.21

5103.20ex268.695112.30ex654.325205.42ex651.335208.21ex652.31

5103.30ex268.695112.90654.345205.43ex651.335208.22ex652.31

5205.44ex651.335208.23ex652.31

5104.00268.625113.00654.925205.46ex651.335208.29ex652.31

5205.47ex651.335208.31ex652.32

5105.10ex268.715201.00263.15205.48ex651.335208.32ex652.32

5105.21ex268.715208.33ex652.32

5105.29268.735202.10263.315206.11ex651.345208.39ex652.32



١٨٩ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

5208.41ex652.335211.59ex652.655402.19ex651.625407.69ex653.17

5208.42ex652.335402.20ex651.625407.71ex653.17

5208.43ex652.335212.11652.255402.31ex651.515407.72ex653.17

5208.49ex652.335212.12652.915402.32ex651.515407.73ex653.17

5208.51ex652.345212.13652.925402.33651.525407.74ex653.17

5208.52ex652.345212.14652.935402.34ex651.595407.81ex653.18

5208.59ex652.345212.15652.945402.39ex651.595407.82ex653.18

5212.21652.265402.44ex651.635407.83ex653.18

5209.11ex652.225212.22652.955402.45ex651.635407.84ex653.18

5209.12ex652.225212.23652.965402.46ex651.635407.91ex653.19

5209.19ex652.225212.24652.975402.47ex651.635407.92ex653.19

5209.21ex652.415212.25652.985402.48ex651.635407.93ex653.19

5209.22ex652.415402.49ex651.635407.94ex653.19

5209.29ex652.415301.10265.115402.51ex651.64

5209.31ex652.425301.21ex265.125402.52ex651.645408.10653.51

5209.32ex652.425301.29ex265.125402.59ex651.645408.21ex653.52

5209.39ex652.425301.30265.135402.61ex651.695408.22ex653.52

5209.41ex652.445402.62ex651.695408.23ex653.52

5209.42652.435302.10265.215402.69ex651.695408.24ex653.52

5209.43ex652.445302.90265.295408.31ex653.59

5209.49ex652.445403.10651.735408.32ex653.59

5209.51ex652.455303.10264.15403.31651.745408.33ex653.59

5209.52ex652.455303.90264.95403.32ex651.755408.34ex653.59

5209.59ex652.455403.33ex651.75

5305.00265.85403.39ex651.755501.10266.61

5210.11ex652.235403.41ex651.765501.20266.62

5210.19ex652.235306.10ex651.965403.42ex651.765501.30266.63

5210.21ex652.515306.20ex651.965403.49ex651.765501.40ex266.69

5210.29ex652.515501.90ex266.69

5210.31ex652.525307.10ex651.975404.11ex651.88

5210.32ex652.525307.20ex651.975404.12ex651.885502.00267.12

5210.39ex652.525404.19ex651.88

5210.41ex652.535308.10ex651.995404.90ex651.885503.11ex266.51

5210.49ex652.535308.20ex651.995503.19ex266.51

5210.51ex652.545308.90ex651.995405.00651.775503.20266.52

5210.59ex652.545503.30266.53

5309.11ex654.415406.00651.785503.40ex266.59

5211.11ex652.245309.19ex654.415503.90ex266.59

5211.12ex652.245309.21ex654.425407.10653.11

5211.19ex652.245309.29ex654.425407.20653.125504.10ex267.11

5211.20652.615407.30653.135504.90ex267.11

5211.31ex652.625310.10ex654.55407.41ex653.14

5211.32ex652.625310.90ex654.55407.42ex653.145505.10267.21

5211.39ex652.625407.43ex653.145505.20267.22

5211.41ex652.645311.00654.935407.44ex653.14

5211.42652.635407.51ex653.155506.10266.71

5211.43ex652.645401.10651.415407.52ex653.155506.20266.72

5211.49ex652.645401.20651.425407.53ex653.155506.30266.73

5211.51ex652.655407.54ex653.155506.90266.79

5211.52ex652.655402.11ex651.625407.61653.16



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ١٩٠٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

5507.00267.135513.41ex653.315601.29ex657.715702.92ex659.52

5513.49ex653.325601.30ex657.715702.99ex659.59

5508.10651.43

5508.20651.445514.11ex653.335602.10657.115703.10659.41

5514.12ex653.335602.21ex657.125703.20659.42

5509.11ex651.825514.19ex653.345602.29ex657.125703.30659.43

5509.12ex651.825514.21ex653.335602.90657.195703.90659.49

5509.21ex651.825514.22ex653.33

5509.22ex651.825514.23ex653.335603.11ex657.25704.10ex659.61

5509.31ex651.825514.29ex653.345603.12ex657.25704.90ex659.61

5509.32ex651.825514.30653.355603.13ex657.2

5509.41ex651.825514.41ex653.335603.14ex657.25705.00659.69

5509.42ex651.825514.42ex653.335603.91ex657.2

5509.51ex651.845514.43ex653.335603.92ex657.25801.10654.35

5509.52ex651.845514.49ex653.345603.93ex657.25801.21ex652.14

5509.53ex651.845603.94ex657.25801.22ex652.15

5509.59ex651.845515.11ex653.435801.23ex652.15

5509.61ex651.845515.12ex653.425604.10657.815801.24ex652.14

5509.62ex651.845515.13ex653.415604.90657.895801.25ex652.15

5509.69ex651.845515.19ex653.435801.26ex652.15

5509.91ex651.845515.21ex653.425605.00651.915801.31ex653.91

5509.92ex651.845515.22ex653.415801.32ex653.93

5509.99ex651.845515.29ex653.435606.00656.315801.33ex653.93

5515.91ex653.425801.34ex653.91

5510.11ex651.865515.99ex653.435607.21ex657.515801.35ex653.93

5510.12ex651.865607.29ex657.515801.36ex653.93

5510.20ex651.875516.11ex653.65607.41ex657.515801.90654.95

5510.30ex651.875516.12ex653.65607.49ex657.51

5510.90ex651.875516.13ex653.65607.50ex657.515802.11652.12

5516.14ex653.65607.90ex657.515802.19652.13

5511.10651.815516.21ex653.835802.20654.96

5511.20651.835516.22ex653.835608.11ex657.525802.30654.97

5511.30651.855516.23ex653.835608.19ex657.52

5516.24ex653.835608.90ex657.525803.00654.94

5512.11ex653.215516.31ex653.82

5512.19ex653.215516.32ex653.825609.00657.595804.10656.41

5512.21ex653.255516.33ex653.825804.21ex656.42

5512.29ex653.255516.34ex653.825701.10659.215804.29ex656.42

5512.91ex653.295516.41ex653.815701.90659.295804.30656.43

5512.99ex653.295516.42ex653.81

5516.43ex653.815702.10659.35805.00658.91

5513.11ex653.315516.44ex653.815702.20ex659.59

5513.12ex653.315516.91ex653.895702.31ex659.515806.10656.11

5513.13ex653.315516.92ex653.895702.39ex659.595806.20656.12

5513.19ex653.325516.93ex653.895702.32ex659.525806.31ex656.13

5513.21ex653.315516.94ex653.895702.41ex659.515806.32ex656.13

5513.23ex653.315702.42ex659.525806.39ex656.13

5513.29ex653.325601.10ex657.715702.49ex659.595806.40656.14

5513.31ex653.315601.21ex657.715702.50659.53

5513.39ex653.325601.22ex657.715702.91ex659.515807.10656.21



١٩١ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

5807.90656.296001.21ex655.126101.90ex843.16107.11ex843.81

6001.22ex655.126107.12ex843.81

5808.10ex656.326001.29ex655.126102.10ex844.16107.19ex843.81

5808.90ex656.326001.91ex655.196102.20ex844.16107.21ex843.82

6001.92ex655.196102.30ex844.16107.22ex843.82

5809.00654.916001.99ex655.196102.90ex844.16107.29ex843.82

6107.91ex843.89

5810.10656.516002.40ex655.216103.10843.216107.99ex843.89

5810.91ex656.596002.90ex655.216103.22ex843.22

5810.92ex656.596103.23ex843.226108.11ex844.81

5810.99ex656.596003.10ex655.216103.29ex843.226108.19ex844.81

6003.20ex655.216103.31ex843.236108.21ex844.82

5811.00657.46003.30ex655.216103.32ex843.236108.22ex844.82

6003.40ex655.216103.33ex843.236108.29ex844.82

5901.10ex657.316003.90ex655.216103.39ex843.236108.31ex844.83

5901.90ex657.316103.41ex843.246108.32ex844.83

6004.10ex655.226103.42ex843.246108.39ex844.83

5902.10ex657.936004.90ex655.226103.43ex843.246108.91ex844.89

5902.20ex657.936103.49ex843.246108.92ex844.89

5902.90ex657.936005.21ex655.236108.99ex844.89

6005.22ex655.236104.13ex844.21

5903.10ex657.326005.23ex655.236104.19ex844.216109.10ex845.4

5903.20ex657.326005.24ex655.236104.22ex844.226109.90ex845.4

5903.90ex657.326005.31ex655.236104.23ex844.22

6005.32ex655.236104.29ex844.226110.11ex845.3

5904.10ex659.16005.33ex655.236104.31ex844.236110.12ex845.3

5904.90ex659.16005.34ex655.236104.32ex844.236110.19ex845.3

6005.41ex655.236104.33ex844.236110.20ex845.3

5905.00657.356005.42ex655.236104.39ex844.236110.30ex845.3

6005.43ex655.236104.41ex844.246110.90ex845.3

5906.10ex657.336005.44ex655.236104.42ex844.24

5906.91ex657.336005.90ex655.236104.43ex844.246111.20ex845.12

5906.99ex657.336104.44ex844.246111.30ex845.12

6006.10ex655.296104.49ex844.246111.90ex845.12

5907.00657.346006.21ex655.296104.51ex844.25

6006.22ex655.296104.52ex844.256112.11ex845.91

5908.00657.726006.23ex655.296104.53ex844.256112.12ex845.91

6006.24ex655.296104.59ex844.256112.19ex845.91

5909.00657.916006.31ex655.296104.61ex844.266112.20845.92

6006.32ex655.296104.62ex844.266112.31ex845.62

5910.00657.926006.33ex655.296104.63ex844.266112.39ex845.62

6006.34ex655.296104.69ex844.266112.41ex845.64

5911.10ex657.736006.41ex655.296112.49ex845.64

5911.20ex657.736006.42ex655.296105.10843.71

5911.31ex657.736006.43ex655.296105.20ex843.796113.00845.24

5911.32ex657.736006.44ex655.296105.90ex843.79

5911.40ex657.736006.90ex655.296114.20ex845.99

5911.90ex657.736106.10ex844.76114.30ex845.99

6101.20ex843.16106.20ex844.76114.90ex845.99

6001.10655.116101.30ex843.16106.90ex844.7



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ١٩٢٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

6115.10846.236203.43ex841.46208.22ex842.826301.10775.85

6115.21ex846.246203.49ex841.46208.29ex842.826301.20658.31

6115.22ex846.246208.91ex842.896301.30658.32

6115.29ex846.246204.11ex842.216208.92ex842.896301.40658.33

6115.30846.256204.12ex842.216208.99ex842.896301.90658.39

6115.94ex846.296204.13ex842.21

6115.95ex846.296204.19ex842.216209.20ex845.116302.10658.41

6115.96ex846.296204.21ex842.226209.30ex845.116302.21ex658.42

6115.99ex846.296204.22ex842.226209.90ex845.116302.22ex658.43

6204.23ex842.226302.29ex658.43

6116.10846.916204.29ex842.226210.10845.216302.31ex658.42

6116.91ex846.926204.31ex842.36210.20ex845.226302.32ex658.43

6116.92ex846.926204.32ex842.36210.30ex845.236302.39ex658.43

6116.93ex846.926204.33ex842.36210.40ex845.226302.40658.44

6116.99ex846.926204.39ex842.36210.50ex845.236302.51658.45

6204.41ex842.46302.53ex658.46

6117.10846.936204.42ex842.46211.11845.616302.59ex658.46

6117.80ex846.996204.43ex842.46211.12845.636302.60ex658.47

6117.90ex846.996204.44ex842.46211.20845.816302.91ex658.47

6204.49ex842.46211.32ex845.876302.93ex658.48

6201.11841.116204.51ex842.56211.33ex845.876302.99ex658.48

6201.12ex841.126204.52ex842.56211.39ex845.87

6201.13ex841.126204.53ex842.56211.41ex845.896303.12ex658.51

6201.19ex841.126204.59ex842.56211.42ex845.896303.19ex658.51

6201.91ex841.196204.61ex842.66211.43ex845.896303.91ex658.51

6201.92ex841.196204.62ex842.66211.49ex845.896303.92ex658.51

6201.93ex841.196204.63ex842.66303.99ex658.51

6201.99ex841.196204.69ex842.66212.10845.51

6212.20ex845.526304.11ex658.52

6202.11ex842.116205.20841.516212.30ex845.526304.19ex658.52

6202.12ex842.116205.30ex841.596212.90ex845.526304.91ex658.59

6202.13ex842.116205.90ex841.596304.92ex658.59

6202.19ex842.116213.20ex846.116304.93ex658.59

6202.91ex842.196206.10ex842.76213.90ex846.116304.99ex658.59

6202.92ex842.196206.20ex842.7

6202.93ex842.196206.30ex842.76214.10ex846.126305.10658.11

6202.99ex842.196206.40ex842.76214.20ex846.126305.20658.12

6206.90ex842.76214.30ex846.126305.32ex658.13

6203.11841.216214.40ex846.126305.33ex658.13

6203.12ex841.226207.11ex841.616214.90ex846.126305.39ex658.13

6203.19ex841.226207.19ex841.616305.90658.19

6203.22ex841.236207.21ex841.626215.10ex846.13

6203.23ex841.236207.22ex841.626215.20ex846.136306.12ex658.21

6203.29ex841.236207.29ex841.626215.90ex846.136306.19ex658.21

6203.31ex841.36207.91ex841.696306.22ex658.22

6203.32ex841.36207.99ex841.696216.00846.146306.29ex658.22

6203.33ex841.36306.30658.23

6203.39ex841.36208.11ex842.816217.10ex846.196306.40658.24

6203.41ex841.46208.19ex842.816217.90ex846.196306.91ex658.29

6203.42ex841.46208.21ex842.826306.99ex658.29



١٩٣ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

6307.10658.926308.00658.996309.00269.016310.10ex269.02

6307.20ex658.936310.90ex269.02

6307.90ex658.93

الباب 12
أحــذية وأغطية رأس، ومظـــالت مطر، والشماسي، وعصي السـري، وعصي املقاعــد، وســياط،
ومقابض السياط املستخدمة يف ركوب اخليل وأجزاؤها؛ رياش حمضرة وأصناف مصنوعة منها؛

أزهار اصطناعية؛ أصناف من الشعر البشري
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
6401.10851.116403.99ex851.486502.00657.626602.00899.42

6401.92ex851.31

6401.99ex851.316404.11851.256504.00848.426603.20ex899.49

6404.19851.516603.90ex899.49

6402.12851.216404.20851.526505.10ex848.43

6402.19851.236505.90ex848.436701.00899.92

6402.20ex851.326405.10851.49

6402.91ex851.326405.20851.596506.10848.446702.10899.21

6402.99ex851.326405.90851.76506.91848.456702.90899.29

6506.99848.49

6403.12851.226406.10ex851.96703.00899.94

6403.19851.246406.20ex851.96507.00848.48

6403.20851.416406.91ex851.96704.11ex899.95

6403.40851.156406.99ex851.96601.10ex899.416704.19ex899.95

6403.51ex851.486601.91ex899.416704.20ex899.95

6403.59ex851.486501.00657.616601.99ex899.416704.90ex899.95

6403.91ex851.48

الباب 13
أصناف من األحجار، واجلبس، واألمسنت، واألسبستوس، وامليكا، واملواد املشاة؛

املنتجات اخلزفية؛ الزجاح واملصنوعات الزجاجية
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
6801.00661.316803.00661.326806.10663.516809.90ex663.31

6806.20663.52

6802.10661.336804.10663.116806.90663.536810.11ex663.32

6802.21661.346804.21ex663.126810.19ex663.32

6802.23ex661.356804.22ex663.126807.10ex661.816810.91663.33

6802.29ex661.356804.23ex663.126807.90ex661.816810.99663.34

6802.91661.366804.30663.13

6802.92ex661.396808.00661.826811.40ex661.83

6802.93ex661.396805.10663.216811.81ex661.83

6802.99ex661.396805.20663.226809.11ex663.316811.82ex661.83

6805.30663.296809.19ex663.316811.83ex661.83



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ١٩٤٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

6811.89ex661.836907.10ex662.447004.20664.317013.91ex665.29

6907.90ex662.447004.90664.397013.99ex665.29

6812.80ex663.81

6812.91ex663.816908.10ex662.457005.10ex664.417014.00665.95

6812.92ex663.816908.90ex662.457005.21ex664.41

6812.93ex663.817005.29ex664.417015.10ex664.94

6812.99ex663.816909.11ex663.917005.30664.427015.90ex664.94

6909.12ex663.91

6813.20ex663.826909.19ex663.917006.00664.917016.10665.94

6813.81ex663.826909.90ex663.917016.90664.96

6813.89ex663.827007.11ex664.71

6910.10812.217007.19ex664.717017.10ex665.91

6814.10ex663.356910.90812.297007.21ex664.727017.20ex665.91

6814.90ex663.357007.29ex664.727017.90ex665.91

6911.10666.11

6815.10663.366911.90666.127008.00664.927018.10ex665.93

6815.20663.377018.20ex665.93

6815.91663.386912.00666.137009.10664.817018.90ex665.93

6815.99663.397009.91ex664.89

6913.10666.217009.92ex664.897019.11ex651.95

6901.00662.316913.90666.297019.12ex651.95

7010.10665.927019.19ex651.95

6902.10ex662.326914.10ex663.997010.20ex665.17019.31ex664.95

6902.20ex662.326914.90ex663.997010.90ex665.17019.32ex664.95

6902.90ex662.327019.39ex664.95

7001.00664.117011.10ex664.937019.40ex654.6

6903.10ex663.77011.20ex664.937019.51ex654.6

6903.20ex663.77002.10ex664.127011.90ex664.937019.52ex654.6

6903.90ex663.77002.20ex664.127019.59ex654.6

7002.31ex664.127013.10665.217019.90ex664.95

6904.10ex662.417002.32ex664.127013.22ex665.22

6904.90ex662.417002.39ex664.127013.28ex665.227020.00665.99

7013.33ex665.22

6905.10ex662.427003.12ex664.517013.37ex665.22

6905.90ex662.427003.19ex664.517013.41ex665.23

7003.20664.527013.42ex665.23

6906.00662.437003.30664.537013.49ex665.23

الباب 14
آللئ طبيعية أو مستنبتة؛ أحجار كرمية أو شبه كرمية؛ املعادن الثمينة واملعادن املكسية مبعادن مثينة وأصناف من ذلك؛ 

املجوهرات املقلدة؛ العملة املعدنية
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
7101.10667.117102.29277.197103.99ex667.397105.10ex277.21

