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 :األقسام    
HS 

Code 
 Section القسم

 Live animals; animal products حية، منتجات حيوانية حيوانات 01

 Vegetable products نباتية منتجات 02

أو  حيوانيدهون وزيوت حيوانية ونباتية، ومنتجات تفككها، دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل  و شحوم 03
 نباتي

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products prepared edible 
fats; animal or vegetable waxes   

 Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and األغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة صناعة اتمنتج 04
manufactured  tobacco substitutes   

   Mineral products معدنية منتجات 05

         Products of the chemical or allied industries االكيماوية أو الصناعات المرتبطة به الصناعة منتجات 06

  .Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof مطاط ومصنوعاته ومصنوعاتها؛ لدائن 07

،  والسراجةعدة الحيوانات  أصنافخام ، جلود مدبوغة، وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد،  وجلود صالل 08
عدا مصارين دودة )  الحيواناتمماثلة لها، ومصنوعات من مصارين  وأوعيةزم السفر وحقائب يدوية ولوا
 (.القز

Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and 
harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut 
(other than silkworm gut)  

 الضفرمن مواد  أومن الحلفاء  أوفحم خشبي ومصنوعاته، مصنوعات من القش،  ومصنوعاته، خشب 09
 . صناعتي الحصر والسالل  أصناف،  األخرى

Wood and articles of wood; wood charcoal; cork and articles of cork;  
manufactures of straw, of esparto or of other planting materials; basketware 
and wickerwork   

التصنيع، ورق  إعادةبغرض ( فضالتو نفايات  )، ورق مقوىأخرليفية سليولوزية  دأو مواخشب  من عجائن 10
 وورق مقوى ومصنوعاتهما 

Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recoverd (waste and 
scrap) paper or paperboard; paper and paperboard articles thereof   

   .Textiles and textile and articles نسيجية ومصنوعاتها  مواد 11

أغطية الرأس، مظالت مطر، مظالت شمس، عصى مشي، عصى بمقاعد، سياط وسياط  األحذية، أصناف 12
اصطناعية، مصنوعات من  أزهاروعة منه؛  أجزاء هذه األصناف، ريش محضر وأصناف مصن الفروسية،

 شعر بشري

Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, seat-sticks, 
whips, riding-crops and parts thereof; prepared feathers and articles made 
therewith; artificial flowers; articles of human hair.   

من مواد ، أو ميكا أ( اسبستوس أو اميانت)حرير صخري ، مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أ 13
 زجاج ومصنوعاته؛  مصنوعات من خزف؛  مماثلة

Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; 
ceramic products; glass and glassware.   



HS 
Code 

 Section القسم

من معادن  بقشرةمستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة ومعادن عادية، مكسوة أو  طبيعي لؤلؤ 14
 نقود ،"مقلدة"ثمينة، ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية 

 

Natural or cultured pearls, precious or semi - precious stones, precious 
metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation 
jewellery; coin. 

  Base metals and articles of base metal ومصنوعاتها عادية معادن 15

ذاعة الصوت، أجهزة تسجيل  وأجهزة آالت 16 ذاعةآليه؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وا  الصوت  وا 
 ازم هذه األجهزةوأجزاء ولو ( تلفزيون)والصورة في اإلذاعة المرئية 

Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; parts thereof; 
sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and 
reproducers, and parts and accessories of such articles    

   Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment نقل معدات 17

أو للقياس  لمراقبةللبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص و  وأجهزة أدوات 18
أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم  الساعات؛والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة 

 .جهزةهذه األدوات واأل

Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, 
medical or surgical instruments and  apparatus; clocks and watches; musical 
instruments; parts and accessories thereof   

   Arms and ammunition; parts and accessories thereof أجزاؤها ولوازمها وذخائر؛ أسلحة 19

   Miscellanous manufactured articles منتجات متنوعة و سلع 20

   Works of art, collectors'' piecec and antiques قطع للمجموعات وقطع أثرية فنية، تحف 21

 
 
 
 
 
 
 

 
          

 



 
 :الفصول                 

HS 
Code 

 Chapter الفصل

 Live animals انات حيةحيو  01

 .Meat and edible meat offal  أطراف صالحة لألكلولحوم و أحشاء  02

 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من ال فقاريات مائية 03

ي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني، ألبان ومنتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيع 04
 غير مذكورة وال داخلة في مكان أخر

Dairy produce; birds’ eggs; natural honey; edible products of animal origin, 
not elsewhere specified or included   

 Products of animal origin, not elsewhere specified or included منتجات أخر من أصل حيواني غير مذكورة و ا داخلة في مكان أخر 05

 Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and أشجار ونباتات أخر حية، بصالت وبصيالت وجذور وما شابهها، أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة 06
ornamental foliage 

 Edible vegetables and certain roots and tubers ور ودرنات، صالحة لألكلخضر ونباتات وجذ 07

 .Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons فواكه وأثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 08

 .Coffee, tea, mate and spices بن وشاي ومته وبهارات وتوابل 09

 .Cereals حبوب 10

 .Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten (جلوتين)، نشا؛ أينولين، دابوق (مالت)منتجات مطاحن، شعير ناشظ  11

 ;Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit  بذور وثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو الطب؛ قش وعلف 12
industrial or medicinal plants; straw and fodder.   

 .Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts صموغ اللك، صموغ وراتنجات و غيرها من عصارات وخالصات نباتية 13

 Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or آخرن أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخرى م 14
included. 

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني  15
 أو نباتي

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared 
edible fats;animal or vegetable waxes 

 Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو الرخويات أو ال فقاريات مائية أخر 16
invertebrates. 

 .Sugars and sugar confectionery ومصنوعات سكرية سكر 17

 .Cocoa and cocoa preparations كاكاو ومحضرات الكاكاو 18

 Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب؛ فطائر 19



HS 
Code 

 Chapter الفصل

 .Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants ، وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من النباتاتمحضرات خضر، فواكه 20

 .Miscellaneous edible preparations محضرات غذائية متنوعة 21

 .Beverages, spirits and vinegar مشروبات، سوائل كحولية وخل 22

 .Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder صناعات األغذية أغذية محضرة للحيواناتبقايا ونفايات  23

 .Tobacco and manufactured tobacco substitutes تبغ وأبدال تبغ مصنعة 24

سمنت( جير ) ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسيه؛ كلس  25  .Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement وا 

 .Ores, slag and ash .خامات معادن، خبث ورماد 26

 Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها مواد قارية، شموع معدنية 27
substances;mineral waxes. 

منتجات كيماوية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو  من معادن أتربة  28
 (أيزوتوب)نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر 

Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of 
rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes. 

 .Organic chemicals منتجات كيماوية عضوية 29

 .Pharmaceutical products منتجات الصيدلة 30

 .Fertilizers أسمده 31

ومواد ملونة أخر؛ ( بيجمنت)خالصات للدباغة أو الصباغة، مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ وألوان سطحية  32
 ن؛ حبردهانات ورنيش؛ معاجي

Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments 
and other coloring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; 
inks. 

 Essential oils and resinous; perfumery, cosmetic or toilet preparations (تواليت)أو تجميل ( كوزماتيك)، محضرات عطور أو تطرية "رزينود"زيوت عطرية وراتنجيات عطرية  33

صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، محضرات غسيل، محضرات تشحيم شموع اصطناعية  34
وشموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج، شموع 

 نان أساسها الجصطب أسنان ومحضرات طب األس

Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating 
preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring 
preparations, candles and similar articles, modeling pastes, “dental waxes” 
and dental preparations with a basis of plaster. 

 .Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes مواد زاللية، مواد أساسها النشا المعدل، غراء، أنزيمات 35

 Explosives; pyrotechnic products; matches; prophetic alloys; certain بارود و متفجرات، منتجات نارية فنية، ثقاب، خالئط معدنية، إلحداث االشتعال، مواد لهوب 36
combustible preparations. 

 .Photographic or cinematographic goods منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي 37

 Miscellaneous chemical products منتجات كيماوية منوعة 38

 .Plastics and articles thereof لدائن ومصنوعاتها 39



HS 
Code 

 Chapter الفصل

 .Rubber and articles thereof المطاط ومصنوعاته 40

 .Raw hides and skins (other than furskins) and leather وجلود مدبوغة او مهيأة ( باستثناء الفراء ) صالل جلود خام  41

مصنوعات من جلد، اصناف عدة الحيوانات والسراجة ، لوازم سفر، حقائب يدوية واوعية مماثلة،  42
 ( عدا مصارين دودة القز) نوعات من مصارين الحيوانات مص

Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and 
similar containers; articles of animal gut (other than silk-worm gut). 

 .Furskins and artificial fur; manufactures thereof جلود بفراء طبيعى وفراء تقليدي ، مصنوعاتها  43

 .Wood and articles of wood; wood charcoal خشب ومصنوعاته ، وفحم خشبي  44

 .Cork and articles of cork .الفلين ومصنوعاته  45

 Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basket ware .مصنوعات من قش او حلفاء او غيرها من مواد الضفر مصنوعات حصر وسالل  46
and wickerwork. 

بغرض اعادة ( نفايات وفضالت )عجائن من خشب او من مواد ليفية سليولوزية اخر، ورق وورق مقوى  47
 .التصنيع

Pulp of wood or of other fibrous cellulose material; recovered (waste and 
scrap) paper or paperboard. 

 .Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard . ورق وورق مقوى، مصنوعات من عجائن الورق او من ورق او ورق مقوى  48

 Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة، مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم  49
industry; manuscripts, typescripts and plans. 

 .Silk حريرطبيعي 50

 .Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric صوف، وبر حيواني ناعم او خشن، خيوط واقمشة منسوجة من شعر الخيل  51

 .Cotton .قطن  52

 .Other vegetable textile fibers; paper yarn and woven fabrics of paper yarn ألياف نسجية نباتية اخر، خيوط من ورق ونسجها 53

 .Man-made filaments; strip and the like of man-made textile materials .شعيرات تركيبية او اصطناعية 54

 .Man-made staple fibers .اصطناعية غير مستمرةالياف تركيبية او  55

 Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and . حشو، لباد وال منسوجات، خيوط خاصة، خيوط حزم، حبال وامراس، اصناف صناعة الحبال 56
cables and articles thereof. 

 .Carpets and other textile floor coverings .مواد نسجيةسجاد وأغطية ارضيات اخر من  57

دبابيج، أصناف " دانتيال"من مواد نسجية، مسننات " اوبار"ااقمشة منسوجة خاصة، اقمشة ذات خمل  58
 . عقادة، مطرزات

Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; 
embroidery. 

 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of .سج مشربة او مطلية او مغطاة او منضدة، أصناف نسيجية لالستخدام التقني او الصناعين 59
a kind suitable for industrial use. 



HS 
Code 

 Chapter الفصل

 .Knitted or crocheted fabrics أقمشة مصنرة او كروشيه  60

 .Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted .لبسة وتوابع ألبسة من مصنرات او كروشيهأ 61

 .Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted .ألبسة وتوابع ألبسة من غير  المصنرات اوالكروشيه 62

، ألبسة مستعملة وأصناف نسيجية مستعملة، (أطقم)اد نسجية، مجموعات أصناف أخر جاهزة من مو  63
 . أسمال وخرق

Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; 
rags. 

 .Footwear, gaiters and the like; parts of such articles أحذية وطماقات وما يماثلها؛ أجزاء هذه األصناف 64

 .Headgear and parts thereof أغطية رأس وأجزاؤها 65

 Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops مظالت مطر، مظالت شمس، عصى، عصى مقاعد سياط وسياط الفروسية وأجزاء هذه األصناف 66
and partsthereof. 

 ;Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down صناف مصنوعة منهما  أزهار اصطناعية أصناف من شعر بشريريش وزغب محضران وأ 67
artificial flowers; articles of human hair. 

أو ميكا أو من مواد ( مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري اسبستوس أو اميانت 68
 مماثلة

Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials. 

 .Ceramic products منتجات من خزف 69

 .Glass and glassware زجاج ومصنوعاته 70

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، ومعادن ثمينة ومعادن عادية، مكسوة بقشرة من  71
 ، نقود"مقلدة"، ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية معادن ثمينة

Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious 
metals, metalsclad with precious metal, and articles thereof; imitation 
jewellery; coin. 

 .Iron or steel (فوالذ)حديد صب ظهر وحديد صلب  72

 .Articles of iron or steel (فوالذ)أو حديد أو صلب ( ظهر)مصنوعات من حديد صب  73

 .Copper and articles thereof نحاس ومصنوعاته 74

 .Nickel and articles thereof نيكل ومصنوعاته 75

 .Aluminium and articles thereof  ألمنيوم ومصنوعاته 76

 .Lead and articles thereof رصاص ومصنوعاته 78

 Zinc and articles thereof ومصنوعاته( توتياء)زنك  79

 .Tin and articles thereof قصدير ومصنوعاته 80

 .Other base metals; cermets; articles thereof ، مصنوعاتها(سيرميت)معادن عادية أخر، خالئط معدنية خزفية  81



HS 
Code 

 Chapter الفصل

 Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof ائدة من معادن عادية، أجزاؤها من معادن عاديةعدد وأدوات قاطعة وأدوات م 82
of base metal. 

 .Miscellaneous articles of base metal أصناف متنوعة من معادن عادية 83

 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts  جزاؤهامفاعالت نووية، مراجل، آالت وأجهزة وأدوات آليه، أ 84
thereof. 

ذاعة  85 ذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وا  آالت و أجهزة آلية، معدات كهربائية،  أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وا 
 ، وأجزاء ولوازم هذه األجهزة(تليفزيون)الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية 

Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and 
reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and 
parts and accessories of such articles. 

ة آلية أو كهروالية لطرق قاطرات وعربات ومعدات السكك الحديدية أو ما يماثلها، وأجزاؤها؛ أجهزة إشار  86
 المواصالت

Railway and tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway 
or tramway, track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical 
(including electro-mechanical)traffic signaling equipment of all kinds 

 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and رات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر، وأجزاؤها ولوازمهاسيا 87
accessories thereof. 

 Ships, boats and floating structures سفن وقوارب ومنشات عائمة 89

رافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص أو للقياس  والضبط أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغ 90
 الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات أو األجهزة

Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, 
medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories 
thereof. 

 .Clocks and watches and parts thereof  أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها 91

 .Musical instruments; parts and accessories of such articles أدوات موسيقية؛ أجزاؤها ولوازمها 92

 .Arms and ammunition; parts and accessories thereof أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها 93

؛ (حشايا وحوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة)أثاث؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف لألسرة  94
رشادية مضيئة،  أجهزة إنارة غير مذكورة وال داخلة في مكان أخر إشارات مضيئة، لوحات إعالنية وا 

 وأصناف مماثلة، مباني مسبقة الصنع

Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar 
stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or 
included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; 
prefabricated buildings. 

 .Boys, games and sports requisites; parts and accessories thereof ناف للتسلية أو الرياضة؛ أجزاؤها ولوازمهالعب األطفال والعاب مجتمعات، أص 95

 .Miscellaneous manufactured articles مصنوعات متنوعة 96

 .Works of art, collectors’ pieces and antiques تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية 97

 

 

 

 



 

 

 المجموعات الرئيسية     

HS 
Code 

 Main Groups المجموعات الرئيسة

 Live horses, asses, mules and hinnies خيول وحمير وبغال ونغال، حية 0101

 Live bovine animals حيوانات حية من فصيلة األبقار 0102

 Live swine حيوانات حية من فصيلة الخنازير 0103

 Live sheep and goats فصيلتي الضأن والماعز حيوانات حية من 0104

، (غرغر)ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومسيتكاس، بط ، إوز، ديوك ودجاجات رومية ودجاج غينا  0105
 حية، من األنواع األليفة

Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, 
geese, turkeys and guinea fowls 

 Other live animals حيوانات حية أخرى 0106

 Meat of bovine animals, fresh or chilled لحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة 0201

 Meat of bovine animals, frozen لحوم فصيلة األبقار، مجمدة 0202

 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen ةلحوم فصيلة الضأن أو الماعز، طازجة أو مبردة أو مجمد 0204

أحشاء و أطراف صالحة لألكل من فصائل األبقار والخنازير و الضأن والماعز والخيل والحمير والبغال  0206
 والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة

Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules 
or hinnies, fresh, chilled or frozen 

، طازجة أو مبردة أو 10.10لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن المذكورة في البند  0207
 مجمدة

Meat and edible offal, of the poultry of heading No 0105, fresh, chilled or 
frozen 

لألكل، مملحة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة؛ دقيق و مساحيق، لحوم و أحشاء و أطراف، صالحة  0210
 صالحة لألكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف

Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours 
and meals of meat or meat offal 

 Live fish أسماك حية 0301

 Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 10.10مبردة، عدا شرائح األسماك و لحوم األسماك األخرى المذكورة في البند  أسماك طازجة أو 0302
No 0304 

 Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 10.10أسماك مجمدة، باستثناء الشرائح و غيرها من لحوم األسماك المذكورة في البند  0303

 Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or ، طازجة أو مبردة أو مجمدة(إن كانت مفرومة و)شرائح سمك و غيرها من لحوم األسماك  0304
frozen 

في ماء مملح، أسماك مدخنة، و إن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية أسماك مجففة أو مملحة أو  0305
 التدخين؛ دقيق و مساحيق و كرات مكتلة من سمك، صالحة لالستهالك البشري

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before 
or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for 
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human consumption 

رخويات، و إن كانت منزوعة األصداف، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مملحة أو في ماء مملح؛ ال  0307
فقاريات مائية، عدا الرخويات و القشريات، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مملحة أو في ماء مملح؛ 

 كريات مكتلة، من ال فقاريات مائية، غير القشريادقيق و مساحيق و سميد و 

Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or 
in brine; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, 
fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of 
aquatic invertebra 

 Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other ألبان و قشدة، غير مركزة و ال محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر 0401
sweetening matter 

 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other و مواد تحلية أخرألبان و قشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أ 0402
sweetening matter 

، كفير و غيره من أنواع األلبان و القشدة المخمرة أو (زبادي)مخيض، لبن و قشدة متخثران، لبن رائب  0403
لية أخر أو منّكهة أو محتوية على المحمضة، و إن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تح

 أو كاكاو، مضافة( مكسرات)فواكه أو أثمار قشرية 

Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or 
acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added 
sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, 
nuts or cocoa 

ن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر؛ منتجات مكونة من عناصر  0404 مصل اللبن، وا 
حليب طبيعية، و إن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر، غير مذكورة و ال داخلة في 

 مكان آخر

Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other 
sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, 
whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not 
elsewhere specified or included 

 Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads د دسمة أخر و زيوت مشتقة من اللبن؛ منتجات ألبان قابلة للدهنزبد و غيرها من موا 0405

 Cheese and curd (بما في ذلك جبن اللبن المخثر)جبن  0406

 Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked بيض طيور بقشره ، طازج أو محفوظ أو مطبوخ 0407

 Natural honey عسل طبيعي 0409

 Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 0410

، زغب، (و إن كان مشذبا)و أجزائه جلود طيور و أجزاء أخر من طيور، بريشها أو زغبها، ريش طيور  0505
جميعها خاما أو لم يجر عليها أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها؛ مساحيق و نفايات 

 ريش أو أجزاء ريش

Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and 
parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not 
further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; 
powder and waste of feathers or parts of fe 

لكن غير مقطعة بأشكال )عظام وأروم قرون، خاما أو منزوعة الدهن أو الهالم أو محضرة تحضيرا بسيطا  0506
 جة بحمض؛ مساحيق و نفايات هذه المنتجات، أو معال(خاصة

Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to 
shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these 
products 

شغولة بطريقة أخرى؛ أصداف مرجان و مواد مماثلة، خاما أو محضرة تحضيرا بسيطا و لكن غير م 0508
رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية و عظام حبار، خاما أو محضرة تحضيرا بسيطا و إنما غير مقطعة 

Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not 
otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and 
cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder 
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 and waste thereof بأشكال خاصة؛ مساحيقها و فضالتها

 Natural sponges of animal origin إسفنج طبيعي من أصل حيواني 0509

، (ير أو ريزوماتجذام)بصالت و بصيالت و درنات و جذور درنية و بصلية و تيجان و سيقان أرضية  0601
عدا الجذور المذكورة في البند ( شيكوريا)أو منبتة أو مزهرة؛ نباتات و جذور هندباء " في طور البيات"راقدة 

01.01 

Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in 
growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 
No 1212 

 Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom ، فسائل و طعوم؛ بياض الفطر(بما فيها جذورها)نباتات حية أخر  0602
spawn 

بة أو أزهار مقطوفة و براعم أزهار، للباقات أو للتزيين، نضرة أو مجففة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشر  0603
 محضرة بطريقة أخرى

Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for 
ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or 
otherwise prepared 

هار، و أعشاب و طحالب أغصان وارقة و أوراق و أفنان و أجزاء أخر من النباتات، دون أزهار أو براعم از  0604
 و أشنه معدة للباقات أو للزينة، نضرة أو مجففة أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى

Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower 
buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for 
bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, 
impregnated or otherwise prepared 

 Potatoes, fresh or chilled بطاطا، طازجة أو مبردة 0701

 Tomatoes, fresh or chilled بندورة طازجة أو مبردة 0702

 Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or ية أخر، طازجة أو مبردةبصل و عسقالن و ثوم و كرات و خضر ثوم 0703
chilled 

 Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh كرنب و ملفوف و قرنبيط و خضر مماثلة صالحة لألكل من جنس براسيكا، طازجة أو مبردة 0704
or chilled 

 Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled ، طازجة أو مبردة(من نوع شيكوريوم)و هندباء ( الكتوكا ساتيفا)خس  0705

و كرفس لفتي و فجل و جذور ( سالسيفي)للسلطة و لحية التيس ( بنجر)جزر و لفت بقلي و شوندر  0706
 ة صالحة لألكل، طازجة أو مبردةمماثل

Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar 
edible roots, fresh or chilled 

 Cucumbers and gherkins, fresh or chilled خيار و قثاء، خيار محبب، طازجة أو مبردة 0707

 Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled ، طازجة أو مبردةبقول قرنية مفصصة أو غير مفصصة 0708

 Other vegetables, fresh or chilled خضر أخر، طازجة أو مبردة 0709

 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen خضر غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة 0710

مثال بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في الماء المملح، مكبرتة أو مضاف إليها مواد )خضر محفوظة مؤقتا  0711
 و لكن غير صالحة بحالتها هذه لالستهالك المباشر( أخر بقصد الحفظ المؤقت

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, 
in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable 
in that state for immediate consumption 
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 Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further خضر يابسة، و إن كانت مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، و لكن غير محضرة بطريقة أخرى 0712
prepared 

 Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split بقول قرنية يابسة مفصصة، و إن كانت مقشورة أو مفلوقة أو مكسرة 0713

جذور و درنات مماثلة  و األراروت و السحلب، قلقاس رومي ، بطاطا حلوة و( مانيوق)جذور المنيهوط  0714
غزيرة النشا أو اإلينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، و إن كانت مقطعة أو مكتلة بشكل 

 (ساغو)؛ لب النخل الهندي "بيليتس"

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and 
similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, 
frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith 

 Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not ، طازجة أو مجففة، بقشرها أو بدونه(الكاجو)جوز الهند و جوز البرازيل و جوز الكاشو  0801
shelled or peeled 

 Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled ثمار قشرية أخر، طازجة أو مجففة، بقشرها أو بدونه 0802

 Bananas, including plantains, fresh or dried ، طازج أو مجفف"البالنتان"موز، بما فيه  0803

 ,Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens و جوافة و مانجو و مانجوستين، طازجة أو جافة( كمثرى أميركي)و أفوكادو تمر و تين و أناناس  0804
fresh or dried 

 Citrus fruit, fresh or dried حمضيات طازجة أو مجففة 0805

 Grapes, fresh or dried عنب طازج أو مجفف 0806

 Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh ، طازج"باباز"، و بابايا (بما فيه البطيخ األحمر)شمام و بطيخ  0807

 Apples, pears and quinces, fresh و سفرجل، طازجة" أجاص"تفاح و كمثري  0808

 Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh و برقوق، طازجة"( اريننيكت"بما فيه الدراق األملس )مشمش و كرز و خوخ أو دراق  0809

 Other fruit, fresh فواكه أخر، طازجة 0810

؛ خليط أثمار قشرية أو فواكه مجففة 10.10إلى  10.10فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود من  0813
 في هذا الفصلمن األنواع المذكورة 

Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or 
dried fruits of this chapter 

ن كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين؛ قشور وغالالت من بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية  0901 بن، وا 
 نسبة كانت

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; 
coffee substitutes containing coffee in any proportion 

ن كان منّكها 0902  Tea, whether or not flavoured شاي ، وا 

 Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus ، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة"بيمنتا"أو فلفل من نوع " كابسيكوم"؛ فليفلة من نوع "بيبر"فلفل من نوع  0904
Capsicum or of the genus Pimenta 

 Vanilla فانيليه 0905

 Cinnamon and cinnamon-tree flowers قرفة وأزهار شجرة القرفة 0906
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 Cloves (whole fruit, cloves and stems) (كبوش وسيقان وثمار)قرنفل  0907

 Nutmeg, mace and cardamoms (حب الهال)جوز الطيب و بساسته و قافلة  0908

 Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper وشمر وكزبرة و كمون وكراوية؛ حب عرعر( يانسون صيني)بذور يانسون أو جاذبة  0909
berries 

 Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other وكاري وبهارات وتوابل أخر( زند)كركم وزعتر وأوراق غار زنجبيل وزعفران و  0910
spices 

 Wheat and meslin وخليط حنطة مع شيلم( قمح)حنطة  1001

 Barley شعير 1003

 Oats شوفان 1004

 Maize (corn) ذرة 1005

 Rice أرز 1006

 Buckwheat, millet and canary seed; other cereals حنطة سوداء و دخن و حبوب العصافير؛ حبوب أخرى 1008

 Wheat or meslin flour أو دقيق خليط حنطة مع شيلم( قمح)دقيق حنطة 1101

 Cereal flours other than of wheat or meslin أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم( قمح)دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة 1102

 Cereal groats, meal and pellets جريش و سميد و كرات مكتلة من حبوب 1103

، (مثال، مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مكسرة أو مقطعة أو بشكل رقائق)حبوب معالجة بطريقة أخرى  1104
 أو مطحون أو بشكل رقائق؛ نبت الحبوب، كامال أو مفلطح 01.10باستثناء األرز الداخل في البند 

Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, 
pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, 
whole, rolled, flaked or ground 

 Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes (بطاطس)بطاطا دقيق، سميد، مسحوق، رقائق ،حبيبات و كريات مكتلة، من  1105

،دقيق و سميد و مسحوق لب 11.00دقيق و سميد و مسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند  1106
قيق و ؛ د11.00، دقيق و سميد و مساحيق الجذور أو الدرنات الداخلة في البند (ساجو)النخل الهندي 

 0سميد و مساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 

Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of 
heading 0713, of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the 
products of Chapter 8 

 Malt, whether or not roasted ، و إن كان محمصا(مالت)شعير ناشظ  1107

 Starches; inulin نشاء؛ إينولين 1108

 Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or فول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، و إن كان مقشورا أو مكسرا 1202
broken 

 Sunflower seeds, whether or not broken بذر عباد الشمس ، و إن كان مكسرا 1206
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 Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken ثمار و بذور زيتية أخر، و إن كانت مكسرة 1207

 Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of دقيق و سميد بذور و ثمار زيتية، عدا دقيق و سميد الخردل 1208
mustard 

 Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing بذور و ثمار و نوى من األنواع المعدة للبذر 1209

، من األنواع المستعملة أساسا في صناعة العطور أو في (بما في ذلك البذور و الثمار)نباتات و أجزاؤها،  1211
طفيليات أو في أغراض مماثلة، طازجة أو جافة، و إن كانت الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات أو ال

 مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة

Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used 
primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar 
purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered 

و أعشاب بحرية و غيرها من الطحالب المائية، و شوندر السكر و قصب السكر، ( خروب)قرون خرنوب  1212
الفواكه و منتجات نباتية ( قلب)طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، و إن كانت مطحونة؛ نوى و لب 

 برية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا إنتيبوس بما في ذلك جذور الهندباء ال)أخرى 
 

Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, 
fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and 
kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of 
the variety Cichorium intybus sativum) o 

، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل كريات (تبن)حبوب، خاما، و إن كانت مهشمة ( قشور)قش و عصافات  1213
 مكتلة

Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, 
pressed or in the form of pellets 

و كرنب ( سنفوان)و نفل ( فصه)علفي و جذور علفية و كأل و برسيم ( بنجر)فتي علفي و شوندر ملفوف ل 1214
 و منتجات علفية مماثلة، و إن كانت بشكل كريات مكتلة( بيقية)علفي و ترمس و كرسنة

Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, 
forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not 
in the form of pellets 

 ,Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example ، طبيعية(كالبالسم مثال)صمغ ّلك؛ صمغ و راتنجات و صموغ راتنجية و راتنجات زيتية  1301
balsams) 

ت نباتية؛ مواد بكتينية، بكتينات و بكتات؛ أجارـ أجار و غيرها من مواد مخاطية و عصارات و خالصا 1302
 مكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، و إن كانت معدلة

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; 
agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, 
derived from vegetable products 

أو الخيزران ( بامبو)مثل البوص الهندي )مواد نباتية مستعملة بصفة رئيسية في صناعة الحصر و السالل  1401
أو الغاب أو الصفصاف أو السمار أو الرافيا، قش الحبوب المنظف أو المبيض أو المصبوغ، أو لحاء 

 (الزيزفون

Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, 
bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed 
cereal straw, and lime bark) 

 Vegetable products not elsewhere specified or included منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر 1404

 Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or دهون و زيوت و جزيئاتها، من أسماك أو ثدييات بحرية، و إن كانت مكررة، و لكن غير معدلة كيماويا 1504
not refined, but not chemically modified 

 Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin) (بما في ذلك الالنولين)تقة منه دهن الصوف و مواد دهنية مش 1505

 Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but شحوم و دهون و زيوت حيوانية أخرى و جزيئاتها، و إن كانت مكررة، و لكن غير معدلة كيماويا 1506
not chemically modified 
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 Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically زيت فول صويا و جزيئاته، و إن كان مكررا، و لكن غير معدل كيماويا 1507
modified 

 Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically يازيت الزيتون و جزيئاته، و إن كان مكررا، و لكن غير معدل كيماو  1509
modified 

زيوت أخر و جزيئاتها متحصل عليها من زيتون فقط، و إن كانت مكررة، و لكن غير معدلة كيماويا، بما  1510
 00.11 في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخرى داخلة في البند

Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not 
refined, but not chemically modified, including blends of these oils or 
fractions with oils or fractions of heading No 1509 

 Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically ير معدل كيماويازيت نخيل و جزيئاته، و إن كان مكررا، و لكن غ 1511
modified 

زيوت بذور عباد الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن، و جزيئاتها، و إن كانت مكررة، و لكن غير  1512
 معدلة كيماويا

Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether 
or not refined, but not chemically modified 

، و جزيئاتها، و إن كانت مكررة، (الباباسو)، زيت نوى النخيل و زيت نخل البرازيل (كوبرا)زيت جوز الهند  1513
 و لكن غير معدلة كيماويا

Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether 
or not refined, but not chemically modified 

 ,Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined أو الخردل و جزيئاتها، و إن كانت مكررة، و لكن غير معدلة كيماويا( كولزا)زيوت اللفت أو سلجم  1514
but not chemically modified 

و جزيئاتها، و إن كانت مكررة، و لكن غير "( جوجوبا"بما فيها زيت )زيوت و دهون نباتية أخر ثابتة  1515
 معدلة كيماويا

Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, 
whether or not refined, but not chemically modified 

متغيرة )ن و شحوم و زيوت حيوانية أو نباتية، و جزيئاتها، مهدرجة كليا أو جزئيا، معدلة األسترة دهو  1516
، و إن كانت مكررة، و لكنها غير محضرة أكثر من (األيلزة)أو معاد أسترتها أو المحولة بطريقة ( أسترتها

 ذلك

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly 
hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not 
refined, but not further prepared 

مرجرين؛ مخاليط أو محضرات صالحة لألكل من دهون و شحوم و زيوت نباتية أو حيوانية أو من جزيئات  1517
الفصل، عدا الدهون أو الشحوم و الزيوت الصالحة لألكل  دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة، داخلة في هذا

 00.00و جزيئاتها الداخلة في البند 

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or 
oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible 
fats or oils or their fractions of heading No 1516 

زيوت و دهون و شحوم حيوانية أو نباتية، و جزيئاتها، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرتة أو  1518
بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كمياويا بطريقة أخرى، ( مبلمرة)منفوخة أو موحدة الجزيئات 

 ؛ مخاليط أو محضرات غير صالح00.00في البند  باستثناء ما يدخل منها

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, 
dehydrated, sulphurised, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert 
gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 
No 1516; inedible mixtures or preparations 

 Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes خام؛ مياه و قلويات جليسيرينية( جليسرين)جليسيرول  1520

 Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxesو شمع نحل و شموع حشرات أخر و بياض الحوت ( عدا الجليسيريدات الثالثية)شموع نباتية 1521
and spermaceti, whether or not refined or coloured 
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 مكررة أو ملونة ، و إن كانت(سببرماسيتي)

و منتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء و أطراف أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية ( بأنواعه)سجق  1601
 أساسها هذه المنتجات

Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food 
preparations based on these products 

 Other prepared or preserved meat, meat offal or blood محضرات و أصناف محفوظة أخر من لحم أو من أحشاء و أطراف أو من دم حيواني 1602

 Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from و أبداله المحضرة من بيض األسماك( كافيار)ة؛ خبياري أسماك محضرة أو محفوظ 1604
fish eggs 

 Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or قشريات و رخويات و ال فقريات مائية أخر، محضرة أو محفوظة 1605
preserved 

 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form و سكروز نقي كيماويا، بحالتها الصلبة( بنجر)سكر قصب أو سكر شوندر  1701

أنواع سكر أخر، بما فيها الالكتوز و المالتوز و الجلوكوز و الفركتوز النقية كيماويا، في حالتها الصلبة؛  1702
ئل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة؛ عسل اصطناعي، و إن كان ممزوجا سوا

 (كراميل)بعسل طبيعي؛ سكر أو عسل أسود محروقان 

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and 
fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or 
colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; 
caramel 

 Molasses resulting from the extraction or refining of sugar ناتج عن استخالص تكرير السكر( دبس سكر)عسل أسود  1703

 Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa ، ال تحتوي على الكاكاو(ته البيضاءبما فيها الشوكوال" )سكاكر"مصنوعات سكرية  1704

 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted حبوب كاكاو، و كساراتها، و إن كانت محمصة 1801

 Cocoa paste, whether or not defatted عجينة كاكاو، و إن كان منزوعا دسمها 1803

 Cocoa butter, fat and oil زبده كاكاو، دسمه و زيته 1804

 Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter مسحوق كاكاو ال يحتوي على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر 1805

 Chocolate and other food preparations containing cocoa شوكوالته و محضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو 1806

؛ محضرات غذائية من الدقيق أو السميد أو النشا أو من خالصات (مالت)خالصات الشعير الناشظ  1901
وزنا محسوبة على أساس مادة  01%المالت، التي ال تحتوي على كاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 

 كليا، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر؛ محضرات غذائية من االكاكاو المنزوع دسمها 

Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt 
extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of 
cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or 
included; food preparations of goods of 

ن كانت مطبوخة أو محشوة  1902 أو محضرة بطريقة أخرى مثل ( باللحم أو بأي مادة أخرى)عجائن غذائية، وا 
ن السباجتي أو المعكرونة أو الشعرية أو الالزانيا أو النوكي أو الرافيولي أو الكانيلوني؛ الكسكسى، و إن كا

 محضرا

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or 
otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, 
gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared 

 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cerealمثل رقائق الذرة )ب المتحصل عليها بالتنفيش أو التحميص أغذية محضرة من الحبوب و منتجات الحبو  1904
products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in 
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بشكل حبات أو بشكل رقائق أو بشكل حبات مشغولة بطريقة أخرى ( عدا الذرة)؛ حبوب "(كورن فلكس"
 ، مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى، غير مذكورة و ال(باستثناء الدقيق و السميد)

grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, 
groats and meal), pre-cooked or ot 

رها من منتجات المخابز، و إن كانت تحتوي على كاكاو؛ رقائق خبز و فطائر و كعك و بسكويت و غي 1905
و البراشيم الفارغة من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة، رقائق الويفر ( خبز القربان)الويفر المنتفشة 

 المبصومة أوراق األرز و المنتجات المماثلة

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not 
containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for 
pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products 

خضر و فواكه و أثمار قشرية و أجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو  2001
 بحمض الخليك

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or 
preserved by vinegar or acetic acid 

 Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك( طماطم)بندوة  2002

 Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar حضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليكفطور و كمأة، م 2003
or acetic acid 

خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند  2004
11.10 

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or 
acetic acid, frozen, other than products of heading 2006 

خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند  2005
11.10 

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or 
acetic acid, not frozen, other than products of heading No 2006 

بطريقة التقطر )خضر و فواكه و أثمار قشرية و قشور فواكه و أجزاء أخر من النباتات، محفوظة بالسكر  2006
 (أو التلميع أو التبلور

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by 
sugar (drained, glacé or crystallised) 

أو هريس أو عجين فواكه أو أثمار قشرية، مطبوخة، و إن أضيف ( مرمالد)مربى و هالم فواكه و خبيص  2007
 إليها سكر أو مواد تحلية أخر

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, 
obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other 
sweetening matter 

فواكه و أثمار قشرية و أجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، و إن  2008
 ان آخرأضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو مشروبات روحية، غير مذكورة و ال داخلة في مك

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or 
preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening 
matter or spirit, not elsewhere specified or included 

مر و ال مضاف إليه مشروبات روحية، و و عصير خضر، غير مخت( بما فيه سالفة العنب)عصير فواكه  2009
 إن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and 
not containing added spirit, whether or not containing added sugar or 
other sweetening matter 

اح و مركزات بن أو شاي أو مته و محضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو خالصات و أرو  2101
محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة، و أرواحها و خالصاتها و ( شكوريا)الشاي أو المته؛ هندباء 

 مركزاتها

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and 
preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or 
maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, 
essences and concentrates thereof 

 Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (butاللقاحات الداخلة في  عدا)؛ كائنات مجهرية دقيقة أخر وحيدة الخلية، ميتة (حية أو ميتة غير فعالة)خمائر  2102
not including vaccines of heading No 3002); prepared baking powders 
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 ؛ مساحيق محضرة للتخمير(01.11البند 

 Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed ساحيق خردل و خردل محضرصلصات محضرة و محضرات للصلصات؛ توابل مخلوطة؛ دقيق و م 2103
seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard 

 Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food حساء و مرق و محضرات إعدادها، محضرات غذائية مركبة متجانسة 2104
preparations 

 Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa و مثلجات أخر صالحة لألكل، و إن احتوت على كاكاو( الخ… أيس كريم، بوظة، )مثلجات  2105

 Food preparations not elsewhere specified or included محضرات غذائية غير مذكورة و ال داخلة في مكان أخر 2106

مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو االصطناعية و المياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد  2201
 تحلية أخر و غير منكهة؛ جليد و ثلج

Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, 
not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice 
and snow 

مياه، بما فيها المياه المعدنية و المياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة، و  2202
 11.11مشروبات أخر غير كحولية، عدا عصائر الفواكه أو الخضر الداخل في البند 

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added 
sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic 
beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No 2009 

 Beer made from malt (مالت)مصنوعة من الشعير الناشظ ( بيرة)جعة  2203

 Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that 11.11نبيذ من عنب طازج، بما في ذلك أألنبذة المقواة بالكحول؛ سالفة العنب عدا الداخل منها في البند  2204
of heading No 2009 

أو اكثر حجما؛ كحول إيثيل معطل  01%ره الكحولي الحجمي عيا( غير محول)كحول إيثيل غير معطل  2207
 ، بأي درجة كحولية(محولة)و أرواح كحولية أخرى معطلة ( محول)

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol 
or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength 

حجما؛ مشروبات روحية،  01%يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن( غير محول)كحول إيثيل غير معطل  2208
 ، و غيرها من المشروبات الروحية األخر(ليكور)مشروبات كحولية معطرة 

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less 
than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages 

 Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid خل صالح لألكل و أبدال خل صالحة لألكل، متحصل عليها من حامض الخليك 2209

ت مكتلة نخالة و نخالة جريش و غيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو للبقول، و إن كان 2302
 بشكل كريات مكتلة

Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, 
derived from the sifting, milling or other working of cereals or of 
leguminous plants 

غيره من نفايات و بقايا و تفل قصب سكر و ( بنجر)بقايا صناعة النشا و بقايا مماثلة، تفل شمندر  2303
 صناعات السكر و البيرة و التقطير، و إن كانت بشكل كريات مكتلة

Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse 
and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and 
waste, whether or not in the form of pellets 

كسب و غيرها من بقايا صلبة، و إن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن  2304
 استخراج زيت فول الصويا

Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of 
pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil 

 Preparations of a kind used in animal feeding محضرات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات 2309
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 Unmanufactured tobacco; tobacco refuse تبغ خام أو غير مصنع، فضالت تبغ 2401

، من تبغ أو من (ئرسجا)و لفائف عادية ( سيجاريللوس)بأنواعها، و لفائف صغيرة ( سيجار)لفائف غليظة  2402
 أبداله

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco 
substitutes 

 ;Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes أنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛ تبغ متجانس أو مجدد؛ خالصات و أرواح تبغ 2403
‘homogenised’ or ‘reconstituted’ tobacco; tobacco extracts and essences 

و كلوريد صوديوم نقي، و إن كان محلوال بالماء أو ( بما في ذلك ملح الطعام و الملح المعطل)ملح عادي  2501
 محتويا على عوامل مضادة للتكتل أو مساعدة لالنسياب؛ ماء البحر

Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, 
whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-
flowing agents; sea water 

رمال طبيعية من جميع األنواع ،و إن كانت ملونة، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في  2505
 10فصل ال

Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal-
bearing sands of Chapter 26 

؛ كوارتزيت، و إن كان مشذبا تشذيبا أوليا أو مقطعا تقطيعا بسيطا (عدا الرمال الطبيعية" )كوارتز"مرو  2506
 أو مستطيلفقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مربع 

Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly 
trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a 
rectangular (including square) shape 

 Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined و غيره من غضار كاولينية، و إن كان مكلسا( كاولين)صلصال صيني  2507

و األندالوسيت و الكيانيت و ( 00.10باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند )أنواع غضار أخر  2508
 السيليمانيت، و إن كانت مكلسة؛ موليت؛ أتربة شاموط أو ديناس

Other clays (not including expanded clays of heading No 6806), 
andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; 
chamotte or dinas earths 

 Chalk طباشير 2509

 Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and فوسفات كالسيوم طبيعي و فوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي و طباشير فوسفاتي 2510
phosphatic chalk 

، و إن كانت مكلسة، عدا أكسيد (ويذاريت)؛ كربونات باريوم طبيعي (باريتيس)كبريتات باريوم طبيعي  2511
 10.00الباريوم الداخل في البند 

Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), 
whether or not calcined, other than barium oxide of heading No 2816 

؛ كوراندوم طبيعي و عقيق طبيعي و مواد شحذ طبيعية أخر، (حجر صنفرة)؛ سنباذج (خفاف)حجر خفان  2513
 و إن كانت معالجة بالحرارة

Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural 
abrasives, whether or not heat-treated 

رخام و ترافرتين و إيكوسين و أحجار كلسية أخر للنحت أو البناء، ذات ثقل نوعي ظاهري ال يقل عن  2515
، و مرمر، و إن كان مشذبا تشذيبا أوليا أو مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل 1.0

 مربع أو مستطيل

Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or 
building stone of an apparent specific gravity of 2,5 or more, and 
alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or 
otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (inc 

و بازلت، حجر رملي و أحجار أخر للنحت أو البناء، و إن كانت مشذبة ( يريبورف)جرانيت، حجر سماقي  2516
 تشذيبا أوليا أو مقطعة فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مربع أو مستطيل

Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building 
stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or 
otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape 
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حصى و حصباء و أحجار مجروشة أو مكسرة من األنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو  2517
لصوان، و إن كانت معالجة السكك الحديدية أو ألنواع الرصف األخر، حصى الشواطئ و أحجار ا

 بالحرارة؛ حصباء خبث و حصباء نفايات صناعية مماثلة، و إن اشتملت على المواد المذكورة في

Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for 
concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, 
shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or 
similar industrial waste, whether or n 

، و إن (ملبدة)؛ ماغنسيا منصهرة كهربائيا؛ مغنسيا تامة االحتراق (مغنيزيت)كربونات ماغنسيوم طبيعي  2519
 لتلبيد؛ أو أكاسيد ماغنسيوم آخر، و إن كان نقيااحتوت على كميات قليلة من أكاسيد أخر مضافة قبل ا

Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned 
(sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other 
oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not 
pure 

، و إن كان ملونا أو مضافا إليه (مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات الكالسيوم)جبس؛ أنهدريت؛ جص  2520
 كميات قليلة من مسرعات أو مبطئات التفاعل

Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium 
sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of 
accelerators or retarders 

 Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and 10.10كلس حي و كلس مطفأ و كلس مائي، عدا أكسيد و هيدروكسيد الكالسيوم الداخلين في البند  2522
hydroxide of heading 2825 

 Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement ، و إن كان ملونا"كلنكر"بكافة أنواعه، بما فيه اإلسمنت المكتل غير المطحون المسمى  إسمنت مائي 2523
and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of 
clinkers 

، و إن كان مشذبا تشذيبا أوليا أو مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو (ر دهنيحج)أستياتيت طبيعي  2526
 (تالك)ألواح بشكل مربع أو مستطيل؛ طلق 

Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing 
or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) 
shape; talc 

، ما عدا البورات المفصولة من محلول الملح الطبيعي؛ (و إن كانت مكلسة)بورات طبيعي و مركزاتها  2528
محسوبا على   H3BO3من حمض البوريك  00%حمض بوريك طبيعي محتٍو على نسبة ال تزيد عن 

 وزن المنتج الجاف

Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but 
not including borates separated from natural brine; natural boric acid 
containing not more than 85 % of H3BO3 calculated on the dry weight 

 Felspar; leucite; nepheline and nepheline syenite; fluorspar فلسبار؛ ليوسيت؛ نفلين و نفلين سينيت؛ فلورسبار 2529

 Mineral substances not elsewhere specified or included مواد معدنية غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 2530

 Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites (رماد البيريت)خامات حديد و مركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص  2601

خامات منجنيز و مركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية و مركزاتها، المحتوية على منجنيز بنسبة  2602
 أو أكثر وزنا محسوبة على المنتج الجاف 11%تعادل 

Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores 
and concentrates with a manganese content of 20 % or more, calculated 
on the dry weight (ECSC) 

 Copper ores and concentrates خامات نحاس و مركزاتها 2603

 Aluminium ores and concentrates خامات ألومنيوم و مركزاتها 2606

 Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal وعة من فحم حجريفحم حجري؛ فحم حجري مكتل، قوالب أو كرات و مواد وقود صلبة مماثلة مصن 2701
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 Peat (including peat litter), whether or not agglomerated ، و إن كان مكتال(بما في ذلك قش الخنور)، (طحلب الوقود)خنور  2703

من خنور، و غيره من قطران معدني، و إن كان مقطرا قطران مقطر من فحم حجري أو من ليجنيت أو  2706
 جزئيا أو منزوعا منه الماء، بما في ذلك القطران المجدد

Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, 
whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars 

زيوت و منتجات أخرى ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية؛ منتجات مماثلة  2707
 يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية

Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; 
similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds 
that of the non-aromatic constituents 

 Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars زفت و زفت مجمر، ناتجان من قطران الفحم الحجري أو من قطران معدني أخر 2708

 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude يها من مواد معدنية قارية، خامازيوت نفط و زيوت متحصل عل 2709

زيوت نفط و زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة و ال داخلة في  2710
ن زيوت معدنية قارية، على أن وزنا من زيوت النفط أو م 11% مكان آخر، محتوية على ما ال يقل عن 

 تكون هذه الزيوت العنصر األساسي في هذه المحضرات نفاية الزيوت

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than 
crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by 
weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous 
minerals, these oils being the basic con 

 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons غازات نفط و هيدروكربونات غازية أخر 2711

كريت، شمع ليجنيت، ، أوزو "شمع سالك"؛ شمع البارافين، شمع نفطي دقيق التبلور، (فازلين)هالم نفطي  2712
شمع خنور، شموع معدنية أخر، و منتجات مماثلة متحصل عليها بعمليات تركيبة أو بعمليات أخر، و إن 

 كانت ملونة

Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, 
ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products 
obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured 

 Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils نفط، قار نفطي و رواسب أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية( كوك)مجمر  2713
or of oils obtained from bituminous minerals 

 ;Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands قار و إسفلت طبيعيان؛ شيست قاري أو زيتي و رمال قطرانية؛ إسفلتيت و صخور إسفلتية 2714
asphaltites and asphaltic rocks 

لطبيعيان أو القار النفطي أو القار المعدني أو زفت القطران مخاليط قارية أساسها اإلسفلت أو القار ا 2715
 "(backsـcut"مثل المعاجين القارية )المعدني 

Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on 
petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, 
bituminous mastics, cut-backs) 

 Electrical energy الطاقة الكهرببائية 2716

 Fluorine, chlorine, bromine and iodine فلور و كلور و بروم و يود 2801

 Hydrogen, rare gases and other non-metals هيدروجين، غازات نادرة و غيرها من ال فلزات 2804

ية؛ معادن أتربة نادرة، اسكانديوم و ايتريوم و إن كانت مخلوطة أو متحدة معادن قلوية أو معادن قلوية تراب 2805
 فيما بينها؛ زئبق

Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, 
whether or not intermixed or interalloyed; mercury 

 Sulphuric acid; oleum (أوليوم)حمض كبريتيك؛ حمض كبريتيك زيتي  2807
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 Nitric acid; sulphonitric acids ؛ أحماض سلفونتريك(نيتريك)حمض أزوتيك  2808

 Oxides of boron; boric acids أكاسيد البورون؛ أحماض بوريك 2810

-Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non أحماض غير عضوية أخر و غيرها من مركبات أكسجينية غير عضوية، من ال فلزات 2811
metals 

؛ فوق أكسيدات الصوديوم أو (بوتاسا كاوية)؛ هيدروكسيد البوتاسيوم (صودا كاوية)هيدروكسيد الصوديوم  2815
 البوتاسيوم

Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); 
peroxides of sodium or potassium 

 Zinc oxide; zinc peroxide ؛ فوق أكسيد الزنك(توتياء)أكسيد الزنك  2817

 ;Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide كوراندوم اصطناعي، محدد أو غير محدد الصفات كيماويا؛ أكسيد األلومنيوم؛ هيدروكسيد األلومنيوم 2818
aluminium hydroxide 

 Manganese oxides أكسيدات المنجنيز 2820

وزنا أو أكثر وزنا من الحديد المتحد  11%أكسيدات و هيدروكسيدات الحديد؛ أتربة ملونة محتوية على  2821
 Fe2O3مقدرا كأكسيد الحديديك 

Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70 % or more by 
weight of combined iron evaluated as Fe2O3 

 Titanium oxides أكسيدات تيتانيوم 2823

 Lead oxides; red lead and orange lead أكسيدات الرصاص؛ رصاص أحمر و رصاص برتقالي 2824

هيدرازين و هيدروكسيل أمين و أمالحهما غير العضوية؛ قواعد أخرى غير عضوية؛ أكسيدات و  2825
 يدات و فوق أكسيدات معادن أخرهيدروكس

Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic 
bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides 

 Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine فلوريدات؛ فلوروسيليكات و فلوروألومينات و أمالح الفلور أالخر المركبة 2826
salts 

 Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide كلوريدات و أكسيدات و هيدروكسيدات الكلوريد و؛ بروميدات و أكسيدات البروم؛ يوديدات و أكسيد اليود 2827
oxides; iodides and iodide oxides 

 Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites هيبوكلوريتات؛ هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري؛ كلوريتات؛ هيبوبروميتات 2828

 Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and كلورات و فوق كلورات؛ برومات و فوق برومات؛ يودات و فوق يودات 2829
periodates 

 Sulphites; thiosulphates كبريتيتات و ثيوكبريتات 2832

 Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates) كبريتات؛ شب؛ فوق كبريتات 2833

 Nitrites; nitrates (أزوتيتات و أزوتات)نيتريتات؛ نيترات  2834

 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and و فوسفات و بولي فوسفات( فوسفيتات)، فوسفونات (تهيبوفوسفيتا)فوسفينات  2835
phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined 
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 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium كربونات؛ فوق كربونات؛ كربونات النشادر التجارية المحتوية على كربامات النشادر 2836
carbonate containing ammonium carbamate 

 Silicates; commercial alkali metal silicates سيليكات؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية 2839

 Carbides, whether or not chemically defined كربيدات، و إن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيماويا 2849

هيدريدات و نيتريدات و أزيدات و سيلسيدات و بوريدات، و إن كانت محددة أو غير محددة الصفات  2850
 10.01كيماويا، عدا المركبات التي تعتبر من الكربيدات الداخلة في البند 

Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically 
defined, other than compounds which are also carbides of heading 2849 

بما في ذلك الماء المقطر و الماء القابل للتوصيل الكهربائي و الماء ذو النقاوة )مركبات غير عضوية أخر  2851
؛ هواء مضغوط؛ ملغمات عدا (الغازات النادرة بما فيه الهواء السائل الذي نزعت منه)؛ هواء سائل (المماثلة

 ملغمات المعادن الثمينة

Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and 
water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been 
removed); compressed air; amalgams, other than amalgams of precious 
metals 

 .Compounds, inorganic or organic, of mercury, excludingamalgams مركبات عضوية وغير عضوية من زئبق ، عدا الملغمات  2852

بما في ذلك الماء المقطر و الماء القابل للتوصيل الكهربائي و الماء ذو النقاوة )مركبات غير عضوية أخر  2853
؛ هواء مضغوط؛ ملغمات عدا (بما فيه الهواء السائل الذي نزعت منه الغازات النادرة)؛ هواء سائل (ماثلةالم

 ملغمات المعادن الثمينة

Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and 
water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been 
removed); compressed air; amalgams, other than amalgams of precious 
metals. 

 Cyclic hydrocarbons (حلقية)هيدروكربونات دورية  2902

 Halogenated derivatives of hydrocarbons مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة 2903

 Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether منترنة أو المنترزة، و إن كانت مهلجنةمشتقات الهيدروكربونات المسلفنة، ال 2904
or not halogenated 

 Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated و مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة( ال حلقية)كحوالت ال دورية  2905
derivatives 

 Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated و مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة( حلقية)كحوالت دورية  2906
derivatives 

 Phenols; phenol-alcohols فينوالت و فينوالت ـ كحوالت 2907

 Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or مشتقات الفينوالت أو كحوالت الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة 2908
phenol-alcohols 

ت كحوالت ـ فينوالت و فوق أكاسيد الكحول و فوق إثيرات و إثيرات ـ كحوالت و أثيرات ـ فينوالت و أثيرا 2909
و مشتقاتها ( و إن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيماويا)أكاسيد األثير و فوق أكاسيد الكيتون 

 المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol 
peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically 
defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated 
derivatives 

-Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a threeإيبوكسيدات و إيبوكسي كحوالت و إيبوكسي فينوالت و إيبوكسي إيثرات ذات حلقة ثالثية،و مشتقاتها  2910
membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated 
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 derivatives المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة المهلجنة أو

 Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of من ألـدهيدات؛ بارافورمالدهيد( حلقية)ألدهيدات، و إن كانت ذات و ظيفة أكسجينية أخرى؛ بوليميرات دورية  2912
aldehydes; paraformaldehyde 

كيتونات و كوينونات، و إن كانت ذات وظيفة أكسجينية أخرى، و مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو  2914
 المنترنة أو المنترزة

Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and 
their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 

مشبعة و أنهيدريداتها و هاليداتها و فوق أكاسيدها و فوق ( ال حلقية)أحماض كاربوكسيلية أحادية ال دورية  2915
 مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزةأكاسيد أحماضها؛ 

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, 
peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or 
nitrosated derivatives 

( حلقية)غير مشبعة و أحماض كاربوكسيلية أحادية دورية ( ال حلقية)ة أحماض كاربوكسيلية أحادية ال دوري 2916
و أنهيدريداتها و هاليداتها و فوق أكاسيدها و فوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو 

 المنترنة أو المنترزة

Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, 
their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 

أحماض كاربوكسيلية مع وظيفة أكسجينية إضافية و أنهيدريداتها و هاليداتها و فوق أكاسيدها و فوق  2918
 لفنة أو المنترنة أو المنترزةأكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المس

Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, 
halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated derivatives 

وسفات؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أوالمنترنة أو إستيرات فوسفوريك و أمالحها، بما في ذلك الالكتوف 2919
 المنترزة

Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their 
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 

 Amine-function compounds مركبات ذات وظيفة أمينية 2921

 Oxygen-function amino-compounds أمينية ذات و ظيفة أكسجينية مركبات 2922

 Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other أمالح و هيدروكسيدات األمونيوم الرباعية؛ ليسيثينات و فوسفو أمينو ليبيدات أخر 2923
phosphoaminolipids, whether or not chemically defined 

 Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of مركبات ذات وظيفة كربوكسياميدية؛ مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية 2924
carbonic acid 

 Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and و مركبات ذات وظيفة امينية( بما فيها السكارين و أمالحه)مركبات ذات وظيفة كاربوكسية اميدية  2925
imine-function compounds 

 Nitrile-function compounds مركبات ذات وظيفة نيتريلية 2926

 Diazo-, azo- or azoxy-compounds مركبات الديازوـ ، ازوـ أو أزوكسي 2927

 Compounds with other nitrogen function مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى 2929

 Organo-sulphur compounds مركبات كبريت عضوية 2930

 Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only غير منسجمة أكسجينية فقط( ذرات)غير منسجمة مع ذرة أو ( حلقية)مركبات دورية  2932
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 Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only غير منسجمة نيتروجينية فقط( ذرات)سجمة ذات ذرة أو غير من( حلقية)مركبات دورية  2933

 Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other غير منسجمة أخر( حلقية)و أمالحها؛ مركبات دورية ( نيوكليكية)أحماض نووية  2934
heterocyclic compounds 

 Sulphonamides سلفوناميدات 2935

، و مشتقاتها المستعملة (بما فيها المركزات الطبيعية)بروفيتامينات و فيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبيا  2936
 بصورة رئيسية كفيتامينات، سواء كانت مخلوطة فيما بينها أم ال، و إن كانت محلوله في أي مذيب

Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including 
natural concentrates), derivatives thereof used primarily as vitamins, and 
intermixtures of the foregoing, whether or not in any solvent 

عملة بصورة رئيسية كهرمونات؛ ستيرويدات أخر هرمونات، طبيعية أو منتجة تركيبيا؛ مشتقاتها المست 2937
 مستعملة بصورة رئيسية كهرمونات

Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or 
reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues thereof, 
including chain modified polypeptides, used primarily as hormones 

 ,Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers جليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبيا، و أمالحها و أثيراتها و إستيراتها و مشتقاتها األخر 2938
esters and other derivatives 

 ,Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts ة تركيبيا، و أمالحها و أثيراتها و إستيراتها و مشتقاتها األخرأشباه قلويات نباتية، طبيعية أو منتج 2939
ethers, esters and other derivatives 

أثيرات و إستيرات  سكر نقي كيماويا، باستثناء السكروز و الالكتوز و المالتوز و الجلوكوز و الفركتوز؛ 2940
 11.01أو 11.00أو  11.01سكر و أمالحها، غير المنتجات المذكورة في البنود 

Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose 
and fructose; sugar ethers, sugar acetals and sugar esters, and their salts, 
other than products of heading 2937, 2938 or 2939 

 Antibiotics (أنتيبيوتيك)مضادات حيوية  2941

 Other organic compounds مركبات عضوية أخرى 2942

غدد و غيرها من أعضاء معدة للعالج العضوي، مجففة، و إن كانت مسحوقة؛ خالصات من غدد أو من  3001
و أمالحه؛ مواد بشرية أو حيوانية ( هيبارين)ضوي؛ كبدين أعضاء أخر أو من إفرازاتها، معدة للعالج الع

 أخر محضرة لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي، غير مذكورة و ال داخلة في م

Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or 
not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for 
organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal 
substances prepared for therapeutic or 

دم بشري؛ دم حيواني محضر لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ مضادات  3002
المناعة المعدلة، و إن كان متحصال عليها بعمليات  أمصال و غيرها من مكونات الدم، منتجات

 ،(باستثناء الخمائر)تكنولوجيةـحيوية؛ لقاحات، و توكسينات و كائنات مجهرية دقيقة مزروعة 

Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or 
diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified 
immunological products, whether or not obtained by means of 
biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micr 

مؤلفة من مكونين أو اكثر ( 01.10أو  01.10أو  01.11باستثناء األصناف المذكورة في البنود )أدوية  3003
ال في الطب العالجي أو الوقائي، و لكن غير مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال مخلوطة فيما بينها لالستعم

 أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة

Medicaments (excluding goods of heading No 3002, 3005 or 3006) 
consisting of two or more constituents which have been mixed together for 
therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale 

مكونة من منتجات ( 01.10أو  01.10أو  01.11باستثناء األصناف المذكورة في البنود )أدوية  3004
دير معايرة أو مخلوطة أو غير مخلوطة و معدة لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي، و مهيأة بمقا

Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting 
of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up 
in measured doses (including those in the form of transdermal 
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 administration systems) or in forms or packings بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة

، مشربة أو (مثل الضمادات و الالصقات و الكمادات)، أربطة و أصناف مماثلة (غزي)حشو، شاش  3005
 مغطاة بمواد صيدلية أو مهيأة للبيع بالتجزئة، الستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو البيطرية

Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, 
adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical 
substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, 
surgical, dental or veterinary purposes 

 Pharmaceutical goods specified in note 4 to this chapter من هذا الفصل 0يدلة، مذكورة في المالحظة محضرات، و أصناف ص 3006

أسمدة من أصل حيواني أو نباتي، و إن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيماويا؛ أسمدة ناتجة عن  3101
 خلط أو معالجة كيماوية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي

Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or 
chemically treated; fertilisers produced by the mixing or chemical 
treatment of animal or vegetable products 

 Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous ، معدنية أو كيماوية(أزوتية)أسمدة نيتروجينية  3102

 Mineral or chemical fertilisers, phosphatic أسمدة فوسفاتية، معدنية أو كيماوية 3103

 Mineral or chemical fertilisers, potassic أسمدة بوتاسية، معدنية أو كيماوية 3104

ن و فوسفور و نيتروجي: أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية على اثنين أو ثالثة من العناصر المخصبة 3105
بوتاسيوم؛ أسمدة أخر؛ منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصا أو بأشكال مماثلة أو في عبوات ال يزيد وزن 

 كغ قائم01الواحد منها على 

Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising 
elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of 
this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not 
exceeding 10 kg 

 Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters خالصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة و أمالحها و أثيراتها و إستيراتها و مشتقات أخر 3201
and other derivatives 

مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، و إن احتوت على مواد دابغة  3202
 طبيعية؛ محضرات أنزيمية لالستعمال قبل الدباغة

Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; 
tanning preparations, whether or not containing natural tanning 
substances; enzymatic preparations for pre-tanning 

، و إن (بما فيها خالصات الصباغة و لكن باستثناء الفحم الحيواني)مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني  3203
من هذا الفصل قاعدتها مواد تلوين من  0ورة في المالحظة كانت محددة الصفات كيماويا؛ محضرات مذك

 أصل نباتي أو حيواني

Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts 
but excluding animal black), whether or not chemically defined; 
preparations as specified in note 3 to this chapter based on colouring 
matter of vegetable or animal origin 

مواد تلوين عضوية تركيبية، و إن كانت محددة الصفات كيماويا؛ محضرات قاعدتها مواد تلوين عضوية  3204
من هذا الفصل؛ منتجات عضوية تركيبية من األنواع المستعملة كعوامل  0تركيبية مذكورة في المالحظة 

 ، و إن كانت محددة الصف(لومينيفور)تبييض الضوئي أو من األنواع المضيئة في ال

Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; 
preparations as specified in note 3 to this chapter based on synthetic 
organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as 
fluorescent brightening agents or as lumin 

 Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on (لك)من هذا الفصل أساسها ألوان مرسبة  0؛ محضرات مذكورة في المالحظة (لك)ألوان مرسبة  3205
colour lakes 

 ,Other colouring matter; preparations as specified in note 3 to this chapterمن هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البنود  0تلوين أخر؛ محضرات مذكورة في المالحظة  مواد 3206
other than those of heading 3203, 3204 or 3205; inorganic products of a 
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، و (لومينوفور)؛ منتجات غير عضوية من األنواع المستعملة كألوان مضيئة 01.10أو  01.10،01.10
 إن كانت محددة الصفات كيماويا

kind used as luminophores, whether or not chemically defined 

محضرة و ألوان محضرة و مركبات قابلة ( معتمات)و ألوان حاجبة للضوء ( بيجمنت)ألوان سطحية  3207
و دهانات لماعة سائلة و المحضرات المماثلة من األنواع ( إينجوب)ات لطالء الفخار للتزجيج، دهان

 ف)المستعملة لطالء الخزف و الطالء بالمينا أو في صناعة الزجاج؛ مواد قابلة للتزجيج 

Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable 
enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar 
preparations, of a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; 
glass frit and other glass, in the form of 

دلة أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية مع( بما في ذلك ألوان المينا و اللك)دهانات و ورنيش  3208
 من هذا الفصل 0كيماويا، مبددة أو مذابة في وسط غير مائي؛ محاليل معرفة في المالحظة 

Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic 
polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved 
in a non-aqueous medium; solutions as defined in note 4 to this chapter 

أساسها بولي ميرات تركيبية أو بولي ميرات طبيعية ( بما في ذلك ألوان المينا و اللك)دهانات و ورنيش  3209
 معدلة كيماويا، مبددة أو مذابة في وسط مائي

Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic 
polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved 
in an aqueous medium 

، ألوان سطحية مائية محضرة (بما في ذلك ألوان المينا و اللك و الدهانات المائية)دهانات و ورنيش أخر  3210
 من النوع المستعمل في صقل الجلود

Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); 
prepared water pigments of a kind used for finishing leather 

 Prepared driers مجففات محضرة 3211

مبددة في وسط غير مائي بشكل سائل أو ( بما في ذلك المساحيق و الرقائق المعدنية)ألوان سطحية  3212
؛ أوراق الختم؛ أصباغ و (بما في ذلك ألوان المينا )واع المستعملة في صناعة الدهانات معجون، من األن

 مواد تلوين أخر مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة

Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-
aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture 
of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring 
matter put up in forms or packings for reta 

أو لتعديل تدّرج األلوان أو للتسلية، و ألوان مماثلة، ( الالفتات)ألوان للفنانين و الطلبة و لرسامي اللوحات  3213
 أو في أنابيب أو زجاجات أو قوارير أو أوعية أو أغلفة مماثلة بشكل أقراص

Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, 
amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in 
similar forms or packings 

ج و إسمنت راتنجي، مركبات للجلفنة و غيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو معاجين لتثبيت الزجا 3214
محضرات طالء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو الجدران الداخلية أو األرضيات أو األسقف أو ما 

 (شابهها

Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and 
other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for 
façades, indoor walls, floors, ceilings or the like 

 Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم و أنواع حبر أخر، و إن كانت مركزة أو بشكل جامد 3215
concentrated or solid 

؛ راتنجات زيتية "رزينويد"،بشمعها أو بدونه؛ راتنجات عطرية (و إن كان التربين منزوعا منها)زيوت عطرية  3301
مستخلصة؛ زيوت عطرية مركزة في شحوم أو في زيوت ثابتة أو في شموع أو ما يماثلها، متحصل عليها 

 تجات ثانوية تربينية متبقية من عملية نزع البطريقة التشرب أو النقع؛ من

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; 
resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in 
fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; 
terpenic by-products of the deterpe 
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قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية، ( بما فيها المحاليل الكحولية) مخاليط مواد عطرية و مخاليط  3302
من األنواع المستعملة كمادة خام في الصناعة؛ محضرات أخر قاعدتها مواد عطرية، من األنواع المستعملة 

 روباتلصناعة المش

Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic 
solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used 
as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous 
substances, of a kind used for the manufa 

 Perfumes and toilet waters (أوـدي تواليت)عطور و مياه للتجميل  3303

، بما فيها محضرات (غير األدوية)و مستحضرات للعناية بالبشرة ( ماكياج)مستحضرات تجميل أو زينة  3304
 مين؛ محضرات العناية باليدين و القد(اللون البرونزي)الوقاية من الشمس و محضرات إكساب السمرة 

Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin 
(other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; 
manicure or pedicure preparations 

 Preparations for use on the hair محضرات العناية بالشعر 3305

للعناية بالفم أو األسنان، بما فيها معاجين و مساحيق تثبيت األسنان االصطناعية؛ خيوط محضرات  3306
 ، في عبوات فردية مهيأة للبيع بالتجزئة(دنتال فلوس)لتنظيف ما بين األسنان 

Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes 
and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in 
individual retail packages 

محضرات معدة لالستعمال قبل الحالقة أو أثناء الحالقة أو بعد الحالقة، مزيالت الروائح الجسدية و  3307
محضرات االستحمام و مزيالت الشعر و عطور أخرى و محضرات تطرية أو تجميل، غير مذكورة و ال 

 ة في مكان آخر؛ مزيالت روائح محضرة لألماكن، و إن كانت معطرة أو ذات خواص تطهداخل

Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, 
bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet 
preparations, not elsewhere specified or included; prepared room 
deodorisers, whether or not perfumed or having di 

صابون؛ منتجات و محضرات غواسل عضوية معدة لالستعمال كصابون على هيئة قضبان أو قطع أو  3401
بأشكال مقولبة، و إن احتوت على صابون؛ ورق و حشو و لباد و ال منسوجات، مشربة أو مطلية أو 

 صابون أو بمادة منظفةمغطاة ب

Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, 
in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not 
containing soap; organic surface-active products and preparations for 
washing the skin, in the form of liquid or c 

بما فيها )؛ محضرات غواسل و محضرات غسيل (عدا الصابون)عوامل عضوية ذات نشاط سطحي  3402
و محضرات تنظيف، و إن احتوت على صابون، غير تلك الداخلة في البند ( محضرات الغسيل المساعدة

00.10 

Organic surface-active agents (other than soap); surface-active 
preparations, washing preparations (including auxiliary washing 
preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, 
other than those of heading No 3401 

ميل و محضرات بما فيها محضرات زيوت القطع و محضرات حل البراغي أو الصوا)محضرات للتشحيم  3403
و محضرات من األنواع المستعملة ( مضادة للصدأ أو التآكل و محضرات حل القوالب، أساسها مواد تشحيم

 في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد، باستثناء المحضرا

Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut 
release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould 
release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used 
for the oil or grease treatment o 

 Artificial waxes and prepared waxes شموع اصطناعية و شموع محضرة 3404

محضرات تلميع و معاجين لألحذية و لألثاث و لألرضيات و للعربات و للزجاج أو المعادن، مساحيق و  3405
و إن كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو ال منسوجات أو )معاجين الجلي و محضرات مماثلة 

 تثن، باس(لدائن خلوية أو مطاط خلوي، مشربة أو مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات

Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or 
metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or 
not in the form of paper, wadding, felt, non-wovens, cellular plastics or 
cellular rubber, impregnated, coate 
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 Candles, tapers and the like شموع إضاءة و أصناف مماثلة 3406

معاجين لصنع النماذج، بما في ذلك ما كان منها مهيًئا لتسلية األطفال؛ محضرات من النوع المعروف  3407
مهيأة بشكل مجموعات أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو " مركبات طبع األسنان"أو " بشموع طب األسنان"

 ى شكل ألواح أو بشكل حدوات حصان أو عيدان أو بأشكال مماثلة؛ محضرات أخر معل

Modelling pastes, including those put up for children's amusement; 
preparations known as ‘dental wax’ or as ‘dental impression compounds’, 
put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, 
sticks or similar forms; other preparati 

بما في ذلك المركزات المكونة من اثنين أو اكثر من بروتينيات مصل اللبن، المحتوية على )، "ألبومين"زالل  3502
 قاته األخر، أمالحه و مشت(وزنا من هذه البروتينيات، محسوبة على أساس المادة الجافة 01%أكثر من

Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing 
by weight more than 80 % whey proteins, calculated on the dry matter), 
albuminates and other albumin derivatives 

أو مربعة، و إن كانت مشغولة السطح أو  بما في ذلك الهالم المهيأ على شكل صفائح مستطيلة)هالم  3503
؛ أنواع غراء أخر من أصل حيواني، باستثناء غراء الجبنين (إيزنجالس)و مشتقاته؛ غراء السمك ( ملونة

 00.10الداخل في البند 

Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether 
or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other 
glues of animal origin, excluding casein glues of heading No 3501 

؛ غراء أساسه نشاء أو (النشا الذي سبق تهليمه أو أسترته مثال)ديكسترين و غيره من أنواع النشا المعدل  3505
 لديكسترين أو غيره من أنواع النشا المعد

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or 
esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other 
modified starches 

غراء محضر و غيره من المواد الالصقة المحضرة، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر؛ منتجات  3506
ة لالستعمال كغراء أو مواد الصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد الصقة، ال يزيد وزنها صالح

 كغ 0الصافي عن 

Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or 
included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail 
sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg 

 Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included أنزيمات؛ أنزيمات محضرة غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 3507

 ;Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters عال؛ مفجرات كهربائيةفتائل األمان؛ فتائل التفجير؛ كبسوالت اإلشعال أو التفجير؛ أدوات إش 3603
electric detonators 

ألعاب نارية و قذائف اإلشارة و صواريخ مانعة لسقوط البرد و إشارات الضباب و غيرها من األصناف  3604
 النارية الفنية

Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic 
articles 

 Matches, other than pyrotechnic articles of heading No 3604 00.10، عدا األصناف النارية الداخلة في البند (كبريت)ثقاب  3605

مواد لهوب كما هي  فيروسيريوم و خالئط معدنية أخر إلحداث االشتعال من جميع األشكال؛ أصناف من 3606
 من هذا الفصل 1محددة في المالحظة 

Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of 
combustible materials as specified in note 2 to this chapter 

عدا الورق أو الورق ألواح و أفالم مسطحة للتصوير الفوتوغرافي، محسسة، غير مصورة، من أية مادة  3701
 المقوى أو النسج؛ أفالم للتصوير الفوري مسطحة، محسسة، غير مصورة، و إن كانت مهيأة في أغلفة

Photographic plates and film in the flat, sensitized, unexposed, of any 
material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the 
flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs 

 Photographic film in rolls, sensitized, unexposed, of any material otherأفالم بشكل لفات، للتصوير الفوتوغرافي، محسسة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى  3702
than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, 
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 unexposed أو النسج؛ أفالم للتصوير الفوري بشكل لفات، محسسة و غير مصورة

 Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed ورق و ورق مقوى و نسج للتصوير الفوتوغرافي، محسـسة و غير مصورة 3703

 Photographic plates and film, exposed and developed, other than ألواح و أفالم للتصوير الفوتوغرافي، مصورة و مظهرة، عدا أفالم التصوير السينمائي 3705
cinematographic film 

قة أو محضرات كيماوية لالستعمال في التصوير الفوتوغرافي، عدا الورنيش أو الغراء أو المواد الالص 3707
المحضرات المماثلة؛ منتجات غير مخلوطة الستعماالت التصوير الفوتوغرافي، مهيأة في مقادير معايرة أو 

 مهيأة للبيع بالتجزئة بشكل جاهز لالستعمال المباشر

Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, 
adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic 
uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready 
for use 

جرافيت اصطناعي؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات آخر أساسها الجرافيت أو كربون، بشكل  3801
 نصف المصنعةمعاجين أو كتل أو ألواح أو غيرها من المنتجات 

Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based 
on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other 
semi-manufactures 

 ,Activated carbon; activated natural mineral products; animal black لحيواني المستنفدفحم منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيواني، بما فيه الهباب ا 3802
including spent animal black 

محاليل الغسل المتبقية من صناعة عجائن السليلوز، و إن كانت مركزة أو منزوعا منها السكر أو معالجة  3804
 00.10التابع للبند " الطول أويل"ن باستثناء كيماويا، بما في ذلك سلفونات اللينيين، و لك

Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not 
concentrated, desugared or chemically treated, including lignin 
sulphonates, but excluding tall oil of heading No 3803 

و غيرها من " السلفات"ألخشاب الصنوبرية أو عن صنع عجينة الورق بطريقة أرواح تربنتين ناتجة عن ا 3805
أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية التقطير أو عن معالجات أخر للصنوبريات؛ ديبنتين خام؛ تربنتين ناتج 

 و غيره من الباراسيمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوي على األ" السلفيت"بطريقة 

Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the 
distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; 
sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing 
alpha-terpineol as the main constituent 

خشب؛ كريوزوت الخشب؛ كحول خشب؛ زفت نباتي؛ زفت لطالء براميل البيرة قطران خشب؛ زيوت قطران  3807
 و محضرات مماثلة أساسها القلفونات أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي

Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; 
brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on 
vegetable pitch 

مبيدات للحشرات و الفطريات و األعشاب الضارة و القوارض و موقفات اإلنبات و منظمات نمو النبات و  3808
مطهرات و منتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو بشكل محضرات أو بشكل أصناف 

 برتة و أوراق قتل الذبابمثل األشرطة و الفتائل و الشموع المك

Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products 
and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in 
forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, 
sulphur-treated bands, wi 

منتجات و محضرات تهيئة أو تجهيز، مسرعات الصباغ أو مسرعات تثبيت المواد الملونة ، و منتجات و  3809
، من األنواع المستعملة في صناعات النسيج و (مثل محضرات صقل و تثبيت األلوان)محضرات أخرى 

  داخلة في مكان آخرالورق و الجلود و الصناعات المماثلة، غير مذكورة و ال

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of 
dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings 
and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like 
industries, not elsewhere specified or included 

و محضرات مساعدة أخر " فلكس"محضرات لتنظيف سطح المعادن محضرات مساعدة لصهر المعادن  3810
للحام المعادن؛ مساحيق و عجائن مركبة من معدن و مواد أخر للحم المعادن؛ محضرات من األنواع 

Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary 
preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or 
welding powders and pastes consisting of metal and other materials; 
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 preparations of a kind used as cores or coatings المستعملة لكسو أو حشو قضبان أو عيدان اللحام

شعال في وقود المحركات و محضرات منع التأكسد أو التصمغ، محضرات تحسين محضرات ضبط اإل 3811
بما في ذلك )لزوجة الزيوت و محضرات منع تآكل المعادن و إضافات محضرة أخر، للزيوت المعدنية 

 أو للسوائل األخرى المستعملة لنفس األغراض كزيوت معدنية( الجازولين

Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity 
improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for 
mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same 
purposes as mineral oils 

ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة و ال داخلة  ؛(أكسيليريتور)مسارعات محضرة لبركنة المطاط  3812
 في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتأكسد و مثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن

Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or 
plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations 
and other compound stabilisers for rubber or plastics 

 Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing محضرات و شحنات ألجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة إلطفاء الحريق 3813
grenades 

مذكورة و ال داخلة في مكان آخر؛ محضرات معدة إلزالة الدهان  مذيبات و مخففات عضوية مركبة، غير 3814
 أو الورنيش

Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or 
included; prepared paint or varnish removers 

غير مذكورة و ال محضرات لبدء التفاعل، منظمات و مسرعات التفاعل و محضرات و سيطة محفزة،  3815
 داخلة في مكان آخر

Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not 
elsewhere specified or included 

 Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other 00.10إسمنت و مالط و خرسانة و مركبات مماثلة، متحملة للحرارة، عدا منتجات البند  3816
than products of heading 3801 

سوائل الفرامل الهيدروليكية و سوائل محضرة أخر لنقل الحركة الهيدروليكية ال تحتوي على زيوت نفط و ال  3819
 وزنا من هذه الزيوت% 11على زيوت معدنية قارية، أو تحتوي على اقل من 

Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic 
transmission, not containing or containing less than 70 % by weight of 
petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals 

 Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids محضرات مضادة للتجمد و سوائل مذيبة للجليد 3820

 Prepared culture media for development of micro-organisms محضرات وسيطة الستنبات الكائنات المجهرية 3821

كواشف للتشخيص و للمختبرات على حامل، و كواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، و إن كانت على  3822
 01.10أو  01.11حامل، عدا تلك الداخلة في البندين 

Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or 
laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of 
heading 3002 or 3006; certified reference materials 

 Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty ية ناتجة عن التكرير؛ كحوالت دسمة صناعيةأحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمض 3823
alcohols 

بما )روابط محضرة لقوالب السبك؛ منتجات و محضرات الصناعات الكيماوية و الصناعات المرتبطة بها  3824
، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر؛ مخلفات الصناعات الكيماوية (ةفي ذلك مخاليط المنتجات الطبيعي

 و الصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and 
preparations of the chemical or allied industries (including those consisting 
of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included 

مخلفات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها ، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر ؛ نفايا  3825
 .لهذا الفصل  0البلديات ؛ وحول الصرف الصحى ؛ نفايا أخر محددة فى المالحظة 

Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere 
specified or included; municipal waste; sewage sludge; other wastes 
specified in note 6 to this chapter 
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 Polymers of ethylene, in primary forms بوليمرات اإليثلين في أشكالها األولية 3901

 Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms بوليمرات بروبلين أو أوليفينات أخر، بأشكالها األولية 3902

 Polymers of styrene, in primary forms بوليمرات الستيرين، بأشكالها األولية 3903

 Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms ر، بأشكالها األوليةبوليمرات كلوريد الفينيل أو األوليفينات المهلجنة األخ 3904

 Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other بوليمرات أسيتات الفنيل أو أستيرات الفنيل األخر، بأشكالها األولية؛ بوليمرات فنيل أخر، بأشكالها األولية 3905
vinyl polymers in primary forms 

 Acrylic polymers in primary forms بوليمرات أكريليكية بأشكالها األولية 3906

بولي أسيتاالت وبولي أثيرات أخر و راتنجات أيبوكسيدية، بأشكالها األولية؛ بولي كربونات، راتنجات  3907
 بولي إسترات أخر، بأشكالها األولية الكيدية، و بولي األليل و

Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; 
polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in 
primary forms 

 Polyamides in primary forms بولي أميدات بأشكالها األولية 3908

 Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms راتنجات أمينية و راتنجات فينولية و بولي يوريثانات، بأشكالها األولية 3909

 Silicones in primary forms سيليكونات، بأشكالها األولية 3910

ربينات، و بولي كبريتيدات، بولي سلفونات، و راتنجات النفط، و راتنجات الكومارون ـ أندين، و بولي تي 3911
من هذا الفصل، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر، بأشكالها  0منتجات أخر مذكورة في المالحظة 

 األولية

Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, 
polysulphones and other products specified in note 3 to this chapter, not 
elsewhere specified or included, in primary forms 

 Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or سلولوز و مشتقاته الكيماوية، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر، بأشكالها األولية 3912
included, in primary forms 

مثل البروتينات المقساة، و )و البوليمرات الطبيعية المعدلة ( مثل حمض األلجنيك)بوليمرات طبيعية  3913
 ، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر، بأشكالها األولية(المشتقات الكيماوية من المطاط الطبيعي

Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers 
(for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), 
not elsewhere specified or included, in primary forms 

 Waste, parings and scrap, of plastics نفايات و قصاصات و فضالت، من اللدائن 3915

مم و قضبان و عيدان و أشكال خاصة من اللدائن، و  0ا العرضي شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعه 3916
 إن كانت مشغولة السطح و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى

Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, 
rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not 
otherwise worked, of plastics 

 ,Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows ، من اللدائن(مثل الفواصل و األكواع و الوصالت)أنابيب و مواسير و خراطيم و لوازمها  3917
flanges), of plastics 

بشكل لفات أو ترابيع أو بالطات؛ أغطية جدران أو  أغطية أرضيات من اللدائن، و إن كانت الصقة ذاتيا، 3918
 من هذا الفصل 1سقوف من اللدائن، كما هي معرفة في المالحظة 

 

Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the 
form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in note 9 to 
this chapter 
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و صفائح رقيقة و أشرطة و قدد و غيرها من أشكال مسطحة من لدائن، ( أفالم)ألواح و صفائح و أغشية  3919
 الصقة ذاتيا، و إن كانت بشكل لفات

Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of 
plastics, whether or not in rolls 

و صفائح رقيقة و أشرطة و قدد، من لدائن غير خلوية، غير مقوية و ال ( أفالم)ألواح و صفائح و أغشية  3920
 منضدة و ليست على حامل ال متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not 
reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials 

 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics و صفائح رقيقة و أشرطة و قدد أخر، من لدائن( أفالم)ألواح و صفائح أغشية  3921

راحيض و مقاعدها و أغطيتها، ، م(بيديه)، مغاسل، أحواض إستبراء (دش)مغاطس، أحواض، مرشات  3922
 و أصناف مماثلة الستعماالت صحية، من لدائن( سيفونات)خزانات تدفق المياه 

Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and 
covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics 

 ,Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids تعبئة البضائع، من لدائن؛ سدادات و كبسوالت و غيرها من أصناف اإلغالق، من لدائنأصناف لنقل أو  3923
caps and other closures, of plastics 

 Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of عناية بالصحة، من لدائنأدوات مائدة و مطبخ و أواني منزلية أخر و أدوات للنظافة و ال 3924
plastics 

 Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included أصناف تجهيزات البناء، من لدائن، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر 3925

 Other articles of plastics and articles of other materials of 01.00إلى  01.10ى من اللدائن و مصنوعات من المواد األخر الداخلة في البنود من مصنوعات أخر  3926
headings 3901 to 3914 

أو  مشتقة من الزيوت، بأشكالها األولية أو بشكل ألواح أو صفائح( فاكتيس)مطاط تركيبي و أبدال مطاط  4002
مع أي من منتجات هذا البند، بأشكالها األولية  01.10أشرطة؛ مخاليط أي من المنتجات الداخلة في البند 

 أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة

Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in 
plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading No 4001 with 
any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip 

 Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip مطاط مجدد بأشكاله األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة 4003

 Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets اله األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطةمطاط مركب، غير مبركن، بأشك 4005
or strip 

مثل )و أصناف أخر ( مثل العيدان و األنابيب و األشكال الخاصة)أشكال أخر من مطاط غير مبركن  4006
 (األقراص و الحلقات

Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for 
example, discs and rings), of unvulcanised rubber 

 Vulcanised rubber thread and cord خيوط و حبال أو أمراس، من مطاط مبركن 4007

 Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other المقسى ألواح و صفائح و أشرطة و عيدان و أشكال خاصة من مطاط مبركن، عدا المطاط 4008
than hard rubber 

مثل الفواصل و األكواع )أنابيب و مواسير و خراطيم، من مطاط مبركن غير مقسى، مع أو بدون لوازمها،  4009
 (و الوصالت

Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with 
or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges) 

 Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber سيور نقل مواد و سيور نقل حركة، من مطاط مبركن 4010
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 New pneumatic tyres, of rubber إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط 4011

نصف )و جوفاء ( مألى)أو مستعملة، من مطاط؛ إطارات مصمتة ( ملبسة)إطارات خارجية مجددة  4012
 ، من مطاط(فالبس)، أشرطة لإلطارات قابلة للتبديل و بطانات أنابيب (مصمتة

Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre 
treads and tyre flaps, of rubber 

 Inner tubes, of rubber أنابيب داخلية هوائية من مطاط 4013

، من مطاط مبركن غير مقسى، (بما في ذلك رضاعات األطفال)أصناف لالستعمال الصحي والصيدلي  4014
ن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى  وا 

Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber 
other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber 

 Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and من مطاط مبركن غير مقسى، لجميع األغراض( بما في ذلك القفازات)أصناف ألبسة و لوازمها  4015
mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber 

 Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير مقسى 4016

و مجففة أو مكلسة طرية أو مملحة أ)أو الخيل، ( بما فيها الجاموس) صالل جلود خام من فصيلتي البقر  4101
و ال مهيأة أكثر من " بارشمان"أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، و لكنها غير مدبوغة و ال مرققة 

 و إن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة( ذلك

Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, 
or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, 
parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split 

طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة )صالل و جلود فصيلة الضأن خام  4102
و إن كانت منزوعة الصوف ( ة أكثر من ذلكأو مهيأ" بارشمان"أخرى، و لكن غير مدبوغة و ال مرققة 

 من هذا الفصل( ج) 0منتوفة أو مشطورة عدا تلك المستثناة بموجب المالحظة "

Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or 
otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further 
prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded 
by note 1 (c) to this chapter 

ن ( بما في ذلك الجاموس)صألل وجلود مدبوغة أو خاما من فصيلة البقر  4104 أو الخيل، منزوعة الشعر، وا 
 .كانت مشطورة، ولكن غير مهيأة أكثر من ذلك

Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine 
animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared 

من فصيلتي البقر ( بارشمان)، بمافيها الجلود المرققة (كرستينج) جلود محضرة بعد الدباغة أو التجفيف  4107
ن كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند أو الخيل، منز ( بما في ذلك الجاموس) وعة الشعر، وا 
.00.00. 

Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-
dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without 
hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114 

، من فصيلة الضأن ، " بارشمان " ، وجلود مرققة ( كرستينج ) جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف  4112
ن كانت مشطورة ، عدا تلك الداخلة فى البند   . 00.00منزوعة الصوف ، وا 

Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-
dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, 
other than leather of heading 4114 

، من حيوانات أخر ، " بارشمان " ، وجلود مرققة ( كرستينج ) جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف  4113
من حيوانات بدون " بارشمان " باغة ، وجلود مرققة منزوعة الشعر أو الصوف ، وجلود محضرة بعد الد

ن كانت مشطورة ، عدا تلك الداخلة فى البند   . 00.00شعر ، وا 

Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-
dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not 
split, other than leather of heading 4114 

 Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and .جلود ملمعة أو مكسوة ؛ جلود ممعدنة ( بما فى ذلك الجلود البيضاء " ) المعروفة بالشمواه " جلود مطراة  4114
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patent laminated leather; metallised leather 

ن كانت بشكل لفات ؛ قصاصات  4115 جلود مجددة ، أساسها الجلد أو أليافه ، ألواحًا أو صفائح أو أشرطة ، وا 
ونفايات أخر من جلود طبيعية مهيأة أو جلود مجددة ، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية ؛ نشارة 

 .جلود ، مسحوقها ودقيقها 

Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, 
sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather 
or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather 
articles; leather dust, powder and 

بما في ذلك السروج و العدد و أطواق و مقاود الحيوانات )ت أصناف السراجة و العدة لجميع الحيوانا 4201
من (و واقيات الركب و كمامات فم الحيوان، أغطية و أجربه السروج و سترات الكالب و ما يماثلها" أرسن"

 جميع المواد

Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, 
muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any 
material 

صناديق نقل األمتعة، و حقائب األلبسة حقائب أدوات تجميل و محافظ للمستندات و حقائب يد لألوراق و  4202
حقائب مدرسية و محافظ نظارات و مناظير و أغلفة آلالت التصوير و علب ألدوات الموسيقى و علب 

 به مسدسات و أوعية مماثلة؛ أكياس سفر و محافظ أدوات الزينة حقائبالبنادق و أجر 

Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school 
satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical 
instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-
bags, insulated food or beverage bags, toilet 

 Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition ألبسة و لوازم ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد 4203
leather 

 Articles of leather, or of composition leather, of a kind used in machinery .امات أخرىأصناف من جلد، من النوع المستخدم في الماكينات أو ألي استخد 4204
or mechanical appliances or for other technical uses 

 Other articles of leather or of composition leather أصناف أخر من جلد طبيعي أو مجدد 4205

، و إن (بما في ذلك الرؤوس و الذيول و األقدام و األجزاء أو القطع األخر)مهيأة جلود بفراء مدبوغة أو  4302
 00.10، عدا تلك الداخلة في البند (بدون إضافة مواد أخر)كانت مجمعة أو غير مجمعة 

Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces 
or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other 
materials) other than those of heading No 4303 

 Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin ألبسة و لوازم ألبسة و أصناف أخرى من فراء 4303

أو حزما أو بأشكال مماثلة؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا؛ خشب وقود، قطعا مستديرة أو حطبا أو أغصانا  4401
 نشارة و نفايات و فضالت خشب، و إن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة

Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood 
in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not 
agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms 

 Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not ، و إن كان مكتال(بما في ذلك فحم القشور و النوى)فحم خشبي  4402
agglomerated 

منشور طوليا  أو مشرحاً ، أو مقطع على شكل مربعاتخشب خام، سواء كان  4403  Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly 
squared 

و غيرها من خشب ( و إن كانت موصولة األطراف)صفائح للتلبيس و صفائح لصناعة الخشب المتعاكس  4404
أو ( مصنفرا"ة التقشير الدائري، و إن كان ممسوحا أو منعما منشور طوليا أو مشرحا أو مقطع بطريق

مم 0موصول النهايات بالتشبيك اإلصبعي والغراء، ال يزيد سمكه عن   

Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not 
sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or 
otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, 
umbrellas, tool handles or the like; chipwo 
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من خشب منشور طوليا أو مشرحا أو مقطع بطريقة التقشير الدائري، و إن كان  عصي من خشب وعكازات 4407
مم 0التشبيك اإلصبعي والغراء، ال يزيد سمكه عن أو موصول النهايات ب( مصنفرا"ممسوحا أو منعما   

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not 
planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm 

ا من خشب و غيره( و إن كانت موصولة األطراف)صفائح للتلبيس و صفائح لصناعة الخشب المتعاكس  4408
أو ( مصنفرا"منشور طوليا أو مشرحا أو مقطع بطريقة التقشير الدائري، و إن كان ممسوحا أو منعما 

 مم 0موصول النهايات بالتشبيك اإلصبعي و الغراء، ال يزيد سمكه عن 

Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), 
for plywood or for other similar laminated wood and other wood, sawn 
lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or 
end-jointed, of a thickness not exceedi 

اصة مشغولة بأشكال خ"( الباركيه"بما في ذلك األلواح و القطع غير المجمعة لألرضيات الخشبية )خشب  4409
، محدب، مهيأ بشكل طنوف، أو (V)ملسن، مقروض، محزز، مدرج، مشطوف الحواف، موصول بشكل )

 أ( مصنفر)على طول أي من أطرافه أو سطوحه، و إن كان ممسوحا أو منعما ( مدور، و ما شابه

Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) 
continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, 
beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or 
faces, whether or not planed, sanded or end 

كانت مكتلة ألواح من دقائق أو جزيئات و ألواح مماثلة، من خشب أو من مواد نباتية خشبية أخر، و إن  4410
 براتنجات أو بمواد روابط عضوية أخر

Particle board and similar board (for example, oriented strand board and 
waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not 
agglomerated with resins or other organic binding substances 

ن ألياف الخشب أو مواد نباتية خشبية أخر، و إن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية ألواح م 4411
 أخر

Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded 
with resins or other organic substances 

 Plywood, veneered panels and similar laminated wood و خشب منضد مماثل( خشبيةمكسو بقشرة " )ملبس"و خشب مصفح " ابلكاج"خشب متعاكس  4412

 Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes (بروفيالت)خشب مكثف بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة أو صفيحات أو أشكال خاصة  4413

 Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects أو ما يماثلها أطر من خشب للوحات أو الصور أو المرايا 4414

صناديق و علب و أقفاص و أوعية أسطوانية و أوعية مماثلة، من خشب؛ بكرات كبيرة للكابالت من  4415
 شبخشب؛ طبليات و طبليات صناديق و قواعد تحميل أخر، من خشب؛ أطواق مثبتة للطبليات من خ

Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-
drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet 
collars of wood 

ية أو مكانس، من خشب؛ قوالب لألحذ( فرش)عدد، هياكل عدد، مقابض عدد، هياكل و مقابض فراجين  4417
 بما فيها قوالب الشد و التوسيع من خشب

Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of 
wood; boot or shoe lasts and trees, of wood 

مصنوعات نجارة للتركيب في األبنية و أصناف من خشب لألغراض اإلنشائية بما في ذلك ألواح الخشب  4418
 (قرميد خشبي)، لويحات و فلق التسقيف "باركيه"ية، ألواح األرضيات المجمعة الخلو 

Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, 
assembled parquet panels, shingles and shakes 

 Tableware and kitchenware, of wood أدوات مائدة و أدوات مطبخ، من خشب 4419

خشب مطّعم و خشب منقوش؛ علب و صناديق صغيرة للمجوهرات أو الحلي و أصناف مماثلة من خشب؛  4420
 10تماثيل و أصناف زينة أخرى، من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 

Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or 
cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of 
wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94 

 Other articles of wood أصناف أخرى من خشب 4421
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 Articles of natural cork مصنوعات من فلين طبيعي 4503

 Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of مصنوعات من فلين مكتلو ( بالصق أو بدونه)فلين مكتل  4504
agglomerated cork 

ضفائر و منتجات مماثلة من مواد ضفر، و إن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر، ضفائر و  4601
ل مسطح، و إن كانت أصنافا تامة منتجات مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشك

 (مثل الحصر و البسط و الحواجز)الصنع 

Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled 
into strips; plaiting materials, plaits and similar products of plaiting 
materials, bound together in parallel strands or woven, in sheet form, 
whether or not being finished artic 

أصناف صناعة السالل المتحصل عليها مباشرة بشكلها من مواد ضفر، أو مصنوعة من األصناف الداخلة  4602
 (ليف نباتي)؛ مصنوعات من لوف 00.10في البند 

Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from 
plaiting materials or made-up from goods of heading No 4601; articles of 
loofah 

 Mechanical wood pulp عجائن خشب آلية 4701

 Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades ، عدا العجائن بطريقة اإلذابة(السلفات)عجائن خشب كيماوية، مصنوعة بطريقة بالصودا أو الكبريتات  4703

 Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades عجائن خشب كيماوية، مصنوعة بطريقة الكبريتيت ، عدا العجينة بطريقة اإلذابة 4704

إلعادة التصنيع أو من مواد عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات و فضالت الورق المقوى معدة  4706
 ليفية سلولوزية أخرى

Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or 
paperboard or of other fibrous cellulosic material 

 Newsprint, in rolls or sheets ورق صحف بشكل لفات أو صفائح 4801

، من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم ورق و ورق مقوى، غير مطلي 4802
و الخط، و ورق و ورق مقوى للبطاقات و أشرطة، التثقيب لفات أو صفائح، عدا الورق الداخل في البند 

 ؛ ورق و ورق مقوى يدوي الصنع00.10أو البند  00.10

Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or 
other graphic purposes, and non-perforated punch-cards and punch tape 
paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other 
than paper of heading No 4801 or 4803 

أو لمناديل إزالة مواد التطرية، لمناشف األيدي، ( تواليت)ورق من النوع المعد لالستعمال كورق تجميل  4803
المائدة و المناشف و األوراق المماثلة لالستعماالت منزلية أو صحية، حشو السلولوز و طبقات من ألياف 

 سلولوز، و إن كانت مجعدة مثنية أو مبصومة أو مثقبة، أو ملونة السطح

Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a 
kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs 
of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, 
surface-coloured, surface-deco 

أو  00.11لفات أو صفائح، عدا الورق الداخل في البند  ورق و ورق مقوى كرافت، غير مطلي، بشكل 4804
 00.10البند 

Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of 
heading No 4802 or 4803 

 ورق و ورق مقوى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطريقة اكثر من تلك 4805
 من هذا الفصل 1المحددة في المالحظة 

Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further 
worked or processed than as specified in note 3 to this chapter 

الكريستال، ، ورق كتيم للشحوم، ورق نقل الرسم، ورق معروف ب(مرقق")بارشمان"ورق و ورق مقوى مكبرت  4806
 و غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح

Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine 
and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets 
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، غير مطلي السطح و ال مشرب، و إن كان (طبقات مسطحة مجمعة باللصق)ورق و ورق مقوى، مجمع  4807
 مقوى من الداخل، لفات أو صفائح

Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or 
paperboard together with an adhesive), not surface-coated or 
impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets 

أو مجعد أو مثني أو مبصوم ( و إن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق)ورق و ورق مقوى، مموج  4808
 00.10أو مثقب، لفات أو صفائح، عدا الورق من األنواع المذكورة في البند 

 

Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface 
sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other 
than paper of the kind described in heading No 4803 

بما في ذلك الورق المطلي أو )ورق كربون و ورق استنساخ ذاتي و غيره من ورق االستنساخ أو النقل  4809
 ، و إن كان مطبوعا، بشكل لفات أو طلحيات(ح األوفستأو لصفائ" ستنسل"المشرب المعد لالستنساخ 

Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers 
(including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset 
plates), whether or not printed, in rolls or sheets 

أو بمواد غير عضوية ( غضار صيني)مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين  ورق و ورق 4810
 أخر، بمادة رابطة أو بدونها، باستثناء أي طالء آخر، و إن كان ملون السطح أو مطبوعا، لفات أو صفائح

Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (china 
clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no 
other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or 
printed, in rolls or rectangular (includin 

، أو ملونة ورق و ورق مقوى و حشو السلولوز و طبقات من ألياف السلولوز، مطلية أو مشربة أو مغطاة 4811
و  00.10السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، لفات أو صفائح، عدا األصناف الداخلة في البند 

 00.01و  00.11

Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, 
coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or 
printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other 
than goods of the kind described in head 

 Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp كتل و ألواح مرشحة، من عجائن الورق 4812

 Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or أو أنابيب ورق سجائر، و إن كان مقطعا بقياسات معينة أو بشكل دفاتر 4813
tubes 

 Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper (فتروفاني)ورق حائط و أغطية جدران مماثلة؛ ورق شفاف للزجاج  4814

عدا األصناف الداخلة في البند )ي و غيره من ورق االستنساخ أو النقل ورق كربون، ورق استنساخ ذات 4816
 ، ورق استنسل و ألواح أوفست، من ورق، و إن كانت مهيأة في علب(00.11

Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other 
than those of heading No 4809), duplicator stencils and offset plates, of 
paper, whether or not put up in boxes 

و بطاقات رسائل و بطاقات بريد غير مصورة و بطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق ( ظروف)مغلفات  4817
مقوى؛ علب و جعب و محافظ و ما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق 

 المراسلة

Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of 
paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, 
of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery 

حشو السلولوز أو طبقات من ألياف السلولوز، من و ما يماثله، ( تواليت)ورق صحي بما فيه ورق التجميل  4818
سم أو مقطعا  00األنواع المستخدمة لألغراض المنزلية أو الصحية، بشكل لفات ال يتجاوز عرضها 
 بأشكال معينة؛ مناديل يد و مناديل إزالة مواد التطرية، مناشف، أغطية المناضد

Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose 
fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width 
not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing 
tissues, towels, tablecloths, serv 

 ,Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paperو جعب  و غلف أخر، من ورق و ورق مقوى أو علب و صناديق و أكياس كبيرة أو صغيرة و مخاريط  4819
paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter 
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حشو السلولوز أو طبقات من ألياف السلولوز؛ علب لحفظ األوراق و الملفات و الرسائل و ما يماثلها، من 
 ورق أو ورق مقوى، من النوع المستعمل في المكاتب و المحالت التجارية و ما يماثله

trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, 
shops or the like 

اتر إيصاالت، دفاتر ورق الرسائل، دفاتر سجالت، دفاتر المحاسبة، دفاتر الجيب، دفاتر الطلبات، دف 4820
للصفحات )مذكرات، مفكرات و أصناف مماثلة، دفاتر التمرين، مجموعات ورق النشاف، مصنفات 

 ، ملفات و أغلفة الملفات من أصناف مدرسية أو مكتبية أو مرا(المنفصلة أو غيرها

Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter 
pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, 
blotting pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold 
business forms, interleaved carbon s 

 Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed عةرقاع من جميع األنواع من ورق أو ورق مقوى، و إن كانت مطبو  4821

بكرات و مواسير و مكبات و حوامل مماثلة، من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى، و إن كانت  4822
 مثقبة أو مقساة

Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or 
paperboard (whether or not perforated or hardened) 

أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السلولوز أو طبقات من ألياف السلولوز، مقطعة بأشكال  4823
معينة؛ مصنوعات أخر من عجائن الورق أو من ورق أو ورق مقوى أو من حشو السلولوز أو من طبقات 

 ألياف السلولوز

Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, 
cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, 
cellulose wadding or webs of cellulose fibres 

 Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether or كتب و كتيبات و مطبوعات مماثلة، و إن كانت من أوراق منفصلة 4901
not in single sheets 

 Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or صحف و مجالت و نشرات دورية مطبوعة، و إن كانت مصورة أو مشتملة على إعالنات 4902
containing advertising material 

 Children's picture, drawing or colouring books اميع صور أو كتب مصورة و مجاميع أو كتب للرسم أو للتلوين، لألطفالمج 4903

 Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated أوراق موسيقى مطبوعة أو مخطوطة، مصورة أو غير مصورة، و إن كانت مجلدة 4904

مصورات جغرافية من جميع األنواع، بما في ذلك خرائط األطلس و خرائط الجدران و مصورات المساحة  4905
 والكرات األرضية، مطبوعة

Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, 
wall maps, topographical plans and globes, printed 

سوم هندسية، أصلية، مرسومة باليد للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو تصاميم و ر  4906
األغراض المماثلة، و ما يماثلها، نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق 

 محسس أو منقولة بالكربون لألصناف المذكورة أعاله

Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, 
topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-
written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon 
copies of the foregoing 

 Transfers (decalcomanias) أو ما يشابه من جميع األنواعأوراق لنقل أو أستنساخ الصور أو الرسوم  4908

بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة؛ بطاقات مطبوعة للتهاني و الدعوات، و إن كانت مصورة، أو في  4909
 ظرف، أو محتوية على مواد تزينيه

Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, 
messages or announcements, whether or not illustrated, with or without 
envelopes or trimmings 

 Calendars of any kind, printed, including calendar blocks تقاويم من جميع األنواع، مطبوعة، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات األوراق المنفصلة 4910
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 Other printed matter, including printed pictures and photographs و الصور الفوتوغرافية( جرافير)ا في ذلك الصور و الصور المطبوعة مطبوعات أخر، بم 4911

 Woven fabrics of silk or of silk waste أقمشة منسوجة من حرير أو من فضالته 5007

 Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed (ه الصوف الممشط الفرطبما في)صوف و وبر ناعم أو خشن، مندوف أو ممشط  5105
wool in fragments) 

 Yarn of carded wool, not put up for retail sale خيوط من صوف مندوف، غير مهيأة للبيع بالتجزئة 5106

 Yarn of combed wool, not put up for retail sale زئةخيوط من صوف ممشط، غير مهيأة للبيع بالتج 5107

 Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة(مندوف أو ممشط)خيوط من وبر ناعم،  5108

 Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair أقمشة منسوجة من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط 5112

 Cotton, carded or combed قطن مندوف أو ممشط 5203

 Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale خيوط للخياطة من قطن، و إن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة 5204

 Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by وزنا أو أكثر من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة 00%، تحتوي على (عدا خيوط الخياطة)خيوط قطن  5205
weight of cotton, not put up for retail sale 

 Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85 % by ئةوزنا من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجز  00%تحتوي على أقل من ( غير خيوط الخياطة)خيوط قطن  5206
weight of cotton, not put up for retail sale 

 Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale مهيأة للبيع بالتجزئة( عدا خيوط الخياطة)خيوط قطن  5207

وزنا أو أكثر من القطن، ال يزن المتر المربع منها أكثر من  00%قطن تحتوي على أقمشة منسوجة من  5208
 غم 111

Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, 
weighing not more than 200 g/m2 

المربع منها أكثر من  وزنا أو أكثر من القطن، يزن المتر 00%أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على  5209
 غم 111

Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, 
weighing more than 200 g/m2 

وزنا من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية  00%أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من  5210
 غم 111وزن المتر المربع منها عن مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، ال يزيد 

Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, 
mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more 
than 200 g/m2 

ة رئيسية أو حصرية وزنا من القطن، مخلوطة بصور  00% أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من  5211
 غم 111مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها اكثر من 

Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, 
mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more 
than 200 g/m2 

 Other woven fabrics of cotton قطن أقمشة منسوجة أخر، من 5212

 Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn (بما فيها فضالت الخيوط و النسالة)كتان خام أو مشغول و لكن غير مغزول؛ مشاقة و فضالت الكتان  5301
waste and garnetted stock) 

 True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow andبما فيها فضالت )خام أو معالج، و لكن غير مغزول؛ مشاقة و فضالت القنب  (كانابيس ساتيفا)قنب  5302
waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock) 
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 (الخيوط و النسالة

، رامي و ألياف نسجيه نباتية أخر غير "(موزاتكستيليس ني"انيال أو قنب م" )أباكا"ألياف جوز الهند،  5305
مذكورة و ال داخلة في مكان أخر، خاما أو معالجة و لكن غير مغزولة؛ مشاقة و فضالت هذه األلياف 

 (بما فيها فضالت الخيوط و النسالة)

Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other 
vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or 
processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including 
yarn waste and garnetted stock) 

 Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn خيوط من ألياف نسجيه نباتية أخر؛ خيوط من ورق 5308

 Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper نسج من ألياف نسجيه نباتية أخر؛ نسج من خيوط من ورق 5311
yarn 

 Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو اصطناعية، و إن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة 5401

، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية (غير خيوط الخياطة)خيوط من شعيرات  5402
 ديسيتكس 01بمقاس أقل من 

Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail 
sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex 

غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الشعيرات المفردة (عدا خيوط الخياطة)خيوط من شعيرات اصطناعية  5403
 ديسيتكس 01االصطناعية بمقاس أقل من 

Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, 
including artificial monofilament of less than 67 decitex 

مم؛  0ديسيتكس أو أكثر، ال يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن  01شعيرات مفردة تركيبية بمقاس  5404
 0من مواد نسجيه تركيبية، ال يزيد عرضها الظاهر عن ( مثل القش الصناعي)صفيحات و أشكال مماثلة 

 مم

Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-
sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, 
artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not 
exceeding 5 mm 

مم؛  0ديسيتكس أو أكثر، ال يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن  01مقاس شعيرات مفردة اصطناعية ب 5405
من مواد نسجيه اصطناعية،ال يزيد عرضها الظاهر عن ( مثل القش الصناعي)صفيحات و أشكال مماثلة 

 مم 0

Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-
sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, 
artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not 
exceeding 5 mm 

 Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale ، مهيأة للبيع بالتجزئة(عدا خيوط الخياطة)خيوط من شعيرات تركيبية أو اصطناعية  5406

أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها النسج المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند  5407
00.10 

Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained 
from materials of heading 5404 

سوجة من خيوط ذات شعيرات اصطناعية، بما فيها النسج المتحصل عليها من المواد الداخلة في أقمشة من 5408
 00.10البند 

Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained 
from materials of heading 5405 

 Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for و ال محضرة بطريقة أخرى للغزلألياف تركيبة غير مستمرة ،غير مندوفة و ال ممشطة  5503
spinning 

 ألياف تركيبية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل 5506
 

Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for 
spinning 
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 Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail خيوط للخياطة من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، و إن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة 5508
sale 

 Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for زئة، من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتج(عدا خيوط الخياطة)خيوط  5509
retail sale 

 Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for ، من ألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة(عدا خيوط الخياطة)خيوط  5510
retail sale 

 Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for ، من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة(عدا خيوط الخياطة)خيوط  5511
retail sale 

 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by زنا من تلك األليافأو أكثر و  00% أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على  5512
weight of synthetic staple fibres 

وزنا من تلك األلياف، مخلوطة  00%أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من  5513
 1م/جم 011تجاوز بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن ال ي

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by 
weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not 
exceeding 170 g/m2 

ن تلك األلياف مخلوطة وزنا م 00%أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من  5514
 1م/غم 011بصورة رئيسية أو حصرية مع قطن بوزن يتجاوز 

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by 
weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight 
exceeding 170 g/m2 

 Other woven fabrics of synthetic staple fibres من ألياف تركيبية غير مستمرة أقمشة منسوجة أخر، 5515

 Woven fabrics of artificial staple fibres أقمشة منسوجة من ألياف اصطناعية غير مستمرة 5516

د من و عق( زغب)مم  0حشو من مواد نسجية و أصناف من هذا الحشو؛ ألياف نسجية ال يزيد طولها عن  5601
 مواد نسجية

Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not 
exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps 

 Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated لباد، و إن كان مشربا أو مطليا أو مغطى منضدا 5602

 Non-wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated ، و إن كانت مشربة أو مطلية أو منضدة(أقمشة غير منسوجة)ال منسوجات  5603

خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسجية؛ خيوط نسجية، و صفيحات و أشكال مماثلة من األصناف  5604
 ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بمطاط أو لدائن00.10أو  00.10الداخلة فـي البند 

Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like 
of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with 
rubber or plastics 

مراس ، سواء كانت مضفورة أم ال، و إن كانت مشربة أو مطلية أو مغلفة بالمطاط خيوط حزم و حبال و أ 5607
 أو باللدائن

Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and 
whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or 
plastics 

قودة، من خيوط حزم أو أمراس أو حبال؛ قطعا أو أطواال، شباك جاهزة لصيد األسماك و شباك بعيون مع 5608
 غيرها من الشباك الجاهزة، من مواد نسجية

Knotted netting of twine, cordage or rope; made-up fishing nets and other 
made-up nets, of textile materials 

، أو 00.10أو  00.10من صفيحات أو أشكال مماثلة داخلة في البند  أصناف مصنوعة من خيوط، أو 5609
 من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر

Articles of yarn, strip or the like of heading 5404 or 5405, twine, cordage, 
rope or cables, not elsewhere specified or included 
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 Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made-up سجاد و أغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ذات خمل معقود أو ملفوف، و إن كان جاهزة 5701

سجاد و أغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، و إن كانت  5702
، وغيرها من البسط "الكرماني"أو " السوماك"أو " الشوماك"أو " بالكليم"هزة، بما فيها األنواع المعروفة جا

 المماثلة اليدوية النسج

Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, 
whether or not made-up, including ‘Kelem’, ‘Schumacks’, ‘Karamanie’ and 
similar hand-woven rugs 

 Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made-up سجاد و أغطية أرضيات أخرى، من مواد نسجية، ذات أوبار و إن كانت جاهزة 5703

 ,Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked جاهزةسجاد و أغطية أرضيات أخر، من لباد، غير ما هو بألياف مغروزة، و إن كانت  5704
whether or not made-up 

 Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made-up سجاد أخر و أغطية أرضيات أخر، من مواد نسجية، و إن كانت جاهزة 5705

، و أقمشة منسوجة (بيلوش)و طويلة الخمل " قطيفة"قصيرة الخمل )سوجة ذات مخمل و قطيفة أقمشة من 5801
 00.10أو البند  00.11، عدا األصناف الداخلة في البند (شينيل)من خيوط قطيفة 

Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of 
heading 5802 or 5806 

عدا األصناف الداخلة في " تيرى"نسج المناشف و ما يماثلها )مزردة من النوع اإلسفنجي  أقمشة منسوجة 5802
 01.10، أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية، عدا المنتجات الداخلة في البند 00.10البند 

Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics 
of heading 5806; tufted textile fabrics, other than products of heading 5703 

 Gauze, other than narrow fabrics of heading 5806 00.10نسج بعقدة غزية، عدا األصناف الداخلة في البند  5803

سننات تول و تول بوبينو و أقمشة شبكية أخر عدا األقمشة المنسوجة، أو المصنرة بما فيها الكروشية م 5804
 01.11أثوابا أو زخارف، عدا األقمشة الداخلة في البند ( دانتيال)

Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted 
fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of 
headings 6002 to 6006 

لنسج من أنواع جوبالن فالندر أو بيسون بوفييه و ما يماثلها و ديابيج مشغولة باإلبرة ديابيج يدوية ا 5805
 ، و إن كانت جاهزة(بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة، مثال)

Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, 
Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit 
point, cross stitch), whether or not made-up 

؛ شرائط سدى دون لحمة، 00.11عدا األصناف الداخلة في البند ( أقمشة منسوجة ضيقة العرض)شرائط،  5806
 (البولدوك)مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية و مجمعة بواسطة الصق 

Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics 
consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive 
(bolducs) 

رقاع و شارات و أصناف مماثلة من مواد نسجية، أثوابا أو شرائط أو مقطعة بأشكال أو بقياسات معينة،  5807
 غير مطرزة

Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in 
strips or cut to shape or size, not embroidered 

ضفائر أثوابا؛ أصناف عقادة و أصناف تزينية مماثلة، أثوابا و بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشية  5808
 و أصناف مماثلة" طرر"وكرات تزينية " شراريب"منها؛ شرابات 

Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without 
embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar 
articles 

أقمشة منسوجة من خيوط من معدن و أقمشة منسوجة من خيوط نسجية ممعدنة مما يدخل في البند  5809
لأللبسة و المفروشات أو الستعماالت مماثلة، غير مذكورة و ال داخلة في ، من األنواع المستعملة 00.10

Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of 
heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar 
purposes, not elsewhere specified or included 
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 مكان آخر

 Embroidery in the piece, in strips or in motifs مطرزات أثوابا أشرطة أو زخارف 5810

ـ منتجات نسجية ذات حشو، أثوابا، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى حشو بالغرز أو  5811
 00.01بطريقة أخرى، عدا المطرزات الداخلة في البند 

Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of 
textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other 
than embroidery of heading 5810 

و غيرها من  نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية، من األنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب 5901
 االستعماالت المماثلة، نسج مقساة من األنواع لصناعة القبعات

Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used 
for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting 
canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat 
foundations 

نسج لإلطارات من خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي أميدات أخر أو من بوليستر أو من حرير  5902
 فسكوز

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, 
polyesters or viscose rayon 

 ,Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics 01.11نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن عدا تلك الداخلة في البند  5903
other than those of heading 5902 

من طالء أو غطاء على  ، و إن كان مقطعا بأشكال معينة؛أغطية أرضيات مكونة(لينوليوم)مشمع أرضية  5904
 حامل من مواد نسجية، و إن كانت مقطعة بأشكال معينة

Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a 
coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to 
shape 

 Rubberised textile fabrics, other than those of heading No 5902 01.11لبند نسج ممططة، عدا تلك الداخلة في ا 5906

نسج أخرى مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسج الكانفا المتضمنة رسوم للمشاهدة المسرحية أو المناظر الخلفة  5907
 أو لالستعماالت المماثلة" الديكورات"لالستوديوهات 

Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas 
being theatrical scenery, studio backcloths or the like 

فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة من مواد نسجية، للمصابيح و المواقد و القداحات و الشموع و ما  5908
 وبية لصنعها و إن كانت مشربةوهاجة لمصابيح الغاز و أقمشة مصنرة أنب( أغشية)يماثلها؛ رتائن 

Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles 
or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric 
therefor, whether or not impregnated 

من مواد نسجية، و إن كانت مشربة مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن،  سيور نقل الحركة أو نقل المواد، 5910
 أو مقوية بمعدن أو بمواد أخر

Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or 
not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced 
with metal or other material 

 Textile products and articles, for technical uses, specified in note 7 to this من هذا الفصل 1منتجات و أصناف نسجية الستعماالت تقنية، محددة في المالحظة  5911
chapter 

 Pile fabrics, including ‘long pile’ fabrics and terry fabrics, knitted or وشيةمصنرة أو كر " تيرى."و أقمشة مزردة ( بما فيها طويلة الخمل)أقمشة ذات خمل  6001
crocheted 

وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط  0%سم، تحتوى على  01أقمشة مصنرة بعرض ال يزيد عن  6002
 . 01.10أو من خيوط مطاط عدا تلك الداخلة في البند " االستومير"

Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by 
weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those 
of heading 6001 

 Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than . 0111،  01.10سم عدا تلك الداخلة فى البندين  01أقمشة مصنرة أو كروشيه ، بعرض ال يزيد عن  6003
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those of heading 6001 or 6002 

وزنًا أو أكثر من خيوط قابلة % 0سم ، تحتوى على  01أقمشة مصنرة أو كروشيه ، بعرض يزيد عن  6004
 . 01.10أو من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة فى البند " اإلستومير " للمط 

Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by 
weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those 
of heading 6001 

، عدا " ( جالون " بما فيها تلك المصنوعة على آالت تصنير األشرطة المزركشه ) أقمشة مصنرات السدى  6005
 . 01.10إلى  01.10لداخلة فى البنود من تلك ا

Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), 
other than those of headings 6001 to 6004 

 Other knitted or crocheted fabrics .أقمشة مصنرة أو كروشية ، أخر  6006

سترات واقية من ( بما فيها سترات التزلج)، عباءات، أنوراكات "كابات"ام معاطف، أقبية، معاطف بدون أكم 6101
الريح و المطر و األصناف المماثلة، للرجال أو الصبية، من مصنرات، كروشية باستثناء األصناف الداخلة 

 00.10في البند 

Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-
jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or 
crocheted, other than those of heading No 6103 

و سترات واقية ( بما فيها سترات التزلج)، عباءات أنوراكات " كابات"معاطف، و أقبية، معاطف بدون أكمام  6102
لنساء أو البنات، من مصنرات، كروشية باستثناء األصناف من الريح و المطر و األصناف المماثلة، ل

 00.10الداخل في البند 

Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including 
ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or 
crocheted, other than those of heading 6104 

، جاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، و بنطلونات بصدرة و حماالت متصلة بها "أنسامبالت"بدل، و أطقم  6103
، (عدا ألبسة السباحة" )شورت"و بنطلونات بأرجل ضيقة الركب و بنطلونات قصيرة " سالوبيت"أو " أوفرول"

 أو كروشية.للرجال أو الصبية، من مصنرات

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace 
overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted 

جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير جيبات عادية و تنانير بشكل بنطلونات، ” أنسامبالت”بدل، أطقم  6104
، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب و "سالوبيت"أو " أوفرول"ت متصلة بها بنطلونات بصدره و حماال

 ، للنساء أو البنات، من مصنرات كروش(عدا ألبسة السباحة" شورت"بنطلونات قصيرة 

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, 
divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other 
than swimwear), knitted or crocheted 

 Men's or boys' shirts, knitted or crocheted قمصان للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه 6105

 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشه 6106

، و قمصان، نوم، بيجامات، برانس، حمام أرواب دى شامبر و (كلسونات أو سليبات)سراويل داخلية  6107
 أصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه

Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, 
dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted 

سراويل داخلية، قمصان نوم و " جونالت"، جوبونات، و تنانير داخلية أخر، "كومبينيزونات"قمصان داخلية  6108
اء و البنات، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، أرواب دى شامبر، و أصناف مماثلة، للنس

 من مصنرات أو كروشية

Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, 
negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or 
crocheted 
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 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted ماثلها، من مصنرات أو كروشيهو قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها و ما ي" تي شيرت"قمصان من نوع  6109

 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or و أصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات أو كروشيه" كارديجان" "جيليه" "بلوفرات"كنزات  6110
crocheted 

 Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted ألبسة و توابع ألبسة، لصغار األطفال من مصنرات أو كروشيه 6111

 Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted ، أردية و أطقم للتزلج و ألبسة للسباحة، من مصنرات أو كروشيه(تريننغ)أردية للرياضة  6112

 Other garments, knitted or crocheted ألبسة أخر من مصنرات أو كرواشيه 6114

و جوارب نسائية طويلة أو نصفية و جوارب طويلة أو قصيرة الساق و ( كولون)جوارب نسائية بسراويل  6115
 ردة، من مصنرات أو كروشيهغيرها من أصناف تكسو األرجل أو األقدام، بما فيها جوارب تمدد األو 

Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including stockings 
for varicose veins and footwear without applied soles, knitted or crocheted 

 Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted ا، من مصنراتقفازات عادية و قفازات بال أصابع و قفازات بأربعة أصابع معا و اإلبهام منفرد 6116

توابع أخر جاهزة لأللبسة، من مصنرات أو كروشيه؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، من مصنرات أو  6117
 كروشيه

Other made-up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or 
crocheted parts of garments or of clothing accessories 

، سترات واقية من (بما فيها سترات التزلج)، عباءات، أنوراكات "كابات"معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام  6201
 01.10الريح و المطر، و األصناف المماثلة، للرجال أو الصبية، عدا األصناف الداخلة في البند 

Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-
jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those 
of heading No 6203 

، و سترات واقية (بما فيها سترات التزلج)، و عباءات، أنوراكات "كابات"معاطف، أقبية معاطف بدون أكمام  6202
 01.10المطر، و أصناف مماثلة، للنساء أو البنات، عدا األصناف الداخلة في البند من الريح أو 

Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including 
ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than 
those of heading No 6204 

أوفرول أو "، جاكيتات، بليزرات عادية، و بنطلونات بصدرة و حماالت متصلة بها (أنسامبالت)بدل، أطقم  6203
، (عدا ألبسة السباحة" )شورت"، و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، و بنطلونات قصيرة "سالوبيت

 للرجال أو الصبية

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace 
overalls, breeches and shorts (other than swimwear) 

عادية و تنانير بشكل بنطلونات، " جيبات"، جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير "أنسامبالت"بدل، و أطقم  6204
تغطي ، بأرجل ضيقة "أوفرول أو سالوبيت"بنطلونات عادية و بنطلونات بصدرة و حماالت متصلة بها 

 ، للنساء أو البنات(عدا ألبسة السباحة)شورت "الركب، و بنطلونات قصيرة 

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, 
divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other 
than swimwear) 

 Men's or boys' shirts و الصبيةقمصان للرجال أ 6205

 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses بلوزات، و قمصان، و بلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات 6206

قمصان قصيرة بأكملها أو بدونها و ما يماثلها، كلسونات و سراويل داخلية أخر، قمصان للنوم، بيجامات،  6207
 أرواب دى شامبر و أصناف مماثلة، للرجال أو الصبية برانس حمام،

Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, 
pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles 
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سراويل داخلية، قمصان  ،"جونالت"، و جوبونات، و تنانير داخلية أخر "كومبينيزونات"قمصان داخلية و  6208
نوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، و أرواب دى شامبر، و أصناف مماثلة، للنساء أو 

 البنات

Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, 
nightdresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar 
articles 

 Babies' garments and clothing accessories ألبسة و توابع ألبسة، لصغار األطفال 6209

 Garments, made-up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907 01.11أو  01.10أو  01.10أو  00.10أو  00.11ألبسة مصنوعة من نسج داخلة في البنود  6210

 Track suits, ski suits and swimwear; other garments ، أردية و أطقم للتزلج، ألبسة للسباحة؛ ألبسة أخر" تريننج"أردية للرياضة  6211

، حماالت بنطلونات، و رباطات جوارب وأصناف مماثلة، و "وكورسيه"حمائل ثدي، أحزمة شدادة مشدات 6212
 ات أو كروشيهأجزاؤها، و إن كانت من مصنر 

Brassières, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar 
articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted 

 Handkerchiefs مناديل جيب أو يد 6213

 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like اثلةشاالت و أوشحة، و لفات عنق و مناديل رأس، و أخمرة و براقع و أصناف مم 6214

 Ties, bow ties and cravats و أربطة عنق بشكل مناديل" بابيون"، و أربطة عنق بشكل فراشة (كرافاتات)أربطة عنق  6215

 Gloves, mittens and mitts قفازات بأنواعها عادية 6216

 Other made-up clothing accessories; parts of garments or of clothing 01.01؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، عدا األصناف الداخلة في البند توابع أخر جاهزة لأللبسة 6217
accessories, other than those of heading 6212 

 Blankets and travelling rugs بطانيات و أحرمة 6301

 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen و المطبخ( الحمام)ة و المائدة و التواليت بياضات لألسرّ  6302

 Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances ستور داخلية حاجبة؛ سجوف قصيرة للستائر أو األسرة" درابية"بما فيها المسدلة بثنيات )ستائر  6303

 Other furnishing articles, excluding those of heading 9404 10.10أصناف مفروشات أخر، باستثناء تلك الداخلة في البند  6304

 Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods أكياس تعبئة و تغليف 6305

؛ خيم؛ أشرعة، للسفن و للقوارب و لأللواح "نداتتا"أغطية بضائع و ظلل خارجية و حاجبات شمس  6306
 الشراعية المائية، و العربات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيمات

Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or 
landcraft; camping goods 

 Other made-up articles, including dress patterns أصناف أخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة 6307

مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة و خيوط، و إن كانت مع لوازم، معدة لصنع البسط أو ( أطقم)مجموعات  6308
 الديابيج أو أغطية أو فوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة

Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, 
for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, 
or similar textile articles, put up in packings for retail sale 

 Worn clothing and other worn articles ألبسة مستعملة و أصناف أخر مستعملة 6309
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أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية و وجوه من مطاط أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على النعل الخارجي  6401
 بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراغي أو بعمليات مماثلة

Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, 
the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by 
stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes 

 Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics أحذية أخرى بنعال خارجية و وجوه من مطاط أو لدائن 6402

 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد و وجوه من جلد طبيعي 6403
 

Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition 
leather and uppers of leather 

 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition د و وجوه من مواد نسجيةأحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجد 6404
leather and uppers of textile materials 

 Other footwear أحذية أخرى 6405

فرشة أو )تبديل ؛ نعال داخلية قابلة لل(بما فيها الوجوه المثبتة بنعال غير النعال الخارجية)أجزاء أحذية  6406
و أصناف مماثلة قابلة للتبديل؛ طماقات و واقيات سيقان و أصناف ( كعوب)، وسائد كعوب (ضبان

 مماثلة، و أجزاؤها

Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other 
than outer soles); removable insoles, heel cushions and similar articles; 
gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof 

و أسطوانات ( أقراص)من لّباد، غير مقولبة و ال مجهزة الحواف؛ دوائر ( كلوش)قبعات بشكلها األولى  6501
 ، من لباد(بما فيها االسطوانات المشقوقة طوليا)للقبعات 

Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with 
made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt 

قبعات و أغطية رأس أخر، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، و إن كانت مبطنة أو  6504
 مزينة

Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any 
material, whether or not lined or trimmed 

قبعات و أغطية رأس أخر من مصنرات أو كروشيه، أو مصنوعة من أثواب مسننات أو لباد أو أقمشة  6505
، و إن كانت مبطنة أو مزينة؛ شبيكات شعر من أية مادة ، و إن كانت مبطنة (عدا األشرطة)نسجية أخر 

 أو مزينة

Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made-up from lace, felt 
or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined 
or trimmed; hairnets of any material, whether or not lined or trimmed 

 Other headgear, whether or not lined or trimmed مبطنة أو مزينةأغطية رأس أخر، و إن كانت  6506

أشرطة لتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية، هياكل قبعات، أطر قبعات، حوافز القبعات، و سيور  6507
 تثبيت القبعات

Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and 
chinstraps, for headgear 

 Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden (بما فيها عصي، و مظالت حدائق و أصناف مماثلة)مظالت مطر و مظالت شمس  6601
umbrellas and similar umbrellas) 

 Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like عصي، مشي، و عصي مقاعد، سياط الفروسية، و ما يماثلها 6602

جلود طيور و أجزاء أخر من طيور، بريشها أو بزغبها، ريش و أجزاؤه و زغب و أصناف من هذه المواد  6701
 (و قصب الريش المشغول 10.10عدا أصناف البند )

Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts 
of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 
No 0505 and worked quills and scapes) 
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 Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of أزهار و أوراق، و ثمار اصطناعية، و أجزاؤها؛ أصناف جاهزة من أزهار و أوراق و ثمار اصطناعية 6702
artificial flowers, foliage or fruit 

شعور رأس و لحى و حواجب و رموش و خصل، و ما شابهها، مستعارة، من شعر بشري أو حيواني أو  6704
 من مواد نسجية؛ مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر

Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of 
human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not 
elsewhere specified or included 

 Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate) (عدا حجر اإلردواز)ترابيع و أحجار تبليط و رصف طرق، من حجر طبيعي  6801

مشغولة و أصناف مصنوعة منها، عدا األصناف المذكرة في ( عدا حجر اإلردواز)أحجار نصب و بناء  6802
، و إن كانت على (بما فيه اإلردواز)؛ مكعبات للفسيفساء و ما يماثلها، من حجر طبيعي 00.10البند 

 ، ملونة اصطناعي(ا فيها اإلردوازبم)حامل؛ حبيبات و شظايا و مساحيق من حجر طبيعي 

Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, 
other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural 
stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured 
granules, chippings and powder, of 

 Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate (إردوازيين)حجر إردواز طبيعي مشغول و أصناف من حجر إردواز طبيعي أو من إردواز مكتل  6803

ذ أو الصقل أو التقويم أو أرحية و أصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو الجرش أو نزع األلياف أو الشح 6804
القطع، حجارة شحذ أو صقل يدوية و أجزاؤها، من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو 

 اصطناعية مكتلة أو من خزف، و إن كانت بأجزاء من مواد أخر

Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, 
for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or 
polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated 
natural or artificial abrasives, 

 مواد شاحذة مساحيق طبيعية أو اصطناعية، بشكل مساحيق أو حبيبات، على حوامل من مواد نسجية أو 6805
من ورق أو من ورق مقوى أو من مواد أخر، و إن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهيأة بأي 

 شكل آخر

Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, 
of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape 
or sewn or otherwise made-up 

ألياف خبث المعادن و ألياف صخرية و ألياف معدنية مماثلة؛ فيرميكوليت ممدد، و غضار ممدد، خبث  6806
رغوي و منتجات معدنية مماثلة ممددة؛ مخاليط و مصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو 

 01أو في الفصل  00.01البند  أو 00.00المتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البند 

Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, 
expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; 
mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-
absorbing mineral materials, other than those o 

 Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen (مثل قار نفطي أو من زفت قطران الفحم)مصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة  6807
or coal tar pitch) 

مماثلة، من ألياف نباتية أو من قش قشارة أو قطع و كتل و أصناف ( بالط)ألواح ذات أطر و ألواح ترابيع  6808
 صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضالت أخر من خشب، مكتلة بإسمنت أو جص أو مواد تماسك معدنية أخر

Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw 
or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste of wood, 
agglomerated with cement, plaster or other mineral binders 

 Articles of plaster or of compositions based on plaster مصنوعات من جبس أو من مركبات أساسها الجبس 6809

 Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not لحةمصنوعات من إسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي، و إن كانت مس 6810
reinforced 

بإسمنت أو من خليط ألياف سلولوز بإسمنت، و أصناف ( األسبستوس)مصنوعات من خليط حرير صخري  6811
 مماثلة

Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like 
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، غير مركبة، (مثل صفائح و لفات و أشرطة و مقاطع دائرية و أقراص و حلقات و وسائد)أدوات احتكاك  6813
للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلها، أساسها حرير صخري أو مواد معدنية أخر أو سلولوز، و إن 

 تضمنت نسجا أو مواد أخر

Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, 
segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or 
the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of 
cellulose, whether or not combined 

كا المكتلة أو المجددة، و إن كانت مثبتة على حامل من ورق ميكا مشغولة و مصنوعات منها، بما فيها المي 6814
 أو من ورق مقوى أو من مواد أخر

Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted 
mica, whether or not on a support of paper, paperboard or other materials 

بما فيها ألياف الكربون و مصنوعاتها و مصنوعات الخنور )مواد معدنية أخر  مصنوعات من حجر أو 6815
 ، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر"طحلب الوقود"

Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, 
articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or 
included 

مثل الكيسلجور و )و كتل و ترابيع و بالط و قطع خزفية أخر، من دقيق الحفريات السيليسية ( طوب)آجر  6901
 أو من أتربة سيليسية مماثلة( التريبوليت أو الدياتوميت

 

Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for 
example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths 

، عدا المنتجات من دقيق (متحملة للحرارة)و كتل و ترابيع و بالط و قطع خزفية مماثلة نارية ( طوب)آجر  6902
 الحفريات السيليسية أو األتربة السيليسية المماثلة

Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic 
constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar 
siliceous earths 

مثل المعوجات و البوادق و الفوهات و السدادات و الحوامل و األنابيب و )منتجات نارية خزفية أخر  6903
 من دقيق الحفريات السيليسية أو من األتربة السيليسية المماثلة، عدا المنتجات (المواسير و القضبان

Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, 
nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other 
than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths 

 Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like بناء و كتل تبليط و غيرها من األصناف المماثلة، من خزف( طوب)آجر  6904

قرميد سقوف و أغطية مداخن و عناصر مداخن أخر و زخارف معمارية و أصناف إنشائية أخر، من  6905
 خزف

Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural 
ornaments and other ceramic constructional goods 

 Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings مواسير و أنابيب و مزاريب و مجارى تصريف المياه و لوازمها، من خزف 6906

و ال مطلية ( غير مورنشة)غير ملمعة ( للجدران أو المداخن)رابيع خزفية للتبليط أو التغطية، بالط و ت 6907
بالميناء؛ مكعبات فسيفساء و ما يماثلها، من خزف غير ملمعة و ال مطلية بالميناء، و إن كانت على 

 حامل

Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic 
mosaic cubes and the like, whether or not on a backing 

أو مطلية بالميناء؛ ( مورنشة)، ملمعة (للجدران أو المداخن)بالط و ترابيع خزفية للتبليط أو التغطية،  6908
 مكعبات فسيفساء من خزف و ما يماثلها، ملمعة أو مطلية بالميناء، و إن كانت على حامل

Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic 
mosaic cubes and the like, whether or not on a backing 

أجهزة و أصناف للمختبرات و الستعماالت كيماوية أو تقنية فنية أخر؛ من خزف؛ أجران و قصاع و أوعية  6909
 صناف مماثلة للنقل أو للتعبئة، من خزفمماثلة لالستعمال الزراعي، من خزف؛ أوعية و جرار و أ

Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic 
troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic 
pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing 
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of goods 

و مقاعد " بيده"و مغاسل و قواعد مغاسل و أحواض استحمام و أحواض استبراء " مجالي"أحواض غسيل  6910
 ، و مباول و أصناف صحية ثابتة مماثلة، من خزف(سيفون)مراحيض و خزانات تفريغ مياه 

Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water 
closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures 

أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ، و أدوات منزلية أخر، و أصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت،  6911
 "صيني"من بورسلين 

Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of 
porcelain or china 

أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ، و أدوات منزلية أخر و أصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت،  6912
 "الصينى"من مواد خزفية أخر، عدا البورسلين 

Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet 
articles, other than of porcelain or china 

 Statuettes and other ornamental ceramic articles تماثيل صغيرة و أصناف أخر للزينة، من خزف 6913

 Other ceramic articles مصنوعات أخر، من مواد خزفية 6914

أو قضبان أو ( 11.00لبند غير الكريات المتناهية الصغر الداخلة في ا)زجاج غير مشغول بشكل كرات  7002
 عيدان أو أنابيب

Glass in balls (other than microspheres of heading No 7018), rods or 
tubes, unworked 

زجاج مصبوب و زجاج مرقق، ألواح صفائح أو أشكال خاصة، و إن كان ذا طبقة ماصة، أو عاكسة أو  7003
 غير عاكسة، و لكن غير مشغول بطريقة أخرى

Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an 
absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked 

زجاج مسحوب و زجاج منفوخ، ألواحا، و إن كان ذا طبقة ماصة، عاكسة أو غير عاكسة، و لكن غير  7004
 رىمشغول بطريقة أخ

Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an 
absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked 

و زجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين، ألواحا أو صفائح، و إن " فلوت"زجاج متحصل عليه بالتعويم  7005
 أو عاكسة أو غير عاكسة، و لكن غير مشغول بطريقة أخرىكان ذو طبقة ماصة 

Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or 
not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not 
otherwise worked 

، محنيا أو مشغول الحواف أو محفورا 11.10أو  11.10 أو 11.10زجاج من األنواع الواردة في البند  7006
 أو مثقوبا أو مطليا بالميناء أو مشغوال بطريقة أخرى، و لكن بدون أطر و ال مزود بمواد أخر

Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, 
drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other 
materials 

 Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass أو منضد( مسقي)زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى  7007

 Multiple-walled insulating units of glass زجاج عازل متعدد الطبقات 7008

 Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors بما فيها المرايا للرؤية الخلفية مرايا من زجاج بأطر أو بدونها، 7009

و قناني و قوارير و دوارق و برطمانات و أنابيب و غيرها من األوعية المماثلة ( دمجانات)قوارير ضخمة  7010
 أغطية و غالقات أخر،من زجاج من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع، برطمانات من زجاج؛ سدادات و

Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, 
of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; 
preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass 

 Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass partsابيب من زجاج مفتوحة و أجزاؤها الزجاجية، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية أو ألنابيب فوارغ و أن 7011
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 thereof, without fittings, for electric lamps, cathode-ray tubes or the like األشعة الكاثودية أو ما يماثلها

أدوات من زجاج، من األنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو التواليت أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو  7013
 11.00أو البند  11.01الستعماالت مماثلة، عدا األصناف الداخلة في البند 

Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration 
or similar purposes (other than that of heading No 7010 or 7018) 

، غير مشغولة (11.00عدا الداخلة في البند )أصناف من زجاج لإلشارة و أصناف بصرية من زجاج  7014
 بصريا

Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of 
heading No 7015), not optically worked 

، (مصححة للنظر)زجاج للساعات أو المنبهات و زجاج مماثل، و زجاج للنظارات العادية أو الطبية  7015
محدب أو محني أو مقعر أو ما يماثل ذلك، غير مشغول بصريا؛ كرات زجاج مجوفة و مقاطعها الدائرية، 

 لصنع مثل هذه األنواع من الزجاج

Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-corrective or 
corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically 
worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of 
such glasses 

ترابيع و بالط و أصناف أخر، من زجاج مضغوط أو و كتل تبليط و ألواح و مربعات و ( طوب)آجر  7016
مقولب، و إن كان مسلحا لالستعمال في البناء أو اإلنشاءات؛ مكعبات و أصناف أخر صغيرة، من زجاج، 
و إن كانت على حامل، للفسيفساء أو ألغراض تزيين مماثلة؛ زجاج مجمع بأطر من رصاص و ما يماثله؛ 

 ، كتال أو ألواحا أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلةزجاج متعدد الخاليا أو زجاج رغوي

Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or 
moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or 
construction purposes; glass cubes and other glass smallwares, whether 
or not on a backing, for mosaics or similar 

 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة، و إن كانت مدرجة أو معايرة 7017
graduated or calibrated 

كريمة أو شبه كريمة مقلدة و ما يماثلها من منتجات صناعة الخرز خرز زجاجي و آللئ مقلدة و أحجار  7018
؛ عيون من زجاج عدا العيون االصطناعية للبشر؛ (المقلدة)الزجاجي، و مصنوعاتها، عدا حلى الغواية 

 تماثيل صغيرة و غيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ اللهب،عدا حلى الغ

Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones 
and similar glass smallwares, and articles thereof other than imitation 
jewellery; glass eyes other than prosthetic articles; statuettes and other 
ornaments of lamp-worked glass, ot 

 ,Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn (مثل الخيوط و النسج)و مصنوعاتها ( وف الزجاجبما فيها ص)ألياف من زجاج  7019
woven fabrics) 

 Other articles of glass مصنوعات أخرى من زجاج 7020

-Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi صف مشغولة أو بشكل مسحوق، بأشكال خام أو ن(بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببالتين)فضة  7106
manufactured forms, or in powder form 

-Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi ، بأشكال خام أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق(بما في ذلك الذهب المطلي بالبالتين)ذهب  7108
manufactured forms, or in powder form 

 Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form بالتين، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق 7110

 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad ية مكسوة بقشرة من معادن ثمينةحلى و مجوهرات و أجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عاد 7113
with precious metal 

 Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious مصنوعات صياغة و أجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة 7114
metal or of metal clad with precious metal 
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 Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal مصنوعات أخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة ملبسة بقشرة من معادن ثمينة 7115

 Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)ؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة مصنوعات من لؤل 7116
(natural, synthetic or reconstructed) 

 Imitation jewellery (مقلدة)حلى غواية  7117

 Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms ، بشكل كتل أو بأشكال أولية أخر"سبيجل"و حديد صب  خام( ظهر)حديد صب  7201

ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد ( اينجوت)خردة و فضالت، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك  7204
 أو الصلب

Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel 

 Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel أو من حديد أو صلب" سبيجل"حبيبات و مساحيق، من حديد صب خام أو من حديد صب  7205

البند عدا الحديد الداخل في )أو بأشكال أولية أخر ( اينجوت)حديد و صلب غير خالئط، بشكل سبائك  7206
11.10) 

Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of 
heading No 7203) 

 Semi-finished products of iron or non-alloy steel منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب غير خالئط 7207

من حديد، أو من صلب غير خالئط، بعرض ( درفلةمجلخة أو م)منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات  7208
 مم أو أكثر، مجلخة أو مدرفلة بالحرارة، غير مكسوة و ال مطلية و ال مغطاة 011

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or 
more, hot-rolled, not clad, plated or coated 

مم أو أكثر،  011لة باالسطوانات من حديد، أو من صلب غير خالئط، بعرض منتجات مسطحة مشك 7209
 على البارد، غير مكسوة و ال مطلية و ال مغطاة" مدرفلة"مجلخة 

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or 
more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated 

من حديد أو من صلب غير خالئط، بعرض ( مجلخة أو مدرفلة)منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات  7210
 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة 011

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or 
more, clad, plated or coated 

من حديد، أو من صلب غير خالئط، بعرض ( مجلخة أو مدرفلة)لة باالسطوانات منتجات مسطحة مشك 7211
 مم، غير مكسوة و ال مطلية و ال مغطاة 011

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less 
than 600 mm, not clad, plated or coated 

من حديد، أو من صلب غير خالئط بعرض أقل ( لخة أو مدرفلةمج)منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات  7212
 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة 011من 

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less 
than 600 mm, clad, plated or coated 

ات غير منتظمة اللف، من حديد أو من بالحرارة،بشكل لف( مجلخة أو مدرفلة)عيدان مشكلة باالسطوانات  7213
 صلب غير الخالئط

Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy 
steel 

التجليخ )قضبان من حديد، أو صلب غير خالئط، غير مشغولة أكثر من الطرق أو التشكيل باالسطوانات  7214
 ”الدرفلة“ق بالحرارة، بما فيها القضبان المفتولة بعد التجليخ أو السحب أو البث( أو الدرفلة

Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than 
forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted 
after rolling 
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 Other bars and rods of iron or non-alloy steel من غير خالئطقضبان أخر، من حديد أو من صلب  7215

 Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel ، من حديد أو صلب غير خالئط(بروفيالت)زوايا و أشكال خاصة  7216

 Wire of iron or non-alloy steel أسالك من حديد أو من صلب من غير خالئط 7217

مم أو  011، من صلب مقاوم للصدأ، بعرض (مجلخة أو مدرفلة)منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات  7219
 أكثر

Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more 

 011، من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن (مجلخة أو مدرفلة)منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات  7220
 مم

Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm 

 Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of قضبان من صلب مقاوم للصدأ؛ و زوايا و قطاعات و أشكال خاصة، من صلب مقاوم للصدأ 7222
stainless steel 

 Wire of stainless steel صلب مقاوم للصدأ أسالك من 7223

 Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products خالئط صلب أخر، بشكل سبائك أو أشكال أولية أخر؛ منتجات نصف جاهزة من خالئط صلب أخر 7224
of other alloy steel 

مم أو  011، من خالئط صلب أخر، بعرض (مجلخة أو مدرفلة)نات منتجات مسطحة مشكلة باالسطوا 7225
 أكثر

Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more 

 011، من خالئط صلب أخر، بعرض أقل من (مجلخة أو مدرفلة)منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات  7226
 مم

Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm 

قضبان من خالئط صلب أخر؛ وزوايا و قطاعات و أشكال خاصة، من خالئط صلب أخر؛ قضبان مجوفة  7228
 للحفر، من صلب من غير خالئط أو من خالئط صلب

Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of 
other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel 

 Wire of other alloy steel أسالك من خالئط صلب أخر 7229

دعامات عريضة من حديد أو صلب، و إن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة؛ زوايا و قطاعات  7301
 و أشكال خاصة ملحومة، من حديد أو صلب

Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from 
assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel 

لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب، لخطوط السكك الحديدية و الترام، قضبان، محوالت، مقصات،  7302
و مثبتات، " فلنكات"تقاطع أخر، و قضبان مقصات، قضبان مسننة، عوارض أسنة مقصات، و قضبان

 زوايا، قواعد، ألواح شد، ألواح و روابط التباعد و غيرها من القطع المصممة خصيصا لمد أو رب

Railway or tramway track construction material of iron or steel, the 
following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, 
point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, 
chairs, chair wedges, sole plates ( 

 Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron مجوفة، من حديد صب( بروفيالت)مواسير و أنابيب و أشكال خاصة  7303

 Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب( بروفيالت)مواسير و أنابيب و أشكال خاصة  7304
or steel 
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حومة أو مثل المضمومة الحواف أو المل)مجوفة، أخرى ( بروفيالت)مواسير و أنابيب و أشكال خاصة  7306
 ، من حديد أو صلب(المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة

Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, 
riveted or similarly closed), of iron or steel 

 Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or ب أو حديد أو صلبمن حديد ص( الخ… مثل الوصالت، األكواع، األكمام )لوازم مواسير أو أنابيب  7307
steel 

مثل الجسور و مقاطع )و أجزاء منشآت ( 10.10باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند )منشآت  7308
ياكل السقوف و األبواب و النوافذ و أطرها الجسور أو بوابات السدود أو األبراج و الصواري و السقوف و ه

 و( درابزين)و عتبات األبواب و المصاريع و ستائر اإلقفال و المساند 

Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts 
of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, 
towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and 
their frames and thresholds for doors, sh 

، من حديد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل)خزانات و صهاريج و خوابي و أوعية مماثلة لجميع المواد  7309
زات آلية أو حرارية، و إن كانت مبطنة ل، غير مزودة بتجهي 011صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 

 أو عازلة للحرارة

Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than 
compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity 
exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with 
mechanical or thermal equipment 

عدا الغاز المضغوط أو )خزانات و براميل و دنان و صناديق و علب و أوعية مماثلة، لجميع المواد  7310
ل، غير مزودة بتجهيزات آلية أو  011، من حديد صب أو حديد أو صلب، ال تتجاوز سعتها (المسيل

 ة للحرارةحرارية، و إن كانت مبطنة أو عازل

Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material 
(other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not 
exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with 
mechanical or thermal equi 

 Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب 7311

أسالك مجدولة، حبال و كوابل و أمراس مضفورة و حبال رفع و ما يماثلها، من حديد أو صلب، غير  7312
 معزولة للكهرباء

Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or 
steel, not electrically insulated 

و إن كانت )مفتولة بشكل أطواق، أو مفردة مسطحة " تورسيد"أسالك شائكة من حديد أو صلب؛ أسالك  7313
 لسياجات، من حديد أو صلبأو مزدوجة مفتولة فتال رخوا، من األنواع المستعملة في ا( غير شائكة

Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, 
and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel 

ات شبكية، من أسالك حديد أو شباك و ألواح و سياج( بما فيها األشرطة المقفلة بدون نهايات)نسج معدنية  7314
 صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو صلب

Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel 
wire; expanded metal of iron or steel 

 Chain and parts thereof, of iron or steel سالسل و أجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب 7315

 Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel مراسي و خطاطيف سفن، و أجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب 7316

عدا )مسامير و مسامير تنجيد و دبابيس ورق الرسم، و خارزات مموجة أو مشطوفة و مشابك خارزة  7317
اف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب، و إن كانت برؤوس من و أصن( 00.10الداخلة في البند

 مواد أخر،عدا التي برؤوس من النحاس

Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of 
heading 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with 
heads of other material, but excluding such articles with heads of copper 

-Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotterو خوابير و مسامير ( تباشيم)و مسامير برشام ( شناكل)، و محاجن لولبية (عزقات)براغي و صواميل  7318
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و أصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو ( بما فيها الحلقات النابضة" )وردات"خابورية، و حلقات 
 صلب

pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or 
steel 

إبر خياطة و إبر تصنير و مخارز بما فيها مخارز التطريز و ابر معقوفة، و أصناف مماثلة، مما يستعمل  7319
د أو صلب؛ دبابيس مأمونه و دبابيس أخر، من حديد أو صلب، غير مذكورة و ال داخلة في يدويا، من حدي

 مكان آخر

Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery 
stilettos and similar articles, for use in the hand, of iron or steel; safety 
pins and other pins of iron or steel, not elsewhere specified or included 

 Springs and leaves for springs, of iron or steel نوابض و ريش نوابض، من حديد أو صلب 7320

بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية لالستعمال في التدفئة )مواقد و مدفئ و مناصب مواقد طبخ  7321
و مسخنات أطباق و أجهزة منزلية " طباخات"و كوانين و أجهزة طبخ بالغاز ( بربكيو)شوايات ، (المركزية

 غير كهربائية مماثلة، و أجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب

Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for 
central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar 
non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel 

أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، و أجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو  7322
ي بإمكانها أيضا توزيع الهواء العادي أو بما فيها الت)صلب؛ مسخنات هواء و موزعات هواء ساخن 

 ، بغير التسخين الكهربائي، متضمنة مروحة أو نافخ هواء يعمل بمحرك، وأج(المكيف

Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of 
iron or steel; air heaters and hot air distributors (including distributors 
which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, 
incorporating a motor-d 

أدوات مائدة و أدوات مطبخيه و غيرها من األدوات المنزلية، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛  7323
ازات، و ما يماثلها، للجلي أو التلميع أو الستعماالت ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجات و وسيدات و قف

 مماثلة، من حديد أو صلب

Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or 
steel; iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, 
gloves and the like, of iron or steel 

 Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel أدوات صحية و أجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب 7324

 Other cast articles of iron or steel مصنوعات أخر، مصبوبة، من حديد صب أو حديد أو صلب 7325

 Other articles of iron or steel مصنوعات أخر من حديد أو صلب 7326

 Copper waste and scrap فضالت و خردة نحاس 7404

 Master alloys of copper خالئط رئيسية من نحاس 7405

 Copper powders and flakes مساحيق و رقائق من نحاس 7406

 Copper bars, rods and profiles ، من نحاس(زوايا وأشكال خاصة)قضبان و عيدان و بروفيالت  7407

 Copper wire الك من نحاسأس 7408

 Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,15 mm مم 1.00ألواح و صفائح و أشرطة، من نحاس، يزيد سمكها عن  7409

 ,Copper foil (whether or not printed or backed with paper, paperboardو إن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على )أوراق و قدد من نحاس  7410
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 plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any (باستثناء سمك الحامل)مم  1.00 يزيد سمكها عن ال( حوامل مماثلة
backing) not exceeding 0,15 mm 

 Copper tubes and pipes مواسير و أنابيب من نحاس 7411

 Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves) (مثل الوصالت و األكواع و األكمام)لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس  7412

 Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper, not أسالك مجدولة، كبالت، أمراس مضفورة، و ما يماثلها، من نحاس، غير معزولة كهربائيا 7413
electrically insulated 

و أصناف ( 00.10عدا الداخلة في البند )مسامير و مسامير تنجيد و دبابيس ورق الرسم، و خارزات  7415
و محاجن ( عزقات)مماثلة، من نحاس، أو من حديد أو صلب و برؤوس من نحاس؛ براغي و صواميل 

 بما فيها الحلقات ال)و مسامير برشام و خوابير و مسامير خابورية و حلقات ( شناكل)لولبية 

Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 8305) and 
similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, 
bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including 
spring washers) and similar 

أدوات مائدة و أدوات مطبخيه و منزلية أخر، و أجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجات و وسيدات و قفازات و ما  7418
 ن نحاسيماثلها، للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة، من نحاس؛ أدوات صحية و أجزاؤها، م

Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of copper; pot 
scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of copper; 
sanitary ware and parts thereof, of copper 

 Other articles of copper أصناف أخر من نحاس 7419

 Nickel bars, rods, profiles and wire و أسالك، من نيكل( بروفيالت)ضبان و عيدان، زوايا و أشكال خاصة ق 7505

 Nickel plates, sheets, strip and foil ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق، من نيكل 7506

 ,Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings ، من نيكل(كماممثل الوصالت و األكواع أو األ)مواسير و أنابيب و لوازم مواسير أو أنابيب  7507
elbows, sleeves) 

 Other articles of nickel مصنوعات أخرى من نيكل 7508

 Unwrought aluminium ألومنيوم بأشكال خام 7601

 Aluminium waste and scrap خردة و فضالت، من ألومنيوم 7602

 Aluminium bars, rods and profiles ، من ألومنيوم"بروفيالت"قضبان و عيدان، زوايا و أشكال خاصة  7604

 Aluminium wire أسالك من ألومنيوم 7605

 Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm مم 1.1صفائح و ألواح و أشرطة من ألومنيوم، يزيد سمكها عن  7606

و إن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على )أوراق من ألومنيوم  7607
 مم 1.1( باستثناء سمك الحامل)ال يتجاوز سمكها ( حوامل مماثلة

Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, 
plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any 
backing) not exceeding 0,2 mm 

 Aluminium tubes and pipes مواسير و أنابيب، من ألومنيوم 7608

 Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves) ، من ألومنيوم(مثل الوصالت و األكواع و األكمام)لوازم مواسير أو أنابيب  7609
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مثل )و أجزاء منشآت ( 10.10باستثناء المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند )منشآت من ألومنيوم  7610
الجسور و مقاطع الجسور األبراج و الصواري و السقوف و هياكل السقوف و األبواب و النوافذ و أطرها و 

 ؛ ألواح و قضب(و الدعامات و األعمدة( درابزين) عتبات األبواب و المساند

Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 
No 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-
sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and 
windows and their frames and thresholds for doors, b 

، من (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)خزانات و صهاريج و خوابي و أوعية مماثلة، لجميع المواد  7611
ل، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، و إن كانت مبطنة أو عازلة  011ألومنيوم، تتجاوز سعتها 

 للحرارة

Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material 
(other than compressed or liquefied gas), of a capacity 
exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted 
with mechanical or thermal equipment 

بما في ذلك األوعية األنبوبية الصلبة أو )دنان و علب و صناديق و أوعية مماثلة خزانات و براميل و  7612
ل، غير  011، ال تتجاوز سعتها (باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، لجميع المواد (الطرية

 مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية و إن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة

Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers (including 
rigid or collapsible tubular containers), for any material (other than 
compressed or liquefied gas), of a capacity not exceeding 300 litres, 
whether or not lined or heat-insulated, but 

 Aluminium containers for compressed or liquefied gas ئة الغاز المضغوط أو المسيلأوعية من ألومنيوم لتعب 7613

 Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not أسالك مجدولة، كوابل و أمراس مضفورة و ما يماثلها، من ألومنيوم غير معزولة للكهرباء 7614
electrically insulated 

أدوات مائدة و أدوات مطبخيه و غيرها من األدوات المنزلية، و أجزاؤها، من ألومنيوم؛ إسفنجات ، وسيدات  7615
و قفازات و ما يماثلها، من ألومنيوم، للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة؛ أدوات صحية و أجزاؤها، 

 من ألومنيوم

Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of aluminium; 
pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of 
aluminium; sanitary ware and parts thereof, of aluminium 

 Other articles of aluminium مصنوعات أخرى من ألومنيوم 7616

 Unwrought lead رصاص بأشكال خام 7801

 Other articles of lead مصنوعات أخر من رصاص 7806

 Zinc plates, sheets, strip and foil ألواح و صفائح و أشرطة و قدد و أوراق، من زنك 7905

 Other articles of zinc مصنوعات أخرى من زنك 7907

 Unwrought tin قصدير بأشكال خام 8001

 Other articles of tin مصنوعات أخر من قصدير 8007

 Tungsten (wolfram) and articles thereof, including waste and scrap و مصنوعاته، بما في ذلك الفضالت و الخردة( ولفرام)تنجستين  8101

 Magnesium and articles thereof, including waste and scrap ماغنسيوم و مصنوعاته، بما في ذلك الفضالت و الخردة 8104

 Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; cobaltو منتجات مماثلة وسيطة أخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت و مصنوعاته، بما ( مات)كوبالت نصف خام  8105
and articles thereof, including waste and scrap 
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 في ذلك الفضالت و الخردة

 Cermets and articles thereof, including waste and scrap و مصنوعاتها، بما في ذلك الفضالت و الخردة( سيرميت)معدنية خالئط  8113

مجارف و رفوش، و معاول و محافر و معازق، و مذاري و أمشاط؛ فؤوس و بلطات و عدد قاطعة  8201
أعشاب و أسافين للخشب و عدد أخر  مماثلة؛ مقصات تقليم من أي نوع؛ مناجل و سكاكين قش و مجزات

 مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات

Hand tools, the following : spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks 
and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and 
pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber 
wedges and other tools of a kind used in 

 Hand saws; blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or (بما في ذلك نصال الثقب و نصال المناشير غير المسننة)مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع األنواع  8202
toothless saw blades) 

و مالقط، و مقصات ( بما في ذلك األنواع القاطعة" )بنسات"مبارد، و مبارد للخشب كماشات و زاردات  8203
 لقطع المعادن و قاطعات مواسير، و قاطعات براغي و مسامير، و مثاقب تخريم و عدد يدوية مماثلة

Files, rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal 
cutting shears, pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar 
hand tools 

؛ رؤوس ربط قابلة (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف)يدوية " إنجليزية"مفاتيح ربط و مفاتيح قابلة للتعديل  8204
 للتبديل، و إن كانت بماسكاتها

Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches 
but not including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with or 
without handles 

،غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر، مواقد لحام؛ ملزمات (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)عدد يدوية  8205
ها؛ عدا تلك آلتي تعتبر لوازم أو أجزاء للعدد اآللية؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للحمل مع و ما يماثل

 هياكلها، دواليب شحذ و هياكلها تدار باليد أو بالقدم

Hand tools (including glaziers' diamonds), not elsewhere specified or 
included; blow-lamps; vices, clamps and the like, other than accessories 
for and parts of, machine tools; anvils; portable forges; hand or pedal-
operated grinding wheels with frameworks 

، مهيأة 01.10إلى  01.11عدد تحتوى على اثنين أو أكثر من األصناف الداخلة في البنود من  8206
 ةللبيع بالتجزئ" أطقم"كمجموعات 

Tools of two or more of heading Nos 8202 to 8205, put up in sets for retail 
sale 

مثال، الضغط و الكبس و )أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية، و إن كانت تدار آليا، أو للعدد اآللية  8207
تفريز و الخرط و فك و ربط البصم و التخريم و اللولبة و الحفر و الثقب و التقعير أو التقوير و ال

 ، بما في ذلك قوالب السحب و بثق المعادن و أدوات حفر و ثق(البراغي

Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or 
for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, 
threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving), 
including dies for drawing or ex 

 Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances سكاكين و نصال قاطعة، لآلالت أو لألجهزة اآللية 8208

 Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of cermets (سيرميت)فية أطراف و رؤوس عدد، غير مركبة، من خالئط خز  8209

 Hand-operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used in the كغ أو أقل، لالستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم األطعمة أو المشروبات 01أجهزة آلية تدار باليد تزن  8210
preparation, conditioning or serving of food or drink 

سكاكين ذات نصال قاطعة، و إن كانت مسننة، بما في ذلك مطاوي تقليم األشجار، عدا السكاكين الداخلة  8211
 ، و نصالها01.10في البند 

Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), 
other than knives of heading No 8208, and blades therefor 

 Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips) (بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد)أمواس و أدوات حالقة و نصالها  8212
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 Scissors, tailors' shears and similar shears, and blades therefor مقصات و نصالها 8213

مثل أدوات قص الشعر و سواطير و سكاكين الجزارين أو المطبخ و سكاكين تشطير و )أدوات قاطعة أخر  8214
تجميل و تقليم أظافر اليدين و القدمين بما فيها " أطقم"فرم، و سكاكين لقطع الورق؛ أدوات و مجموعات 

 (مبارد األظافر

Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen 
cleavers, choppers and mincing knives, paper knives); manicure or 
pedicure sets and instruments (including nail files) 

سمك و سكاكين زبده و مالعق و شوك و مغارف و مغارف رغوة و قاطعات الكعك و الحلوى و سكاكين لل 8215
 مالقط سكر و أدوات مماثلة، للمائدة أو المطبخ

Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, 
sugar tongs and similar kitchen or tableware 

، من معادن عادية؛ (فتح بالكهرباءبمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما ي)و مزاليج " غاالت"أقفال و مغاليق  8301
 مغاليق و أطر بأغالق، متضمنة مغاليق، من معادن عادية؛ مفاتيح ألي من األصناف، من معادن عادية

Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base 
metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; 
keys for any of the foregoing articles, of base metal 

لوازم و تركيبات و أصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل في األثاث و األبواب و الساللم و  8302
النوافذ و الستائر و أبدان العربات و السراجة و الصناديق و خزائن األمتعة، و ما يماثلها؛ مشاجب و 

 حوامل قبعات، و تركيبات حاملة، و تركيبات مماثلة، من معادن عادية؛ عجالت ت

Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture, 
doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, 
caskets or the like; base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar 
fixtures; castors with mountings 

و خزائن الودائع و األمانات، للغرف المأمونه، ( مأمونه)خزائن مأمونه، صناديق مقواة و أبواب مصفحة  8303
 علب مأمونه و صناديق للنقود أو المستندات، و ما يماثلها، من معادن عادية

Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit 
lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal 

علب للملفات و للمصنفات و لبطاقات الفهرسة، و صواني و حوامل لألوراق، حوامل لألقالم و حوامل  8304
ال في المكاتب، من معادن عادية، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في لألختام، و أصناف مماثلة، لالستعم

 10.10البند 

Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, 
office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, 
other than office furniture of heading No 9403 

أو الملفات، ماسكات و شابكات و زوايا رسائل، و مشابك " دوسيهات"تركيبات لمصنفات ضم األوراق  8305
لألوراق، رقاع للفهرسة، و أصناف مماثلة للمكاتب، من معادن عادية؛ مشابك خارزة بشكل أمشاط 

 ، من معادن عادية(للمكاتب و التنجيد و التغليف)

Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper 
clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in 
strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal 

ا، غير كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة و أجراس و نواقيس و صنوج منبهة، و ما يماثله 8306
أصناف أخر للتزيين، من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن 

 عادية؛ مرايا من معادن عادية

Bells, gongs and the like, non-electric, of base metal; statuettes and other 
ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base 
metal; mirrors of base metal 

 Flexible tubing of base metal, with or without fittings أنابيب و مواسير مرنة، من معادن عادية، و إن كانت مع لوازمها 8307

، عرى، و أصناف مماثلة، من معادن عادية، من "شناكل"جن أغالق، أطر بأغالق، أبازيم بأغالق، محا 8308
األنواع المستعملة لأللبسة أو األحذية أو الخيام أو الحقائب اليدوية أو لوازم السفر أو غيرها من الجاهزة؛ 

Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets 
and the like, of base metal, of a kind used for clothing, footwear, awnings, 
handbags, travel goods or other made-up articles, tubular or bifurcated 
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 rivets, of base metal; beads and ت)مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق، من معادن عادية؛ خرز و برق 

، كبسوالت للقناني و سدادات (القطارة)و سدادات الصب ( ية الملولبةبما في ذلك األغط)سدادات و أغطية  8309
، (الترصيص)ملولبة و سدادات ملولبة و أغطيتها للبراميل،أختام و غيرها من لوازم ضمان إحكام األغالق 

 من معادن عادية

Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring 
stoppers), capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, seals and 
other packing accessories, of base metal 

الفتات، لوحات أسماء و عناوين، و لوحات مماثلة، أرقام و حروف و عالمات أخر، من معادن عادية،  8310
 10.10عدا ما يدخل منها في البند 

Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, 
letters and other symbols, of base metal, excluding those of heading 
No 9405 

أسالك و عيدان و أنابيب و ألواح و أقطاب لحام كهربائي و منتجات مماثلة، من معادن عادية أو من  8311
، من األنواع المستعملة في "فلكس"اعدة لصهر المعادن كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مس

 اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية؛ أسالك و عيدان من

Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or 
of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for 
soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; 
wire and rods, of agglomerated 

باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية و التي )مراجل توليد البخار المائي و غيره من األبخرة  8402
 ؛ مراجل المياه المسعرة(ضتستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخف

Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot 
water boilers capable also of producing low pressure steam); super-
heated water boilers 

 Central heating boilers other than those of heading No 8402 00.11مراجل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة في البند  8403

مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، و إن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز األستلين و مولدات غازات  8405
 مماثلة تعمل بالماء، و إن كانت مع منقياتها

Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; 
acetylene gas generators and similar water process gas generators, with 
or without their purifiers 

 Steam turbines and other vapour turbines بخارية( توربينات)عنفات  8406

 Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines (اريةمحركات انفج)محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم االشتعال فيها بالشرر  8407

-Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi (محركات ديزل أو نصف ديزل)محركات ذات مكابس يتم االشتعال فيها بالضغط  8408
diesel engines) 

 Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 00.10أو البند  00.11دة حصرا أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند أجزاء مع 8409
No 8407 or 8408 

 Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor و دواليب، تعمل بقوة الماء، و منظماتها( توربينات)عنفات  8410

 Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines عنفات نفاثة و عنفات دافعة و عنفات غازية أخر 8411

 Other engines and motors محركات و آالت محركة أخر 8412

 Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid مضخات للسوائل، و إن كانت محتوية على أجهزة قياس؛ رافعات سوائل 8413
elevators 

شافطه أو " أغطية"مضخات هواء و مضخات تفريغ الهواء، مضاغط و مراوح هواء أو غازات أخر؛ أجهزة  8414
 (فالتر)مبدلة للهواء بمراوح مندمجة بها، و إن كانت مزودة بمنقيات هواء 

Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating 
or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters 
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آالت و أجهزة تكييف الهواء، محتوى على مروحة بمحرك و تجهيزات لتعديل الحرارة و الرطوبة، بما في  8415
 الرطوبة فيها على حدة ذلك اآلالت التي ال يمكن تنظيم

Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for 
changing the temperature and humidity, including those machines in 
which the humidity cannot be separately regulated 

السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛ مواقد آلية، بما فيها  أجهزة إشعال لألفران التي تعمل بالوقود 8416
 أجزاؤها اآللية، كالسفود و مفرغات الرماد و ما يماثلها

Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; 
mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash 
dischargers and similar appliances 

-Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, non ، غير كهربائية(أفران حرق المخلفات أو القمامة)أفران للصناعة أو لمختبرات، بما فيها المرمدات  8417
electric 

التبريد أو )و غيرها من آالت و معدات و أجهزة إحداث البرودة " فريزرات"و مجمدات " برادات"ثالجات  8418
 00.00، كهربائية أو غير كهربائية؛ مضخات حرارية، غير آالت تكييف الهواء الداخلة في البند (التجميد

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, 
electric or other; heat pumps other than air-conditioning machines of 
heading No 8415 

آالت و تجهيزات، و معدات للمختبرات، و إن كانت تسخن بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل  8419
( رالتعقيم بطريقة باستو )التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة 

 أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد، عدا المعدات أ

Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically 
heated (excluding furnaces, ovens, and other equipment of 
heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a 
change of temperature such as heating, cooking, roasting 

 Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and آالت صقل و ترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وأسطوانات لهذه اآلالت 8420
cylinders therefor 

لمركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي؛ آالت و أجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو أجهزة الطرد ا 8421
 غازات

Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery 
and apparatus, for liquids or gases 

أو األوعية األخر؛ آالت ( القوارير)أو تجفيف القناني  آالت و أجهزة لغسل األواني؛ آالت و أجهزة لتنظيف 8422
و أجهزة للتعبئة أو الغلق أو لسد أو لصق الرقع، على القناني و العلب و الصناديق و األكياس و األوعية 

 األخر؛ آالت و أجهزة إحكام غلق القناني و البرطمانات و األنابي

Dishwashing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other 
containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, 
boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, 
tubes and similar containers; o 

، بما في ذلك القبابين و أجهزة ضبط و (سنتجرام أو اقل 0ها عدا الموازين التي تبلغ حساسيت)أجهزة وزن  8423
 لجميع أنواع الموازين( عيارات)احتساب وحدات قياس أخر مرتبطة بالوزن؛ صنجات موازين 

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), 
including weight-operated counting or checking machines; weighing 
machine weights of all kinds 

لرش و نثر و نفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء الحرائق، و إن ( و إن كانت تدار باليد)أجهزة آلية  8424
كانت معبأة؛ مسدسات رش و أجهزة مماثلة؛ آالت و أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، آالت و أجهزة 

 مماثلة

Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, 
dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or 
not charged; spray guns and similar appliances; steam or sandblasting 
machines and similar jet projecting machin 

 ;Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans "عفاريت"روافع ذات بكرات عدا الروافع ذات القواديس؛ روافع ذات أسطوانات أفقية أو عمودية؛ روافع  8425
jacks 

معلقة، جسور  ، بما فيها الروافع المتحركة على كابالت(كرين)؛ روافع (دركات)روافع ذات أذرع للسفن  8426
، و حامالت (على إطارات)رافعة متحركة، روافع متحركة على الجسور؛ هياكل رفع و تنضيد متحركة 

Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, 
straddle carriers and works trucks fitted with a crane 
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 (كرين)، و عربات مزودة بأذرع رافعة (على إطارات)رافعة للتنضيد متحركة 

 Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment عربات بروافع شوكية؛ عربات أخر للتنضيد مجهزة بمعدات رفع 8427

الساللم المتحركة و األجهزة مثل المصاعد و )آالت و أجهزة أخر للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ  8428
 "(تلفريك"الناقلة و الناقالت السلكية 

Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, 
escalators, conveyors, teleferics) 

جارف آلية و آالت ، م(سكرابر)و آالت تسوية و كشط ( أنجلدوزرات)بولدوزرات و جرافات تسوية الطرق  8429
 استخراج و محمالت بمجارف و آالت دك و محادل، ذاتية الدفع

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, 
mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and 
road rollers 

لتسوية و التمهيد أو الكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أو االستخراج، للتربة آالت و أجهزة متحركة أخر، ل 8430
 أو الخدمات المعدنية أو خامات المعادن؛ آالت غرز أو نزع األوتاد، جارفات و طاردات الثلج

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, 
compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; 
piledrivers and pile-extractors; snowploughs and snow-blowers 

لغاية   00.10أجزاء معدة حصرا أو بصورة رئيسية لالستعمال مع اآلالت و األجهزة الداخلة في البنود من  8431
00.01 

Parts suitable for use solely or principally with the machinery of 
headings 8425 to 8430 

آالت و أجهزة و أدوات مما يستعمل في الزراعة أو ألبستنه أو الغابات لتحضير أو فالحة التربة؛ محادل  8432
 الحدائق أو المالعب الرياضية

Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or 
cultivation; lawn or sports-ground rollers 

آالت و أجهزة لجني و حصد أو درس المحاصيل الزراعية بما فيها مكابس القش أو العلف، قاصات عشب  8433
أو حشائش؛ آالت لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، عدا 

 00.01اآلالت و األجهزة الداخلة في البند 

Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass 
or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or 
other agricultural produce, other than machinery of heading 8437 

 Milking machines and dairy machinery ت األلبانآالت الحلب و آالت و أجهزة صناعة منتجا 8434

معاصر و مهارس و آالت و أجهزة مماثلة مما يستعمل في صناعة النبيذ أو السيدر أو عصير الفواكه أو  8435
 المشروبات المماثلة

Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, 
cider, fruit juices or similar beverages 

آالت و أجهزة أخر مما يستعمل في الزراعة أو البساتين، أو الغابات، أو تربية الطيور الداجنة أو النحل،  8436
 بما في ذلك أجهزة االستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة و تفريخ الطيور الداجنة

Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping 
machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal 
equipment; poultry incubators and brooders 

 آالت و أجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آالت و أجهزة 8437
مما يستعمل في المطاحن أو لمعالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا اآلالت و األجهزة من األنواع 

 المستعملة في المزارع

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous 
vegetables; machinery used in the milling industry or for the working of 
cereals or dried leguminous vegetables, other than farm-type machinery 

آالت و أجهزة، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، للتحضير أو لصناعة األغذية أو  8438
 ثابتةالمشروبات، عدا آالت و أجهزة استخالص أو تحضير الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية ال

Machinery, not specified or included elsewhere in this chapter, for the 
industrial preparation or manufacture of food or drink, other than 
machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable 
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fats or oils 

 Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or جائن من مواد ليفية سلولوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوىآالت و أجهزة لصنع ع 8439
finishing paper or paperboard 

 Book-binding machinery, including book-sewing machines الدفاترآالت و أجهزة لحبك و تجليد الكتب و الدفاتر، بما فيها آالت و أجهزة خياطة الكتب و  8440

آالت و أجهزة أخر لشغل عجينه الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آالت و أجهزة القص من جميع  8441
 األنواع

Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including 
cutting machines of all kinds 

لسبك أو ( 00.00لغاية  00.00باستثناء العدد اآللية الداخلة في البنود من )آالت و أجهزة و معدات  8442
أو األلواح أو األسطوانات أو غيرها من عناصر ( أكليشيهات)صف الحروف أو لتحضير أو صنع الرواسم 

 أو غيرها من عناصرو ألواح، اسطوانات ( أكليشيهات)طابعة؛ حروف طباعة و رواسم 

Machinery, apparatus and equipment (other than the machine-tools of 
headings 8456 to 8465), for type-founding or type-setting, for preparing or 
making printing blocks, plates, cylinders or other printing components; 
printing type, blocks, plates, cylinder 

؛ آالت 00.10آالت و أجهزة للطباعة، بما في ذلك آالت الطباعة بنفث الحبر، عدا تلك الداخلة في البند  8443
 و أجهزة مساعدة لعمليات الطباعة

Printing machinery used for printing by means of the printing type, blocks, 
plates, cylinders and other printing components of heading 8442; ink-jet 
printing machines, other than those of heading 8471; machines for uses 
ancillary to printing 

 Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile آالت لبثق أو سحب أو تعديل البنية النسجية أو تقطيع، المواد النسجية التركيبية أو االصطناعية 8444
materials 

آالت لتحضير األلياف النسجية ؛ آالت غزل أو زوى أو فتل أو آالت و أجهزة أخر لصنع الخيوط  8445
و آالت لتحضير الخيوط ( بما فيها آالت لف خيوط اللحمة)النسجية؛ آالت لحل أو لف المواد النسجية 

 00.01أو البند  00.00ا على اآلالت الداخلة في البند النسجية الستعماله

Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting 
machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling 
or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing 
textile yarns for use on the machines o 

 Weaving machines (looms) (أنوال)آالت نسج  8446

آالت و أنوال للمصنرات، آالت تجميع بغرز التصنير و آالت صنع خيوط البريم أو التول أو المسننات أو  8447
 بيرالمطرزات أو أصناف العقادة أو الضفر، أو الشباك و آالت التو 

Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making 
gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines 
for tufting 

 00.00أو  00.00أو  00.00آالت و أجهزة مساعدة لالستخدام مع اآلالت الداخلة في البنود  8448
؛ أجزاء و (ثل أجهزة دوبي و أجهزة جاكارد، موقفات ذاتية للحركة و أجهزة تغيير ألمواكيكم) 00.01أو

 لوازم صالحة لالستعمال حصرا أو بصفة أساسية لآلالت أو األجهزة الداخلة في هذا البند

Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444, 8445, 
8446 or 8447 (for example, dobbies, jacquards, automatic stop motions, 
shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use 
solely or principally with the machines of this he 

آالت صنع  آالت و أجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو آال منسوجات، بشكل أثواب أو بأشكال معينة، بما فيها 8449
 القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعات

Machinery for the manufacture or finishing of felt or non-wovens in the 
piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for 
making hats 

 Household or laundry-type washing machines, including machines which انت مزودة بجهاز للتجفيفآالت غسل مما يستعمل في المنازل أو المحال، و إن ك 8450
both wash and dry 



HS 
Code 

 Main Groups المجموعات الرئيسة

لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أو كي أو ( 00.01عدا اآلالت الداخلة في البند )آالت و أجهزة  8451
أو تحضير أو تجهيز أو طالء أو تشريب أو قصر أو صبغ ( بما فيها مكابس التثبيت الحراري)كبس 

 الخيوط النسجية أو النسيج أو المصنوعات الجاهزة من مواد نسجية و آالت لتغطية النسج أ

Machinery (other than machines of heading 8450) for washing, cleaning, 
wringing, drying, ironing, pressing (including fusing presses), bleaching, 
dyeing, dressing, finishing, coating or impregnating textile yarns, fabrics or 
made-up textile articles and m 

؛ أثاث و قواعد و أغطية 00.01آالت خياطة، عدا آالت خياطة الكتب و الدفاتر الداخلة في البند  8452
 مصممة خصيصا آلالت الخياطة؛ إبر آلالت الخياطة

Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440; 
furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; 
sewing machine needles 

آالت و أجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف األحذية أو  8453
 من مصنوعات من الصالل و الجلود، عدا آالت الخياطةغيرها 

 

Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for 
making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, 
other than sewing machines 

ادن المصهورة، مغارف، قوالب سبائك و آالت صب المعادن، مما يستخدم في أجهزة تنقية و تحويل المع 8454
 عمليات التعدين أو سبك المعادن

Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in 
metallurgy or in metal foundries 

 Metal-rolling mills and rolls therefor و أسطواناتها المعادن،( تجليخ أو درفلة)آالت تشكيل باالسطوانات  8455

 Lathes (including turning centres) for removing metal تعمل باقتطاع المعدن( بما في ذلك مراكز الخراطة)مخارط  8458

اللولبة الداخلية  للتثقيب أو لتعديل و ضبط الثقوب أو للتفريز أو( بما فيها و حدات تشغيل بمزالق)عدد آلية  8459
الداخلة في ( بما في ذلك مراكز الخراطة)و الخارجية للمعادن عن طريق اقتطاع المعدن، عدا المخارط 

 00.00البند 

Machine-tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, 
milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes 
(including turning centres) of heading No 8458 

عدد آلية لتشذيب أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو إلجراء عمليات تجهيز أخر لشغل المعادن أو  8460
بواسطة أحجار الشحذ أو المواد الشاحذة أو منتجات الصقل، عدا آالت ( سيرمت)ألخالئط المعدنية الخزفية 

 00.00أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البند  قطع أو شحذ

Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, 
polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding 
stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear 
grinding or gear finishing machines of headin 

، أو قطع أو تجليخ أو تجهيز أسنان التروس، (بروش)عدد آلية للمسح أو التسوية أو التشقيق أو التفريض  8461
عدد آلية للنشر أو القطع، وغيرها من عدد آلية تعمل باقتطاع المعدن أو الخالئط المعدنية الخزفية 

 لة و ال مذكورة في مكان آخر، غير داخ(سيرمت)

Machine-tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear 
grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-tools 
working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or 
included 

بما فيها )لشغل لمعادن بالطرق، أو البصم بالضغط أو بالقولبة؛ عدد آلية ( بما فيها المكابس)دد آلية ع 8462
، لشغل المعادن بالثني و التقويس و الطي أو التقويم أو التسوية أو القص أو التخريم، أو (المكابس

 التحزيز؛ مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية غير تلك المذكورة

Machine-tools (including presses) for working metal by forging, 
hammering or die-stamping; machine-tools (including presses) for working 
metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or 
notching; presses for working metal or met 

 Other machine-tools for working metal or cermets, without removing ، تعمل دون اقتطاع المادة(سيرمت)عدد آلية أخر لشغل المعادن أو الخالئط المعدنية الخزفية  8463
material 
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شغل باإلسمنت أو ل( األسبستوس)عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحرير الصخري  8464
 المواد المعدنية المماثلة، أو لشغل الزجاج على البارد

Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or 
like mineral materials or for cold-working glass 

لشغل الخشب أو ( يقة أخرىبما فيها آالت غرز المسامير أو التشبيك أو التغريه أو التجميع بطر )عدد آلية  8465
 الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة

Machine-tools (including machines for nailing, stapling, glueing or 
otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard 
plastics or similar hard materials 

لغاية  00.00أجزاء و لوازم معدة لالستعمال حصرا أو بصورة رئيسية في اآلالت الداخلة في البنود من  8466
، بما فيها حوامل األدوات العامة و مثبتات المشغوالت و رؤوس اللقم ذاتية الفتح و رؤوس التقسيم 00.00

 لعدد اآللية؛ حوامل العدو غيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب على ا

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the 
machines of heading Nos 8456 to 8465, including work or tool holders, 
self-opening dieheads, dividing heads and other special attachments for 
machine-tools; tool holders for any type of 

 Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained عدد تدار يدويا، تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكيا أو بمحرك غير كهربائي مندمجا بها 8467
electric or non-electric motor 

؛آالت و أجهزة 00.00درة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند آالت و أجهزة لحام، و إن كانت قا 8468
 تستعمل فيها الغازات لتقسية األسطح

Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not 
capable of cutting, other than those of heading 8515; gas-operated 
surface tempering machines and appliances 

 Typewriters other than printers of heading 8471; word-processing ؛ آالت معالجة النصوص00.10آالت كاتبة عدا الطابعات الداخلة في البند  8469
machines 

 آالت حاسبة و آالت بحجم الجيب لتسجيل و استرجاع و عرض المعلومات ذات وظائف حاسبة، آالت 8470
محاسبة، آالت ختم طوابع، آالت إصدار التذاكر، و ما يماثلها من آالت متضمنة أداة حاسبة؛ صناديق نقد 

 مسجلة

Calculating machines and pocket-size data-recording, reproducing and 
displaying machines with calculating functions; accounting machines, 
postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, 
incorporating a calculating device; cash reg 

آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات و وحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل لمعلومات على  8471
 ة و ال داخلة في مكان آخرحوامل بهيئة رموز، و آالت لمعالجة هذه لمعلومات، غير مذكور 

Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or 
optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded 
form and machines for processing such data, not elsewhere specified or 
included 

مثل آالت االستنساخ، طراز هكتوغراف أو استنسل، آالت لطبع العناوين، )أجهزة أخر للمكاتب  آالت و 8472
آالت صرف ذاتية لألوراق النقدية، آالت فرز النقود أو عدها أو تغليفها، آالت بري األقالم، و آالت 

 (التثقيب أو التشبيك

Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating 
machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin-
sorting machines, coin-counting or wrapping machines, pencil-sharpening 
machines, perforating or stapling machines) 

معدة لالستعمال حصرا أو بصفة رئيسية في  (عدا األغطية و صناديق النقل و ما يماثلها)أجزاء و لوازم  8473
 00.11لغاية  00.01اآلالت و األجهزة الداخلة في البنود من 

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) 
suitable for use solely or principally with machines of headings 
8469 to 8472 

أجهزة فرز و غربلة و فصل و غسل و جرش و سحق و خلط و عجن ، األتربة أو األحجار أو  آالت و 8474
؛ آالت تكتيل أو (بما في ذلك العجن أو المساحيق)خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة 

Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, 
mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid 
(including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or 
moulding solid mineral fuels, 
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 تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب أو العجن الخزفية و اإلسمنت و المواد الج

الت تجميع لمصابيح أو األنابيب أو الصمامات الكهربائية أو اإللكترونية أو مصابيح إحداث الضوء آ 8475
 الخاطف من أغلفة زجاجية؛ آالت و أجهزة لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة

Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or 
flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working 
glass or glassware 

، (مثل آالت بيع الطوابع البريدية أو السجاير أو المأكوالت أو المشروبات)للبضائع " آلي"آالت بيع ذاتي  8476
 بما فيها آالت تبديل العملة

Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, 
cigarette, food or beverage machines), including money-changing 
machines 

آالت و أجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة و ال داخلة في  8477
 مكان آخر من هذا الفصل

Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of 
products from these materials, not specified or included elsewhere in this 
chapter 

 Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included آالت و أجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل 8478
elsewhere in this chapter 

 Machines and mechanical appliances having individual functions, not آالت و أجهزة آلية ذات وظيفة خاصة بذاتها، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل 8479
specified or included elsewhere in this chapter 

أو ( عدا قوالب السبائك)لبة لصب لمعادن؛ قواعد قوالب؛ نماذج قوالب؛ قوالب للمعادن صناديق قو  8480
 للكربيدات المعدنية أو للزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; 
moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral 
materials, rubber or plastics 

أصناف صناعة الحنفيات و غيرها من األدوات المماثلة، للمواسير و المراجل و الخزانات و الدنان أو  8481
 (ثرموستاتية)األوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط و الصمامات الحرارية 

Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, 
vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically 
controlled valves 

 Ball or roller bearings ذات كرات أو دواليب" بول بيرنج"مدحرجات  8482

و الكرنكات؛ كراسي و سبائك؛ تروس و ( دة الكامات و األعمدة المرفقيةبما فيها أعم)أعمدة نقل الحركة 8483
عجالت االحتكاك؛ علب التروس و غيرها من مغيرات السرعة، بما فيها المغيرات ذات  التعشيقات 

 الهيدروليكية؛ طارات منظمة للحركة و بكرات مناولة للحركة، بما فيها البكرات ال

Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; 
bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller 
screws; gear boxes and other speed changers, including torque 
converters; flywheels and pulleys, including 

لواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن؛ فواصل و ما يماثلها من أ 8484
مجموعات أو أطقم من الفواصل و ما يماثلها مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة؛ فواصل 

 آلية مانعة للتسرب

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material 
or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and 
similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or 
similar packings; mechanical seals 

وات تماس من أجزاء آالت أو أجهزة، غير محتوية على موصالت أو عوازل أو وشائع كهربائية أو أد 8487
 تركيبات كهربائية، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل

Machinery parts, n.e.s. in chapter 84 (excl. parts containing electrical 
connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features)   

 Electric motors and generators (excluding generating sets) (دا مجموعات توليد الكهرباءع)محركات ومولدات، كهربائية،  8501

 Electric generating sets and rotary converters مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة كهربائية 8502



HS 
Code 

 Main Groups المجموعات الرئيسة

 Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 00.11البند  أو 00.10أجزاء معدة حصرا أو بصورة رئيسية لآلالت الداخلة في البند   8503
No 8501 or 8502 

 Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and ووشائع تأثير كهربائي( مثل مقومات التيار)محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة  8504
inductors 

مغناطيسات كهربائية؛ مغناطيسات دائمة و أصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة بعد مغنطتها؛ أظرف  8505
و كالبات، و ملزمات و ما يماثلها، من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسات كهربائية أو دائمة، 

 امل، ذات مغناطيسية كهوصالت مناولة للحركة و معشقات و مغيرات السرعة و فر 

Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become 
permanent magnets after magnetisation; electromagnetic or permanent 
magnet chucks, clamps and similar holding devices; electromagnetic 
couplings, clutches and brakes; electromagnetic lifti 

 Primary cells and primary batteries ، مولدة للكهرباء(بطاريات)خاليا و مجموعات خاليا  8506

 Electric accumulators, including separators therefor, whether or not كهربائية، بما في ذلك فواصلها، سواء كانت مستطيلة أو مربعة أم ال( جّماعات)مدخرات  8507
rectangular (including square) 

 Vacuum cleaners مكانس كهربائية 8508

أجهزة آلية كهربائية، لالستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي مندمج بها عدا المكانس الكهربائية الداخلة  8509
 01.10بالبند 

Electromechanical domestic appliances, with self-contained electric motor 

 Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained أجهزة حالقة وأجهزة قص الشعر، وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها 8510
electric motor 

االشتعال فيها بالشرر أو بالضغط أجهزة ومعدات لإلشعال أو إطالق الحركة، كهربائية، للمحركات التي يتم  8511
مثل مغناطيسات اإلشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع اإلشعال وشمعات االحتراق أو شمعات التوهج )

 مثل الدينامو ومولدات التيار المتناو)؛ مولدات (ومحركات إطالق الحركة

Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or 
compression-ignition internal combustion engines, e.g. ignition magnetos, 
magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs, glow plugs and starter 
motors; generators, e.g. dynam 

، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج (00.01بند عدا األصناف الداخلة في ال)أجهزة كهربائية لإلنارة أو اإلشارة  8512
 و إذابة الصقيع و إزالة البخار المكثف، من األنواع المستعملة للدراجات أو السيارات

Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of heading 
8539), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used for 
cycles or motor vehicles 

مثل الخاليا المولدة الجافة أو )مصابيح كهربائية قابلة للحمل، مصممة للعمل من مصدر طاقة خاص بها  8513
 00.01، عدا أجهزة اإلنارة الداخلة في البند (المدخرات أو المولدات المغناطيسية

Portable electric lamps designed to function by their own source of energy 
(for example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than lighting 
equipment of heading 8512 

الكهربائي أو بحجز " بالتأثير"بما في ذلك تلك التي تعمل بالحث )أفران كهربائية للصناعة أو المختبرات،  8514
" بالتأثير"ة أخر للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث ؛ أجهز (الشحنة الكهربائية

 الكهربائي أو بحجز الشحنة

Industrial or laboratory electric  furnaces and ovens (including those 
functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory 
equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric 
loss 

بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن )آالت و أجهزة لحام، كهربائية، و إن كانت قادرة على القطع  8515
تية أو بحزم تعمل بحزم الليزر أو بغيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونيه أو بالموجات فوق الصو ( كهربائيا

Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon 
beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, 
brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of 
cutting; electric machines and appar 
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 "الغاز المؤين"إلكترونات أو نبضات مغناطيسية أو أقواس البالزما 

مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسه كهربائية، أجهزة حرارية كهربائية   8516
مثل المجففات و )لتدفئة األماكن أو التربة، أو الستعماالت مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر 

 و مجففات األيدي؛ مكاوي( المجعدات و المكاوي المسخنة لتمويج الشعر

Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; 
electric space heating apparatus and soil heating apparatus; 
electrothermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair 
curlers, curling tong heaters) and hand dryers; elec 

أجهزة هاتف ، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية االخر ، أجهزة اخر الرسال أو   8517
) كية او السلكية استقبال الصوت أو الصورة او معلومات اخر ، بما فيها اجهزة لالتصاالت في شبكة سل

 ، عدا اجهزة االرسال او االستقبال الد( مثل شبكة منطقة محلية أو موسعة 

Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy, including line 
telephone sets with cordless handsets and telecommunication apparatus 
for carrier-current line systems or for digital line systems; videophones 

ن كانت مركبة في هياكلها؛ سماعات رأس ( ميكروفونات)مذياعات للصوت  8518 وحواملها؛ مكبرات صوت، وا 
وسماعات أذن، وسماعات متحدة بمذياعات للصوت؛ مضخمات كهربائية للذبذبات الصوتية؛ مجموعات 

 كهربائية لتضخيم الصوت

Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted 
in their enclosures; headphones and earphones, whether or not combined 
with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more 
loudspeakers; audio-frequency electric ampl 

أشرطة كاسيت وغيرها من أجهزة " قارئات"مشغالت " حاكيات"جهزة إدارة األسطوانات، مشغالت اسطوانات أ 8519
 إذاعة الصوت، غير متضمنة على أداة لتسجيل الصوت

Turntables (record-decks), record-players, cassette-players and other 
sound reproducing apparatus, not incorporating a sound recording device 

 Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a أم ال( تيونر)، و إن كانت متضمنة موالف فيديو "الفيديو"أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت و الصورة  8521
video tuner 

إلى  00.01دام مع األجهزة الداخلة في البنود من أجزاء و لوازم معدة حصرا أو بصورة رئيسية لالستخ 8522
00.10 

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the 
apparatus of headings 8519 to 8521 

 Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of 73حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت أو الظواهر األخرى، عدا األصناف المذكورة في الفصل  8523
other phenomena, other than products of Chapter 37 

، و إن كان مندمج بها (تلفزيون)أجهزة إرسال بالراديو للهاتف أو البرق أو اإلذاعة أو اإلذاعة المصورة  8525
وت؛ كاميرات تلفزيونية؛ أجهزة فيديو للصور الثابتة و غيرها جهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الص

 ".كام كورد"من كاميرات الفيديو المسجلة 

Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-
broadcasting or television, whether or not incorporating reception 
apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television 
cameras; still image video cameras and other video cam 

 Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote أجهزة رادار و أجهزة إرشاد مالحي بالراديو و أجهزة توجيه عن بعد بالراديو 8526
control apparatus 

أجهزة استقبال بالراديو للهاتف أو البرق أو اإلذاعة، و إن كانت مندمجة، ضمن نفس البدن، بجهاز تسجيل  8527
 أو جهاز إلذاعة الصوت أو بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات

Reception apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy or radio-
broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound 
recording or reproducing apparatus or a clock 

أو ( راديو)، و إن كانت بها أجهزة استقبال لإلذاعة المسموعة (تلفزيون)أجهزة استقبال لإلذاعة المصورة  8528
و أجهزة عرض صور ( ورفيديو مونيت)أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة؛ شاشات عرض فيديو 

Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-
broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus; 
video monitors and video projectors 
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 (فيديو بروجكتور)الفيديو 

 Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 00.10لغاية  00.10ا أو بصورة رئيسية مع األجهزة الداخلة في البنود من أجزاء معدة لالستعمال حصر  8529
8525 to 8528 

بيه مثل األجراس و الصفارات و لوحات الداللة و أجهزة التن)أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية  8531
 00.01أو البند  00.01، عدا ما يدخل منها في البند (ضد السرقة أو الحريق

Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, 
indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 
8512 or 8530 

 Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set) (الضبط المسبق)ابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل مكثفات كهربائية، ث 8532

و مقومات قياس فرق الجهد " الريوستات"بما في ذلك المقاومات المتغيرة )مقاومات كهربائية غير حرارية  8533
 "(بوتنشيوميتر"

Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than 
heating resistors 

 Printed circuits مطبوعة" دارات"دوائر  8534

مثل المفاتيح و المنصهرات و مانعات )أجهزة كهربائية لوصل و قطع أو لوقاية و تقسيم الدوائر الكهربائية  8535
الصدمات الكهربائية و وصالت المآخذ الكهربائية  و أجهزة امتصاص" التوتر"الصواعق و محددات الجهد 

 (فولت) 0111Vيزيد عن " توتر"، لجهد (و علب التوصيل

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for 
making connections to or in electrical circuits (for example, switches, 
fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs, 
junction boxes), for a voltage exc 

و ( ريالى)مثل المفاتيح و المرحالت )أجهزة كهربائية لوصل و قطع أو لوقاية أو تقسيم الدوائر الكهربائية  8536
و " دوي"خذ الكهربائية و قواعد اللمبات المنصهرات و أجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية و وصالت المآ

 فولت 0111Vال يزيد عن " توتر"، لجهد (علب التوصيل
 

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for 
making connections to or in electrical circuits (for example, switches, 
relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, junction 
boxes), for a voltage not exceedi 

، مناضد، خزائن و غيرها من حوامل مزودة بجهازين أو أكثر من األجهزة الداخلة في أحد "تابلوهات"لوحات  8537
لتي تتضمن أدوات أو أجهزة ، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك ا00.00أو  00.00البندين 

 ، أجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة التحويل الداخلة11داخلة في الفصل 

Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with 
two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the 
distribution of electricity, including those incorporating instruments or 
apparatus of Chapter 90, and nume 

أو  00.00أو  00.00أجزاء معدة لالستعمال حصرا أو بصفة أساسية مع األجهزة الداخلة في البنود  8538
00.01 

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 
8535, 8536 or 8537 

مصابيح "لمبات و أنابيب كهربائية، تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك األصناف المسماة  8539
 و اللمبات و األنابيب ذات األشعة فوق البنفسجية أو األشعة تحت الحمراء؛ لمبات قوسيه" مقفلة

Electric filament or discharge lamps, including sealed-beam lamp units 
and ultraviolet or infrared lamps; arc-lamps 

مثل اللمبات و )ساخن أو بارد أو ضوئي ( كاثود)صمامات و أنابيب إلكترونية، ذات قطب سالب  8540
ة ببخار الصمامات و األنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز، و األنابيب و الصمامات المقومة المعبأ

 الزئبق و أنابيب الكاثودية و صمامات و أنابيب الكاميرات التلفزيونية

Thermionic, cold cathode or photocathode valves and tubes (for example, 
vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying 
valves and tubes, cathode-ray tubes, television camera tubes) 
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صمامات ثنائية و ترانزستورات و أدوات شبه موصلة مماثلة؛ أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في  8541
ذلك الخاليا الضوئية الفولتائية، و إن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات 

 بةثنائية باعثة للضوء؛ بلورات بيزو ـ  كهربائية مرك

Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive 
semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not 
assembled in modules or made-up into panels; light-emitting diodes; 
mounted piezo-electric crystals 

 Electronic integrated circuits and microassemblies متكاملة و مجمعات إلكترونية متناهية الصغر" اتدار "دوائر  8542

 Electrical machines and apparatus, having individual functions, not آالت و أجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل 8543
specified or included elsewhere in this chapter 

و غيرها من الموصالت المعزولة للكهرباء ( بما في ذلك الكابالت متحدة المحور)أسالك و كابالت معزولة  8544
، و إن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابالت من (بما في ذلك المطلية بالميناء أو اّلك المؤكسدة)

 بصرية مصنعة من ألياف مغلف كل منها على حدة، و إن كانت مجمعة ألياف 

Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including coaxial 
cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with 
connectors; optical fibre cables, made-up of individually sheathed fibres, 
whether or not assembled with 

و " البطاريات"أقطاب من فحم، و فحمات المسح، و فحمات اللمبات، أو فحمات مجموعات الخاليا المولدة  8545
أصناف أخر من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواء كانت بمعدن أو بدونه، من األنواع المستعملة في 

 كهربائية األغراض

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and 
other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind 
used for electrical purposes 

 Electrical insulators of any material عازالت للكهرباء من جميع المواد 8546

قطع عازلة للكهرباء لآلالت و األجهزة و المعدات الكهربائية، مصنوعة كليا من مواد عازلة، و إن كانت  8547
أدمجت في كتلة المادة العازلة ( مثل القواعد الملولبة للمبات)محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع 

 يب للتمدي؛ أناب00.00أثناء القولبة، عدا العازالت الداخلة في البند 

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being 
fittings wholly of insulating material apart from any minor components of 
metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely 
for purposes of assembly, other 

 Rail locomotives powered from an external source of electricity or by قاطرات للسكك الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجي أو بواسطة مدخرات كهربائية 8601
electric accumulators 

مثل ورش التصليح و )تية الدفع مركبات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، و إن كانت ذا 8604
عربات ذات روافع و عربات دك الحصى و عربات صف الخطوط و عربات التجارب و مركبات لفحص و 

 (اختبار خطوط السكك الحديدية

Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-
propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, trackliners, 
testing coaches and track inspection vehicles) 

 Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled عربات سكك حديدية أو ما يماثلها لنقل البضائع، غير ذاتية الدفع 8606

مجهزة خصيصا للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل  مصممة و( بما في ذلك حاويات نقل السوائل)حاويات  8609
 النقل

Containers (including containers for the transport of fluids) specially 
designed and equipped for carriage by one or more modes of transport 

 (01.11عدا العربات الجرارة الداخلة في البند )جرارات  8701
 

Tractors (other than tractors of heading 8709) 

 Motor vehicles for the transport of 10 or more persons, including the driver سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق  8702
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منها في البند عدا الداخلة )سيارات و غيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل األشخاص  8703
 و سيارات السباق" األستيشن"، بما في ذلك سيارات (01.11

Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport 
of persons (other than those of heading 8702), including station wagons 
and racing cars 

 Motor vehicles for the transport of goods سيارة لنقل البضائع  8704

مثل ) سيارة الستعماالت خاصة، غير ما كان منها معدا بصفة رئيسية لنقل األشخاص أو البضائع،   8705
سيارات، القطر السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات 

 (ورش المتنقلة وسيارات التصوير باألشعةالفرش أو الرش، سيارات ال

Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for 
the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane 
lorries, fire-fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, 
spraying lorries, mobile work 

 Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8701 to 8705 ، بما في ذلك غرف القيادة01.10لغاية  01.10أبدان، للمركبات الداخلة في البنود من  8707

 Parts and accessories of the motor vehicles of heading 8701 to 8705 01.10لغاية  .01.0أجزاء و لوازم السيارات السيارة الداخلة في البنود من  8708

سيارات، غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من األنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو  8709
ي محطات السكك المطارات، لنقل البضائع لمسافات قصيرة؛ سيارات جر من األنواع المستعملة ف

 الحديدية؛أجزاء السيارات المذكورة أعاله

Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of 
the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short 
distance transport of goods; tractors of the type used on railway station 
platforms; parts of the fore 

 Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not دبابات و سيارات مدرعة حربية، و إن كانت مجهزة بأسلحة؛ أجزاؤها 8710
fitted with weapons, and parts of such vehicles 

، و دراجات عادية مزودة بمحرك مساعد، و إن كانت بمركبات جانبية؛ مركبات جانبية دراجات نارية 8711
 للدراجات

Motor-cycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, 
with or without side-cars; side-cars 

اجات ذات الثالث عجالت و صندوق بما في ذلك الدر )دراجات عادية ذات عجلتين و دراجات أخر  8712
 ، بدون محركات(للتوزيع

Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorized 

 Carriages for disabled persons, whether or not motorised or otherwise مقاعد ذات عجالت و عربات أخر للمعاقين، و إن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى 8713
mechanically propelled 

 Parts and accessories of vehicles of headings 8711 to 8713 01.00لغاية   01.00أجزاء و لوازم للسيارات الداخلة في البنود من  8714

 Baby carriages and parts thereof عربات لنقل األطفال و أجزاؤها 8715

 Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts و مقطورات نصفية؛ سيارات أخر غير آلية الدفع؛ أجزاؤها" روادف"مقطورات 8716
thereof 

منشآت عائمة أخر مثل الطوافات والخزانات والصناديق الغاطسه إلرساء أسس الجسور، ومنصات اإلرساء  8907
 شاد والمناراتوعوامات الربط أو اإلر 

Other floating structures (for example, rafts, tanks, coffer-dams, landing-
stages, buoys and beacons) 

؛ ألواح 00.00ألياف بصرية و حزم من ألياف بصرية؛ كابالت من ألياف بصرية، عدا الداخلة في البند  9001
، ومناشير ومرايا وغيرها من عناصر (دسات الالصقةبما فيها الع)وصفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات 

Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than 
those of heading No 8544; sheets and plates of polarising material; lenses 
(including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of 
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 any material, unmounted, other بصرية من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بص

عدسات ومناشير ومرايا و غيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء أو تركيبات  9002
 عدا المشغولة بصريا لألجهزة واألجهزة، عدا ما كان منها من زجاج

Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, 
mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than 
such elements of glass not optically worked 

 Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts وأجزاؤها أطر وركائب للنظارات أو لألصناف المماثلة، 9003
thereof 

 Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other نظارات مصححة أو واقية أو غيرها، وما يماثلها 9004

ية و غيرها من المناظر البصرية وقواعدها؛ أجهزة ومناظير فلك( مفردة العين أو مزدوجة)مناظير مقربة  9005
 (بالراديو)فلكية أخر وقواعدها، عدا األجهزة الفلكية الالسلكية 

Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor; 
other astronomical instruments and mountings therefor, but not including 
instruments for radio-astronomy 

؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير (عدا آالت التصوير السينمائي)أجهزة التصوير الفوتوغرافي  9006
 00.01الفوتوغرافي، بما فيها اللمبات واألنابيب الوامضة ، عدا لمبات وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 

Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic 
flashlight apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of 
heading 8539 

ن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت " كاميرات"أجهزة تصوير  9007 سينمائية، وأجهزة عرض سينمائية، وا 
 أوال

Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating 
sound recording or reproducing apparatus 

 Image projectors, other than cinematographic; photographic (other than للتكبير أو للتصغير( عدا السينمائية)؛ أجهزة فوتوغرافية (فانوس سحري)أجهزة عرض صور غير متحركة  9008
cinematographic) enlargers and reducers 

بما فيها أجهزة لعرض أو رسم نماذج الدوائر )أجهزة و معدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائية  9010
، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ (على المواد شبه الموصلة المحسسه" الدارات"

 ت عرضشاشات مضيئة لفحص صور األشعة السلبية؛ شاشا

Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) 
laboratories (including apparatus for the projection or drawing of circuit 
patterns on sensitised semi-conductor materials), not specified or included 
elsewhere in this chapter; negatosc 

بصرية، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض ( ميكروسكوبات)مجاهر  9011
 الصور

Compound optical microscopes, including those for photomicrography, 
cinephotomicrography or microprojection 

 Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus "ديفراكتوجراف"ف مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة انحرا 9012

أدوات الكريستال السائل ال تؤلف أصنافا مشمولة في بنود أخر أكثر تخصيصا؛ أجهزة ليزر عدا الصمامات  9013
ي مكان آخر من هذا لليزر؛ أدوات و أجهزة بصرية أخر، غير مذكورة و ال داخلة ف( ديودات)الثنائية 
 الفصل

Liquid crystal devices not constituting articles provided for more 
specifically in other headings; lasers, other than laser diodes; other optical 
appliances and instruments, not specified or included elsewhere in this 
chapter 

 بوصالت بما فيها بوصالت المالحة؛ أجهزة و أدوات أخر للمالحة 9014
 

Direction finding compasses; other navigational instruments and 
appliances 

 ,Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic، و لعلم تخطيط المياه و علم المحيطات و (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير)أجهزة و أجهزة للمساحة  9015
oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments 
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 and appliances, excluding compasses; rangefinders رصاد الجوية و علم طبيعة األرض، باستثناء البوصالت؛ مقاييس األبعادعلم خصائص المياه و األ

 Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights سنتي جرام أو أقل، و إن كانت مزودة بصنجاتها 0موازين حساسة تبلغ حساسيتها  9016

المناقل، مجموعات " بنتوغراف"مثل آالت الرسم، و أجهزة النسخ )أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب  9017
مثل األمتار )؛ أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (ندسي، مساطر و أقراص الحسابللرسم اله" أطقم"

 ، غير مذكورة و ال داخلة في(بأنواعها و الميكرومترات و معايير و مقاييس السمك

Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for 
example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide 
rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the 
hand (for example, measuring rods and ta 

أدوات و أجهزة للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض  9018
 و غيرها من أجهزة الطب الكهربائية و كذلك أجهزة اختبار النظر (سنتيجراف)

Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary 
sciences, including scintigraphic apparatus, other electromedical 
apparatus and sight-testing instruments 

ج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفساني؛ أجهزة عالج باألوزون أو باألكسيجين أو باستنشاق أجهزة عال 9019
 المواد الطبية، و أجهزة إنعاش بالتنفس االصطناعي و غيرها من أجهزة العالج بالتنفس

Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-
testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, 
artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus 

أجهزة تنفس أخر و أقنعة غاز، باستثناء األقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية أو بمرشحات قابلة  9020
 لالستبدال

Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks 
having neither mechanical parts nor replaceable filters 

أصناف و أجهزة تقويم األعضاء، بما فيها العكاكيز و األحزمة و األربطة الطبية الجراحية؛ جبائر و  9021
تسهيل السمع للصم و أصناف و أجهزة أخر لجبر كسور العظام؛ أعضاء الجسم االصطناعية؛ أجهزة 

 أجهزة أخر تمسك باليد أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز

Orthopaedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses; 
splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; hearing 
aids and other appliances which are worn or carried, or implanted in the 
body, to compensate for a defect 

أجهزة أشعة سينية و أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو غاما، و إن كانت الستعماالت طبية  9022
ج باألشعة و صمامات أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العال

 األشعة السينية و مولدات أخر لألشعة السينية و مولدات الضغط العالي و

Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma 
radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, 
including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-
ray generators, high tension generators, 

، و ال تصلح لالستعمال (مثال، في التعليم أو المعارض)أجهزة و أدوات و نماذج مصممة خصيصا للشرح  9023
 ألغراض أخر

Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational 
purposes (for example, in education or exhibitions), unsuitable for other 
uses 

أو القابلية لالنضغاط أو المرونة أو الخواص ( مقاومة الشدة)آالت و أجهزة الختبار الصالبة أو المتانة  9024
 (اللدائن مثل المعادن أو الخشب أو المواد النسيجية أو الورق أو)اآللية األخر للمواد 

Machines and appliances for testing the hardness, strength, 
compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for 
example, metals, wood, textiles, paper, plastics) 

، (بارومتر)، مقاييس ضغط جوي (متر و بيرومترترمو )مقاييس كثافة و أدوات طافية مماثلة، مقاييس حرارة  9025
 ، مسّجلة أو غير مسّجلة، و أي أدوات مشتركة منها(هيجرومتر و سيكرومتر)مقاييس رطوبة الجو 

Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, 
barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any 
combination of these instruments 

أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة و فحص الجريان أو االرتفاع أو الضغط أو المتغيرات  األخر في السوائل أو  9026
، باستثناء (، و عدادات الحرارة"مانومتر"مثل مقاييس الجريان، مقاييس االرتفاع، مقاييس الضغط )الغازات 

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, 
pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, 
level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and 
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 apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032 11.10أو  11.00أو  11.00و األدوات الداخلة في البنود األجهزة 

و مقاييس انكسار األشعة " بوالريمتر"مثل مقاييس االستقطاب )أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي  9027
؛ أجهزة و (و أجهزة تحليل الغاز أو الدخان" سبكترومتر"و أجهزة قياس أطول موجة الطيف " رفراكتومتر"

 ات  لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أوأدو 

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, 
polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis 
apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking 
viscosity, porosity, expansion, surface tension or 

 Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating عدادات للغازات أو سوائل أو كهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها 9028
meters therefor 

، عدادات "تاكسي متر"دات اإلنتاج، عدادات سيارات األجرة مثل عدادات دورات، عدا)عدادات أخر  9029
أو  11.00؛ مؤشرات السرعة، و تاكومترات، عدا األصناف الداخلة في البندين (المسافات بالخطى

 (ستروبوسكوب)؛ أجهزة اإلبطاء الظاهري للسرعة 11.00

Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, 
pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than 
those of heading 9014 or 9015; stroboscopes 

وأجهزة تحليل الطيف و أجهزة وأدوات ( أوسيلوسكوب)أجهزة قياس التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية  9030
؛ أجهزة و أدوات  11.10باستثناء العدادات الداخلة في البند أخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية؛ 

 لقياس أو كشف األشعة السينية و أشعة ألفا و بيتا و جاما و اإلشع

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus 
for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of 
heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting 
alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionisi 

أجهزة وأدوات و آالت للقياس أو الفحص غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أجهزة  9031
 فحص األجسام بواسطة ظاللها الجانبية

Measuring or checking instruments, appliances and machines, not 
specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors 

 Automatic regulating or controlling instruments and apparatus أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو المراقبة و التحكم الذاتي 9032

، غير مذكورة و ال داخلة في مكان  11أجزاء و لوازم لآلالت و األجهزة و األدوات الداخلة في الفصل  9033
 آخر من هذا الفصل

Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) 
for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90 

ساعات يد و ساعات جيب و ساعات مماثلة، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية، بأظرفه من معادن  9101
 ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة

Wristwatches, pocket-watches and other watches, including stopwatches, 
with case of precious metal or of metal clad with precious metal 

ساعات يد و ساعات جيب و ساعات مماثلة، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية، عدا الداخلة في البند  9102
10.10 

Wristwatches, pocket-watches and other watches, including stopwatches, 
other than those of heading 9101 

 Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104 (10.10عدا تلك المذكورة في البند )هات، تعمل بعدة حركة الساعات ساعات بندول و منب 9103

 Other clocks ساعات بندول و منبهات أخر و غيرها من أصناف صناعة الساعات، المماثلة بغير عدد حركة الساعات 9105

أجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت، مزودة بعدة  أجهزة تسجيل الوقت و 9106
 (مثل ساعات ضبط الدوام وتسجيل الوقت و التاريخ)حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تواقت 

Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording 
or otherwise indicating intervals of time, with clock or watch movement or 
with synchronous motor (for example, time-registers, time-recorders) 

 Time switches, with clock or watch movement or with synchronous motorمفاتيح توقيت و غيرها من األجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك زمني لتشغيل  9107
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 جهاز في وقت معين

 Watch movements, complete and assembled عدد حركة الساعات، كاملة و مجمعة 9108

 Clock movements, complete and assembled 10.10عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة و مجمعة، عدا عدد حركة الساعات الداخلة في البند  9109

 Watch cases and parts thereof ، و أجزاؤها 10.11أو  10.10ظروف الساعات الداخلة في أحد البندين  9111

 Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof أساور ساعات و أجزاؤها 9113

 Other clock or watch parts أجزاء أخر ألصناف صناعة الساعات 9114

و غيرها من األدوات الموسيقية الوترية ذات " هاربيسكورد"بيانو، و إن كان ذاتي الحركة؛بيانو وتري  9201
 المفاتيح

Pianos, including automatic pianos; harpsichords and other keyboard 
stringed instruments 

 Other string musical instruments (for example, guitars, violins, harps) "(الهارب"مثل القيثارة و الكمان و )أدوات موسيقية وترية أخر 9202

 ,Other wind musical instruments (for example, clarinets, trumpets (مثل الكالرينات و األبواق و مزامير القرب)أدوات موسيقية أخر، تعمل بالنفخ  9205
bagpipes) 

 ,Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones "(اصاجات"مثل الطبول واألكسيلوفون و الصنوج و الصناجات )تعمل بالقرع  أدوات موسيقية 9206
cymbals, castanets, maracas) 

رة و مثل األرغن و القيثا)أدوات موسيقية ينتج الصوت فيها كهربائيا أو يجب تضخيمه بوسائل كهربائية  9207
 (األكورديون

Musical instruments, the sound of which is produced, or must be 
amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions) 

، و أورغن آلي للشوارع و طيور آلية مغردة، مناشير "أوركستريون"علب موسيقية و أرغون لإلستعراضات  9208
أدوات موسيقية أخر غير داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل؛ زمارات تقليد أصوات موسيقية و 

 الحيوانات من جميع األنواع؛ غيرها من أدوات النداء و اإلشارة، تنفخ

Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical 
singing birds, musical saws and other musical instruments not falling 
within any other heading of this chapter; decoy calls of all kinds; whistles, 
other mouth-blown sou 

مثل البطاقات و األقراص و اللفات لألجهزة )و لوازم ( مثل التجهيزات اآللية للعلب الموسيقية)أجزاء  9209
و شوكات رنانة و مزامير ضبط النغم " مترونوم"سيقية؛ أجهزة ضبط اإليقاع ، لألدوات المو (الموسيقية اآللية

 من جميع األنواع" دياباسون"

Parts (for example, mechanisms for musical boxes) and accessories (for 
example, cards, discs and rolls for mechanical instruments) of musical 
instruments; metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds 

 10.11أسلحة حربية، عدا المسدسات النارية و األسلحة الداخلة في البند  9301
 

Military weapons, other than revolvers, pistols and the arms of 
heading 9307 

 Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into إن كانت قابلة للتحول إلى أسرة، و أجزاؤها ، و(10.11عدا ما يدخل منها في البند )مقاعد و أرائك،  9401
beds, and parts thereof 

مثل مناضد العمليات أو الفحص و األسرة )أثاث للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري  9402
؛ مقاعد الحالقين و مقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه و (يات و مقاعد أطباء األسنانبتجهيزات آلية للمستشف

Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating 
tables, examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists' 
chairs); barbers' chairs and similar chairs, having rotating as well as both 
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 reclining and elevating mo الرفع معا؛ أجزاء هذه األصناف

 Other furniture and parts thereof أثاث آخر و أجزاؤه 9403

و اللحف و الوسائد و " الفرش"مثل الحشايا )؛ أصناف لألسرة و أصناف مماثلة "فرش"حوامل حشايا  9404
محتوية على نوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة، بما فيها المصنوعة من "( البوف"لمساند و ا

 مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، مكسوة أو غير مكسوة

Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, 
mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with 
springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber 
or plastics, whether or 

و أجزاؤها، غير مذكورة و ال داخلة ( بما فيها أجهزة تركيز األضواء و أجهزة األضواء الكاشفة)أجهزة إنارة  9405
آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعالنية مضيئة و غيرها من األصناف المماثلة التي في مكان 

 تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بصورة دائمة، و أجزاؤها غير المذكورة 

Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts 
thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated 
name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and 
parts thereof not elsewhere spe 

 Prefabricated buildings مباني مسبقة الصنع 9406

من جميع " بزل"تحركة أم ال؛ ألعاب ألغاز لعب أخر؛ نماذج مصغرة و نماذج مماثلة للتسلية، سواء كانت م 9503
 األنواع

Other toys; reduced-size (‘scale’) models and similar recreational models, 
working or not; puzzles of all kinds 

صة ألعاب مجتمعات، بما فيها األلعاب المجهزة بمحرك أو بوسيلة حركة أخرى و البليارد و المناضد الخا 9504
 و تجهيزات ذاتية الحركة" البولنج"، و ألعاب (كازينو)أللعاب األندية 

Articles for funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, 
special tables for casino games and automatic bowling alley equipment 

لغيرها من أنواع التسلية، بما فيها ألعاب الحواة و أدوات الدعابة و  أصناف لالحتفاالت أو للمهرجانات أو 9505
 المباغتة

Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks 
and novelty jokes 

ا فيها تنس بم)أصناف و معدات للرياضة البدنية و ألعاب القوى و الجمباز و أنواع الرياضة األخر  9506
أو لأللعاب في الهواء الطلق، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أحواض ( الطاولة

 السباحة، بما فيها األحواض لعب األطفال

Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, 
athletics, other sports (including table-tennis) or outdoor games, not 
specified or included elsewhere in this chapter; swimming pools and 
paddling pools 

قصبات و صنانير صيد األسماك، و غيرها من أصناف صيد األسماك بالصنارة؛ شبيكات التقاط األسماك  9507
عدا الداخلة في البند )الجتذاب مثيالتها ( طعم)و شبيكات صيد الفراشات و الشبكات المماثلة؛ طيور مقلدة 

 و لوازم مماثلة للصيد أو الرماية( 11.10أو البند  11.10

Fishing rods, fish-hooks and other line fishing tackle; fish landing nets, 
butterfly nets and similar nets; decoy ‘birds’ (other than those of heading 
No 9208 or 9705) and similar hunting or shooting requisites 

أراجيح دوارة، و أراجيح،منصات ألعاب الرماية، و ألعاب تسلية متنقلة أخر؛ سيرك متنقل و مجموعات  9508
 حيوانات متنقلة و مسارح متنقلة

Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground 
amusements; travelling circuses and travelling menageries; travelling 
theatres 

عاج، عظام، ذبل سلحفاة، قرون وقرون مشعبة، مرجان، صدف ومواد حيوانية أخر للنحت،مشغولة،  9601
 (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة)ومصنوعات من تلك المواد 

Worked ivory, bone, tortoiseshell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl and 
other animal carving material, and articles of these materials (including 
articles obtained by moulding) 
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مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع  9602
أو من صموغ أو من راتنجات طبيعية أومن عجن قولبة، ومصنوعات أخر مقولبة أو  أو من ستيارين

 غير الهالم الد)منحوتة، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ هالم غير مقسى مشغول 

Worked vegetable or mineral carving material and articles of these 
materials; moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or 
natural resins or of modelling pastes, and other moulded or carved 
articles, not elsewhere specified or include 

ن كانت تشكل أجزاء لآلالت أو األجهزة أو العربات، ومكانس أرض آلية دون محرك  9603 مكانس وفراجين، وا 
، فراشي دهان ورسم ومنافض من ريش؛ حزم و خصال محضرة لصناعة المكانس أو الفراجين؛ تدار باليد

 من مطاط أو من مواد مرنة مماثلة( مقاشط)لبادات و محادل دهان؛ مماسح 

Brooms, brushes (including brushes constituting parts of machines, 
appliances or vehicles), hand-operated mechanical floor sweepers, not 
motorised, mops and feather dusters; prepared knots and tufts for broom 
or brush making; paint pads and rollers; squee 

 Hand sieves and hand riddles مناخل و غرابيل، يدوية 9604

 Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning تنظيف األحذية أو المالبسسفر لتجميل األشخاص أو للخياطة أو ل( أطقم)مجموعات  9605

 Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds (أشكال أولية)أزرار وأزرار كّباسة؛ قواعد أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه األزرار؛ أزرار غير تامة الصنع  9606
and other parts of these articles; button blanks 

 Slide fasteners and parts thereof حابكات مسننة وأجزاؤها 9607

أقالم حبر جاف؛ أقالم وأقالم تأشير، برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية؛ أقالم حبر سائل  9608
صاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابة وماسكات أقالم رصاص وأصناف بأنواعها؛ أقالم حبر للنسخ؛ أقالم ر 

 لألصناف السابقة، باستثناء تلك الداخ( بما فيها األغطية والمشابك)مماثلة؛ أجزاء 

Ballpoint pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; 
fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; 
propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar 
holders; parts (including caps and clips) h 

، رصاص أقالم، أقالم تلوين و باستيل، (10.10غير أقالم الرصاص الداخلة في البند )أقالم رصاص  9609
 وطباشير الخياطين أقالم فحم، طباشير للكتابة أو الرسم

Pencils (other than pencils of heading 9608), crayons, pencil leads, 
pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailors' chalks 

ن كانت بأطر 9610  Slates and boards, with writing or drawing surfaces, whether or not framed ألواح أردواز وألواح أخرى، للكتابة أو الرسم، وا 

، (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)أختام باصمة بالشمع، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة  9611
 يدوية؛ صفافات حروف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حروف

Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for 
printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-
operated composing sticks and hand printing sets incorporating such 
composing sticks 

ن كانت مركبة على ( خراطيش)أشرطة لآلالت الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة خصيصا  9612 للطبع، وا 
ن كانت مشربة  بكرات أو ضمن عبوات؛ محبرات أختام في علب أو بدونها، وا 

Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving 
impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether 
or not inked, with or without boxes 

ن كانت آلية أو (00.10باستثناء المشعالت الداخلة في البند )قداحات للسجاير وغيرها من الوالعات  9613 ، وا 
 كهربائية، و أجزاؤها، غير أحجار القدح والفتائل

Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or 
electrical, and parts thereof other than flints and wicks 

 Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and ومباسم سيجار أو سجائر، و أجزاؤها( بما فيها رؤوسها)غاليين تدخين  9614
parts thereof 
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بك تجعيد ولفافات شعر وأصناف أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة؛ دبابيس شعر؛ مالقط بمقص ومشا 9615
 ، وأجزاؤها00.00مماثلة، غير تلك الداخلة في البند 

Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling pins, curling grips, hair-
curlers and the like, other than those of heading 8516, and parts thereof 

اثلة لمواد التجميل، ورؤوسها وتركيباتها؛ ذاريات للمساحيق أو لوضع مواد نافثات عطور ونافثات مم 9616
 التجميل أو محضرات التطرية

Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor; 
powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet 
preparations 

باستثناء الزجاجات )عازلة للحرارة مركبة مع أغلفتها، تم عزلها بتفريغ الهواء، وكذلك أجزاؤها أوعية  9617
 (الداخلية

Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts 
thereof other than glass inners 

لفة ذاتية الحركة وغيرها من المشاهد المتحركة نماذج أجسام للخياطين وأصناف مماثلة؛ أشكال بهيئات مخت 9618
 لواجهات العرض

Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated 
displays used for shop window dressing 

ات و المصنوع 01.10لوحات و صور و رسوم يدوية الصنع كليا، باستثناء الرسوم الداخلة في البند  9701
 و أصناف مماثلة( كوالج)المزخرفة يدويا؛ لوحات فن اللصق 

Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than 
drawings of heading 4906 and other than hand-painted or hand-decorated 
manufactured articles; collages and similar decorative plaques 

 Original sculptures and statuary, in any material تماثيل و منحوتات أصلية، من جميع المواد 9703

   Miscellaneous manufactured articles منتجات متنوعة و سلع 1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Code الوصف Description 

   SECTION I - LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS حيوانية منتجاتحيوانات حية، : 1 القسم  

   CHAPTER 1 - LIVE ANIMALS حيوانات حية: األول الفصل 01

   Live horses, asses, mules and hinnies وبغال و نغال، حية وحمير خيول 0101

   Pure-bred breeding animals - (للتكاثر)  لإلنسالأصيلة  ـ 01011000

   Other - غيرها ـ 01019000

   Live bovine animals من فصيلة األبقار حية حيوانات 0102

   Pure-bred breeding animals - لإلنسالأصيلة  ـ 01021000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 01021090

   Other - غيرها ـ 01029000

لعام في وزارة شريطة مصادقة المدير ا منهاكغ لكل  101متوسط ال يزيد عن  بوزن  ــ ـ  ـ 01029012
 الزراعة على أنها مخصصة للتربية

 Weighing not more   than 240 kg each, provided the ratification of theـ ـ ـ ـ    

Director-General in the Ministry of Agriculture to be earmarked for breeding 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 01029019

   Other --- غيرها ـ ـ ـ 01029090

   Live swine من فصيلة الخنازير حية حيوانات 0103

   Pure-bred breeding animals - لإلنسالأصيلة  ـ 01031000

   Other - غيرها ـ 01039000

   kg آ50 آWeighing less than -- كغ 01من  أقلـ تزن  ـ 01039100

   kg or more آ50 آWeighing -- كغ أو أكثر 01ـ تزن  ـ 01039200

   Live sheep and goats من فصيلتي الضأن والماعز حية حيوانات 0104

   Sheep - ضأن ـ 01041000

   Pure-bred breeding animals - لإلنسال أصيلةـ ـ  ـ 01041010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 01041090

   Goats - ماعز ـ 01042000

   Pure-bred breeding animals - لإلنسال أصيلةـ ـ  ـ 01042010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 01042090



Code الوصف Description 

من فصيلة جالوس دومسيتكاس، بط ، إوز، ديوك و دجاجات رومية و  دجاجاتو  ديوك 0105
 ، حية، من األنواع األليفة(غرغر)دجاج غينا 

Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, 

geese, turkeys and guinea fowls   

   g آ185 آWeighing not more than - غم 000يزيد عن  البوزن  ـ 01051000

   Fowls of the species Gallus domesticus -- من فصيلة جالوس دومستيكاس ودجاجاتـ ديوك  ـ 01051100

   Turkeys -- دجاجات رومية وـ ديوك  ـ 01051200

 Its value do not exceed 12 NIS ج لكل منها.ش 01ال تزيد عن  قيمتهاـ ـ  ـ 01051210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 01051290

   Other -- غيرهاـ  ـ 01051900

    Its value do not exceed 12 N.I.S for eachـ ـ ـ ـ ج لكل منها.ش 01ال تزيد عن  قيمتهاـ ـ  ـ 01051910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 01051990

   Other - غيرها ـ 01059000

   Fowls of the species Gallus domesticus -- جالوس دومستيكاس،  فصيلةـ ديوك و دجاجات من  ـ 01059400

   Other -- غيرهاـ  ـ 01059900

   Other live animals أخرى حية حيوانات 0106

   Mammals - -:ثدييات ـ 01061000

   Primates -- رئيسة حيواناتـ   ـ 01061100

؛ ابقار ( ثدييات من رتبة الحيتان () CETASEA)ودالفين وخنازير بحر حيتانـ  ـ 01061200
( ثدييات برمائية عديمة االرجل الخلفية ) والدغنوغ ( MANATEES)البحر

(SIRENIA). 

-- Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and 

dugongs (mammals of the order Sirenia)   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 01061900

   Reptiles (including snakes and turtles) - فيها الثعابين والسالحف بمازواحف  ـ 01062000

   Birds - طيور ـ 01063000

   Birds of prey -- جارحةـ طيور  ـ 01063100

الطويلة  األمريكيةبما فيها الببغاوات العادية والببغاوات صغيرة الحجم والببغاوات  ببغاواتـ  ـ 01063200
 الذيل والببغاوات ذات العرف

-- Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos)   



Code الوصف Description 

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 01063290

   Other -- غيرهاـ  ـ 01063900

 Ornamental and singing birds طيور مدهلل، وطيور مغنيه، زينه طيورـ ـ  ـ 01063910

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 01063919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 01063990

   Other - غيرها ـ 01069000

   CHAPTER 2 - MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل: الثاني الفصل 02

   Meat of bovine animals, fresh or chilled األبقار، طازجة أو مبردة فصيلة لحوم 0201

   Carcases and half-carcases - و أنصاف ذبائح كاملةذبائح  ـ 02011000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02011090

   Other cuts with bone in - بعظامها أخرقطع  ـ 02012000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02012090

   Boneless - عظامبدون  ـ 02013000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02013090

   Meat of bovine animals, frozen األبقار، مجمدة فصيلة لحوم 0202

   Carcases and half-carcases - و أنصاف ذبائح كاملةذبائح  ـ 02021000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02021090

   Other cuts with bone in - بعظامها أخرقطع  ـ 02022000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02022090

   Boneless - عظامبدون  ـ 02023000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02023090

   Meat of swine, fresh, chilled or frozen الخنازير، طازجة أو مبردة أو مجمدة فصيلة لحوم 0203

   Fresh or chilled - مبردة أوطازجة  ـ 02031000

   Carcasses and half-carcasses -- وأنصاف ذبائح كاملةذبائح  ـ 02031100

   Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in -- و أكتاف و قطعها، بعظامها أفخاذـ  ـ 02031200
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   Other -- غيرهاـ  ـ 02031900

 Frozen - مجمدة ـ 02032000

 Carcasses and half-carcasses -- و أنصاف ذبائح كاملةذبائح  ـ 02032100

 Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in -- و أكتاف و قطعها، بعظامها أفخاذـ  ـ 02032200

   Other -- غيرهاـ  ـ 02032900

   Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen الضأن أو الماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة فصيلة لحوم 0204

   Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled - و أنصاف ذبائح حمالن، طازجة أو مبردة كاملةذبائح  ـ 02041000

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 02041010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 02041019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02041090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 02041099

   Other meat of sheep, fresh or chilled - أخر، طازجة أو مبردة ضأنلحوم  ـ 02042000

   Carcases and half-carcases -- و أنصاف ذبائح كاملةذبائح  ـ 02042100

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 02042110

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 02042119

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02042190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 02042199

   Other cuts with bone in -- بعظامها أخرـ قطع  ـ 02042200

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 02042210

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 02042219

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02042290

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 02042299

   Boneless -- عظامـ بدون  ـ 02042300

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 02042310

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 02042319



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02042390

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 02042399

   Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen - و أنصاف ذبائح حمالن، مجمدة كاملةذبائح  ـ 02043000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02043090

   Other meat of sheep, frozen - أخر، مجمدة ضأنلحوم  ـ 02044000

 Carcasses and half-carcasses ذبائح و أنصاف كاملةذبائح  ـ 02044100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02044190

   Other cuts with bone in -- بعظامها أخرـ قطع  ـ 02044200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02044290

   Boneless -- عظامـ بدون  ـ 02044300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02044390

   Meat of goats - الماعز ةفصيللحوم  ـ 02045000

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 02045010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 02045019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02045090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 02045099

 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen الخيول و الحمير و البغال و النغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة فصائل لحوم 0205

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 02050010

   Other ---- غيرهاـ ـ  ـ 02050090

صالحة لألكل من فصائل األبقار و الخنازير و الضأن و الماعز و الخيل  أطرافو  أحشاء 0206
 أو مجمدةو البغال و النغال، طازجة أو مبردة  الحميرو 

Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or 

hinnies, fresh, chilled or frozen 

   Of bovine animals, fresh or chilled - األبقار، طازجة أو مبردة فصيلةمن  ـ 02061000

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 02061010

   Other ---- غيرهاـ  ـ ـ ـ 02061019

   Other ---- غيرهاـ ـ  ـ 02061090



Code الوصف Description 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 02061099

   Of bovine animals, frozen - األبقار، مجمدة فصيلةمن  ـ 02062000

 Tongues ألسنةـ  ـ 02062100

   Other ---- غيرهاـ ـ  ـ 02062190

   Livers -- أكبادـ  ـ 02062200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02062290

   Other -- غيرهاـ  ـ 02062900

   Other ---- غيرهاـ ـ  ـ 02062990

   Of swine, fresh or chilled - الخنازير، طازجة أو مبردة فصيلةمن  ـ 02063000

   Of swine, frozen - الخنازير، مجمدة فصيلةمن  ـ 02064000

   Livers -- أكبادـ  ـ 02064100

   Other -- غيرهاـ  ـ 02064900

   Other, fresh or chilled - أو مبردة طازجةغيرها،  ـ 02068000

   Other, frozen - مجمدةغيرها،  ـ 02069000

، 11.10و أطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن المذكورة في البند  أحشاءو  لحوم 0207
 أو مجمدة مبردةطازجة أو 

Meat and edible offal, of the poultry of heading No 0105, fresh, chilled or 

frozen 

   Of fowls of the species Gallus domesticus - و دجاجات جالوس دومستيكاس ديوكمن  ـ 02071000

   Not cut in pieces, frozen -- ألجزاء، طازجة أو مبردة مقطعةـ غير  ـ 02071100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02071190

   Not cut in pieces, frozen -- ألجزاء، مجمدة مقطعةـ غير  ـ 02071200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02071290

   Cuts and offal, fresh or chilled -- أحشاء و أطراف، طازجة أو مبردة وـ قطع  ـ 02071300

   Cuts and offal, frozen -- أحشاء و أطراف، مجمدة وـ قطع  ـ 02071400

   Livers -- أكبادـ ـ  ـ 02071410

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02071490



Code الوصف Description 

   Of turkeys - "حبش"و دجاجات رومية  ديوكمن  ـ 02072000

 Not cut into piesces, fresh or chilled ألجزاء، طازجة أو مبردة مقطعةـ غير  ـ 02072400

   Not cut in pieces, frozen -- ألجزاء، مجمدة مقطعةـ غير  ـ 02072500

   Cuts and offal, fresh or chilled -- أحشاء و أطراف، طازجة أو مبردة وـ قطع  ـ 02072600

   Cuts and offal, frozen -- أحشاء و أطراف، مجمدة وـ قطع  ـ 02072700

   Livers -- أكبادـ ـ  ـ 02072710

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02072790

   Of ducks, geese or guinea fowls - "غرغر"أو دجاج غينيا  إوزمن بط،  ـ 02073000

 Not cut in pieces, fresh or chilled 30 -- 0207.32 ألجزاء، طازجة أو مبردة مقطعةـ غير  ـ 02073200

   Not cut in pieces, frozen -- ألجزاء، مجمدة مقطعةـ غير  ـ 02073300

   Fatty livers, fresh or chilled -- دسمة، طازجة أو مبردة أكبادـ  ـ 02073400

   Other, fresh or chilled -- طازجة أو مبردة غيرها،ـ  ـ 02073500

   Other, frozen -- مجمدة غيرها،ـ  ـ 02073600

   Livers -- أكبادـ ـ  ـ 02073610

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02073690

 Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen و أطراف أخرى صالحة لألكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة أحشاءو  لحوم 0208

   Of rabbits or hares - أليفة أو برية أرانبمن  ـ 02081000

   Of primates - رئبسة حيواناتمن  ـ 02083000

فرس ()ثدييات من رتبة الحيتان( ) CETASEA) ودالفين وخنازير بحر حيتان من ـ 02084000
ومن ثدييات (  DUGONGS) ومن أبقار البحر والدغنوغ( MANATEES()البحر

 (  SIRENIA) الخلفية  األرجلبرمائية عديمة 

- Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees 

and dugongs (mammals of the order Sirenia)   

   Of reptiles (including snakes and turtles) - (بما فيها الثعابين وسالحف البحر)  زواحفمن  ـ 02085000

   Other - غيرها ـ 02089000

خنزير صرف، و دهن طيور دواجن، غير مستخلص باإلذابة و بطرق  دهنو  شحم 0209
أو مبردا أو مجمدا أو مملحا أو في ماء مملح أو مجففا أو  طازجاخر، االستخالص األ

Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, 

fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked 



Code الوصف Description 

 مدخنا

ة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة؛ و أطراف، صالحة لألكل، مملح أحشاءو  لحوم 0210
 صالحة لألكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف مساحيق،دقيق و 

Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and 

meals of meat or meat offal 

   Meat of swine - الخنازير فصيلةلحوم  ـ 02101000

   Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in -- و أكتاف و قطعها، بعظامها أفخاذـ  ـ 02101100

   Bellies (streaky) and cuts thereof -- شحم، و قطعها يتخللهاـ صدور  ـ 02101200

   Other -- غيرهاـ  ـ 02101900

   Meat of bovine animals - األبقار فصيلةلحوم  ـ 02102000

   Other, including edible flours and meals of meat or meat offal - فيها دقيق و مساحيق صالحة لألكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف بماغيرها،  ـ 02109000

 Of feed animals ثديية حيواناتـ من  ـ 02109100

 Meat and offal meat لحوم( فضالت ) وبقايا  لحومـ ـ  ـ 02109110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02109190

فرس ()ثدييات من رتبة الحيتان( ) CETASEA) ودالفين وخنازير بحر حيتانمن  ـ 02109200
ومن ثدييات (  DUGONGS) ومن أبقار البحر والدغنوغ( MANATEES()البحر

 ( SIRENIA) الخلفية  األرجلبرمائية عديمة 

-- Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees 

and dugongs (mammals of the order Sirenia)   

 Meat and offal meat لحوم( فضالت ) وبقايا  لحومـ ـ  ـ 02109210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02109290

   Of reptiles (including snakes and turtles) -- (بما فيها الثعابين والسالحف)  زواحفمن  ـ 02109300

 Meat and offal meat لحوم( فضالت) وبقايا  لحومـ ـ  ـ 02109310

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02109390

   Other -- غيرهاـ  ـ 02109900

 Liver birds of farms or other طيور مزارع او غيرها أكبادـ ـ  ـ 02109910

 Meat and offal meat لحوم( فضالت ) بقايا و  لحومـ ـ  ـ 02109920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 02109990

 Chapter 3: Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates أسماك وقشريات، رخويات و غيرها من ال فقاريات مائية: الثالث الفصل 03



Code الوصف Description 

 Live fish حية أسماك 0301

   Ornamental fish - الزينةسماك أ ـ 03011000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03011090

   Other live fish - أخرى حيةأسماك  ـ 03019000

سالمون تروتا، أونكورنكاس مايكس، أونكورنكاس كالركي، أونكورنكاس ) التروتاـ سمك  ـ 03019100
 (كريزوجاسترنكاس  أونكورنكاس جيالى، أنكورنكاس أباتشي، أونكور  أجوابونيتا،

-- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita,Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus 

chrysogaster) Oncorhynchus clarki. 

 ---Prepared for fattining for fish farms  نها معدة للتسمين في مزارع األسماكيصادق عليها مدير وزارة الزراعة على أ التيـ ـ  ـ 03019110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03019190

   Eels (Anguilla spp.) -- (من نوع أنجويال) األنفليسـ سمك  ـ 03019200

  ---Prepared for fattining for fish farms مزارع األسماك يصادق عليها مدير وزارة الزراعة على أنها معدة للتسمين في التيـ ـ  ـ 03019210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03019290

   Carp -- الشبوطـ سمك  ـ 03019300

 Prepared for fattining for fish farms يصادق عليها مدير وزارة الزراعة على أنها معدة للتسمين في مزارع األسماك التيـ ـ  ـ 03019310

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03019390

   Bluefin tunas (Thunnus thynnus) -- (ثونوس ثاينوس) التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء  اسماكـ  ـ 03019400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03019490

   Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) -- (وبيثونوس ماك) اسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية  غيرهاـ  ـ 03019500

   Other -- غيرهاـ  ـ 03019900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03019990

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03019990

   Salmonidae, excluding livers and roes - السالمون، باستثناء األكباد و البيض و غدد التذكير فصيلةأسماك  ـ 03021000

سالمون تروتا، أونكورنكاس مايكس، أونكورنكاس كالركي، أونكورنكاس )التروتا  اسماكـ  ـ 03021100
 (أونكورنكاس جيالى، أونكورنكاس أباشي و أونكورنكاس كريزوجاستر أجوابونيتا،

-- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita,Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus 

chrysogaster) Oncorhynchus clarki. 

 ---of kinds mentioned in articles, 1100, 0302 1011.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03021110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03021190



Code الوصف Description 

من نوع أونكورنكاس نيركا، أونكورنكاس جربوشا، أونكورنكاس )يط الهادي المح سالمونـ  ـ 03021200
أونكورنكاس تشاويتشا،أونكورنكاس كيسوتش، أونكورنكاس ماسو، أونكورنكاس  كيتا،

 (هوكو هوكو)و سالمون الدانوب ( سالمون ساالر)و سالمون األطلنطي ( روديوراس

-- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 

and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon 

(Hucho hucho)   

 of kinds mentioned in articles, 1200, 0302 1011.0111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03021220

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03021290

   Other -- غيرهاـ  ـ 03021900

 of kinds mentioned in articles, 1900, 0302 1011.0111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03021920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03021990

بلورونيكتيداي، بوثيداي، سينوجلوسيداي ، سوليداي، سكوفثالميداي و ) مفلطحةأسماك  ـ 03022000
 ، باستثناء األكباد و البيض و غدد التذكير(سيثاريداي

- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and 

Citharidae), excluding livers and roes   

رينهاردتيوس هيبوجلوسودايس أو هيبوجلوسس هيبوجلوسس أو هيبوجلوسس )قفندر ماكاسـ  ـ 03022100
 (ستينوليبيس

--Agafndr fish (or Renhardtios Hipgelusudais Hipjloss Hipjloss or Hipjloss 

Stinolibis 

 Of kinds mentioned in articles 2100, 0302 1011.1011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03022120

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03022190

   Plaice (Pleuronectes platessa) -- (بالتيسابلورنكتس  )هوشع  اسماكـ  ـ 03022200

 of kinds mentioned in articles, 2200, 0302 1011.1111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03022220

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03022290

   Sole (Solea spp.) -- (من نوع سوليا)موسى  اسماكـ  ـ 03022300

 of kinds mentioned in articles, 2300, 0302 1011.1011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03022320

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03022390

   Other -- غيرهاـ  ـ 03022900

 of kinds mentioned in articles, 2900, 0302 1011.1111ة بالبند المذكور  االصنافـ ـ من  ـ 03022920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03022990

، (بيالميس" كاتسووانس"ايوثينوس )او بونيت مخطط البطن ( من نوع ثونوس) تونةسمك  ـ 03023000
 باستثناء األكباد والبيض وغدد التذكير

- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes   



Code الوصف Description 

 --White Tuna (Thunnus albacares) (ثونوس أاللونجا)تونة بيضاء  اسماكـ  ـ 03023100

 of kinds mentioned in articles, 3100, 0302 1011.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03023120

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03023190

   Yellowfin tunas (Thunnus albacares) -- (ثونوس ألبكارس)تونة ذات زعانف صفراء اسماكـ  ـ 03023200

 of kinds mentioned in articles, 3200, 0302 1011.0111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03023220

   Other --- غيرها ـ ـ ـ 03023290

   Skipjack or stripe-bellied bonito -- (سكيب جاك)بونيت مخطط البطن  اسماكـ  ـ 03023300

 of kinds mentioned in articles, 3300, 0302 1011.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03023310

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03023390

   Bigeye tunas (Thunnus obesus) -- (ثونوس أو بيسوس)تونة ذات بيج آي اسماكـ  ـ 03023400

 of kinds mentioned in articles, 3400, 0302 1011.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03023420

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03023480

   Bluefin tunas (Thunnus thynnus) -- (ثونوس ثاينوس)تونة بلوفن  اسماكـ  ـ 03023500

 of kinds mentioned in articles, 3500, 0302 1011.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03023520

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03023580

   Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) -- (ثونوس ماكوي)تونة بلوفن الجنوبية  اسماكـ  ـ 03023600

 of kinds mentioned in articles, 3600, 0302 1011.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03023620

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03023680

   Other -- غيرهاـ  ـ 03023900

 of kinds mentioned in articles, 3200, 0302 1011.0111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03023920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03023990

   Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes - التذكير، باستثناء األكباد والبيض و غدد ( كلوبيا هارنجس و كلوبيا باالسي) الرنجةاسماك  ـ 03024000

 of kinds mentioned in articles, 3400, 0302 1011.0111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03024020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03024090

 Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and -، باستثناء األكباد و (جادوس موريا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيفالوس) القدسمك  ـ 03025000

roes   



Code الوصف Description 

 غدد التذكير والبيض 

 of kinds mentioned in articles, 3500, 0302 1011.0111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03025020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03025090

   Other fish, excluding livers and roes - باستثناء األكباد والبيض و غدد التذكير أخرى،أسماك  ـ 03026000

 رنجة، (من نوع ساردينيال)و ساردينيال( ساردينا بيلكاردوس و ساردينوبس)السردين  اسماكـ  ـ 03026100
 (سبراتوس سبراتوس)صغيرة أو اسبرط 

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), 

brisling or sprats (Sprattus sprattus)   

 of kinds mentioned in articles, 6100, 0302 1011.0011المذكورة بالبند  االصنافـ من  ـ ـ 03026120

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03026190

   Haddock (Melanogrammus aeglefinus) -- (ميالنو جراموس ايجلفينوس) الحدوقـ سمك  ـ 03026200

 of kinds mentioned in articles, 6200, 0302 1011.0111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03026220

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03026290

   Coalfish (Pollachius virens) -- (كاول فيرنس،بوالكيوس  ) أسودـ سمك  ـ 03026300

 of kinds mentioned in articles, 6300, 0302 1011.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03026320

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03026390

سكومبر سكومبراس، سكومبر أو ستراالسيكوس، سكومبر " )ماتريل" األسقمريـ سمك  ـ 03026400
 (جابونيكوس

-- Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)   

 of kinds mentioned in articles, 6400, 0302 1011.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03026410

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03026490

   Dogfish and other sharks -- وغيرها من أسماك القرش البحرـ كالب  ـ 03026500

 of kinds mentioned in articles, 6500, 0302 1011.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03026520

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03026590

   Eels (Anguilla spp.) -- (من نوع أنجويال) األنقليسـ سمك  ـ 03026600

 of kinds mentioned in articles, 6600, 0302 1011.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03026610

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03026690

   Other -- غيرهاـ  ـ 03026900



Code الوصف Description 

أو  1010على أصناف من البنود  المحتوية، عدا الخالئط ( red fish)احمر سمك  ــ  ـ 03026940
 جمركية رسومو بأي نسبة كانت و المفروض عليها  1011

Red fish, except mixtures containing items items 0306 or 0307, and in any 

proportion, and the customs duties imposed on it 

 of kinds mentioned in articles, 6940, 0302 1011.0101االصناف المذكورة بالبند  منـ ـ ـ  ـ 03026941

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 03026949

 ---Carp fish ـ ـ سمك الشبوط  ـ 03026950

 ----mugilidae fish   ،(mugilidae) موليت سمكـ ـ   ـ 03026960

 ---Talaoia fish    (talapia) تالبيا سمك  ــ  ـ 03026970

   Other --- غيرها  ــ  ـ 03026990

   Livers and roes - وغدد تذكير وبيضأكباد  ـ 03027000

 of kinds mentioned in articles, 7000, 0302 1011.1111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03027010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03027080

 Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 10.10باستثناء الشرائح و غيرها من لحوم األسماك المذكورة في البند  مجمدة، أسماك 0303

س من نوع أونكورنكاس نيركا، أونكورنكاس جوربوشا، أونكورنكا)الهادي  المحيطسالمون  ـ 03031000
تشاويتشا، أونكورنكاس كيسوتش ، أونكورنكاس ماسو، أونكورنكاس  أونكورنكاسكيتا، 

 األكباد و البيض وغدد التذكير باستثناء( رودوروس

- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 

and Oncorhynchus rhodurus), excluding livers and roes   

   Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) -- ( اونكور هينكاس نيركا ( ) سلمون احمر ) أي  سوكـ سلمون  ـ 03031100

 of kinds mentioned in articles,1100, 0303 1010.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03031110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03031180

   Other -- ـ غيرها  ـ 03031900

 of kinds mentioned in articles,1900, 0303 1010.0111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03031910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03031980

   Other salmonidae, excluding livers and roes - يلة السالمون، باستثناء األكباد و البيض و غدد التذكيرمن فص أخرىأسماك  ـ 03032000

سالموتروتا، أونكورنكاس مايكس، أونكورنكاس كالركي، أونكورنكاس )تروتا  اسماكـ  ـ 03032100
 (سترأونكورنكاس جيالى، أونكورنكاس أباتشي ، أونكورنكاس كريزوجا أجوابونيتا،

-- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus 

chrysogaster)   

   Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) -- (هوكو هوكو)و سالمون الدانوب ( سالمو ساالر)األطلنطي  سالمونـ  ـ 03032200



Code الوصف Description 

 of kinds mentioned in articles,2200, 0303 1010.1111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03032210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03032280

   Other -- غيرهاـ  ـ 03032900

 of kinds mentioned in articles,2900, 0303 1010.1111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03032910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03032980

 of kinds mentioned in articles,3100, 0303 1010.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03033110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03033180

   Plaice (Pleuronectes platessa) -- (بلورونكتس بالتيسا) هوشعـ سمك  ـ 03033200

 of kinds mentioned in articles,3200, 0303 1010.0111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03033210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03033280

   Sole (Solea spp.) -- (من نوع سوليا) موسىـ سمك  ـ 03033300

 of kinds mentioned in articles,3300, 0303 1010.0011لمذكورة بالبند ا االصنافـ ـ من  ـ 03033310

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03033380

   Other -- غيرهاـ  ـ 03033900

 of kinds mentioned in articles,3900, 0303 1010.0111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03033910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03033980

، (بيالميس" كاتسوونس"ايوثيناس )، بونيت مخطط البطن(من نوع ثونوس) تونةسمك  ـ 03034000
 األكباد و البيض و غدد التذكير باستثناء

- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes   

 LONGFINNED TUNAS(                  )  ثونوس أاللونجا)بيضاء  تونةـ سمك  ـ 03034100

, ALBACORE ) 

-- Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)   

 of kinds mentioned in articles,4100, 0303 1010.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03034110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03034180

   Swordfish (Xiphias gladius) -- (ثونوس ألباكارس)زعانف صفراء  ذاتـ تونة  ـ 03034200

 Of kinds for headings 4200, 0303 1010.0111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03034210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03034280



Code الوصف Description 

   Skipjack or stripe-bellied bonito -- (سكيب جاك)البطن مخطط  بونيتـ سمك  ـ 03034300

 of kinds mentioned in articles,4300, 0303 1010.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03034310

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03034320

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03034380

   Bigeye tunas (Thunnus obesus) -- (بيسوس ثونوس أو )أي   بيجـ تونة  ـ 03034400

 of kinds mentioned in articles,4400, 0303 1010.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03034420

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03034480

   Bluefin tunas (Thunnus thynnus) -- (ثونوس ثاينوس )  بلوفنـ تونة  ـ 03034500

 of kinds mentioned in articles,4500, 0303 1010.0011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03034520

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03034580

   Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) -- (ثونوس ماكوي)الجنوبية  بلوفنـ تونة  ـ 03034600

 of kinds mentioned in articles,4600, 0303 1010.0011البند المذكورة ب االصنافـ ـ من  ـ 03034620

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03034680

   Other -- غيرهاـ  ـ 03034900

 of kinds mentioned in articles,4900, 0303 1010.0111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03034910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03034980

، باستثناء األكباد و البيض و (كلوبيا هارنجس ، كلوبيا باالسي ()هارنجس) الرنجةسمك  ـ 03035100
 التذكير غدد

- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) and cod (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus), excluding livers and roes   

 of kinds mentioned in articles,5000, 0303 1010.0111المذكورة بالبند  فاالصناـ ـ من  ـ 03035110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03035180

، باستثناء األكباد و (جادوس موروا، جادوس اوجاك، جادوس ماكروسيفالوس) القدسمك  ـ 03035200
 غدد التذكير والبيض 

-- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)   

 of kinds mentioned in articles,6000, 0303 1010.0111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03036010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03036080

   Other fish, excluding livers and roes - باستثناء األكباد و البيض و غدد التذكير أخرى،أسماك  ـ 03037000



Code الوصف Description 

، رنجة (من نوع ساردينال)، ساردينيال (ساردينا بيلكاردوس و ساردينوبس) سردينـ سمك  ـ 03037100
 (سبراتوس سبراتوس)أو اسبرط  صغيرة

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), 

brisling or sprats (Sprattus sprattus)   

 of kinds mentioned in articles,7100, 0303 1010.1011المذكورة بالبند  الصنافاـ ـ من  ـ 03037110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03037190

   Haddock (Melanogrammus aeglefinus) -- (ميالنوجراموس ايكليفينوس) حدوقـ سمك  ـ 03037200

 of kinds mentioned in articles,7200, 0303 1010.1111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03037210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03037280

   Coalfish (Pollachius virens) -- (بوالكيوس فيرنس) أسودـ سمك  ـ 03037300

 of kinds mentioned in articles,7300, 0303 1010.1011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03037310

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03037380

سكومبر سكومبرس و سكومبر أوستراالسيكوس و سكومبر " )ماكريل"اسقمريـ سمك  ـ 03037400
 (جابونيكوس

-- Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)   

 of kinds mentioned in articles,7400, 0303 1010.1011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03037410

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03037480

   Dogfish and other sharks -- و غيرها من أسماك القرش البحرـ كالب  ـ 03037500

 of kinds mentioned in articles,7500, 0303 1010.1011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03037520

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03037580

   Eels (Anguilla spp.) -- (من نوع أنجويال) األنقليسـ سمك  ـ 03037600

 of kinds mentioned in articles,7600, 0303 1010.1011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03037610

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03037690

   Sea bass (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) -- (يسنتراكوس بنكتاتوسديسنتراركوس البراكس و د) قاروسـ سمك  ـ 03037700

   Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) -- (ميرلوسيوس ايروفيسيس) نازليـ سمك  ـ 03037800

 of kinds mentioned in articles,7300, 0303 1010.1011المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03037810

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03037880

   Other -- غيرهاـ  ـ 03037900



Code الوصف Description 

   --- Red fish exclude kinds of sub items 7930, 0303  1010.1101احمر، عدا أصناف البند الفرعي  سمكـ ـ   ـ 03037950

 of kinds mentioned in articles,7950, 0303 1010.1101االصناف المذكورة بالبند  منـ ـ ـ  ـ 03037951

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 03037959

 ,Carp and--- tilapia, with the exception of sub-items of item 0303.7930   ، 1010.1101الفرعي  البندالشبوط و تالبيا، عدا أصناف  سمك  ــ  ـ 03037960

 Mulet fish (Mugilidae), except for items of sub-item 0303.7930ـ     ، 1010.1101الفرعي  البنددا أصناف ، ع(Mugilidae) موليت سمك  ــ  ـ 03037970

 Talapia fish, except for items of sub-item 0303.7930ـ     ،1010.1101، عدا أصناف البند الفرعي ( Talapia) تالبيا سمكـ ـ  ـ 03037980

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03037990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 03037999

   Livers and roes - بيض و غدد تذكير وأكباد  ـ 03038000

 of kinds mentioned in articles,8000, 0303 1010.0111المذكورة بالبند  االصنافـ ـ من  ـ 03038010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03038090

 Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or ، طازجة أو مبردة أو مجمدة(و إن كانت مفرومة)من لحوم األسماك  و غيرها سمك شرائح 0304

frozen 

   Fresh or chilled - مبردة أوطازجة  ـ 03041100

 Fillets fish of the items mentioned item 0302.1200 1011.0111سمك من االصناف المذكورة بالبند  شرائحـ ـ  ـ 03041120

 of kinds mentioned in articles, 1020, 0304 1010.0111االصناف المذكورة بالبند  منـ ـ ـ  ـ 03041122

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 03041128

 Fillets fish of the items mentioned item 0302.1100 1011.0011سمك من االصناف المذكورة بالبند  شرائحـ ـ  ـ 03041130

و  1011.0111و  1011.1111االصناف المذكورة بالبنود ( يعود الى ) من  مصنوعـ ـ  ـ 03041140
، والمصنوع من  1010.1011و  1011.0111و  1011.0111و  1011.0111
 -: البحيراتوالمصنوع من اسماك النيل او (   Red Fish)السمك االحمر

 Made of these types of items 0302.2000 and 0302.3000 , 0302.4000  0302.5000 , 

0302.6000,  0303.7800, made from fish and red (Red Fish) and made from fish of 

the Nile or lakes,  

 of kinds mentioned in articles, 1040, 0304 1010.0101 بالبنداالصناف المذكورة  منـ ـ ـ  ـ 03041141

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 03041149

 Other filletes أخر شرائحـ ـ  ـ 03041170

 Made of Mulleit fish ،(Mugilidae) موليت سمكمن   المصنوعـ ـ ـ  ـ 03041172

 Made of scarp fish الشبوط، سمكمن   المصنوعـ ـ ـ  ـ 03041173



Code الوصف Description 

 made of tilapia fish ، (Talapia) تالبيا سمكمن   المصنوعـ ـ ـ  ـ 03041174

   Other ---- ـ ـ ـ غيرها  ـ 03041178

 other kinds of meet أخر لحومـ ـ  ـ 03041190

 of kinds mentioned in articles, 1090, 0304 1010.0111االصناف المذكورة بالبند  منـ ـ ـ  ـ 03041192

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 03041198

 Frozen filletes مجمدةشرائح  ـ 03042100

 Fish fillets of kinds in items 1200,0302 1011.0111 بالبندسمك من االصناف المذكورة  شرائح  ــ  ـ 03042120

 of kinds mentioned in articles, 2020, 0304 1010.1111االصناف المذكورة بالبند  منـ ـ ـ  ـ 03042122

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 03042128

 Fish fillets of kinds in items 1100,0302 1011.0011سمك من االصناف المذكورة بالبند  شرائحـ ـ  ـ 03042130

و  1011.0111و  1011.1111االصناف المذكورة بالبنود ( يعود الى ) من  مصنوعـ ـ  ـ 03042140
، والمصنوع من  1010.1011و  1011.0111و  1011.0111و  1011.0111
 -: البحيراتوالمصنوع من اسماك النيل او (   Red Fish)السمك االحمر

 Made of these types of items 0302.2000 and 0302.3000 , 0302.4000  0302.5000 , 

0302.6000,  0303.7800, made from fish and red (Red Fish) and made from fish of 

the Nile or lakes,  

 of kinds mentioned in articles, 2040, 0304 1010.1101االصناف المذكورة بالبند  منـ ـ ـ  ـ 03042142

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 03042148

 Mugilida fish ،(Mugilidae) موليت سمكـ ـ  ـ 03042160

 Scarp fish (carfion) ( كرفيون)ـ ـ سمك الشبوط  ـ 03042170

 Talpaia fish (Amnon Talpaia) ( TALAPIAامنون ) تالبيا   سمكـ ـ  ـ 03042180

 made of other kind of fish من اصناف اخرى المصنوعـ ـ  ـ 03042190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 03042199

   Other - غيرها ـ 03049000

 of kinds mentioned in articles, 9000, 0304 1010.1111االصناف المذكورة بالبند  منـ ـ ـ  ـ 03049020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 03049080

أو مملحة أو في ماء مملح، أسماك مدخنة، و إن كانت مطبوخة قبل أو  مجففة أسماك 0305
التدخين؛ دقيق و مساحيق و كرات مكتلة من سمك، صالحة لالستهالك  عمليةأثناء 

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or 

during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human 

consumption 



Code الوصف Description 

 البشري

   Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption - سميد و كريات مكتلة من سمك، صالحة لالستهالك البشري مساحيق،دقيق،  ـ 03051000

   Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine - بيض و غدد تذكير، مجففة، مدخنة، مملحة أو في ماء مملح وأكباد  ـ 03052000

 Salted or in brine أو في ماء مملح مملحةـ ـ  ـ 03052010

   Other --- اغيرهـ ـ  ـ 03052020

   Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked - مجففة، مملحة أو في ماء مملح، و لكن غير مدخنة سمك،شرائح  ـ 03053000

 Salted or in brine أو في ماء مملح مملحةـ ـ  ـ 03053010

 Dried fish نازلي مجفف سمكـ ـ  ـ 03053020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03053030

   Smoked fish, including fillets - بما فيها الشرائح مدخنة،أسماك  ـ 03054000

من نوع أونكورنكاس نركا، أونكورنكاس جوربوشا، أونكورنكاس )المحيط الهادي  سالمونـ  ـ 03054100
كاس أونكورنكاس تشاويتشا، أونكورنكاس كيسوتش، أونكورنكاس ماسو، أونكورن كيتا،

 (هوكو هوكو)و سالمون الدانوب ( سالمو ساالر)و سالمون األطلنطي ( رودوروس

-- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 

and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon 

(Hucho hucho)   

   Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) -- (كلوبيا هارينجس، كلوبيا باالسي) الرنجةـ سمك  ـ 03054200

   Other -- غيرهاـ  ـ 03054900

   Dried fish, whether or not salted but not smoked - (روسيفاليوسأوجاك، جادوس ماك وسجادوس موروا ،جاد) القدـ سمك  ـ 03055100

 Dried fish, salted but un-smoked و إن كانت مملحة، و لكن غير مدخنة مجففة،أسماك  ـ 03055100

 Salted مملحةـ ـ  ـ 03055110

 Dried Filletes مجفف رقائقـ ـ  ـ 03055120

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03055130

   Other -- غيرهاـ  ـ 03055900

 Salted مملحةـ ـ  ـ 03055910

 Dried Filletes مجفف رقائقـ ـ  ـ 03055920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03055930

   Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine - و لكن غير مجففة و ال مدخنة، و أسماك في ماء مملح مملحةأسماك  ـ 03056000



Code الوصف Description 

   Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) -- (كلوبيا هارنجس ،كلوبيا باالسي) الرنجةـ سمك  ـ 03056100

   Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) -- (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيفالوس) القدـ سمك  ـ 03056200

   Anchovies (Engraulis spp.) -- (من نوع أنجرولس) األنشوجةـ سمك  ـ 03056300

   Other -- غيرهاـ  ـ 03056900

إن كانت مقشورة، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مملحة أو في ماء  و قشريات، 0306
 غير مقشورة، مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء، و إن كانت مبردة، قشرياتمملح؛ 
مملحة أو في ماء مملح ؛ دقيق و مساحيق، سميد و كريات مكتلة من  مجففة،مجمدة، 
 لالستهالك البشر صالحةقشريات، 

Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or 

in brine; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, 

whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and 

pellets of crusta 

   Frozen - مجمدة ـ 03061000

   Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) -- (من نوع بالينوروس ، بانوليروس وجاسوس)أشباهه  و" لوبستر روك" البحرـ جراد  ـ 03061100

 of kinds mentioned in articles, 1100, 0306 1010.0011االصناف المذكورة بالبند  من  ــ  ـ 03061110

   Other --- غيرها  ــ  ـ 03061190

   Lobsters (Homarus spp.) -- (من نوع هوماروس" )لوبستر"البحر  عقاربـ  ـ 03061200

 of kinds mentioned in articles, 1200, 0306 1010.0111االصناف المذكورة بالبند  من  ــ  ـ 03061210

   Other --- غيرها  ــ  ـ 03061290

   Shrimps and prawns -- (قريدس أو جمبري) روبيانـ  ـ 03061300

 of kinds mentioned in articles, 1320, 0306 1010.0011االصناف المذكورة بالبند  منـ ـ ـ  ـ 03061321

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 03061329

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03061390

   Crabs -- (كابوريا) سرطاناتـ  ـ 03061400

 of kinds mentioned in articles, 1400, 0306 1010.0011االصناف المذكورة بالبند  من  ــ  ـ 03061420

   Other --- غيرها  ــ  ـ 03061480

بما فيها دقيق و مساحيق، سميد و كريات مكتلة، من قشريات، صالحة لالستهالك  غيرها،ـ  ـ 03061900
 البشري

-- Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human 

consumption   

 of kinds mentioned in articles, 1900, 0306 1010.0111ة بالبند االصناف المذكور  من  ــ  ـ 03061920



Code الوصف Description 

   Other --- غيرها  ــ  ـ 03061980

   Not frozen - مجمدةغير  ـ 03062000

   Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) -- (من نوع بالينوروس، بانوليروس و جاسوس)أشباهه  و" لوبستر روك"البحرـ جراد  ـ 03062100

 of kinds mentioned in articles, 2100, 0306 1010.1011االصناف المذكورة بالبند  من  ــ  ـ 03062110

   Other --- غيرها  ــ  ـ 03062190

   Lobsters (Homarus spp.) -- (من نوع هوماروس" )لوبستر"البحر عقاربـ  ـ 03062200

 of kinds mentioned in articles, 2200, 0306 1010.1111االصناف المذكورة بالبند  من  ــ  ـ 03062210

   Other --- غيرها  ــ  ـ 03062290

   Shrimps and prawns -- (قريدس أو جمبري) روبيانـ  ـ 03062300

 of kinds mentioned in articles, 2320, 0306 1010.1011االصناف المذكورة بالبند  منـ ـ ـ  ـ 03062321

   Other ---- غيرها  ــ ـ  ـ 03062329

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03062390

   Crabs -- (كابوريا) سرطاناتـ  ـ 03062400

 of kinds mentioned in articles, 2400, 0306 1010.1011االصناف المذكورة بالبند  من  ــ  ـ 03062420

   Other --- غيرها  ــ  ـ 03062480

بما فيها دقيق و مساحيق و سميد و كريلت مكتلة من قشريات، صالحة لالستهالك  غيرها،ـ  ـ 03062900
 البشري

-- Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human 

consumption   

 ( CRAWFISH CHERAX QUADRICA RINOTUS) -ـ ـ  ( CRAWFISH CHERAX QUADRICA RINOTUS)  كروفيش  ــ  ـ 03062910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03062990

 of kinds mentioned in articles, 2990, 0306 1010.1111االصناف المذكورة بالبند  منـ ـ ـ  ـ 03062992

   Other ---- غيرها  ــ ـ  ـ 03062998

كانت منزوعة األصداف، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مملحة أو إن  و رخويات، 0307
ال فقاريات مائية، عدا الرخويات و القشريات، حية، طازجة، مبردة، مجمدة،  مملح؛في ماء 
مملحة أو في ماء مملح؛ دقيق و مساحيق و سميد و كريات مكتلة، من ال  مجففة،
 مائية، غير القشريا فقاريات

Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in 

brine; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, 

chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of aquatic 

invertebra 



Code الوصف Description 

   OYSTERS - Oystersحار م ـ 03071000

 Of kinds mentioned in articles 1000, 0307 1011.0111االصناف المذكورة بالبند  من  ــ  ـ 03071020

   Other --- غيرها  ــ  ـ 03071080

، من أجناس ( QUEEN SCALLOPS )( SCALLOPS) الشكل  مروحيمحار  ـ 03072000
 بالكوبكتنبكتن أو كالميس أو 

- Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten 

  

   Live, fresh or chilled -- طازجة أو مبردة أوـ حية  ـ 03072100

 Of kinds mentioned in articles 2100, 0307 1011.1011االصناف المذكورة بالبند  من  ــ  ـ 03072120

   Other --- غيرها  ــ  ـ 03072180

   Other -- غيرهاـ  ـ 03072900

 of kinds mentioned in articles, 2900, 0307 1011.1111االصناف المذكورة بالبند  من  ــ  ـ 03072920

   Other --- غيرها  ــ  ـ 03072980

 Mussels (from a qualitative or Mitilos Birna) (من نوعي ميتيلوس أو بيرنا) البحربلح  ـ 03073000

   Mussels (Mytilus spp., Perna spp.) - طازجة أو مبردة أوـ حية  ـ 03073100

 of kinds mentioned in articles, 3100, 0307 1011.0011االصناف المذكورة بالبند  من  ــ  ـ 03073120

   Other --- غيرها  ــ  ـ 03073180

   Other -- غيرهاـ  ـ 03073900

 of kinds mentioned in articles, 3900, 0307 1011.0111االصناف المذكورة بالبند  من  ــ  ـ 03073920

   Other --- غيرها  ــ  ـ 03073980

، و سيبدج اوماستريفس (من نوع سيبيا أوفيشينالس ، روسيا ماكروسوما، سيبيوال)حبار  ـ 03074000
 (تسنوتوتوداروساو سيبيوتو  لوليجو،

- Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid 

(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)   

   Live, fresh or chilled -- طازجة أو مبردة أوـ حية  ـ 03074100

 of kinds mentioned in articles, 4110, 0307 1011.0001البند االصناف المذكورة ب من  ــ ـ  ـ 03074111

   Other ---- غيرها  ــ ـ  ـ 03074119

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03074190

   Other -- غيرهاـ  ـ 03074900



Code الوصف Description 

 of kinds mentioned in articles, 4910, 0307 1011.0101االصناف المذكورة بالبند  من  ــ ـ  ـ 03074911

   Other ---- غيرها  ــ ـ  ـ 03074919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03074990

   Octopus (Octopus spp.) - (أوكتوبس)أخطبوط  ـ 03075000

 Live or fresh or chilled طازج أو مبرد أوـ حي  ـ 03075100

   Other -- غيرهاـ  ـ 03075900

   Snails, other than sea snails - (رعدا حلزون البح)حلزون،  ـ 03076000

   Live, fresh or chilled -- طازج أو مبرد أوـ حي  ـ 03076010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 03076090

 of kinds mentioned in articles, 6090, 0307 1011.0111االصناف المذكورة بالبند  من  ــ ـ  ـ 03076092

   Other ---- غيرها  ــ ـ  ـ 03076098

كريات مكتلة، من ال فقاريات مائية، عدا  وفيها دقيق و مساحيق و سميد  بما  غيرها، ـ 03079000
 القشريات، صالحة لالستهالك البشري

- Other, including flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than 

crustaceans, fit for human consumption   

   Live, fresh or chilled -- طازجة أو مبردة أوـ حية  ـ 03079100

 of kinds mentioned in articles, 9100, 0307 1011.1011االصناف المذكورة بالبند  من  ــ  ـ 03079120

   Other --- غيرها  ــ  ـ 03079180

   Other -- غيرهاـ  ـ 03079900

 of kinds mentioned in articles, 9900, 0307 1011.1111المذكورة بالبند  االصناف من  ــ  ـ 03079920

ألبان ومنتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة : الرابع الفصل 04
 أصل حيواني، غير مذكورة وال داخلة في مكان أخر منلألكل 

Chapter 4: Dairy produce; birds’ eggs; natural honey; edible products of 

animal origin, not elsewhere specified or included   

 Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other غير مركزة و ال محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر قشدة،و  ألبان 0401

sweetening matter 

   % آ1 آOf a fat content, by weight, not exceeding - وزنا 0%دسم بنسبة ال تزيد عن  علىتحتوى  ـ 04011000

   % آ6 آbut not exceeding % آ1 آOf a fat content, by weight, exceeding - وزنا 0%و ال تتجاوز  0%دسم بنسبة تزيد عن  علىتحتوى  ـ 04012000

   % آ6 آOf a fat content, by weight, exceeding - وزنا 0%عن دسم بنسبة تزيد  علىتحتوى  ـ 04013000

 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر قشدة،و  ألبان 0402



Code الوصف Description 

matter 

أخر، تحتوى على دسم بنسبة ال تزيد عن  أو حبيبات أو بأشكال صلبة مسحوقبشكل  ـ 04021000
 وزنا% 0.0

- In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not 

exceedingآ1,5 آ %   

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 04021029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04021090

 0.0% ل صلبة أخر، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن أو حبيبات أو بأشكا مسحوقبشكل  ـ 04022000
 وزنا

- In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, 

exceedingآ1,5 آ %   

 Do not contains suger or any other sweet materials على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر تحتويـ ال  ـ 04022100

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 04022129

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04022190

   Other -- غيرهاـ  ـ 04022900

   Other - غيرها ـ 04029000

 Does not contain added sugar or any other material على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر تحتويـ ال  ـ 04029100

 Clotted yogurt ثرمخ لبنـ ـ  ـ 04029110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04029130

   Other -- غيرهاـ  ـ 04029900

 Clotted yogurt مخثر لبنـ ـ  ـ 04029910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04029920

، كفير و غيره من أنواع األلبان و القشدة (زبادي)و قشدة متخثران، لبن رائب  لبن مخيض، 0403
المحمضة، و إن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو  المخمرة

 أو كاكاو، مضافة( مكسرات)منّكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية  أو

Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or 

acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added 

sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts 

or cocoa 

   Yogurt - (زبادي أو يوغورت )  رائبلبن  ـ 04031000

 Containing cocoa and / or fruit plus أو مضافا إليه فواكه/على كاكاو و محتويةـ ـ  ـ 04031010

 عنـ ـ مسحوق أو حبيبات أو غيرها بشكل مقسى المحتوية على دهن الحليب بنسبة التزيد  ـ ـ 04031011
 حسب الوزن %  0.0

Powder or granules are consolidated or other fat-containing milk, or to less than 

1.5% by weight 



Code الوصف Description 

 عنل مقسى المحتوية على دهن الحليب بنسبة تزيد ـ ـ مسحوق أو حبيبات أو غيرها بشك ـ ـ 04031012
 حسب الوزن %  0.01

Powder or granules are consolidated or other fat-containing milk by more than 

1.50% by weight 

 Others, containing milk fat percentage of not more than 3% by weight حسب الوزن %  0ـ ـ غيرها ، المحتوية على دهن الحليب بنسبة ال تزيد عن  ـ ـ 04031013

   Other ---- ـ ـ ـ غيرها  ـ 04031019

 Yoghurt-based drinks (Yegort) (يوغورت ) أساسها لبن رائب  مشروباتـ ـ  ـ 04031030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04031090

   Other - غيرها ـ 04039000

 Containing cocoa, to give the flavor of the articles and / or addition of fruit أو اضافة فواكه /على كاكاو ، مواد العطاء نكهة و محتويةـ ـ  ـ 04039010

 تزيدـ ـ مسحوق أو حبيبات أو غيرها بشكل مقسى ، المحتوية على دهن الحليب بنسبة ال  ـ ـ 04039011
 حسب الوزن %  0.0عن 

Powder or granules or other more consolidated, containing milk fat percentage of 

not more than 1.5% by weight 

 تزيدـ ـ مسحوق أو حبيبات أو غيرها بشكل مقسى ، المحتوية على دهن الحليب بنسبة   ـ ـ 04039012
 حسب الوزن %  0.0عن 

Powder or granules or other more consolidated, containing milk fat by more than 

1.5% by weight 

 Others, containing milk fat percentage of not more than 3% by weight حسب الوزن %  0تزيد عن  ال  بنسبةعلى دهن الحليب  المحتويةـ ـ غيرها ،   ـ ـ 04039013

   Other ---- ـ ـ ـ غيرها  ـ 04039019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04039090

ن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر؛ منتجات  اللبن، مصل 0404 وا 
عناصر حليب طبيعية، و إن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية  منمكونة 

 و ال داخلة في مكان آخر مذكورةأخر، غير 

Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other 

sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether 

or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere 

specified or included 

لى سكر مضاف أو على و مصل اللبن المعدل، و إن كان مركزا أو محتويا ع اللبنمصل  ـ 04041000
 أخر تحليةمواد 

- Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar 

or other sweetening matter   

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة بكونها مخصصة لصناعة  مصادقـ ـ  ـ 04041010
 ام األطفال، طعام الحيواناتالحلويات، طع الشوكوالته،

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04041090

   Other - غيرها ـ 04049000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04049090



Code الوصف Description 

 Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads للدهن ابلةمن مواد دسمة أخر و زيوت مشتقة من اللبن؛ منتجات ألبان ق غيرهاو  زبد 0405

   Butter - زبد ـ 04051000

 Contains more than 1 kg كغم  0ـ ـ بعبوات اكثر من  ـ 04051030

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة بكونها مخصصة لصناعة  مصادقـ ـ ـ  ـ 04051032
 لويات، طعام األطفال، طعام الحيواناتالح الشوكوالته،

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

industry as chocolate, sweets, food, children, animals, food 

   Other ---- ـ ـ ـ غيرها  ـ 04051039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04051090

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة بكونها مخصصة لصناعة  مصادقـ  ـ ـ ـ 04051092
 الحلويات، طعام األطفال، طعام الحيوانات الشوكوالته،

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

industry as chocolate, sweets, food, children, animals, food 

   Other ---- ـ ـ ـ غيرها  ـ 04051099

   Dairy spreads - قابلة للدهن ألبانمنتجات  ـ 04052000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04052090

   Other - غيرها ـ 04059000

 Butter or liquid-type (GHEE) ( GHEE) سائلة او من نوع  زبدـ ـ ـ  ـ 04059011

   Other ---- هاغير ـ ـ ـ  ـ 04059019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04059090

 Cheese and curd (ذلك جبن اللبن المخثر فيبما ) جبن 0406

، بما في ذلك جبن مصل اللبن، و (غير مخثر أو غير مخمر" )منضج غير" طازججبن  ـ 04061000
 اللبن المخثر جبن

- Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04061090

   Grated or powdered cheese, of all kinds - أو بشكل مسحوق، من جميع األنواع مبشورةأجبان  ـ 04062000

مسحوق والمصادق عليه من قبل المدير في وزارة الزراعة لصناعة طعام  بشكلـ ـ  ـ 04062020
 .الحيوانات

Powder and is validated by the Director in the Ministry of Agriculture 

for the manufacture of food animals 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04062090

   Processed cheese, not grated or powdered - بالحرارة، غير مبشورة وال بشكل مسحوق معالجةأجبان  ـ 04063000
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04063090

 Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium - عروق زرقاء ذاتأجبان  ـ 04064000

roqueforti   

   Other - غيرها ـ 04064090

   Other cheese - أخرىأجبان  ـ 04069000

 White cheese was boiling and had not been mentioned in item   1010.1101م يتم ذكرها في البند جبنة بيضاء تم غليها و ل ــ ـ  ـ 04069020

0406.9010 
       1010.1101لم يرد ذكره في البند  الذيـ ـ لبن جميد  ـ 04069030

   Other -- غيرهاـ  ـ 04069090

 Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked ، طازج أو محفوظ أو مطبوخ بقشرهطيور  بيض 0407

 For hatching --- الدجاج لتفقيسـ ـ  ـ 04070010

 For the production of veterinary vaccines --- للتفقيس غيرها،ـ ـ  ـ 04070020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04070090

أو مسلوق في الماء أو البيض، طازج أو مجفف ( صفار)قشره، و مح  دونطيور  بيض 0408
مقولب، أو مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى، و إن كان محتويا على  أومطبوخ بالبخار 
 مواد تحلية أخر علىسكر مضاف أو 

Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by 

boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not 

containing added sugar or other sweetening matter 

   Egg yolks - (مح) بيضصفار  ـ 04081000

 Dried -- ـ مجفف ـ 04081100

   Other -- ـ غيره ـ 04081900

 Other غيره ـ 04089000

 Dried - ـ مجفف ـ 04089100

   Other -- ـ غيره ـ 04089900

 Natural honey طبيعي عسل 0409

 Others, rare packages weighing over 1.5 kg كغ0.0ضن عبوات يزيد وزنها عن  غيرها،  ــ  ـ 04090020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 04090090

 Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included لألكل من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر صالحة منتجات 0410



Code الوصف Description 

 Propolis ( PROPOLIS) راتنجية يجنيها النحل  مادةـ ـ  ـ 04100010

   Other ---- غيرها  ــ  ـ 04100090

 Chapter 5: Products of animal origin, not elsewhere specified or included منتجات أخر من أصل حيواني غير مذكورة و ا داخلة في مكان أخر: الخامس الفصل 05

 Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human و إن كان مغسوال أو منزوعا دهنه؛ فضالت الشعر البشري خام،بشري  شعر 0501

hair 

لصناعة الفراجين الخنزير أو الخنزير البري؛ شعر الغرير و غيره من شعر  وبرو  شعر 0502
 ، فضالتها(الفرش)

Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making 

hair; waste of such bristles or hair 

   Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof - الخنزير أو الخنزير البري و فضالته وبرشعر و  ـ 05021000

   Other - غيرها ـ 05029000

 Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer with or فضالته، و إن كان بشكل طبقات على حامل أو بدونه وخيل  شعر 0503

without supporting material 

أو قطعا، طازجة، مبردة، مجمدة،  ، كاملة(عدا األسماك)و معد حيوانات  مثاناتو  مصارين 0504
 في ماء مملح، مجففة أو مدخنة أومملحة 

Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces 

thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked 

 Sheep Guts خراف مصارينـ ـ  ـ 05040010

 Wide guts غليظة مصارينـ ـ  ـ 05040020

 Calf stomach معدة العجل انفحهـ ـ  ـ 05040030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 05040090

و إن كان )و أجزاء أخر من طيور، بريشها أو زغبها، ريش طيور و أجزائه  طيور جلود 0505
 المعالجةتطهير أو ، زغب، جميعها خاما أو لم يجر عليها أكثر من التنظيف أو ال(مشذبا

 بقصد حفظها؛ مساحيق و نفايات ريش أو أجزاء ريش

Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts 

of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked 

than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of 

feathers or parts of fe 

   Feathers of a kind used for stuffing; down - المستخدمة في الحشو؛ زغب األنواعريش من  ـ 05051000

   Other - غيرها ـ 05059000

لكن غير )را بسيطا قرون، خاما أو منزوعة الدهن أو الهالم أو محضرة تحضي وأروم عظام 0506
 ، أو معالجة بحمض؛ مساحيق و نفايات هذه المنتجات(بأشكال خاصة مقطعة

Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to 

shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products 

   Ossein and bones treated with acid - أو عظام معالجة بحمض( روتين عظامب)عظمين  ـ 05061000

   Other - غيرها ـ 05069000

 ,Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hoovesأو ( بما فيها األهداب)و صفيحات فك الحوت ( ذبل أو درق)ظهر السلحفاة  عظمو  عاج 0507



Code الوصف Description 

ثدييات بحرية، قرون و قرون مشعبة و حوافر و أظافر و مخالب و مناقير،  منغيرها 
تحضيرا بسيطا و إنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيق و نفاية هذه  محضرةخاما أو 

 المواد

nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; 

powder and waste of these products 

   Ivory; ivory powder and waste - و نفاياته مساحيقهعاج؛  ـ 05071000

   Other - غيرها ـ 05079000

مماثلة، خاما أو محضرة تحضيرا بسيطا و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى؛  موادو  مرجان 0508
حضرة تحضيرا أو قشريات أو قنفذيات بحرية و عظام حبار، خاما أو م رخوياتأصداف 
 غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيقها و فضالتها إنمابسيطا و 

Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise 

worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, 

unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof 

 Natural sponges of animal origin من أصل حيواني طبيعي إسفنج 0509

؛ صفراء، و (ذباب هندي)، زباد و مسك؛ ذراريح (كاستوريوم)طيب القندس  أشهب، عنبر 0510
مجففة؛ غدد و منتجات حيوانية أخرى مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة،  كانتإن 
 مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتا بطريقة أخرى أوزجة طا

Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not 

dried; glands and other animal products used in the preparation of 

pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally 

preserved 

األصل، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر؛ حيوانات ميتة مما يشمله  حيوانية منتجات 0511
 ، غير صالحة لالستهالك البشري 0أو  1 الفصالن

Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of 

Chapter 1 or 3, unfit for human consumption 

   Bovine semen - األبقار ذكورمني  ـ 05111000

   Other - غيرها ـ 05119000

 يشملهأسماك أو قشريات أو رخويات أو ال فقاريات مائية أخر؛ حيوانات ميتة مما  منتجاتـ  ـ 05119100
 0الفصل 

-- Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead 

animals of Chapter 3 

 Of kind used for feeding fish and birds المستخدم لتغذية اسماك و طيور الزينة النوعـ ـ من  ـ 05119130

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 05119140

   Other -- غيرهاـ  ـ 05119900

 Of kind used for feeding fish and birds المستخدم لتغذية اسماك و طيور الزينة النوعـ ـ من  ـ 05119920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 05119930

   SECTION II - VEGETABLE PRODUCTS نباتية منتجات: 2 القسم 2

 Chapter 6: Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowersأخر حية، بصالت وبصيالت وجذور وما شابهها، أزهار  ونباتاتشجار : السادس الفصل 06

and ornamental foliage 



Code الوصف Description 

 للزينةمقطوفة وأغصان مورقة 

جذامير أو )و درنات و جذور درنية و بصلية و تيجان و سيقان أرضية  بصيالتو  بصالت 0601
( شيكوريا) هندباءمنبتة أو مزهرة؛ نباتات و جذور  أو" طور البيات في"، راقدة (ريزومات
 12.12جذور المذكورة في البند عدا ال

Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in 

growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 

No 1212 

جذامير )ضية بصيالت و درنات و جذور درنية و بصلية و تيجان و سيقان أر  وبصالت  ـ 06011000
 "طور البيات في"، راقدة (ريزوماتأو 

- Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant   

 Of kind used for agriculture المستخدم للبذر أو الزراعة النوعـ ـ من  ـ 06011010

 Papaya plant (Papaver) (من نوع بابافير)البابايا  نباتـ ـ ـ  ـ 06011011

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 06011019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 06011020

 Papaya plant (Papaver) (من نوع بابافير)البابايا  نباتـ ـ ـ  ـ 06011021

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 06011029

جذامير أو )سيقان أرضية ودرنات و جذور درنية و بصلية وتيجان و  وبصيالتبصالت  ـ 06012000
 (شيكوريا)أو مزهرة؛ نباتات وجذور الهندباء  منبتة، (ريزومات

- Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; 

chicory plants and roots   

 Chicory plants and roots thereof --- المستخدم للبذر أو الزراعة النوعـ ـ من  ـ 06012010

 Papaya plant (Papaver) (من نوع بابافير)البابايا  نباتـ ـ ـ  ـ 06012011

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 06012019

   الشوكوريا وجذورها نباتـ ـ  ـ 06012020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 06012030

 Papaya plant (Papaver) (من نوع بابافير)البابايا  نباتـ ـ ـ  ـ 06012031

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 06012039

 Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn ، فسائل و طعوم؛ بياض الفطر(بما فيها جذورها)أخر  حية نباتات 0602

   Unrooted cuttings and slips - جذورها وطعوم دونفسائل  ـ 06021000

 Alcokoria plant and its roots النخيل المثمر طعومـ ـ  ـ 06021010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 06021020



Code الوصف Description 

   Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts - جنبات و شجيرات فواكه و أثمار قشرية، صالحة لألكل، مطعمة وأشجار  ـ 06022000

   Rhododendrons and azaleas, grafted or not - ، و إن كانت مطعمة(أزاليه)و صحراوية ( رودودندرون) ورديةجنبات  ـ 06023000

   Roses, grafted or not - و إن كانت مطعمة ورود،شجيرات  ـ 06024000

   Other - غيرها ـ 06029000

 Blanck mashroum الفطر بياضـ ـ  ـ 06029010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 06029090

 Papaya plant (Papaver) (من نوع بابافير)البابايا  نباتـ ـ ـ  ـ 06029091

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 06029099

و براعم أزهار، للباقات أو للتزيين، نضرة أو مجففة أو مبيضة أو مصبوغة  مقطوفة أزهار 0603
 أو محضرة بطريقة أخرى شربةمأو 

Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental 

purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared 

 Fresh - نضرة ـ 06031000

   Fresh - ـ ورد ـ 06031100

   Carnations -- قرنفلـ   ـ 06031200

   Orchids -- (سحلبية)  اوركيداـ  ـ 06031300

   Chrysanthemums -- اقحوانـ  ـ 06031400

   Other -- غيرهاـ  ـ 06031900

 Papaya plant (Papaver) (من نوع بابافير)البابايا  نباتـ ـ  ـ 06031910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 06031990

   Other - غيرها ـ 06039000

 Papaya plant (Papaver) (من نوع بابافير)البابايا  نباتـ ـ  ـ 06039020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 06039090

   Mosses and lichens - وأشنهطحالب  ـ 06041000

 Wet رطبةـ ـ  ـ 06041010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 06041090

   Other - غيرها ـ 06049000



Code الوصف Description 

 Fresh -- نضرة ـ ـ 06049100

 Palm fronds النخل سعفـ ـ  ـ 06049110

 Papaya plant (Papaver) (من نوع بابافير)البابايا  نباتـ ـ  ـ 06049120

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 06049190

   Other -- غيرهاـ  ـ 06049900

 Palm fronds النخل سعفـ ـ  ـ 06049910

 Poliage فقطمجففة  POLIAGEـ ـ  ـ 06049920

 Papaya plant (Papaver) (من نوع بابافير)البابايا  نباتـ ـ ـ  ـ 06049921

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 06049929

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 06049990

 Papaya plant (Papaver) (من نوع بابافير)البابايا  نباتـ ـ ـ  ـ 06049991

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 06049999

 Chapter 7: Edible vegetables and certain roots and tubers خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة لألكل: السابع الفصل 07

 Potatoes, fresh or chilled أو مبردة طازجة بطاطا، 0701

   Seed - للزرع ـ 07011000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 07011019

   Other ---- غيرهاـ  ـ ـ ـ 07011099

 Tomatoes, fresh or chilled أو مبردة طازجة بندورة 0702

 Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled و ثوم و كرات و خضر ثومية أخر، طازجة أو مبردة عسقالنو  بصل 0703

   Onions and shallots - : عسقالنبصل و  ـ 07031000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07031090

   Garlic - ثوم ـ 07032000

   Other ---- ـ ـ ـ غيرها  ـ 07032019

   Other --- غيرها  ــ  ـ 07032090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 07032099



Code الوصف Description 

   Leeks and other alliaceous vegetables - ثومية أخر خضركرات و  ـ 07039000

و قرنبيط و خضر مماثلة صالحة لألكل من جنس براسيكا، طازجة أو  ملفوفو  كرنب 0704
 مبردة

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or 

chilled 

   Cauliflowers and headed broccoli - "بروكولي"قرنبيط  وقرنبيط  ـ 07041000

 Cauliflower "Broccoli  ،" بروكولي"ـ ـ قرنبيط  ـ 07041090

   Brussels sprouts - بروكسلكرنب  ـ 07042000

   Other - غيرها ـ 07049000

 Chinese cabbage ـ ـ ملفوف صيني،  ـ 07049010

 Sprout legs ساقي كرنبـ ـ  ـ 07049020

 Red and white cabbage احمر وابيض  ملفوفـ ـ   ـ 07049030

   Other --- غيرها  ــ  ـ 07049090

 Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled ، طازجة أو مبردة(من نوع شيكوريوم)و هندباء ( الكتوكا ساتيفا) خس 0705

 :Lettuce - خس ـ 07051000

   Lettuce - (    HEAD  LETTUCE) ـ خس مكبب  ـ 07051100

   Other -- غيرهاـ  ـ 07051900

 :Chicory - هندباء ـ 07052000

   Chicory - (شيكوريوم انثيبوس من نوع فوليوسوم" )وتلوف" هندباءـ  ـ 07052100

   Other -- غيرهاـ  ـ 07052900

تي و و كرفس لف( سالسيفي)للسلطة و لحية التيس ( بنجر)بقلي و شوندر  لفتو  جزر 0706
 مماثلة صالحة لألكل، طازجة أو مبردة جذورفجل و 

Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible 

roots, fresh or chilled 

   Carrots and turnips - بقلي لفتجزر و  ـ 07061000

   Other - غيرها ـ 07069000

 Celery root Alfatti . الكرفس اللفتيـ ـ جذور  ـ 07069010

 Radish .فجلـ ـ  ـ 07069030

 Horseradish .حار فجلـ ـ  ـ 07069050



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07069090

 Cucumbers and gherkins, fresh or chilled خيار محبب، طازجة أو مبردة قثاء،و  خيار 0707

 Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled ، طازجة أو مبردةمفصصة أو غير مفصصة قرنية بقول 0708

   Peas (Pisum sativum) - (بيسوم ساتيفوم)بازيال  ـ 07081000

   Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) - (فاسيولوسمن نوعي فيغنا و )أو فاصوليا  لوبيا   ـ 07082000

   Other leguminous vegetables - أخرى يةقرنبقول  ـ 07089000

 Chickpeans ( .  CHICKPEAS)  حمصـ ـ  ـ 07089010

 Foul ـ ـ فول  ـ 07089020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07089090

 Other vegetables, fresh or chilled أو مبردة طازجةأخر،  خضر 0709

   Asparagus - (أرضي شوكي)خرشوف  ـ 07091000

   Aubergines (eggplants) - هليون ـ 07092000

 Aubergines (egg-plants) - باذنجان ـ 07093000

   Celery other than celeriac - الكرفس اللفتي غيركرفس  ـ 07094000

   Mushrooms and truffles - كمأةفطور و  ـ 07095000

 Mushrooms of the genus Agaricus -- ـ فطور ـ 07095100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07095190

 Truffles -- ـ كمأة ـ 07095200

   Other -- غيرهاـ  ـ 07095900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07095990

   Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta - جنس كابسيكوم أو فلفل من جنس بيمنتا منفليفله  ـ 07096000

    CAPSICUM GROSSUM crushed   .غير مطحون(   CAPSICUM GROSSUM) حلوه من جنس كابسيكوم  فليفلةـ ـ  ـ 07096010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07096020

   Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) - (أوراش)سبانخ نيوزيلندي و سبانخ كبيرة الورق وسبانخ  ـ 07097000

   Other - غيرها ـ 07099000



Code الوصف Description 

 Olive زيتونـ ـ  ـ 07099010

 Sweet corn حلوة ذرةـ ـ  ـ 07099020

 Cossa كوساـ ـ  ـ 07099030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07099090

 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة مطبوخةغير  خضر 0710

   Potatoes - بطاطا ـ 07101000

   Leguminous vegetables, shelled or unshelled - مفصصة أو غير مفصصة قرنيةبقول  ـ 07102000

 Peas (Pisum sativum) -- (بيسوم ساتيفوم) بازيالـ  ـ 07102100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07102190

   Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) -- (من نوعي فيغنا و فاسيولوس)أو فاصوليا  لوبياـ  ـ 07102200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07102290

   Other -- غيرهاـ  ـ 07102900

 Garden foul الحدائق فولـ ـ  ـ 07102920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07102990

   Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) - سبانخ نيوزيلندي و سبانخ كبيرة الورق ونخ سبا ـ 07103000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07103090

   Sweetcorn - حلوةذرة  ـ 07104000

   Other vegetables - أخرخضر  ـ 07108000

 Flower "cauliflower" cauliflower and broccoli, cabbage, pepper and فلفل و سلري ملفوف،يط بروكلي،  قرنب و" قرنبيط" زهرةـ ـ  ـ 07108010

Salari 
 Mashroum فطورـ ـ  ـ 07108020

 Balls or ground wire او ارضي شوكي كراتـ ـ  ـ 07108030

 Carrots جزرـ ـ  ـ 07108040

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07108090

   Mixtures of vegetables - خضرخليط  ـ 07109000



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07109090

مثال بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في الماء المملح، مكبرتة أو )مؤقتا  محفوظة خضر 0711
و لكن غير صالحة بحالتها هذه لالستهالك ( مواد أخر بقصد الحفظ المؤقت إليهامضاف 
 المباشر

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in 

brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in 

that state for immediate consumption 

   Olives - زيتون ـ 07112000

   Cucumbers and gherkins - قثاء و خيار محبب للتخليل أوخيار  ـ 07114000

   AGARICUS - Mushrooms and truffles فطورـ ـ  ـ 07115100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07115900

   Other vegetables; mixtures of vegetables - خليط خضر أخر؛خضر  ـ 07119000

 potatoes --- تامن جنس بيبر، فواكه من جنس كابسيكوم أو بيمن فلفلـ ـ  ـ 07119010

 Onions--- بندورةـ ـ  ـ 07119020

 Red potato حمراء بطاطاـ ـ  ـ 07119030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07119040

 Sweet corn حلوة ذرةـ ـ ـ  ـ 07119041

 Onions بصل  ــ ـ  ـ 07119042

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 07119049

طعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، و لكن غير محضرة و إن كانت مق يابسة، خضر 0712
 أخرىبطريقة 

Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further 

prepared 

   Onions - بصل ـ 07122000

 WOOD EARS(AURICULARIA)JELLYكمأة  وفطور  ـ 07123000

TREMELLA(FUNGI SPP)  

- Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles 

  

 AGARICUS -- Mushrooms of the genus Agaricusـ فطور  ـ 07123100

   WOOD EARS   (AURICULARIA SPP) -- Wood ears (Auricularia spp.)  فطورـ  ـ 07123200

   JELLY TREMELLA (FUNGI SPP)  -- Jelly fungi (Tremella spp.)ـ فطور هالمية  ـ 07123300

   Other --- غيرهاـ   ـ 07123900

 Imported by factories as industrial inputs --- كمأةـ ـ  ـ 07123910



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07123990

   Other vegetables; mixtures of vegetables - خليط خضر أخر؛خضر  ـ 07129000

 Maize --- ثومـ ـ  ـ 07129010

 Cutted into slices شرائح أو رقائق مقطعة،ـ ـ ـ  ـ 07129011

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 07129019

 Other imported by factories as industrial inputs --- مارجورامـ ـ  ـ 07129020

 Cabbage, tomato powder and chips, celery root الكرفس، جذور مسحوق ورقائق البندورة ملفوف،  ــ  ـ 07129030

 Sweet corn حلوة ذرةـ ـ  ـ 07129040

 Hleon, with a crust of green beans, broccoli بروكليمع القشرة الخضراء ،  فاصوليا  هليون،ـ ـ  ـ 07129070

 Garlic ثومـ ـ  ـ 07129081

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07129089

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07129090

 Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split يابسة مفصصة، و إن كانت مقشورة أو مفلوقة أو مكسرة قرنية بقول 0713

   Peas (Pisum sativum) - (بيسوم ساتيفوم)بازيال  ـ 07131000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07131090

   Chickpeas (garbanzos) - حمص ـ 07132000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07132090

 :Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) - (من نوعي فيغنا أو فاسيولوس)فاصوليا  أولوبيا  ـ 07133000

   Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) - "(ويلكزيكياتا راد فيغنا" أو" مونغو هيبر فيغنا" من نوع )أو فاصوليا  لوبياـ  ـ 07133100

   Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis) -- (فاسيولوس أو فيغنا أنغوالريس( )ادزوكي)أو فاصوليا، حمراء صغيرة  لوبياـ  ـ 07133200

   Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris) -- (فاسيولوس فولغاريس)أو فاصوليا، عادية  لوبياـ  ـ 07133300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07133390

   Other -- غيرهاـ  ـ 07133900

   Lentils - عدس ـ 07134000

 ,Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina -فيسيا فابا من نوع إكوينا و فيسيا )و فول صغير ( فيسيا فابا من نوع ماجور) عريضفول  ـ 07135000

Vicia faba var. minor)   



Code الوصف Description 

 (من نوع مينور فابا

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07135090

   Other - غيرها ـ 07139000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 07139090

السحلب، قلقاس رومي ، بطاطا حلوة و جذور و و األراروت و ( مانيوق) المنيهوط جذور 0714
غزيرة النشا أو اإلينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، و إن كانت  مماثلةدرنات 
 (ساغو)لب النخل الهندي  ؛"بيليتس"أو مكتلة بشكل  مقطعة

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar 

roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or 

dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith 

   Manioc (cassava) - (مانيوق) المنيهوطجذور  ـ 07141000

   Sweet potatoes - حلوةبطاطا  ـ 07142000

   Other - غيرها ـ 07149000

فواكه وأثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو : الثامن الفصل 08
 شمام

Chapter 8: Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons. 

 Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled ، طازجة أو مجففة، بقشرها أو بدونه(الكاجو)و جوز البرازيل و جوز الكاشو  الهند جوز 0801

or peeled 

   Coconuts  (نارجيل )  الهندجوز  ـ 08011000

 Dessicated -- ـ مجفف ـ 08011100

   Other -- ـ غيره ـ 08011900

   Brazil nuts - البرازيلجوز  ـ 08012000

 In shell -- بقشرهـ  ـ 08012100

   Shelled  ـ مقشر ـ 08012200

   Cashew nuts - الكاشوجوز  ـ 08013000

 In shell -- بقشرهـ  ـ 08013100

   Shelled -- ـ مقشر ـ 08013200

 Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled أخر، طازجة أو مجففة، بقشرها أو بدونه قشرية ثمار 0802

   Almonds - لوز ـ 08021000

 In shell -- بقشرهـ  ـ 08021100



Code الوصف Description 

 ومن قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة الستخدامه في صناعة الشوكوالته  مصادقـ ـ  ـ 08021110
 الحلويات

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade to be 

used in the manufacture of chocolate and sweets 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08021190

   Shelled -- ـ مقشر ـ 08021200

 ومن قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة الستخدامه في صناعة الشوكوالته  مصادقـ ـ  ـ 08021210
 الحلويات

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade to be 

used in the manufacture of chocolate and sweets 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08021290

   Hazelnuts or filberts (Corylus spp.) - (من نوع كوريلوس )بندق  ـ 08022000

 In shell -- بقشرهـ  ـ 08022100

   Shelled -- ـ مقشر ـ 08022200

 ولمدير في وزارة الصناعة و التجارة الستخدامه في صناعة الشوكوالته من قبل ا مصادقـ ـ  ـ 08022210
 الحلويات

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade to be 

used in the manufacture of chocolate and sweets 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08022290

   Walnuts - عاديجوز  ـ 08023000

 In shell -- بقشرهـ  ـ 08023100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08023190

   Shelled -- ـ مقشر ـ 08023200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08023290

   Chestnuts (Castanea spp.) - (كاستانيا)كستناء  ـ 08024000

   Pistachios - ( PISTACHIO) فستق  ـ 08025000

   Other --- غيرها ـ ـ ـ 08025090

   MACADEMIA - Macadamia nutsماكاديما  البقانجوز  ـ 08026000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 08026090

   Other - غيرها ـ 08029000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 08029029



Code الوصف Description 

   قشرية أخر ثمارـ ـ  ـ 08029090

 Pine صنوبرـ ـ ـ  ـ 08029093

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 08029099

 Bananas, including plantains, fresh or dried طازج أو مجفف ،"البالنتان" فيهبما  موز، 0803

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 08030010

 Dried مجففـ ـ  ـ 08030020

طازجة  و جوافة و مانجو و مانجوستين،( كمثرى أميركي)و أناناس و أفوكادو  تينو  تمر 0804
 جافةأو 

Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or 

dried 

   Dates - تمر ـ 08041000

   Figs - تين ـ 08042000

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 08042010

   Dried - مجففـ ـ  ـ 08042020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 08042029

   Pineapples - أناناس ـ 08043000

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 08043010

   Dried - مجففـ ـ  ـ 08043020

   Avocados - (كمثرى أمريكي) أفوكادو ـ 08044000

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 08044010

   Dried - مجففـ ـ  ـ 08044020

   Guavas, mangoes and mangosteens - و مانجو ستين مانجوجوافة،  ـ 08045000

   Dried - مجففـ ـ  ـ 08045090

 Citrus fruit, fresh or dried أو مجففة طازجة حمضيات 0805

   Oranges - برتقال ـ 08051000

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 08051010

   Dried - مجففـ ـ  ـ 08051020



Code الوصف Description 

من  غيرها؛ كلمنتينا، و يلكنغ و (لتانجارين و الساتسوماسبما فيها ا" )ماندرين"يوسفي  ـ 08052000
 الحمضيات المهجنة

- Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar 

citrus hybrids   

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 08052010

   Dried - مجففـ ـ  ـ 08052020

   Grapefruit, including pomelos - (جريب فروت، بما فيه البوميلو) هنديليمون  ـ 08054000

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 08054010

   Dried - مجففـ ـ  ـ 08054020

 Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus - (سيتروس أورانتيفوليا)، ليم (سيتروس ليمون، سيتروس ليمونوم)  حامضليمون  ـ 08055000

latifolia)   

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 08055010

   Dried - مجففـ ـ  ـ 08055090

   Other - غيرها ـ 08059000

 Freshـ ـ ـ     طازجـ ـ  ـ 08059010

 Citrus, Lemon acid . ـ ـ ـ حمضيات، ليمون حامض ـ 08059011

   Other ---- غيرهاـ ـ  ـ ـ 08059019

   Dried - مجففـ ـ  ـ 08059020

 Grapes, fresh or dried مجفف أوطازج  عنب 0806

   Fresh - طازج ـ 08061000

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 08061090

   Dried - مجفف ـ 08062000

ها من قبل المدير في علي والمصادقكغ ،  111 منعبوات تحتوي على اكثر   ضمنـ ـ  ـ 08062021
 .....................وزارة الزراعة الستخدامه في 

  

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08062029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08062090

 Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh طازج ،"باباز"، و بابايا (بما فيه البطيخ األحمر) بطيخو  شمام 0807

 Cantaloupe and watermelon (including water melons) (بما فيه البطيخ األحمر) بطيخشمام و  ـ 08071000



Code الوصف Description 

   Melons (including watermelons) - "دالع" أحمرـ بطيخ  ـ 08071100

   Other -- (شمام )  غيرهاـ  ـ 08071900

   Papaws (papayas) - (باباز)بابايا  ـ 08072000

 Apples, pears and quinces, fresh سفرجل، طازجة و" أجاص" كمثريو  تفاح 0808

   Apples - تفاح ـ 08081000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08081090

   Pears and quinces - سفرجل وكمثري  ـ 08082000

 Quince سفرجلـ ـ  ـ 08082010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 08082019

 Pear (Plum) (أجاص) كمثرىـ ـ  ـ 08082020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 08082029

 Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh و برقوق، طازجة"( نيكتارين"بما فيه الدراق األملس )و خوخ أو دراق  كرزو  مشمش 0809

   Apricots - مشمش ـ 08091000

   Cherries - كرز ـ 08092000

   Peaches, including nectarines - "نيكتارين"بما فيه الدراق األملس " )بريسكيا برونوس( "خوخ)دراق  ـ 08093000

   Plums and sloes - برقوق السياج وبرقوق  ـ 08094000

 Freed from May until November .عنها من أيار لغاية تشرين ثاني مفرجـ ـ  ـ 08094010

 Other fruit, fresh طازجة أخر، فواكه 0810

   Strawberries - (فريز)فراولة  ـ 08101000

   Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries - و توت عادي العليقتوت  ـ 08102000

 Black, white or red currants and gooseberries - أو أبيض أو أحمر وعنب الثعلب أسودكشمش  ـ 08103000

   Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium - "فاكسينيوم"فواكه أخر من نوع  وعنيبات  ـ 08104000

   Kiwifruit - الكيويفاكهة  ـ 08105000

   Durians - (  DURIANS)  الدورانياءفاكهة  ـ 08106000

   Other - غيرها ـ 08109000



Code الوصف Description 

 Persemon برسيمونـ ـ  ـ 08109010

 Lychee لتشي    LYCHEEـ ـ  ـ 08109020

   بشملهـ ـ  ـ 08109030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08109090

قشرية غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء، مجمدة، و  أثمارو  فواكه 0811
 مضاف أو مواد تحلية أخرعلى سكر  احتوتإن 

Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, 

whether or not containing added sugar or other sweetening matter 

   Strawberries - (فراولة ، فريز) ارضي  توت  ـ 08111000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 08111019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08111090

 Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white- or redcurrants - و توت عادي و كشمش أسود أو أبيض أو أحمر و عنب الثعلب العليقتوت  ـ 08112000

and gooseberries   

 Within the packages containing 10 kg or more ثركغ أو اك 01عبوات تحوي  ضمنـ ـ  ـ 08112010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08112020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08112090

   Other - غيرها ـ 08119000

 Cherry and bilberryـ ـ ـ ـ   وعنبية كرزـ ـ ـ  ـ 08119010

 Within the packages containing 10 kg or more كغ أو اكثر 01عبوات تحوي  ضمنـ ـ  ـ 08119011

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08119019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08119090

مثال بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت )محفوظة مؤقتا  أثمارو  فواكه 0812
 هالك المباشرمحاليل أو مواد أخر للحفظ، و لكن غير صالحة بحالتها هذه لالست فيأو 

Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, 

in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in 

that state for immediate consumption 

   Cherries - كرز ـ 08121000

   Other --- يرهاغـ ـ  ـ 08121090

   Other --- غيرها  ــ  ـ 08122090

   Other - غيرها ـ 08129000

 Strawberry (Fries) (فريز) فراولة  ــ  ـ 08129010



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08129090

؛ خليط أثمار قشرية أو 10.10إلى  10.11غير تلك المذكورة في البنود من  مجففة فواكه 0813
 جففة من األنواع المذكورة في هذا الفصلم فواكه

Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or 

dried fruits of this chapter 

   Apricots - مشمش ـ 08131000

   Prunes - برقوق ـ 08132000

 Level less than 24% combustible containing 30 kg or more and with كغ او اكثر وبموافقة مدير وزارة الصحة 01بعبوات تحوي % 10الختم اقل من  مستوىـ ـ  ـ 08132091

the consent of the Director of the Ministry of Health 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08132099

   Apples - تفاح ـ 08133000

   Other fruit - أخرفواكه  ـ 08134000

   Mixtures of nuts or dried fruits of this chapter - أثمار قشرية أو من فواكه مجففة من األنواع المذكورة في هذا الفصل منخليط  ـ 08135000

 Mixture of fruits of corticosteroids and dried fruits ثمار قشرية و فواكه مجففه خليطـ ـ  ـ 08135010

 Containing 50% or more of the almond او اكثر من اللوز % 01لتي تحتوي على ـ ـ ـ ا ـ 08135012

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08135019

 Mixture of dried fruit من فواكه مجففه خليطـ ـ  ـ 08135020

 .Containing 50% or more of dried grapes (raisin) ( . زبيب )  المجففاو اكثر من العنب % 01تحتوي على  التي  ــ ـ  ـ 08135022

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 08135029

و قشور شمام أو بطيخ، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتا  حمضيات قشور 0814
 أو مكبرت أو في محاليل أو مواد أخر للحفظ مملحفي ماء 

Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or 

provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative 

solutions 

 .Coffee, tea, mate and spices وبهارات وتوابل ومتهوشاي  بن 09

محمصا أو منزوعا منه الكافيين؛ قشور و غالالت من بن؛ أبدال بن  كانو إن  بن، 0901
 نسبة كانت بأيةعلى بن محتوية 

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee 

substitutes containing coffee in any proportion 

 :Coffee, not roasted - محمصبن غير  ـ 09011000

   Coffee, not roasted - منه الكافيين منزوعـ غير  ـ 09011100

 Crushed مطحونـ ـ  ـ 09011110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 09011120



Code الوصف Description 

   Decaffeinated -- منه الكافيين منزوعـ  ـ 09011200

 Crushed مطحونـ ـ  ـ 09011210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 09011220

 :Coffee, roasted - محمصبن  ـ 09012000

   Coffee, roasted - نمنه الكافيي منزوعـ غير  ـ 09012100

   Decaffeinated -- منه الكافيين منزوعـ  ـ 09012200

   Other - غيرها ـ 09019000

 Roasted or crushed أو مطحونة محمصةـ ـ  ـ 09019010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 09019090

 Tea, whether or not flavoured كان منّكها إن، و  شاي 0902

 kg آ3 آGreen tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding - كغ 0في عبوات جاهزة للتبادل الفوري ال يزيد وزن محتواها عن ( غير مخمر) أخضرشاي  ـ 09021000

  

 Within the bags containing the amount for one person أكياس تحوي كمية لشخص واحد ضمنـ ـ  ـ 09021010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 09021090

   Other green tea (not fermented) - في عبوات أخر( غير مخمر) أخضرشاي  ـ 09022000

و شاي مخمر جزئيا، في عبوات جاهزة للتبادل الفوري ال يزيد وزن ( مخمر) أسودشاي  ـ 09023000
 كغ 0عن  محتواها

- Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a 

content not exceedingآ3 آ kg   

 Within the bags containing the amount for one person أكياس تحوي كمية لشخص واحد ضمنـ ـ  ـ 09023010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 09023090

   Other black tea (fermented) and other partly fermented tea - ، في عبوات أخرو شاي مخمر جزئيا( مخمر) أسودشاي  ـ 09024000

 Maté (ماتية) مته 0903

مجففة أو  ،"بيمنتا"فلفل من نوع  أو" كابسيكوم"فليفلة من نوع  ؛"بيبر" نوعمن  فلفل 0904
 مجروشة أو مسحوقة

Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus 

Capsicum or of the genus Pimenta 

   Pepper - (من نوع بيبر)فلفل  ـ 09041000

 Neither crushed nor ground -- و ال مسحوق مجروشـ غير  ـ 09041100

   Crushed or ground -- أو مسحوق مجروشـ  ـ 09041200



Code الوصف Description 

 Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground - ، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة(من نوع بيمنتا)ل أو فلف( من نوع كابيسكوم)فليفلة  ـ 09042000

  

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 09042090

 Vanilla فانيليه 0905

 Cinnamon and cinnamon-tree flowers شجرة القرفة أزهارو  قرفة 0906

 Neither crushed nor ground - و ال مسحوقة مجروشةغير  ـ 09061000

   Crushed or ground - مسحوقة أومجروشة  ـ 09062000

 Cloves (whole fruit, cloves and stems) (كبوش و سيقان و ثمار) قرنفل 0907

 Nutmeg, mace and cardamoms (حب الهال)و بساسته و قافلة  الطيب جوز 0908

   Nutmeg - الطيبجوز  ـ 09081000

   Mace - الطيب جوزبساسة  ـ 09082000

   Cardamoms - (حب الهال)قافلة  ـ 09083000

 Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries و شمر و كزبرة و كمون و كراوية؛ حب عرعر( يانسون صيني)أو جاذبة  يانسون بذور 0909

   Seeds of anise or badian - (يانسون صيني)أو بذور جاذبة  يانسونبذور  ـ 09091000

   Seeds of coriander - كزبرةبذور  ـ 09092000

   Seeds of cumin - كمونبذور  ـ 09093000

   Seeds of caraway - كراويةبذور  ـ 09094000

   Seeds of fennel; juniper berries - حب عرعر شمر؛بذور  ـ 09095000

 Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices و كاري و بهارات و توابل أخر( زند)و كركم و زعتر و أوراق غار  زعفرانو  زنجبيل 0910

   Ginger - زنجبيل ـ 09101000

 Spices victim powder or granular مسحوق أو محبب( مقطوف )مجني  توابلـ ـ  ـ 09101010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 09101090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 09101099

   Saffron - زعفران ـ 09102000

   Turmeric (curcuma) - كركم ـ 09103000

 :Other spices - توابل أخرى وبهارات  ـ 09109000



Code الوصف Description 

   Other spices - ب من هذا الفصل – 0مذكورة في المالحظة  مخاليطـ  ـ 09109100

   Other -- غيرهاـ  ـ 09109900

شريطة مصادقة المدير في وزارة الزراعة و التطوير القروي على استخدامها  بذور،ـ ـ  ـ 09109910
 البذر فقط ألغراض

Seeds, conditioned by the adoption of Director in the Ministry of 

Agriculture and Rural Development to use for the purposes of 

seeding only 
 Circuit حلبهـ ـ  ـ 09109920

 Thyme, leaves sued for food preperations and cooking (زند)أوراق غار  زعتر؛ـ ـ  ـ 09109940

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 09109990

 .Cereals حبوب 10

 Wheat and meslin و خليط حنطة مع شيلم( قمح) حنطة 1001

   Durum wheat - قاسية( قمح)حنطة ـ 10011000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 10011090

   Other - غيرها ـ 10019000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 10019090

 Rye (جاودار) شيلم 1002

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 10020090

 Barley شعير 1003

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 10030090

 Oats شوفان 1004

 Maize (corn) ذرة 1005

   Other ---- غيرها  ــ ـ  ـ 10050099

   Seed - للبذر ـ 10051000

   Other - غيرها ـ 10059000

 For preparing corn البوشار إلعدادـ ـ  ـ 10059010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 10059090

 Rice أرز 1006



Code الوصف Description 

   Rice in the husk (paddy or rough) - (أرز بغالفه الزهري)مقشور  غيرأرز  ـ 10061000

   Husked (brown) rice - (أرز أسمر) مقشورأرز  ـ 10062000

ن كان ممسوحا أو ملمعا( مبيض) مضروبأرز  ـ 10063000    Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed - كليا أو جزئيا، وا 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 10063090

   Broken rice - األرزكسارة  ـ 10064000

 Grain sorghum السورغو حبوب 1007

 Buckwheat, millet and canary seed; other cereals و دخن و حبوب العصافير؛ حبوب أخرى سوداء حنطة 1008

   Buckwheat - سوداءحنطة  ـ 10081000

   Millet - دخن ـ 10082000

   Canary seed - العصافيرحبوب  ـ 10083000

   Other cereals - أخرىحبوب  ـ 10089000

 .Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten (جلوتين)، نشا؛ أينولين، دابوق (مالت)شعير ناشظ  مطاحن، منتجات 11

 Wheat or meslin flour أو دقيق خليط حنطة مع شيلم( قمح)حنطة دقيق 1101

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 11010090

 Cereal flours other than of wheat or meslin أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم( قمح)عدا دقيق الحنطة حبوب دقيق 1102

   Rye flour - شيلميق دق ـ 11021000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 11021090

   Maize (corn) flour - ذرةدقيق  ـ 11022000

   Other - غيرها ـ 11029000

 Cereal groats, meal and pellets و كرات مكتلة من حبوب سميدو  جريش 1103

 :Groats and meal - سميدجريش و  ـ 11031000

   Groats and meal - (قمح)حنطةمن ـ  ـ 11031100

   Of maize (corn) -- ذرةـ من  ـ 11031300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 11031390

   Of other cereals -- أخر حبوبـ من  ـ 11031900



Code الوصف Description 

   Pellets - مكتلةكرات  ـ 11032000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 11032090

مثال، مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مكسرة أو مقطعة أو )بطريقة أخرى  معالجة حبوب 1104
؛ نبت الحبوب، كامال أو مفلطح أو 11.10، باستثناء األرز الداخل في البند (رقائقبشكل 
 أو بشكل رقائق مطحون

Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, 

sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, 

flaked or ground 

   Rolled or flaked grains - أو بشكل رقائق مفلطحةحبوب  ـ 11041000

 Of oats -- شوفانـ من  ـ 11041200

   Of other cereals -- أخر حبوبـ من  ـ 11041900

 Of barley--- شعيرـ من  ـ 11041910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 11041990

   Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled) - (مثال، مقشورة مثال أو مدورة أو مكسرة أو مقطعة)مشغولة  أخرحبوب  ـ 11042000

 Of oats -- شوفانـ من  ـ 11042200

   Of maize (corn) -- ذرةـ من  ـ 11042300

   Of other cereals -- أخر حبوبـ من  ـ 11042900

 Wheat multiplied or broken مضروبة أو مكسرة حنطةـ ـ  ـ 11042910

 Of barley شعيرـ ـ من  ـ 11042930

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 11042990

   Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground - كامال أو مفلطح أو بشكل رقائق أو مطحونا الحبوب،نبت  ـ 11043000

 Of barley شعيرـ ـ من  ـ 11043010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 11043090

 Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes (بطاطس)مسحوق، رقائق ،حبيبات و كريات مكتلة، من بطاطا  سميد، دقيق، 1105

   Flour, meal and powder - و مسحوق سميددقيق و  ـ 11051000

   Flakes, granules and pellets - حبيبات و كريات مكتلة ورقائق  ـ 11052000

،دقيق و سميد و 11.10و مسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند  سميدو  دقيق 1106
حيق الجذور أو الدرنات الداخلة ، دقيق و سميد و مسا(ساجو)لب النخل الهندي  مسحوق

Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713, of 

sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 



Code الوصف Description 

 0؛ دقيق و سميد و مساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 11.10البند  في

   07.13 آOf the dried leguminous vegetables of heading - 11.00القرنية اليابسة الداخلة في البند  البقولمن  ـ 11061000

   07.14 آOf sago or of roots or tubers of heading - 11.00و الجذور أو الدرنات الداخلة في البند  الساجومن  ـ 11062000

   8 آOf the products of Chapter - 0كورة في الفصل المذ المنتجاتمن  ـ 11063000

 Malt, whether or not roasted ، و إن كان محمصا(مالت) ناشظ شعير 1107

   Not roasted - محمصغير  ـ 11071000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 11071090

   Roasted - محمص ـ 11072000

 Starches; inulin إينولين نشاء؛ 1108

 :Starches - نشاء ـ 11081000

   Starches - (قمح) حنطةـ من  ـ 11081100

   Maize (corn) starch -- ذرةـ من  ـ 11081200

 Waxy شمعيـ ـ  ـ 11081210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 11081290

   Potato starch -- (بطاطس) بطاطاـ من  ـ 11081300

   Manioc (cassava) starch -- (مانيوق) منيهوطـ من  ـ 11081400

   Other starches -- نشاء أخر أنواعـ  ـ 11081900

   Inulin - إينولين ـ 11082000

 Wheat gluten, whether or not dried ، و إن كان مجففا(القمح) الحنطة جلوتين 1109

 ;Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit  الطب؛ قش وعلفزيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو  وثمار بذور 12

industrial or medicinal plants; straw and fodder.   

 Soya beans, whether or not broken و إن كان مكسرا الصويا، فول 1201

 Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or إن كان مقشورا أو مكسرا غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، و سوداني، فول 1202

broken 

   In shell - بقشره ـ 12021000

   Shelled, whether or not broken - و إن كان مكسرا مقشورا، ـ 12022000



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 12022090

 Copra (وبراك) نارجيل لب 1203

 Linseed, whether or not broken و إن كان مكسرا كتان، بذر 1204

 Rape or colza seeds, whether or not broken و السلجم، و إن كان مكسرا اللفت بذر 1205

   Low erucic acid rape or colza seeds - او الكولزا ذات حمض االيروسيك المنخفض السلجمبذور  ـ 12051000

   Other - غيرها ـ 12059000

 Sunflower seeds, whether or not broken ، و إن كان مكسرا الشمسعباد  بذر 1206

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 12060090

 Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken زيتية أخر، و إن كانت مكسرة بذورو  ثمار 1207

   Cotton seeds - قطنبذور  ـ 12072000

   Sesamum seeds - سمسمبذور  ـ 12074000

   Mustard seeds - الخردلبذور  ـ 12075000

   Other - غيرها ـ 12079000

   Other - خشخاشـ بذور  ـ 12079100

   Other -- غيرهاـ  ـ 12079900

 Nuclei and the fruits of palm و نوى نخيل ثمارـ ـ  ـ 12079910

 Seeds of castor-oil plant خروع بذورـ ـ  ـ 12079920

 Cardamon seeds (قرطم)عصفر  بذورـ ـ  ـ 12079930

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 12079990

 Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard بذور و ثمار زيتية، عدا دقيق و سميد الخردل سميدو  دقيق 1208

   Of soya beans - الصويامن فول  ـ 12081000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 12081090

   Other - غيرها ـ 12089000

 Of Cotton , flax, castorl-oil, sesame or hemp seeds --- خشخاش بذورـ ـ  ـ 12089010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 12089030



Code الوصف Description 

 Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing و نوى من األنواع المعدة للبذر ثمارو  بذور 1209

   Sugar beet seed - (شوندر) بنجربذور  ـ 12091000

 :Seeds of forage plants - علفية، عدا بذور البنجر نباتاتبذور  ـ 12092000

   Seeds of forage plants - (فصه)فا من نوع الفال برسيمـ بذور  ـ 12092100

   Clover (Trifolium spp.) seed -- (نفل)من نوع تريفوليوم  برسيمـ بذور  ـ 12092200

   Fescue seed -- عكرشـ بذور  ـ 12092300

   Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seed -- (بوا براتنسيس ل)الزرقاء  كنتكيـ بذور  ـ 12092400

   Ryegrass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seed -- (لوليام ملتيفلورام، لوليام بيريني ل( )جاودار) زؤانـ بذور  ـ 12092500

 Timothy grass seed -- التيموثي عشبـ بذور  ـ 12092600

   Other -- غيرهاـ  ـ 12092900

   Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers - أساسا من أجل أزهارهاعشبية تزرع  نباتاتبذور  ـ 12093000

   Other - غيرها ـ 12099000

   Other - خضرواتـ بذور  ـ 12099100

 Seeds of Ikotain يقطين بذورـ ـ  ـ 12099120

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 12099129

   Other ---- هاغير ـ ـ ـ  ـ 12099190

   Other -- غيرهاـ  ـ 12099900

 Watermelon seeds بطيخ بذورـ ـ  ـ 12099920

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 12099929

   Other -- غيرهاـ  ـ 12099990

الدينار، طازجة أو جافة، و إن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات  حشيشة ثمار 1210
 ة الدينارحشيش غبارمكتلة؛ 

Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of 

pellets; lupulin 

   Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets - الدينار، غير مجروشة أو مسحوقة و ال بشكل كريات مكتلة حشيشةثمار  ـ 12101000

   Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin - الدينار، مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛ غبار حشيشة الدينار حشيشةثمار  ـ 12102000

 Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily، من األنواع المستعملة أساسا في صناعة (بما في ذلك البذور و الثمار) أجزاؤها،و  نباتات 1211

in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, 



Code الوصف Description 

 مماثلة،دلة أو في أغراض إبادة الحشرات أو الطفيليات أو في أغراض أو في الصي العطور
 طازجة أو جافة، و إن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة

fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered 

   Ginseng roots - جنسنججذور  ـ 12112000

 Herbal tea in the bags containing the amount for one person أعشاب ضمن أكياس تحوي كمية لشخص واحد شايـ ـ  ـ 12112010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 12112090

   Coca leaf - اوراق الكوكا  ـ 12113000

   Poppy straw - الخشخاشقش  ـ 12114000

   Other - غيرها ـ 12119000

 From the poppy plant (Papaver sex) (جنس بابافير)الخشخاش  نبتةـ ـ من  ـ 12119010

 Herbal tea in the bags containing the amount for one person أعشاب ضمن أكياس تحوي كمية لشخص واحد شايـ ـ  ـ 12119020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 12119090

و أعشاب بحرية و غيرها من الطحالب المائية، و شوندر السكر و ( خروب) خرنوب قرون 1212
طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، و إن كانت مطحونة؛ نوى و لب  السكر،قصب 

بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة )و منتجات نباتية أخرى  كهالفوا( قلب)
 شيكوريا إنتيبوس سا فصيلةمن 

Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, 

chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and 

other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety 

Cichorium intybus sativum) o 

   Seaweeds and other algae - و غيرها من الطحالب المائية بحريةأعشاب  ـ 12122000

 Of kinds used for cosmetics, medicines, pesticides, or for similar ألغراض مماثلة المستخدمة لمواد التجميل، األدوية، مبيدات الحشرات، أو األنواعـ ـ من  ـ 12122010

purposes 
 Of kinds used in medicine, imported in the approval of the Director in األنواع المستخدمة في األدوية، مستوردة ضمن موافقة المدير في وزارة الصحة منـ ـ ـ  ـ 12122011

the Ministry of Health and 
   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 12122019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 12122090

   Other - غيرها ـ 12129000

   Other - السكر شوندرـ  ـ 12129100

   Other -- غيرهاـ  ـ 12129900

 Dandelion root هندباء جذورـ ـ  ـ 12129920



Code الوصف Description 

 Cane sugar سكر ـ ـ قصب ال ـ 12129930

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 12129990

، مطحونة أو مضغوطة (تبن)حبوب، خاما، و إن كانت مهشمة ( قشور) عصافاتو  قش 1213
 مكتلة كرياتأو بشكل 

Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed 

or in the form of pellets 

و نفل ( فصه)علفي و جذور علفية و كأل و برسيم ( بنجر)علفي و شوندر  لفتي لفوفم 1214
و منتجات علفية مماثلة، و إن كانت ( بيقية)كرنب علفي و ترمس و كرسنة و( سنفوان)

 مكتلةبشكل كريات 

Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage 

kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form 

of pellets 

   Lucerne (alfalfa) meal and pellets - (فصه أو الفالفا)كريات مكتلة من برسيم  ومسحوق  ـ 12141000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 12141090

   Other - غيرها ـ 12149000

 .Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts صموغ وراتنجات و غيرها من عصارات وخالصات نباتية اللك، صموغ 13

 Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams) ، طبيعية(كالبالسم مثال)و راتنجات و صموغ راتنجية و راتنجات زيتية  صمغّلك؛  صمغ 1301

   Gum Arabic - عربيصمغ  ـ 13012000

   Other - غيرها ـ 13019000

نباتية؛ مواد بكتينية، بكتينات و بكتات؛ أجارـ أجار و غيرها من مواد  خالصاتو  عصارات 1302
 و مكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، و إن كانت معدلة مخاطية

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-

agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived 

from vegetable products 

 :Vegetable saps and extracts - خالصات نباتية وعصارات  ـ 13021000

   Vegetable saps and extracts - أفيونـ  ـ 13021100

 Imported with the agreement of the Director in the Ministry of Health بموافقة المدير في وزارة الصحة مستوردةـ ـ  ـ 13021110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 13021190

   Of liquorice -- (عرق سوس)السوس  جذورـ من  ـ 13021200

   Of hops -- حشيشة الدينار منـ   ـ 13021300

   Other -- غيرهاـ  ـ 13021900

 Imported by factories as industrial inputs --- ـ:و الخالصات التالية بناءا على موافقة المدير في وزارة الصحة العصاراتـ ـ  ـ 13021910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 13021990



Code الوصف Description 

   Pectic substances, pectinates and pectates - بكتينات و بكتات بكتينية،مواد  ـ 13022000

 Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable - و مكثفات مشتقة من منتجات نباتية، و إن كانت معدلة مخاطيةمواد  ـ 13023000

products: 

 Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable - أجار أجارــ  ـ 13023100

products   

 إنو  ،"الجوار"و مكثفات مشتقة من الخرنوب أو من بذوره أو من بذور  مخاطيةـ مواد  ـ 13023200
 كانت معدلة

-- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, 

locust bean seeds or guar seeds   

   Other -- غيرهاـ  ـ 13023900

 Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر نباتية؛ضفر  مواد 14

included. 

مثل البوص الهندي )و السالل  مستعملة بصفة رئيسية في صناعة الحصر نباتية مواد 1401
الخيزران أو الغاب أو الصفصاف أو السمار أو الرافيا، قش الحبوب المنظف أو  أو( بامبو)

 (أو المصبوغ، أو لحاء الزيزفون المبيض

Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, 

bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal 

straw, and lime bark) 

   Bamboos - (بامبو) هنديبوص  ـ 14011000

   Rattans - خيزران ـ 14012000

   Other - غيرها ـ 14019000

 Vegetable products not elsewhere specified or included غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر نباتية منتجات 1404

   Cotton linters - القطن بذورزغب  ـ 14042000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 14042090

   Other - غيرها ـ 14049000

 POLAN،  --- imported by factories as industrial inputsـ ـ فوالن   ـ 14049010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 14049019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 14049090

و دهون وزيوت حيوانية ونباتية، ومنتجات تفككها، دهون  شحوم: 0 القسم 3
 حيواني أو نباتي أصلمحضرة؛ شموع من  ذائيةغ

SECTION III - ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR 
CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR 
VEGETABLE WAXES   

نباتية، ومنتجات تفككها دهون غذائية محضرة؛ شموع  أوودهون وزيوت حيوانية  شحوم 15
 من أصل حيواني أو نباتي

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible 

fats;animal or vegetable waxes 



Code الوصف Description 

ر الدواجن، عدا تلك الداخلة في البند و دهن طيو ( بما في ذلك دهنه) الخنزير شحم 1501
 10.10البند  أو 12.10

Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading No 0209 

or 1503 

 Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading No 1503 10.10فصائل البقر أو الضأن أو الماعز، عدا تلك الداخلة في البند  دهونو  شحوم 1502

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15020010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15020090

و شحم الخنزير و زيت دهن الخنزير و ستيارين زيتي، و زيت دهن و شحم  دهن ستيارين 1503
 بأية طريقة أخرى غير مستحلبة و ال مخلوطة و ال محضرة زيتي،و مرجرين 

Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or 

mixed or otherwise prepared 

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15030010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15030090

بحرية، و إن كانت مكررة، و لكن غير و جزيئاتها، من أسماك أو ثدييات  زيوتو  دهون 1504
 كيماويامعدلة 

Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not 

refined, but not chemically modified 

   Fish-liver oils and their fractions - من كبد األسماك جزيئاتهازيوت و  ـ 15041000

 Are eatingـ ـ ـ     ـ ـ قابلة لألكل  ـ 15041020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15041090

   Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils - و جزيئاتها من أسماك، عدا زيت الكبد زيوتدهون و  ـ 15042000

   Fats and oils and their fractions, of marine mammals - و جزيئاتها، من ثدييات بحرية زيوتدهون و  ـ 15043000

 Are eatingـ ـ ـ     ـ ـ قابلة لألكل  ـ 15043020

 Are eatingـ ـ ـ     العنبر زيتـ ـ  ـ 15043040

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15043090

 Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin) (بما في ذلك الالنولين)و مواد دهنية مشتقة منه  الصوف دهن 1505

و زيوت حيوانية أخرى و جزيئاتها، و إن كانت مكررة، و لكن غير معدلة  دهونو  شحوم 1506
 كيماويا

Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not 

chemically modified 

 Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically و جزيئاته، و إن كان مكررا، و لكن غير معدل كيماويا صويافول  زيت 1507

modified 

   Crude oil, whether or not degummed - و إن كان قد أزيل صمغه خام،زيت  ـ 15071000

 Are eatingـ ـ ـ     كللأل قابلةـ ـ  ـ 15071010



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15071090

   Other - غيرها ـ 15079000

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15079010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15079090

 Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically و جزيئاته، و إن كان مكررا، و لكن غير معدل كيماويا سودانيفول  زيت 1508

modified 

   Crude oil - خامزيت  ـ 15081000

   Other - غيرها ـ 15089000

 Are eatingـ ـ ـ     ـ ـ قابلة لآلكل  ـ 15089020

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 15089090

 Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified را، و لكن غير معدل كيماوياو جزيئاته، و إن كان مكر  الزيتون زيت 1509

   Virgin - ( VIRGIN( ) العصرة األولى) بكرزيت  ـ 15091000

   Other - غيرها ـ 15099000

 Are eatingـ ـ ـ     لآلكل قابلةـ ـ  ـ 15099030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15099090

جزيئاتها متحصل عليها من زيتون فقط، و إن كانت مكررة، و لكن غير  وأخر  زيوت 1510
بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخرى  كيماويا،معدلة 
 10.10في البند  داخلة

Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not 

refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions 

with oils or fractions of heading No 1509 

 are eatingـ ـ ـ    لألكل قابلة  ــ  ـ 15100030

   Other --- غيرها  ـ ـ ـ 15100090

 Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified كان مكررا، و لكن غير معدل كيماويا جزيئاته، و إن ونخيل  زيت 1511

   Crude oil - خامزيت  ـ 15111000

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15111010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15111020

   Other - غيرها ـ 15119000

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15119020



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15119090

عباد الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن، و جزيئاتها، و إن كانت مكررة،  بذور زيوت 1512
 غير معدلة كيماويا لكنو 

Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or 

not refined, but not chemically modified 

   Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof - عباد الشمس أو القرطم، و جزيئاتها بذورزيوت  ـ 15121000

 Crude oilـ  ـ     خامـ زيت  ـ 15121100

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15121110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15121190

   Other -- غيرهاـ  ـ 15121900

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15121920

 Sunflower oil عباد الشمس زيتـ ـ ـ  ـ 15121921

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 15121929

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15121990

 :Cotton-seed oil and its fractions - القطن و جزيئاته بذورزيت  ـ 15122000

   Cotton-seed oil and its fractions - (الجوسيبول ) و إن نزعت ألوانه السطحية الصفراء       خام،ـ زيت  ـ 15122100

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15122110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15122190

   Other -- غيرهاـ  ـ 15122900

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15122920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15122990

، و جزيئاتها، و (الباباسو)، زيت نوى النخيل و زيت نخل البرازيل (كوبرا) الهندجوز  زيت 1513
 مكررة، و لكن غير معدلة كيماويا كانتإن 

Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or 

not refined, but not chemically modified 

   Coconut (copra) oil and its fractions - و جزيئاته( كوبرا)الهند  جوززيت  ـ 15131000

 Crude oilـ  ـ     خامـ زيت  ـ 15131100

 Are eating   ـ ـ ـ  لألكل قابلةـ ـ  ـ 15131110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15131190



Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 15131900

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15131920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15131990

   Palm kernel or babassu oil and fractions thereof - ، و جزيئاتها(الباباسو)النخيل و زيت نخل البرازيل  نوىزيت  ـ 15132000

 Crude oilـ  ـ     خامـ زيت  ـ 15132100

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15132110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15132120

   Other -- غيرهاـ  ـ 15132900

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15132920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15132990

أو الخردل و جزيئاتها، و إن كانت مكررة، و لكن غير معدلة ( كولزا)أو سلجم  اللفت زيوت 1514
 كيماويا

Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but 

not chemically modified 

   Low erucic acid rape or colza oil and its fractions - . ا بمحتوى حمض ايروسيك منخفض أو كولزا أو جزيئاته( لفت بري ) سلجم  زيت ـ 15141000

 Crude oilـ  ـ     خام زيوتـ   ـ 15141100

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15141110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15141190

   Other -- غيرهاـ  ـ 15141900

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلة ـ ـ ـ 15141910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15141990

   Other - غيرها ـ 15149000

   Other - خامـ زيوت  ـ 15149100

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15149110

 Rapeseed oilـ  ـ     اللفت زيتـ ـ ـ  ـ 15149111

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 15149119

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15149190



Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 15149900

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15149910

 Rapeseed oilـ  ـ     اللفت زيتـ ـ ـ  ـ 15149911

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 15149919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15149990

 مكررة،و جزيئاتها، و إن كانت "( جوجوبا"بما فيها زيت )نباتية أخر ثابتة  دهونو  زيوت 1515
 و لكن غير معدلة كيماويا

Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, 

whether or not refined, but not chemically modified 

   Linseed oil and its fractions - جزيئاتهالكتان و  بذرزيت  ـ 15151000

 Crude oilـ  ـ     خامـ زيت  ـ 15151100

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15151110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15151190

   Other -- غيرهاـ  ـ 15151900

 are eatingـ ــ ـ    لألكل قابلةـ ـ ـ  ـ 15151930

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 15151990

   Maize (corn) oil and its fractions - و جزيئاته الذرةزيت  ـ 15152000

 Crude oilـ  ـ     خامـ زيت  ـ 15152100

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15152110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15152120

   Other -- غيرهاـ  ـ 15152900

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15152920

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 15152990

   Castor oil and its fractions - و جزيئاته خروعزيت  ـ 15153000

 Tung oil and its fractions - و جزيئاته تانغزيت  ـ 15154000

   Sesame oil and its fractions - و جزيئاته سمسمزيت  ـ 15155000

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15155020



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15155090

   Other - غيرها ـ 15159000

 Are eatingـ ـ ـ     لألكل قابلةـ ـ  ـ 15159020

  Sweet oil of almonds لوز حلو زيتـ ـ ـ  ـ 15159021

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 15159029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15159030

و زيوت حيوانية أو نباتية، و جزيئاتها، مهدرجة كليا أو جزئيا، معدلة  شحومو  دهون 1516
مكررة،  كانت، و إن (األيلزة)أو معاد أسترتها أو المحولة بطريقة ( متغيرة أسترتها) األسترة

 و لكنها غير محضرة أكثر من ذلك

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly 

hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not 

refined, but not further prepared 

   Animal fats and oils and their fractions - و زيوت حيوانية، و جزيئاتها شحومدهون و  ـ 15161000

 are eatingـ ـ ــ    لألكل قابلةـ ـ ـ  ـ 15161011

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 15161019

   Other -- غيرهاـ  ـ 15161090

 Fish oil,can be eaten with high content of vitamin سمك، قابل لألكل أو ذات محتوى عالي من الفيتامين زيتـ ـ ـ  ـ 15161091

 Sperm oil العنبر زيتـ ـ ـ  ـ 15161092

 Other, of fish or marine mammals من السمك أو الثدييات البحرية غيرها،ـ ـ ـ  ـ 15161093

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 15161099

   Vegetable fats and oils and their fractions - نباتية، و جزيئاتها زيوتدهون و  ـ 15162000

 are eatingـ ـ ــ    لألكل قابلةـ ـ ـ  ـ 15162011

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 15162019

 Date-seed hydrogenated oil, imported by factories as industrial inputs --- قابلة لألكل غيرها،ـ ـ  ـ 15162030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15162090

 Oil, castor-oil plant خروع زيتـ ـ ـ  ـ 15162091

 Flax-seed oil بزر الكتان زيتـ ـ ـ  ـ 15162092

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 15162099



Code الوصف Description 

أو محضرات صالحة لألكل من دهون و شحوم و زيوت نباتية أو حيوانية  مخاليط مرجرين؛ 1517
دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة، داخلة في هذا الفصل، عدا الدهون أو  جزيئاتأو من 
 10.10الزيوت الصالحة لألكل و جزيئاتها الداخلة في البند  وم الشحو 

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils 

or of fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or 

oils or their fractions of heading No 1516 

   Margarine, excluding liquid margarine - باستثناء المرجرين السائل مرجرين، ـ 15171000

   Other - غيرها ـ 15179000

 Vegetable fats of hydrogenated palm oil --- من دهون و زيوت نباتية خالئطـ ـ  ـ 15179020

 Containing olive oil على زيت زيتون محتويةـ ـ ـ  ـ 15179021

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 15179029

 Other , Imported by factories as industrial inputs --- زيت منتجاتـ ـ  ـ 15179030

و شحوم حيوانية أو نباتية، و جزيئاتها، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها  دهونو  زيوت 1518
بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل ( مبلمرة)يئات أو منفوخة أو موحدة الجز  مكبرتةأو 
؛ مخاليط أو 10.10معدلة كمياويا بطريقة أخرى، باستثناء ما يدخل منها في البند  أو

 غير صالح محضرات

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, 

dehydrated, sulphurised, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas 

or otherwise chemically modified, excluding those of heading No 1516; inedible 

mixtures or preparations 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15180015

 Oil, castor-oil plant خروع زيتـ ـ ـ  ـ 15180021

 Flax-seed oil نبذرة الكتا زيتـ ـ ـ  ـ 15180022

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 15180029

 Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes خام؛ مياه و قلويات جليسيرينية( جليسرين) جليسيرول 1520

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 15201090

شرات أخر و بياض و شمع نحل و شموع ح( عدا الجليسيريدات الثالثية)نباتية شموع 1521
 ، و إن كانت مكررة أو ملونة(سببرماسيتي)الحوت 

Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and 

spermaceti, whether or not refined or coloured 

   Vegetable waxes - نباتيةشموع  ـ 15211000

   Other - غيرها ـ 15219000

صناعة األغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛ تبغ  منتجات: 0 القسم 4
 وأبدال تبغ مصنعة

SECTION IV - PREPARED FOODSTUFFS; BEVERAGES, SPIRITS AND 
VINEGAR; TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO 
SUBSTITUTES   



Code الوصف Description 

 Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or لحيوانية أو النباتيةالمواد الدهنية أو الشموع ا معالجةبقايا ناتجة عن  ديجرا؛ 1522

vegetable waxes 

 Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic أو أسماك أو قشريات أو الرخويات أو ال فقاريات مائية أخر لحوم محضرات 16

invertebrates. 

و منتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء و أطراف أو من دم حيواني؛ ( بأنواعه) سجق 1601
 أساسها هذه المنتجات غذائيةمحضرات 

Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations 

based on these products 

   Other --- يرهاغـ ـ  ـ 16010090

 Other prepared or preserved meat, meat offal or blood محفوظة أخر من لحم أو من أحشاء و أطراف أو من دم حيواني أصنافو  محضرات 1602

   Homogenised preparations - متجانسةمحضرات  ـ 16021000

   Of liver of any animal - أي من الحيوانات أكبادمن  ـ 16022000

 Homogeneous preparation متجانسة محضراتـ ـ  ـ 16022010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16022090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 16022099

 :Of poultry of heading 01.05 - 10.10و الدواجن الداخلة في البند  الطيورمن  ـ 16023000

   01.05 آOf poultry of heading - يةو دجاجات روم ديوكـ من  ـ 16023100

 Homogeneous preparation متجانسة محضراتـ ـ  ـ 16023110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16023190

   Of fowls of the species Gallus domesticus -- و دجاجات من فصائل جالوس دومسيتكاس ديوكـ من  ـ 16023200

 Homogeneous preparation سةمتجان محضراتـ ـ  ـ 16023210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16023290

   Other -- غيرهاـ  ـ 16023900

 Homogeneous preparation متجانسة محضراتـ ـ  ـ 16023910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16023990

 :Of swine - الخنازير فصيلةمن  ـ 16024000

   Of swine - و قطعه الخنزيرـ فخذ  ـ 16024100

   Shoulders and cuts thereof -- و قطعه الخنزيرـ كتف  ـ 16024200



Code الوصف Description 

   Other, including mixtures -- بما فيها المخاليط غيرها،ـ  ـ 16024900

 Homogeneous preparation متجانسة محضراتـ ـ  ـ 16024910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16024990

   Of bovine animals - األبقار ةفصيلمن  ـ 16025000

 Homogeneous preparation متجانسة محضراتـ ـ  ـ 16025010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16025090

 Containing more than 20.0% and the weight of poultry meat وزنا من لحوم الدواجن% 11.1على اكثر من  محتويةـ ـ ـ  ـ 16025091

   Other ---- غيرهاـ ـ  ـ ـ 16025099

   Other, including preparations of blood of any animal - فيها المحضرات من دم أي من الحيوانات بماغيرها،  ـ 16029000

 Homogeneous preparation متجانسة محضراتـ ـ  ـ 16029010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16029090

 Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic و أسماك أو قشريات أو رخويات أو ال فقريات مائية أخرلحم أ عصاراتو  خالصات 1603

invertebrates 

 Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish و أبداله المحضرة من بيض األسماك( كافيار)أو محفوظة؛ خبياري  محضرة أسماك 1604

eggs 

   Fish, whole or in pieces, but not minced - أو مقطعة، و لكن غير مفرومة كاملةأسماك  ـ 16041000

 Salmon -- سلمونـ  ـ 16041100

 Packages within the circle of the air عبوات مفرغة من الهواء ضمنـ ـ  ـ 16041110

 Active segments (mixtures) (خالئط)ناشطة  شرائحـ ـ  ـ 16041120

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16041190

   Herrings -- ـ رنجة ـ 16041200

 Impressive and pickled in barrels, with the exception stored in salt و مخللة في براميل، عدا المحفوظة في ماء مالح مبهرةـ ـ  ـ 16041210

water 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16041290

   Sardines, sardinella and brisling or sprats -- و ساردينيال و رنجة صغيرة أو اسبرط سردينـ  ـ 16041300

 Thickness Ancovp Salted and Flavored انشوفة مملح و منّكه سمكـ ـ  ـ 16041320

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16041390



Code الوصف Description 

   Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) -- "ساردا"بونيت مخطط البطن و بونيت األطلنطي  وـ تونة  ـ 16041400

 Active segments (mixtures) (خالئط)ناشطة  شرائحـ ـ  ـ 16041420

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16041490

   Mackerel -- (ماكريل) إسقمريـ  ـ 16041500

 Active segments (mixtures) (خالئط)ناشطة  شرائحـ ـ  ـ 16041520

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16041590

   Anchovies -- أنشوجة أسماكـ  ـ 16041600

   Other -- غيرهاـ  ـ 16041900

 Active segments (mixtures) (خالئط)ناشطة  شرائحـ ـ  ـ 16041920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16041990

   Other prepared or preserved fish - محضرة أو محفوظة أخرأسماك  ـ 16042000

 .Composite and homogenized preparations --- و سلمون LACHSلوقس  نوعـ ـ من  ـ 16042010

 Homogeneous preparation متجانسة محضراتـ ـ  ـ 16042020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 16042039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16042090

   Caviar and caviar substitutes - و أبداله( كافيار)خبياري  ـ 16043000

 Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved و ال فقريات مائية أخر، محضرة أو محفوظة رخوياتو  قشريات 1605

   Crab - (كابوريا) سرطانات ـ 16051000

   Shrimps and prawns - (جمبري)روبيان  ـ 16052000

   Lobster - البحرعقارب  ـ 16053000

   Other crustaceans - قشريات أخر  ـ 16054000

   Other - غيرها ـ 16059000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 16059090

 .Sugars and sugar confectionery سكرية ومصنوعات سكر 17

 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form و سكروز نقي كيماويا، بحالتها الصلبة( بنجر)سكر شوندر  أوقصب  سكر 1701



Code الوصف Description 

 :Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter - ال يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة خامسكر  ـ 17011000

   Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter - قصبـ سكر  ـ 17011100

   Beet sugar -- (بنجر) شوندرـ سكر  ـ 17011200

   Other - غيرها ـ 17019000

   Other - على منكهات أو مواد تلوين مضافة يحتويـ  ـ 17019100

   Other -- غيرهاـ  ـ 17019900

سكر، كتل سكر و حلوى السكر غير مذكورة و ال داخلة في البند  مكعباتـ ـ  ـ 17019910
0110.1011 

--- Refined sugar 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 17019990

 فيأخر، بما فيها الالكتوز و المالتوز و الجلوكوز و الفركتوز النقية كيماويا،  سكر أنواع 1702
لتها الصلبة؛ سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة؛ عسل حا

 (كراميل)و إن كان ممزوجا بعسل طبيعي؛ سكر أو عسل أسود محروقان  اصطناعي،

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, 

in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring 

matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel 

 :Lactose and lactose syrup - سائل الالكتوز والكتوز  ـ 17021000

 علىئي، محسوبا وزنا أو اكثر من الالكتوز، معبرا عنه بالكتوز ال ما% 11على  محتوياـ  ـ 17021100
 أساس المادة الجافة

- Lactose and lactose syrup   

   Other -- غيرهاـ  ـ 17021900

   Maple sugar and maple syrup - وشراب القيقب القيقبسكر  ـ 17022000

وزنا من  11%جلوكوز، ال يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من  وشرابجلوكوز  ـ 17023000
 على الحالة الجافة محسوبا الفركتوز

- Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state 

less thanآ20 آ % by weight of fructose   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 17023090

أو أكثر و لكن أقل وزنا  11%شراب جلوكوز كثيف، يحتوي على فركتوز بنسبة  وجلوكوز  ـ 17024000
 على الحالة الجافة محسوبة، 01%من 

- Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at leastآ20 آ % but less 

thanآ50 آ % by weight of fructose, excluding invert sugar   

   Chemically pure fructose - كيماويا نقيفركتوز  ـ 17025000

وزنا من الفركتوز،  01%من الفركتوز و شراب الفركتوز، تحتوي على أكثر من  أخرأنواع  ـ 17026000
 على الحالة الجافة محسوبا

- Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more thanآ50 آ % by 

weight of fructose, excluding invert sugar   

 Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in - فيها السكر المحول بمايرها، غ ـ 17029000



Code الوصف Description 

the dry state 50آ % by weight of fructose   

 .Chemically pure maltose --- صناعي عسلـ ـ  ـ 17029010

 Imported by factories as industrial inputs --- ى إضافات كنكهة أو ملونةبحالة صلبة، محتوية عل غيرها،ـ ـ  ـ 17029030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 17029090

 Molasses resulting from the extraction or refining of sugar ناتج عن استخالص تكرير السكر( دبس سكر)أسود  عسل 1703

   Cane molasses - السكرمن قصب ( دبس سكر) أسودعسل  ـ 17031000

   Other - غيرها ـ 17039000

 Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa ، ال تحتوي على الكاكاو(بما فيها الشوكوالته البيضاء" )سكاكر" سكرية مصنوعات 1704

   Chewing gum, whether or not sugar-coated - ، و إن كان مكسوا بالسكر(علك) المضغلبان  ـ 17041000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 17041090

   Other - غيرها ـ 17049000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 17049030

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 17049039

 .Cocoa and cocoa preparations الكاكاو ومحضرات كاكاو 18

 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted اتها، و إن كانت محمصةو كسار  كاكاو، حبوب 1801

 Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste و غالالت و نفايات كاكاو أخر عصافاتو  قشور 1802

 Cocoa paste, whether or not defatted و إن كان منزوعا دسمها كاكاو، عجينة 1803

   Not defatted - سمهابد ـ 18031000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 18031090

   Wholly or partly defatted - كليا أو جزئيا دسمهامنزوع  ـ 18032000

 Cocoa pieces (Cocoa cakes) (كعك كاكاو)كاكاو  قطعـ ـ  ـ 18032010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 18032090

 Cocoa butter, fat and oil دسمه و زيته كاكاو، زبده 1804

 Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter ال يحتوي على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر كاكاو مسحوق 1805

 Chocolate and other food preparations containing cocoa محضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو و شوكوالته 1806



Code الوصف Description 

   Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter - يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر كاكاومسحوق  ـ 18061000

كغ أو بشكل سائل أو  1بشكل كتل أو ألواح أو قضبان يتجاوز وزنها  أخرمحضرات  ـ 18062000
ماثلة، في أوعية أو في أغلفة جاهزة للتداول أو حبيبات أو بأشكال أخر م مسحوقمعجون أو 

 كغ 1يزيد وزن محتواها عن  الفوري،

- Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more thanآ2 آ kg or in liquid, 

paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of 

a content exceedingآ2 آ kg   

 :Other, in blocks, slabs or bars - كتل أو ألواح أو قضبان بشكلغيرها،  ـ 18063000

   Other, in blocks, slabs or bars - محشوةـ  ـ 18063100

   Not filled -- محشوةـ غير  ـ 18063200

   Other - غيرها ـ 18069000

 Halawa حالوةـ ـ  ـ 18069010

  Chocolate شوكوالتهـ ـ  ـ 18069020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 18069090

 Sweets ـ ـ ـ حلويات  ـ 18069091

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 18069099

 Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب؛ فطائر أساسها محضرات 19

؛ محضرات غذائية من الدقيق أو السميد أو النشا أو من (مالت)الناشظ  الشعير خالصات 1901
وزنا  01%التي ال تحتوي على كاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن  المالت،خالصات 
أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كليا، غير مذكورة و ال داخلة في مكان  علىمحسوبة 

، غير 10.10إلى 10.11غذائية من األصناف الداخلة في البنود من راتمحضآخر؛ 
وزنا محسوبة على أساس مادة  0%أو محتوية عليه بنسبة تقل عن  كاكاومحتوية على 

 و ال داخلة في مكان آخر ورةدسمها كليا، غير مذك المنزوعالكاكاو 

Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, 

not containing cocoa or containing less thanآ40 آ % by weight of cocoa 

calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food 

preparations of goods ofآ headingsآ04.01 آ to04.04 آ, not containing cocoa or 

containing less thanآ5 آ % by weight of cocoa calculated on a totally defatted 

basis, not elsewhere specified or included   

   Preparations for infant use, put up for retail sale - مهيأة للبيع بالتجزئة األطفال،محضرات معدة لتغذية  ـ 19011000

الحمية المصنوعة من دقيق فول الصويا، محتوية على زيت فول الصويا و  ضراتمحـ ـ  ـ 19011010
أخرى، مواد كربوهيدراتية و ملح؛ محضرات حمية أساسها الدقيق غير محتوية  نباتيةزيوت 
 الجلوتين على

Processed diet made from soy flour, which contains soybean oil and 

other vegetable oils, salt and materials Krbohedratip; processed based 

on the strict diet, however, contain Gluten 

 Other --- 1010.1111لغاية  1010.1111غذائية من أصناف البنود  محضراتـ ـ  ـ 19011090



Code الوصف Description 

   19.05 آMixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading - 01.10عجائن مستخدمة لتحضير منتجات المخابز الداخلة في البند  ومخاليط  ـ 19012000

 Imported by factories as industrial inputs --- سميد، نشاء أو خالصات الشعير الناشظ دقيق،ـ ـ من  ـ 19012010

 Others, containing cocoa محتوية على كاكاو غيرها،ـ ـ  ـ 19012020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 19012090

   Other - غيرها ـ 19019000

الحمية المصنوعة من دقيق فول الصويا، محتوية على زيت فول الصويا و  محضراتـ ـ  ـ 19019010
أخرى، مواد كربوهيدراتية و ملح؛ محضرات حمية أساسها الدقيق غير محتوية  نباتيةزيوت 
 الجلوتين، خالصات الشعير الناشظ على

Processed diet made from soy flour, which contains soybean oil and 

other vegetable oils, salt and materials Krbohedratip; processed based 

on the strict diet, however, contain Gluten, Barley Nacz Abstracts 

 Food preperations of items 0401.0000 to 0404.0000 1010.1111غاية ل 1010.1111غذائية من أصناف البنود  محضراتـ ـ  ـ 19019020

 Pouder مسحوق بشكل  ــ ـ  ـ 19019021

 Cheese substitute الجبنة بديل  ــ ـ  ـ 19019022

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 19019029

 Special food preparations for handicapped (1) --- أو سميد أو نشاء أو خالصات الشعير الناشظ دقيقـ ـ من  ـ 19019030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 19019090

ن كانت مطبوخة أو محشوة  غذائية، عجائن 1902 أو محضرة ( باللحم أو بأي مادة أخرى)وا 
مثل السباجتي أو المعكرونة أو الشعرية أو الالزانيا أو النوكي أو الرافيولي  أخرىبطريقة 

 ني؛ الكسكسى، و إن كان محضراالكانيلو  أو

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or 

otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, 

ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared 

 :Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared - غير مطبوخة و ال محشوة و ال محضرة بطريقة أخرى يةغذائعجائن  ـ 19021000

   Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared - على بيض تحتويـ  ـ 19021100

 Wheat حنطةـ ـ  ـ 19021110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 19021190

   Other -- غيرهاـ  ـ 19021900

 imported by factories as production inputs--- حنطةـ ـ  ـ 19021910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 19021990

   Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared - محشوة، و إن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى غذائيةعجائن  ـ 19022000



Code الوصف Description 

 Filled with other materials بمواد أخرى محشوةـ ـ  ـ 19022090

   Other pasta - أخر غذائيةعجائن  ـ 19023000

   Couscous - كسكسى ـ 19024000

 Prepared مجهزةـ ـ  ـ 19024010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 19024090

بات أو حبوب مدورة أو نخاالت أو أبدالها محضرة من النشا، بشكل رقائق أو حبي و تابيوكا 1903
 مماثلة بأشكال

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, 

grains, pearls, siftings or similar forms 

من الحبوب و منتجات الحبوب المتحصل عليها بالتنفيش أو التحميص  محضرة أغذية 1904
 بشكلبشكل حبات أو بشكل رقائق أو ( عدا الذرة)؛ حبوب "(فلكس كورن" ذرةالمثل رقائق )

 محضرة، مطبوخة مسبقا أو (باستثناء الدقيق و السميد)حبات مشغولة بطريقة أخرى 
 بطريقة أخرى، غير مذكورة و ال 

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal 

products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain 

form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and 

meal), pre-cooked or ot 

   Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products - من الحبوب و منتجات الحبوب المتحصل عليها بالتنفيش أو التحميص محضرةأغذية  ـ 19041000

 Contains cocoa كاكاوعلى  محتويةـ ـ  ـ 19041010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 19041090

متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة، أو من مخاليط من رقائق  محضرةأغذية  ـ 19042000
 مع رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة محمصةير حبوب غ

- Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of 

unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals   

 Contains cocoa على كاكاو محتويةـ ـ  ـ 19042010

   Other --- هاغير ـ ـ  ـ 19042090

   Bulgur wheat - ( BULGUR WHEAT) برغل  ـ 19043000

   Other - غيرها ـ 19049000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 19049090

و كعك و بسكويت و غيرها من منتجات المخابز، و إن كانت تحتوي على  فطائرو  خبز 1905
راشيم الفارغة من النوع المستخدم و الب( خبز القربان)الويفر المنتفشة  رقائقكاكاو؛ 

 الصيدلة، رقائق الويفر المبصومة أوراق األرز و المنتجات المماثلة لمحضرات

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not 

containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for 

pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products 

   Crispbread - (مقرمش)خبز هش  ـ 19051000



Code الوصف Description 

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 19051090

   Gingerbread and the like - بالزنجبيل و ما شابهه معجونخبز  ـ 19052000

 For diabetes patients بمرضى السكري الخاصةـ ـ  ـ 19052010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 19052090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 19052099

 :Sweet biscuits; waffles and wafers - فطائر ذات ترابيع مجوفة و رقائق ويفر منتفشة محال؛بسكويت  ـ 19053000

   Sweet biscuits; waffles and wafers - (حلو ) ورقائق محال  بسكويتـ   ـ 19053100

%  0.0حسب الوزن أو ليست أقل من  أكثرأو %  01على بيض بنسبة  المحتويةـ   ـ ـ 19053110
 دسم الحليب %  1.0دهن الحليب أو ال أقل من 

--- Sweet biscuits, specially prepared for infants 

   Other ---    غيرهاـ ـ   ـ 19053190

   Waffles and wafers -- بسكويتـ   ـ 19053200

 Other non-packed ـ ـ غيرها غير محشوة  ـ 19053220

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 19053290

   Rusks, toasted bread and similar toasted products - خبز محمص، و منتجات محمصة مماثلة أوبقسماط  ـ 19054000

   Other ---- ـ ـ ـ غيرها   ـ 19054039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 19054090

   Other - غيرها ـ 19059000

 Special cakes or biscuits for patients suffering from diabetes السكري  بمرضىـ ـ بسكويت أو كعك الخاص  ـ 19059020

 .Cooked paste in advance to prepare for the main products mentioned item 19.05 .  01.10ـ العجين المطبوخ مسبقا لتحضير منتجات المذكورة بالبند الرئيسي  ـ ـ 19059030

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 19059090

من %  0.0أو التقل عن  الوزنأو أكثر حسب  %  01ـ ـ المحتوية على بيض بنسبة  ـ ـ 19059091
   الحليبمن دسم %  1.0دهن الحليب أو ال تقل عن 

Containing eggs by 10% or more by weight or less than 1.5% of milk fat or not less 

than 2.5% of milk fat 

 الدقيقمن وزن %  00ـ ـ غيرها ، المحتوية على دقيق ليس من القمح بكمية التزيد عن  ـ ـ 19059092
 الكلي   

Others, containing a precise quantity of wheat is less than the 15% of the total 

weight of flour 

   Other ---- ـ ـ ـ غيرها      ـ 19059099



Code الوصف Description 

 .Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants فواكه، وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من النباتات خضر، محضرات 20

ن نباتات صالحة لألكل، محضرة أو محفوظة و أثمار قشرية و أجزاء أخر م فواكهو  خضر 2001
 بحمض الخليك أوبالخل 

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved 

by vinegar or acetic acid 

   Cucumbers and gherkins - و خيار صغير محبب قثاءخيار و  ـ 20011000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20011090

   Other - غيرها ـ 20019000

 Olive زيتونـ ـ  ـ 20019010

   Maize (corn) ذرةـ ـ  ـ 20019030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20019090

 Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك( طماطم) بندوة 2002

   Tomatoes, whole or in pieces - ، كاملة أو مقطعة(طماطم)بندورة  ـ 20021000

   Other - غيرها ـ 20029000

 Tomato sauce بندورة صلصةـ ـ  ـ 20029010

 In powder مسحوق بشكلـ ـ  ـ 20029020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20029090

 Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or محفوظة بغير الخل أو حمض الخليكمحضرة أو  كمأة،و  فطور 2003

acetic acid 

   Mushrooms of the genus Agaricus - ( AGARICUS) نوع  منفطور  ـ 20031000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20031090

   Truffles - كمأة ـ 20032000

   Other - غيرها ـ 20039000

أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، مجمدة، عدا المنتجات  محضرةأخر  خضر 2004
 21.10الداخلة في البند 

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic 

acid, frozen, other than products of heading 2006 

   Potatoes - (بطاطس)بطاطا  ـ 20041000

 Products of flour or crushing من الدقيق أو الجرش منتجاتـ ـ  ـ 20041010

 Homogeneous preparation متجانسة محضراتـ ـ  ـ 20041020



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20041090

   Other vegetables and mixtures of vegetables - و مخاليط من خضر أخرخضر  ـ 20049000

 Products of flour or crushing من الدقيق أو الجرش منتجاتـ ـ  ـ 20049010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 20049019

 Homogeneous preparation متجانسة محضراتـ ـ  ـ 20049020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20049090

 Sweet maize حلوة ذرةـ ـ ـ  ـ 20049093

   قرنية بقولـ ـ ـ  ـ 20049094

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 20049099

أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة، عدا المنتجات  محضرةأخر  خضر 2005
 21.10 البندالداخلة في 

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic 

acid, not frozen, other than products of heading No 2006 

   Homogenised vegetables - متجانسةخضر  ـ 20051000

   Potatoes - (بطاطس)بطاطا  ـ 20052000

 Products of flour or crushing من الدقيق أو الجريش منتجاتـ ـ  ـ 20052010

 Homogeneous preparation متجانسة محضراتـ ـ  ـ 20052020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20052090

   Peas (Pisum sativum) - (بيزوم ساتيفيوم)بازالء  ـ 20054000

 Products of flour or crushing من الدقيق أو الجرش منتجاتـ ـ  ـ 20054010

 Homogeneous preparation متجانسة محضراتـ ـ  ـ 20054020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20054090

 :Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) - (من نوع فيجنا أو فاسيولوس)فاصولياء  ولوبياء  ـ 20055000

   Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) - (حبات)أو فاصوليا،  لوبياـ  ـ 20055100

   Other -- غيرهاـ  ـ 20055900

 Homogeneous preparation متجانسة محضراتـ ـ  ـ 20055920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20055990



Code الوصف Description 

   Asparagus - (أسباراجوس)هليون  ـ 20056000

   Olives - زيتون ـ 20057000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20057090

   Sweetcorn (Zea mays var. saccharata) - (زياميس ، نوع ساكاراتا) حلوةذرة  ـ 20058000

   Other --- غيرها ـ ـ ـ 20058090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 20058099

 Other vegetables and mixtures of vegetables - خضر اخر وخليط خضر  ـ 20059000

   Other vegetables and mixtures of vegetables - (بوص هندي) بامبو  براعمـ  ـ 20059100

   Other - غيرها ـ 20059900

 Homogeneous preparation متجانسة محضراتـ ـ  ـ 20059920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20059990

و أثمار قشرية و قشور فواكه و أجزاء أخر من النباتات، محفوظة بالسكر  فواكهو  خضر 2006
 (بطريقة التقطر أو التلميع أو التبلور)

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar 

(drained, glacé or crystallised) 

أو هريس أو عجين فواكه أو أثمار قشرية، ( مرمالد)فواكه و خبيص  هالمو  مربى 2007
 إليها سكر أو مواد تحلية أخر أضيفمطبوخة، و إن 

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, 

obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other 

sweetening matter 

   Homogenised preparations - متجانسةمحضرات  ـ 20071000

   Other - غيرها ـ 20079000

   Other - حمضيه فواكهـ  ـ 20079100

   Other -- غيرهاـ  ـ 20079900

   Other --- غيرهاـ  ـ ـ 20079990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 20079999

قشرية و أجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل، محضرة أو محفوظة بطريقة  أثمارو  فواكه 2008
أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو مشروبات روحية، غير مذكورة و ال  إنأخرى، و 

 مكان آخر فيداخلة 

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, 

whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, 

not elsewhere specified or included 

 :Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together - و فول سوداني و بذور أخر، و إن كانت مخلوطة معا قشريةأثمار  ـ 20081000



Code الوصف Description 

   Nuts, groundnuts and other seeds, whether or not mixed together - سودانيـ فول  ـ 20081100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20081190

   Other, including mixtures -- بما فيها المخاليط غيرها،ـ  ـ 20081900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 20081939

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20081990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 20081999