7101.21667.127102.31667.227105.90ex277.21

7101.22667.137102.39667.297104.10667.41

7104.20667.427106.10ex681.14

7102.10667.217103.10667.317104.90667.497106.91681.13

7102.21277.117103.91ex667.397106.92ex681.14



١٩٥ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

7107.00681.127110.29ex681.257113.11ex897.317116.10ex897.33

7110.31ex681.247113.19ex897.317116.20ex897.33

7108.11ex971.017110.39ex681.257113.20ex897.31

7108.12ex971.017110.41ex681.247117.11ex897.21

7108.13ex971.017110.49ex681.257114.11ex897.327117.19ex897.21

7108.20I7114.19ex897.327117.90897.29

7111.00681.227114.20ex897.32

7109.00971.027118.10961.0

7112.30ex971.037115.10897.417118.90II

7110.11681.237112.91ex971.037115.90897.49

7110.19ex681.257112.92289.21

7110.21ex681.247112.99289.29

الباب 15
املعادن اخلسيسة وأصناف املعادن اخلسيسة

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

7201.10671.217205.21ex671.327209.27ex673.467213.91ex676.19

7201.20671.227205.29ex671.327209.28ex673.467213.99ex676.19

7201.50671.237209.90673.52

7206.10672.417214.10676.43

7202.11671.417206.90672.457210.11ex674.217214.20676.21

7202.19671.497210.12ex674.217214.30676.22

7202.21ex671.517207.11672.617210.20674.417214.91ex676.29

7202.29ex671.517207.12672.627210.30674.117214.99ex676.29

7202.30671.527207.19672.697210.41ex674.13

7202.41ex671.537207.20672.77210.49ex674.137215.10676.31

7202.49ex671.537210.50674.427215.50676.33

7202.50671.547208.10ex673.217210.61ex674.437215.90676.44

7202.60671.557208.25ex673.217210.69ex674.43

7202.70ex671.597208.26ex673.217210.70674.317216.10ex676.81

7202.80ex671.597208.27ex673.217210.90674.447216.21ex676.81

7202.91ex671.597208.36ex673.217216.22ex676.81

7202.92ex671.597208.37ex673.217211.13ex673.277216.31ex676.82

7202.93ex671.597208.38ex673.217211.14ex673.277216.32ex676.82

7202.99ex671.597208.39ex673.217211.19673.297216.33ex676.82

7208.40ex673.247211.23ex673.497216.40ex676.82

7203.10ex671.337208.51ex673.247211.29ex673.497216.50676.83

7203.90ex671.337208.52ex673.247211.90673.537216.61ex676.84

7208.53ex673.247216.69ex676.84

7204.10282.17208.54ex673.247212.10674.227216.91ex676.85

7204.21282.217208.90673.517212.20674.127216.99ex676.85

7204.29282.297212.30674.14

7204.30282.317209.15ex673.417212.40674.327217.10678.14

7204.41282.327209.16ex673.417212.50674.517217.20ex678.15

7204.49282.397209.17ex673.417212.60674.527217.30ex678.15

7204.50282.337209.18ex673.417217.90678.19

7209.25ex673.467213.10676.11

7205.10671.317209.26ex673.467213.20676.127218.10672.47



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ١٩٦٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

7218.91ex672.817226.92675.627305.90679.397314.41ex693.5

7218.99ex672.817226.99675.747314.42ex693.5

7306.11ex679.417314.49ex693.5

7219.11ex675.317227.10676.177306.19ex679.417314.50ex693.5

7219.12ex675.317227.20ex676.197306.21ex679.42

7219.13675.327227.90ex676.197306.29ex679.427315.11748.31

7219.14675.337306.30ex679.437315.12748.32

7219.21ex675.347228.10676.417306.40ex679.437315.19748.39

7219.22ex675.347228.20676.427306.50ex679.437315.20699.21

7219.23675.357228.30ex676.297306.61ex679.447315.81ex699.22

7219.24675.367228.40676.467306.69ex679.447315.82ex699.22

7219.31675.517228.50676.397306.90679.497315.89ex699.22

7219.32675.527228.60676.477315.90ex699.22

7219.33675.537228.70676.887307.11679.51

7219.34675.547228.80676.487307.19679.527316.00699.61

7219.35675.557307.21679.53

7219.90675.717229.20ex678.297307.22679.547317.00694.1

7229.90ex678.297307.23679.55

7220.11675.377307.29679.567318.11ex694.21

7220.12675.387301.10ex676.867307.91ex679.597318.12ex694.21

7220.20675.567301.20ex676.867307.92ex679.597318.13ex694.21

7220.90675.727307.93ex679.597318.14ex694.21

7302.10677.017307.99ex679.597318.15ex694.21

7221.00676.157302.30ex677.097318.16ex694.21

7302.40ex677.097308.10691.117318.19ex694.21

7222.11ex676.257302.90ex677.097308.20691.127318.21ex694.22

7222.19ex676.257308.30691.137318.22ex694.22

7222.20676.347303.00679.117308.40691.147318.23ex694.22

7222.30676.457308.90691.197318.24ex694.22

7222.40676.877304.11ex679.127318.29ex694.22

7304.19ex679.127309.00692.11

7223.00678.217304.22ex679.137319.20ex699.32

7304.23ex679.137310.10ex692.417319.30ex699.32

7224.10672.497304.24ex679.137310.21ex692.417319.90699.31

7224.90672.827304.29ex679.137310.29ex692.41

7304.31ex679.147320.10ex699.4

7225.11ex675.117304.39ex679.147311.00692.437320.20ex699.4

7225.19ex675.117304.41ex679.157320.90ex699.4

7225.30675.417304.49ex679.157312.10ex693.11

7225.40675.427304.51ex679.167312.90ex693.117321.11ex697.31

7225.50675.617304.59ex679.167321.12ex697.31

7225.91ex675.737304.90679.177313.00693.27321.19ex697.31

7225.92ex675.737321.81ex697.32

7225.99ex675.737305.11ex679.317314.12ex693.57321.82ex697.32

7305.12ex679.317314.14ex693.57321.89ex697.32

7226.11ex675.127305.19ex679.317314.19ex693.57321.90697.33

7226.19ex675.127305.20679.327314.20ex693.5

7226.20675.27305.31ex679.337314.31ex693.57322.11ex812.11

7226.91675.437305.39ex679.337314.39ex693.57322.19ex812.11



١٩٧ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

7322.90812.157408.22ex682.427504.00683.237610.90691.29

7408.29ex682.42

7323.10697.447505.11ex683.217611.00692.12

7323.91ex697.417409.11ex682.517505.12ex683.21

7323.92ex697.417409.19ex682.517505.21ex683.217612.10ex692.42

7323.93ex697.417409.21ex682.527505.22ex683.217612.90ex692.42

7323.94ex697.417409.29ex682.52

7323.99ex697.417409.31ex682.527506.10ex683.247613.00692.44

7409.39ex682.527506.20ex683.24

7324.10ex697.517409.40ex682.527614.10ex693.13

7324.21ex697.517409.90ex682.527507.11ex683.227614.90ex693.13

7324.29ex697.517507.12ex683.22

7324.90ex697.517410.11ex682.617507.20ex683.227615.11ex697.43

7410.12ex682.617615.19ex697.43

7325.10699.627410.21ex682.617508.10ex699.757615.20697.53

7325.91ex699.637410.22ex682.617508.90ex699.75

7325.99ex699.637616.10694.4

7411.10ex682.717601.10684.117616.91ex699.79

7326.11ex699.657411.21ex682.717601.20684.127616.99ex699.79

7326.19ex699.657411.22ex682.71

7326.20699.677411.29ex682.717602.00288.237801.10685.12

7326.90699.697801.91ex685.11

7412.10ex682.727603.10ex684.257801.99ex685.11

7401.00283.27412.20ex682.727603.20ex684.25

7802.00288.24

7402.00682.117413.00693.127604.10ex684.21

7604.21ex684.217804.11ex685.2

7403.11ex682.127415.10694.317604.29ex684.217804.19ex685.2

7403.12ex682.127415.21ex694.327804.20ex685.2

7403.13ex682.127415.29ex694.327605.11ex684.22

7403.19ex682.127415.33ex694.337605.19ex684.227806.00699.76

7403.21ex682.147415.39ex694.337605.21ex684.22

7403.22ex682.147605.29ex684.227901.11ex686.11

7403.29ex682.147418.11ex697.427901.12ex686.11

7418.19ex697.427606.11ex684.237901.20686.12

7404.00288.217418.20697.527606.12ex684.23

7606.91ex684.237902.00288.25

7405.00682.137419.10699.717606.92ex684.23

7419.91ex699.737903.10ex686.33

7406.10ex682.627419.99ex699.737607.11ex684.247903.90ex686.33

7406.20ex682.627607.19ex684.24

7501.10284.217607.20ex684.247904.00686.31

7407.10682.317501.20284.22

7407.21ex682.327608.10ex684.267905.00686.32

7407.29ex682.327502.10683.117608.20ex684.26

7502.20683.127907.00699.77

7408.11ex682.417609.00684.27

7408.19ex682.417503.00288.228001.10687.11

7408.21ex682.427610.10691.218001.20687.12



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ١٩٨٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

8002.00288.268110.90ex689.938205.60ex695.468301.10ex699.11

8205.70695.478301.20ex699.11

8003.00687.28111.00689.948205.80695.488301.30ex699.11

8205.90695.498301.40ex699.11

8007.00699.788112.12ex689.918301.50ex699.11

8112.13ex689.918206.00695.78301.60es699.11

8101.10ex689.118112.19699.958301.70ex699.11

8101.94ex689.118112.21ex689.958207.13ex695.63

8101.96ex699.918112.22ex689.958207.19ex695.638302.10699.13

8101.97ex689.118112.29ex689.958207.20ex695.648302.20699.14

8101.99ex699.918112.51ex689.988207.30ex695.648302.30699.15

8112.52ex689.988207.40ex695.648302.41699.16

8102.10ex689.128112.59ex699.998207.50ex695.648302.42699.17

8102.94ex689.128112.92ex689.988207.60ex695.648302.49ex699.19

8102.95ex699.928112.99ex699.998207.70ex695.648302.50ex699.19

8102.96ex699.928207.80ex695.648302.60ex699.19

8102.97ex689.128113.00689.998207.90ex695.64

8102.99ex699.928303.00699.12

8201.10ex695.18208.10ex695.61

8103.20ex689.138201.20ex695.18208.20ex695.618304.00895.11

8103.30ex689.138201.30ex695.18208.30ex695.61

8103.90699.938201.40ex695.18208.40ex695.618305.10ex895.12

8201.50ex695.18208.90ex695.618305.20ex895.12

8104.11ex689.158201.60ex695.18305.90ex895.12

8104.19ex689.158201.90ex695.18209.00695.62

8104.20689.148306.10699.52

8104.30ex699.948202.10695.218210.00697.818306.21ex697.82

8104.90ex699.948202.20695.518306.29ex697.82

8202.31695.528211.10ex696.88306.30ex697.82

8105.20ex689.818202.39695.538211.91ex696.8

8105.30ex689.818202.40695.548211.92ex696.88307.10ex699.51

8105.90699.818202.91695.558211.93ex696.88307.90ex699.51

8202.99695.598211.94ex696.8

8106.00689.928211.95ex696.88308.10ex699.33

8203.10695.228308.20ex699.33

8107.20ex689.828203.20ex695.238212.10696.318308.90ex699.33

8107.30ex689.828203.30ex695.238212.20696.35

8107.90699.838203.40ex695.238212.90696.388309.10ex699.53

8309.90ex699.53

8108.20ex689.838204.11ex695.38213.00696.4

8108.30ex689.838204.12ex695.38310.00699.54

8108.90699.858204.20ex695.38214.10696.51

8214.20696.558311.10ex699.55

8109.20ex689.848205.10695.418214.90696.598311.20ex699.55

8109.30ex689.848205.20695.428311.30ex699.55

8109.90699.878205.30695.438215.10696.618311.90ex699.55

8205.40695.448215.20696.62

8110.10ex689.938205.51695.458215.91696.63

8110.20ex689.938205.59ex695.468215.99696.69



١٩٩ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

الباب 16
آالت وأدوات ميكانيكية؛ معدات كهربائية، أجزاء من ذلك؛ أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت 

وأجهزة تليفزيونية لتسجيل وإذاعة الصورة والصوت، وأجزاؤها ولوازمها
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
النظام املنسق -

اإلصدار ٠٧
التصنيف املوحد،

التنقيح ٤
8401.10718.718410.13ex718.118415.81ex741.558421.19743.59

8401.20728.478410.90718.198415.82ex741.558421.21743.61

8401.30718.778415.83ex741.558421.22743.62

8401.40718.788411.11ex714.418415.90741.598421.23743.63

8411.12ex714.418421.29743.67

8402.11ex711.118411.21ex714.818416.10741.218421.31743.64

8402.12ex711.118411.22ex714.818416.20741.238421.39743.69

8402.19ex711.118411.81ex714.898416.30741.258421.91743.91

8402.20711.128411.82ex714.898416.90741.288421.99743.95

8402.90711.918411.91714.91

8411.99714.998417.10741.368422.11775.3

8403.10812.178417.20741.378422.19745.21

8403.90812.198412.10714.498417.80741.388422.20745.23

8412.21718.918417.90741.398422.30ex745.27

8404.10711.218412.29ex718.938422.40ex745.27

8404.20711.228412.31718.928418.10ex775.218422.90745.29

8404.90711.928412.39ex718.938418.21ex775.21

8412.80ex718.938418.29ex775.218423.10745.32

8405.10741.718412.90718.998418.30ex775.228423.20ex745.31

8405.90741.728418.40ex775.228423.30ex745.31

8413.11742.118418.50741.438423.81ex745.31

8406.10712.118413.19742.198418.61ex741.458423.82ex745.31

8406.81ex712.198413.20ex742.718418.69ex741.458423.89ex745.31

8406.82ex712.198413.30742.28418.91ex741.498423.90745.39

8406.90712.88413.40742.38418.99ex741.49

8413.50742.48424.10745.61

8407.10713.118413.60742.58419.11741.818424.20745.62

8407.21713.318413.70742.68419.19741.828424.30745.63

8407.29713.328413.81ex742.718419.20741.838424.81745.64

8407.31ex713.218413.82742.758419.31741.848424.89745.65

8407.32ex713.218413.91742.918419.32741.858424.90745.68

8407.33ex713.218413.92742.958419.39741.86

8407.34713.228419.40741.738425.11ex744.21

8407.90713.818414.10743.118419.50741.748425.19ex744.21

8414.20743.138419.60741.758425.31ex744.25

8408.10713.338414.30743.158419.81741.878425.39ex744.25

8408.20713.238414.40743.178419.89741.898425.41744.41

8408.90713.828414.51743.418419.90741.98425.42744.43

8414.59743.438425.49744.49

8409.10713.198414.60743.458420.10745.91

8409.91713.918414.80743.198420.91ex745.938426.11744.31

8409.99713.928414.90743.88420.99ex745.938426.12744.32

8426.19744.33

8410.11ex718.118415.10741.518421.11743.518426.20744.34

8410.12ex718.118415.20ex741.558421.12743.558426.30744.35



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٠٠٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

8426.41ex744.378432.30ex721.128440.10726.818448.19ex724.61

8426.49ex744.378432.40ex721.128440.90726.898448.20ex724.49

8426.91ex744.398432.80721.188448.31ex724.49

8426.99ex744.398432.90721.198441.10725.218448.32ex724.49

8441.20725.238448.33ex724.49

8427.10744.118433.11ex721.218441.30725.258448.39ex724.49

8427.20744.128433.19ex721.218441.40725.278448.42ex724.67

8427.90744.138433.20ex721.238441.80725.298448.49ex724.67

8433.30ex721.238441.90725.998448.51ex724.68

8428.10744.818433.40ex721.238448.59ex724.68

8428.20744.718433.51721.228442.30726.31

8428.31744.728433.52ex721.238442.40726.918449.00724.55

8428.32744.738433.53ex721.238442.50726.35

8428.33744.748433.59ex721.238450.11ex775.11

8428.39744.798433.60721.268443.11726.518450.12ex775.11

8428.40744.858433.90721.298443.12726.558450.19ex775.11

8428.60ex744.898443.13726.598450.20724.71

8428.90ex744.898434.10721.318443.14ex726.618450.90724.91

8434.20721.388443.15ex726.61

8429.11ex723.118434.90721.398443.16726.638451.10724.72

8429.19ex723.118443.17726.658451.21775.12

8429.20723.128435.10721.918443.19726.698451.29724.73

8429.30723.318435.90721.988443.31751.948451.30ex724.74

8429.40723.338443.32751.958451.40ex724.74

8429.51723.218436.10ex721.968443.39751.968451.50ex724.74

8429.52723.228436.21ex721.958443.91726.998451.80ex724.74

8429.59723.298436.29ex721.958443.99751.978451.90724.92

8436.80ex721.96

8430.10723.418436.91ex721.998444.00724.418452.10724.33

8430.20723.428436.99ex721.998452.21ex724.35

8430.31723.358445.11ex724.428452.29ex724.35

8430.39723.438437.10721.278445.12ex724.428452.30ex724.39

8430.41723.378437.80727.118445.13ex724.428452.40ex724.39

8430.49723.448437.90727.198445.19ex724.428452.90ex724.39

8430.50723.398445.20ex724.43

8430.61723.458438.10ex727.228445.30ex724.438453.10724.81

8430.69723.478438.20ex727.228445.40ex724.438453.20724.83

8438.30ex727.228445.90724.548453.80724.85

8431.10744.918438.40ex727.228453.90724.88

8431.20744.928438.50ex727.228446.10ex724.51

8431.31744.938438.60ex727.228446.21ex724.518454.10ex737.11

8431.39744.948438.80ex727.228446.29ex724.518454.20ex737.11

8431.41723.918438.90727.298446.30ex724.518454.30737.12

8431.42723.928454.90737.19

8431.43723.938439.10725.118447.11ex724.52

8431.49723.998439.20ex725.128447.12ex724.528455.10ex737.21

8439.30ex725.128447.20ex724.528455.21ex737.21

8432.10721.118439.91ex725.918447.90724.538455.22ex737.21

8432.21ex721.138439.99ex725.918455.30ex737.29

8432.29ex721.138448.11ex724.618455.90ex737.29



٢٠١ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

8456.10731.118463.10733.918471.30752.28479.10723.48

8456.20731.128463.20733.938471.41ex752.38479.20727.21

8456.30731.138463.30733.958471.49ex752.38479.30728.44

8456.90731.148463.90733.998471.50ex752.38479.40ex728.49

8471.60752.68479.50ex728.49

8457.10731.218464.10ex728.118471.70752.78479.60ex728.49

8457.20731.228464.20ex728.118471.80752.88479.81728.46

8457.30731.238464.90ex728.118471.90752.98479.82ex728.49

8479.89ex728.49

8458.11731.318465.10ex728.128472.10751.918479.90728.55

8458.19731.378465.91ex728.128472.30751.93

8458.91731.358465.92ex728.128472.90751.998480.10749.11

8458.99731.398465.93ex728.128480.20749.12

8465.94ex728.128473.10759.918480.30749.13

8459.10731.418465.95ex728.128473.21ex759.958480.41749.14

8459.21731.428465.96ex728.128473.29ex759.958480.49749.15

8459.29731.438465.99ex728.128473.30759.978480.50749.16

8459.31731.448473.40759.938480.60749.17

8459.39731.458466.10735.118473.50759.88480.71749.18

8459.40731.468466.20735.138480.79749.19

8459.51731.518466.30735.158474.10728.31

8459.59731.528466.91ex728.198474.20728.328481.10747.1

8459.61731.538466.92ex728.198474.31ex728.338481.20747.2

8459.69731.548466.93735.918474.32ex728.338481.30747.3

8459.70731.578466.94735.958474.39ex728.338481.40747.4

8474.80728.348481.80747.8

8460.11731.618467.11ex745.118474.90728.398481.90747.9

8460.19731.628467.19ex745.11

8460.21731.638467.21778.418475.10ex728.418482.10746.1

8460.29731.648467.22778.438475.21ex728.418482.20746.2

8460.31731.658467.29778.458475.29ex728.418482.30746.3

8460.39731.668467.81ex745.128475.90728.518482.40746.4

8460.40731.678467.89ex745.128482.50746.5

8460.90731.698467.91ex745.198476.21ex745.958482.80746.8

8467.92ex745.198476.29ex745.958482.91746.91

8461.20731.718467.99ex745.198476.81ex745.958482.99746.99

8461.30731.738476.89ex745.95

8461.40731.758468.10737.418476.90745.978483.10748.1

8461.50731.778468.20737.428483.20748.21

8461.90731.798468.80737.438477.10ex728.428483.30748.22

8468.90737.498477.20ex728.428483.40748.4

8462.10733.118477.30ex728.428483.50748.5

8462.21733.128469.00751.18477.40ex728.428483.60748.6

8462.29733.138477.51ex728.428483.90748.9

8462.31733.148470.10751.218477.59ex728.42

8462.39733.158470.21ex751.228477.80ex728.428484.10ex749.2

8462.41733.168470.29ex751.228477.90728.528484.20ex749.2

8462.49733.178470.30ex751.228484.90ex749.2

8462.91ex733.188470.50751.248478.10728.43

8462.99ex733.188470.90751.288478.90728.538486.10ex728.21



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٠٢٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

8486.20ex728.218506.10ex778.118514.90741.358521.90763.84

8486.30ex728.218506.30ex778.11

8486.40728.228506.40ex778.118515.11737.318522.10ex764.99

8486.90728.298506.50ex778.118515.19737.328522.90ex764.99

8506.60ex778.118515.21737.33

8487.10749.918506.80ex778.118515.29737.348523.21ex898.42

8487.90749.998506.90778.178515.31737.358523.29ex898.42

8515.39737.368523.40898.44

8501.10716.18507.10ex778.128515.80737.378523.51ex898.46

8501.20ex716.318507.20ex778.128515.90737.398523.52ex898.46

8501.31ex716.28507.30ex778.128523.59ex898.46

8501.32ex716.28507.40ex778.128516.10775.818523.80898.49

8501.33ex716.28507.80ex778.128516.21ex775.82

8501.34ex716.28507.90778.198516.29ex775.828525.50764.31

8501.40ex716.318516.31ex775.838525.60764.32

8501.51ex716.318508.11ex775.518516.32ex775.838525.80764.84

8501.52ex716.318508.19ex775.518516.33ex775.83

8501.53ex716.318508.60775.568516.40775.848526.10ex764.83

8501.61ex716.328508.70775.578516.50ex775.868526.91ex764.83

8501.62ex716.328516.60ex775.868526.92ex764.83

8501.63ex716.328509.40775.728516.71ex775.87

8501.64ex716.328509.80ex775.738516.72ex775.878527.12ex762.21

8509.90775.798516.79ex775.878527.13ex762.21

8502.11ex716.518516.80775.888527.19762.22

8502.12ex716.518510.10775.418516.90775.898527.21762.11

8502.13ex716.518510.20775.428527.29762.12

8502.20ex716.518510.30ex775.738517.11ex764.118527.91762.81

8502.31ex716.528510.90775.498517.12ex764.118527.92762.82

8502.39ex716.528517.18ex764.118527.99762.89

8502.40716.48511.10ex778.318517.61ex764.12

8511.20ex778.318517.62ex764.128528.41ex761.3

8503.00716.98511.30ex778.318517.69ex764.128528.49ex761.3

8511.40ex778.318517.70764.188528.51ex761.4

8504.10771.238511.50ex778.318528.59ex761.4

8504.21ex771.118511.80ex778.318518.10764.218528.61ex761.5

8504.22ex771.118511.90778.338518.21ex764.228528.69ex761.5

8504.23ex771.118518.22ex764.228528.71ex761.6

8504.31ex771.198512.10ex778.348518.29764.238528.72ex761.6

8504.32ex771.198512.20ex778.348518.30764.248528.73ex761.6

8504.33ex771.198512.30ex778.348518.40764.25

8504.34ex771.198512.40ex778.348518.50764.268529.10ex764.93

8504.40771.218512.90778.358518.90764.928529.90ex764.93

8504.50771.25

8504.90771.298513.10813.128519.20763.318530.10ex778.82

8513.90813.88519.30763.358530.80ex778.82

8505.11ex778.818519.50763.368530.90778.83

8505.19ex778.818514.10741.318519.81ex763.39

8505.20ex778.818514.20741.328519.89ex763.398531.10ex778.84

8505.90ex778.818514.30741.338531.20ex778.84

8514.40741.348521.10763.818531.80ex778.84



٢٠٣ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

8531.90778.858536.10772.518540.12776.128543.20ex778.78

8536.20772.528540.20776.218543.30ex778.78

8532.10778.618536.30772.538540.40ex776.238543.70ex778.78

8532.21778.628536.41ex772.548540.50ex776.238543.90778.79

8532.22778.638536.49ex772.548540.60ex776.23

8532.23778.648536.50772.558540.71ex776.258544.11ex773.11

8532.24778.658536.61772.578540.72ex776.258544.19ex773.11

8532.25778.668536.69772.588540.79ex776.258544.20773.12

8532.29778.678536.70772.568540.81ex776.278544.30773.13

8532.30778.688536.90772.598540.89ex776.278544.42ex773.16

8532.90778.698540.91ex776.298544.49ex773.16

8537.10772.618540.99ex776.298544.60773.17

8533.10772.318537.20772.628544.70773.18

8533.21ex772.328541.10776.31

8533.29ex772.328538.10772.818541.21776.328545.11ex778.86

8533.31ex772.338538.90772.828541.29776.338545.19ex778.86

8533.39ex772.338541.30776.358545.20ex778.86

8533.40772.358539.10778.238541.40776.378545.90ex778.86

8533.90772.388539.21ex778.218541.50776.39

8539.22ex778.218541.60776.818546.10773.22

8534.00772.28539.29ex778.218541.90776.888546.20773.23

8539.31ex778.228546.90773.24

8535.10772.418539.32ex778.228542.31776.42

8535.21772.428539.39ex778.228542.32776.448547.10773.26

8535.29772.438539.41ex778.248542.33776.468547.20773.28

8535.30772.448539.49ex778.248542.39776.498547.90773.29

8535.40772.458539.90778.298542.90776.89

8535.90772.498548.10ex778.13

8540.11776.118543.10778.718548.90ex778.13

الباب 17
املركبات، والطائرات، واملراكب، ومعدات النقل املرتبطة ا

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

8601.10791.118606.91ex791.828609.00786.38703.31ex781.2

8601.20791.158606.92ex791.828703.32ex781.2

8606.99ex791.828701.10722.418703.33ex781.2

8602.10791.218701.20783.28703.90ex781.2

8602.90791.298607.11ex791.998701.30722.3

8607.12ex791.998701.90722.498704.10782.11

8603.10ex791.68607.19ex791.998704.21ex782.19

8603.90ex791.68607.21ex791.998702.10783.118704.22ex782.19

8607.29ex791.998702.90783.198704.23ex782.19

8604.00791.818607.30ex791.998704.31ex782.19

8607.91ex791.998703.10781.18704.32ex782.19

8605.00791.78607.99ex791.998703.21ex781.28704.90ex782.19

8703.22ex781.2

8606.10ex791.828608.00791.918703.23ex781.28705.10782.21

8606.30ex791.828703.24ex781.28705.20782.23



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٠٤٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

8705.30782.258710.00891.118716.10786.18901.10793.28

8705.40782.278716.20786.218901.20793.22

8705.90782.298711.10785.118716.31786.228901.30793.26

8711.20785.138716.39786.298901.90793.27

8706.00784.18711.30785.158716.40786.83

8711.40785.168716.80786.858902.00793.24

8707.10784.218711.50785.178716.90786.89

8707.90784.258711.90785.198903.10793.11

8801.00792.848903.91793.12

8708.10784.318712.00785.28903.92ex793.19

8708.21ex784.328802.11792.118903.99ex793.19

8708.29ex784.328713.10ex785.318802.12792.15

8708.30784.338713.90ex785.318802.20792.28904.00793.7

8708.40784.348802.30792.3

8708.50784.358714.11ex785.358802.40792.48905.10793.51

8708.70ex784.398714.19ex785.358802.60792.58905.20793.55

8708.80ex784.398714.20785.368905.90793.59

8708.91ex784.398714.91ex785.378803.10792.91

8708.92ex784.398714.92ex785.378803.20792.938906.10ex793.29

8708.93ex784.398714.93ex785.378803.30792.958906.90ex793.29

8708.94ex784.398714.94ex785.378803.90792.97

8708.95ex784.398714.95ex785.378907.10793.91

8708.99ex784.398714.96ex785.378804.00899.968907.90793.99

8714.99ex785.37

8709.11744.148805.10ex792.838908.00793.3

8709.19744.158715.00894.18805.21ex792.83

8709.90744.198805.29ex792.83

الباب 18
أدوات وأجهزة بصرية، وفوتوغرافية، وفوتوغرافية - سينمائية،
وأدوات وأجهزة للقياس والفحص والضبط والطـب واجلراحـة؛
الساعات بأنواعها؛ اآلالت املوسيقية؛ وأجزاء ذلك وتوابعها

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

9001.10ex884.199003.19ex884.219006.51ex881.119007.92881.24

9001.20ex884.199003.90884.229006.52ex881.11

9001.30884.119006.53ex881.119008.10ex881.32

9001.40884.159004.10ex884.239006.59ex881.119008.20881.31

9001.50884.179004.90ex884.239006.61ex881.139008.30ex881.32

9001.90ex884.199006.69ex881.139008.40881.33

9005.10871.119006.91881.149008.90881.34

9002.11884.319005.80871.159006.99881.15

9002.19884.329005.90871.199010.10ex881.35

9002.20884.339007.11ex881.219010.50ex881.35

9002.90884.399006.10ex881.119007.19ex881.219010.60ex881.35

9006.30ex881.119007.20881.229010.90881.36

9003.11ex884.219006.40ex881.119007.91881.23



٢٠٥ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

9011.10871.419020.00872.359029.90873.299105.19885.75

9011.20871.439105.21885.76

9011.80871.459021.10899.639030.10874.719105.29885.77

9011.90871.499021.21ex899.659030.20874.739105.91885.78

9021.29ex899.659030.31ex874.759105.99885.79

9012.10871.319021.31ex899.669030.32ex874.78

9012.90871.399021.39ex899.669030.33ex874.759106.10ex885.94

9021.40899.619030.39ex874.789106.90ex885.94

9013.10871.919021.50899.679030.40874.77

9013.20871.929021.90899.699030.82ex874.789107.00885.95

9013.80871.939030.84ex874.78

9013.90871.999022.12ex774.219030.89ex874.789108.11ex885.51

9022.13ex774.219030.90874.799108.12ex885.51

9014.10ex874.119022.14ex774.219108.19ex885.51

9014.20ex874.119022.19ex774.219031.10ex874.259108.20ex885.52

9014.80ex874.119022.21ex774.229031.20ex874.259108.90ex885.52

9014.90874.129022.29ex774.229031.41ex874.25

9022.30774.239031.49ex874.259109.11ex885.96

9015.10ex874.139022.90774.299031.80ex874.259109.19ex885.96

9015.20ex874.139031.90874.269109.90ex885.96

9015.30ex874.139023.00874.52

9015.40ex874.139032.10874.619110.11ex885.98

9015.80ex874.139024.10ex874.539032.20874.639110.12ex885.98

9015.90874.149024.80ex874.539032.81ex874.659110.19ex885.98

9024.90874.549032.89ex874.659110.90ex885.98

9016.00874.519032.90874.69

9025.11ex874.559111.10ex885.91

9017.10ex874.229025.19ex874.559033.00874.99111.20ex885.91

9017.20ex874.229025.80ex874.559111.80ex885.91

9017.30ex874.239025.90874.569101.11ex885.319111.90ex885.91

9017.80ex874.239101.19ex885.31

9017.90874.249026.10874.319101.21ex885.329112.20ex885.97

9026.20874.359101.29ex885.329112.90ex885.97

9018.11774.119026.80874.379101.91ex885.39

9018.12ex774.129026.90874.399101.99ex885.399113.10ex885.92

9018.13ex774.129113.20ex885.92

9018.14ex774.129027.10874.419102.11ex885.419113.90885.93

9018.19ex774.129027.20874.429102.12ex885.41

9018.20774.139027.30874.439102.19ex885.419114.10ex885.99

9018.31ex872.219027.50874.459102.21ex885.429114.20ex885.99

9018.32ex872.219027.80874.469102.29ex885.429114.30ex885.99

9018.39ex872.219027.90874.499102.91ex885.499114.40ex885.99

9018.41872.119102.99ex885.499114.90ex885.99

9018.49872.199028.10873.11

9018.50872.259028.20873.139103.10885.729201.10ex898.13

9018.90872.299028.30873.159103.90885.739201.20ex898.13

9028.90873.199201.90ex898.13

9019.10872.319104.00885.71

9019.20872.339029.10873.219202.10ex898.15

9029.20873.259105.11885.749202.90ex898.15



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٠٦٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

9205.10ex898.239207.10898.259208.90ex898.299209.92ex898.9

9205.90ex898.239207.90898.269209.94ex898.9

9209.30ex898.99209.99ex898.9

9206.00898.249208.10ex898.299209.91ex898.9

الباب 19
أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها وتوابعها

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

9301.11ex891.129303.10ex891.319305.10891.919306.21891.22

9301.19ex891.129303.20ex891.319305.21891.939306.29891.23

9301.20ex891.129303.30ex891.319305.29891.959306.30891.24

9301.90ex891.129303.90ex891.319305.91ex891.999306.90891.29

9305.99ex891.99

9302.00891.149304.00891.399307.00891.13

الباب 20
مصنوعات متنوعة

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

9401.10821.119404.21821.239506.11ex894.739601.90ex899.11

9401.20821.129404.29821.259506.12ex894.73

9401.30821.149404.30821.279506.19ex894.739602.00899.19

9401.40821.159404.90821.299506.21ex894.74

9401.51ex821.139506.29ex894.749603.10ex899.72

9401.59ex821.139405.10813.119506.31ex894.759603.21ex899.72

9401.61ex821.169405.20813.139506.32ex894.759603.29ex899.72

9401.69ex821.169405.30894.419506.39ex894.759603.30ex899.72

9401.71ex821.179405.40813.159506.40ex894.799603.40ex899.72

9401.79ex821.179405.50813.179506.51ex894.769603.50ex899.72

9401.80821.189405.60813.29506.59ex894.769603.90ex899.72

9401.90821.199405.91813.91

9405.92813.929506.61ex894.799604.00899.81

9402.10ex872.49405.99813.999506.62ex894.79

9402.90ex872.49506.69ex894.799605.00831.3

9406.00811.09506.70894.72

9403.10821.319506.91894.789606.10ex899.83

9403.20821.399503.00894.29506.99ex894.799606.21ex899.83

9403.30821.519606.22ex899.83

9403.40821.539504.10894.319507.10ex894.719606.29ex899.83

9403.50821.559504.20894.339507.20ex894.719606.30899.84

9403.60821.599504.30894.359507.30ex894.71

9403.70821.719504.40894.379507.90ex894.719607.11ex899.85

9403.81ex821.799504.90894.399607.19ex899.85

9403.89ex821.799508.10ex894.69607.20899.86

9403.90821.89505.10894.459508.90ex894.6

9505.90894.499608.10ex895.21

9404.10821.219601.10ex899.119608.20ex895.21



٢٠٧ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

9608.31ex895.219609.20ex895.239613.10ex899.339615.90ex899.89

9608.39ex895.219609.90ex895.239613.20ex899.33

9608.40ex895.219613.80ex899.339616.10899.87

9608.50ex895.219610.00895.929613.90899.359616.20899.82

9608.60ex895.21

9608.91895.229611.00895.939614.00899.379617.00899.97

9608.99ex895.21

9612.10ex895.949615.11ex899.899618.00899.88

9609.10ex895.239612.20ex895.949615.19ex899.89

الباب 21
حتف فنية، وقطع للمجموعات، وقطع أثرية

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

النظام املنسق -
اإلصدار ٠٧

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

9701.10896.119702.00896.29704.00896.49706.00896.6

9701.90896.12

9703.00896.39705.00896.5





التذيـيل الثاين





٢١١ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

الباب 0
أغذية وحيوانات حية

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

001.11001.11016.19016.19034.15034.15037.16037.16

001.19001.19016.81016.81034.16034.16037.17037.17

001.21001.21016.89016.89034.17034.17037.21037.21

001.22001.22034.18034.18037.22037.22

001.31001.31017.1017.1034.19034.19

001.39001.39017.2017.2034.21034.21041.1041.1

001.41001.41017.3017.3034.22034.22041.2041.2

001.49001.49017.4017.4034.23034.23

001.5001.51017.5017.5034.24034.24042.1042.1

001.52017.6017.6034.25034.25042.2042.2

001.9001.9017.9017.9034.26034.26042.31042.31

034.27034.27042.32042.32

011.11011.11022.11022.11034.28034.28

011.12011.12022.12022.12034.29034.29043.0043.0

011.21011.21022.13022.13034.4034.4

011.22011.22022.21022.21034.51034.51044.1044.1

022.22022.22034.55034.55044.9044.9

012.11012.11022.23022.23

012.12012.12022.24022.24035.11035.11045.1045.1

012.13012.13022.31022.31035.12035.12045.2045.2

012.21012.21022.32022.32035.13035.13045.3045.3

012.22012.22022.33022.33035.21035.21045.91045.91

012.31012.31022.41022.41035.22035.22045.92045.92

012.32012.32022.49022.49035.29035.29045.93045.93

012.33012.33035.3035.3045.99045.99

012.34012.34023.0023.0035.4035.4

012.35012.35035.5035.5046.1046.1

012.36024.1024.1046.2ex046.2

012.4012.4024.2024.2036.11036.11

012.51012.51024.3024.3036.19036.19047.11047.11

012.52012.52024.91024.91036.2036.2047.19047.19

012.53012.53024.99024.99036.31036.31047.21047.21

012.54012.54036.33036.33047.22047.22

012.55012.55025.1025.1036.35036.35047.23ex046.2

012.56012.56025.21025.21036.37036.37047.29

012.91012.91025.22025.22036.39036.39

012.93012.93025.3025.3048.11048.11

012.99012.92037.11037.11048.12048.12

012.99034.11034.11037.12037.12048.13048.13

034.12034.12037.13037.13048.14048.14

016.11016.11034.13034.13037.14037.14048.15048.15

016.12016.12034.14034.14037.15037.15048.2048.2

جـدول املطابقة بـني البنـود األساسية للتصنيف املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٤
والتصنيف املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٣

مالحظة: ”ex“ تعين ’’جزء من‘‘.