   Pineapples - أناناس ـ 20082000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20082090

   Citrus fruit - (حمضيات) حمضيهفواكه  ـ 20083000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20083090

   Pears - (أجاص)كمثرى  ـ 20084000

 Beverages in non-disabled to contain more than 2% by volume of حجما من الكحول% 1غير معطلة تحوي على اكثر من  مشروباتـ ـ في  ـ 20084020

alcohol 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20084090

   Apricots - مشمش ـ 20085000

 Beverages in non-disabled to contain more than 2% by volume of حجما من الكحول% 1غير معطلة تحوي على اكثر من  مشروباتـ في ـ  ـ 20085020

alcohol 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20085090

   Cherries - كرز ـ 20086000

 Beverages in non-disabled to contain more than 2% by volume of الكحول حجما من% 1غير معطلة تحوي على اكثر من  مشروباتـ ـ في  ـ 20086020

alcohol 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20086090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 20086099

   Peaches, including nectarines - (دراق)خوخ  ـ 20087000

 Beverages in non-disabled to contain more than 2% by volume of حجما من الكحول% 1ر من غير معطلة تحوي على اكث مشروباتـ ـ في  ـ 20087020

alcohol 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20087090



Code الوصف Description 

   Strawberries - (فراولة ، فريز )  ارضيتوت  ـ 20088000

 Beverages in non-disabled to contain more than 2% by volume of حجما من الكحول% 1غير معطلة تحوي على اكثر من  مشروباتـ ـ في  ـ 20088020

alcohol 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20088090

 :Other, including mixtures other than those of subheading 2008.19 - 1110.0111فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي  بماغيرها،  ـ 20089000

   2008.19 آOther, including mixtures other than those of subheading - النخيلـ قلب  ـ 20089100

   Mixtures -- مخاليطـ  ـ 20089200

 Beverages in non-disabled to contain more than 2% by volume of حجما من الكحول% 1غير معطلة تحوي على اكثر من  مشروباتـ ـ في  ـ 20089230

alcohol 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20089290

   Other -- غيرهاـ  ـ 20089900

 Plum برقوقـ ـ  ـ 20089910

 Beverages in non-disabled to contain more than 2% by volume of حجما من الكحول% 1مشروبات غير معطلة تحوي على اكثر من  فيـ ـ ـ  ـ 20089912

alcohol 
   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 20089919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20089990

و عصير خضر، غير مختمر و ال مضاف إليه ( بما فيه سالفة العنب) فواكه عصير 2009
 و إن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر روحية،مشروبات 

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not 

containing added spirit, whether or not containing added sugar or other 

sweetening matter 

 :Orange juice - برتقالعصير  ـ 20091000

   Orange juice - ـ مجمد ـ 20091100

 Concentrates of natural juice in packings of 25 kg or more --- كغ أو اكثر 011ضمن عبوات تحتوي على  مركزات،ـ ـ  ـ 20091110

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 20091119

 Other --- من العصائر غيرهاـ ـ  ـ 20091190

   20 آNot frozen, of a Brix value not exceeding --  11فيه عن  بركسـ غير مجمد ال تزيد قيمة  ـ 20091200

 Concentrates of natural juice in packings of 25 kg or more --- كغ أو اكثر 011وي على عبوات تحت ضمن  ــ  ـ 20091210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20091290



Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 20091900

 Concentrates of natural juice in packings of 25 kg or more --- كغ أو اكثر 011ضمن عبوات تحتوي على  مركزات،ـ ـ  ـ 20091910

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 20091919

 Other --- من العصائر غيرهاـ ـ  ـ 20091990

 :Grapefruit juice - (جريب فروت)هندي  ليمونعصير  ـ 20092000

   Grapefruit (including pomelo) juice -  11فيه عن ( BRIX VALUE)بركسـ ال تزيد قيمة  ـ 20092100

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 20092129

   Other --- غيرها  ــ  ـ 20092130

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 20092133

   Other -- غيرهاـ  ـ 20092900

 Concentrates of natural juice in packings of 25 kg or more --- كغ أو اكثر 011عبوات تحتوي على  ضمن  ــ  ـ 20092910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20092990

 :Juice of any other single citrus fruit - أي نوع أخر من الحمضيات منعصير  ـ 20093000

   Juice of any other single citrus fruit - 11فيه عن ( BRIX VALUE)قيمة بركس تزيدـ ال  ـ 20093100

 Concentrates of natural juice in packings of 25 kg or more --- ركغ أو اكث 011عبوات تحتوي على  ضمن  ــ  ـ 20093110

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 20093190

   Other -- غيرهاـ  ـ 20093900

 Concentrates of natural juice in packings of 25 kg or more --- كغ أو اكثر 011عبوات تحتوي على  ضمن  ــ  ـ 20093910

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 20093919

 Other --- ـ ـ غيرها،  ـ 20093990

 :Pineapple juice - أناناسعصير  ـ 20094000

   Pineapple juice - 11فيه عن ( BRIX VALUE)قيمة بركس تزيدـ ال  ـ 20094100

   Other --- غيرهاـ   ـ 20094900

   Tomato juice - (بندورة) طماطمعصير  ـ 20095000

 Powder مسحوقـ ـ  ـ 20095010



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20095090

 Other kinds of juice من العصائر غيرهاـ ـ ـ  ـ 20095099

 :Grape juice (including grape must) - (بما فيه سالفة العنب) عنبعصير  ـ 20096000

   Grape juice (including grape must) - 11فيه عن ( BRIX VALUE)قيمة بركس تزيدـ ال  ـ 20096100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20096190

   Other -- غيرهاـ  ـ 20096900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20096990

 :Apple juice - تفاحعصير  ـ 20097000

   Apple juice - 11فيه عن ( BRIX VALUE)قيمة بركس تزيدـ ال  ـ 20097100

 Concentrates of natural juice in packings of 25 kg or more --- كغ أو اكثر 011عبوات تحتوي على  ضمن  ــ  ـ 20097110

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 20097190

   Other -- غيرهاـ  ـ 20097900

 Within the packages containing 100 kg or more كغ أو اكثر 011عبوات تحتوي على  ضمنـ ـ  ـ 20097930

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 20097990

   Juice of any other single fruit or vegetable - أي نوع آخر من الفواكه أو الخضار منعصير  ـ 20098000

 Concentrated fruit juices in packings of 25 kg or more ---  عصير مركزاتـ   ـ 20098020

 Grapes  عنبـ   ـ 20098021

 Pear (Plum) ( أجاص )  كمثرىـ   ـ 20098022

 Appricot مشمشـ   ـ 20098023

 Peach (peach) (دراق) خوخـ   ـ 20098024

 Mango (مانجو )  منجاـ   ـ 20098025

 Ground strawberry (black) ( االسود ) االرض البري  توتـ   ـ 20098026

 Cherry كرزـ   ـ 20098027

   Other --- غيرهاـ   ـ 20098029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20098090



Code الوصف Description 

   Mixtures of juices - عصائرخليط  ـ 20099000

 Containing more than 50% of the grape juice من عصير العنب% 01على اكثر من  محتويةـ ـ  ـ 20099010

 Concentrates مركزاتـ ـ ـ  ـ 20099011

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 20099019

 Concentrated fruit juices in packings of 25 kg or more --- من عصير الحمضيات أو البندوره أو التفاح% 01على اكثر من  محتويهـ ـ  ـ 20099020

 Concentrations within the packages, containing 100 kg or more كغ أو اكثر 011ضمن عبوات تحوي  مركزاتـ ـ ـ  ـ 20099021

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 20099024

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 20099090

 .Miscellaneous edible preparations متنوعة غذائية محضرات 21

و مركزات بن أو شاي أو مته و محضرات أساسها هذه المنتجات أو  أرواحو  خالصات 2101
محمصة أو غيرها من أبدال البن ( شكوريا)المته؛ هندباء  الشاي أو أوأساسها البن 
 و خالصاتها و مركزاتها أرواحهاالمحمصة، و 

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations 

with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted 

chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and 

concentrates thereof 

أرواح و مركزات بن، و محضرات أساسها هذه الخالصات أو األرواح أو  وخالصات  ـ 21011000
 البن أساسهاالمركزات أو 

- Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of 

these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee: 

 Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of - و أرواح و مركزات خالصاتـ  ـ 21011100

these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee   

 Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a -- أساسها الخالصات أو األرواح أو المركزات أو أساسها البن محضراتـ  ـ 21011200

basis of coffee   

أساسها هذه الخالصات أو األرواح أرواح و مركزات شاي أو مته و محضرات  وخالصات  ـ 21012000
 أو أساسها الشاي أو المته المركزاتأو 

- Extracts, essences and concentrates, of tea or matأ©, and preparations with a basis 

of these extracts, essences or concentrates, or with a basis of tea or matأ©   

 Mixture of tea and sugar, milk, fat, or any other flavor materials الشاي و السكر، اللبن، دهن، أو أي مواد منكه أخرى من خليطـ ـ  ـ 21012010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 21012090

محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة، و خالصاتها و أرواحها و ( شكوريا)هندباء  ـ 21013000
 مركزاتها

- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and 

concentrates thereof   

 Dandelion (Cekoria) Toaster محمصة( شيكوريا) هندباءـ ـ  ـ 21013010

 Alternatives of coffee, a quick preparation البن، سريعة التحضير بدائلـ ـ  ـ 21013020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 21013090



Code الوصف Description 

عدا )؛ كائنات مجهرية دقيقة أخر وحيدة الخلية، ميتة (حية أو ميتة غير فعالة) خمائر 2102
 ؛ مساحيق محضرة للتخمير(01.12الداخلة في البند  اللقاحات

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not 

including vaccines of heading No 3002); prepared baking powders 

   Active yeasts - فعالة حية ئرخما ـ 21021000

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 21021090

   Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead - غير فعالة؛ كائنات مجهرية دقيقة أخر وحيدة الخلية، ميتة ميتةخمائر  ـ 21022000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 21022090

   Prepared baking powders - للتخمير محضرةمساحيق  ـ 21023000

ومحضرات للصلصات؛ توابل مخلوطة؛ دقيق و مساحيق خردل وخردل  محضرة صلصات 2103
 محضر

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; 

mustard flour and meal and prepared mustard 

   Soya sauce - الصوياصلصة  ـ 21031000

   Tomato ketchup and other tomato sauces - طماطم أخر وصلصات" اب كتش" مسماة" بندورة" طماطمصلصة  ـ 21032000

   Mustard flour and meal and prepared mustard - خردل وخردل محضر ومساحيقدقيق  ـ 21033000

   Other - غيرها ـ 21039000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 21039090

 Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food و محضرات إعدادها، محضرات غذائية مركبة متجانسة مرقو  حساء 2104

preparations 

   Soups and broths and preparations therefor - و محضرات إعدادها مرقء و حسا ـ 21041000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 21041090

   Homogenised composite food preparations - مركبة متجانسة غذائيةمحضرات  ـ 21042000

ن احتوت على و مثلجات أخر صالحة لألكل، و إ( الخ… أيس كريم، بوظة، ) مثلجات 2105
 كاكاو

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 21050090

 Food preparations not elsewhere specified or included غير مذكورة و ال داخلة في مكان أخر غذائية محضرات 2106

   Protein concentrates and textured protein substances - بروتينية معدلة خصائصها الفيزيائية و مواد بروتينمركزات  ـ 21061000

   Other - غيرها ـ 21069000

 Alcoholic composite preparations of a kind  used for manufacturing beverages --- الجبنة بدائلـ ـ  ـ 21069020



Code الوصف Description 

 Food preparations, only for the use of special ailment cases --- سها الزبدة ـ ـ محضرات اسا ـ 21069030

 Products derived from milk, by substituting one or more of its natural --- القشدة و خالئط من الدهون و السكر بدائلـ ـ  ـ 21069040

ingredients with other substance, for infants 

 Powdered juices --- مركزة ال تحتوي على مشروبات كحولية خالصاتـ ـ  ـ 21069050

، بما فيها المواد التي لها نفس الخصائص أو االستخدام، (محليات صناعية) سكارينـ ـ  ـ 21069060
 حبوب أو أشكال أخرى جاهزة لالستهالك بشكل

--- Substances for flavor imported by factories as industrial inputs 

 Non-lcoholic composite preparations (concentrates extracts) --- حلوياتـ ـ  ـ 21069070

:                  التاليةالمصادق عليها من قبل المدير في وزارة الصحة بأنها مطابقة للشروط  المحضراتـ ـ  ـ 21069080
 هامةـ أنها أساسية أو  1                                             كأدويةـ مسجلة  0

 جدا لعالج بعض الحاالت المرضية، أو للمحافظة على الحالة الصحية بناءا

--- Other, imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 21069090

 Food supplements containing vitamins or menirals prepared for sale as ---- على بطاطا بأي شكل كان محتويةـ ـ ـ  ـ 21069091

medicaments for health reservation 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 21069099

 .Beverages, spirits and vinegar كحولية وخل سوائل مشروبات، 22

 إليهاطناعية و المياه الغازية، غير مضاف فيها المياه المعدنية الطبيعية أو االص بما مياه، 2201
 سكر أو مواد تحلية أخر و غير منكهة؛ جليد و ثلج

Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not 

containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and 

snow 

   Mineral waters and aerated waters - و مياه غازية معدنيةياه م ـ 22011000

   Other - غيرها ـ 22011090

   Other - غيرها ـ 22019000

 تحليةفيها المياه المعدنية و المياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد  بما مياه، 2202
في  الداخلئر الفواكه أو الخضر أخر أو منكهة، و مشروبات أخر غير كحولية، عدا عصا

 21.10البند 

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar 

or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, 

not including fruit or vegetable juices of heading No 2009 

 تحليةفيها المياه المعدنية و المياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد  بمامياه،  ـ 22021000
 أخر أو منكهة

- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or 

other sweetening matter or flavoured   

   Other - غيرها ـ 22029000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22029090



Code الوصف Description 

 Beer made from malt (مالت)مصنوعة من الشعير الناشظ ( بيرة) جعة 2203

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22030090

طازج، بما في ذلك أألنبذة المقواة بالكحول؛ سالفة العنب عدا الداخل منها  عنبمن  نبيذ 2204
 21.10 البندفي 

Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of 

heading No 2009 

   Sparkling wine - فوارنبيذ  ـ 22041000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22041090

 Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of - سالفة عنب منع أو أوقف اختمارها بإضافة كحول أخر،أنبذة  ـ 22042000

alcohol: 

 Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of - ل 1ال تزيد سعتها عن  أوعيةـ في  ـ 22042100

alcohol   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22042190

   Other -- غيرهاـ  ـ 22042900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22042990

   Other grape must - من سالفة العنب أخرىأنواع  ـ 22043000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22043090

 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic أخر من عنب طازج، منكهة بنباتات أو مواد عطرية أنبذةو  فرموت 2205

substances 

   litres or less آ2 آIn containers holding - لتر 1ال تزيد سعتها عن  أوعيةفي  ـ 22051000

   Other - غيرها ـ 22059000

؛ مخاليط مشروبات (مثل شراب التفاح أو الكمثري أو محلول العسل)أخر  مخمرة مشروبات 2206
مع مشروبات غير كحولية، غير مذكورة و ال داخلة  مخاليط من مشروبات مخمرة أومخمرة 

 آخر مكانفي 

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of 

fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic 

beverages, not elsewhere specified or included 

أو اكثر حجما؛ كحول  01%عياره الكحولي الحجمي ( غير محول)غير معطل  إيثيل كحول 2207
 ، بأي درجة كحولية(محولة)و أرواح كحولية أخرى معطلة ( محول) معطلإيثيل 

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or 

higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength 

 vol or % آ80 آUndenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of - أو اكثر حجما 01%عياره الكحولي الحجمي ( محولغير )غير معطل  إيثيلكحول  ـ 22071000

higher   

الستخدامها لألغراض الطبية في المستشفيات  عليها من المدير في وزارة الصحة مصادقـ ـ  ـ 22071010
 إذامراكز العناية التابعة لصندوق المرضى، أو خدم الطوارئ العامة أو وزارة الصحة،  أو

--- Imported by factories as industrial inputs 



Code الوصف Description 

 (مشروط)استخدمت كما هو منصوص عليه

 A lcohol grapes(conditioned) (مشروط)العنب  كحولـ ـ ـ  ـ 22071051

 Other (Conditioned) (مشروط) غيرهاـ ـ ـ  ـ 22071059

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22071090

 A lcohol grapes من العنب كحولـ ـ ـ  ـ 22071091

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 22071099

، بأي (المحولة)معطلة و غيره من األرواح الكحولية األخرى، ال( محول)معطل  إيثيلكحول  ـ 22072000
 كحولية درجة

- Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22072090

حجما؛  01%يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن( غير محول)غير معطل  إيثيل كحول 2208
رها من المشروبات الروحية ، و غي(ليكور)مشروبات كحولية معطرة  روحية،مشروبات 

 األخر

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less 

than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages 

   Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc - (أو دي في)روحية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تفل العنب  مشروبات ـ 22082000

 Sinti value exceed than the Israeli shekel equivalent of U.S. $ 0.05 دوالر أمريكي 1.10السنتي لتر يزيد عن ما يعادل بالشيكل اإلسرائيلي  قيمةـ ـ  ـ 22082020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22082090

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22082099

   Whiskies - ويسكي ـ 22083000

   Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products - طافياروم و  ـ 22084000

 Sinti value exceed than the Israeli shekel equivalent of U.S. $ 0.05 دوالر أمريكي 1.10السنتي لتر يزيد عن ما يعادل بالشيكل اإلسرائيلي  قيمةـ ـ  ـ 22084020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22084090

   Gin and Geneva - جنيفاجن و  ـ 22085000

 Sinti value exceed than the Israeli shekel equivalent of U.S. $ 0.05 دوالر أمريكي 1.10السنتي لتر يزيد عن ما يعادل بالشيكل اإلسرائيلي  قيمةـ ـ  ـ 22085020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22085090

   Vodka - فودكا ـ 22086000

 Sinti value exceed than the Israeli shekel equivalent of U.S. $ 0.05 دوالر أمريكي 1.10السنتي لتر يزيد عن ما يعادل بالشيكل اإلسرائيلي  قيمةـ ـ  ـ 22086010



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22086090

   Liqueurs and cordials - و مشروبات كحولية معروفة باسم كورديال( ليكور)كحولية معطرة  مشروبات ـ 22087000

 Sinti value exceed than the Israeli shekel equivalent of U.S. $ 0.05 دوالر أمريكي 1.10السنتي لتر يزيد عن ما يعادل بالشيكل اإلسرائيلي  قيمةـ ـ  ـ 22087020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22087090

   Other - غيرها ـ 22089000

 Sinti value exceed than the Israeli shekel equivalent of U.S. $ 0.05 دوالر أمريكي 1.10السنتي لتر يزيد عن ما يعادل بالشيكل اإلسرائيلي  قيمةـ ـ  ـ 22089020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 22089029

و  1110.1101اثيلي غير معطل، باستثناء األصناف المذكورة في البنود  كحولـ ـ  ـ 22089030
1110.1111 

---Tequila 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 22089039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 22089090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 22089099

 Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid صالحة لألكل، متحصل عليها من حامض الخليكو أبدال خل  لألكلصالح  خل 2209

 .Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder صناعات األغذية أغذية محضرة للحيوانات ونفايات بقايا 23

لة، من لحوم أو أحشاء و أطراف أو أسماك أو قشريات أو و كرات مكت مساحيقو  دقيق 2301
من ال فقريات مائية، غير صالحة لالستهالك البشري؛ حثالة شحوم  غيرهارخويات أو 

 حيوانية

Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, 

molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves 

   Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves - و كريات مكتلة، من لحوم أو أحشاء أو أطراف؛ حثاالت شحوم حيوانية مساحيقدقيق و  ـ 23011000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 23011029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 23011090

و كريات مكتلة، من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من ال فقريات  سميددقيق و  ـ 23012000
 مائية

- Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic 

invertebrates   

لحبوب أو للبقول، و جريش و غيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة ا نخالةو  نخالة 2302
 مكتلة بشكل كريات مكتلة كانتإن 

Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived 

from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants 

   Of maize (corn) - من ذرة ـ 23021000

 Of rice - من أرز ـ 23022000



Code الوصف Description 

   Of wheat - (قمح) حنطةمن  ـ 23023000

   Of other cereals - أخر حبوبمن  ـ 23024000

   Of leguminous plants - بقولمن  ـ 23025000

و تفل قصب سكر و غيره من ( بنجر)النشا و بقايا مماثلة، تفل شمندر  صناعة بقايا 2303
 ر و البيرة و التقطير، و إن كانت بشكل كريات مكتلةصناعات السك بقايانفايات و 

Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and 

other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, 

whether or not in the form of pellets 

   Residues of starch manufacture and similar residues - النشا و بقايا مماثلة اعةصنبقايا  ـ 23031000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 23031090

   Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture - و تفل قصب السكر و غيره من نفايات صناعات السكر شوندرتفل  ـ 23032000

   Brewing or distilling dregs and waste - نفايات صناعة البيرة أو التقطير وقايا ب ـ 23033000

من بقايا صلبة، و إن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة،  غيرهاو  كسب 2304
 زيت فول الصويا استخراجناتجة عن 

Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of 

pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil 

من بقايا صلبة، و إن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة  غيرهو  كسب 2305
 زيت الفول السوداني استخراجناتجة عن 

Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of 

pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil 

من بقايا صلبة أخر، و إن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة  غيرهو  كسب 2306
أو  20.10استخالص الزيوت و الدهون النباتية، عدا الداخلة منها في البند  عنناتجة 
 20.10البد 

Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of 

pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those 

of heading 2304 or 2305 

   Of cotton seeds - القطن بذورمن  ـ 23061000

   Of linseed - الكتان بذورمن  ـ 23062000

   Of sunflower seeds - عباد الشمس بذورمن  ـ 23063000

 :Of rape or colza seeds - (اللفت البري()كولزا)اللفت أو السلجم  بذورمن  ـ 23064000

   Of rape or colza seeds - السلجم او الكولزا بمحتوى حمض ايروسيك منخفض بذورـ من  ـ 23064100

   Other -- غيرهاـ  ـ 23064900

   Of coconut or copra - أو من الكوبرا الهندمن جوز  ـ 23065000

   Of palm nuts or kernels - نوى النخيل أومن جوز  ـ 23066000

 Of maize (corn) germ - الذرةمن نبت  ـ 23067000



Code الوصف Description 

   Other - غيرها ـ 23069000

 Wine lees; argol طرطير خام نبيذ؛ رواسب 2307

ونفايات أو فضالت أو بقايا و منتجات نباتية ثانوية، و إن كانت بشكل كريات  نباتية مواد 2308
 أخرمن األنواع المستعملة في تغذية الحيوانات، غير مذكورة أو داخلة في مكان  مكتلة،

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, 

whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not 

elsewhere specified or included 

 Preparations of a kind used in animal feeding األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات من محضرات 2309

   Dog or cat food, put up for retail sale - أو قطط، مهيأة للبيع بالتجزئة كالبأغذية  ـ 23091000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 23091090

   Other - غيرها ـ 23099000

من مواد بروتينية و ما ال يقل عن % 00و ال يتجاوز % 00وزنا ما ال يقل عن  محتويةـ ـ  ـ 23099020
 من الدهون% 0

--- Animal feeds preparations (premix) 

 Milk preparations for feeding calf --- سماك أو طيور الزينةمحضرة لأل أغذيةـ ـ  ـ 23099030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 23099090

 .Tobacco and manufactured tobacco substitutes تبغ مصنعة وأبدال تبغ 24

 Unmanufactured tobacco; tobacco refuse غير مصنع، فضالت تبغ أوخام  تبغ 2401

   Tobacco, not stemmed/stripped - (بأضالعه)و عروقه  بسويقاتهتبغ  ـ 24011000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 24011090

   Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped - السويقات و العروق، كليا أو جزئيا منزوعتبغ  ـ 24012000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 24012090

   Tobacco refuse - تبغفضالت  ـ 24013000

و لفائف عادية ( سيجاريللوس)بأنواعها، و لفائف صغيرة ( سيجار) غليظة لفائف 2402
 أو من أبداله تبغ، من (سجائر)

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes 

   Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco - محتوية على تبغ( سيجاريللوس)غيرة ، بأنواعها، و لفائف ص(سيجار) غليظةلفائف  ـ 24021000

   Cigarettes containing tobacco - محتوية على تبغ( سجائر) عاديةلفائف  ـ 24022000

   Other - غيرها ـ 24029000

 Cigars --- (سيجاريللوس) و سيجار مقطوع األطراف و لفائف صغيرة  سجائرـ ـ  ـ 24029010



Code الوصف Description 

 Cigarettes --- سجائرـ ـ  ـ 24029020

من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛ تبغ متجانس أو مجدد؛ خالصات و أرواح  أخرى أنواع 2403
 تبغ

Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; 

‘homogenised’ or ‘reconstituted’ tobacco; tobacco extracts and essences 

 Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion - و إن احتوى على أبدال تبغ بأي نسبة كانت للتدخين،تبغ  ـ 24031000

  

 Tobacco imported by factories for manufacturing of cigarettes --- سجائر تبغـ ـ  ـ 24031010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 24031090

   Other - غيرها ـ 24039000

   Other - أو مجدد متجانسـ تبغ  ـ 24039100

   Other -- غيرهاـ  ـ 24039900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 24039990

   SECTION V - MINERAL PRODUCTS معدنية منتجات: 0 القسم 5

سمنت( جير ) مواد جبسيه؛ كلس  وأحجار؛ت؛ أتربة كبري ملح؛ 25  .Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement وا 

و كلوريد صوديوم نقي، و إن كان ( بما في ذلك ملح الطعام و الملح المعطل)عادي  ملح 2501
 اعدة لالنسياب؛ ماء البحرأو محتويا على عوامل مضادة للتكتل أو مس بالماءمحلوال 

Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, 

whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-

flowing agents; sea water 

 Unroasted iron pyrites غير محمصة( بيريت)كبريتية  حديد مركبات 2502

 Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and األنواع، عدا زهر الكبريت و الكبريت المرسب و الكبريت الغروي جميعمن  كبريت 2503

colloidal sulphur 

 Natural graphite طبيعي جرافيت 2504

   In powder or in flakes - رقائق أومسحوق  ـ 25041000

   Other - غيرها ـ 25049000

من جميع األنواع ،و إن كانت ملونة، باستثناء الرمال المحتوية على معادن  طبيعية رمال 2505
 20يدخل في الفصل  مما

Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal-bearing 

sands of Chapter 26 

   Silica sands and quartz sands - (كوارتز)و رمال مرو  سيليسيةرمال  ـ 25051000

   Other - غيرها ـ 25059000

 Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmedأو مقطعا  أوليا؛ كوارتزيت، و إن كان مشذبا تشذيبا (عدا الرمال الطبيعية" )كوارتز" مرو 2506

or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular 



Code الوصف Description 

 shape (including square) مستطيل أوتقطيعا بسيطا فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مربع 

   Quartz - (كوارتز)مرو  ـ 25061000

   Quartzite - كوارتزيت ـ 25062000

 Crude or roughly trimmed -- مشذبا تشذيبا أوليا أوـ خاما  ـ 25062100

   Other -- غيرهاـ  ـ 25062900

 Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined و غيره من غضار كاولينية، و إن كان مكلسا( كاولين) صيني صلصال 2507

و األندالوسيت و ( 00.10لغضار الممدد الداخل في البند باستثناء ا)أخر  غضار أنواع 2508
 و السيليمانيت، و إن كانت مكلسة؛ موليت؛ أتربة شاموط أو ديناس الكيانيت

Other clays (not including expanded clays of heading No 6806), andalusite, 

kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas 

earths 

   Bentonite - بنتونيت ـ 25081000

   Fireclay - للحرارة متحملغضار  ـ 25083000

   Other clays - من الغضار أخرأنواع  ـ 25084000

   Andalusite, kyanite and sillimanite - كيانيت و سليمانيت أندالوسيت، ـ 25085000

   Mullite - موليت ـ 25086000

   Chamotte or dinas earths - أو ديناس شاموطأتربة  ـ 25087000

 Chalk طباشير 2509

 Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and طبيعي و فوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي و طباشير فوسفاتي كالسيوم فوسفات 2510

phosphatic chalk 

   Unground - مطحونةغير  ـ 25101000

   Ground - مطحونة ـ 25102000

، و إن كانت مكلسة، (ويذاريت)؛ كربونات باريوم طبيعي (باريتيس)طبيعي  باريوم كبريتات 2511
 20.10الباريوم الداخل في البند  أكسيدعدا 

Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), 

whether or not calcined, other than barium oxide of heading No 2816 

   Natural barium sulphate (barytes) - (باريتيس)باريوم طبيعي  كبريتات ـ 25111000

   Natural barium carbonate (witherite) - (ويذاريت)باريوم طبيعي  كربونات ـ 25112000

و أتربة سيليسية مماثلة، ( كيزيلجور و تربيوليت و دياتوميت مثال)ية سيليس حفريات دقيق 2512
 ، و إن كانت مكلسة1ثقل نوعي ظاهري ال يزيد عن ذات

Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and 

similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific 

gravity of 1 or less 

 Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural؛ كوراندوم طبيعي و عقيق طبيعي و مواد (حجر صنفرة)؛ سنباذج (خفاف)خفان  حجر 2513
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 abrasives, whether or not heat-treated و إن كانت معالجة بالحرارة أخر،شحذ طبيعية 

   Pumice stone - (خفاف) خفانحجر  ـ 25131000

   Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives - كوراندوم طبيعي و عقيق طبيعي و مواد شحذ طبيعية أخر وسنباذج  ـ 25132000

أو بغيره، إلى كتل أو ألواح  إن كان مشذبا تشذيبا أوليا أو مقطعا فقط، بالنشر و أردواز، 2514
 مربع أو مستطيل بشكل

Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, 

into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape 

ات ثقل نوعي ظاهري و إيكوسين و أحجار كلسية أخر للنحت أو البناء، ذ ترافرتينو  رخام 2515
 بغيره،، و مرمر، و إن كان مشذبا تشذيبا أوليا أو مقطعا فقط، بالنشر أو 2.0عن  يقلال 

 إلى كتل أو ألواح بشكل مربع أو مستطيل

Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building 

stone of an apparent specific gravity of 2,5 or more, and alabaster, whether or 

not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or 

slabs of a rectangular (inc 

 :Marble and travertine - ترافرتينرخام و  ـ 25151000

   Marble and travertine - مشذبا تشذيبا أوليا أوـ خاما  ـ 25151100

 Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular -- فقط بالنشر أو بغيره إلى كتل أو ألواح بشكل مربع أو مستطيل مقطعاـ  ـ 25151200

(including square) shape   

   Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster - و أحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء؛ مرمر إيكوسين ـ 25152000

و بازلت، حجر رملي و أحجار أخر للنحت أو البناء، و ( بورفيري)سماقي  حجر جرانيت، 2516
تشذيبا أوليا أو مقطعة فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل  مشذبةإن كانت 

 مستطيل أومربع 

Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, 

whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into 

blocks or slabs of a rectangular (including square) shape 

 :Granite - جرانيت ـ 25161000

   Granite - با أوليامشذبا تشذي أوـ خاما  ـ 25161100

 Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular -- فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مربع أو مستطيل مقطعاـ  ـ 25161200

(including square) shape   

   Sandstone - رمليحجر  ـ 25162000

   Other monumental or building stone - للنحت أو البناء أخر حجارة ـ 25169000

و أحجار مجروشة أو مكسرة من األنواع المستعملة عادة للخرسانة أو  حصباءو  حصى 2517
أو السكك الحديدية أو ألنواع الرصف األخر، حصى الشواطئ و أحجار  الطرقلرصف 

و حصباء نفايات صناعية مماثلة، و  كانت معالجة بالحرارة؛ حصباء خبث إنالصوان، و 
 المواد المذكورة في علىإن اشتملت 

Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for 

concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle 

and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar 

industrial waste, whether or n 

 Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete -و أحجار مجروشة أو مكسرة من األنواع المستعملة عادة للخرسانة أو  حصباءحصى و  ـ 25171000



Code الوصف Description 

أو السكك الحديدية أو ألنواع الرصف األخرى، حصى الشواطئ و أحجار  الطرقلرصف 
 رةكانت معالجة بالحرا إنالصوان، و 

aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, 

whether or not heat-treated   

تملت على المواد الداخلة في البند و حصباء نفايات صناعية مماثلة، و إن اش خبثحصباء  ـ 25172000
 1001.01 الفرعي

- Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating 

the materials cited in subheading2517.10 آ   

   Tarred macadam - مقطرنةحصباء  ـ 25173000

، و إن كانت 10.00أو البند  10.00أحجار داخلة في البند شظايا و مساحيق  وحبيبات  ـ 25174000
 بالحرارةمعالجة 

- Granules, chippings and powder, of stones of heading 25.15 or 25.16, whether or 

not heat-treated: 

 whether or ,25.16 آor آ25.15 آGranules, chippings and powder, of stones of heading - رخامـ من  ـ 25174100

not heat-treated   

   Other -- غيرهاـ  ـ 25174900

إن كان مكلسا؛ دولوميت مشذبا تشذيبا أوليا أو مقطعا تقطيعا بسيطا فقط،  و دولوميت، 2518
بما في ذلك )بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مربع أو مستطيل؛ دولوميت مكتل  أوبالنشر 

 (المقطرن الدولوميت

Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly 

trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a 

rectangular (including square) shape; dolomite ramming mix 

   Dolomite, not calcined or sintered - غير مكلس دولوميت ـ 25181000

   Calcined or sintered dolomite - مكلس دولوميت ـ 25182000

   Dolomite ramming mix - (بما في ذلك الدولوميت المقطرن)مكتل  دولوميت ـ 25183000

؛ ماغنسيا منصهرة كهربائيا؛ مغنسيا تامة االحتراق (مغنيزيت)طبيعي  ماغنسيوم كربونات 2519
 أكاسيداحتوت على كميات قليلة من أكاسيد أخر مضافة قبل التلبيد؛ أو ، و إن (ملبدة)

 و إن كان نقيا خر،ماغنسيوم آ

Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned 

(sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides 

added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure 

   Natural magnesium carbonate (magnesite) - (مغنزيت)ماغنسيوم طبيعي  كربونات ـ 25191000

   Other - غيرها ـ 25199000

، و إن كان ملونا (مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات الكالسيوم)جص  أنهدريت؛ جبس؛ 2520
 كميات قليلة من مسرعات أو مبطئات التفاعل إليه أو مضافا

Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium 

sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of 

accelerators or retarders 

   Gypsum; anhydrite - أنهدريتجبس؛  ـ 25201000

   Plasters - جص ـ 25202000

 Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the،حجر جيري و أحجار كلسية أخر من ( FLUX)مساعد للصهر ( كلسي)جيري  حجر 2521

manufacture of lime or cement 



Code الوصف Description 

 الكلس أو اإلسمنت صناعةاألنواع المستخدمة في 

مطفأ و كلس مائي، عدا أكسيد و هيدروكسيد الكالسيوم الداخلين في  كلسحي و  كلس 2522
 20.20البند 

Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and 

hydroxide of heading 2825 

   Quicklime - كلس حي ـ 25221000

   Slaked lime - مطفأكلس  ـ 25222000

   Hydraulic lime - مائيكلس  ـ 25223000

و إن  ،"كلنكر"بكافة أنواعه، بما فيه اإلسمنت المكتل غير المطحون المسمى  مائي إسمنت 2523
 كان ملونا

Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and 

similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers 

   Cement clinkers - كلنكر ـ 25231000

 :Portland cement - بورتالندإسمنت  ـ 25232000

   Portland cement - أبيض، و إن تم تلوينه اصطناعيا إسمنتـ  ـ 25232100

   Other -- غيرهاـ  ـ 25232900

   Aluminous cement - ألومينيإسمنت  ـ 25233000

   Other hydraulic cements - مائي أخر إسمنتأنواع  ـ 25239000

 Asbestos (أسبستوس أو أميانت) صخري حرير 2524

   Crocidolite - ( CROSIDOLITE)  كروسيدواليت ـ 25241000

   Other - غيرها ـ 25249000

 Mica, including splittings; mica waste فيها الرقائق غير المنتظمة؛ فضالت ميكا بما ميكا، 2525

   Crude mica and mica rifted into sheets or splittings - و ميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة خامميكا  ـ 25251000

   Mica powder - ميكامسحوق  ـ 25252000

   Mica waste - ميكافضالت  ـ 25253000

، و إن كان مشذبا تشذيبا أوليا أو مقطعا فقط، بالنشر أو (ر دهنيحج) طبيعي أستياتيت 2526
 (تالك)كتل أو ألواح بشكل مربع أو مستطيل؛ طلق  إلىبغيره، 

Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or 

otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc 

   Not crushed, not powdered - و ال مسحوقة مجروشةغير  ـ 25261000

   Crushed or powdered - مسحوقة أومجروشة  ـ 25262000



Code الوصف Description 

، ما عدا البورات المفصولة من محلول الملح (و إن كانت مكلسة)و مركزاتها  طبيعي بورات 2528
من حمض البوريك  00%ى نسبة ال تزيد عن حمض بوريك طبيعي محتٍو عل الطبيعي؛

H3BO3  على وزن المنتج الجاف محسوبا 

Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not 

including borates separated from natural brine; natural boric acid containing 

not more than 85 % of H3BO3 calculated on the dry weight 

   Natural sodium borates and concentrates thereof (whether or not calcined) - (و إن كانت مكلسة)طبيعية و مركزاتها  صوديومبورات  ـ 25281000

   Other - غيرها ـ 25289000

 Felspar; leucite; nepheline and nepheline syenite; fluorspar نفلين و نفلين سينيت؛ فلورسبار ليوسيت؛ فلسبار؛ 2529

   Feldspar - فلسبار ـ 25291000

 :Fluorspar - فلورسبار ـ 25292000

   Fluorspar - وزنا أو أقل من فلوريد الكالسيوم 11%على  يحتويـ  ـ 25292100

   of calcium fluoride % آ97 آContaining by weight more than -- وزنا من فلوريد الكالسيوم 11%على أكثر من  يحتويـ  ـ 25292200

   Leucite; nepheline and nepheline syenite - نفلين و نفلين سينيت ليوسيت؛ ـ 25293000

 Mineral substances not elsewhere specified or included غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر معدنية مواد 2530

   Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded - بيرليت و كلوريت، غير ممددة فيرمكيوليت، ـ 25301000

   Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates) - (سلفات مغنسيوم طبيعي)ابسوميت  كيسرايت ـ 25302000

   Other - غيرها ـ 25309000

 .Ores, slag and ash خبث ورماد معادن، خدمات 26

 Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites (رماد البيريت)و مركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص  حديد خامات 2601

 :Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites - و مركزاتها، عدا بيريت الحديد المحمص حديدخامات  ـ 26011000

   Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites - مكتلةـ غير  ـ 26011100

   Agglomerated -- مكتلةـ  ـ 26011200

   Roasted iron pyrites - (رماد البيريت)محمص  حديدبيريت  ـ 26012000

ت المنجنيز الحديدية و مركزاتها، المحتوية على و مركزاتها، بما فيها خاما منجنيز خامات 2602
 أو أكثر وزنا محسوبة على المنتج الجاف 21%بنسبة تعادل  منجنيز

Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and 

concentrates with a manganese content of 20 % or more, calculated on the dry 

weight (ECSC) 

 Copper ores and concentrates و مركزاتها نحاس خامات 2603

 Nickel ores and concentrates و مركزاتها نيكل خامات 2604



Code الوصف Description 

 Cobalt ores and concentrates و مركزاتها كوبالت خامات 2605

 Aluminium ores and concentrates و مركزاتها ألومنيوم خامات 2606

 Lead ores and concentrates و مركزاتها رصاص خامات 2607

 Zinc ores and concentrates و مركزاتها( توتياء) زنك خامات 2608

 Tin ores and concentrates و مركزاتها قصدير خامات 2609

 Chromium ores and concentrates و مركزاتها كروم خامات 2610

 Tungsten ores and concentrates او مركزاته تنجستين خامات 2611

 Uranium or thorium ores and concentrates و ثوريوم و مركزاتها يورانيوم خامات 2612

   Uranium ores and concentrates - و مركزاتها يورانيومخامات  ـ 26121000

   Thorium ores and concentrates - و مركزاتها ثوريومخامات  ـ 26122000

 Molybdenum ores and concentrates و مركزاتها مولبدنيوم خامات 2613

   Roasted - محمصة ـ 26131000

   Other - غيرها ـ 26139000

 Titanium ores and concentrates و مركزاتها تيتانيوم خامات 2614

 Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates و تانتالوم و فاناديوم أو زركونيوم، و مركزاتها نيوبيوم خامات 2615

   Zirconium ores and concentrates - و مركزاتها زركونيومخامات  ـ 26151000

   Other - غيرها ـ 26159000

 Precious metal ores and concentrates ثمينة و مركزاتها معادن خامات 2616

   Silver ores and concentrates - و مركزاتها فضةخامات  ـ 26161000

   Other - غيرها ـ 26169000

 Other ores and concentrates و مركزاتها أخر خامات 2617

   Antimony ores and concentrates - و مركزاتها أنتيموانخامات  ـ 26171000

   Other - غيرها ـ 26179000

 Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel اتج عن صناعة الحديد أو الصلبن( خبث رملي)محبب  خبث 2618

 Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from theو فضالت أخر من صناعتي ( قشور)، شظايا تطريق (غير الخبث المحبب) غثاءو  خبث 2619

manufacture of iron or steel 



Code الوصف Description 

 الصلبالحديد أو 

 :Containing mainly zinc - رئيسية على زنك بصورةمحتوية  ـ 26201000

   Containing mainly zinc - (مات الجلفنة)صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك  مخلفاتـ  ـ 26201100

   Other -- غيرهاـ  ـ 26201900

 :Containing mainly lead - رئيسية على رصاص ةبصور محتوية  ـ 26202000

رواسب بنزين محتوية على رصاص ووحول مركبات ضبط إشعال وقود المحركات  ـ ـ 26202100
  (ANTI-KNOCK) رصاص علىالمحتوية 

- Containing mainly lead   

   Other -- غيرهاـ  ـ 26202900

   Containing mainly copper - رئيسية على نحاس بصورةمحتوية  ـ 26203000

   Containing mainly aluminium - رئيسية على ألومنيوم بصورةمحتوية  ـ 26204000

 استخراجعلى زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم أو مخاليطها، من األنواع المستعملة في  محتوية ـ 26206000
 .  الزرنيخ او هذه المعادن أو في صناعة مركباتها

- Containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the 

extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical 

compounds   

   Other - غيرها ـ 26209000

   Other - .خاليطها م أوانتيموان أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم   علىمحتوية  ـ 26209100

   Other - غيرها ـ 26209900

 Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the أخر، بما في ذلك رماد عشب البحر رمادو  خبث 2621

incineration of municipal waste 

   Ash and residues from the incineration of municipal waste - حرق نفايات البلديات وبقايارماد  ـ 26211000

   Other - غيرها ـ 26219000

 Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها مواد قارية، شموع معدنية معدني، وقود 27

substances;mineral waxes. 

فحم حجري مكتل، قوالب أو كرات و مواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم  حجري؛ فحم 2701
 حجري

Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal 

   Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated - و إن كان مسحوقا، و لكن غير مكتل حجري،فحم  ـ 27011000

 Anthracite -- أنتراسيتـ  ـ 27011100

   Bituminous coal -- قاري حجريـ فحم  ـ 27011200



Code الوصف Description 

   Other coal -- أخر حجريـ فحم  ـ 27011900

   Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal - مكتل، كرات أو قوالب و مواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري حجريفحم  ـ 27012000

 Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet ، و إن كان مكتال، باستثناء الكهرمان األسود(فحم حديث التكوين) ليجنيت 2702

   Lignite, whether or not pulverised, but not agglomerated - و إن كان مسحوقا، و لكن غير مكتل ليجنيت، ـ 27021000

   Agglomerated lignite - مكتلليجنيت  ـ 27022000

 Peat (including peat litter), whether or not agglomerated ، و إن كان مكتال(بما في ذلك قش الخنور)، (طحلب الوقود) خنور 2703

ن خنور، و إن أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو م( كوك)مجمر  فحم 2704
 معوجاتكان مكتال؛ فحم 

Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; 

retort carbon 

و غاز مائي و غاز مولدات و غازات مماثلة، عدا غازات النفط و غيرها  حجريفحم  غاز 2705
 الغازية الهيدروكربوراتمن 

Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum 

gases and other gaseous hydrocarbons 

من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور، و غيره من قطران معدني، و إن  مقطر قطران 2706
 جزئيا أو منزوعا منه الماء، بما في ذلك القطران المجدد مقطراكان 

Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, 

whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars 

أخرى ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية؛  منتجاتو  زيوت 2707
 فيها عن وزن العناصر غير العطرية يزيد وزن العناصر العطرية مماثلةمنتجات 

Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar 

products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the 

non-aromatic constituents 

   Benzol (benzene) - بنزول ـ 27071000

   Toluol (toluene) - توليول ـ 27072000

   Xylol (xylenes) - زيلول ـ 27073000

   Naphthalene - نفتالين ـ 27074000

بما فيه )منها أو أكثر حجمها  00%عطرية أخر و التي يقطر  هيدروكربوناتمخاليط  ـ 27075000
 ASTMD 86مئوية بطريقة  101حرارة  درجةفي ( الفاقد

- Other aromatic hydrocarbon mixtures of whichآ65 آ % or more by volume 

(including losses) distils atآ آ250 آ°C by the ASTM Dآ86 آ method   

   Other - غيرها ـ 27079000

 Creosote oils -- كريوزوتـ زيوت  ـ 27079100

   Other -- غيرهاـ  ـ 27079900

 Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars ر، ناتجان من قطران الفحم الحجري أو من قطران معدني أخرمجم زفتو  زفت 2708

   Pitch - زفت ـ 27081000
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   Pitch coke - مجمرزفت  ـ 27082000

 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما ونفط  زيوت 2709

زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة  ونفط  زيوت 2710
وزنا من زيوت النفط أو من  11% في مكان آخر، محتوية على ما ال يقل عن  داخلةو ال 
لزيوت العنصر األساسي في هذه المحضرات نفاية قارية، على أن تكون هذه ا معدنيةزيوت 
 الزيوت

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; 

preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % 

or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these 

oils being the basic con 

زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة  ونفط  زيوت 27101000
وزنا من زيوت النفط أو من  11% في مكان آخر، محتوية على ما ال يقل عن  داخلةو ال 
ت العنصر األساسي في هذه المحضرات،عدا قارية، على أن تكون هذه الزيو  معدنيةزيوت 
 الزيوتنفاية 

- Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and 

preparations not elsewhere specified or included, containing by weightآ70 آ % or 

more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils 

being the b 

 Light oils and preparations -- .خفيفة ومحضراتـ زيوت  ـ 27101100

 . Petroleum ether --- (جازولين) بنزينـ ـ  ـ 27101110

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 27101119

 Lubricating oils and other materials cntaining by weight 70% or more of  --- مذيباتـ ـ  ـ 27101120

petrolium oils. 

   Other -- غيرهاـ  ـ 27101900

 Heavy fuel oil --- (ديزل)الوقود مازوت  زيتـ ـ  ـ 27101910

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 27101919

 Lubricating oils and other materials cntaining by weight 70% or more of  --- ،(كيروسين)  كاز  ــ  ـ 27101930

petrolium oils. 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 27101939

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 27101969

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 27101979

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 27101990

   Waste oils - الزيوتنفايا  ـ 27109000

أوعلى تيرفينيل بولى (  PCB(   ) كلورية ) على داى فينيل بولى كلورينيتد  محتويةـ  ـ 27109100
 . ( PBB() برومية ) فينيل برومينيتد  باىأوعلى ( PCT( )كلورية ) كلورينيتد 

-- Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) 

or polybrominated biphenyls (PBBs) 
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   Other --- غيرهاـ   ـ 27109900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 27109990

 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons و هيدروكربونات غازية أخر نفط غازات 2711

   Liquefied - مسيلة ـ 27111000

 Natural gas -- طبيعيـ غاز  ـ 27111100

   Propane -- بروبانـ  ـ 27111200

   Butanes -- بوتانـ  ـ 27111300

   Ethylene, propylene, butylene and butadiene -- بروبيلين، بوتيلين وبوتادين إثيلين،ـ  ـ 27111400

   Other -- غيرهاـ  ـ 27111900

   In gaseous state - غازية حالةفي  ـ 27112000

 Natural gas -- طبيعيـ غاز  ـ 27112100

   Other -- غيرهاـ  ـ 27112190

   Other -- غيرهاـ  ـ 27112900

 أوزوكريت، ،"سالك شمع"؛ شمع البارافين، شمع نفطي دقيق التبلور، (فازلين) نفطي هالم 2712
 بعملياتشمع ليجنيت، شمع خنور، شموع معدنية أخر، و منتجات مماثلة متحصل عليها 

 أخر، و إن كانت ملونة تركيبة أو بعمليات

Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, 

ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products 

obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured 

   Petroleum jelly - (فازلين) نفطيم هال ـ 27121000

   of oil % آ0,75 آParaffin wax containing by weight less than - وزنا من الزيت 1.10% محتوي على أقل من  بارافينشمع  ـ 27122000

   Other - غيرها ـ 27129000

 Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of مواد معدنية قاريةنفط، قار نفطي و رواسب أخر من زيوت نفط أو من زيوت ( كوك) مجمر 2713

oils obtained from bituminous minerals 

   Petroleum coke - نفط( كوك)مجمر  ـ 27131000

 Not calcined -- مكلسـ غير  ـ 27131100

   Calcined -- ـ مكلس ـ 27131200

   Petroleum bitumen - نفطيقار  ـ 27132000

   Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals - من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية أخررواسب  ـ 27139000



Code الوصف Description 

 ;Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands خور إسفلتيةطبيعيان؛ شيست قاري أو زيتي و رمال قطرانية؛ إسفلتيت و ص إسفلتو  قار 2714

asphaltites and asphaltic rocks 

   Bituminous or oil-shale and tar sands - أو زيتي و رمال قطرانية قاريشيست  ـ 27141000

   Other - غيرها ـ 27149000

سفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطي أو القار المعدني أو أساسها اإل قارية مخاليط 2715
 "(backsـcut"مثل المعاجين القارية )القطران المعدني  زفت

Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on 

petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, 

bituminous mastics, cut-backs) 

 SECTION VI - PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED الصناعة الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها منتجات: 0 القسم 6
INDUSTRIES   

 منمركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو   عضوية؛كيماوية غير  منتجات 28
 (أيزوتوب)عناصر مشعة أو من نظائر  معادن أتربة نادرة أو من

Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of 

rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes. 

 Fluorine, chlorine, bromine and iodine و بروم و يود كلورو  فلور 2801

   Chlorine - كلور ـ 28011000

   Iodine - يود ـ 28012000

   Fluorine; bromine - برومفلور؛  ـ 28013000

 Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur أو كبريت مرسب؛ كبريت غروي كبريت زهر 2802

 Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or (مكان أخر هباب الكربون و غيره من أشكال الكربون، غير الداخلة أو المذكورة في) كربون 2803

included) 

 Hydrogen, rare gases and other non-metals نادرة و غيرها من ال فلزات غازات هيدروجين، 2804

   Hydrogen - هيدروجين ـ 28041000

 :Rare gases - نادرةغازات  ـ 28042000

   Rare gases - أرجونـ  ـ 28042100

   Other -- غيرهاـ  ـ 28042900

   Nitrogen - نتروجين ـ 28043000

   Oxygen - أوكسجين ـ 28044000

   Boron; tellurium - تيللوريومبورون؛  ـ 28045000

   Silicon - (سيليكون) سيليسيوم ـ 28046000

 Containing by weight not less than 99.99% of silicon -- من السيليكون 11.11%قل عن على ما ال ي محتويـ  ـ 28046100



Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 28046900

   Phosphorus - فوسفور ـ 28047000

   Arsenic - زرنيخ ـ 28048000

   Selenium - سيلينيوم ـ 28049000

ن أتربة نادرة، اسكانديوم و ايتريوم و إن كانت أو معادن قلوية ترابية؛ معاد قلوية معادن 2805
 أو متحدة فيما بينها؛ زئبق مخلوطة

Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, 

whether or not intermixed or interalloyed; mercury 

   Alkali or alkaline-earth metals - قلويةمعادن  ـ 28051000

 Sodium -- صوديومـ  ـ 28051100

   Calcium -- كالسيومـ  ـ 28051200

   Other -- غيرهاـ  ـ 28051900

 Rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or - نادرة و اسكانديوم و إيتريوم، و إن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها أتربةمعادن  ـ 28053000

interalloyed   

   Mercury - زئبق ـ 28054000

 Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid ؛ حمض كلوروكبريتيك(حمض هيدروكلوريك) هيدروجين كلورور 2806

   Hydrogen chloride (hydrochloric acid) - (حمض هيدروكلوريك) هيدروجينكلوريد  ـ 28061000

   Chlorosulphuric acid - كلوروكبريتيكحمض  ـ 28062000

 Sulphuric acid; oleum (أوليوم)حمض كبريتيك زيتي  كبريتيك؛ حمض 2807

 Nitric acid; sulphonitric acids ؛ أحماض سلفونتريك(نيتريك) أزوتيك حمض 2808

 Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or ي فوسفوريكثاني الفوسفور؛ حمض فوسفوريك و أحماض بول أكسيد خامس 2809

not chemically defined 

   Diphosphorus pentaoxide - ثاني الفوسفور أكسيدخامس  ـ 28091000

   Phosphoric acid and polyphosphoric acids - و أحماض بولي فوسفوريك فوسفوريكحمض  ـ 28092000

 Oxides of boron; boric acids أحماض بوريك البورون؛ أكاسيد 2810

 Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals عضوية أخر و غيرها من مركبات أكسجينية غير عضوية، من ال فلزات غير أحماض 2811

   Other inorganic acids - عضوية أخر غيرأحماض  ـ 28111000

 Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) -- (حمض هيدروفلوريك)الهيدروجين فلوريدـ  ـ 28111100



Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 28111900

   Other inorganic oxygen compounds of non-metals - مركبات أكسجينية غير عضوية من ال فلزات منغيرها  ـ 28112000

   Silicon dioxide -- الكربون أكسيدـ ثاني  ـ 28112100

 Silicon dioxide -- (ثاني أكسيد السيليكون)السيليسيوم  أكسيدـ ثاني  ـ 28112200

   Other -- غيرهاـ  ـ 28112900

 Halides and halide oxides of non-metals أكاسيد هاليدات من ال فلزات و هاليدات 2812

   Chlorides and chloride oxides - و أكاسيد كلوريد كلوريدات ـ 28121000

   Other - غيرها ـ 28129000

 Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide ال فلزات؛ ثالث كبريتيد الفوسفور التجاري من كبريتيدات 2813

   Carbon disulphide - الكربون كبريتيدثاني  ـ 28131000

   Other - غيرها ـ 28139000

 Ammonia, anhydrous or in aqueous solution أو محلوله المائي مائيال  نشادر 2814

   Anhydrous ammonia - مائي النشادر  ـ 28141000

   Ammonia in aqueous solution - مائي نشادرمحلول  ـ 28142000

؛ فوق (بوتاسا كاوية)؛ هيدروكسيد البوتاسيوم (ةصودا كاوي) الصوديوم هيدروكسيد 2815
 أو البوتاسيوم الصوديومأكسيدات 

Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); 

peroxides of sodium or potassium 

   Sodium hydroxide (caustic soda) - (صودا كاوية)الصوديوم  هيدروكسيد ـ 28151000

 Solid -- ـ جامد ـ 28151100

   In aqueous solution (soda lye or liquid soda) -- (غواسل صودا كاوية)مائي  محلولـ في  ـ 28151200

   Potassium hydroxide (caustic potash) - (بوتاسا كاوية)البوتاسيوم  هيدروكسيد ـ 28152000

   Peroxides of sodium or potassium - لبوتاسيومالصوديوم أو ا أكسيداتفوق  ـ 28153000

فوق أكسيد المجنيزيوم؛ أكسيدات و هيدروكسيدات و فوق أكسيدات  و هيدروكسيد 2816
 الباريومالسترنتيوم أو 

Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of 

strontium or barium 

   Hydroxide and peroxide of magnesium - و فوق أكسيد المجنيزيوم وكسيدهيدر  ـ 28161000

   Oxides, hydroxides and peroxides of strontium or of barium - و هيدروكسيدات و فوق أكسيدات السترنتيوم أو الباريوم أكسيدات ـ 28164000



Code الوصف Description 

 Zinc oxide; zinc peroxide ؛ فوق أكسيد الزنك(توتياء) الزنك أكسيد 2817

محدد أو غير محدد الصفات كيماويا؛ أكسيد األلومنيوم؛ هيدروكسيد  اصطناعي، كوراندوم 2818
 األلومنيوم

Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; 

aluminium hydroxide 

   Artificial corundum, whether or not chemically defined - ات كيماويااصطناعي محدد أو غير محدد الصف كوراندوم ـ 28181000

   Aluminium oxide, other than artificial corundum - غير الكوراندوم االصطناعي ألومنيومأكسيد  ـ 28182000

   Aluminium hydroxide - األلومنيوم هيدروكسيد ـ 28183000

 Chromium oxides and hydroxides ات الكرومهيدروكسيد و أكسيدات 2819

   Chromium trioxide - الكروم أكسيدثالث  ـ 28191000

   Other - غيرها ـ 28199000

 Manganese oxides المنجنيز أكسيدات 2820

   Manganese dioxide - المنجنيز أكسيدثاني  ـ 28201000

   Other - غيرها ـ 28209000

وزنا أو أكثر وزنا من  11%هيدروكسيدات الحديد؛ أتربة ملونة محتوية على  و أكسيدات 2821
 Fe2O3مقدرا كأكسيد الحديديك  المتحدالحديد 

Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70 % or more by weight 

of combined iron evaluated as Fe2O3 

   Iron oxides and hydroxides - ات الحديدو هيدروكسيد أكسيدات ـ 28211000

   Earth colours - ملونةأتربة  ـ 28212000

 Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides هيدروكسيدات الكوبالت؛ أكسيدات كوبالت تجارية و أكسيدات 2822

 Titanium oxides تيتانيوم أكسيدات 2823

 Lead oxides; red lead and orange lead رصاص أحمر و رصاص برتقالي ص؛الرصا أكسيدات 2824

   Lead monoxide (litharge, massicot) - (ليثارج، ماسيكوت)األحادي  الرصاصأكسيد  ـ 28241000

   Other - غيرها ـ 28249000

ضوية؛ هيدروكسيل أمين و أمالحهما غير العضوية؛ قواعد أخرى غير ع و هيدرازين 2825
 و فوق أكسيدات معادن أخر هيدروكسيداتأكسيدات و 

Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic 

bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides 

   Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts - و هيدروكسيل أمين و أمالحهما غير العضوية هيدرازين ـ 28251000

   Lithium oxide and hydroxide - هيدروكسيد الليثيوم وأكسيد  ـ 28252000



Code الوصف Description 

   Vanadium oxides and hydroxides - و هيدروكسيدات الفاناديوم أكسيدات ـ 28253000

   Nickel oxides and hydroxides - و هيدروكسيدات النيكل أكسيدات ـ 28254000

   Copper oxides and hydroxides - و هيدروكسيدات النحاس أكسيدات ـ 28255000

   Germanium oxides and zirconium dioxide - الجرمانيوم و ثاني أكسيد الزيركونيوم أكسيدات ـ 28256000

   Molybdenum oxides and hydroxides - و هيدروكسيدات الموليبدنيوم أكسيدات ـ 28257000

   Antimony oxides - األنتيمون أكسيدات ـ 28258000

   Other - غيرها ـ 28259000

 Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts و فلوروألومينات و أمالح الفلور أالخر المركبة فلوروسيليكات فلوريدات؛ 2826

   Fluorides - اتفلوريد ـ 28261000

 Of aluminum -- ألومنيومـ من  ـ 28261200

   Other -- غيرهاـ  ـ 28261900

   Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite) - (كريوليت تركيبي)الصوديوم  فلوروألوميناتسادس  ـ 28263000

   Other - غيرها ـ 28269000

روكسيدات الكلوريد و؛ بروميدات و أكسيدات البروم؛ يوديدات أكسيدات و هيد و كلوريدات 2827
 اليود أكسيدو 

Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide 

oxides; iodides and iodide oxides 

   Ammonium chloride - (األمونيوم)النشادركلوريد  ـ 28271000

   Calcium chloride - الكالسيومكلوريد  ـ 28272000

 :Other chlorides - أخر كلوريدات ـ 28273000

   Other chlorides - مجنيزيوم منـ   ـ 28273100

   Of aluminium -- ألومنيومـ من  ـ 28273200

   Of nickel -- نيكلـ من  ـ 28273500

   Other -- غيرهاـ  ـ 28273900

   Chloride oxides and chloride hydroxides - هيدروكسيدات الكلوريدو  أكسيدات ـ 28274000

 Of copper -- نحاسـ من  ـ 28274100

   Other -- غيرهاـ  ـ 28274900



Code الوصف Description 

 :Bromides and bromide oxides - و أكسيد البروم بروميدات ـ 28275000

   Bromides and bromide oxides - الصوديوم أو البوتاسيوم بروميداتـ  ـ 28275100

   Other -- غيرهاـ  ـ 28275900

   Iodides and iodide oxides - و أكسيدات اليود يوديدات ـ 28276000

 Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites الكالسيوم التجاري؛ كلوريتات؛ هيبوبروميتات هيبوكلوريتات هيبوكلوريتات؛ 2828

   Commercial calcium hypochlorite and other calcium hypochlorites - كالسيوم تجاري و هيبوكلوريتات كالسيوم أخر هيبوكلوريتات ـ 28281000

   Other - غيرها ـ 28289000

 Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and كلورات؛ برومات و فوق برومات؛ يودات و فوق يودات فوقو  كلورات 2829

periodates 

   Chlorates - كلورات ـ 28291000

 Of sodium -- صوديومـ من  ـ 28291100

   Other -- غيرهاـ  ـ 28291900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 28291990

   Other - غيرها ـ 28299000

 Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined بولي كبريتيدات و كبريتيدات 2830

   Sodium sulphides - الصوديوم كبريتيدات ـ 28301000

   Other - غيرها ـ 28309000

 Dithionites and sulphoxylates سلفوكسيالت و دايثيونات 2831

   Of sodium - صوديوممن  ـ 28311000

   Other - غيرها ـ 28319000

 Sulphites; thiosulphates ثيوكبريتات و كبريتيتات 2832

   Sodium sulphites - الصوديوم كبريتيتات ـ 28321000

   Other sulphites - أخر كبريتيتات ـ 28322000

   Thiosulphates - ثيوكبريتات ـ 28323000

 Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates) فوق كبريتات شب؛ كبريتات؛ 2833

   Sodium sulphates - الصوديوم كبريتات ـ 28331000



Code الوصف Description 

 Disodium sulphate -- ثنائي الصوديوم كبريتاتـ  ـ 28331100

   Other -- غيرهاـ  ـ 28331900

   Other sulphates - أخر كبريتات ـ 28332000

 Of magnesium -- مجنيزيومـ من  ـ 28332100

   Of aluminium -- ألومنيومـ من  ـ 28332200

 Of chromium -- كرومـ من  ـ 28332300

   Of nickel -- نيكلـ من  ـ 28332400

   Of copper -- نحاسـ من  ـ 28332500

 Of zinc -- (توتياء) زنكـ من  ـ 28332600

   Of barium -- باريومـ من  ـ 28332700

   Other -- غيرهاـ  ـ 28332900

   Alums - شب ـ 28333000

   Peroxosulphates (persulphates) - كبريتاتفوق  ـ 28334000

 Nitrites; nitrates (أزوتيتات و أزوتات) نيترات نيتريتات؛ 2834

   Nitrites - نيتريتات ـ 28341000

   Nitrates - نيترات ـ 28342000

 Of potassium -- بوتاسيومـ من  ـ 28342100

   Other -- غيرهاـ  ـ 28342900

 ;Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates و فوسفات و بولي فوسفات( فوسفيتات)، فوسفونات (هيبوفوسفيتات) فوسفينات 2835

polyphosphates, whether or not chemically defined 

   Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites) - (فوسفيتات)و فوسفونات ( يتاتهيبوفوسف) فوسفينات ـ 28351000

   Phosphates - فوسفات ـ 28352000

 Of mono- or disodium -- الصوديوم أو ثنائي الصوديوم أحاديـ من  ـ 28352200

 Of trisodium -- الصوديوم ثالثيـ من  ـ 28352300

   Of potassium -- بوتاسيومـ من  ـ 28352400

   (™€dicalcium phosphateâک€â) Calcium hydrogenorthophosphate -- (فوسفات ثنائي الكالسيوم)أورثوفوسفات الكالسيوم  هيدروجينـ  ـ 28352500



Code الوصف Description 

   Other phosphates of calcium -- أخر من كالسيوم فوسفاتـ  ـ 28352600

   Other -- هاغير ـ  ـ 28352900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 28352990

 :Polyphosphates - فوسفاتبولي  ـ 28353000

   Polyphosphates - (تراي بولي فوسفات الصوديوم)الصوديوم  فوسفاتـ ثالث  ـ 28353100

   Other -- غيرهاـ  ـ 28353900

 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium المحتوية على كربامات النشادركربونات؛ كربونات النشادر التجارية  فوق كربونات؛ 2836

carbonate containing ammonium carbamate 

   Disodium carbonate - النشادر التجارية و غيرها من كربونات النشادر كربونات ـ 28361000

 Disodium carbonate - ثنائي الصوديوم كربونات ـ 28362000

   Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate) - (بيكربونات الصوديوم)الصوديوم الهيدروجينية  كربونات ـ 28363000

   Potassium carbonates - البوتاسيوم كربونات ـ 28364000

   Calcium carbonate - الكالسيوم كربونات ـ 28365000

   Barium carbonate - الباريوم ربوناتك ـ 28366000

 Lead carbonates - الرصاص كربونات ـ 28367000

   Other - غيرها ـ 28369000

 Lithium carbonates -- الليثيوم كربوناتـ  ـ 28369100

   Strontium carbonate -- السترونتيوم كربوناتـ  ـ 28369200

   Other -- غيرهاـ  ـ 28369900

 Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides أكاسيد السيانيد و سيانيدات مركبة و سيانيدات 2837

   Cyanides and cyanide oxides - و أكاسيد السيانيد سيانيدات ـ 28371000

 Of sodium -- صوديومـ من  ـ 28371100

   Other -- غيرهاـ  ـ 28371900

   Complex cyanides - بةمرك سيانيدات ـ 28372000

 Silicates; commercial alkali metal silicates المعادن القلوية التجارية سيليكات سيليكات؛ 2839

   Of sodium - صوديوممن  ـ 28391000



Code الوصف Description 

 Sodium metasilicates -- الصوديوم سيليكاتـ ميتا  ـ 28391100

   Other -- غيرهاـ  ـ 28391900

   Other - غيرها ـ 28399000

 Borates; peroxoborates (perborates) بورات فوقو  بورات؛ 2840

   Disodium tetraborate (refined borax) - (بوركس مكرر)ثنائي الصوديوم  بوراترابع  ـ 28401000

 Anhydrous -- المائيةـ  ـ 28401100

   Other -- غيرهاـ  ـ 28401900

   Other borates - أخربورات  ـ 28402000

   Peroxoborates (perborates) - بوراتفوق  ـ 28403000

 Salts of oxometallic or peroxometallic acids معدنية أو فوق أحماض معدنية أحماض أمالح 2841

   Sodium dichromate - الصوديوم كروماتثنائي  ـ 28413000

   Other chromates and dichromates; peroxochromates - فوق كرومات ثنائي كرومات أخر؛ وكرومات  ـ 28415000

   Manganites, manganates and permanganates - منجانات و برمنجنات منجانيتات، ـ 28416000

 Potassium permanganate -- البوتاسيوم برمنجناتـ  ـ 28416100

   Other -- غيرهاـ  ـ 28416900

   Molybdates - وليبداتم ـ 28417000

   Tungstates (wolframates) - (ولفرامات) تنجستات ـ 28418000

   Other - غيرها ـ 28419000

 Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية، عدا األزتدات أخرى أمالح 2842

whether or not chemically defined), other than azides 

 Double or complex silicates, including aluminosilicates whether or not chemically - مزدوجة أو مركبة سيليكات ـ 28421000

defined   

   Other - غيرها ـ 28429000

ية أو غير عضوية من معادن ثمينة، و إن كانت غروية؛ مركبات عضو  ثمينة معادن 2843
 الصفات كيماويا؛ ملغمات المعادن الثمينة محددةمحددة أو غير 

Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals, 

whether or not chemically defined; amalgams of precious metals 

   Colloidal precious metals - غروية ثمينةدن معا ـ 28431000



Code الوصف Description 

   Silver compounds - الفضةمركبات  ـ 28432000

 Silver nitrate -- الفضة نتراتـ  ـ 28432100

   Other -- غيرهاـ  ـ 28432900

   Gold compounds - الذهبمركبات  ـ 28433000

   Other compounds; amalgams - ملغمات أخر؛مركبات  ـ 28439000

بما في ذلك العناصر الكيماوية و النظائر الخصبة )مشعة و نظائر مشعة  كيماوية عناصر 2844
 و مركباتها؛ مخاليط و مخلفات تتضمن هذه المنتجات( لالنشطار القابلةأو 

Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or 

fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and 

residues containing these products 

بما في ذلك الخالئط المعدنية الخزفية )طبيعي و مركباته؛ خالئط و تبددات  يورانيوم ـ 28441000
 يورانيومبات ، منتجات خزفية و مخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مرك"(سيرمت"

 طبيعية

- Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), 

ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium 

compounds   

 تبدداتمركباته؛ خالئط و و مركباته؛ بلوتونيوم و  U235غني بعنصر اليورانيوم  يورانيوم ـ 28442000
مخاليط محتوية على  و، منتجات خزفية "(سيرمت"بما في ذلك الخالئط المعدنية الخزفية )

 المنتجات هذهأو بلوتونيوم أو مركبات  U235يورانيوم غني بعنصر يورانيوم 

- Uranium enriched in Uآ235 آ and its compounds; plutonium and its compounds; 

alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing 

uranium enriched in U235 آ, plutonium or compounds of these products   

، و مركباته؛ ثوريوم و مركباته؛ خالئط و U235مخفف فيه عنصر اليورانيوم  يورانيوم ـ 28443000
محتوية على  مخاليط، منتجات خزفية و "(سيرمت"خالئط المعدنية الخزفية بما فيها ال) تبددات

 هذه المنتجات مركبات،ثوريوم أو  100Uاليورانيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم 

- Uranium depleted in Uآ235 آ and its compounds; thorium and its compounds; 

alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing 

uranium depleted in U235 آ, thorium or compounds of these products   

 1000.11، 1000.01نظائر و مركبات مشعة عدا الداخلة في البنود الفرعية  وعناصر  ـ 28444000
منتجات  و"( سيرمت"ية بما فيها الخالئط المعدنية الخزف)؛ خالئط، تبددات 1000.01أو 

 مشعةخزفية و مخاليط محتوية على هذه العناصر أو النظائر أو المركبات؛ مخلفات 

- Radioactive elements and isotopes and compounds other than those of 

subheadingآ20 آ2844 ,10 آ2844 آ or30 آ2844 آ; alloys, dispersions (including 

cermets), ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or 

compounds; radioactive residu 

   Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors - ، خاصة بالمفاعالت النووية(تعرضت لإلشعاع)مستهلكة ( خراطيش)قود  وعناصر  ـ 28445000

؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من تلك 20.00تلك الداخلة في البند  عدا ئر،نظا 2845
 كانت محددة أو غير محددة الصفات كيماويا إنالنظائر، و 

Isotopes other than those of heading 2844; compounds, inorganic or organic, 

of such isotopes, whether or not chemically defined 

   Heavy water (deuterium oxide) - (أكسيد ديتريوم) ثقيلماء  ـ 28451000

   Other - غيرها ـ 28459000

 Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or ofعضوية أوعضوية، من معادن أتربة نادرة من إيتريوم أو اسكانديوم أو من  غير مركبات، 2846

scandium or of mixtures of these metals 



Code الوصف Description 

 المعادن هذهمخاليط 

   Cerium compounds - سيريوممركبات  ـ 28461000

   Other - غيرها ـ 28469000

 Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea (يوريا)، و إن كان مجمدا بالبولة (ماء أكسجيني)الهيدروجين  أكسيد فوق 2847

و إن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيماويا، باستثناء ( فوسفيدات) فوسفورات 2848
 (فيرو فوسفور) الحديدفوسفورات 

Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorus 

 Carbides, whether or not chemically defined إن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيماويا و كربيدات، 2849

   Of calcium - كالسيوممن  ـ 28491000

   Of silicon - (سيليكون) سيليسيوممن  ـ 28492000

   Other - غيرها ـ 28499000

نيتريدات و أزيدات و سيلسيدات و بوريدات، و إن كانت محددة أو غير  و هيدريدات 2850
 20.00ات التي تعتبر من الكربيدات الداخلة في البند عدا المركب كيماويا،محددة الصفات 

Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically 

defined, other than compounds which are also carbides of heading 2849 

القابل للتوصيل الكهربائي و  بما في ذلك الماء المقطر و الماء)عضوية أخر  غير مركبات 2851
 الغازاتبما فيه الهواء السائل الذي نزعت منه )؛ هواء سائل (ذو النقاوة المماثلة الماء
 ؛ هواء مضغوط؛ ملغمات عدا ملغمات المعادن الثمينة(النادرة

Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and 

water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been 

removed); compressed air; amalgams, other than amalgams of precious metals 

   Compounds, inorganic or organic, of mercury, excluding amalgams من زئبق ، عدا الملغمات  عضويةعضوية وغير  مركبات 2852

بما في ذلك الماء المقطر و الماء القابل للتوصيل الكهربائي و )عضوية أخر  غير مركبات 2853
 الغازاتبما فيه الهواء السائل الذي نزعت منه )؛ هواء سائل (ذو النقاوة المماثلة الماء
 ؛ هواء مضغوط؛ ملغمات عدا ملغمات المعادن الثمينة(النادرة

Inorganic and organic compounds, incl. distilled or conductivity water and 

water of similar purity, n.e.s.; liquid air, whether or not rare gases have been 

removed; compressed air; amalgams (other than amalgams of precious metals) 

  