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢١٢٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

048.3048.3056.76056.76059.3059.3074.14074.14

048.41048.41056.77056.77059.91059.91074.31074.31

048.42048.42056.79056.75059.92059.92074.32074.32

048.49048.49056.79059.93059.93

048.5048.5059.94059.94075.11075.11

057.11057.11059.95059.95075.12075.12

054.1054.1057.12057.12059.96059.96075.13075.13

054.21054.21057.21057.21075.21075.21

054.22054.22057.22057.22061.11061.11075.22075.22

054.23054.23057.29057.29061.12061.12075.23075.23

054.24054.24057.3057.3061.21061.21075.24075.24

054.25054.25057.4057.4061.29061.29075.25075.25

054.29054.29057.51057.51061.51061.51075.26075.26

054.4054.4057.52057.52061.59061.59075.27075.27

054.51054.51057.6057.6061.6061.6075.28ex075.28

054.52054.52057.71057.71061.91061.91075.29ex075.28

054.53054.53057.72057.72061.92061.92075.29

054.54054.54057.73057.73061.93061.93

054.55054.55057.74057.74061.94061.94081.11081.11

054.56054.56057.75057.75061.95061.95081.12081.12

054.57054.57057.76057.76061.96061.96081.13081.13

054.58054.58057.77057.77061.99061.99081.19081.19

054.59054.59057.78057.78081.23081.23

054.61054.61057.79057.79062.1062.1081.24081.24

054.69054.69057.91057.91062.21062.21081.26081.26

054.7054.7057.92057.92062.29062.29081.29081.25

054.81054.81057.93057.93081.29

054.83054.83057.94ex057.94071.11071.11081.31081.31

054.84054.84057.95057.95071.12071.12081.32081.32

054.87054.87057.96057.96071.2071.2081.33081.33

054.89054.85057.97057.97071.31071.31081.34081.34

054.88057.98ex057.94071.32071.13081.35081.35

054.89057.98071.32081.36081.36

057.99057.99071.33071.33081.37081.37

056.12056.12081.38081.38

056.13056.13058.1058.1072.1072.1081.39081.39

056.19056.11058.21058.21072.2072.2081.41081.41

056.19058.22058.22072.31072.31081.42081.42

056.41056.41058.31058.31072.32072.32081.51081.51

056.42056.42058.32058.32072.4072.4081.52081.52

056.45056.45058.39058.39072.5072.5081.53081.53

056.46056.46058.92058.92081.94081.94

056.47056.47058.93058.93073.1073.1081.95081.95

056.48056.48058.94058.94073.2073.2081.99081.99

056.61056.61058.95058.95073.3073.3

056.69056.69058.96058.96073.9073.9091.01091.01

056.71056.71058.97058.97091.09091.09

056.72056.72074.11074.11

056.73056.73059.1059.1074.12074.12098.11098.11

056.74056.74059.2059.2074.13074.13098.12098.12



٢١٣ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

098.13098.13098.43098.43098.6098.6098.94098.94

098.14098.14098.44098.44098.91098.91098.99098.99

098.41098.41098.49098.49098.92098.92112.43

098.42098.42098.5098.5098.93098.93

الباب 1
املشروبات والتبغ

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

111.01111.01112.17112.17112.45112.45122.1122.1

111.02111.02112.2112.2112.49112.49122.2122.2

112.3112.3122.31122.31

112.11112.11112.41112.41121.1121.1122.32122.32

112.13112.13112.42112.42121.2121.2122.39122.39

112.15112.15112.44112.44121.3121.3

الباب 2
مواد خام غري صاحلة لألكل، باستثناء الوقود

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

211.21ex211.11222.11222.11232.16232.16248.5248.5

ex211.12222.12222.12232.17232.17

ex211.13222.2222.2232.18232.18251.11251.11

211.2222.3222.3232.19232.19251.12251.12

ex611.3222.4222.4232.21232.21251.13251.13

ex611.41222.5222.5232.22232.22251.19251.19

211.29ex211.11222.61222.61251.2251.2

ex211.12222.62222.62244.02244.02251.3251.3

ex211.13244.03244.03251.41251.41

ex611.41223.1223.1244.04244.04251.42251.42

211.6211.6223.4223.4251.51251.51

211.7211.7223.7222.7245.01245.01251.52251.52

211.91211.91223.2245.02245.02251.61251.61

211.99211.4223.5251.62251.62

211.99223.7246.11246.11251.91251.91

ex212.29223.9223.9246.15246.15251.92251.92

ex212.3246.2246.2

231.1231.1261.3261.3

212.1212.1231.21231.21247.3247.3261.41261.41

212.22212.22231.25231.25247.4247.4261.42261.42

212.25212.25231.29231.29247.5247.51261.49

212.29212.21231.3231.3247.9247.52

212.23263.1263.1

212.24232.11232.11248.11248.11263.2263.2

212.26232.12232.12248.19248.19263.31263.31

ex212.29232.13232.13248.2248.2263.32263.32

212.3ex212.3232.14232.14248.3248.3263.39263.39

232.15232.15248.4248.4263.4263.4



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢١٤٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

264.1264.1269.02269.02278.97278.97288.25288.25

264.9264.9278.98278.98288.26288.26

272.1272.1278.99278.55

265.11265.11272.2272.2278.99289.11289.11

265.12265.12272.31272.31289.19289.19

265.13265.13272.32272.32281.4281.4289.21289.21

265.21265.21281.5281.5289.29289.29

265.29265.29273.11273.11281.6281.6

265.8265.41273.12273.12291.11291.11

265.49273.13273.13282.1282.1291.15291.15

265.51273.22273.22282.21282.21291.16291.16

265.59273.23273.23282.29282.29291.91291.91

265.71273.24273.24282.31282.31291.92291.92

265.79273.31273.31282.32282.32291.93291.93

265.81273.39273.39282.33282.33291.94291.94

265.89273.4273.4282.39282.39291.95291.95

291.96291.96

266.51266.51274.1274.11283.1283.1291.98291.98

266.52266.52274.19283.2283.21291.99268.51

266.53266.53274.2274.2283.22291.97

266.59266.59291.99

266.61266.61277.11277.11284.1284.1

266.62266.62277.19277.19284.21284.21292.22292.22

266.63266.63277.21277.21284.22284.22292.29292.21

266.69266.69277.22ex277.22292.29

266.71266.71277.23ex277.22285.1285.1292.31292.31

266.72266.72277.29285.2285.2292.32292.32

266.73266.73292.39292.39

266.79266.79278.22278.22286.1286.1292.42292.42

278.23278.23286.2286.2292.49292.41

267.11267.11278.24278.24292.49

267.12267.12278.25278.25287.4287.4292.51292.51

267.13267.13278.26278.26287.5287.5292.52292.52

267.21267.21278.27278.27287.6287.6292.53292.53

267.22267.22278.29278.29287.7287.7292.54292.54

278.3278.3287.81287.81292.59292.59

268.11268.11278.4278.4287.82287.82292.61292.61

268.19268.19278.51278.51287.83287.83292.69292.69

268.21268.21278.52278.52287.84287.84292.71292.71

268.29268.29278.53278.53287.85287.85292.72292.72

268.3268.3278.54278.54287.91287.91292.94292.94

268.5268.59278.61278.61287.92287.92292.95292.95

268.62268.62278.62278.62287.93287.93292.96292.96

268.63268.63278.69278.69287.99287.99292.97292.97

268.69268.69278.91278.91292.99292.92

268.71268.71278.92278.92288.1288.1292.93

268.73268.73278.93278.93288.21288.21292.99

268.77268.77278.94278.94288.22288.22

278.95278.95288.23288.23

269.01269.01278.96278.96288.24288.24



٢١٥ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

الباب 3
وقود معدين، ومزلقات معدنية، وما يتصل بذلك من مواد

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

321.1321.1ex334.12ex334.5342.1342.1

321.21321.21ex334.19342.5342.5

321.22321.22ex334.21335.11335.11

ex334.29335.12335.12343.1343.1

322.1322.1ex334.3335.21335.21343.2343.2

322.21322.21ex334.4335.22335.22

322.22322.22ex334.5335.23335.23344.1344.1

322.3322.3334.7ex334.11335.24335.24344.2344.2

ex334.12335.25335.25344.9344.9

325.0325.0ex334.19335.31335.31

ex334.21335.32335.32345.0345.0

333.0333.0ex334.29335.41335.41

ex334.3335.42335.42351.0351.0

334.6ex334.11ex334.4335.43335.43

الباب 4
زيوت ودهون، ومشوع حيوانية ونباتية

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

411.11411.11421.19421.19421.71421.71422.5422.5

411.12411.12421.21421.21421.79421.79422.9422.91

411.13411.13421.29421.29421.8421.8422.99

411.2411.2421.31421.31

411.31411.31421.39421.39422.11422.11431.1431.1

411.32411.32421.41421.41422.19422.19431.21431.21

411.33411.33421.42421.42422.21422.21431.22431.22

411.35411.34421.49421.49422.29422.29431.3431.33

411.35421.51421.51422.31422.31431.41431.41

411.39411.39421.59421.59422.39422.39431.42431.42

421.61421.61422.41422.41

421.11421.11421.69421.69422.49422.49

الباب 5
مواد كيميائية ومنتجات متصلة ا، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

511.11511.11511.26511.26511.38511.38512.17ex431.31

511.12511.12511.27511.27511.39511.39512.17

511.13511.13511.29511.29511.4511.4512.18ex431.31

511.14511.14511.31511.31512.19512.19

511.19511.19511.32511.32512.11512.11512.21512.21

511.21511.21511.33511.33512.12512.12512.22512.22

511.22511.22511.34511.34512.13512.13512.23512.23

511.23511.23511.35511.35512.14512.14512.24512.24

511.24511.24511.36511.36512.15512.15512.25512.25

511.25511.25511.37511.37512.16512.16512.29512.29



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢١٦٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

512.31512.31515.42515.42522.28ex522.28523.64523.64

512.35512.35515.43515.43522.29ex522.28523.65ex523.65

512.41512.41515.44515.44522.29523.72523.72

512.42512.42515.49515.41522.31522.31523.73523.73

512.43512.43515.49522.32522.32523.74523.74

512.44512.44515.5ex515.5522.33522.33523.79523.71

515.61515.61522.34522.34523.75

513.71513.71515.62515.62522.35522.35523.79

513.72513.72515.63515.63522.36522.36523.81ex523.81

513.73513.73515.69ex515.69522.37522.37523.83523.83

513.74513.74515.71515.71522.39522.38523.84523.84

513.75513.75515.72515.72522.39523.89ex523.82

513.76513.76515.73515.73522.41522.41ex523.89

513.77513.77515.74515.74522.42522.42

513.78513.78515.75515.75522.51522.51524.31ex524.31

513.79513.79515.76515.76522.52522.52524.32ex524.32

513.81513.81515.77ex515.77522.53522.53524.91524.91

513.82513.82515.78515.78522.54522.54524.92ex524.92

513.83513.83515.79ex515.79522.55522.55524.93524.93

513.84513.84515.8515.8522.56522.56524.94ex524.94

513.85513.85522.57522.57524.95ex524.95

513.89513.89516.12516.12522.61522.61524.96ex513.91

513.91ex513.91516.13516.13522.62522.62ex515.5

513.92ex513.92516.14516.14522.63522.63ex515.69

513.93513.93516.15516.15522.64522.64ex515.79

513.94513.94516.16516.16522.65522.65ex522.69

513.95513.95516.17516.17522.66522.66ex523.29

513.96ex513.96516.21516.21522.67522.67ex523.42

516.22516.22522.68522.68ex523.49

514.51514.51516.23516.23522.69ex522.69ex523.59

514.52514.52516.24516.24ex523.65

514.53514.53516.25516.25523.1523.1ex523.81

514.54514.54516.26516.26523.21523.21ex523.82

514.55514.55516.27516.27523.22523.22ex523.89

514.61514.61516.28516.28523.29ex523.29ex524.31

514.62514.62516.29516.29523.31523.31ex524.32

514.63514.63516.31516.31523.32523.32ex524.92

514.64514.64516.39516.39523.39523.39ex524.94

514.65514.65516.91516.91523.41523.41ex524.95

514.67514.67516.92516.92523.42ex523.42ex524.99

514.71514.71516.99516.99523.43523.43ex532.21

514.73514.73523.44523.44ex533.18

514.79514.79522.1522.1523.45523.45ex592.23

514.81514.81522.21522.21523.49ex523.49ex592.25

514.82514.82522.22522.22523.51523.51ex598.69

514.83514.83522.23522.23523.52523.52ex882.1

514.84514.84522.24522.24523.59ex523.59524.99ex524.99

514.85514.85522.25522.25523.61523.61

514.86514.86522.26522.26523.63523.62525.11525.11

514.89514.89522.27522.27523.63525.13525.13



٢١٧ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

525.15525.15541.32541.32ex542.91554.11554.11

525.17525.17541.33541.33ex542.92554.15554.15

525.19525.19541.39541.39ex542.93554.19554.19

525.91525.91541.41541.41ex582.21554.21554.21

525.95525.95541.42541.42ex582.22554.22554.22

541.43541.43ex582.23554.23554.23

531.11531.11541.44541.44ex582.24554.31554.31

531.12531.12541.45541.45ex582.25554.32554.32

531.13531.13541.46541.46ex582.26554.33554.33

531.14531.14541.49541.47ex582.27554.34554.34

531.15531.15541.49ex582.28554.35554.35

531.16531.16541.53ex541.53ex582.29

531.17531.17ex541.59ex582.91562.11562.11

531.19531.19541.54ex515.77ex598.99562.12562.12

531.21531.21ex515.79ex655.21562.13562.13

531.22531.22541.51ex655.23562.14562.14

541.52ex893.99562.16562.16

532.21ex532.21ex541.53562.17562.17

532.22532.22ex541.59542.11ex542.11562.19562.15

532.31532.31541.55ex541.59542.12ex542.12562.19

532.32532.32541.56ex513.92542.13ex542.13562.22562.22

ex513.96542.19ex542.19562.29562.21

533.11533.11ex515.79542.21ex542.21562.29

533.12533.12ex541.59542.22ex542.22562.31562.31

533.14533.14541.59ex541.59542.23ex542.23562.32562.32

533.15533.15541.61541.61542.24ex542.24562.39272.4

533.17533.13541.62ex541.62542.29ex542.29562.39

533.16541.63ex541.63542.31ex542.31562.91562.91

533.17541.64ex541.64542.32ex542.32562.92562.92

533.18ex533.18541.91ex541.91542.91ex542.91562.93562.93

533.21533.21541.92ex541.92542.92ex542.92562.94562.94

533.29533.29541.93ex541.93542.93ex542.93562.95562.95

533.41533.41541.99ex541.62562.96562.96

533.42533.42ex541.63551.31551.31562.99562.99

533.43533.43ex541.64551.32551.32

533.44533.44ex541.91551.33551.33571.11571.11

533.51533.51ex541.92551.35551.35571.12571.12

533.52533.52ex541.93551.41551.41571.2571.2

533.53533.53541.99551.49551.49571.9571.9

533.54533.54ex542.11

533.55533.55ex542.12553.1553.1572.11572.11

ex542.13553.2553.2572.19572.19

541.12541.12ex542.19553.3553.3572.91572.91

541.13541.13ex542.21553.4553.4572.92572.92

541.14541.14ex542.22553.51553.51572.99572.99

541.15541.15ex542.23553.52553.52

541.16541.16ex542.24553.53553.53573.11573.11

541.17541.11ex542.29553.54553.54573.12573.12

541.17ex542.31553.59553.59573.13573.13

541.31541.31ex542.32573.91573.91



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢١٨٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

573.92573.92575.97575.97ex591.2598.12598.12

573.93573.93ex591.3598.13598.13

573.94573.94579.1579.1ex591.41598.14598.14

573.99573.99579.2579.2591.49598.18598.18

579.3579.3598.35598.35

574.11574.11579.9579.9592.11592.11598.39598.31

574.19574.19592.12592.12598.39

574.2574.2581.1581.1592.13592.13598.4598.41

574.31574.31581.2581.2592.14592.14598.45

574.32574.32581.3581.3592.15592.15598.5598.5

574.33574.33581.4581.4592.16592.16598.61598.61

574.34574.34581.5581.5592.17592.17598.63598.63

574.39574.39581.6581.6592.21592.21598.64598.64

581.7581.7592.22592.22598.65598.65

575.11575.11592.23ex592.23598.67598.67

575.12575.12582.11582.11592.24592.24ex598.99

575.13575.13582.19582.19592.25ex592.25598.69ex598.69

575.19575.19582.21ex582.21592.26592.26598.81598.81

575.21575.21582.22ex582.22592.27592.27598.83598.83

575.29575.29582.23ex582.23592.29592.29598.85598.85

575.31575.31582.24ex582.24598.89598.89

575.39575.39582.25ex582.25593.11593.11598.91598.91

575.41575.41582.26ex582.26593.12593.12598.93598.93

575.42575.42582.28ex582.27593.2593.2598.94598.94

575.43575.43ex582.28593.31593.31598.95598.95

575.44575.44582.29ex582.29593.33593.33598.96598.96

575.45575.45582.91ex582.91598.97598.97

575.51575.51582.99582.99597.21597.21598.98598.98

575.52575.52597.25597.25598.99ex598.99

575.53575.53583.1583.1597.29597.29

575.54575.54583.2583.2597.31597.31599.1ex598.99

575.59575.59583.9583.9597.33597.33599.2ex872.21

575.91575.91597.71597.71599.3ex598.99

575.92575.92591.1ex591.1597.72597.72599.4ex598.99

575.93575.93591.2ex591.2597.73597.73599.9ex598.99

575.94575.94591.3ex591.3597.74597.74

575.95575.95591.4ex591.41

575.96575.96591.9ex591.1598.11598.11

الباب 6
سلع مصنوعة مصنفة أساسًا حسب املادة

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

611.2611.2611.45ex611.3611.61611.61611.79611.79

611.43ex611.3ex611.42ex611.62611.81611.81

ex611.41611.51611.51611.62ex611.62611.83611.83

611.44ex611.3ex611.52611.71611.71

ex611.42611.52ex611.52611.72611.72612.2612.2



٢١٩ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

612.9612.1634.11634.11ex641.58641.59ex641.54

612.9634.12634.12ex642.48ex641.57

634.21634.21641.26ex641.23ex641.58

613.11613.11634.22634.22ex641.25641.61ex641.61

613.19613.12634.23634.23ex641.26641.62ex641.62

613.13634.31ex634.31ex641.27641.63641.63

613.19ex634.39ex641.57641.64ex641.64

613.2613.2634.32ex634.31ex641.58641.69ex641.69

613.3613.3ex634.39ex642.48641.71641.71

ex634.41641.29ex641.1ex659.11

621.11621.11ex634.49ex641.23641.72641.72

621.12621.12634.33ex634.41ex641.25ex659.11

621.19621.19ex634.49ex641.26641.73641.73

621.21621.21634.39ex634.41ex641.27ex659.11

621.29621.29ex634.49641.29641.74641.74

621.31621.31634.54ex634.51ex641.54641.75641.75

621.32621.32ex634.52ex641.57641.76641.76

621.33621.33ex634.53ex641.58641.77641.77

621.41621.41634.59ex634.51ex641.59641.78641.78

621.42621.42ex634.52ex642.48ex642.44

621.43621.43ex634.53641.31641.31641.79641.79

621.44621.44634.59641.32641.32ex659.11

621.45621.45634.91634.91ex641.33641.92ex641.91

634.93634.93ex642.48ex641.92

625.1625.1ex642.99641.93641.93

625.2625.2635.11635.11641.34ex641.33641.94641.94

625.3625.3635.12635.12641.34

625.41625.41635.2635.2ex642.48642.11642.11

625.42625.42635.31635.31641.41ex641.41642.12642.12

625.51625.51635.32635.32641.42ex641.42642.13642.13

625.59625.59635.33635.33641.46ex641.46642.14642.14

625.91625.91635.34ex635.39641.47ex641.47642.15642.15

625.92625.92635.39ex635.39641.48ex641.48642.16642.16

625.93625.93635.41635.41641.51ex641.51642.21642.21

625.94625.94635.42635.42ex641.54642.22642.22

635.49635.49ex641.57642.23642.23

629.11629.11635.91635.91ex641.58642.31642.31

629.19629.19635.99635.99ex641.59642.32642.32

629.21629.21641.52ex641.52642.33642.33

ex629.29641.1ex641.1ex641.57642.34642.34

629.22ex629.29641.21641.21ex641.58642.35642.35

629.91629.91ex641.57641.53ex641.53642.39642.39

629.92629.92ex641.58641.54ex641.54642.41642.41

629.99629.99641.22641.22ex641.57642.42642.42

ex641.57ex641.58642.43642.43

633.11633.11ex641.58641.55641.55642.45642.45

633.19633.19ex642.48641.56ex641.56642.91642.91

633.21633.21641.24641.24ex641.57642.93642.93

633.29633.29ex641.57ex641.58642.94642.94



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٢٠٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

642.95642.95651.64651.64652.52652.52653.89653.89

642.99ex641.41651.69651.69652.53652.53653.91653.91

ex641.42651.73651.73652.54652.54653.93653.93

ex641.46651.74ex651.72652.61652.61

ex641.47651.74652.62652.62654.11654.11

ex641.48651.75ex651.72652.63652.63654.13654.13

ex641.51651.75652.64652.64654.19654.19

ex641.52651.76ex651.72652.65652.65654.21654.21

ex641.53651.76652.91652.91654.22654.22

ex641.54651.77651.77652.92652.92654.31654.31

ex641.56651.78651.61652.93652.93654.32654.32

ex641.57651.71652.94652.94654.33654.33

ex641.58651.81651.81652.95652.95654.34654.34

ex641.59651.82651.82652.96652.96654.35654.35

ex641.61651.83651.83652.97652.97654.41654.41

ex641.62651.84651.84652.98652.98654.42654.42

ex641.64651.85651.85654.5654.5

ex641.69651.86651.86653.11653.11654.6654.6

ex641.91651.87651.87653.12653.12654.91654.91

ex641.92651.88651.88653.13653.13654.92654.92

ex642.44651.91651.91653.14653.14654.93654.93

ex642.48651.92651.92653.15653.15654.94652.11

642.92651.93651.93653.16653.16654.94

ex642.99651.94651.94653.17653.17654.95654.95

ex659.11651.95651.95653.18653.18654.96654.96

651.96651.96653.19653.19654.97654.97

651.12651.12651.97651.97653.21653.21

651.13651.13651.99651.99653.25653.25655.11655.11

651.14651.14653.29653.29655.12655.12

651.15651.15652.12652.12653.31ex653.31655.19655.19

651.16651.16652.13652.13653.32ex653.31655.21ex655.21

651.17651.17652.14652.14653.32655.22655.22

651.18651.18652.15652.15653.33ex653.33655.23ex655.23

651.19651.19652.21652.21653.34ex653.33655.29655.29

651.21651.21652.22652.22ex653.34

651.22651.22652.23652.23653.35ex653.31656.11656.11

651.31651.31652.24652.24ex653.33656.12656.12

651.32651.32652.25652.25ex653.34656.13656.13

651.33651.33652.26652.26653.41ex653.41656.14656.14

651.34651.34652.31652.31653.42653.42656.21656.21

651.41651.41652.32652.32653.43ex653.41656.29656.29

651.42651.42652.33652.33653.43656.31656.31

651.43651.43652.34652.34653.51653.51656.32656.32

651.44651.44652.41652.41653.52653.52656.41656.41

651.51651.51652.42652.42653.59653.59656.42656.42

651.52651.52652.43652.43653.6653.6656.43656.43

651.59651.59652.44652.44653.81653.81656.51656.51

651.62651.62652.45652.45653.82653.82656.59656.59

651.63651.63652.51652.51653.83653.83



٢٢١ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

657.11657.11658.91658.91663.12663.12665.92665.92

657.12657.12658.92658.92663.13663.13665.93665.93

657.19657.19658.93658.93663.21663.21665.94665.94

657.2657.2658.99658.99663.22663.22665.95665.95

657.31657.31663.29663.29665.99665.12

657.32657.32659.1659.12663.31663.31665.99

657.33657.33659.21659.21663.32663.32

657.34657.34659.29659.29663.33663.33666.11666.11

657.35657.35659.3659.3663.34663.34666.12666.12

657.4657.4659.41659.41663.35663.35666.13666.13

657.51657.51659.42659.42663.36663.36666.21666.21

657.52657.52659.43659.43663.37663.37666.29666.29

657.59657.59659.49659.49663.38663.38

657.61657.61659.51ex659.51663.39663.39667.11667.11

657.62657.62659.52ex659.52663.51663.51667.12667.12

657.71657.71659.53ex659.51663.52663.52667.13667.13

657.72657.72ex659.52663.53663.53667.21667.21

657.73657.73ex659.59663.7663.7667.22667.22

657.81657.81659.59ex659.59663.81663.81667.29667.29

657.89657.85659.61659.61663.82663.82667.31667.31

657.89659.69659.69663.91ex663.91667.39667.39

657.91657.91663.99663.99667.41667.41

657.92657.92661.11661.11667.42667.42

657.93657.93661.12661.12664.11664.11667.49667.49

661.13661.13664.12664.12

658.11658.11661.21661.21664.31664.31671.21671.21

658.12658.12661.22661.22664.39664.39671.22671.22

658.13658.13661.23661.23664.41664.41671.23671.23

658.19658.19661.29661.29664.42664.42671.31671.31

658.21658.21661.31661.31664.51664.51671.32671.32

658.22658.22661.32661.32664.52664.52671.33671.33

658.23658.23661.33661.33664.53664.53671.41671.41

658.24658.24661.34661.34664.71664.71671.49671.49

658.29658.29661.35661.35664.72664.72671.51671.51

658.31658.31661.36661.36664.81664.81671.52671.52

658.32658.32661.39661.39664.89664.89671.53671.53

658.33658.33661.81661.81664.91664.91671.54671.54

658.39658.39661.82661.82664.92664.92671.55671.55

658.41658.41661.83661.83664.93664.93671.59671.59

658.42658.42662.31662.31664.94664.94

658.43658.43662.32662.32664.95664.95672.41672.41

658.44658.44662.33662.33664.96664.96672.45672.45

658.45658.45662.41662.41672.47672.47

658.46658.46662.42662.42665.1665.11672.49672.49

658.47658.47662.43662.43665.21665.21672.61672.61

658.48658.48662.44662.44665.22665.22672.62672.62

658.51658.51662.45662.45665.23665.23672.69672.69

658.52658.52665.29665.29672.7672.7

658.59658.59663.11663.11665.91665.91672.81672.81



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٢٢٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

672.82672.82674.42674.42ex676.83678.15ex678.11

674.43674.43676.22676.22ex678.12

673.21673.11674.44674.44ex676.83ex678.13

673.12674.51674.51676.25676.25678.19ex678.11

673.21674.52674.52ex676.87ex678.12

673.22676.29676.23ex678.13

673.24673.13675.11675.11676.24678.21678.21

673.14675.12675.12ex676.29678.29678.29

673.15675.2675.22ex676.83

673.23675.31675.31676.31676.31679.11679.11

673.24675.32675.32ex676.84679.12679.12

673.25675.33675.33676.33676.32679.13679.13

673.27673.16675.34675.34676.33679.14679.14

673.17675.35675.35ex676.84679.15679.15

673.26675.36675.36676.34676.34679.16679.16

673.27675.37675.37ex676.87679.17679.17

673.29673.19675.38675.38676.39ex676.39679.31679.31

673.29675.41ex675.21676.41676.41679.32679.32

673.41673.31675.41ex676.88679.33679.33

673.32675.42ex675.21676.42ex676.29679.39679.39

673.33675.42ex676.39679.41679.41

673.34675.43675.43676.42679.42679.42

673.41675.51675.51ex676.46679.43679.43

673.42675.52675.52ex676.47679.44679.44

673.43675.53675.53ex676.88679.49679.49

673.44675.54675.54676.43676.43679.51679.51

673.46673.35675.55675.55ex676.85679.52679.52

673.36675.56675.56676.44676.44679.53679.53

673.37675.61ex675.21ex676.85679.54679.54

673.38675.61676.45676.45679.55679.55

673.45675.62675.62ex676.87679.56679.56

673.46675.71675.71676.46ex676.46679.59679.59

673.47675.72675.72676.47ex676.47

673.48675.73ex675.21676.48676.48681.12681.12

673.49673.39675.73676.81676.81681.13681.13

673.49675.74675.74676.82676.82681.14681.14

673.51673.51676.83ex676.83681.22681.22

673.52673.52676.11676.11676.84ex676.84681.23681.23

673.53673.53676.12676.12676.85ex676.85681.24681.24

676.15676.15676.86676.86681.25681.25

674.11674.11ex676.87676.87ex676.87

674.12674.12676.17676.17676.88ex676.88682.11682.11

674.13674.13ex676.88682.12682.12

674.14674.14676.19676.13677.01677.01682.13682.13

674.21674.21676.14677.09677.09682.14682.14

674.22674.22676.19682.31682.31

674.31674.31ex676.83678.14ex678.11682.32682.32

674.32674.32ex676.88ex678.12682.41682.41

674.41674.41676.21676.21ex678.13682.42682.42



٢٢٣ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

682.51682.51689.92689.92695.46695.46699.16699.16

682.52682.52689.93689.93695.47695.47699.17699.17

682.61682.61689.94689.94695.48695.48699.19699.19

682.62682.62689.95689.95695.49695.49699.21699.21

682.71682.71689.98ex689.96695.51695.51699.22699.22

682.72682.72ex689.97695.52695.52699.31699.31

689.98695.53695.53699.32699.32

683.11683.11689.99689.99695.54695.54699.33699.33

683.12683.12695.55695.55699.4699.41

683.21683.21691.11691.11695.59695.59699.51699.51

683.22683.22691.12691.12695.61695.61699.52699.52

683.23683.23691.13691.13695.62695.62699.53699.53

683.24683.24691.14691.14695.63695.63699.54699.54

691.19691.19695.64695.64699.55699.55

684.11684.11691.21691.21695.7695.7699.61699.61

684.12684.12691.29691.29699.62699.62

684.21684.21696.31696.31699.63699.63

684.22684.22692.11692.11696.35696.35699.65699.65

684.23684.23692.12692.12696.38696.38699.67699.67

684.24684.24692.41692.41696.4696.4699.69699.69

684.25684.25692.42692.42696.51696.51699.71699.71

684.26684.26692.43692.43696.55696.55699.73693.52

684.27684.27692.44692.44696.59696.59ex697.34

696.61696.61699.42

685.11685.11693.11693.11696.62696.62ex699.73

685.12685.12693.12693.12696.63696.63699.75699.75

685.2685.22693.13693.13696.69696.69699.76685.21

693.2693.2696.8696.8685.24

686.11686.11693.5693.51699.76

686.12686.12697.31697.31699.77686.34

686.31686.31694.1694.1697.32697.32699.77

686.32686.32694.21694.21697.33697.33699.78687.22

686.33686.33694.22694.22697.41697.41687.23

694.31694.31697.42ex697.34687.24

687.11687.11694.32694.32697.42699.78

687.12687.12694.33694.33697.43697.43699.79699.79

687.2687.21694.4694.4697.44697.44699.81699.81

697.51697.51699.83699.83

689.11689.11695.1695.1697.52697.52699.85699.85

689.12689.12695.21695.21697.53697.53699.87699.87

689.13689.13695.22695.22697.81697.81699.91699.91

689.14689.14695.23695.23697.82697.82699.92699.92

689.15689.15695.3695.3699.93699.93

689.81689.81695.41695.41699.11699.11699.94699.94

689.82689.82695.42695.42699.12699.12699.95699.95

689.83689.83695.43695.43699.13699.13699.99ex689.96

689.84689.84695.44695.44699.14699.14ex689.97

689.91689.91695.45695.45699.15699.15699.99



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٢٤٤

الباب 7
آالت ومعدات النقل

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

711.11711.11718.93718.93723.93723.93726.69726.67

711.12711.12718.99718.99723.99723.99726.81726.81

711.21711.21726.89726.89

711.22711.22721.11721.11724.33724.33726.91726.91

711.91711.91721.12721.12724.35724.35726.99ex726.68

711.92711.92721.13721.13724.39724.39ex726.99

721.18721.18724.41724.41

712.11712.11721.19721.19724.42724.42727.11727.11

712.19712.19721.21721.21724.43724.43727.19727.19

712.8712.8721.22721.22724.49724.49727.21727.21

721.23721.23724.51724.51727.22727.22

713.11713.11721.26721.26724.52724.52727.29727.29

713.19713.19721.27721.27724.53724.53

713.21713.21721.29721.29724.54724.54728.11ex728.11

713.22713.22721.31721.31724.55724.55728.12ex728.12

713.23713.23721.38721.38724.61724.61728.19ex728.19

713.31713.31721.39721.39724.67724.67728.21ex728.11

713.32713.32721.91721.91724.68724.68ex728.12

713.33713.33721.95721.95724.71724.71ex728.42

713.81713.81721.96721.96724.72724.72ex728.49

713.82713.82721.98721.98724.73724.73ex731.11

713.91713.91721.99721.99724.74724.74ex731.12

713.92713.92724.81724.81ex731.13

722.3722.3724.83724.83ex731.14

714.41714.41722.41722.41724.85724.85ex733.12

714.49714.49722.49722.49724.88724.88ex733.13

714.81714.81724.91724.91ex737.37

714.89714.89723.11723.11724.92724.92ex741.31

714.91714.91723.12723.12ex741.32

714.99714.99723.21723.21725.11725.11ex741.33

723.22723.22725.12725.12ex741.89

716.1716.1723.29723.29725.21725.21ex743.59

716.2716.2723.31723.31725.23725.23ex745.65

716.31716.31723.33723.33725.25725.25ex778.71

716.32716.32723.35723.35725.27725.27ex778.78

716.4716.4723.37723.37725.29725.29ex881.35

716.51716.51723.39723.39725.91725.91728.22ex728.12

716.52716.52723.41723.41725.99725.99ex728.42

716.9716.9723.42723.42ex728.49

723.43723.43726.31726.31ex731.14

718.11718.11723.44723.44726.35726.35ex737.32

718.19718.19723.45723.45726.51726.51ex737.33

718.71718.71723.47723.46726.55726.55ex737.34

718.77718.77723.47726.59726.59ex737.37

718.78718.78723.48723.48726.61726.61ex744.79

718.91718.91723.91723.91726.63726.63ex744.89

718.92718.92723.92723.92726.65726.65ex749.18



٢٢٥ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

ex778.78731.35731.35737.19737.19742.11742.11

ex871.31731.37731.37737.21737.21742.19742.19

ex871.41731.39731.39737.29737.29742.2742.2

ex871.43731.41731.41737.31737.31742.3742.3

ex874.22731.42731.42737.32ex737.32742.4742.4

728.29ex728.19731.43731.43737.33ex737.33742.5742.5

ex728.52731.44731.44737.34ex737.34742.6742.6

ex728.55731.45731.45737.35737.35742.71742.71

ex735.11731.46731.46737.36737.36742.75742.75

ex735.13731.51731.51737.37ex737.37742.91742.91

ex735.15731.52731.52737.39ex737.39742.95742.95

ex735.91731.53731.53737.41737.41

ex735.95731.54731.54737.42737.42743.11743.11

ex737.39731.57731.57737.43737.43743.13743.13

ex741.35731.61731.61737.49737.49743.15743.15

ex741.9731.62731.62743.17743.17

ex743.91731.63731.63741.21741.21743.19743.19

ex744.94731.64731.64741.23741.23ex778.48

ex745.68731.65731.65741.25741.25743.41743.41

ex778.79731.66731.66741.28741.28743.43743.43

ex871.39731.67731.67741.31ex741.31743.45743.45

ex871.49731.69731.69741.32ex741.32743.51743.51

ex874.24731.71731.71741.33ex741.33743.55743.55

ex881.36731.73731.73741.34741.34743.59ex743.59

728.31728.31731.75731.75741.35ex741.35743.61743.61

728.32728.32731.77731.77741.36741.36743.62743.62

728.33728.33731.79731.78741.37741.37743.63743.63

728.34728.34731.79741.38741.38743.64743.64

728.39728.39741.39741.39743.67743.67

728.41728.41733.11733.11741.43741.43743.69743.69

728.42ex728.42733.12ex733.12741.45741.45743.8743.8

728.43728.43733.13ex733.13741.49741.49743.91ex743.91

728.44728.44733.14733.14741.51741.51743.95743.95

728.46728.46733.15733.15741.55741.55

733.16733.16741.59741.59744.11744.11

728.47728.47733.17733.17741.71741.71744.12744.12

728.49ex728.49733.18733.18741.72741.72744.13744.13

728.51728.51733.91733.91741.73741.73744.14744.14

728.52ex728.52733.93733.93741.74741.74744.15744.15

728.53728.53733.95733.95741.75741.75744.19744.19

728.55ex728.55733.99733.99741.81741.81744.21744.21

741.82741.82744.25744.23

731.11ex731.11735.11ex735.11741.83741.83744.25

731.12ex731.12735.13ex735.13741.84741.84744.31744.31

731.13ex731.13735.15ex735.15741.85741.85744.32744.32

731.14ex731.14735.91ex735.91741.86741.86744.33744.33

731.21731.21735.95ex735.95741.87741.87744.34744.34

731.22731.22741.89ex741.89744.35744.35

731.23731.23737.11737.11741.9ex741.9744.37744.37

731.31731.31737.12737.12ex778.48744.39744.39



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٢٦٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

744.41744.41747.2747.2ex751.32ex761.2

744.43744.43747.3747.3ex752.6

744.49744.49747.4747.4ex764.13762.11762.11

744.71744.71747.8747.8ex764.17762.12762.12

744.72744.72747.9747.9751.96ex745.65762.21762.21

744.73744.73ex751.31762.22762.22

744.74744.74748.1748.1ex751.32762.81762.81

744.79ex744.79748.21748.21751.33762.82762.82

744.81744.81748.22748.22751.34762.89762.89

744.85744.85748.31748.31751.35

744.89ex744.89748.32748.32ex751.99763.31763.31

744.91744.91748.39748.39751.97ex726.68ex763.83

744.92744.92748.4748.4ex726.99763.35763.35

744.93744.93748.5748.5759.1763.36ex763.84

744.94ex744.94748.6748.6ex759.93763.39763.33

748.9748.9ex759.95763.82

745.11745.11ex759.97ex763.83

745.12745.12749.11749.11ex764.91ex763.84

745.19745.19749.12749.12751.99751.92763.81ex763.81

ex778.48749.13749.13ex751.99763.84ex763.81

745.21745.21749.14749.14

745.23745.23749.15749.15752.2ex752.1764.11ex764.11

745.27745.27749.16749.16ex752.2ex764.32

745.29745.29749.17749.17752.3ex752.1764.12ex752.9

ex778.48749.18ex749.18ex752.2ex764.11

745.31745.31749.19749.19752.3ex764.13

745.32745.32749.2749.2752.6ex752.6764.15

745.39745.39ex749.99752.7752.7ex764.17

745.61745.61749.91749.91752.8ex752.9764.19

745.62745.62749.99ex749.99752.9ex752.9ex764.31

745.63745.63ex764.32

745.64745.64751.1751.13759.8ex759.91764.81

745.65ex745.65751.15ex759.93764.18ex759.97

745.68ex745.68751.16ex759.95ex764.91

ex778.48751.18ex759.97ex764.93

745.91745.91751.19759.91ex759.91764.21764.21

745.93745.93751.21751.21759.93ex759.93764.22764.22

745.95745.95751.22751.22759.95ex759.95764.23764.23

745.97745.97751.24751.24759.97ex759.97764.24764.24

751.28751.23764.25764.25

746.1746.1751.28761.3ex752.6764.26764.26

746.2746.2751.91751.91ex761.1764.31ex764.31

746.3746.3751.93751.93ex761.2764.32ex764.32

746.4746.4751.94ex745.65761.4ex752.6764.83764.83

746.5746.5ex751.31ex761.1764.84ex763.81

746.8746.8ex751.32ex761.2764.82

746.91746.91ex752.6761.5ex752.6764.92764.92

746.99746.99ex764.17ex761.1764.93ex759.97

751.95ex745.65ex761.2ex764.93

747.1747.1ex751.31761.6ex761.1764.99ex764.99



٢٢٧ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

771.11771.11774.12774.12ex776.45778.81778.81

771.19771.19774.13774.13ex778.89778.82778.82

771.21771.21774.21774.21776.44ex776.41778.83778.83

771.23771.23774.22774.22ex776.43778.84778.84

771.25771.25774.23774.23ex776.45778.85778.85

771.29771.29774.29774.29ex778.89778.86778.86

776.46ex776.41

772.2772.2775.11775.11ex776.43781.1781.1

772.31772.31775.12775.12ex776.45781.2781.2

772.32772.32775.21775.21ex778.89

772.33772.33775.22775.22776.49ex776.41782.11782.11

772.35772.35775.3775.3ex776.43782.19782.19

772.38772.38775.41775.41ex776.45782.21782.21

772.41772.41775.42775.42ex778.89782.23782.23

772.42772.42775.49775.49776.81776.81782.25782.25

772.43772.43775.51ex728.49776.88776.88782.27782.27

772.44772.44ex775.71776.89ex776.89782.29782.29

772.45772.45775.56ex728.49

772.49772.49ex775.73778.11778.11783.11783.11

772.51772.51775.57ex728.55778.12ex778.12783.19783.19

772.52772.52ex775.79778.13ex776.49783.2783.2

772.53772.53775.72775.72ex778.12

772.54772.54775.73ex775.71ex778.89784.1784.1

772.55772.55ex775.73778.17778.17784.21784.21

772.56ex663.91775.79ex775.79778.19778.19784.25784.25

ex699.73775.81775.81778.21778.21784.31784.31

ex893.99775.82775.82778.22778.22784.32784.32

772.57772.57775.83775.83778.23778.23784.33784.33

772.58772.58775.84775.84778.24778.24784.34784.34

772.59772.59775.85775.85778.29778.29ex784.39

772.61772.61775.86775.86778.31778.31784.35784.35

772.62772.62775.87775.87778.33778.33784.36

772.81772.81775.88775.88778.34778.34ex784.39

772.82772.82775.89775.89778.35778.35784.39ex784.39

778.41778.41

773.11773.11776.11776.11778.43778.43785.11785.11

773.12773.12776.12776.12778.45778.45785.13785.13

773.13773.13776.21776.21778.61778.61785.15785.15

773.16773.14776.23776.23778.62778.62785.16785.16

773.15776.25776.25778.63778.63785.17785.17

773.17773.17776.27776.27778.64778.64785.19785.19

773.18773.18776.29776.29778.65778.65785.2785.2

773.22773.22776.31776.31778.66778.66785.31785.31

773.23773.23776.32776.32778.67778.67785.35785.35

773.24773.24776.33776.33778.68778.68785.36785.36

773.26773.26776.35776.35778.69778.69785.37785.37

773.28773.28776.37776.37778.71ex778.71

773.29773.29776.39776.39778.78ex778.78786.1786.1

776.42ex776.41778.79ex776.49786.21786.21

774.11774.11ex776.43ex778.79786.22786.22



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٢٨٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