 .Organic chemicals عضوية كيماوية منتجات 29

 Acyclic hydrocarbons (ال حلقية)دورية  ال ربوناتهيدروك 2901

   Saturated - مشبعة ـ 29011000

   و بوتان أيثيلينـ ـ  ـ 29011010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29011090

   Unsaturated - مشبعةغير  ـ 29012000



Code الوصف Description 

 Ethylene -- أيثيلينـ  ـ 29012100

   Propene (propylene) -- (بروبيلين) بروبينـ  ـ 29012200

   Butene (butylene) and isomers thereof -- و إيزوميراتها( بيوتيلين) بيوتينـ  ـ 29012300

   Buta-1,3-diene and isoprene -- ـ داين و إيزوبرين 0،  0ـ  بيوتاـ  ـ 29012400

   Other -- غيرهاـ  ـ 29012900

 Cyclic hydrocarbons (حلقية) دورية هيدروكربونات 2902

   Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes - (سيكلوتربينات)، سيكلوتربينية (سيكلينات)، سيكلينية (سيكالنات) سيكالنية ـ 29021000

 Cyclohexane -- سيكلوهيكسانـ  ـ 29021100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29021900

   Benzene - بنزين ـ 29022000

   Toluene - لوينتو  ـ 29023000

 :Xylenes - زيلينات ـ 29024000

   Xylenes - أورثوـزيلينـ  ـ 29024100

   m-Xylene -- ميتاـزيلينـ  ـ 29024200

   p-Xylene -- باراـزيلينـ  ـ 29024300

   Mixed xylene isomers -- زيلين المخلوطة إيزوميراتـ  ـ 29024400

   Styrene - ستيرينـ  ـ 29025000

   Ethylbenzene - بنزين أيثيلـ  ـ 29026000

   Cumene - كومينـ  ـ 29027000

   Other - غيرها ـ 29029000

 Halogenated derivatives of hydrocarbons المهلجنة الهيدروكربونات مشتقات 2903

 :Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons - كلورية مشبعة( ال حلقية)ال دورية  هيدروكربوناتمشتقات  ـ 29031000

يثان ( كلوريد الميثيل) كلوروميثانـ  ـ 29031100    Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons - (كلوريد األيثيل)و كلوروا 

   Dichloromethane (methylene chloride) -- (كلوريد الميثيلين)كلوروميثان  ثنائيـ  ـ 29031200

   Chloroform (trichloromethane) -- (ثالثي كلوروميثان) كلوروفورمـ  ـ 29031300



Code الوصف Description 

   Carbon tetrachloride -- كلورو الكربون ربعايـ  ـ 29031400

يثان  ـ 1،0ـ  ـ 29031500    Ethylene dichloride (ISO) (1,2 dichloroethane) -- (ثنائي كلوريد اإليثيلين)ثنائي كلوروا 

   Other -- غيرهاـ  ـ 29031900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29031990

   Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons - (ال حلقية)غير مشبعة من هيدروكربونات ال دورية  كلوريةمشتقات  ـ 29032000

 Vinyl chloride (chloroethylene) -- (ثيلينكلورو إ) كلوريدـ فنيل  ـ 29032100

يثيلين ثالثيـ  ـ 29032200    Trichloroethylene -- كلوروا 

يثيلين  رباعيـ  ـ 29032300 يثلين)كلوروا     Tetrachloroethylene (perchloroethylene) -- (بيركلورا 

   Other -- غيرهاـ  ـ 29032900

 : Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons - فلورية أو برومية أو يودية( ال حلقية )  دورية ال هيدروكربوناتمشتقات  ـ 29033000

، تحتوي على أثنين أو أكثر من (ال حلقية ) من هيدروكربونات ال دورية  مهلجنةمشتقات  ـ 29034000
 مختلفة هالوجينات

- Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different 

halogens   

 Trichlorofluoromethane -- كلورو فليورو ميثان ثالثيـ  ـ 29034100

   Dichlorodifluoromethane -- كلورو ثناني فلورو ميثان ثنائيـ  ـ 29034200

   Trichlorotrifluoroethanes -- كلورو ثالثي فلورو إيثانات ثالثيـ  ـ 29034300

   Dichlorotetrafluoroethanes and chloropentafluoroethane -- كلورو رباعي فلورو إيثانات و كلورو خماسي فلورو إيثان ثنانيـ  ـ 29034400

   Other derivatives perhalogenated only with fluorine and chlorine -- أخر فوق مهلجنة مع الفلورين و الكلورين فقط مشتقاتـ  ـ 29034500

 فلوروكلورو ثنائي فلورو ميثان، برومو ثالثي فلورو ميثان و ثنائي برومو رباعي  بروموـ  ـ 29034600
 إيثانات

-- Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane and 

dibromotetrafluoroethanes   

   Other perhalogenated derivatives -- نة أخرفوق مهلج مشتقاتـ  ـ 29034700

   Other -- غيرهاـ  ـ 29034900

   Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons - من هيدروكربونات سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية مهلجنةمشتقات  ـ 29035000

 Hexachlorocyclohexane-1,2,3,4,5,6 -- ـ سداسي كلورو سيكلوهكسان 0،1،0،0،0،0ـ  ـ 29035100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29035900

 :Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons - من هيدروكربونات عطرية مهلجنةمشتقات  ـ 29036000



Code الوصف Description 

   Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons - ـ ثنائي كلوروبنزينأورثو ـ ثنائي كلوروبنزين و بارا  كلوروبنزين،ـ  ـ 29036100

-Hexachlorobenzene (ISO) and DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro -- (إيثان( بارا ـ كلوروفنيل)ـ بيس  1،1ـ ثالثي كلوروـ  0،0،0)ت .د.كلوروبنزين و د سداسيـ  ـ 29036200

2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) (1,1,1-trichloro-2,2-bis(-chlorophenyl)ethane)   

   Other -- غيرهاـ  ـ 29036900

 Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or المسلفنة، المنترنة أو المنترزة، و إن كانت مهلجنة الهيدروكربونات مشتقات 2904

not halogenated 

   Derivatives containing only sulpho groups, their salts and ethyl esters - فقط و أمالحها و إستيراتها اإليثيلية مسلفنةمشتقات  ـ 29041000

   Derivatives containing only nitro or only nitroso groups - فقط أو منترزة فقط منترنةمشتقات  ـ 29042000

   Other - غيرها ـ 29049000

 Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated و مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة( ال حلقية)دورية  ال كحوالت 2905

derivatives 

   Saturated monohydric alcohols - الهيدروكسيل، مشبعة أحاديةكحوالت  ـ 29051000

 Methanol (methyl alcohol) -- (كحول الميثيل) ميثانولـ  ـ 29051100

   Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol) -- (كحول اإليزوبروبيل) OLـ 1و بروبان ـ ( كحول البروبيل) OLـ  0ـ  بروبانـ  ـ 29051200

   Butan-1-ol (n-butyl alcohol) -- (كحول البوتيل العادي) OLـ  0ـ  بوتانـ  ـ 29051300

   Other butanols -- أخرى بوتانوالتـ  ـ 29051400

   Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof -- و إيزوميراته( كحول األوكتيل ) أوكتانولـ  ـ 29051600

و ( كحول الستيل) OLـ 0و سداسي ديكان ـ( كحول اللوريل) OLـ  0 دوديكانـ  ـ 29051700
 (كحول الستياريل) OLـ 0ـ  األوكتاديكان

-- Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecan-1-ol (cetyl alcohol) and octadecan-1-ol 

(stearyl alcohol)   

   Other -- غيرهاـ  ـ 29051900

 -: Unsaturated monohydric alcohols -- غير مشبعة( مونو كحوالت)دروكسيل الهي أحاديةكحوالت  ـ 29052000

   Unsaturated monohydric alcohols - (ال حلقية)ال دورية  تربينيةـ كحول  ـ 29052200

   Other -- غيرهاـ  ـ 29052900

 :Diols - (كحوالت ثنائية الهيدروكسيل)ديوالت  ـ 29053000

   Diols - (إثيان ديول)جليكول  يلينإثـ  ـ 29053100

   Propylene glycol (propane-1,2-diol) -- (ـ ديول 0،1بروبان ـ )جليكول  بروبيلينـ  ـ 29053200

   Other -- غيرهاـ  ـ 29053900



Code الوصف Description 

 :Other polyhydric alcohols - أخر( متعددة الهيدروكسيل) جماعيةكحوالت  ـ 29054000

   Other polyhydric alcohols - (بروبان ولثالثي ميثيل) ديول  0، 0بروبان ـ ( هيدروكسي ميثيل)ـ  1ـ  إيثيل ـ 1ـ  ـ 29054100

   Pentaerythritol -- إريثريتول خماسيـ  ـ 29054200

   Mannitol -- مانيتولـ  ـ 29054300

   D-glucitol (sorbitol) -- (سوربيتول) جلوسيتولـ د ـ  ـ 29054400

   Glycerol -- جلسيرولـ  ـ 29054500

   Other -- غيرهاـ  ـ 29054900

   Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols - ، مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة(ال حلقية)ال دورية  كحوالتمشتقات  ـ 29055000

 Ethchlorvynol (INN) -- ( INN)  وفينولايثكلور ـ  ـ 29055100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29055900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29055990

 Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated و مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة( حلقية) دورية كحوالت 2906

derivatives 

   Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic - أو سيكلينية أو سيكلوتربينية سيكالنية ـ 29061000

 Menthol -- منثولـ  ـ 29061100

   Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols -- و ميثيل سيكلوهيكسانوالت و ثنائي ميثيل سيكلوهيكسانوالت سيكلوهيكسانولـ  ـ 29061200

   Sterols and inositols -- و إينوسيتوالت ستيروالتـ  ـ 29061300

   Other -- غيرهاـ  ـ 29061900

 :Aromatic - (ذات حلقة بنزين)عطرية  ـ 29062000

   Aromatic - البنزيلـ كحول  ـ 29062100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29062900

 Phenols; phenol-alcohols فينوالت ـ كحوالت و فينوالت 2907

   Monophenols - (مونو فينوالت)أحادية  فينوالت ـ 29071000

 Phenol (hydroxybenzene) and its salts -- و أمالحه( هيدروكسي بنزين) فينولـ  ـ 29071100

   Cresols and their salts -- و أمالحها كريزوالتـ  ـ 29071200

   Octylphenol, nonylphenol and their isomers; salts thereof -- المنتجات هذهفينول و نونيل فينول و إيزوميراتهما؛ أمالح      أوكتيلـ  ـ 29071300



Code الوصف Description 

   Naphthols and their salts -- و أمالحها نفثوالتـ  ـ 29071500

   Other -- غيرهاـ  ـ 29071900

 :Polyphenols; phenol-alcohols - (بولي فينوالت)ة جماعي فينوالت ـ 29072000

   Polyphenols; phenol-alcohols - و أمالحه ريزورسينولـ  ـ 29072100

   Hydroquinone (quinol) and its salts -- و أمالحه( كينول) هيدروكينونـ  ـ 29072200

   Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropane) and its salts-'4,4 -- و أمالحه( ، ثنائي فينيلول بروبانAول بيس فين)ـ إيزوبروبيإيدين ثنائي فينول  0،0' ـ  ـ 29072300

   Other -- غيرهاـ  ـ 29072900

 Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or أو كحوالت الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة الفينوالت مشتقات 2908

phenol-alcohols 

   Derivatives containing only halogen substituents and their salts - فقط و أمالحها مهلجنةمشتقات  ـ 29081000

   ( PENTACHLOROPHENOL ISO( )ايزو) كلوروفينولـ خامس  ـ 29081100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29081900

   Other - غيرها ـ 29089000

   (  DINOSEB ISO) وامالحه ( ايزو) دينوسيبـ  ـ 29089100

   Other - غيرها ـ 29089900

ـ كحوالت و أثيرات ـ فينوالت و أثيرات كحوالت ـ فينوالت و فوق أكاسيد  إثيراتو  إثيرات 2909
و إن كانت محددة أو غير محددة )د الكيتون و فوق أكاسيد األثير و فوق أكاسي الكحول
 و مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة( كيماويا الصفات

Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, 

ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and 

their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 

 Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated - و مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة( ال حلقية)دورية  الإثيرات  ـ 29091000

derivatives   

 Diethyl ether -- إثير إثيلـ ثاني  ـ 29091100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29091900

أو  المنترنةأو سكلينية أو سيكلوتيربينية و مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو  سيكالنيةإثيرات  ـ 29092000
 المنترزة

- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, sulphonated, 

nitrated or nitrosated derivatives   

 Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated - و مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة عطريةإثيرات  ـ 29093000

derivatives   

 Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated - و مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة األثيركحوالت  ـ 29094000

derivatives   



Code الوصف Description 

 Oxydiethanol (diethylene glycol, digol)-'2,2 -- "(دايجول"ثنائي إيثلين جليكول )ـ أوكسي ثنائي إيثانول  1،1' ـ  ـ 29094100

   Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol -- أحادية البوتيل من إثلين جليكول أو ثنائي إيثيلين جليكول إثيراتـ  ـ 29094300

   Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol -- أخر أحادية األلكيل من إيثيلين جليكول أو ثنائي إثيلين جليكول إثيراتـ  ـ 29094400

   Other -- غيرهاـ  ـ 29094900

و مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة  فينوالت،إثيرات ـ كحوالت ـ  وفينوالت   ـإثيرات  ـ 29095000
 أو المنترزة

- Ether-phenols, ether-alcohol-phenols and their halogenated, sulphonated, nitrated 

or nitrosated derivatives   

 أوالكحول و فوق أكاسيد اإلثير و فوق أكاسيد الكيتون، و مشتقاتها المهلجنة  أكاسيدفوق  ـ 29096000
 المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

- Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives   

إيبوكسي كحوالت و إيبوكسي فينوالت و إيبوكسي إيثرات ذات حلقة ثالثية،و  و إيبوكسيدات 2910
 المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة مشتقاتها

Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-

membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated 

derivatives 

   Oxirane (ethylene oxide) - (أكسيد اإلثيلين) أوكسيران ـ 29101000

   Methyloxirane (propylene oxide) - (أوكسيد البروبيلين) أوكسيرانميثيل  ـ 29102000

   Chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin)-1 - (إيبي كلورو هيدرين)ـ إيبوكسي بروبان  0،  1ـ  لوروكـ  0 ـ 29103000

   Dieldrin (ISO, INN) - ( INN ) ( ISO( ) ايزو)  ايلدرينثنائي  ـ 29104000

   Other - غيرها ـ 29109000

نية أخرى، و مشتقاتها نصف أسيتاالت، و إن كانت ذات وظيفة أكسجي و أسيتاالت 2911
 أو المنترنة أو المنترزة المسلفنةالمهلجنة أو 

Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their 

halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 

من ( حلقية)بوليميرات دورية  إن كانت ذات و ظيفة أكسجينية أخرى؛ و ألدهيدات، 2912
 بارافورمالدهيدألـدهيدات؛ 

Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of 

aldehydes; paraformaldehyde 

   Acyclic aldehydes without other oxygen function - دون وظيفة أكسجينية أخرى( ال حلقية)ال دورية  ألدهيدات ـ 29121000

 Methanal (formaldehyde) -- (فورمألدهيد) ميثانالـ  ـ 29121100

   Ethanal (acetaldehyde) -- (أسيتالدهيد) إيثانالـ  ـ 29121200

   Other -- غيرهاـ  ـ 29121900

 :Cyclic aldehydes without other oxygen function - دون وظيفة أكسجينية أخرى( حلقية)دورية  ألدهيدات ـ 29122000

   Cyclic aldehydes without other oxygen function - بنزالدهيدـ  ـ 29122100



Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 29122900

   Aldehyde-alcohols - ـ كحوالت ألدهيدات ـ 29123000

   Aldehyde-ethers, aldehyde-phenols and aldehydes with other oxygen function - كسجينية أخرىـ إثيرات و ألدهيدات ـ فينوالت و ألدهيدات ذات وظيفة أ ألدهيدات ـ 29124000

 Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) -- (ميثوكسي بنزالدهيد 0ـ هيدروكسي ـ  0)  فانيلينـ  ـ 29124100

   Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) -- (هيد هيدروكسي بنزالد0ـ اثيوكسي ـ  0) فانيلينـ إثيل  ـ 29124200

   Other -- غيرهاـ  ـ 29124900

   Cyclic polymers of aldehydes - من ألدهيدات( حلقية)دورية  بوليمرات ـ 29125000

   Paraformaldehyde - بارافورمالدهيد ـ 29126000

 Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of 20.12أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند  أو مسلفنة أو منترنة مهلجنة مشتقات 2913

heading No 2912 

كوينونات، و إن كانت ذات وظيفة أكسجينية أخرى، و مشتقاتها المهلجنة أو  و كيتونات 2914
 أو المنترنة أو المنترزة المسلفنة

Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their 

halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 

   Acyclic ketones without other oxygen function - دون وظيفة أكسجينية أخرى( ال حلقية)ال دورية  كيتونات ـ 29141000

 Acetone -- أسيتونـ  ـ 29141100

   Butanone (methyl ethyl ketone) -- (ميثيل إثيل كيتون) بوتانونـ  ـ 29141200

   Methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone)-4 -- (ميثيل إيزوبيوتيلـكيتون)ـ أون  1بنتان ـ  ميثيلـ  0ـ  ـ 29141300

   Other -- غيرهاـ  ـ 29141900

   Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function - سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية، دون وظيفة أكسجينية أخرى كيتونات ـ 29142000

 camphor -- Camphorكافورـ  ـ 29142100

   Cyclohexanone and methylcyclohexanones -- و ميثيل سيكلوهكسانونات سيكلوهكسانونـ  ـ 29142200

   Ionones and methylionones -- و ميثيل أيونونات أيونوناتـ  ـ 29142300

   Other -- غيرهاـ  ـ 29142900

   Aromatic ketones without other oxygen function - عطرية دون وظيفة أكسجينية أخرى كيتونات ـ 29143000

 Phenylacetone (phenylpropan-2-one) -- (ـ أون 1ـ فينيل بروبان ـ  0)ون أسيت فينيلـ  ـ 29143100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29143900

   Ketone-alcohols and ketone-aldehydes - ـ كحوالت و كيتونات ـ ألدهيدات كيتونات ـ 29144000



Code الوصف Description 

   Ketone-phenols and ketones with other oxygen function - ـ فينوالت و كيتونات ذات وظيفة أكسجينية أخرى كيتونات ـ 29145000

   Quinones - كوينونات ـ 29146000

 Anthraquinone -- أنثراكينونـ  ـ 29146100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29146900

   Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives - أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة مهلجنةمشتقات  ـ 29147000

مشبعة و أنهيدريداتها و هاليداتها و ( ال حلقية)أحادية ال دورية  كاربوكسيلية أحماض 2915
و فوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو  أكاسيدهافوق 

 المنترزة

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, 

peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives 

   Formic acid, its salts and esters - و أمالحه و إستيراته( الفورميك) النمليكحمض  ـ 29151000

 Formic acid -- (الفورميك) النمليكـ حمض  ـ 29151100

   Salts of formic acid -- (الفورميك)حمض النمليك  أمالحـ  ـ 29151200

   Esters of formic acid -- (الفورميك)حمض النمليك  إستيراتـ  ـ 29151300

   Acetic acid and its salts; acetic anhydride - و أمالحه؛ أنهيدريد الخليك الخليكحمض  ـ 29152000

 Acetic acid -- الخليكض ـ حم ـ 29152100

   Acetic anhydride -- حمض الخليك أنهيدريدـ  ـ 29152400

   Other -- غيرهاـ  ـ 29152900

   Esters of acetic acid - حمض الخليك إستيرات ـ 29153000

 Ethyl acetate -- اإلثيلـ خالت  ـ 29153100

   Vinyl acetate -- الفنيلـ خالت  ـ 29153200

   n-Butyl acetate -- العادي البوتيلـ خالت  ـ 29153300

   Dinoseb (ISO) acetate -- ( ISO)  نوسب ايزو  ثنائيـ خالت  ـ 29153600

   Other -- غيرهاـ  ـ 29153900

   Mono-, di- or trichloroacetic acids, their salts and esters - ثنائي،أو ثالثي كلورو حمض الخليك، و أمالحها و إستيراتها ،أحادي  ـ 29154000

   Propionic acid, its salts and esters - و أمالحه و إستيراته بروبيونيكحمض  ـ 29155000

   Butanoic acids, pentanoic acids, their salts and esters - و أحماض فاليريك، و أمالحها و إستيراتها بوتيريكأحماض  ـ 29156000



Code الوصف Description 

   Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters - ، و أمالحها و إستيراتها(استياريك)و حمض دهنيك ( بالميتيك) نخليكحمض  ـ 29157000

   Other - غيرها ـ 29159000

غير مشبعة و أحماض كاربوكسيلية ( ال حلقية)أحادية ال دورية  كاربوكسيلية أحماض 2916
و أنهيدريداتها و هاليداتها و فوق أكاسيدها و فوق أكاسيد ( قيةحل) دوريةأحادية 

 المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة مشتقاتهاأحماضها؛ 

Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their 

anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 

غير مشبعة و أنهيدريداتها و هاليداتها و ( ال حلقية)أحادية ال دورية  كاربوكسيليةأحماض  ـ 29161000
 أكاسيدها و فوق أكاسيد أحماضها، و مشتقاتها فوق

- Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, 

peroxyacids and their derivatives   

 Acrylic acid and its salts -- و أمالحه أكريليكـ حمض  ـ 29161100

   Esters of acrylic acid -- حمض أكريليك أستيراتـ  ـ 29161200

   Methacrylic acid and its salts -- و أمالحه ميثاكريليكـ حمض  ـ 29161300

   Esters of methacrylic acid -- حمض ميثاكريليك إستيراتـ  ـ 29161400

   Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters -- أولييك واينولييك و لينولينيك، و أمالحها و إستيراتها أحماضـ  ـ 29161500

   Other -- غيرهاـ  ـ 29161900

أحادية سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية، و أنهيدريداتها و  كاربوكسيليةأحماض  ـ 29162000
 و فوق أكاسيدها و فوق أكاسيد أحماضها و مشتقاتها هاليداتها

- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxylic acids, their anhydrides, 

halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives   

أحادية عطرية و أنهيدريداتها و هاليداتها و فوق أكاسيدها و فوق  كاربوكسيليةأحماض  ـ 29163000
 أحماضها، و مشتقاتها أكاسيد

- Aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids 

and their derivatives   

 Benzoic acid, its salts and esters -- و أمالحه و إستيراته بنزويكض ـ حم ـ 29163100

   Benzoyl peroxide and benzoyl chloride -- البنزويل و كلورور البنزويل أكسيدـ فوق  ـ 29163200

   Phenylacetic acid and its salts -- الخليك و أمالحه فينيلـ حمض  ـ 29163400

   Esters of phenylacetic acid -- حمض فينيل الخليك راتإستيـ  ـ 29163500

   Other -- غيرهاـ  ـ 29163900

جماعية و أنهيدراتها و هاليداتها و فوق أكاسيدها و فوق أكاسيد  كاربوكسيلية أحماض 2917
 مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة أحماضها؛

Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; 

their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 

 Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids -و أنهيدريداتها و هاليداتها و فوق ( ال حلقية)جماعية ال دورية  كاربوكسيليةأحماض  ـ 29171000

and their derivatives   



Code الوصف Description 

 و فوق أكاسيد أحماضها، و مشتقاتها أكاسيدها

 Oxalic acid, its salts and esters -- و أمالحه و إستيراته أوكساليكـ حمض  ـ 29171100

   Adipic acid, its salts and esters -- و أمالحه و إستيراته أديبيكـ حمض  ـ 29171200

   Azelaic acid, sebacic acid, their salts and esters -- و حمض سيباسيك و أمالحهما و إستيراتها أزياليكـ حمض  ـ 29171300

   Maleic anhydride -- مالييك أنهيدريدـ  ـ 29171400

   Other -- غيرهاـ  ـ 29171900

نية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية، و أنهيدريداتها و جماعية سيكال كاربوكسيليةأحماض  ـ 29172000
 و فوق أكاسيدها و فوق أكاسيد أحماضها، و مشتقاتها هاليداتها

- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their anhydrides, 

halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives   

و هاليداتها و فوق أكاسيدها و فوق  تهاجماعية عطرية و أنهيدريدا كاربوكسيليةحماض أ ـ 29173000
 أحماضها و مشتقاتها أكاسيد

- Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids 

and their derivatives   

 Dioctyl orthophthalates -- أوكتيل أورثوفتاالتـ  ـ 29173200

   Dinonyl or didecyl orthophthalates -- نونيل أو ثنائي ديسيل أورثوفتاالتـ  ـ 29173300

   Other esters of orthophthalic acid -- أخرى من حمض أورثوفثاليك إستيراتـ  ـ 29173400

   Phthalic anhydride -- فثاليك أنهيدريدـ  ـ 29173500

   Terephthalic acid and its salts -- و أمالحه تيرفثاليكحمض ـ  ـ 29173600

   Dimethyl terephthalate -- ثنائي مثيل تيريفثاالتـ  ـ 29173700

   Other -- غيرهاـ  ـ 29173900

مع وظيفة أكسجينية إضافية و أنهيدريداتها و هاليداتها و فوق  كاربوكسيلية أحماض 2918
 المنترزةيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو و فوق أكاس أكاسيدها

Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, 

halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated 

or nitrosated derivatives 

ذات وظيفة كحولية لكن دون و ظيفة أكسجينية أخرى، و أنهيدريداتها  كاربوكسيليةض أحما ـ 29181000
 و فوق أكاسيدها و فوق أكاسيد أحماضها و مشتقاتها هاليداتهاو 

- Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their 

anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives   

 Lactic acid, its salts and esters -- و أمالحه و إستيراته( لبنيك) لكتيكـ حمض  ـ 29181100

   Tartaric acid -- طرطريكـ حمض  ـ 29181200

   Salts and esters of tartaric acid -- و إستيرات حمض الطرطريك أمالحـ  ـ 29181300

   Citric acid -- (حمض الليمونيك) ستيريكـ حمض  ـ 29181400



Code الوصف Description 

   Salts and esters of citric acid -- (حمض الليمونيك)و إستيرات حمض الستريك  أمالحـ  ـ 29181500

   Gluconic acid, its salts and esters -- و أمالحه و إستيراته جلوكونيكـ حمض  ـ 29181600

   Chlorobenzilate (ISO) -- (  CHLOROBENZILATE ISO) ايزو  كلوروبنزيالتـ  ـ 29181800

   Other -- غيرهاـ  ـ 29181900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29181990

مع وظيفة فينولية، و لكن دون و ظيفة أكسجينية أخرى، و  كاربوكسيليةأحماض  ـ 29182000
 أحماضها و مشتقاتها هاليداتها و فوق أكاسيدها و فوق أكاسيد وأنهيدريداتها 

- Carboxylic acids with phenol function but without other oxygen function, their 

anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives   

 Salicylic acid and its salts -- و أمالحه ساليسيليكـ حمض  ـ 29182100

   o-Acetylsalicylic acid, its salts and esters -- ساليسليك أمالحه إستيراته أورثوـإستيلـ حمض  ـ 29182200

   Other esters of salicylic acid and their salts -- حمض ساليسليك أخر و أمالحها إستيراتـ  ـ 29182300

   Other -- غيرهاـ  ـ 29182900

يفة ألدهيدية أو كيتونية، و لكن دون و ظيفة أكسجينية ذات و ظ كاربوكسيليةأحماض  ـ 29183000
 و هاليداتها و فوق أكاسيدها و فوق أكاسيد أحماضها و مشتقاتها أنهيدريداتهاأخرى، و 

- Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but without other oxygen 

function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives   

   Other - غيرها ـ 29189000

   Other -- غيرهاـ  ـ 29189900

و أمالحها، بما في ذلك الالكتوفوسفات؛ مشتقاتها المهلجنة أو  فوسفوريك إستيرات 2919
 أو المنترزة أوالمنترنةالمسلفنة 

Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their 

halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 

   Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate - (ثنائي بروموبروبيل – 0،  1)  ثالثيفوسفات  ـ 29191000

   Other - غيرها ـ 29199000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29199090

و أمالحها؛ ( باستثناء إستيرات هاليدات الهيدروجين)ير عضوية أخر غ أحماض إستيرات 2920
 أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة المهلجنةمشتقاتها 

Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen 

halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated 

derivatives 

   Other ----  غيرهاـ ـ ـ   ـ 29200799

أو  المسلفنةو أمالحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو ( ثيوتات الفوسفور)ثيوفوسفوريك  إستيرات ـ 29201000
 المنترنة أو المنترزة

- Thiophosphoric esters (phosphorothioates) and their salts; their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives   



Code الوصف Description 

   Other - غيرها ـ 29201900

   Other - غيرها ـ 29209000

 Trimethyl phosphite --- اندوسلفانـ ـ  ـ 29209010

 Triethyl phosphite --- اللوريل كبريتاته و امالحه كحولـ ـ  ـ 29209020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29209090

 Amine-function compounds وظيفة أمينية ذات مركبات 2921

   Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof - و مشتقاتها؛ أمالحها( ال حلقية)ال دورية  أحاديةأمينات  ـ 29211000

 Methylamine, di- or trimethylamine and their salts -- أمين أو ثنائي أو ثالثي ميثيل أمين، و أمالحها ميثيلـ  ـ 29211100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29211900

   Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof - و مشتقاتها؛ أمالحها( ال حلقية)ال دورية  جماعيةأمينات  ـ 29212000

 Ethylenediamine and its salts -- ثنائي أمين و أمالحه إيثلينـ  ـ 29212100

   Hexamethylenediamine and its salts -- ثنائي أمين و أمالحه ميثيلينـ سادس  ـ 29212200

   Other -- غيرهاـ  ـ 29212900

 ;Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono- or polyamines, and their derivatives - أو جماعية سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية و مشتقاتها؛ أمالحها أحاديةأمينات  ـ 29213000

salts thereof   

   Aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof - عطرية و مشتقاتها؛ أمالحها أحاديةأمينات  ـ 29214000

 Aniline and its salts -- و أمالحه أنيلينـ  ـ 29214100

   Aniline derivatives and their salts -- األنيلين و أمالحها مشتقاتـ  ـ 29214200

   Toluidines and their derivatives; salts thereof -- و مشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات تولويديناتـ  ـ 29214300

   Diphenylamine and its derivatives; salts thereof -- فينيل أمين و مشتقاته؛ أمالح هذه المنتجات ثنائيـ  ـ 29214400

أمالح  مشتقاتها؛و ( بيتا ـ نافثيل أمين)ـ نافثيل أمين  1، (الفا نافثيل أمين)أمين  نافثيلـ  0ـ  ـ 29214500
 هذه المنتجات

-- 1-Naphthylamine (alpha-naphthylamine), 2-naphthylamine (beta-naphthylamine) 

and their derivatives; salts thereof   

، ايثيل امفيتامين (  INN)، ديكسامفيتامين (  INN)، بنزفيتامبن ( INN) امفيتامينـ  ـ 29214600
(INN  ) فينكامفامين ،(INN  ) ليفيتامين ،(INN ) ،  ليفامفيتامين(INN  ) ،

 .المنتجات         هذه، أمالح (  INN)، فينترمين (  INN)ميفينوركس

-- Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine 

(INN), fencamfamine (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN), mefenorex 

(INN) and phentermine (INN); salts thereof   

   Other -- غيرهاـ  ـ 29214900



Code الوصف Description 

   Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof - مشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات عطرية و جماعيةأمينات  ـ 29215000

هذه  أمالحو ميتا و بارا ـ فينيلين ثنائي أمين و ثنائي أمينوتولوينات و مشتقاتها؛  أورثوـ  ـ 29215100
 المنتجات

-- o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes, and their derivatives; salts thereof 

   Other -- غيرهاـ  ـ 29215900

 Oxygen-function amino-compounds ذات و ظيفة أكسجينية أمينية مركبات 2922

و أثيراتها و إستيراتها، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من  أمينيةكحوالت  ـ 29221000
 منتجاتاألكسجينية؛ أمالح هذه ال الوظائف

- Amino-alcohols, other than those containing more than one kind of oxygen 

function, their ethers and esters; salts thereof   

   Diethanolamine and its salts -- إيثانول أمين و أمالحه أحاديـ  ـ 29221100

 Diethanolamine and its salts -- إيثانول أمين و أمالحه ثنائيـ  ـ 29221200

   Triethanolamine and its salts -- إيثانول أمين و أمالحه ثالثيـ  ـ 29221300

   Dextropropoxyphene (INN) and its salts -- وامالحه (   INN)ـ ديكسترو بروبوكزيفين  ـ 29221400

   Other -- غيرهاـ  ـ 29221900

من  واحدة و أثيراتها و إستيراتها، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع أميني نافتوالت ـ 29222000
 الوظائف األكسجينية؛ أمالح هذه المنتجات

- Amino-naphthols and other amino-phenols, other than those containing more than 

one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof   

 Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their salts -- أمينوهيدروكسي نفثالين سلفونيك و أمالحها أحماضـ  ـ 29222100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29222900

من  اكثرأمينية و كيتونات أمينية و كينونات أمينية، غير تلك التي تحتوي على  ألدهيدات ـ 29223000
 ن الوظائف األكسجينية؛ أمالح هذه المنتجاتنوع واحد م

- Amino-aldehydes, amino-ketones and amino-quinones, other than those 

containing more than one kind of oxygen function; salts thereof   

 Amfepramone (INN), methadone (INN) and normethadone (INN); salts thereof -- ، وامالحه (  INN) نورميثادون ،(INN)، ميثادون (  INN)امفيبارامون  ـ ـ 29223100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29223900

و إستيراتها، غير تلك التي تحتوي على اكثر من نوع واحد من الوظائف  أمينيةأحماض  ـ 29224000
 أمالح هذه المنتجات األكسجينية؛

- Amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen function, 

and their esters; salts thereof   

 Lysine and its esters; salts thereof -- و إستيراته؛ أمالح هذه المنتجات ليسينـ  ـ 29224100

   Glutamic acid and its salts -- و أمالحه جلوتاميكـ حمض  ـ 29224200

   Anthranilic acid and its salts -- و أمالحه أنترانيلكـ حمض  ـ 29224300



Code الوصف Description 

   Tilidine (INN) and its salts --  وامالحه،  (  INN)ـ تيليدين  ـ 29224400

   Other -- غيرهاـ  ـ 29224900

 Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds with - يةكحولية أمينية و فينوالت حمضية أمينية و مركبات أخر ذات وظيفة أكسجين فينوالت ـ 29225000

oxygen function   

 Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other األمونيوم الرباعية؛ ليسيثينات و فوسفو أمينو ليبيدات أخر هيدروكسيداتو  أمالح 2923

phosphoaminolipids, whether or not chemically defined 

   Choline and its salts - أمالحه وكولين  ـ 29231000

   Lecithins and other phosphoaminolipids - و فوسفو أمينو ليبيدات أخر ليسيثينات ـ 29232000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29232090

   Other - غيرها ـ 29239000

 Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic وظيفة كربوكسياميدية؛ مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية ذات مركبات 2924

acid 

و مشتقاتها؛ أمالح هذه ( بما فيها الكربامات الالدورية( )ال حلقية)دورية  الأميدات  ـ 29241000
 المنتجات

- Acyclic amides (including acyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof   

 Meprobamate (INN) -- ،  (  INN)ـ ميبروبامات  ـ 29241100

   Fluoroacetamide (ISO), monocrotophos (ISO) and phosphamidon (ISO) -- (  ايزو ) و فوسفات االميبدون ( ايزو) احادي، كروموس ( ايزو ) استياميد  فلورو  ـ ـ 29241200

   Other --- غيرهاـ   ـ 29241900

   Cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof - أمالح هذه المنتجات تقاتها؛و مش( بما فيها الكربامات الدورية( )حلقية) دوريةأميدات  ـ 29242000

 Ureines and their derivatives; salts thereof -- و مشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات يورينات ـ ـ 29242100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29242190

   Acetamidobenzoic acid (N-acetylanthranilic acid) and its salts-2 -- وامالحه ،  (  اسيتالنترانيليكحمض  ـ  N) حمض اسيتاميد البنزويك  1 ـ ـ 29242300

   Ethinamate (INN) -- ،  (  INN)ـ ايثينامات  ـ 29242400

   Other -- غيرهاـ  ـ 29242900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29242990

و مركبات ذات وظيفة ( بما فيها السكارين و أمالحه)وظيفة كاربوكسية اميدية  ذات مركبات 2925
 امينية

Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and 

imine-function compounds 

   Imides and their derivatives; salts thereof - مشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات واميدات  ـ 29251000



Code الوصف Description 

 Saccharin and its salts -- و أمالحه سكارينـ  ـ 29251100

   Glutethimide (INN) -- ،  (  INN)ـ غلوتيثيمايد  ـ 29251200

   Other -- غيرهاـ  ـ 29251900

   Imines and their derivatives; salts thereof - مشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات وامينات  ـ 29252000

   Other -- غيرهاـ  ـ 29252900

 Nitrile-function compounds وظيفة نيتريلية ذات مركبات 2926

   Acrylonitrile - أكريلونيتريل ـ 29261000

   Cyanoguanidine (dicyandiamide)-1 - (ثنائي سيان ثنائي أميد) سيانوجوانيدينـ  0 ـ 29262000

ـ ثنائي ميثيل امينو  1ـ سيانوـ 0)وسيط ( INN)وامالحه، ميثادون (   INN)بوركس  فينبرو ـ 29263000
 (  ـ ثنائي فينيل بيوتان  0،  0ـ 

- Fenproporex (INN) and its salts; methadone (INN) intermediate (4-cyano-2-

dimethylamino-4,4-diphenylbutane)   

   Other - غيرها ـ 29269000

 Diazo-, azo- or azoxy-compounds ، ازوـ أو أزوكسي الديازوـ مركبات 2927

 Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine وكسيالمينمن الهيدرازين أو من الهيدر  عضوية مشتقات 2928

 Compounds with other nitrogen function وظيفة نيتروجينية أخرى ذات مركبات 2929

   Isocyanates - إيزوسيانات ـ 29291000

   Other - غيرها ـ 29299000

 Organo-sulphur compounds عضوية كبريت مركبات 2930

   Thiocarbamates and dithiocarbamates - و ثنائي ثيوكربامات ثيوكربامات ـ 29302000

   Thiuram mono-, di- or tetrasulphides - ثنائي أو رباعي ـ كبريتيد ثيورام وأحادي  ـ 29303000

   Methionine - ميثيونين ـ 29304000

   Captafol (ISO) and methamidophos (ISO) - (وايز )وميثاميدوفوس( ايزو) كبتافول ـ 29305000

   Other - غيرها ـ 29309000

 Other organo-inorganic compounds ـ غير عضوية أخر عضوية مركبات 2931

 ,Lewisites e.g:(2 or bis ortris-chlorovinyl dichloro arsine) --- فسفونات( ـ هيدروكسي ايثيل 0ـ ثالثي كلورو   1،1،1)ـ ثنائي ميثيل  1،1ـ ـ  ـ 29310030

 Alkyl( me,et,prop,isoprop) phosphonyidiflorides ---القصدير، باستثناء أكسيد القصدير أحادي البيوتيل و أكسيد القصدير ثنائي  مركباتـ ـ  ـ 29310040



Code الوصف Description 

 القصديرو أكسيد  يلو أكسيد القصدير ثالثي بيوتيل و اسيتات القصدير ثالثي فين بيوتيل
 ثنائي اسيتيل

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29310090

 Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only غير منسجمة أكسجينية فقط( ذرات)غير منسجمة مع ذرة أو ( حلقية) دورية مركبات 2932

 Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in - رةغير منصه( و إن كانت مهدرجة)بنيتها حلقة فيوران  تتضمنمركبات  ـ 29321000

the structure   

 Tetrahydrofuran -- هيدروفيوران رباعيـ  ـ 29321100

   Furaldehyde (furfuraldehyde)-2 -- (فيورفيورالدهيد) فورالدهيدـ  1ـ  ـ 29321200

   Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol -- و كحول رباعي هيدروفيورفيوريل فورفوريلـ كحول  ـ 29321300

   Other -- غيرهاـ  ـ 29321900

   Lactones - الكتونات ـ 29322000

 Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins -- و ميثيل كومارينات و إيثيل كومارينات كومارينـ  ـ 29322100

   Other lactones -- أخر الكتوناتـ  ـ 29322900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29322990

   Other - غيرها ـ 29329000

 Isosafrole -- إيزوسافرولـ  ـ 29329100

   propan-2-one(Benzodioxol-5-yl-1,3)-1 -- أون ـ  1بروبان ـ ( YLـ  0ـ بنزودايوكسول ـ 0و  0)ـ  0ـ  ـ 29329200

   Piperonal -- بيبرونالـ  ـ 29329300

   Safrole -- سافرولـ  ـ 29329400

   Tetrahydrocannabinols (all isomers) -- هيدروكانابيتوالت ، جميع االيزوميرات رباعيـ  ـ 29329500

   Other -- غيرهاـ  ـ 29329900

 Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only ير منسجمة نيتروجينية فقطغ( ذرات)غير منسجمة ذات ذرة أو ( حلقية) دورية مركبات 2933

 Compounds containing an unfused pyrazole ring (whether or not hydrogenated) in - ، غير منصهرة(و إن كانت مهدرجة)بنيتها حلقة بيرازول  تتضمنمركبات  ـ 29331000

the structure   

 Phenazone (antipyrin) and its derivatives -- و مشتقاته( أنتبيرين) فينازونـ  ـ 29331100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29331900



Code الوصف Description 

 Compounds containing an unfused imidazole ring (whether or not hydrogenated) - ، غير منصهرة(و إن كانت مهدرجة)بنيتها حلقة إيميدازول  تتضمنمركبات  ـ 29332000

in the structure   

 Hydantoin and its derivatives -- و مشتقاته هيدانتوينـ  ـ 29332100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29332900

 Compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in - ، غير منصهرة(و إن كانت مهدرجة)بنيتها حلقة بيريدين  تتضمنمركبات  ـ 29333000

the structure   

 Pyridine and its salts -- و أمالحه بيريدينـ  ـ 29333100

   Piperidine and its salts -- و أمالحه بيريدينـ  ـ 29333200

 ، (INN)، برومازيبام ( INN)، بيزيتراميد ( INN)، انيلريدين ( INN) الفنتانيلـ  ـ 29333300
 ، (INN)، فنتانيل ( INN)، دايبيبانون ( INN)، ايفينوكسيالت (INN) دايفينوكسين
( INN)، بيـثـيدين ( INN)، نبتـــازوسين ( INN)، ميـثـيل فيــنيدات ( INN) كيتوبيميدون

 ، فينيسيكليديAوسيط 

-- Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), 

difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), 

ketobemidone (INN), methylphenidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), 

pethidine (INN) intermediat 

   Other -- غيرهاـ  ـ 29333900

 .BZ:3-Quiuclidinyl benzilate --- التماالت، بيريالمين ما مبيرامينـ ـ  ـ 29333910

 .Quinuclidine-3-ol --- ـ بيرديل ثيوتات فوسفات 1ثالثي كلورو ـ  0،  0،  0ـ  1ـ  0ـ ثنائي ايثيل 1،1ـ ـ  ـ 29333920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29333990

 Compounds containing in the structure a quinoline or isoquinoline ring-system - ، غير منصهرة(درجةبنيتها حلقة كينولين أو إيزوكينولين و إن كانت مه تتضمنمركبات  ـ 29334000

(whether or not hydrogenated), not further fused   

 Levorphanol (INN) and its salts -- وامالحه( INN)فانول  ليفورـ ـ  ـ 29334100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29334900

 Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or - أو حلقة بيبرازين( و إن كانت مهدرجة)بنيتها حلقة بيريميدين  تتضمنمركبات  ـ 29335000

piperazine ring in the structure   

 Malonylurea (barbituric acid) and its salts -- ح هذه المنتجاتو مشتقاته؛ أمال( حمض باربيتوريك)يوريا  مالونيلـ  ـ 29335200

، ( INN)، بيوتل بيتال ( INN) باربيتال ،(INN)، اموباربيتال (INN) الوباربيتالـ   ـ 29335300
، فينوباربيتال ( INN)، بنتوباربيتال ( INN) فينـوباربيتال، ميثـيل ( INN)سيكلوباربيتال 

(INN )ل ، سيكوباربيتا(INN ) فينيـــل بيتال ،(INN )؛ أمالح هذه المنتجات 

-- Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), 

butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital (INN), 

phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) and vinylbital 

(INN); salts there 

   Other derivatives of malonylurea (barbituric acid); salts thereof -- ؛ امالح هذه المنتجات( حمض باربيوتيريك)أخر من مالونيل يوريا  مشتقاتـ  ـ 29335400

 Loprazolam (INN), mecloqualone (INN), methaqualone (INN) and zipeprol --؛ ( INN)، زايببرول ( INN)ميثاكوالون  ،( INN)، ميكلوكوالوز ( INN) لوبرازوالمـ  ـ 29335500



Code الوصف Description 

   salts thereof ;(INN) هذه المنتجات وامالح

   Other -- غيرهاـ  ـ 29335900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29335990

 Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in - ، غير منصهرة(و إن كانت مهدرجة)ريازين بنيتها حلقة ت تتضمنمركبات  ـ 29336000

the structure   

 Melamine -- ميالمينـ  ـ 29336100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29336900

   Lactams - الكتامات ـ 29337000

   Clobazam (INN) and methyprylon (INN) -- (إيبسيلون ـ كابروالكتام)الكتام  نهيكساـ  0ـ  ـ 29337100

 Clobazam (INN) and methyprylon (INN) -- (INN)، ميثيل بريلون ( INN) كلوبازامـ  ـ 29337200

   Other lactams -- أخر الكتاماتـ  ـ 29337900

   Other - غيرها ـ 29339000

( INN)، كلونازيبام ( INN)، كلوراديزو يبوكسيد ( INN)، كامازيبام ( INN) بنزازوالمالـ  ـ 29339100
، ( INN) لوفالزيبات، اثيل   ( INN)، استازوالم ( INN)، وايزيبام ( INN)، ديلورازيبام 
، ( INN)، هالزيبان (INN)، فلورازيبام  ( INN) فلونيترازيبام ، (INN)فلوديا زيبام 

 لورازيبا

-- Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxide (INN), clonazepam 

(INN), clorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethyl 

loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), 

halazepam (INN), lorazepam  

   Other - غيرها ـ 29339900

 Vancon فانكونـ ـ  ـ 29339920

 Amebramin اميبرامينـ ـ  ـ 29339930

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29339990

 Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other غير منسجمة أخر( حلقية)و أمالحها؛ مركبات دورية ( نيوكليكية) نووية أحماض 2934

heterocyclic compounds 

 Compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated) in - ، غير منصهرة(و إن كانت مهدرجة)بنيتها حلقة ثيازول  تتضمنمركبات  ـ 29341000

the structure   

 أكثر، غير منصهرة  (و إن كانت مهدرجة) بنية ذات حلقات بنزوثيازول تتضمنمركبات  ـ 29342000
 من ذلك

- Compounds containing in the structure a benzothiazole ring-system (whether or 

not hydrogenated), not further fused   

 Compounds containing in the structure a phenothiazine ring-system (whether or -من  أكثر، غير منصهرة  (و إن كانت مهدرجة)بنية ذات حلقات فينوثيازين  تتضمنمركبات  ـ 29343000

not hydrogenated), not further fused   



Code الوصف Description 

 لكذ

 Clobromasin كلوربرومازينـ ـ  ـ 29343010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29343090

   Other - غيرها ـ 29349000

، ( INN)، كلوكسازوالم ( INN) كلوتيازيبام ، (INN)روتيزوالم، ب(INN)أمينوركسـ   ـ 29349100
، ( INN)، ميزوكارب ( INN)، كيتازوالم ( INN)، هالوكسازوالم ( INN)دكستروموراميد 

، ( INN)، فينمتزازين ( INN) فنديمترازين ، (INN)، بيمولين ( INN)أوكسازوالم 
 ؛ أمالح ه( INN)سوفنتالين 

-- Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), 

dextromoramide (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), 

oxazolam (INN), pemoline (INN), phendimetrazine (INN), phenmetrazine (INN) 

and sufentanil (INN); salts ther 

   Other -- غيرهاـ  ـ 29349900

 Sulphonamides سلفوناميدات 2935

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29350040

، و (بما فيها المركزات الطبيعية)فيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبيا  و بروفيتامينات 2936
بصورة رئيسية كفيتامينات، سواء كانت مخلوطة فيما بينها أم ال، و  المستعملةمشتقاتها 

 وله في أي مذيبمحل كانتإن 

Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including 

natural concentrates), derivatives thereof used primarily as vitamins, and 

intermixtures of the foregoing, whether or not in any solvent 

   Vitamins and their derivatives, unmixed - ، غير مخلوطةو مشتقاتها فيتامينات ـ 29362000

 Vitamins A and their derivatives -- و مشتقاته( A) فيتاميناتـ  ـ 29362100

   Vitamin B1 and its derivatives -- و مشتقاته( B 0) فيتامينـ  ـ 29362200

   Vitamin B2 and its derivatives -- و مشتقاته( B 1) فيتامينـ  ـ 29362300

   and its derivatives (or vitamin B5 آvitamin B3) D- or DL-Pantothenic acid -- و مشتقاتها( 0Bأو فيتامين  B 0فيتامين ) بانتوتنيك  – DLأو  Dـ حمض  ـ 29362400

   Vitamin B6 and its derivatives -- و مشتقاته( 0B) فيتامينـ  ـ 29362500

   Vitamin B12 and its derivatives -- و مشتقاته( 01B) فيتامينـ  ـ 29362600

   Vitamin C and its derivatives -- و مشتقاته C فيتامينـ  ـ 29362700

   Vitamin E and its derivatives -- و مشتقاته( E) فيتامينـ  ـ 29362800

   Other vitamins and their derivatives -- أخرى و مشتقاتها فيتاميناتـ  ـ 29362900

   Other, including natural concentrates - في ذلك المركزات الطبيعية بماغيرها،  ـ 29369000



Code الوصف Description 

أو منتجة تركيبيا؛ مشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات؛  طبيعية هرمونات، 2937
 مستعملة بصورة رئيسية كهرمونات أخرستيرويدات 

Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or 

reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues thereof, 

including chain modified polypeptides, used primarily as hormones 

 Polypeptide hormones, protein hormones and glycoprotein hormones, their - ما يماثلها، و مشتقاتهاالفص األمامي من الغدة النخامية و  هرمونات ـ 29371000

derivatives and structural analogues   

 Somatotropin, its derivatives and structural analogues -- ، مشتقاته وامثاله البنيوية سوماتتروبينـ   ـ 29371100

   Insulin and its salts -- وامالحه األنسولينـ   ـ 29371200

   Other -- ـ غيرها ـ  29371900

 :Steroidal hormones, their derivatives and structural analogues - القشرة فوق الكلوية و مشتقاتها هرمونات ـ 29372000

و بريدنيزولون ( روكورتيزونديهيد)و هيدركورتيزون و بريدنيزون  كورتيزونـ  ـ 29372100
 (ديهيدروهيدروكورتيزون)

- Steroidal hormones, their derivatives and structural analogues   

   Halogenated derivatives of corticosteroidal hormones -- هرمونات القشرة فوق الكلوية، مهلجنة مشتقاتـ  ـ 29372200

   Oestrogens and progestogens -- بروجستوجيناتو  استروجيناتـ  ـ 29372300

   Other -- غيرهاـ  ـ 29372900

   Catecholamine hormones, their derivatives and structural analogues - :كتيكوالمينية ، مشتقاتها وامثالها البنيوية  هرمونات ـ 29373000

 Epinephrine -- أيبنفرينـ  ـ 29373100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29373900

   Amino-acid derivatives - أمينية أحماضمشتقات  ـ 29374000

 Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, their derivatives and structural - ، ثرومبوكسينات ، ليوكوترينات ، مشتقاتها وامثالها البنيوية بروستاجالندينات ـ 29375000

analogues   

   Other - غيرها ـ 29379000

 Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters أو منتجة تركيبيا، و أمالحها و أثيراتها و إستيراتها و مشتقاتها األخر طبيعية جليكوزيدات 2938

and other derivatives 

   Rutoside (rutin) and its derivatives - و مشتقاته( روتين) روتوسيد ـ 29381000

   Other - غيرها ـ 29389000

نباتية، طبيعية أو منتجة تركيبيا، و أمالحها و أثيراتها و إستيراتها و  قلويات أشباه 2939
 األخر مشتقاتها

Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, 

ethers, esters and other derivatives 

   Alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof - األفيون و مشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات قلوياتأشباه  ـ 29391000



Code الوصف Description 

، ( INN)، دايهيدروكودايين  كودايين؛ ( INN)قش الخشخاش ؛ بيوبرينورفين  مركزاتـ   ـ 29391100
( INN)، هيدرومورفون ( INN) هيدروكودون، هيروبين ، ( INN)مورفين ، ايتورفين  اثيل

، فولكودين ( INN)،أوكسيمورفون (INN) أوكسيكودون ، (INN)، مورفين ، نايكومورفين 
(INN ) ثيباكون ،(INN 

-- Concentrates of poppy straw; buprenorphine (INN), codeine, dihydrocodeine 

(INN), ethylmorphine, etorphine (INN), heroin, hydrocodone (INN), 

hydromorphone (INN), morphine, nicomorphine (INN), oxycodone (INN), 

oxymorphone (INN), pholcodine (INN), thebaco 

   Other ---- غيرها  ــ ـ  ـ 29391119

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 29391190

   Other --- غيرهاـ   ـ 29391900

   Alkaloids of cinchona and their derivatives; salts thereof - الكينا و مشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات قلوياتأشباه  ـ 29392000

   Caffeine and its salts - أمالحه وكافيين  ـ 29393000

 :Ephedrines and their salts - و أمالحها إيفيدرينات ـ 29394000

   Ephedrines and their salts - و أمالحه إيفيدرينـ  ـ 29394100

   Pseudoephedrine (INN) and its salts -- و أمالحه( INN")ايفدرين سودو"إيفيدرين  أشباهـ  ـ 29394200

   Cathine (INN) and its salts -- وامالحه( INN) كاثينـ  ـ 29394300

   Other -- اغيرهـ  ـ 29394900

 Theophylline and aminophylline (theophylline-ethylenediamine) and their - المنتجاتو مشتقاتها؛ أمالح هذه ( ثيوفيلين ـ إيثيلين ثنائي امين)و أمينوفيلين  ثيوفيلين ـ 29395000

derivatives; salts thereof   

 Fenetylline (INN) and its salts -- وامالحه( INN) فينيتيلينـ  ـ 29395100

   Other -- غيرهاـ  ـ 29395900

   Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts thereof - و مشتقاتها؛ أمالحها( الجاودار)االرجوتبن  قلوياتأشباه  ـ 29396000

 Ergometrine (INN) and its salts -- و أمالحه( INN) إرجومترينـ  ـ 29396100

   Ergotamine (INN) and its salts -- و أمالحه( INN) إرجوتامينـ  ـ 29396200

   Lysergic acid and its salts -- و أمالحه ليسرجيكـ حمض  ـ 29396300

   Other -- غيرهاـ  ـ 29396900

   Other - غيرها ـ 29399000

؛  ريسيمات، ميتامفيتامين ( INN)تامين ، ميتامفيتامين ، ايغونين ، ليفوميتامفي كوكايينـ  ـ 29399100
 امالح واستيرات ومشتقات أخر لهذه المنتجات

-- Cocaine, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamine 

racemate; salts, esters and other derivatives thereof 



Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 29399900

باستثناء السكروز و الالكتوز و المالتوز و الجلوكوز و الفركتوز؛  كيماويا،نقي  سكر 2940
 20.00أو  20.01إستيرات سكر و أمالحها، غير المنتجات المذكورة في البنود  وأثيرات 

 20.00أو

Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and 

fructose; sugar ethers, sugar acetals and sugar esters, and their salts, other 

than products of heading 2937, 2938 or 2939 

 Antibiotics (أنتيبيوتيك) حيوية مضادات 2941

   Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof - مشتقاته ذو بنية حمض بنسليني؛ أمالح هذه المنتجات وبنسلين  ـ 29411000

   Streptomycins and their derivatives; salts thereof - و مشتقاته؛ أمالح هذه المنتجات ستربتوميسين ـ 29412000

   Tetracyclines and their derivatives; salts thereof - و مشتقاته؛ أمالح هذه المنتجات تتراسيكلين ـ 29413000

   Chloramphenicol and its derivatives; salts thereof - و مشتقاته؛ أمالح هذه المنتجات مفينكولكلورا  ـ 29414000

   Erythromycin and its derivatives; salts thereof - و مشتقاته؛ أمالح هذه المنتجات أريثروميسين ـ 29415000

   Other - غيرها ـ 29419000

 Other organic compounds أخرى عضوية مركبات 2942

بلورونيكتيداي و بوثيداي و سينوجلوسيداي و سوليداي و سكوفثالميداي و ) مفلطحةأسماك  ـ 03033110
 ، باستثناء األكباد و البيض و غدد التذكير(سيثاريداي

- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and 

Citharidae), excluding livers and roes   

رينهاردتيوس هيبوجلوسويدايس و هيبوجلوسس و هيبوجلوسس هيبوجلوسس و )القفندرـ سمك  ـ 03033100
 (ستينوليبيس هيبوجلوسس

-- Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, 

Hippoglossus stenolepis)   

 .Pharmaceutical products الصيدلة منتجات 30

من أعضاء معدة للعالج العضوي، مجففة، و إن كانت مسحوقة؛ خالصات  غيرهاو  غدد 3001
و ( هيبارين)أعضاء أخر أو من إفرازاتها، معدة للعالج العضوي؛ كبدين  منمن غدد أو 

ة لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي، غير بشرية أو حيوانية أخر محضر  موادأمالحه؛ 
 و ال داخلة في م مذكورة

Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not 

powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo-

therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances 

prepared for therapeutic or 

   Extracts of glands or other organs or of their secretions - غدد أو من أعضاء أخرى أو من إفرازاتها منخالصات  ـ 30012000

   Other - غيرها ـ 30019000

 Cornea (of the eye) --- ة، و إن كانت مسحوقةمن األعضاء، مجفف غيرهاغدد و  ـ 30019010

   Other - غيرها ـ 30019090



Code الوصف Description 

دم حيواني محضر لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي أو للتشخيص  بشري؛ دم 3002
أمصال و غيرها من مكونات الدم، منتجات المناعة المعدلة، و إن كان  مضاداتالطبي؛ 
ةـحيوية؛ لقاحات، و توكسينات و كائنات مجهرية دقيقة بعمليات تكنولوجي عليهامتحصال 
 ، (باستثناء الخمائر) مزروعة

Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or 

diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified 

immunological products, whether or not obtained by means of 

biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micr 

و غيرها من مكونات الدم، و المنتجات المناعية المعدلة، و إن كان  أمصال،مضادات  ـ 30021000
 بعمليات تكنولوجيةـحيوية عليهامتحصال 

- Antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether 

or not obtained by means of biotechnological processes   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30021090

   Vaccines for human medicine - البشري للطبلقاحات  ـ 30022000

   Vaccines for veterinary medicine - البيطري للطبلقاحات  ـ 30023000

   Other - غيرها ـ 30029000

مجهزة ضمن جرعات أو عبوات معدة للبيع بالتجزئة و مصادق عليها من المدير في  غيرـ ـ  ـ 30029010
 الصحة وزارة

--- Saxitoxin 

 TUBERCULIN AND RAT VIRUS --- Ricinتوكسينات،  مضاداتـ ـ  ـ 30029020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30029090

مؤلفة من ( 01.10أو  01.10أو  01.12باستثناء األصناف المذكورة في البنود ) أدوية 3003
اكثر مخلوطة فيما بينها لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي، و لكن غير  أومكونين 
 بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة مهيأة

Medicaments (excluding goods of heading No 3002, 3005 or 3006) consisting of 

two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or 

prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for 

retail sale 

حمض بنسليني، أو على ستربتوميسينات بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية  علىتحتوي  ـ 30031000
 مشتقاتهاأو 

- Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or 

streptomycins or their derivatives   

 ليستأنها  عليها من المدير في وزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على المصادقـ ـ  ـ 30031010
 من األنواع المنتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيلية

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30031090

   Containing other antibiotics - (أنتي بيوتك)مضادات حيوية أخر  علىتحتوي  ـ 30032000

 ليستعليها من المدير في وزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على أنها  المصادقـ ـ  ـ 30032010
 د لها بديل من الصناعات اإلسرائيليةمن األنواع المنتجة في إسرائيل و ال يوج

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30032090

، و لكن ال تحتوي على 11.01هرمونات أو على منتجات أخر داخلة في البند  علىتحتوي  ـ 30033000
 (أنتي بيوتك) حيويةمضادات 

- Containing hormones or other products of headingآ29.37 آ but not containing 

antibiotics   

 Containing insulin -- على أنسولين تحتويـ  ـ 30033100

 ليستعليها من المدير في وزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على أنها  المصادقـ ـ  ـ 30033110
 من األنواع المنتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيلية

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30033190

   Other -- غيرهاـ  ـ 30033900

 ليستعليها من المدير في وزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على أنها  المصادقـ ـ  ـ 30033910
 نتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيليةمن األنواع الم

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30033990

أشباه قلويات أو مشتقاتها، و لكن ال تحتوي على هرمونات أو منتجات أخرى  علىتحتوي  ـ 30034000
 و ال على مضادات حيوية 11.01البند  فيداخلة 

- Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones or other 

products of headingآ29.37 آ or antibiotics   

 ليستعليها من المدير في وزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على أنها  المصادقـ ـ  ـ 30034010
 من األنواع المنتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيلية

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30034090

   Other - غيرها ـ 30039000

 ليستا عليها من المدير في وزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على أنه المصادقـ ـ  ـ 30039010
 من األنواع المنتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيلية

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30039090

مكونة من ( 01.10أو  01.10أو  01.12باستثناء األصناف المذكورة في البنود ) أدوية 3004
أو غير مخلوطة و معدة لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي، و  مخلوطةمنتجات 
 معايرة أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة بمقاديرمهيأة 

Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of 

mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in 

measured doses (including those in the form of transdermal administration 

systems) or in forms or packings 

 Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or -بنسلينات أو مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني، أو على ستربتوميسينات أو  علىتحتوي  ـ 30041000



Code الوصف Description 

   streptomycins or their derivatives مشتقاتها

 ليستوزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على أنها  عليها من المدير في المصادقـ ـ  ـ 30041010
 من األنواع المنتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيلية

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30041090

   Containing other antibiotics - مضادات حيوية أخر علىتحتوي  ـ 30042000

 ليستعليها من المدير في وزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على أنها  المصادقـ ـ  ـ 30042010
 اع المنتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيليةمن األنو 

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30042090

، ولكن ال تحتوي على 11.01هرمونات أو منتجات أخر داخلة في البند  علىتحتوي  ـ 30043000
 حيويةمضادات 

- Containing hormones or other products of headingآ29.37 آ but not containing 

antibiotics   

 Containing insulin -- على أنسولين تحتويـ  ـ 30043100

 ليستعليها من المدير في وزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على أنها  المصادقـ ـ  ـ 30043110
 من األنواع المنتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيلية

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30043190

   Containing corticosteroid hormones, their derivatives or structural analogues -- على هرمونات القشرة فوق الكلوية تحتويـ  ـ 30043200

 ليستعليها من المدير في وزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على أنها  المصادقـ ـ  ـ 30043210
 من األنواع المنتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيلية

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30043290

   Other -- غيرهاـ  ـ 30043900

 ليستعليها من المدير في وزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على أنها  المصادقـ ـ  ـ 30043910
 األنواع المنتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيلية من

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30043990

 Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones, other -أشباه قلويات أو مشتقاتها، و لكن ال تحتوي على هرمونات أو منتجات أخر  علىتحتوي  ـ 30044000

products of headingآ29.37 آ or antibiotics   



Code الوصف Description 

 و ال على مضادات حيوية 11.01البند  فيداخلة 

 ليستعليها من المدير في وزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على أنها  المصادقـ ـ  ـ 30044010
 من األنواع المنتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيلية

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30044090

   29.36 آOther medicaments containing vitamins or other products of heading - 11.00تحتوي على فيتامينات أو منتجات أخر مذكورة في البند  أخرأدوية  ـ 30045000

 ليستعليها من المدير في وزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على أنها  المصادقـ ـ  ـ 30045010
 من األنواع المنتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيلية

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30045090

   Other - غيرها ـ 30049000

 ليستالمدير في وزارة الزراعة على أنها عليها من المدير في وزارة الصحة أو  المصادقـ ـ  ـ 30049010
 من األنواع المنتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيلية

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30049090

، (مثل الضمادات و الالصقات و الكمادات)، أربطة و أصناف مماثلة (غزي)شاش  حشو، 3005
بمواد صيدلية أو مهيأة للبيع بالتجزئة، الستعماالت طبية أو جراحية أو  مغطاةمشربة أو 

 أو البيطرية األسنانلطب 

Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, 

adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical 

substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, 

dental or veterinary purposes 

   Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer - وغيرها من أصناف ذات طبقة الصقة الصقةضمادات  ـ 30051000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30051090

   Other - غيرها ـ 30059000

 Sterile preperations of a water and emulsified substances basis, used for --- و أربطة( غزي) شاشـ ـ  ـ 30059010

bandaging burns 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 30059019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30059090

 Pharmaceutical goods specified in note 4 to this chapter من هذا الفصل 0أصناف صيدلة، مذكورة في المالحظة  و محضرات، 3006

معقمة و أصناف مماثلة معقمة لخياطة الجروح و الالصق المعقمة لألنسجة  راحيةجخيوط  ـ 30061000
 معقمة،المستعملة في الجراحة إلغالق الجروح؛ فتائل معقمة وسدادات من فتائل  العضوية

- Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials (including sterile absorbable 

surgical or dental yarns) and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; 



Code الوصف Description 

 sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dent موقفات النزيف المعقمة الماصة للجراحة أو لطب األسنان

   Blood-grouping reagents - فئات أو عوامل الدم تحديدكواشف  ـ 30062000

 Opacifying preparations for X-ray examinations; diagnostic reagents designed to - للفحص باألشعة السينية؛ مواد كاشفة تعطى للمرضى للتشخيص طبي معتمةمحضرات  ـ 30063000

be administered to the patient   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30063090

   Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements - غيره من منتجات مستعملة في حشو األسنان؛ إسمنت لترميم العظام وإسمنت  ـ 30064000

   First-aid boxes and kits - و العلب المعدة لإلسعاف األولى الحقائب ـ 30065000

 Chemical contraceptive preparations based on hormones, on other products of - نع الحمل أساسها الهرمونات أو المبيدات المنويةلم كيماويةمحضرات  ـ 30066000

heading29.37 آ or on spermicides   

 ليستعليها من المدير في وزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على أنها  المصادقـ ـ ـ  ـ 30066011
 من األنواع المنتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيلية

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30066019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30066020

بشكل هالم ، معدة لإلستعمال في الطب البشرى أو الطب البيطري كمادة  مقدمةمحضرات  ـ 30067000
أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بين  لبعضمزيته 
 .واألدوات الطبية  الجسم

- Gel preparations designed to be used in human or veterinary medicine as a 

lubricant for parts of the body for surgical operations or physical examinations or as 

a coupling agent between the body and medical instruments   

   Other - غيرها ـ 30069000

   Waste pharmaceuticals -- محضرات الصيدلة نفاياتـ  ـ 30069200

 ليستعليها من المدير في وزارة الصحة أو المدير في وزارة الزراعة على أنها  المصادقـ ـ  ـ 30069210
 من األنواع المنتجة في إسرائيل و ال يوجد لها بديل من الصناعات اإلسرائيلية

Approved by the Director in the Ministry of Health or the Director in 

the Ministry of Agriculture and not produced in Israel and have no 

alternative to the Israeli industries 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 30069290

ة في البند أو مبردة، عدا شرائح األسماك و لحوم األسماك األخرى المذكور  طازجة أسماك 0302
10.10 

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 

No 0304 

 .Fertilizers أسمده 31

حيواني أو نباتي، و إن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيماويا؛  أصلمن  أسمدة 3101
 ن أصل حيواني أو نباتيعن خلط أو معالجة كيماوية للمنتجات م ناتجةأسمدة 

Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or chemically 

treated; fertilisers produced by the mixing or chemical treatment of animal or 

vegetable products 



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 31010090

 Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous ، معدنية أو كيماوية(زوتيةأ) نيتروجينية أسمدة 3102

   Urea, whether or not in aqueous solution - ، و إن كانت بشكل محاليل مائية(يوريا)البولة  ـ 31021000

 نيتراتو ؛ أمالح مزدوجة و مخاليط من كبريتات األمونيوم (النشادر)األمونيوم  كبريتات ـ 31022000
 األمونيوم

- Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and 

ammonium nitrate   

 Ammonium sulphate -- األمونيوم كبريتاتـ  ـ 31022100

   Other -- غيرهاـ  ـ 31022900

   Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution - و إن كانت في محاليل مائية األمونيوم،نترات  ـ 31023000

األمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير  نتراتمخاليط  ـ 31024000
 مخصبة

- Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-

fertilising substances   

   Sodium nitrate - الصوديومنترات  ـ 31025000

   Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate - و مخاليط من نترات الكالسيوم و نترات األمونيوم مزدوجةأمالح  ـ 31026000

   Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution - ةو نترات األمونيوم في محاليل مائية أو نشادري( يوريا)البولة  منمخاليط  ـ 31028000

   Other, including mixtures not specified in the foregoing subheadings - في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة بماغيرها،  ـ 31029000

 Mineral or chemical fertilisers, phosphatic ة أو كيماويةمعدني فوسفاتية، أسمدة 3103

   Superphosphates - (سوبر فوسفات) الفوسفاتفوق  ـ 31031000

   Other - غيرها ـ 31039000

 Mineral or chemical fertilisers, potassic معدنية أو كيماوية بوتاسية، أسمدة 3104

   Potassium chloride - البوتاسيومكلوريد  ـ 31042000

   Potassium sulphate - البوتاسيوم كبريتات ـ 31043000

 الغايةكأسمدة، بناء على تصريح من المدير في وزارة الزراعة، الستخدامها وفق  مستوردةـ ـ  ـ 31043010
 المحددة

--- Containing 52% or more by weight of potassium oxide 

   Other --- هاغير ـ ـ  ـ 31043090

   Other - غيرها ـ 31049000

 Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilisingنيتروجين و : أو كيماوية محتوية على اثنين أو ثالثة من العناصر المخصبة معدنية أسمدة 3105

elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this 



Code الوصف Description 

 أوو بوتاسيوم؛ أسمدة أخر؛ منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصا أو بأشكال مماثلة  فوسفور
 كغ قائم11في عبوات ال يزيد وزن الواحد منها على 

chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not 

exceeding 10 kg 

الفصل مهيأة أقراصا أو بأشكال مماثلة أو في عبوات ال يزيد وزن الواحد منها  هذانتجات م ـ 31051000
 كغ قائم 01 عن

- Goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight 

not exceedingآ10 آ kg   

النيتروجين و الفوسفور و : اصر المخصبة الثالثةأو كيماوية محتوية على العن معدنيةأسمدة  ـ 31052000
 البوتاسيوم

- Mineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements nitrogen, 

phosphorus and potassium   

   Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) - (فوسفات داي أمونيوم)أورثوفوسفات داي امونيوم  هيدروجين ـ 31053000

، و إن كانت مخلوطة مع (فوسفات مونوأمونيوم)أورثوفوسفات األمونيوم  هيدروجينداي  ـ 31054000
 (فوسفات داي امونيوم)أورثوفوسفات داي أمونيوم  هيدروجين

- Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate) and 

mixtures thereof with diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium 

phosphate)   

 Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements - النيتروجين و الفوسفور: أو كيماوية أخر محتوية على العنصرين المخصبين معدنيةأسمدة  ـ 31055000

nitrogen and phosphorus   

 Containing nitrates and phosphates -- على نترات و فوسفات محتويةـ  ـ 31055100

   Other -- غيرهاـ  ـ 31055900

 Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements phosphorus - الفوسفور و البوتاسيوم: أو كيماوية محتوية على العنصرين المخصبين معدنيةأسمدة  ـ 31056000

and potassium   

   Other - غيرها ـ 31059000

( بيجمنت)أو الصباغة، مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ وألوان سطحية  للدباغة خالصات 32
 أخر؛ دهانات ورنيش؛ معاجين؛ حبر ملونةومواد 

Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and 

other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks. 