786.29786.29791.81791.81792.84792.81793.26793.26

786.3786.3791.82791.82792.82793.27793.27

786.83786.83791.91791.91792.91792.91793.28793.28

786.85786.85791.99791.99792.93792.93793.29793.29

786.89786.89792.95792.95793.3793.3

792.11792.11792.97792.97793.51793.51

791.11791.11792.15792.15793.55793.55

791.15791.15792.2792.2793.11793.11793.59793.59

791.21791.21792.3792.3793.12793.12793.7793.7

791.29791.29792.4792.4793.19793.19793.91793.91

791.6791.6792.5792.5793.22793.22793.99793.99

791.7791.7792.83792.83793.24793.24

الباب 8
مصنوعات متنوعة

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

811.0811.0821.25821.25841.59841.59844.23844.23

821.27821.27841.61841.61844.24844.24

812.11812.11821.29821.29841.62841.62844.25844.25

812.15812.15821.31821.31841.69841.69844.26844.26

812.17812.17821.39821.39844.7844.7

812.19812.19821.51821.51842.11842.11844.81844.81

812.21812.21821.53821.53842.19842.19844.82844.82

812.29812.29821.55821.55842.21842.21844.83844.83

821.59821.59842.22842.22844.89844.89

813.11813.11821.71821.71842.3842.3

813.12813.12821.79821.79842.4842.4845.11845.11

813.13813.13821.8821.8842.5842.5845.12845.12

813.15813.15842.6842.6845.21845.21

813.17813.17831.11831.11842.7842.7845.22845.22

813.2813.2831.12831.12842.81842.81845.23845.23

813.8813.8831.19831.19842.82842.82845.24845.24

813.91813.91831.21831.21842.89842.89845.3845.3

813.92813.92831.22831.22845.4845.4

813.99813.99831.29831.29843.1843.1845.51845.51

831.3831.3843.21843.21845.52845.52

821.11821.11831.91831.91843.22843.22845.61845.61

821.12821.12831.99831.99843.23843.23845.62845.62

821.13821.13843.24843.24845.63845.63

821.14821.14841.11841.11843.71843.71845.64845.64

821.15821.15841.12841.12843.79843.79845.81845.81

821.16821.16841.19841.19843.81843.81845.87845.87

841.21841.21843.82843.82845.89845.89

821.17821.17841.22841.22843.89843.89845.91845.91

821.18821.18841.23841.23845.92845.92

821.19821.19841.3841.3844.1844.1845.99845.99

821.21821.21841.4841.4844.21844.21

821.23821.23841.51841.51844.22844.22846.11846.11



٢٢٩ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

846.12846.12851.7851.7874.43874.43884.11884.11

846.13846.13851.9851.9874.45874.45884.15884.15

846.14846.14874.46874.44884.17884.17

846.19846.19871.11871.11874.46884.19884.19

846.23ex846.21871.15871.15874.49874.49884.21884.21

ex846.22871.19871.19874.51874.51884.22884.22

ex846.29871.31ex871.31874.52874.52884.23884.23

846.24ex846.21871.39ex871.39874.53874.53884.31884.31

846.25ex846.22871.41ex871.41874.54874.54884.32884.32

846.29ex846.29871.43ex871.43874.55874.55884.33884.33

846.91846.91871.45871.45874.56874.56884.39884.39

846.92846.92871.49ex871.49874.61874.61

846.93846.93871.91871.91874.63874.63885.31885.31

846.99846.94871.92871.92874.65874.65885.32885.32

846.99871.93871.93874.69874.69885.39885.39

871.99871.99874.71874.71885.41885.41

848.11848.11874.73874.73885.42885.42

848.12848.12872.11872.11ex874.78885.49885.49

848.13848.13872.19872.19874.75874.75885.51885.51

848.19848.19872.21ex872.21874.77874.77885.52885.52

848.21848.21872.25872.25874.78ex874.78885.71885.71

848.22848.22872.29872.29874.79874.79885.72885.72

848.29848.29872.31872.31874.9874.9885.73885.73

848.31848.31872.33872.33885.74885.74

848.32848.32872.35872.35881.11881.11885.75885.75

848.42848.42872.4872.4881.13881.12885.76885.76

848.43848.41881.13885.77885.77

848.43873.11873.11881.14881.14885.78885.78

848.44848.44873.13873.13881.15881.15885.79885.79

848.45848.45873.15873.15881.21881.21885.91885.91

848.48848.48873.19873.19881.22881.22885.92885.92

848.49848.49873.21873.21881.23881.23885.93885.93

873.25873.25881.24881.24885.94885.94

851.11851.11873.29873.29881.31881.31885.95885.95

851.15851.15881.32881.32885.96885.96

851.21851.21874.11874.11881.33881.33885.97885.97

851.22851.22874.12874.12881.34881.34885.98885.98

851.23851.23874.13874.13881.35ex881.35885.99885.99

851.24851.24874.14874.14881.36ex881.36

851.25851.25874.22ex874.22891.11891.11

851.31851.31874.23874.23882.1ex882.1891.12891.12

851.32851.13874.24ex874.24882.2882.2891.13891.13

851.32874.25874.25882.3882.3891.14891.14

851.41851.41874.26874.26882.4882.4891.22891.22

851.48851.42874.31874.31882.5882.5891.23891.23

851.48874.35874.35882.6882.6891.24891.21

851.49851.49874.37874.37891.24

851.51851.51874.39874.39883.1883.1891.29891.29

851.52851.52874.41874.41883.9883.9891.31891.31

851.59851.59874.42874.42891.39891.39



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٣٠٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

891.91891.91894.27897.31897.31899.31899.31

891.93891.93894.29897.32897.32899.32899.32

891.95891.95894.31894.31897.33897.33899.33899.33

891.99891.99894.33894.33897.41897.41899.34899.34

894.35894.35897.49897.49899.35899.35

892.12892.12894.37894.37899.37899.36

892.13892.13894.39894.39898.13898.13899.37

892.14892.14894.41894.41898.15898.15899.39899.39

892.15892.15894.45894.45898.23898.21899.41899.41

892.16892.16894.49894.49898.22899.42899.42

892.19892.19894.6894.6898.23899.49899.49

892.21892.21894.71894.71898.24898.24899.61899.61

892.29892.29894.72894.72898.25898.25899.63ex899.63

892.41892.41894.73894.73898.26898.26899.65899.65

892.42892.42894.74894.74898.29898.29899.66ex899.63

892.81892.81894.75894.75898.42898.41899.66

892.82892.82894.76894.76898.43899.67899.67

892.83892.83894.77894.77898.45899.69899.69

892.84892.84894.78894.78898.51899.71899.71

892.85892.85894.79894.79ex898.59899.72899.72

892.86892.86898.61899.74899.74

892.87892.87895.11895.11898.65899.79899.73

892.89892.89895.12895.12898.67899.79

895.21895.21ex898.79899.81899.81

893.11893.11895.22895.22898.44ex898.59899.82899.82

893.19893.19895.23895.23ex898.79899.83899.83

893.21893.21895.91895.91898.46ex776.41899.84899.84

893.29893.29895.92895.92ex776.89899.85899.85

893.31893.31895.93895.93ex778.78899.86899.86

893.32893.32895.94895.94ex778.79899.87899.87

893.94893.94ex898.59899.88899.88

893.95893.95896.11896.11ex898.79899.89899.89

893.99ex893.99896.12896.12898.49ex898.59899.91899.91

896.2896.2898.71899.92899.92

894.1894.1896.3896.3ex898.79899.94899.94

894.2894.21896.4896.4898.9898.9899.95899.95

894.22896.5896.5899.96899.96

894.23896.6896.6899.11899.11899.97899.97

894.24899.19899.19

894.25897.21897.21899.21899.21

894.26897.29897.29899.29899.29

الباب 9
سلع ومعامالت غري مصنفة يف موضع آخر يف التصنيف املوحد للتجارة الدولية

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

911.0911.0931.0931.0961.0961.0971.01971.01

971.02971.02

971.03971.03



التذيـيل الثالث





٢٣٣ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

الباب 0
أغذية وحيوانات حية

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

001.11001.11016.19016.19034.15034.15037.16037.16

001.19001.19016.81016.81034.16034.16037.17037.17

001.21001.21016.89016.89034.17034.17037.21037.21

001.22001.22034.18034.18037.22037.22

001.31001.31017.1017.1034.19034.19

001.39001.39017.2017.2034.21034.21041.1041.1

001.41001.41017.3017.3034.22034.22041.2041.2

001.49001.49017.4017.4034.23034.23

001.51ex001.5017.5017.5034.24034.24042.1042.1

001.52ex001.5017.6017.6034.25034.25042.2042.2

001.9001.9017.9017.9034.26034.26042.31042.31

034.27034.27042.32042.32

011.11011.11022.11022.11034.28034.28

011.12011.12022.12022.12034.29034.29043.0043.0

011.21011.21022.13022.13034.4034.4

011.22011.22022.21022.21034.51034.51044.1044.1

022.22022.22034.55034.55044.9044.9

012.11012.11022.23022.23

012.12012.12022.24022.24035.11035.11045.1045.1

012.13012.13022.31022.31035.12035.12045.2045.2

012.21012.21022.32022.32035.13035.13045.3045.3

012.22012.22022.33022.33035.21035.21045.91045.91

012.31012.31022.41022.41035.22035.22045.92045.92

012.32012.32022.49022.49035.29035.29045.93045.93

012.33012.33035.3035.3045.99045.99

012.34012.34023.0023.0035.4035.4

012.35ex012.35035.5035.5046.1046.1

012.36ex012.35024.1024.1046.2046.2

012.4012.4024.2024.2036.11036.11ex047.23

012.51012.51024.3024.3036.19036.19

012.52012.52024.91024.91036.2036.2047.11047.11

012.53012.53024.99024.99036.31036.31047.19047.19

012.54012.54036.33036.33047.21047.21

012.55012.55025.1025.1036.35036.35047.22047.22

012.56012.56025.21025.21036.37036.37047.29ex047.23

012.91012.91025.22025.22036.39036.39

012.92ex012.99025.3025.3048.11048.11

012.93012.93037.11037.11048.12048.12

012.99ex012.99034.11034.11037.12037.12048.13048.13

034.12034.12037.13037.13048.14048.14

016.11016.11034.13034.13037.14037.14048.15048.15

016.12016.12034.14034.14037.15037.15048.2048.2

جـدول املطابقة بـني البنـود األساسية للتصنيف املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٣
والتصنيف املوحد للتجارة الدولية، التنقيح ٤

مالحظة: ”ex“ تعين ’’جزء من‘‘.



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٣٤٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

048.3048.3056.75ex056.79059.3059.3074.14074.14

048.41048.41056.76056.76059.91059.91074.31074.31

048.42048.42056.77056.77059.92059.92074.32074.32

048.49048.49056.79ex056.79059.93059.93

048.5048.5059.94059.94075.11075.11

057.11057.11059.95059.95075.12075.12

054.1054.1057.12057.12059.96059.96075.13075.13

054.21054.21057.21057.21075.21075.21

054.22054.22057.22057.22061.11061.11075.22075.22

054.23054.23057.29057.29061.12061.12075.23075.23

054.24054.24057.3057.3061.21061.21075.24075.24

054.25054.25057.4057.4061.29061.29075.25075.25

054.29054.29057.51057.51061.51061.51075.26075.26

054.4054.4057.52057.52061.59061.59075.27075.27

054.51054.51057.6057.6061.6061.6075.28075.28

054.52054.52057.71057.71061.91061.91ex075.29

054.53054.53057.72057.72061.92061.92075.29ex075.29

054.54054.54057.73057.73061.93061.93

054.55054.55057.74057.74061.94061.94081.11081.11

054.56054.56057.75057.75061.95061.95081.12081.12

054.57054.57057.76057.76061.96061.96081.13081.13

054.58054.58057.77057.77061.99061.99081.19081.19

054.59054.59057.78057.78081.23081.23

054.61054.61057.79057.79062.1062.1081.24081.24

054.69054.69057.91057.91062.21062.21081.25ex081.29

054.7054.7057.92057.92062.29062.29081.26081.26

054.81054.81057.93057.93081.29ex081.29

054.83054.83057.94057.94071.11071.11081.31081.31

054.84054.84ex057.98071.12071.12081.32081.32

054.85ex054.89057.95057.950.71.13ex071.32081.33081.33

054.87054.87057.96057.96071.2071.2081.34081.34

054.88ex054.89057.97057.97071.31071.31081.35081.35

054.89ex054.89057.98ex057.98071.32ex071.32081.36081.36

057.99057.99071.33071.33081.37081.37

056.11ex056.19081.38081.38

056.12056.12058.1058.1072.1072.1081.39081.39

056.13056.13058.21058.21072.2072.2081.41081.41

056.19ex056.19058.22058.22072.31072.31081.42081.42

056.41056.41058.31058.31072.32072.32081.51081.51

056.42056.42058.32058.32072.4072.4081.52081.52

056.45056.45058.39058.39072.5072.5081.53081.53

056.46056.46058.92058.92081.94081.94

056.47056.47058.93058.93073.1073.1081.95081.95

056.48056.48058.94058.94073.2073.2081.99081.99

056.61056.61058.95058.95073.3073.3

056.69056.69058.96058.96073.9073.9091.01091.01

056.71056.71058.97058.97091.09091.09

056.72056.72074.11074.11

056.73056.73059.1059.1074.12074.12098.11098.11

056.74056.74059.2059.2074.13074.13098.12098.12



٢٣٥ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

098.13098.13098.43098.43098.6098.6098.94098.94

098.14098.14098.44098.44098.91098.91098.99ex098.99

098.41098.41098.49098.49098.92098.92

098.42098.42098.5098.5098.93098.93

الباب 1
املشروبات والتبغ

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

111.01111.01112.2112.2112.49112.49122.2122.2

111.02111.02112.3112.3122.31122.31

112.41112.41121.1121.1122.32122.32

112.11112.11112.42112.42121.2121.2122.39122.39

112.13112.13112.43ex098.99121.3121.3

112.15112.15112.44112.44

112.17112.17112.45112.45122.1122.1

الباب 2
مواد خام غري صاحلة لألكل، باستثناء الوقود

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

211.11ex211.21222.2222.2232.17232.17251.11251.11

ex211.29222.3222.3232.18232.18251.12251.12

211.12ex211.21222.4222.4232.19232.19251.13251.13

ex211.29222.5222.5232.21232.21251.19251.19

211.13ex211.21222.61222.61232.22232.22251.2251.2

ex211.29222.62222.62251.3251.3

211.2ex211.21222.7ex223.7244.02244.02251.41251.41

211.4ex211.99244.03244.03251.42251.42

211.6211.6223.1223.1244.04244.04251.51251.51

211.7211.7223.2ex223.7251.52251.52

211.91211.91223.4223.4245.01245.01251.61251.61

211.99ex211.99223.5ex223.7245.02245.02251.62251.62

223.7ex223.7251.91251.91

212.1212.1223.9223.9246.11246.11251.92251.92

212.21ex212.29246.15246.15

212.22212.22231.1231.1246.2246.2261.3261.3

212.23ex212.29231.21231.21247.3247.3261.41261.41

212.24ex212.29231.25231.25247.4247.4261.42ex261.42

212.25212.25231.29231.29247.51247.5261.49ex261.42

212.26ex212.29231.3231.3247.52247.9

212.29ex211.99263.1263.1

ex212.29232.11232.11248.11248.11263.2263.2

212.3ex211.99232.12232.12248.19248.19263.31263.31

212.3232.13232.13248.2248.2263.32263.32

232.14232.14248.3248.3263.39263.39

222.11222.11232.15232.15248.4248.4263.4263.4

222.12222.12232.16232.16248.5248.5



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٣٦٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

264.1264.1269.01269.01278.94278.94288.23288.23

264.9264.9269.02269.02278.95278.95288.24288.24

278.96278.96288.25288.25

265.11265.11272.1272.1278.97278.97288.26288.26

265.12265.12272.2272.2278.98278.98

265.13265.13272.31272.31278.99ex278.99289.11289.11

265.21265.21272.32272.32289.19289.19

265.29265.29272.4ex562.39281.4281.4289.21289.21

265.41ex265.8281.5281.5289.29289.29

265.49ex265.8273.11273.11281.6281.6

265.51ex265.8273.12273.12291.11291.11

265.59ex265.8273.13273.13282.1282.1291.15291.15

265.71ex265.8273.22273.22282.21282.21291.16291.16

265.79ex265.8273.23273.23282.29282.29291.91291.91

265.81ex265.8273.24273.24282.31282.31291.92291.92

265.89ex265.8273.31273.31282.32282.32291.93291.93

273.39273.39282.33282.33291.94291.94

266.51266.51273.4273.4282.39282.39291.95291.95

266.52266.52291.96291.96

266.53266.53274.11ex274.1283.1283.1291.97ex291.99

266.59266.59274.19ex274.1283.21ex283.2291.98291.98

266.61266.61274.2274.2283.22ex283.2291.99ex291.99

266.62266.62

266.63266.63277.11277.11284.1284.1292.21ex292.29

266.69266.69277.19277.19284.21284.21292.22292.22

266.71266.71277.21277.21284.22284.22292.29ex292.29

266.72266.72277.22277.22292.31292.31

266.73266.73ex277.23285.1285.1292.32292.32

266.79266.79277.29ex277.23285.2285.2292.39292.39

292.41ex292.49

267.11267.11278.22278.22286.1286.1292.42292.42

267.12267.12278.23278.23286.2286.2292.49ex292.49

267.13267.13278.24278.24292.51292.51

267.21267.21278.25278.25287.4287.4292.52292.52

267.22267.22278.26278.26287.5287.5292.53292.53

278.27278.27287.6287.6292.54292.54

268.11268.11278.29278.29287.7287.7292.59292.59

268.19268.19278.3278.3287.81287.81292.61292.61

268.21268.21278.4278.4287.82287.82292.69292.69

268.29268.29278.51278.51287.83287.83292.71292.71

268.3268.3278.52278.52287.84287.84292.72292.72

268.51ex291.99278.53278.53287.85287.85292.92ex292.99

268.59268.5278.54278.54287.91287.91292.93ex292.99

268.62268.62278.55ex278.99287.92287.92292.94292.94

268.63268.63278.61278.61287.93287.93292.95292.95

268.69268.69278.62278.62287.99287.99292.96292.96

268.71268.71278.69278.69292.97292.97

268.73268.73278.91278.91288.1288.1292.99ex292.99

268.77268.77278.92278.92288.21288.21

278.93278.93288.22288.22



٢٣٧ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

الباب 3
وقود معدين، ومزلقات معدنية، وما يتصل بذلك من مواد

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

321.1321.1334.12ex334.6335.11335.11343.1343.1

321.21321.21ex334.7335.12335.12343.2343.2

321.22321.22334.19ex334.6335.21335.21

ex334.7335.22335.22344.1344.1

322.1322.1334.21ex334.6335.23335.23344.2344.2

322.21322.21ex334.7335.24335.24344.9344.9

322.22322.22334.29ex334.6335.25335.25

322.3322.3ex334.7335.31335.31345.0345.0

334.3ex334.6335.32335.32

325.0325.0ex334.7335.41335.41351.0351.0

334.4ex334.6335.42335.42

333.0333.0ex334.7335.43335.43

334.5ex334.6

334.11ex334.6ex334.7342.1342.1

ex334.7342.5342.5

الباب 4
زيوت ودهون، ومشوع حيوانية ونباتية

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

411.11411.11421.19421.19421.71421.71422.5422.5

411.12411.12421.21421.21421.79421.79422.91ex422.9

411.13411.13421.29421.29421.8421.8422.99ex422.9

411.2411.2421.31421.31

411.31411.31421.39421.39422.11422.11431.1431.1

411.32411.32421.41421.41422.19422.19431.21431.21

411.33411.33421.42421.42422.21422.21431.22431.22

411.34ex411.35421.49421.49422.29422.29431.31ex512.17

411.35ex411.35421.51421.51422.31422.31512.18

411.39411.39421.59421.59422.39422.39431.33431.3

421.61421.61422.41422.41431.41431.41

421.11421.11421.69421.69422.49422.49431.42431.42

الباب 5
مواد كيميائية ومنتجات متصلة ا، غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

511.11511.11511.23511.23511.32511.32511.39511.39

511.12511.12511.24511.24511.33511.33511.4511.4

511.13511.13511.25511.25511.34511.34

511.14511.14511.26511.26511.35511.35512.11512.11

511.19511.19511.27511.27511.36511.36512.12512.12

511.21511.21511.29511.29511.37511.37512.13512.13

511.22511.22511.31511.31511.38511.38512.14512.14



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٣٨٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

512.15512.15514.64514.64516.24516.24ex524.96

512.16512.16514.65514.65516.25516.25

512.17ex512.17514.67514.67516.26516.26523.1523.1

512.19512.19514.71514.71516.27516.27523.21523.21

512.21512.21514.73514.73516.28516.28523.22523.22

512.22512.22514.79514.79516.29516.29523.29523.29

512.23512.23514.81514.81516.31516.31ex524.96

512.24512.24514.82514.82516.39516.39523.31523.31

512.25512.25514.83514.83516.91516.91523.32523.32

512.29512.29514.84514.84516.92516.92523.39523.39

512.31512.31514.85514.85516.99516.99523.41523.41

512.35512.35514.86514.86523.42523.42

512.41512.41514.89514.89522.1522.1ex524.96

512.42512.42522.21522.21523.43523.43

512.43512.43515.41ex515.49522.22522.22523.44523.44

512.44512.44515.42515.42522.23522.23523.45523.45

515.43515.43522.24522.24523.49523.49

513.71513.71515.44515.44522.25522.25ex524.96

513.72513.72515.49ex515.49522.26522.26523.51523.51

513.73513.73515.5515.5522.27522.27523.52523.52

513.74513.74ex524.96522.28522.28523.59523.59

513.75513.75515.61515.61ex522.29ex524.96

513.76513.76515.62515.62522.29ex522.29523.61523.61

513.77513.77515.63515.63522.31522.31523.62ex523.63

513.78513.78515.69515.69522.32522.32523.63ex523.63

513.79513.79ex524.96522.33522.33523.64523.64

513.81513.81515.71515.71522.34522.34523.65523.65

513.82513.82515.72515.72522.35522.35ex524.96

513.83513.83515.73515.73522.36522.36523.71ex523.79

513.84513.84515.74515.74522.37522.37523.72523.72

513.85513.85515.75515.75522.38ex522.39523.73523.73

513.89513.89515.76515.76522.39ex522.39523.74523.74

513.91513.91515.77515.77522.41522.41523.75ex523.79

ex524.96ex541.54522.42522.42523.79ex523.79

513.92513.92515.78515.78522.51522.51523.81523.81

ex541.56515.79515.79522.52522.52ex524.96

513.93513.93ex524.96522.53522.53523.82ex523.89

513.94513.94ex541.54522.54522.54ex524.96

513.95513.95ex541.56522.55522.55523.83523.83

513.96513.96515.8515.8522.56522.56523.84523.84

ex541.56522.57522.57523.89ex523.89

516.12516.12522.61522.61ex524.96

514.51514.51516.13516.13522.62522.62

514.52514.52516.14516.14522.63522.63524.31524.31

514.53514.53516.15516.15522.64522.64ex524.96

514.54514.54516.16516.16522.65522.65524.32524.32

514.55514.55516.17516.17522.66522.66ex524.96

514.61514.61516.21516.21522.67522.67524.91524.91

514.62514.62516.22516.22522.68522.68524.92524.92

514.63514.63516.23516.23522.69522.69ex524.96



٢٣٩ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

524.93524.93533.53533.53542.12ex541.99554.32554.32

524.94524.94533.54533.54542.13ex541.99554.33554.33

ex524.96533.55533.55542.13554.34554.34

524.95524.95542.19ex541.99554.35554.35

ex524.96541.11ex541.17542.19

524.99ex524.96541.12541.12542.21ex541.99562.11562.11

524.99541.13541.13542.21562.12562.12

541.14541.14542.22ex541.99562.13562.13

525.11525.11541.15541.15542.22562.14562.14

525.13525.13541.16541.16542.23ex541.99562.15ex562.19

525.15525.15541.17ex541.17542.23562.16562.16

525.17525.17541.31541.31542.24ex541.99562.17562.17

525.19525.19541.32541.32542.24562.19ex562.19

525.91525.91541.33541.33542.29ex541.99562.21ex562.29

525.95525.95541.39541.39542.29562.22562.22

541.41541.41542.31ex541.99562.29ex562.29

531.11531.11541.42541.42542.31562.31562.31

531.12531.12541.43541.43542.32ex541.99562.32562.32

531.13531.13541.44541.44542.32562.39ex562.39

531.14531.14541.45541.45542.91ex541.99562.91562.91

531.15531.15541.46541.46542.91562.92562.92

531.16531.16541.47ex541.49542.92ex541.99562.93562.93

531.17531.17541.49ex541.49542.92562.94562.94

531.19531.19541.51ex541.54542.93ex541.99562.95562.95

531.21531.21541.52ex541.54542.93562.96562.96

531.22531.22541.53ex541.53562.99562.99

ex541.54551.31551.31

532.21ex524.96541.59ex541.53551.32551.32571.11571.11

532.21ex541.54551.33551.33571.12571.12

532.22532.22541.55551.35551.35571.2571.2

532.31532.31ex541.56551.41551.41571.9571.9

532.32532.32541.59551.49551.49

541.61541.61572.11572.11

533.11533.11541.62541.62553.1553.1572.19572.19

533.12533.12ex541.99553.2553.2572.91572.91

533.13ex533.17541.63541.63553.3553.3572.92572.92

533.14533.14ex541.99553.4553.4572.99572.99

533.15533.15541.64541.64553.51553.51

533.16ex533.17ex541.99553.52553.52573.11573.11

533.17ex533.17541.91541.91553.53553.53573.12573.12

533.18ex524.96ex541.99553.54553.54573.13573.13

533.18542.12553.59553.59573.91573.91

533.21533.21541.92541.92573.92573.92

533.29533.29ex541.99554.11554.11573.93573.93

533.41533.41541.93541.93554.15554.15573.94573.94

533.42533.42ex541.99554.19554.19573.99573.99

533.43533.43541.99ex541.99554.21554.21

533.44533.44554.22554.22574.11574.11

533.51533.51542.11ex541.99554.23554.23574.19574.19

533.52533.52542.11554.31554.31574.2574.2



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٤٠٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

574.31574.31581.3581.3ex591.9598.11598.11

574.32574.32581.4581.4591.41591.4598.12598.12

574.33574.33581.5581.5ex591.9598.13598.13

574.34574.34581.6581.6591.49ex591.9598.14598.14

574.39574.39581.7581.7598.18598.18

592.11592.11598.31ex598.39

575.11575.11582.11582.11592.12592.12598.35598.35

575.12575.12582.19582.19592.13592.13598.39ex598.39

575.13575.13582.21ex541.99592.14592.14598.41ex598.4

575.19575.19582.21592.15592.15598.45ex598.4

575.21575.21582.22ex541.99592.16592.16598.5598.5

575.29575.29582.22592.17592.17598.61598.61

575.31575.31582.23ex541.99592.21592.21598.63598.63

575.39575.39582.23592.22592.22598.64598.64

575.41575.41582.24ex541.99592.23ex524.96598.65598.65

575.42575.42582.24592.23598.67ex598.67

575.43575.43582.25ex541.99592.24592.24598.69ex524.96

575.44575.44582.25592.25ex524.96598.69

575.45575.45582.26ex541.99592.25598.81598.81

575.51575.51582.26592.26592.26598.83598.83

575.52575.52582.27ex541.99592.27592.27598.85598.85

575.53575.53ex582.28592.29592.29598.89598.89

575.54575.54582.28ex541.99598.91598.91

575.59575.59ex582.28593.11593.11598.93598.93

575.91575.91582.29ex541.99593.12593.12598.94598.94

575.92575.92582.29593.2593.2598.95598.95

575.93575.93582.91ex541.99593.31593.31598.96598.96

575.94575.94582.91593.33593.33598.97598.97

575.95575.95582.99582.99598.98598.98

575.96575.96597.21597.21598.99ex541.99

575.97575.97583.1583.1597.25597.25ex598.67

583.2583.2597.29597.29598.99

579.1579.1583.9583.9597.31597.31599.1

579.2579.2597.33597.33599.3

579.3579.3591.1591.1597.71597.71599.4

579.9579.9ex591.9597.72597.72599.9

591.2591.2597.73597.73

581.1581.1ex591.9597.74597.74

581.2581.2591.3591.3

الباب 6
سلع مصنوعة مصنفة أساسًا حسب املادة

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

611.2611.2611.41ex211.21611.51ex611.51611.62

611.3ex211.21ex211.29611.52ex611.51611.71611.71

ex611.43ex611.43611.52611.72611.72

ex611.44611.42ex611.44611.61ex611.61611.79611.79

ex611.45ex611.45611.62ex611.61611.81611.81



٢٤١ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

611.83611.83633.21633.21ex641.29ex641.29

633.29633.29641.26ex641.26ex641.51

612.1ex612.9ex641.29ex641.52

612.2612.2634.11634.11641.27ex641.26ex641.54

612.9ex612.9634.12634.12ex641.29ex641.56

634.21634.21641.29ex641.29ex641.59

613.11613.11634.22634.22641.31641.31ex642.99

613.12ex613.19634.23634.23641.32ex641.32641.59ex641.29

613.13ex613.19634.31ex634.31641.33ex641.32ex641.51

613.19ex613.19ex634.32ex641.34ex642.99

613.2613.2634.39ex634.31641.34ex641.34641.61641.61

613.3613.3ex634.32641.41641.41ex642.99

634.41ex634.32ex642.99641.62641.62

621.11621.11ex634.33641.42641.42ex642.99

621.12621.12ex634.39ex642.99641.63641.63

621.19621.19634.49ex634.32641.46641.46641.64641.64

621.21621.21ex634.33ex642.99ex642.99

621.29621.29ex634.39641.47641.47641.69641.69

621.31621.31634.51ex634.54ex642.99ex642.99

621.32621.32ex634.59641.48641.48641.71ex641.71

621.33621.33634.52ex634.54ex642.99641.72ex641.72

621.41621.41ex634.59641.51ex641.51641.73ex641.73

621.42621.42634.53ex634.54ex642.99641.74641.74

621.43621.43ex634.59641.52ex641.52641.75641.75

621.44621.44634.59ex634.59ex642.99641.76641.76

621.45621.45634.91634.91641.53641.53641.77641.77

634.93634.93ex642.99641.78ex641.78

625.1625.1641.54ex641.29641.79ex641.79

625.2625.2635.11635.11ex641.51641.91ex641.92

625.3625.3635.12635.12ex641.54ex642.99

625.41625.41635.2635.2ex641.59641.92ex641.92

625.42625.42635.31635.31ex642.99ex642.99

625.51625.51635.32635.32641.55641.55641.93641.93

625.59625.59635.33635.33641.56ex641.56641.94641.94

625.91625.91635.39635.34ex642.99

625.92625.92635.39641.57ex641.21642.11642.11

625.93625.93635.41635.41ex641.22642.12642.12

625.94625.94635.42635.42ex641.24642.13642.13

635.49635.49ex641.26642.14642.14

629.11629.11635.91635.91ex641.29642.15642.15

629.19629.19635.99635.99ex641.51642.16642.16

629.21ex629.21ex641.52642.21642.21

629.29ex629.21641.1641.1ex641.54642.22642.22

629.22ex641.29ex641.56642.23642.23

629.91629.91641.21ex641.21ex641.59642.31642.31

629.92629.92641.22ex641.22ex642.99642.32642.32

629.99629.99641.23ex641.26641.58ex641.21642.33642.33

ex641.29ex641.22642.34642.34

633.11633.11641.24ex641.24ex641.24642.35642.35

633.19633.19641.25ex641.26ex641.26642.39642.39



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٤٢٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

642.41642.41ex651.76652.64652.64654.21654.21

642.42642.42651.73651.73652.65652.65654.22654.22

642.43642.43651.74ex651.74652.91652.91654.31654.31

642.44ex641.78651.75ex651.75652.92652.92654.32654.32

ex642.99651.76ex651.76652.93652.93654.33654.33

642.45642.45651.77651.77652.94652.94654.34654.34

642.48ex641.22651.81651.81652.95652.95654.35654.35

ex641.24651.82651.82652.96652.96654.41654.41

ex641.26651.83651.83652.97652.97654.42654.42

ex641.29651.84651.84652.98652.98654.5654.5

ex641.32651.85651.85654.6654.6

ex641.34651.86651.86653.11653.11654.91654.91

ex642.99651.87651.87653.12653.12654.92654.92

642.91642.91651.88651.88653.13653.13654.93654.93

642.92ex642.99651.91651.91653.14653.14654.94ex654.94

642.93642.93651.92651.92653.15653.15654.95654.95

642.94642.94651.93651.93653.16653.16654.96654.96

642.95642.95651.94651.94653.17653.17654.97654.97

642.99ex641.32651.95651.95653.18653.18

ex642.99651.96651.96653.19653.19655.11655.11

651.97651.97653.21653.21655.12655.12

651.12651.12651.99651.99653.25653.25655.19655.19

651.13651.13653.29653.29655.21ex541.99

651.14651.14652.11ex654.94653.31653.31655.21

651.15651.15652.12652.12ex653.32655.22655.22

651.16651.16652.13652.13ex653.35655.23ex541.99

651.17651.17652.14652.14653.32ex653.32655.23

651.18651.18652.15652.15653.33653.33655.29655.29

651.19651.19652.21652.21ex653.34

651.21651.21652.22652.22ex653.35656.11656.11

651.22651.22652.23652.23653.34ex653.34656.12656.12

651.31651.31652.24652.24ex653.35656.13656.13

651.32651.32652.25652.25653.41653.41656.14656.14

651.33651.33652.26652.26ex653.43656.21656.21

651.34651.34652.31652.31653.42653.42656.29656.29

651.41651.41652.32652.32653.43ex653.43656.31656.31

651.42651.42652.33652.33653.51653.51656.32656.32

651.43651.43652.34652.34653.52653.52656.41656.41

651.44651.44652.41652.41653.59653.59656.42656.42

651.51651.51652.42652.42653.6653.6656.43656.43

651.52651.52652.43652.43653.81653.81656.51656.51

651.59651.59652.44652.44653.82653.82656.59656.59

651.61ex651.78652.45652.45653.83653.83

651.62651.62652.51652.51653.89653.89657.11657.11

651.63651.63652.52652.52653.91653.91657.12657.12

651.64651.64652.53652.53653.93653.93657.19657.19

651.69651.69652.54652.54657.2657.2

651.71ex651.78652.61652.61654.11654.11657.31657.31

651.72ex651.74652.62652.62654.13654.13657.32657.32

ex651.75652.63652.63654.19654.19657.33657.33



٢٤٣ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

657.34657.34ex641.79663.22663.22665.94665.94

657.35657.35ex642.99663.29663.29665.95665.95

657.4657.4659.12659.1663.31663.31665.99ex665.99

657.51657.51659.21659.21663.32663.32

657.52657.52659.29659.29663.33663.33666.11666.11

657.59657.59659.3659.3663.34663.34666.12666.12

657.61657.61659.41659.41663.35663.35666.13666.13

657.62657.62659.42659.42663.36663.36666.21666.21

657.71657.71659.43659.43663.37663.37666.29666.29

657.72657.72659.49659.49663.38663.38

657.73657.73659.51659.51663.39663.39667.11667.11

657.81657.81ex659.53663.51663.51667.12667.12

657.85ex657.89659.52659.52663.52663.52667.13667.13

657.89ex657.89ex659.53663.53663.53667.21667.21

657.91657.91659.59ex659.53663.7663.7667.22667.22

657.92657.92659.59663.81663.81667.29667.29

657.93657.93659.61659.61663.82663.82667.31667.31

659.69659.69663.91663.91667.39667.39

658.11658.11ex772.56667.41667.41

658.12658.12661.11661.11663.99663.99667.42667.42

658.13658.13661.12661.12667.49667.49

658.19658.19661.13661.13664.11664.11

658.21658.21661.21661.21664.12664.12671.21671.21

658.22658.22661.22661.22664.31664.31671.22671.22

658.23658.23661.23661.23664.39664.39671.23671.23

658.24658.24661.29661.29664.41664.41671.31671.31

658.29658.29661.31661.31664.42664.42671.32671.32

658.31658.31661.32661.32664.51664.51671.33671.33

658.32658.32661.33661.33664.52664.52671.41671.41

658.33658.33661.34661.34664.53664.53671.49671.49

658.39658.39661.35661.35664.71664.71671.51671.51

658.41658.41661.36661.36664.72664.72671.52671.52

658.42658.42661.39661.39664.81664.81671.53671.53

658.43658.43661.81661.81664.89664.89671.54671.54

658.44658.44661.82661.82664.91664.91671.55671.55

658.45658.45661.83661.83664.92664.92671.59671.59

658.46658.46664.93664.93

658.47658.47662.31662.31664.94664.94672.41672.41

658.48658.48662.32662.32664.95664.95672.45672.45

658.51658.51662.33662.33664.96664.96672.47672.47

658.52658.52662.41662.41672.49672.49

658.59658.59662.42662.42665.11665.1672.61672.61

658.91658.91662.43662.43665.12ex665.99672.62672.62

658.92658.92662.44662.44665.21665.21672.69672.69

658.93658.93662.45662.45665.22665.22672.7672.7

658.99658.99665.23665.23672.81672.81

663.11663.11665.29665.29672.82672.82

659.11ex641.71663.12663.12665.91665.91

ex641.72663.13663.13665.92665.92673.11ex673.21

ex641.73663.21663.21665.93665.93673.12ex673.21



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٤٤٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

673.13ex673.24674.52674.52676.33ex676.33ex678.15

673.14ex673.24676.34ex676.34ex678.19

673.15ex673.24675.11675.11676.39676.39678.21678.21

673.16ex673.27675.12675.12ex676.42678.29678.29

673.17ex673.27675.21ex675.41676.41ex676.41

673.19ex673.29ex675.42676.42ex676.42679.11679.11

673.21ex673.21ex675.61676.43ex676.43679.12679.12

673.22ex673.21ex675.73676.44ex676.44679.13679.13

673.23ex673.24675.22675.2676.45ex676.45679.14679.14

673.24ex673.24675.31675.31676.46ex676.42679.15679.15

673.25ex673.24675.32675.32676.46679.16679.16

673.26ex673.27675.33675.33676.47ex676.42679.17679.17

673.27ex673.27675.34675.34676.47679.31679.31

673.29ex673.29675.35675.35676.48676.48679.32679.32

673.31ex673.41675.36675.36676.81676.81679.33679.33

673.32ex673.41675.37675.37676.82676.82679.39679.39

673.33ex673.41675.38675.38676.83ex676.19679.41679.41

673.34ex673.41675.41ex675.41ex676.21679.42679.42

673.35ex673.46675.42ex675.42ex676.22679.43679.43

673.36ex673.46675.43675.43ex676.29679.44679.44

673.37ex673.46675.51675.51676.83679.49679.49

673.38ex673.46675.52675.52676.84ex676.31679.51679.51

673.39ex673.49675.53675.53ex676.33679.52679.52

673.41ex673.41675.54675.54676.84679.53679.53

673.42ex673.41675.55675.55676.85ex676.43679.54679.54

673.43ex673.41675.56675.56ex676.44679.55679.55

673.44ex673.41675.61ex675.61676.85679.56679.56

673.45ex673.46675.62675.62676.86676.86679.59679.59

673.46ex673.46675.71675.71676.87ex676.15

673.47ex673.46675.72675.72ex676.25681.12681.12

673.48ex673.46675.73ex675.73ex676.34681.13681.13

673.49ex673.49675.74675.74ex676.45681.14681.14

673.51673.51676.87681.22681.22

673.52673.52676.11676.11676.88ex676.17681.23681.23

673.53673.53676.12676.12ex676.19681.24681.24

676.13ex676.19ex676.41681.25681.25

674.11674.11676.14ex676.19ex676.42

674.12674.12676.15ex676.15676.88682.11682.11

674.13674.13676.17ex676.17682.12682.12

674.14674.14676.19ex676.19677.01677.01682.13682.13

674.21674.21676.21ex676.21677.09677.09682.14682.14

674.22674.22676.22ex676.22682.31682.31

674.31674.31676.23ex676.29678.11ex678.14682.32682.32

674.32674.32676.24ex676.29ex678.15682.41682.41

674.41674.41676.25ex676.25ex678.19682.42682.42

674.42674.42676.29ex676.29678.12ex678.14682.51682.51

674.43674.43ex676.42ex678.15682.52682.52

674.44674.44676.31ex676.31ex678.19682.61682.61

674.51674.51676.32ex676.33678.13ex678.14682.62682.62



٢٤٥ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

682.71682.71689.84689.84695.41695.41699.11699.11

682.72682.72689.91689.91695.42695.42699.12699.12

689.92689.92695.43695.43699.13699.13

683.11683.11689.93689.93695.44695.44699.14699.14

683.12683.12689.94689.94695.45695.45699.15699.15

683.21683.21689.95689.95695.46695.46699.16699.16

683.22683.22689.96ex689.98695.47695.47699.17699.17

683.23683.23ex699.99695.48695.48699.19699.19

683.24683.24689.97ex689.98695.49695.49699.21699.21

ex699.99695.51695.51699.22699.22

684.11684.11689.98ex689.98695.52695.52699.31699.31

684.12684.12689.99689.99695.53695.53699.32699.32

684.21684.21695.54695.54699.33699.33

684.22684.22691.11691.11695.55695.55699.41699.4

684.23684.23691.12691.12695.59695.59699.42ex699.73

684.24684.24691.13691.13695.61695.61699.51699.51

684.25684.25691.14691.14695.62695.62699.52699.52

684.26684.26691.19691.19695.63695.63699.53699.53

684.27684.27691.21691.21695.64695.64699.54699.54

691.29691.29695.7695.7699.55699.55

685.11685.11699.61699.61

685.12685.12692.11692.11696.31696.31699.62699.62

685.21ex699.76692.12692.12696.35696.35699.63699.63

685.22685.2692.41692.41696.38696.38699.65699.65

685.24ex699.76692.42692.42696.4696.4699.67699.67

692.43692.43696.51696.51699.69699.69

686.11686.11692.44692.44696.55696.55699.71699.71

686.12686.12696.59696.59699.73ex699.73

686.31686.31693.11693.11696.61696.61ex772.56

686.32686.32693.12693.12696.62696.62699.75699.75

686.33686.33693.13693.13696.63696.63699.76ex699.76

686.34ex699.77693.2693.2696.69696.69699.77ex699.77

693.51693.5696.8696.8699.78ex699.78

687.11687.11693.52ex699.73699.79699.79

687.12687.12697.31697.31699.81699.81

687.21687.2694.1694.1697.32697.32699.83699.83

687.22ex699.78694.21694.21697.33697.33699.85699.85

687.23ex699.78694.22694.22697.34ex697.42699.87699.87

687.24ex699.78694.31694.31ex699.73699.91699.91

694.32694.32697.41697.41699.92699.92

689.11689.11694.33694.33697.42ex697.42699.93699.93

689.12689.12694.4694.4697.43697.43699.94699.94

689.13689.13697.44697.44699.95699.95

689.14689.14695.1695.1697.51697.51699.99ex699.99

689.15689.15695.21695.21697.52697.52

689.81689.81695.22695.22697.53697.53

689.82689.82695.23695.23697.81697.81

689.83689.83695.3695.3697.82697.82



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٤٦٤

الباب 7
آالت ومعدات النقل

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

711.11711.11718.93718.93723.93723.93726.67726.69

711.12711.12718.99718.99723.99723.99726.68ex726.99

711.21711.21ex751.97

711.22711.22721.11721.11724.33724.33726.81726.81

711.91711.91721.12721.12724.35724.35726.89726.89

711.92711.92721.13721.13724.39724.39726.91726.91

721.18721.18724.41724.41726.99ex726.99

712.11712.11721.19721.19724.42724.42ex751.97

712.19712.19721.21721.21724.43724.43

712.8712.8721.22721.22724.49724.49727.11727.11

721.23721.23724.51724.51727.19727.19

713.11713.11721.26721.26724.52724.52727.21727.21

713.19713.19721.27721.27724.53724.53727.22727.22

713.21713.21721.29721.29724.54724.54727.29727.29

713.22713.22721.31721.31724.55724.55

713.23713.23721.38721.38724.61724.61728.11728.11

713.31713.31721.39721.39724.67724.67ex728.21

713.32713.32721.91721.91724.68724.68728.12728.12

713.33713.33721.95721.95724.71724.71ex728.21

713.81713.81721.96721.96724.72724.72ex728.22

713.82713.82721.98721.98724.73724.73728.19728.19

713.91713.91721.99721.99724.74724.74ex728.29

713.92713.92724.81724.81728.31728.31

722.3722.3724.83724.83728.32728.32

714.41714.41722.41722.41724.85724.85728.33728.33

714.49714.49722.49722.49724.88724.88728.34728.34

714.81714.81724.91724.91728.39728.39

714.89714.89723.11723.11724.92724.92728.41728.41

714.91714.91723.12723.12728.42ex728.21

714.99714.99723.21723.21725.11725.11ex728.22

723.22723.22725.12725.12728.42

716.1716.1723.29723.29725.21725.21728.43728.43

716.2716.2723.31723.31725.23725.23728.44728.44

716.31716.31723.33723.33725.25725.25728.46728.46

716.32716.32723.35723.35725.27725.27728.47728.47

716.4716.4723.37723.37725.29725.29728.49ex728.21

716.51716.51723.39723.39725.91725.91ex728.22

716.52716.52723.41723.41725.99725.99728.49

716.9716.9723.42723.42ex775.51

723.43723.43726.31726.31ex775.56

718.11718.11723.44723.44726.35726.35728.51728.51

718.19718.19723.45723.45726.51726.51728.52ex728.29

718.71718.71723.46ex723.47726.55726.55728.52

718.77718.77723.47ex723.47726.59726.59728.53728.53

718.78718.78723.48723.48726.61726.61728.55ex728.29

718.91718.91723.91723.91726.63726.63728.55

718.92718.92723.92723.92726.65726.65ex775.57



٢٤٧ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

731.11ex728.21733.17733.17741.33743.45743.45

731.11733.18733.18741.34741.34743.51743.51

731.12ex728.21733.91733.91741.33ex728.21743.43743.43

731.12733.93733.93741.35ex728.29743.55743.55

731.13ex728.21733.95733.95741.35743.59ex728.21

731.13733.99733.99741.36741.36743.59

731.14ex728.21741.37741.37743.61743.61

ex728.22735.11ex728.29741.38741.38743.62743.62

731.14735.11741.39741.39743.63743.63

731.21731.21735.13ex728.29741.43741.43743.64743.64

731.22731.22735.13741.45741.45743.67743.67

731.23731.23735.15ex728.29741.49741.49743.69743.69

731.31731.31735.15741.51741.51743.8743.8

731.35731.35735.91ex728.29741.55741.55743.91ex728.29

731.37731.37735.91741.59741.59743.91

731.39731.39735.95ex728.29741.71741.71743.95743.95

731.41731.41735.95741.72741.72

731.42731.42741.73741.73744.11744.11

731.43731.43737.11737.11741.74741.74744.12744.12

731.44731.44737.12737.12741.75741.75744.13744.13

731.45731.45737.19737.19741.81741.81744.14744.14

731.46731.46737.21737.21741.82741.82744.15744.15

731.51731.51737.29737.29741.83741.83744.19744.19

731.52731.52737.31737.31741.84741.84744.21744.21

731.53731.53737.32ex728.22741.85741.85744.23ex744.25

731.54731.54737.32741.86741.86744.25ex744.25

731.57731.57737.33ex728.22741.87741.87744.31744.31

731.61731.61737.33741.89ex728.21744.32744.32

731.62731.62737.34ex728.22741.89744.33744.33

731.63731.63737.34741.9ex728.29744.34744.34

731.64731.64737.35737.35ex741.9744.35744.35

731.65731.65737.36737.36744.37744.37

731.66731.66737.37ex728.21742.11742.11744.39744.39

731.67731.67ex728.22742.19742.19744.41744.41

731.69731.69737.37742.2742.2744.43744.43

731.71731.71737.39ex728.29742.3742.3744.49744.49

731.73731.73737.39742.4742.4744.71744.71

731.75731.75737.41737.41742.5742.5744.72744.72

731.77731.77737.42737.42742.6742.6744.73744.73

731.78ex731.79737.43737.43742.71742.71744.74744.74

731.79ex731.79737.49737.49742.75742.75744.79ex728.22

742.91742.91744.81744.81

733.11733.11741.21741.21742.95742.95744.85744.85

733.12ex728.21741.23741.23744.89ex728.22

733.12741.25741.25743.11743.11744.89

733.13ex728.21741.28741.28743.13743.13744.91744.91

733.13741.31ex728.21743.15743.15744.92744.92

733.14733.14741.31743.17743.17744.93744.93

733.15733.15741.32ex728.21743.19ex743.19744.94ex728.29

733.16733.16741.32743.41743.41744.94



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٤٨٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

745.11745.11748.9748.9ex761.3ex763.39

745.12745.12ex761.4

745.19ex745.19749.11749.11ex761.5764.11ex764.11

745.21745.21749.12749.12752.7752.7ex764.12

745.23745.23749.13749.13752.9752.8764.13ex751.95

745.27745.27749.14749.14752.9ex764.12

745.29ex745.29749.15749.15ex764.12764.15ex 764.12

745.31745.31749.16749.16764.17ex 751.94

745.32745.32749.17749.17759.1ex751.97ex 751.95

745.39745.39749.18ex728.22759.91ex759.8ex 764.12

745.61745.61749.18759.91764.19ex 764.12

745.62745.62749.19749.19759.93ex751.97764.21764.21

745.63745.63749.2ex749.2ex759.8764.22764.22

745.64745.64749.91749.91759.93764.23764.23

745.65ex728.21749.99ex749.2759.95ex751.97764.24764.24

745.65749.99ex759.8764.25764.25

ex751.94759.95764.26764.26

ex751.95751.13ex751.1759.97ex751.97764.31ex764.12

ex751.96751.15ex751.1ex759.8764.31

745.68ex728.29751.16ex751.1759.97764.32ex764.11

ex745.68751.18ex751.1ex764.18ex764.12

745.91745.91751.19ex751.1ex764.93764.32

745.93745.93751.21751.21764.81ex764.12

745.95745.95751.22751.22761.1ex761.3764.82ex764.84

745.97745.97751.23ex751.28ex761.4764.83764.83

751.24751.24ex761.5764.91ex751.97

746.1746.1751.28ex751.28ex761.6ex764.18

746.2746.2751.31ex751.94761.2ex761.3764.92764.92

746.3746.3ex751.95ex761.4764.93ex764.18

746.4746.4ex751.96ex761.5ex764.93

746.5746.5751.32ex751.94ex761.6764.99764.99

746.91746.91ex751.95

746.99746.99ex751.96762.11762.11771.11771.11

751.33ex751.96762.12762.12771.19771.19

747.1747.1751.34ex751.96762.21762.21771.21771.21

747.2747.2751.35ex751.96762.22762.22771.23771.23

747.3747.3751.91751.91762.81762.81771.25771.25

747.4747.4751.92ex751.99762.82762.82771.29771.29

747.8747.8751.93751.93762.89762.89

747.9747.9751.99ex751.96772.2772.2

ex751.99763.31ex763.31772.31772.31

748.1748.1763.33ex763.39772.32772.32

748.21748.21752.1ex752.2763.35763.35772.33772.33

748.22748.22ex752.3763.81763.81772.35772.35

748.31748.31752.2ex752.2763.84772.38772.38

748.32748.32ex752.3ex764.84772.41772.41

748.39748.39752.3ex752.3763.82ex763.39772.42772.42

748.4748.4752.6ex751.94763.83ex763.31772.43772.43

748.5748.5ex751.95ex763.39772.44772.44

748.6748.6752.6763.84763.36772.45772.45



٢٤٩ التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

772.49772.49775.79778.22778.22782.19782.19

772.51772.51775.81775.81778.23778.23782.21782.21

772.52772.52775.82775.82778.24778.24782.23782.23

772.53772.53775.83775.83778.29778.29782.25782.25

772.54772.54775.84775.84778.31778.31782.27782.27

772.55772.55775.85775.85778.33778.33782.29782.29

772.57772.57775.86775.86778.34778.34

772.58772.58775.87775.87778.35778.35783.11783.11

772.59772.59775.88775.88778.41778.41783.19783.19

772.61772.61775.89775.89778.43778.43783.2783.2

772.62772.62778.45778.45

772.81772.81776.11776.11778.48ex741.9784.1784.1

772.82772.82776.12776.12ex743.19784.21784.21

776.21776.21ex745.19784.25784.25

773.11773.11776.23776.23ex745.29784.31784.31

773.12773.12776.25776.25ex745.68784.32784.32

773.13773.13776.27776.27778.61778.61784.33784.33

773.14ex773.16776.29776.29778.62778.62784.34ex784.34

773.15ex773.16776.31776.31778.63778.63784.35ex784.35

773.17773.17776.32776.32778.64778.64784.36ex784.35

773.18773.18776.33776.33778.65778.65784.39ex784.34

773.22773.22776.35776.35778.66778.66ex784.35

773.23773.23776.37776.37778.67778.67784.39

773.24773.24776.39776.39778.68778.68

773.26773.26776.41ex776.42778.69778.69785.11785.11

773.28773.28ex776.44778.71ex728.21785.13785.13

773.29773.29ex776.46778.71785.15785.15

ex776.49778.78ex728.21785.16785.16

774.11774.11ex898.46ex728.22785.17785.17

774.12774.12776.43ex776.42778.78785.19785.19

774.13774.13ex776.44ex898.46785.2785.2

774.21774.21ex776.46778.79ex728.29785.31785.31

774.22774.22ex776.49ex778.79785.35785.35

774.23774.23776.45ex776.42ex898.46785.36785.36

774.29774.29ex776.44778.81778.81785.37785.37

ex776.46778.82778.82

775.11775.11ex776.49778.83778.83786.1786.1

775.12775.12776.49ex778.13778.84778.84786.21786.21

775.21775.21ex778.79778.85778.85786.22786.22

775.22775.22776.81776.81778.86778.86786.29786.29

775.3775.3776.88776.88778.89ex776.42786.3786.3

775.41775.41776.89776.89ex776.44786.83786.83

775.42775.42ex898.46ex776.46786.85786.85

775.49775.49ex776.49786.89786.89

775.71ex775.51778.11778.11ex778.13

ex775.73778.12778.12791.11791.11

775.72775.72ex778.13781.1781.1791.15791.15

775.73ex775.56778.17778.17781.2781.2791.21791.21

ex775.73778.19778.19791.29791.29

775.79ex775.57778.21778.21782.11782.11791.6791.6



التصنيف املوحد للتجارة الدولية • التنقيح ٢٥٠٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

791.7791.7792.3792.3792.97792.97793.28793.28

791.81791.81792.4792.4793.29793.29

791.82791.82792.5792.5793.11793.11793.3793.3

791.91791.91792.81ex792.84793.12793.12793.51793.51

791.99791.99792.82ex792.84793.19793.19793.55793.55

792.83792.83793.22793.22793.59793.59

792.11792.11792.91792.91793.24793.24793.7793.7

792.15792.15792.93792.93793.26793.26793.91793.91

792.2792.2792.95792.95793.27793.27793.99793.99

الباب 8
مصنوعات متنوعة

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

التصنيف املوحد،
التنقيح ٣

التصنيف املوحد،
التنقيح ٤

811.0811.0821.29821.29841.69841.69844.7844.7

821.31821.31844.81844.81

812.11812.11821.39821.39842.11842.11844.82844.82

812.15812.15821.51821.51842.19842.19844.83844.83

812.17812.17821.53821.53842.21842.21844.89844.89

812.19812.19821.55821.55842.22842.22

812.21812.21821.59821.59842.3842.3845.11845.11

812.29812.29821.71821.71842.4842.4845.12845.12

821.79821.79842.5842.5845.21845.21

813.11813.11821.8821.8842.6842.6845.22845.22

813.12813.12842.7842.7845.23845.23

813.13813.13831.11831.11842.81842.81845.24845.24

813.15813.15831.12831.12842.82842.82845.3845.3

813.17813.17831.19831.19842.89842.89845.4845.4

813.2813.2831.21831.21845.51845.51

813.8813.8831.22831.22843.1843.1845.52845.52
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821.11821.11843.71843.71845.81845.81

821.12821.12841.11841.11843.79843.79845.87845.87
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821.14821.14841.19841.19843.82843.82845.91845.91

821.15821.15841.21841.21843.89843.89845.92845.92
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821.17821.17841.23841.23844.1844.1

821.18821.18841.3841.3844.21844.21846.11846.11

821.19821.19841.4841.4844.22844.22846.12846.12

821.21821.21841.51841.51844.23844.23846.13846.13
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821.25821.25841.61841.61844.25844.25846.19846.19
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846.24871.19871.19874.39874.39882.5882.5

846.22ex846.23871.31ex728.22874.41874.41882.6882.6

846.25871.31874.42874.42

846.29ex846.23871.39ex728.29874.43874.43883.1883.1

846.29871.39874.44ex874.46883.9883.9

846.91846.91871.41ex728.22874.45874.45
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848.11848.11871.49874.54874.54884.22884.22
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848.32848.32872.21599.2874.73ex874.73885.32885.32
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848.42848.42872.25872.25874.77874.77885.41885.41

848.43ex848.43872.29872.29874.78ex874.73885.42885.42

848.44848.44872.31872.31874.78885.49885.49

848.45848.45872.33872.33874.79874.79885.51885.51

848.48848.48872.35872.35874.9874.9885.52885.52
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851.11851.11873.11873.11881.12ex881.13885.73885.73
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874.31874.31882.2882.2891.13891.13
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891.24ex891.24894.22ex894.2896.5896.5899.29899.29

891.29891.29894.23ex894.2896.6896.6899.31899.31

891.31891.31894.24ex894.2899.32899.32

891.39891.39894.25ex894.2897.21897.21899.33899.33

891.91891.91894.26ex894.2897.29897.29899.34899.34

891.93891.93894.27ex894.2897.31897.31899.35899.35

891.95891.95894.29ex894.2897.32897.32899.36ex899.37

891.99891.99894.31894.31897.33897.33899.37ex899.37

894.33894.33897.41897.41899.39899.39

892.12892.12894.35894.35897.49897.49899.41899.41

892.13892.13894.37894.37899.42899.42

892.14892.14894.39894.39898.13898.13899.49899.49

892.15892.15894.41894.41898.15898.15899.61899.61

892.16892.16894.45894.45898.21ex898.23899.63899.63

892.19892.19894.49894.49898.22ex898.23ex899.66

892.21892.21894.6894.6898.23ex898.23899.65899.65

892.29892.29894.71894.71898.24898.24899.66ex899.66

892.41892.41894.72894.72898.25898.25899.67899.67

892.42892.42894.73894.73898.26898.26899.69899.69
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892.82892.82894.75894.75898.41ex898.42899.72899.72
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893.32893.32895.93895.93ex898.44899.91899.91

893.94893.94895.94895.94ex898.46899.92899.92

893.95893.95ex898.49899.94899.94

893.99ex541.99896.11896.11898.9898.9899.95899.95

ex772.56896.12896.12899.96899.96
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971.02971.02

971.03971.03
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