من أصل نباتي؛ مواد دابغة و أمالحها و أثيراتها و إستيراتها و مشتقات  دابغة خالصات 3201
 أخر

Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and 

other derivatives 

   Quebracho extract - كيبراكوخالصة  ـ 32011000

   Wattle extract - (االكاسيا أو السنط) ميموزاخالصة  ـ 32012000

   Other - غيرها ـ 32019000

حتوت على عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، و إن ا دابغة مواد 3202
 طبيعية؛ محضرات أنزيمية لالستعمال قبل الدباغة دابغةمواد 

Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning 

preparations, whether or not containing natural tanning substances; 

enzymatic preparations for pre-tanning 

   Synthetic organic tanning substances - عضوية تركيبية دابغةمواد  ـ 32021000

   Other - غيرها ـ 32029000



Code الوصف Description 

بما فيها خالصات الصباغة و لكن باستثناء الفحم )من أصل نباتي أو حيواني  تلوين مواد 3203
ن هذا م 0، و إن كانت محددة الصفات كيماويا؛ محضرات مذكورة في المالحظة (الحيواني
 قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني الفصل

Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but 

excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as 

specified in note 3 to this chapter based on colouring matter of vegetable or 

animal origin 

 Natural طبيعي INDIGOـ ـ  ـ 32030040

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 32030090

 In dry case جافة بحالةـ ـ ـ  ـ 32030091

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 32030099

محضرات قاعدتها مواد  عضوية تركيبية، و إن كانت محددة الصفات كيماويا؛ تلوين مواد 3204
من هذا الفصل؛ منتجات عضوية تركيبية  0عضوية تركيبية مذكورة في المالحظة  تلوين
، (لومينيفور)األنواع المستعملة كعوامل في التبييض الضوئي أو من األنواع المضيئة  من

 و إن كانت محددة الصف

Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; 

preparations as specified in note 3 to this chapter based on synthetic organic 

colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent 

brightening agents or as lumin 

من هذا  0المواد مذكورة في المالحظة عضوية تركيبية و محضرات أساسها هذه  تلوينمواد  ـ 32041000
 الفصل

- Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon as specified in 

noteآ3 آ to this chapter   

 Disperse dyes and preparations based thereon -- مبددة و محضرات أساسها هذه األصباغ أصباغـ  ـ 32041100

حمضية، و إن كانت ممعدنة و محضرات أساسها هذه األصباغ؛ أصباغ مرسخة  أصباغـ  ـ 32041200
 أساسها هذه األصباغ محضراتو 

-- Acid dyes, whether or not premetallized, and preparations based thereon; 

mordant dyes and preparations based thereon   

   Basic dyes and preparations based thereon -- دية و محضرات أساسها هذه األصباغقاع أصباغـ  ـ 32041300

   Direct dyes and preparations based thereon -- مباشرة و محضرات أساسها هذه األصباغ أصباغـ  ـ 32041400

و ( كألوان سطحيةبما في ذلك األصباغ القابلة لالستعمال بحالتها )الراقود  أصباغـ  ـ 32041500
 VAT DYESأساسها هذه األصباغ  محضرات

-- Vat dyes (including those usable in that state as pigments) and preparations based 

thereon   

   Reactive dyes and preparations based thereon -- متفاعلة و محضرات أساسها هذه األصباغ أصباغـ  ـ 32041600

   Pigments and preparations based thereon -- سطحية و محضرات أساسها هذه األلوان ألوانـ  ـ 32041700

من  الفرعيةبما في ذلك مخاليط اثنين أو أكثر من مواد التلوين الواردة في البنود  غيرها،ـ  ـ 32041900
 0110.01لغاية  0110.00

-- Other, including mixtures of colouring matter of two or more of the 

subheadingsآ3204.11 آ to3204.19 آ   

   Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents - (الفلورسنت)تركيبة من األنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي  عضويةمنتجات  ـ 32042000



Code الوصف Description 

   Other - غيرها ـ 32049000

من هذا الفصل أساسها ألوان مرسبة  0؛ محضرات مذكورة في المالحظة (لك) مرسبة ألوان 3205
 (لك)

Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on 

colour lakes 

لمذكورة في من هذا الفصل، عدا تلك ا 0أخر؛ محضرات مذكورة في المالحظة  تلوين مواد 3206
؛ منتجات غير عضوية من األنواع المستعملة كألوان 02.10أو  02.10،02.10 البنود
 ، و إن كانت محددة الصفات كيماويا(لومينوفور) مضيئة

Other colouring matter; preparations as specified in note 3 to this chapter, 

other than those of heading 3203, 3204 or 3205; inorganic products of a kind 

used as luminophores, whether or not chemically defined 

 :Pigments and preparations based on titanium dioxide - و محضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم( بيجمنت) سطحيةألوان  ـ 32061000

من ثاني أكسيد التيتانيوم محسوبا على أساس الوزن  وزنا أو أكثر 01%على  محتويةـ  ـ 32061100
 الجاف

- Pigments and preparations based on titanium dioxide   

   Other -- غيرهاـ  ـ 32061900

   Pigments and preparations based on chromium compounds - و محضرات أساسها مركبات الكروم سطحيةألوان  ـ 32062000

 Pigments and preparations based on cadmium compounds - و محضرات أساسها مركبات الكادميوم سطحيةألوان  ـ 32063000

 :Other colouring matter and other preparations - أخر و محضرات أخر تلوينمواد  ـ 32064000

   Other colouring matter and other preparations - ادمحضرات أساسها هذه المو  و" الزورد" الترامارينـ  ـ 32064100

   Lithopone and other pigments and preparations based on zinc sulphide -- و ألوان سطحية أخر و محضرات أساسها كبريتيد الزنك ليثوبونـ  ـ 32064200

   Other -- غيرهاـ  ـ 32064900

   Inorganic products of a kind used as luminophores - (لومينوفور)من األنواع المستعملة كعوامل مضيئة  عضوية غيرمنتجات  ـ 32065000

محضرة و ألوان محضرة و ( معتمات)و ألوان حاجبة للضوء ( بيجمنت) سطحية ألوان 3207
و دهانات لماعة سائلة و ( إينجوب)للتزجيج، دهانات لطالء الفخار  قابلةمركبات 

من األنواع المستعملة لطالء الخزف و الطالء بالمينا أو في صناعة  المماثلةحضرات الم
 ف)مواد قابلة للتزجيج  الزجاج؛

Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable 

enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of 

a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; glass frit and other 

glass, in the form of 

 Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations - محضرة و معتمات محضرة و ألوان محضرة و محضرات مماثلة سطحيةألوان  ـ 32071000

  

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 32071090

   Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations - للتزجيج و دهانات لطالء الفخار و الخزف و محضرات مماثلة قابلةمركبات  ـ 32072000

   فةو مركبات قابلة للتزجيج، بحاله جا دهاناتـ ـ  ـ 32072010



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 32072090

   Liquid lustres and similar preparations - سائلة و محضرات مماثلة لماعةدهانات  ـ 32073000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 32073090

   Glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes - و غيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق( فريت)للتزجيج  قابلةمواد  ـ 32074000

أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات ( بما في ذلك ألوان المينا و اللك) ورنيشو  دهانات 3208
 0 المالحظةمعدلة كيماويا، مبددة أو مذابة في وسط غير مائي؛ محاليل معرفة في  طبيعية

 من هذا الفصل

Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic 

polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a 

non-aqueous medium; solutions as defined in note 4 to this chapter 

   Based on polyesters - إستيرات بوليأساسها  ـ 32081000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 32081090

   Based on acrylic or vinyl polymers - ميرات أكريليكية أو فينيلية بوليأساسها  ـ 32082000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 32082090

   Other - غيرها ـ 32089000

 النوعمن هذا الفصل، من  0في المالحظة  باستثناء السوائل المعلقة، كما حددت سوائل،ـ ـ  ـ 32089050
الصناعات  أولالستخدام كمادة تزجيج أو إنهاء في صناعة النسج، الورق أو الجلود  زالجاه

 المشابهة

--- imported by factories as production inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 32089090

أساسها بولي ميرات تركيبية أو بولي ( و اللكبما في ذلك ألوان المينا ) ورنيشو  دهانات 3209
 طبيعية معدلة كيماويا، مبددة أو مذابة في وسط مائي ميرات

Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic 

polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in 

an aqueous medium 

   Based on acrylic or vinyl polymers - ميرات أكريليكية أو فينيلية بوليأساسها  ـ 32091000

   Other - غيرها ـ 32099000

، ألوان سطحية (بما في ذلك ألوان المينا و اللك و الدهانات المائية)أخر  ورنيشو  دهانات 3210
 لودمحضرة من النوع المستعمل في صقل الج مائية

Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); 

prepared water pigments of a kind used for finishing leather 

نيتروزيه مستخدمة لطالء برك أمالح البوتاسيوم، ألغراض زيادة امتصاص أشعة  دهاناتـ ـ  ـ 32100030
 الشمس

--- Lacquers and varnishes used to paint cans of beverages and food stuffs , 

imported for industrial end-use 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 32100090



Code الوصف Description 

 Prepared driers محضرة مجففات 3211

مبددة في وسط غير مائي ( بما في ذلك المساحيق و الرقائق المعدنية) سطحية ألوان 3212
بما في ذلك ألوان )ون، من األنواع المستعملة في صناعة الدهانات أو معج سائلبشكل 
 بالتجزئة؛ أوراق الختم؛ أصباغ و مواد تلوين أخر مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع ( المينا

Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous 

media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints 

(including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in 

forms or packings for reta 

   Stamping foils - ختمأوراق  ـ 32121000

   Other - غيرها ـ 32129000

 للتسلية،أو لتعديل تدّرج األلوان أو ( الالفتات)للوحات و الطلبة و لرسامي ا للفنانين ألوان 3213
أغلفة  أوو ألوان مماثلة، بشكل أقراص أو في أنابيب أو زجاجات أو قوارير أو أوعية 

 مماثلة

Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement 

colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or 

packings 

   Colours in sets - األلوان مجموعات ـ 32131000

   Other - غيرها ـ 32139000

الزجاج و إسمنت راتنجي، مركبات للجلفنة و غيرها من معاجين السد؛  لتثبيت معاجين 3214
للحرارة للواجهات أو الجدران الداخلية محضرات طالء السطوح غير متحملة  الحشومعاجين 

 (أو األسقف أو ما شابهها األرضياتأو 

Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other 

mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for façades, 

indoor walls, floors, ceilings or the like 

الزجاج، إسمنت راتنج مركبات للجلفنة و غيرها من معاجين السد؛ معاجين  لتثبيتمعاجين  ـ 32141000
 الحشو

- Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other 

mastics; painters' fillings   

   Other - غيرها ـ 32149000

 Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not حبر الكتابة أو الرسم و أنواع حبر أخر، و إن كانت مركزة أو بشكل جامد الطباعة، حبر 3215

concentrated or solid 

   Printing ink - الطباعةحبر  ـ 32151000

 Black -- ـ أسود ـ 32151100

   Other -- يرهاغـ  ـ 32151900

   Other - غيرها ـ 32159000

 تجميلأو ( كوزماتيك)محضرات عطور أو تطرية  ،"رزينود"وراتنجيات عطرية  عطرية زيوت 33
 (تواليت)

Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations 

 ;Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoidsبشمعها أو بدونه؛ راتنجات عطرية ،(و إن كان التربين منزوعا منها) عطرية زيوت 3301

extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes 



Code الوصف Description 

ثابتة أو  زيوتراتنجات زيتية مستخلصة؛ زيوت عطرية مركزة في شحوم أو في  ؛"رزينويد"
ثانوية تربينية  منتجاتفي شموع أو ما يماثلها، متحصل عليها بطريقة التشرب أو النقع؛ 

 متبقية من عملية نزع ال

or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the 

deterpe 

 :Essential oils of citrus fruit - من حمضيات عطريةزيوت  ـ 33011000

 Of orange -- برتقالـ من  ـ 33011200

 Of lemon -- (سيتروس ليمون) ليمونـ من  ـ 33011300

   Other -- غيرهاـ  ـ 33011900

 :Essential oils other than those of citrus fruit - من غير الحمضيات عطريةزيوت  ـ 33012000

   Essential oils other than those of citrus fruit - ( MENTHA PIPERITA) الفلفلي  عالنعناـ من  ـ 33012400

   Of other mints -- النعناع األخر أصنافـ من  ـ 33012500

   Other -- غيرهاـ  ـ 33012900

   Other -- غيرهاـ  ـ 33012990

   Resinoids - "رزينويد"عطرية  راتنجات ـ 33013000

   Other - غيرها ـ 33019000

قاعدتها مادة أو أكثر من ( بما فيها المحاليل الكحولية) عطرية و مخاليط  مواد مخاليط 3302
العطرية، من األنواع المستعملة كمادة خام في الصناعة؛ محضرات أخر قاعدتها  الموادهذه 
 عطرية، من األنواع المستعملة لصناعة المشروبات مواد

Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic 

solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as 

raw materials in industry; other preparations based on odoriferous 

substances, of a kind used for the manufa 

   Of a kind used in the food or drink industries - المستعملة في الصناعات الغذائية أو صناعة المشروبات األنواع من ـ 33021000

   Other - غيرها ـ 33029000

 Perfumes and toilet waters (أوـدي تواليت)للتجميل  مياهو  عطور 3303

، بما (غير األدوية)لعناية بالبشرة و مستحضرات ل( ماكياج)أو زينة  تجميل مستحضرات 3304
؛ محضرات (اللون البرونزي)الوقاية من الشمس و محضرات إكساب السمرة  محضراتفيها 
 باليدين و القدمين العناية

Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin 

(other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; 

manicure or pedicure preparations 

   Lip make-up preparations - الشفاه تجميلمحضرات  ـ 33041000

   Eye make-up preparations - العيون تجميلمحضرات  ـ 33042000



Code الوصف Description 

   Manicure or pedicure preparations - باليدين و القدمين للعنايةمحضرات  ـ 33043000

   ـ ـ محضرات لعالج الفطر  ـ 33043010

   Other --- غيرها  ــ  ـ 33043090

   Other - غيرها ـ 33049000

 Powders, whether or not compressed -- و إن كانت مضغوطة مساحيق،ـ  ـ 33049100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 33049190

   Other -- غيرهاـ  ـ 33049900

مستخدمة للجراحة التجميليه بحيث يتم الحصول على موافقة المدير قبل  محضراتـ ـ  ـ 33049930
 لالستخدام المشار إلية أعاله االستيراد،

  

 Bapy oil لألطفال زيتـ ـ  ـ 33049940

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 33049990

 Preparations for use on the hair بالشعر العناية محضرات 3305

   Shampoos - شامبو ـ 33051000

   Preparations for permanent waving or straightening - الشعر أو تمليسه، بصورة دائمة لتجعيدمحضرات  ـ 33052000

   Hair lacquers - (الكر) للشعرملمعات  ـ 33053000

   Other - غيرها ـ 33059000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 33059090

بالفم أو األسنان، بما فيها معاجين و مساحيق تثبيت األسنان  للعناية محضرات 3306
، في عبوات فردية مهيأة للبيع (دنتال فلوس)لتنظيف ما بين األسنان  خيوطاالصطناعية؛ 

 بالتجزئة

Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and 

powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual 

retail packages 

   Dentifrices - باألسنان للعنايةمحضرات  ـ 33061000

 Preparation designed specifically for dental care معدة خصيصا للعناية باألسنان محضراتـ ـ  ـ 33061010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 33061090

   Yarn used to clean between the teeth (dental floss) - (دنتال فلوس)ما بين األسنان  للتنظيفخيوط  ـ 33062000

   Other - غيرها ـ 33069000



Code الوصف Description 

 Preparation designed specifically for dental care معدة خصيصا للعناية باألسنان محضراتـ ـ  ـ 33069010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 33069090

لالستعمال قبل الحالقة أو أثناء الحالقة أو بعد الحالقة، مزيالت الروائح  معدة محضرات 3307
و محضرات االستحمام و مزيالت الشعر و عطور أخرى و محضرات تطرية أو  الجسدية
 كانتإن غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر؛ مزيالت روائح محضرة لألماكن، و  تجميل،

 معطرة أو ذات خواص تطه

Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath 

preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet 

preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorisers, 

whether or not perfumed or having di 

   Pre-shave, shaving or aftershave preparations - قبل أو أثناء أو بعد الحالقة لالستعمالمحضرات  ـ 33071000

 Shaving preperations للحالقة محضراتـ ـ  ـ 33071010

 Preperations used  before shaving and preparations  used after قةتستخدم قبل الحالقة و محضرات تستخدم بعد الحال محضراتـ ـ  ـ 33071020

shaving 
   Personal deodorants and antiperspirants - الجسدية و مضادات العرق الروائحمزيالت  ـ 33072000

   Perfumed bath salts and other bath preparations - المعطرة و محضرات االستحمام األخرى الحمامأمالح  ـ 33073000

 Preparations for perfuming or deodorizing rooms, including odoriferous - أو إزالة روائح األماكن، بما فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية لتعطيرمحضرات  ـ 33074000

preparations used during religious rites: 

 Preparations for perfuming or deodorising rooms, including odoriferous - محضرات أخرى عطرة تنتشر رائحتها بالحرق و" أجارباتي"ـ  ـ 33074100

preparations used during religious rites   

   Other -- غيرهاـ  ـ 33074900

   Other - غيرها ـ 33079000

 Contact lens or artificial eye solutions --- ة للبيع بالتجزئةاسود طبيعي في عبوات معد طينـ ـ  ـ 33079010

 Water oxygen (hydrogen peroxide) (هيدروجين بيروكسيد)أكسجين  ماءـ ـ  ـ 33079020

 Preperations for animals للحيوانات محضراتـ ـ  ـ 33079040

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 33079090

ذات نشاط سطحي، محضرات غسيل، محضرات تشحيم شموع  عضوية عوامل صابون، 34
محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة،  محضرة،اصطناعية وشموع 

 طب أسنان ومحضرات طب األسنان أساسها الجص شموعمعاجين لصنع النماذج، 

Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating 

preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring 

preparations, candles and similar articles, modeling pastes, “dental waxes” 

and dental preparations with a basis o 

بان و محضرات غواسل عضوية معدة لالستعمال كصابون على هيئة قض منتجات صابون؛ 3401
مقولبة، و إن احتوت على صابون؛ ورق و حشو و لباد و ال  بأشكالأو قطع أو 

Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the 

form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; 

organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the 



Code الوصف Description 

 form of liquid or c أو مغطاة بصابون أو بمادة منظفة مطليةمنسوجات، مشربة أو 

منتجات و محضرات غواسل عضوية، على هيئة قضبان أو قطع أو بأشكال  وصابون  ـ 34011000
مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة  و لباد و ال منسوجات، مشربة أو حشومقولبة، ورق و 

 منظفة

- Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, 

cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and nonwovens, 

impregnated, coated or covered with soap or detergent: 

 ,Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars - (طبيةبما فيها المنتجات المحتوية على مواد " )تواليت"كمواد تجميل  لالستعمالـ معدة  ـ 34011100

cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and nonwovens, 

impregnated, coated or covered with soap or detergent   

   Other -- غيرهاـ  ـ 34011900

   Soap in other forms - أخر بأشكالصابون  ـ 34012000

 medical soup طبي صابونـ ـ  ـ 34012010

 For washing لالغتسالـ ـ  ـ 34012030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 34012090

غواسل عضوية لغسل البشرة مهيأة للبيع بالتجزئة وان احتوت على  محضراتو منتجات  ـ 34013000
 صابون

- Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form 

of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap   

؛ محضرات غواسل و محضرات غسيل (عدا الصابون)ات نشاط سطحي ذ عضوية عوامل 3402
و محضرات تنظيف، و إن احتوت على صابون، ( الغسيل المساعدة محضراتبما فيها )

 00.11البند  فيغير تلك الداخلة 

Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, 

washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning 

preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 

No 3401 

   Organic surface-active agents, whether or not put up for retail sale - ذات نشاط سطحي، و إن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة عضويةعوامل  ـ 34021000

 Anionic -- (سالبة الشحنة) أنيونيةـ  ـ 34021100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 34021190

 Preperations for personal care للعناية الشخصية محضراتـ ـ ـ  ـ 34021192

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 34021199

   Cationic -- (موجبة الشحنة) كاتيونيةـ  ـ 34021200

 Preperations for personal care للعناية الشخصية محضراتـ ـ  ـ 34021220

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 34021290

   Non-ionic -- أيونيةـ غير  ـ 34021300



Code الوصف Description 

 Preperations for personal care للعناية الشخصية محضراتـ ـ  ـ 34021320

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 34021390

   Other -- غيرهاـ  ـ 34021900

 Preperations for personal care للعناية الشخصية محضراتـ ـ  ـ 34021920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 34021990

   Preparations put up for retail sale - للبيع بالتجزئة مهيأةمحضرات  ـ 34022000

 Preperations for personal care يةللعناية الشخص محضراتـ ـ  ـ 34022010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 34022090

   Other - غيرها ـ 34029000

 Preperations for personal care للعناية الشخصية محضراتـ ـ  ـ 34029020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 34029090

   رة الستخدامها في الصناعة فقطعليها من قبل المدير في وزارة التجا مصادقـ ـ  ـ 34029091

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 34029099

بما فيها محضرات زيوت القطع و محضرات حل البراغي أو الصواميل و ) للتشحيم محضرات 3403
و ( للصدأ أو التآكل و محضرات حل القوالب، أساسها مواد تشحيم مضادةمحضرات 

أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها المستعملة في تزييت  األنواعمحضرات من 
 باستثناء المحضرا المواد،من 

Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut 

release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould 

release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for 

the oil or grease treatment o 

 :Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals - زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية علىمحتوية  ـ 34031000

   Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals - و الفراء أو غيرها من الموادلمعالجة المواد النسجية أو الجلد أ محضراتـ  ـ 34031100

 Imported by factories as industrial inputs --- و دهون من النوع المستخدم في الدباغة زيوتـ ـ  ـ 34031110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 34031190

   Other -- اغيرهـ  ـ 34031900

   Other - غيرها ـ 34039000

   Other - لمعالجة المواد النسيجية أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد محضراتـ  ـ 34039100

 Imported by factories as industrial inputs --- و دهون من النوع المستخدم في الدباغة زيوتـ ـ  ـ 34039110
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   Other --- رهاغيـ ـ  ـ 34039190

   Other -- غيرهاـ  ـ 34039900

 Artificial waxes and prepared waxes محضرة عو شمو  اصطناعية شموع 3404

   Of poly(oxyethylene) (polyethylene glycol) - جليكول –إثيلين  بوليمن  ـ 34042000

   Other - غيرها ـ 34049000

ألحذية و لألثاث و لألرضيات و للعربات و للزجاج أو المعادن، و معاجين ل تلميع محضرات 3405
و إن كانت على شكل ورق أو مواد حشو )و معاجين الجلي و محضرات مماثلة  مساحيق

أو ال منسوجات أو لدائن خلوية أو مطاط خلوي، مشربة أو مطلية أو مغطاة بمثل  لبادأو 
 ، باستثن(المحضرات هذه

Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, 

scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the 

form of paper, wadding, felt, non-wovens, cellular plastics or cellular rubber, 

impregnated, coate 

   Polishes, creams and similar preparations, for footwear or leather - و معاجين و محضرات مماثلة لألحذية أو الجلد عتلميمحضرات  ـ 34051000

و معاجين و محضرات مماثلة لصيانة األثاث الخشبي أو األرضيات أو  تلميعمحضرات  ـ 34052000
 الخشبية المصنوعاتغيرها من 

- Polishes, creams and similar preparations, for the maintenance of wooden 

furniture, floors or other woodwork   

   Polishes and similar preparations for coachwork, other than metal polishes - و محضرات مماثلة للعربات عدا مواد تلميع المعادن تلميعمحضرات  ـ 34053000

   Scouring pastes and powders and other scouring preparations - مساحيق الجلي و غيرها من محضرات الجلي ومعاجين  ـ 34054000

   Other - غيرها ـ 34059000

 Candles, tapers and the like و أصناف مماثلة إضاءة شموع 3406

ألطفال؛ محضرات من النماذج، بما في ذلك ما كان منها مهيًئا لتسلية ا لصنع معاجين 3407
مجموعات أو  بشكل مهيأة" طبع األسنان مركبات" أو" طب األسنان بشموع" المعروفالنوع 

عيدان أو بأشكال  أوفي أغلفة للبيع بالتجزئة أو على شكل ألواح أو بشكل حدوات حصان 
 مماثلة؛ محضرات أخر م

Modelling pastes, including those put up for children's amusement; 

preparations known as ‘dental wax’ or as ‘dental impression compounds’, put 

up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or 

similar forms; other preparati 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 34070090

 .Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes سها النشا المعدل، غراء، أنزيماتمواد أسا زاللية، مواد 35

 Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues ، أمالحه و مشتقاته األخر؛ غراء الجبنين(كازيين) جبنين 3501

   Casein - (كازيين)جبنين  ـ 35011000

   Other - غيرها ـ 35019000
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 35019090

مصل  بروتينياتبما في ذلك المركزات المكونة من اثنين أو اكثر من ) ،"ألبومين" زالل 3502
أساس  علىوزنا من هذه البروتينيات، محسوبة  01%اللبن، المحتوية على أكثر من

 ، أمالحه و مشتقاته األخر(المادة الجافة

Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by 

weight more than 80 % whey proteins, calculated on the dry matter), 

albuminates and other albumin derivatives 

   Egg albumin - البيضزالل  ـ 35021000

 Dried -- ـ مجفف ـ 35021100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 35021190

   Other -- غيرهاـ  ـ 35021900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 35021990

   Milk albumin, including concentrates of two or more whey proteins - بما في ذلك مركزات اثنين أو أكثر من بروتينيات مصل اللبن اللبن،زالل  ـ 35022000

   Other - يرهاغ ـ 35029000

بما في ذلك الهالم المهيأ على شكل صفائح مستطيلة أو مربعة، و إن كانت مشغولة ) هالم 3503
؛ أنواع غراء أخر من أصل (إيزنجالس)و مشتقاته؛ غراء السمك ( أو ملونة السطح
 00.11باستثناء غراء الجبنين الداخل في البند  حيواني،

Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or 

not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues 

of animal origin, excluding casein glues of heading No 3501 

لة و ال مذكورة في و مشتقاته؛ مواد بروتينية أخر و مشتقاتها غير داخ( ببتون) هضمون 3504
 ، و إن كانت معالجة بالكروم(جلود غير مدبوغة)مساحيق صالل  آخر؛مكان 

Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, 

not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed 

؛ غراء (النشا الذي سبق تهليمه أو أسترته مثال)ره من أنواع النشا المعدل غي و ديكسترين 3505
 نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشا المعدل أساسه

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified 

starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches 

   Dextrins and other modified starches - و غيره من أنواع النشا المعدل ديكسترين ـ 35051000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 35051029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 35051090

   Glues - غراء ـ 35052000

لمحضرة، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر؛ و غيره من المواد الالصقة ا محضر غراء 3506
 موادصالحة لالستعمال كغراء أو مواد الصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو  منتجات

 كغ 1الصقة، ال يزيد وزنها الصافي عن 

Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or 

included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale 

as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg 



Code الوصف Description 

لالستعمال كغراء أو مواد الصقة مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد الصقة  صالحةمنتجات  ـ 35061000
 كغ 0يزيد وزنها الصافي عن  ال

- Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or 

adhesives, not exceeding a net weight ofآ1 آ kg   

   Other - غيرها ـ 35069000

 Adhesives based on polymers of headings 39.01 to 39.13 or on rubber -- (بما فيها الراتنجات االصطناعية)أساسها مطاط أو لدائن  الصقةـ مواد  ـ 35069100

   Other -- غيرهاـ  ـ 35069900

 Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included محضرة غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر أنزيمات أنزيمات؛ 3507

   Rennet and concentrates thereof - المركزات الناتجة عنها وأنفحه  ـ 35071000

   Other - غيرها ـ 35079000

 Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain منتجات نارية فنية، ثقاب، خالئط معدنية، إلحداث االشتعال، مواد لهوب متفجرات،و  بارود 36

combustible preparations. 

 Propellent powders بارود مساحيق 3601

 Prepared explosives, other than propellent powders غير البارود محضرة، متفجرات 3602

 Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric كهربائيةفتائل التفجير؛ كبسوالت اإلشعال أو التفجير؛ أدوات إشعال؛ مفجرات  األمان؛ فتائل 3603

detonators 

و قذائف اإلشارة و صواريخ مانعة لسقوط البرد و إشارات الضباب و غيرها من  نارية ألعاب 3604
 النارية الفنية األصناف

Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic 

articles 

   Fireworks - ناريةألعاب  ـ 36041000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 36041090

   Other - غيرها ـ 36049000

 Matches, other than pyrotechnic articles of heading No 3604 00.10، عدا األصناف النارية الداخلة في البند (كبريت) ثقاب 3605

؛ أصناف من مواد خالئط معدنية أخر إلحداث االشتعال من جميع األشكال و فيروسيريوم 3606
 من هذا الفصل 2في المالحظة  محددةلهوب كما هي 

Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible 

materials as specified in note 2 to this chapter 

من األنواع  0سم 011و غاز وقود مسيل في عبوات ال تتجاوز سعتها  سائلوقود  ـ 36061000
 الوالعات المماثلة أوقداحات السجائر  تعبئةأو إعادة   لتعبئةالمستعملة 

- Liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling 

cigarette or similar lighters and of a capacity not exceedingآ300 آ cm³آ   

   Other - غيرها ـ 36069000

 .Photographic or cinematographic goods فوتوغرافي أو سينمائي تصوير منتجات 37

 Photographic plates and film in the flat, sensitized, unexposed, of any materialمسطحة للتصوير الفوتوغرافي، محسسة، غير مصورة، من أية مادة عدا  أفالمو  ألواح 3701



Code الوصف Description 

المقوى أو النسج؛ أفالم للتصوير الفوري مسطحة، محسسة، غير  الورقالورق أو 
 مهيأة في أغلفة كانتن مصورة، و إ

other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, 

sensitised, unexposed, whether or not in packs 

   For X-ray - (أشعة إكس)نية باألشعة السي للتصوير ـ 37011000

   Instant print film - الفوري للتصويرأفالم  ـ 37012000

   mm آ255 آOther plates and film, with any side exceeding - مم 100أفالم أخر يزيد أي من جوانبها عن  وألواح  ـ 37013000

   Other - غيرها ـ 37019000

 For colour photography (polychrome) -- (بولي كروم)فوتوغرافي الملون ال للتصويرـ  ـ 37019100

   Other -- غيرهاـ  ـ 37019900

لفات، للتصوير الفوتوغرافي، محسسة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق  بشكل أفالم 3702
 رةالمقوى أو النسج؛ أفالم للتصوير الفوري بشكل لفات، محسسة و غير مصو  الورقأو 

Photographic film in rolls, sensitized, unexposed, of any material other than 

paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed 

   For X-ray - (أشعة إكس)باألشعة السينية  للتصوير ـ 37021000

   mm آ105 آOther film, without perforations, of a width not exceeding - مم 010ال يزيد عرضها عن غير مثقبة  أخرأفالم  ـ 37023000

 For colour photography (polychrome) -- (بولي كروم)الفوتوغرافي الملون  للتصويرـ  ـ 37023100

   Other, with silver halide emulsion -- تتضمن مستحلب هاليدات الفضة غيرها،ـ  ـ 37023200

   Other -- غيرهاـ  ـ 37023900

 :Other film, without perforations, of a width exceeding 105 mm - مم 010غير مثقبة يزيد عرضها عن  أخرأفالم  ـ 37024000

   mm آ105 آOther film, without perforations, of a width exceeding - (بولي كروم)م، للتصوير الملون  111مم و بطول يزيد عن  001عن  يزيدـ بعرض  ـ 37024100

م، عدا تلك المستعملة للتصوير  111مم و بطول يزيد عن  001عن  يزيدـ بعرض  ـ 37024200
 الملونالفوتوغرافي 

-- Of a width exceedingآ610 آ mm and of a length exceedingآ200 آ m, other than for 

colour photography   

   m آ200 آmm and of a length not exceeding آ610 آOf a width exceeding -- م111مم و بطول ال يزيد عن  001عن  يزيدـ بعرض  ـ 37024300

   mm آ610 آmm but not exceeding آ105 آOf a width exceeding -- مم 001مم و ال يزيد  010عن  يزيدـ بعرض  ـ 37024400

 :Other film, for colour photography (polychrome) - (بولي كروم)للتصوير الفوتوغرافي الملون  أخر،أفالم  ـ 37025000

   Other film, for colour photography (polychrome) - م 00مم و بطول ال يزيد عن  00يزيد  الـ بعرض  ـ 37025100

   m آ14 آmm and of a length exceeding آ16 آOf a width not exceeding -- م 00بطول يزيد عن مم و  00يزيد  الـ بعرض  ـ 37025200

 mm and of a length not آ35 آmm but not exceeding آ16 آOf a width exceeding --م، للشرائح  01مم و بطول ال يزيد عن  00مم و ال يزيد عن  00عن  يزيدـ بعرض  ـ 37025300

exceedingآ30 آ m, for slides   



Code الوصف Description 

 (ساليدز) الشفافةاإليجابية 

م، عدا المستعملة  01مم و بطول ال يزيد عن  00مم و ال يزيد عن  00عن  يزيدـ بعرض  ـ 37025400
 (ساليدز)اإليجابية الشفافة  الشرائحفي 

-- Of a width exceedingآ16 آ mm but not exceedingآ35 آ mm and of a length not 

exceedingآ30 آ m, other than for slides   

 mm and of a length آ35 آmm but not exceeding آ16 آOf a width exceeding -- م 01مم و بطول يزيد عن  00مم و ال يزيد عن  00عن  يزيدـ بعرض  ـ 37025500

exceedingآ30 آ m   

   mm آ35 آOf a width exceeding -- مم 00عن  يزيدـ بعرض  ـ 37025600

   Other - غيرها ـ 37029000

 Of a width not exceeding 16 mm -- م 00مم و بطول ال يزيد عن  00يزيد عن  الـ بعرض  ـ 37029100

 mm and of a length not آ35 آmm but not exceeding آ16 آOf a width exceeding -- م 01مم و بطول ال يزيد عن  00مم و ال يزيد عن  00عن  يزيدـ بعرض  ـ 37029300

exceedingآ30 آ m   

 mm and of a length آ35 آmm but not exceeding آ16 آOf a width exceeding -- م 01مم و بطول يزيد عن  00مم و ال يزيد عن  00عن  يزيدـ بعرض  ـ 37029400

exceedingآ30 آ m   

   mm آ35 آOf a width exceeding -- مم 00عن  يزيدـ بعرض  ـ 37029500

 Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed مقوى و نسج للتصوير الفوتوغرافي، محسـسة و غير مصورة ورقو  ورق 3703

   mm آ610 آIn rolls of a width exceeding - مم 001عرضها عن  يزيدلفات  ـ 37031000

   Other, for colour photography (polychrome) - (بولي كروم)في التصوير الفوتوغرافي الملون  لالستعمالغيرها،  ـ 37032000

   Other - غيرها ـ 37039000

 Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not و ورق و ورق مقوى و نسج للتصوير الفوتوغرافي، مصورة و غير مظهرة أفالمو  ألواح 3704

developed 

 Photographic plates and film, exposed and developed, other than للتصوير الفوتوغرافي، مصورة و مظهرة، عدا أفالم التصوير السينمائي أفالمو  ألواح 3705

cinematographic film 

   For offset reproduction - باألوفست لالستنساخ ـ 37051000

   Other - غيرها ـ 37059000

 Containing news or educational material --- (ميكروفيلم)المصغرة  األفالم ـ 37059010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 37059090

 Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating مصورة و مظهرة، صامته أو ناطقة أو مؤلفة من تسجيل صوتي فقط سينمائية، أفالم 3706

sound track or consisting only of sound track 

   mm or more آ35 آOf a width of - مم أو أكثر 00بعرض  ـ 37061000

   Other - غيرها ـ 37069000



Code الوصف Description 

ي، عدا الورنيش أو الغراء أو المواد لالستعمال في التصوير الفوتوغراف كيماوية محضرات 3707
 الفوتوغرافي،أو المحضرات المماثلة؛ منتجات غير مخلوطة الستعماالت التصوير  الالصقة

 المباشر لالستعمالمهيأة في مقادير معايرة أو مهيأة للبيع بالتجزئة بشكل جاهز 

Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, 

adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, 

put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use 

   Sensitising emulsions - للتحسس مستحلبات ـ 37071000

   Other - غيرها ـ 37079000

 Miscellaneous chemical products منوعة كيماوية منتجات 38

جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات آخر أساسها الجرافيت أو  اصطناعي؛ جرافيت 3801
 أو كتل أو ألواح أو غيرها من المنتجات نصف المصنعة معاجينكربون، بشكل 

Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on 

graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-

manufactures 

   Artificial graphite - اصطناعيجرافيت  ـ 38011000

   Colloidal or semi-colloidal graphite - أو شبه غروي غرويجرافيت  ـ 38012000

   Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace linings - و معاجين مماثلة لتبطين األفران( إلكترودات)لألقطاب الكهربائية  نيةكربو عجائن  ـ 38013000

   Other - غيرها ـ 38019000

منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيواني، بما فيه الهباب الحيواني  منشط؛ فحم 3802
 ستنفدالم

Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including 

spent animal black 

   Activated carbon - منشطفحم  ـ 38021000

   Other - غيرها ـ 38029000

 Tall oil, whether or not refined و إن كان مكررا ،"أويل طول" 3803

المتبقية من صناعة عجائن السليلوز، و إن كانت مركزة أو منزوعا منها  لالغس محاليل 3804
" أويل الطول"معالجة كيماويا، بما في ذلك سلفونات اللينيين، و لكن باستثناء  أوالسكر 
 00.10للبند  التابع

Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not 

concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, 

but excluding tall oil of heading No 3802 

ناتجة عن األخشاب الصنوبرية أو عن صنع عجينة الورق بطريقة  تربنتين أرواح 3805
أخر  معالجاتغيرها من أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية التقطير أو عن  و" السلفات"

غيره من الباراسيمين الخام؛  و" السلفيت"يات؛ ديبنتين خام؛ تربنتين ناتج بطريقة للصنوبر 
 زيت صنوبر يحتوي على األ

Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the 

distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite 

turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol 

as the main constituent 

   Gum, wood or sulphate turpentine oils - "السلفات"ناتجة عن األخشاب الصنوبرية أو عن صنع عجينة الورق بطريقة  تربنتينأرواح  ـ 38051000



Code الوصف Description 

   Other - غيرها ـ 38059000

 Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run أحماض راتنجية و مشتقاتها؛ أرواح و زيوت قلفونية؛ صموغ مصهورة و قلفونات 3806

gums 

   Rosin and resin acids - و أحماض راتنجية قلفونات ـ 38061000

مالح أحماض راتنجية و أمالح من مشتقات قلفونية أو من مشتقات و أ قلفونيةأمالح  ـ 38062000
 (Adducts)غير أمالح المشتقات المحورية القلفونية   راتنجية،أحماض 

- Salts of rosin, of resin acids or of derivatives of rosin or resin acids, other than 

salts of rosin adducts   

   Ester gums - يةإستير صموغ  ـ 38063000

   Other - غيرها ـ 38069000

زيوت قطران خشب؛ كريوزوت الخشب؛ كحول خشب؛ زفت نباتي؛ زفت  خشب؛ قطران 3807
 و محضرات مماثلة أساسها القلفونات أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي البيرةلطالء براميل 

Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; 

brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on 

vegetable pitch 

و الفطريات و األعشاب الضارة و القوارض و موقفات اإلنبات و منظمات  للحشرات مبيدات 3808
بالتجزئة أو بشكل  و مطهرات و منتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع النباتنمو 

 الذبابأو بشكل أصناف مثل األشرطة و الفتائل و الشموع المكبرتة و أوراق قتل  محضرات

Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and 

plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or 

packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-

treated bands, wi 

   to this Chapter 1 آGoods specified in subheading note - :بهذا الفصل ( 0)في مالحظة البند الفرعي  محددةاصناف  ـ 38085000

الزراعة، مصادق علية من قبل المدير في وزارة الزراعة بأنها  المستخدم في النوعـ ـ من  ـ 38085010
 من األنواع المنتجة في إسرائيل ليست

Of the kind used in agriculture, validated by the Director in the 

Ministry of Agriculture that it is not of the species produced in Israel 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 38085090

   Other - غيرها ـ 38089000

 Insecticides حشرات مبيداتـ  ـ 38089100

المستخدم في الزراعة، مصادق علية من قبل المدير في وزارة الزراعة بأنها  النوعـ ـ من  ـ 38089110
 من األنواع المنتجة في إسرائيل ليست

Of the kind used in agriculture, validated by the Director in the 

Ministry of Agriculture that it is not of the species produced in Israel 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 38089190

   Fungicides -- فطرياتمبيدات  ـ 38089200

نها المستخدم في الزراعة، مصادق علية من قبل المدير في وزارة الزراعة بأ النوعـ ـ من  ـ 38089210
 من األنواع المنتجة في إسرائيل ليست

Of the kind used in agriculture, validated by the Director in the 

Ministry of Agriculture that it is not of the species produced in Israel 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 38089290



Code الوصف Description 

   Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators -- نظمات نمو النباتموقفات اإلنبات و م أعشاب،مبيدات  ـ 38089300

المستخدم في الزراعة، مصادق علية من قبل المدير في وزارة الزراعة بأنها  النوعـ ـ من  ـ 38089310
 من األنواع المنتجة في إسرائيل ليست

Of the kind used in agriculture, validated by the Director in the 

Ministry of Agriculture that it is not of the species produced in Israel 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 38089390

   Disinfectants -- مطهرات ـ 38089400

ة بأنها المستخدم في الزراعة، مصادق علية من قبل المدير في وزارة الزراع النوعـ ـ من  ـ 38089410
 من األنواع المنتجة في إسرائيل ليست

Of the kind used in agriculture, validated by the Director in the 

Ministry of Agriculture that it is not of the species produced in Israel 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 38089490

   Other - غيرها ـ 38089900

المستخدم في الزراعة، مصادق علية من قبل المدير في وزارة الزراعة بأنها  النوعـ ـ من  ـ 38089910
 من األنواع المنتجة في إسرائيل ليست

Of the kind used in agriculture, validated by the Director in the 

Ministry of Agriculture that it is not of the species produced in Israel 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 38089990

تهيئة أو تجهيز، مسرعات الصباغ أو مسرعات تثبيت المواد الملونة ،  محضراتو  منتجات 3809
، من األنواع المستعملة (مثل محضرات صقل و تثبيت األلوان)و محضرات أخرى  منتجاتو 
 فيمذكورة و ال داخلة صناعات النسيج و الورق و الجلود و الصناعات المماثلة، غير  في

 مكان آخر

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs 

and other products and preparations (for example, dressings and mordants), 

of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere 

specified or included 

   With a basis of amylaceous substances - ( AMYLACEOUS) نشوية  موادأساسها  ـ 38091000

   Other - غيرها ـ 38099000

 Of a kind used in the textile or like industries -- المستعملة في صناعة النسج أو الصناعات المماثلة األنواعـ من  ـ 38099100

   Of a kind used in the paper or like industries -- المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات المماثلة األنواعـ من  ـ 38099200

   Of a kind used in the leather or like industries -- المستعملة في صناعة الجلود أو الصناعات المماثلة األنواعـ من  ـ 38099300

محضرات  و" فلكس"سطح المعادن محضرات مساعدة لصهر المعادن  لتنظيف محضرات 3810
أخر للحام المعادن؛ مساحيق و عجائن مركبة من معدن و مواد أخر للحم  مساعدة
 محضرات من األنواع المستعملة لكسو أو حشو قضبان أو عيدان اللحام المعادن؛

Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary 

preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding 

powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a 

kind used as cores or coatings 

 Pickling preparations for metal surfaces; soldering, brazing or welding powders -عادن،مساحيق و عجائن مؤلفة من معادن و مواد أخر للحم سطوح الم لتنظيفمحضرات  ـ 38101000

and pastes consisting of metal and other materials   



Code الوصف Description 

 المعادن

   Other - غيرها ـ 38109000

لمحركات و محضرات منع التأكسد أو التصمغ، محضرات اإلشعال في وقود ا ضبط محضرات 3811
الزيوت و محضرات منع تآكل المعادن و إضافات محضرة أخر، للزيوت  لزوجةتحسين 
أو للسوائل األخرى المستعملة لنفس األغراض كزيوت ( بما في ذلك الجازولين)المعدنية 
 معدنية

Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity 

improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for 

mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same 

purposes as mineral oils 

   Anti-knock preparations - اإلشعال في وقود المحركات ضبطمحضرات  ـ 38111000

 Based on lead compounds -- مركبات الرصاص أساسهاـ  ـ 38111100

   Other -- غيرهاـ  ـ 38111900

 :Additives for lubricating oils - التشحيم لزيوتإضافات  ـ 38112000

   Additives for lubricating oils - على زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية محتويةـ  ـ 38112100

   Other -- غيرهاـ  ـ 38112900

   Other - غيرها ـ 38119000

؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير (أكسيليريتور)لبركنة المطاط  محضرة مسارعات 3812
ال داخلة في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتأكسد و مثبتات مركبة أخر للمطاط  ومذكورة 

 اللدائنأو 

Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, 

not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations and other 

compound stabilisers for rubber or plastics 

   Prepared rubber accelerators - لبركنة المطاط محضرةمسرعات  ـ 38121000

   Compound plasticisers for rubber or plastics - للمطاط أو اللدائن مركبةملدنات  ـ 38122000

   Anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics - للتأكسد و مثبتات مركبة أخرى للمطاط أو اللدائن مضادةمحضرات  ـ 38123000

 Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing ألجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة إلطفاء الحريق شحناتو  اتمحضر  3813

grenades 

عضوية مركبة، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر؛ محضرات معدة  مخففاتو  مذيبات 3814
 أو الورنيش الدهانإلزالة 

Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; 

prepared paint or varnish removers 

ال )محتوية على مشتقات هلوجينية من الورق هيدروكربونات ال دورية  مخاليطـ ـ  ـ 38140010
 ،محتوية على نوعين من الهلوجينات أو اكثر(حلقية

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 38140019



Code الوصف Description 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 38140090

التفاعل، منظمات و مسرعات التفاعل و محضرات و سيطة محفزة، غير  لبدء محضرات 3815
 في مكان آخر داخلةمذكورة و ال 

Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not 

elsewhere specified or included 

   Supported catalysts - حامل علىمحفزات  ـ 38151000

 With nickel or nickel compounds as the active substance -- على النيكل أو مركبات النيكل كمادة فعالة تحتويـ  ـ 38151100

   With precious metal or precious-metal compounds as the active substance -- معدن ثمين أو مركبات معدن ثمين كمادة فعالة على تحتويـ  ـ 38151200

   Other -- غيرهاـ  ـ 38151900

   Other - غيرها ـ 38159000

 Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than 00.11 و خرسانة و مركبات مماثلة، متحملة للحرارة، عدا منتجات البند مالطو  إسمنت 3816

products of heading 3801 

أو  21.11مخلوطة و ألكايل نفتالينات مخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند  بنزينات ألكايل 3817
20.12 

Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of 

heading 2707 or 2902 

منشطة الستعمالها في اإللكترونيات، بشكل أقراص أو ألواح أو بأشكال  كيماوية عناصر 3818
 مركبات كيماوية منشطة الستعمالها في اإللكترونيات مماثلة؛

Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or 

similar forms; chemical compounds doped for use in electronics 

الهيدروليكية و سوائل محضرة أخر لنقل الحركة الهيدروليكية ال تحتوي على  الفرامل سوائل 3819
وزنا من هذه % 11نفط و ال على زيوت معدنية قارية، أو تحتوي على اقل من  زيوت
 الزيوت

Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, 

not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils 

obtained from bituminous minerals 

   هيدروليكية خاصة للطائرات النفاثة سوائلـ ـ  ـ 38190020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 38190090

 Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids للتجمد و سوائل مذيبة للجليد مضادة محضرات 3820

 Prepared culture media for development of micro-organisms الستنبات الكائنات المجهرية وسيطة محضرات 3821

كواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، و و للمختبرات على حامل، و  للتشخيص كواشف 3822
 01.10أو  01.12حامل، عدا تلك الداخلة في البندين  علىإن كانت 

Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or 

laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of 

heading 3002 or 3006; certified reference materials 

 Strips for testing glucose content --- . في وزارة الصحة  المديرـ ـ المرخص من قبل  ـ 38220010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 38220090

 Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fattyصناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحوالت  دهنية أحماض 3823

alcohols 



Code الوصف Description 

 صناعيةدسمة 

   Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining - صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن عمليات التكرير دهنيةأحماض  ـ 38231000

 Stearic acid -- (ستياريك) الدهنحمض ـ  ـ 38231100

   Oleic acid -- (أولييك) الزيتـ حمض  ـ 38231200

   Tall oil fatty acids -- "أويل الطول"دهنية من زيت  أحماضـ  ـ 38231300

   Other -- غيرهاـ  ـ 38231900

   Industrial fatty alcohols - صناعية دسمةكحوالت  ـ 38237000

لقوالب السبك؛ منتجات و محضرات الصناعات الكيماوية و الصناعات  محضرة وابطر  3824
، غير مذكورة و ال داخلة في مكان (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية) بهاالمرتبطة 

الصناعات الكيماوية و الصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة و ال داخلة في  مخلفاتآخر؛ 
 آخر مكان

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and 

preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of 

mixtures of natural products), not elsewhere specified or included 

   Prepared binders for foundry moulds or cores - لقوالب السبك محضرةروابط  ـ 38241000

   Non-agglomerated metal carbides mixed together or with metallic binders - معدنية غير مكتلة مخلوطة فيما بينها أو مع روابط معدنية كربيدات ـ 38243000

   Prepared additives for cements, mortars or concretes - لإلسمنت أو المالط أو الخرسانة محضرةإضافات  ـ 38244000

   Non-refractory mortars and concretes - غير متحملة للحرارة خرسانة،مالط و  ـ 38245000

   44 آ2905 آSorbitol other than that of subheading - 1110.00عدا ما يدخل في البند الفرعي  سوربيتول، ـ 38246000

   عضوية  مكوناتة بصورة رئيسية على ـ محتوي ـ 38246100

 Mixtures containing perhalogenated derivatives of acyclic hydrocarbons - :على مشتقات مهلجنة من ميثان أ؟و ايثان أو بروبان  تحتويمخاليط  ـ 38247000

containing two or more different halogens: 

، وان كانت محتوية على كربونات (CFCs)كلورية فلورية  ناتكربو على   تحتوي  ــ - 38247100
أو كربونات هيدرو فلورو ( PFCs)أو كربونات فوق فلورية( HCFCs)فلورو كلوروهيدرو 

(HFCs) 

- Mixtures containing halogenated derivatives of methane, ethane or propane   

ثالث فلوروميثان أوايثانات ثاني  بروموفلوروميثان،  على برومو كلورو ثاني تحتويـ   ـ 38247200
 برومورابع فلورو

-- Containing bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane or 

dibromotetrafluoroethanes   

   Containing hydrobromofluorocarbons (HBFCs) -- (HBFCs)فلورو بروموكربونات هيدرو    على  تحتويـ   ـ 38247300

 Containing hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), whether or not containing --، وان كانت محتوية على (HCFCs)فلورو كلورو  هيدرو  كربوناتعلى   تحتويـ   ـ 38247400

perfluorocarbons (PFCs) or hydrofluorocarbons (HFCs), but not containing 



Code الوصف Description 

، ولكن غير محتوية (HFCs)أو كربونات هيدرو فلورو ( PFCs)فوق فلورية  كربونات
 (CFCs)كلورية فلورية  كربوناتعلى 

chlorofluorocarbons (CFCs)   

   Containing carbon tetrachloride -- على رابع كلورور كربون   تحتويـ   ـ 38247500

   Containing 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform) -- (كلوروفورميل ميث)ثالث كلوروايثان  -0،0،0على  تحتويـ   ـ 38247600

   Containing bromomethane (methyl bromide) or bromochloromethane -- بروموكلوروميثان   أو( ميثيل بروميد)على بروموميثان  تحتوي  ـ ـ 38247700

، ( (HFCs)هيدرو فلورو  كربوناتأو ( PFCs)على كربونات فوق فلورية  تحتويـ   ـ 38247800
أو كربونات هيدرو كلورو ( CFCs)ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية 

 (HCFCs)فلورو

-- Containing perfluorocarbons (PFCs) or hydrofluorocarbons (HFCs), but not 

containing chlorofluorocarbons (CFCs) or hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)   

   Other -- غيرهاـ  ـ 38247900

، فينيالت ثنائية بولي برومية (االيثيلينأوكسيد )و محضرات تحتوي على اوكسيران  مخاليط  ـ 38248000
(PBBs) فينيالت ثنائية بولي كلورية ،(PCBs) فينيالت ثالثية بولي كلورية ،(PCTs )

 :فوسفات( ثاني برومو بروبيل-0،1)أو ثالث 

- Mixtures and preparations containing oxirane (ethylene oxide), polybrominated 

biphenyls (PBBs), polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls 

(PCTs) or tris(2,3-dibromopropyl) phosphate   

، فينيالت ثالثية بولي كلورية (PCBs)ي كلورية على فينيالت ثنائية بول تحتويـ   ـ 38248200
(PCTs ) أو فينيالت ثنائية بولي برومية(PBBs) 

-- Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) 

or polybrominated biphenyls (PBBs)   

   Containing tris(2,3-dibromopropyl) phosphate --   فوسفات( وبيلثاني برومو بر -1،0)على ثالث  تحتويـ    ـ 38248300

   Other - غيرها ـ 38249000

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 38249090

الكيميائية والصناعات المرتبطة بها ، غير مذكورة وال داخلة فى مكان  الصناعات مخلفات 3825
لهذا  0نفايا أخر محددة فى المالحظة  نفايا البلديات ؛ وحول الصرف الصحى ؛ ؛آخر 
 . الفصل

Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified 

or included; municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in note 6 

to this chapter 

   Municipal waste - البلديات نفاياـ  ـ 38251000

   Sewage sludge - الصحى الصرفوحول  ـ 38252000

   Clinical waste - العياداتنفايا  ـ 38253000

 :Waste organic solvents - -:العضوية  المذيباتنفايا  ـ 38254000

   Waste organic solvents - مهلجنةـ  ـ 38254100



Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 38254900

 Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake fluids and anti-freeze - للتجمدتنظيف المعادن والسوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة   محاليلنفايا  ـ 38255000

fluids   

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 38255090

 :Other wastes from chemical or allied industries - :ية والصناعات المرتبطة بهاللصناعات الكيميائ أخرنفايا  ـ 38256000

   Other -- ـ غيرها  ـ 38256900

   Other - غيرها  ـ 38259000

 SECTION VII - PLASTICS AND ARTICLES THEREOF; RUBBER AND ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته لدائن: 1 القسم 7
ARTICLES THEREOF   

 .Plastics and articles thereof ومصنوعاتها لدائن 39

 Polymers of ethylene, in primary forms في أشكالها األولية اإليثلين بوليمرات 3901

   0,94 آPolyethylene having a specific gravity of less than - 1.10بوزن نوعي أقل من  ايثلينبولي  ـ 39011000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 39011019

 Covering materials تغطية موادـ ـ  ـ 39011020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39011090

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39011099

   or more آ0,94 آPolyethylene having a specific gravity of - أو أكثر 1.10بوزن نوعي يعادل  اثيلينبولي  ـ 39012000

   Ethylene-vinyl acetate copolymers - أسيتات الفينيل –االيثلين  كوبوليمرات ـ 39013000

   Other - غيرها ـ 39019000

 Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms أو أوليفينات أخر، بأشكالها األولية بروبلين بوليمرات 3902

   Polypropylene - بروبلينبولي  ـ 39021000

   Polyisobutylene - إيزوبوتلينبولي  ـ 39022000

   Propylene copolymers - البروبلين كوبوليمرات ـ 39023000

   Other - غيرها ـ 39029000

 Polymers of styrene, in primary forms بأشكالها األولية الستيرين، بوليمرات 3903

   Polystyrene - نستيريالبولي  ـ 39031000



Code الوصف Description 

 Expansible -- (.  EXPANSIBLE)  للتمدد   قابلةـ  ـ 39031100

   Other -- غيرهاـ  ـ 39031900

   Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers - (.S.A.N)ستيرين ـ أكريلونترايل  كوبوليمرات ـ 39032000

   Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers - (A.B.S)رين أكريلونترايل ـ بوتدين ـ ستي كوبوليمرات ـ 39033000

   Other - غيرها ـ 39039000

 Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms الفينيل أو األوليفينات المهلجنة األخر، بأشكالها األولية كلوريد بوليمرات 3904

   Poly(vinyl chloride), not mixed with any other substances - فنيل غير ممزوج بمواد أخر البوليكلوريد  ـ 39041000

 :Other poly(vinyl chloride) - فنيل أخر بوليكلوريد  ـ 39042000

   Other poly(vinyl chloride) - ملدنـ غير  ـ 39042100

 Covering materials تغطية موادـ ـ  ـ 39042120

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39042190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 39042199

   Plasticised -- ـ ملدن ـ 39042200

 Covering materials تغطية موادـ ـ  ـ 39042220

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39042290

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 39042299

   Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers - من كلوريد الفنيل ـ أسيتات الفنيل اتكوبوليمر  ـ 39043000

   Other vinyl chloride copolymers - أخر من كلوريد الفنيل كوبوليمرات ـ 39044000

   Vinylidene chloride polymers - كلوريد الفنيليدين بوليمرات ـ 39045000

 :Fluoro-polymers - ريةفلو  بوليمرات ـ 39046000

   Fluoropolymers - إيثيلين تترافلوروـ بولي  ـ 39046100

   Other -- غيرهاـ  ـ 39046900

   Other - غيرها ـ 39049000

الفنيل أو أستيرات الفنيل األخر، بأشكالها األولية؛ بوليمرات فنيل أخر،  أسيتات بوليمرات 3905
 األولية بأشكالها

Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other 

vinyl polymers in primary forms 



Code الوصف Description 

   Poly(vinyl acetate) - فينيل البوليأسيتات  ـ 39051000

 In aqueous dispersion -- مائية تبدداتـ في  ـ 39051200

 Covering materials تغطية موادـ ـ  ـ 39051220

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39051290

   Other -- غيرهاـ  ـ 39051900

 Covering materials تغطية موادـ ـ  ـ 39051920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39051990

   Vinyl acetate copolymers - أسيتات الفينيل كوبوليمرات ـ 39052000

 In aqueous dispersion -- مائية تبدداتـ في  ـ 39052100

 Covering materials تغطية موادـ ـ  ـ 39052120

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39052190

   Other -- غيرهاـ  ـ 39052900

 Covering materials تغطية موادـ ـ  ـ 39052920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39052990

   Poly(vinyl alcohol), whether or not containing unhydrolysed acetate groups - ت أسيتات غير متحللة بالماءفينيل، و إن كان محتويا على مجموعا بوليكحول  ـ 39053000

 Covering materials تغطية موادـ ـ  ـ 39053020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39053090

   Other - غيرها ـ 39059000

 Copolymers -- كوبوليمراتـ  ـ 39059100

 Covering materials تغطية موادـ ـ  ـ 39059120

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39059190

   Other -- غيرهاـ  ـ 39059900

 Covering materials تغطية موادـ ـ  ـ 39059920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39059990

 Acrylic polymers in primary forms بأشكالها األولية أكريليكية بوليمرات 3906



Code الوصف Description 

   Poly(methyl methacrylate) - البولي ميثيل كريالتميتا  ـ 39061000

   Other - غيرها ـ 39069000

 Covering materials تغطية موادـ ـ  ـ 39069040

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39069090

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39069099

 كربونات،راتنجات أيبوكسيدية، بأشكالها األولية؛ بولي وبولي أثيرات أخر و  أسيتاالت بولي 3907
 راتنجات الكيدية، و بولي األليل و بولي إسترات أخر، بأشكالها األولية

Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; 

polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary 

forms 

   Polyacetals - أسيتاالتبولي  ـ 39071000

   Other polyethers - أخر أثيراتبولي  ـ 39072000

   Epoxide resins - أيبوكسيدية راتنجات ـ 39073000

   Polycarbonates - كربوناتبولي  ـ 39074000

   Alkyd resins - الكيدية راتنجات ـ 39075000

   Poly(ethylene terephthalate) - (تيريفثاالت  إيثيلين) بولي  ـ 39076000

   Poly(lactic acid) - (اللبنيك  حمض) بولي  - 39077000

 :Other polyesters - أخر أستيراتبولي  ـ 39079000

   Other polyesters - مشبعةـ غير  ـ 39079100

   Other -- غيرهاـ  ـ 39079900

 Polyamides in primary forms بأشكالها األولية ميداتأ بولي 3908

   or -6,12 آPolyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 - 0.01أو ـ  0.01 ـ   ، 1.0، ـ 0.0، ـ  01، ـ 00، ـ  0أميد ـ  بولي  ـ 39081000

   Other - غيرها ـ 39089000

 Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms يوريثانات، بأشكالها األوليةو راتنجات فينولية و بولي  أمينية راتنجات 3909

   Urea resins; thiourea resins - يوريا؛ راتنجات ثيويوريا راتنجات ـ 39091000

   Melamine resins - الميالمين راتنجات ـ 39092000

   Other amino-resins - أمينية أخر راتنجات ـ 39093000

   Phenolic resins - فينولية راتنجات ـ 39094000



Code الوصف Description 

   Polyurethanes - يورثاناتبولي  ـ 39095000

 Silicones in primary forms األولية بأشكالها سيليكونات، 3910

بولي  و راتنجات الكومارون ـ أندين، و بولي تيربينات، و بولي كبريتيدات، النفط، راتنجات 3911
 داخلةمن هذا الفصل، غير مذكورة و ال  0و منتجات أخر مذكورة في المالحظة  سلفونات،

 في مكان آخر، بأشكالها األولية

Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, 

polysulphones and other products specified in note 3 to this chapter, not 

elsewhere specified or included, in primary forms 

البولي  والنفط و راتنجات كومارون و راتنجات أندين أو راتنجات الكومارون ـ أندين  راتنجات ـ 39111000
 تيربينات

- Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and 

polyterpenes   

   Other - غيرها ـ 39119000

 Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in الكيماوية، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر، بأشكالها األولية مشتقاتهو  سلولوز 3912

primary forms 

   Cellulose acetates - سلولوزأسيتات  ـ 39121000

 Non-plasticized -- ملدنةـ غير  ـ 39121100

   Plasticised -- ملدنةـ  ـ 39121200

   Cellulose nitrates (including collodions) - (بما في ذلك الكولوديون) سلولوزنترات  ـ 39122000

 :Cellulose ethers - السلولوزإثيرات  ـ 39123000

   Cellulose ethers - الحهميثيل السلولوز و أم كاربوكسيـ  ـ 39123100

   Other -- غيرهاـ  ـ 39123900

   Other - غيرها ـ 39129000

مثل البروتينات )و البوليمرات الطبيعية المعدلة ( مثل حمض األلجنيك) طبيعية بوليمرات 3913
 مكان، غير مذكورة و ال داخلة في (و المشتقات الكيماوية من المطاط الطبيعي المقساة،

 بأشكالها األولية آخر،

Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers 

(for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not 

elsewhere specified or included, in primary forms 

   Alginic acid, its salts and esters - أستراته و أمالحه و األلجنيكحمض  ـ 39131000

   Other - غيرها ـ 39139000

، بأشكالها  00.10إلى  00.11أساسها البوليمرات الداخلة في البنود من  أيونية مبادالت 3914
 األولية

Ion-exchangers based on polymers of headings 3901 to 3913, in primary forms 

 Waste, parings and scrap, of plastics و فضالت، من اللدائن قصاصاتو  ياتنفا 3915



Code الوصف Description 

   Of polymers of ethylene - اإليثيلين بوليمراتمن  ـ 39151000

   Of polymers of styrene - الستيرين بوليمراتمن  ـ 39152000

   Of polymers of vinyl chloride - كلوريد الفنيل بوليمراتمن  ـ 39153000

   Of other plastics - أخر لدائنمن  ـ 39159000

مم و قضبان و عيدان و أشكال خاصة  1يتجاوز مقاس مقطعها العرضي  مفردة شعيرات 3916
 إن كانت مشغولة السطح و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى ومن اللدائن، 

Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, 

sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise 

worked, of plastics 

   Of polymers of ethylene - اإليثلين بوليمراتمن  ـ 39161000

   Of polymers of vinyl chloride - كلوريد الفنيل بوليمراتمن  ـ 39162000

   Of other plastics - أخر لدائنن م ـ 39169000

 ,Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows ، من اللدائن(مثل الفواصل و األكواع و الوصالت)و خراطيم و لوازمها  مواسيرو  أنابيب 3917

flanges), of plastics 

   Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials - من بروتين مقسى أو من لدائن سلولوزية( ق و ما يماثلهاأغلفة سج) اصطناعيةمصارين  ـ 39171000

 :Tubes, pipes and hoses, rigid - مواسير و خراطيم، صلبة وأنابيب  ـ 39172000

   Tubes, pipes and hoses, rigid - اإليثيلين بوليمراتـ من  ـ 39172100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39172190

   Of polymers of propylene -- البروبيلين بوليمراتـ من  ـ 39172200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39172290

   Of polymers of vinyl chloride -- كلوريد الفنيل بوليمراتـ من  ـ 39172300

   Other --- هاغير ـ ـ  ـ 39172390

   Of other plastics -- أخر لدائنـ من  ـ 39172900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39172990

 :Other tubes, pipes and hoses - مواسير و خراطيم أخر وأنابيب  ـ 39173000

   Other tubes, pipes and hoses - (Mpa)مللي بار  11.0و مواسير و خراطيم مرنة تتحمل على األقل درجة ضغط  أنابيبـ  ـ 39173100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39173190

 Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings -- غير مقوية و ال متحدة بطريقة ما مع مواد أخر، دون لوازم غيرها،ـ  ـ 39173200

  



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39173290

   Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings -- غير مقوية و ال متحدة بطريقة ما مع مواد أخر، مع اللوازم غيرها،ـ  ـ 39173300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39173390

   Other -- غيرهاـ  ـ 39173900

   Fittings - لوازم ـ 39174000

 Imported by medical disposables factories as industrial inputs --- من بوليتترافلورواثيلين مصنوعةـ ـ  ـ 39174010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39174090

من اللدائن، و إن كانت الصقة ذاتيا، بشكل لفات أو ترابيع أو بالطات؛  أرضيات أغطية 3918
 من هذا الفصل 0ن أو سقوف من اللدائن، كما هي معرفة في المالحظة جدرا أغطية

Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form 

of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in note 9 to this chapter 

   Of polymers of vinyl chloride - لوريد الفنيلك بوليمراتمن  ـ 39181000

   Of other plastics - أخر لدائنمن  ـ 39189000

   Other -- غيرهاـ  ـ 39189090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 39189099

و صفائح رقيقة و أشرطة و قدد و غيرها من أشكال ( أفالم)و أغشية  صفائحو  ألواح 3919
 الصقة ذاتيا، و إن كانت بشكل لفات ن،لدائمسطحة من 

Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of 

plastics, whether or not in rolls 

   cm آ20 آIn rolls of a width not exceeding - سم 11ال يتجاوز عرضها  لفاتفي  ـ 39191000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 39191049

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39191090

   Other - غيرها ـ 39199000

 imported by factories as production inputs --- من بوليـتترافلوروايثيلين مصنوعةـ ـ  ـ 39199020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 39199069

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39199090

و صفائح رقيقة و أشرطة و قدد، من لدائن غير خلوية، ( أفالم)و أغشية  صفائحو  احألو  3920
 و ال منضدة و ليست على حامل ال متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر مقويةغير 

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not 

reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials 

   Of polymers of ethylene - اإليثيلين بوليمراتمن  ـ 39201000



Code الوصف Description 

   Of polymers of propylene - البروبلين بوليمراتمن  ـ 39202000

   Of polymers of styrene - الستيرين بوليمراتمن  ـ 39203000

 :Of polymers of vinyl chloride - لوريد الفنيلك بوليمراتمن  ـ 39204000

   Of polymers of vinyl chloride - وزنًا من الملدنات % 0يقل عن  الـ محتوية على ما  ـ 39204300

   Other -- غيرهاـ  ـ 39204900

 :Of acrylic polymers - األكريليك بوليمراتمن  ـ 39205000

   Of acrylic polymers - البولي ميثيل ميثاكريالتـ من  ـ 39205100

   Other -- غيرهاـ  ـ 39205900

   Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters - كربونات أو راتنجات الكيدية، أو أستيرات بولي األليل أو بولي أستيرات أخر بوليمن  ـ 39206000

 Of polycarbonates -- ربوناتك بوليـ من  ـ 39206100

   Of poly(ethylene terephthalate) -- إيثلين تيريفتاالت بوليـ من  ـ 39206200

 Imported by factories as industrial imputs --- مم 1.00سمكها عن  يزيدـ ـ ال  ـ 39206210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39206290

   Of unsaturated polyesters -- غير مشبعة أستيرات بوليـ من  ـ 39206300

   Of other polyesters -- أستيرات أخر بوليـ من  ـ 39206900

 :Of cellulose or its chemical derivatives - أو من مشتقاته الكيماوية السلولوزمن  ـ 39207000

   Of cellulose or its chemical derivatives - مجدد سلولوزـ من  ـ 39207100

   Of cellulose acetate -- سلولوز أسيتاتـ من  ـ 39207300

   Of other cellulose derivatives -- سلولوزية أخر مشتقاتـ من  ـ 39207900

 :Of other plastics - أخر لدائنمن  ـ 39209000

   Of other plastics - بولي فنيل بوتيرالـ من  ـ 39209100

   Of polyamides -- أميدات بوليـ من  ـ 39209200

   Of amino-resins -- أمينية راتنجاتـ من  ـ 39209300

   Of phenolic resins -- فينولية راتنجاتـ من  ـ 39209400

   Of other plastics -- لدائن أخر موادـ من  ـ 39209900



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39209990

 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics و صفائح رقيقة و أشرطة و قدد أخر، من لدائن( أفالم)غشية أ صفائحو  ألواح 3921

   Cellular - خلويةمنتجات  ـ 39211000

 Of polymers of styrene -- السترين بوليمراتـ من  ـ 39211100

   Of polymers of vinyl chloride -- كلوريد الفنيل بوليمراتـ من  ـ 39211200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39211290

   Of polyurethanes -- يوريثانات بوليـ من  ـ 39211300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39211390

   Of regenerated cellulose -- مجدد سلولوزـ من  ـ 39211400

   Of other plastics -- أخر لدائنـ من  ـ 39211900

   Other - غيرها ـ 39219000

 Membrane strengthened by wovem materials , used in ion exchange operations --- من بوليـتترافلوروايثيلين مصنوعةـ ـ  ـ 39219040

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39219090

احيض و مقاعدها ، مر (بيديه)، مغاسل، أحواض إستبراء (دش)مرشات  أحواض، مغاطس، 3922
و أصناف مماثلة الستعماالت صحية، من ( يفوناتس)تدفق المياه  خزاناتو أغطيتها، 

 لدائن

Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and 

covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics 

   Baths, shower-baths, sinks and washbasins - و مغاسل( دش)مرشات  واضأحمغاطس،  ـ 39221000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39221090

   Lavatory seats and covers - أغطية مراحيض ومقاعد  ـ 39222000

   Other - غيرها ـ 39229000

 Urine collecting bags for patients --- و أغطية مراحيض مزودة بتجهيزات كيميائية مقاعدـ ـ  ـ 39229010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39229090

أو تعبئة البضائع، من لدائن؛ سدادات و كبسوالت و غيرها من أصناف  لنقل أصناف 3923
 لدائن مناإلغالق، 

Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps 

and other closures, of plastics 

   Boxes, cases, crates and similar articles - علب و أقفاص و أصناف مماثلة وصناديق  ـ 39231000



Code الوصف Description 

   Other --- غيرها  ــ  ـ 39231090

 :Sacks and bags (including cones) - (بما في ذلك المخاريط)جعب  وأكياس  ـ 39232000

   Sacks and bags (including cones) - اإليثيلين بوليمراتـ من  ـ 39232100

   Of other plastics -- أخر لدائنـ من  ـ 39232900

   Carboys, bottles, flasks and similar articles - زجاجات و دوارق و أصناف مماثلة وقوارير  ـ 39233000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39233090

   Spools, cops, bobbins and similar supports - بكرات و حوامل مماثلة وات مكب ـ 39234000

 Imported by factories as industrial inputs --- أو كارتردج للوسائط المغناطيسية كسيتاتـ ـ  ـ 39234010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39234090

   Stoppers, lids, caps and other closures - أصناف اإلغالقأغطية و كبسوالت و غيرها من  وسدادات  ـ 39235000

   Other - غيرها ـ 39239000

 Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics و مطبخ و أواني منزلية أخر و أدوات للنظافة و العناية بالصحة، من لدائن مائدة أدوات 3924

   Tableware and kitchenware - و مطبخ مائدةأدوات  ـ 39241000

   Other - غيرها ـ 39249000

 Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included البناء، من لدائن، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر تجهيزات أصناف 3925

   litres آ300 آReservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding - لتر  011و أوعية مماثلة، تتجاوز سعتها  خزانات و دنان وصهاريج  ـ 39251000

   Doors, windows and their frames and thresholds for doors - نوافذ و أطرها و عتبات األبواب وأبواب  ـ 39252000

و ( بما في ذلك الستائر المضلعة)و نوافذ، الستائر الداخلية البالستيكية  أبوابع مصاري ـ 39253000
 مماثلة و أجزاؤها أصناف

- Shutters, blinds (including venetian blinds) and similar articles and parts thereof   

   Other - غيرها ـ 39259000

 Plastic wheels imported by factories as industrial inputs --- مصنوعة من فيبرجالس المطلية بمواد بالستيكية ـ صهاريج جمع وبرك سباحة ال ـ ـ 39259010

   Other - غيرها ـ 39259090

 00.11من اللدائن و مصنوعات من المواد األخر الداخلة في البنود من  أخرى مصنوعات 3926
 00.10إلى 

Other articles of plastics and articles of other materials of 

headings 3901 to 3914 

   Office or school supplies - ومدرسية مكتبيةأدوات  ـ 39261000



Code الوصف Description 

   Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts) - (بما في ذلك القفازات)لوازم ألبسة  وألبسة  ـ 39262000

   Fittings for furniture, coachwork or the like - لألثاث و للعربات أو ما يماثلها تركيبات ـ 39263000

المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 39263010
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعة

--- Fittings for furniture 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39263090

   Statuettes and other ornamental articles - أصناف أخر للزينة تماثيل، ـ 39264000

   Other - غيرها ـ 39269000

ت أو ألواح، مثقبة على الجانبين، من النوع المستخدم في أجهزة التحكم في آال لفائفـ ـ  ـ 39269010
 الغزلأكمام بشكل لفائف التي تثبت في آالت النسج لغزل الخيوط التركيبية، أدوات  النسج،

 من النوع المستخدم إلنتاج خيوط النسج

--- disposable bags for patient's use 

 Articles for shoe industry (including shoe moulds) --- لصناعة األحذية قوالبـ ـ  ـ 39269030

، أطواق نجاة قابلة للنفخ، بأي 01.11سفر، و أصناف أخر محددة في البند  أصنافـ ـ  ـ 39269050
 للسباحة كانتشكل 

--- Unworked optical lenses 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 39269059

للمختبرات، أصناف خاصة لالستخدامات الطبية، أو لطب األسنان أو الطب  أصنافـ ـ  ـ 39269060
 بيطريال

--- Strips plated for media sound recording 

مثقبة غير حساسة للضوء، لفائف مرنة من النوع المستخدم ألغراض السالمة  أشرطةـ ـ  ـ 39269070
 من خيوط منسوجة باليد أو نسج آلية الطرق،على 

--- Niples for feeding pottles 

المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  باستثناءاآللية، النوع المخصص للمركبات  من  ــ  ـ 39269080
 ..على سكك حديدية تسيروالرافعة الشوكية، المركبات التي 

--- Other, imported by factories as industrial inputs 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 39269089

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 39269090

   Other - غيرها ـ 44039900

 .Rubber and articles thereof ومصنوعاته المطاط 40

 Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural، جوايول، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة، بأشكالها (جوتابركا)بالتة، طبرخة  طبيعي، مطاط 4001

gums, in primary forms or in plates, sheets or strip 



Code الوصف Description 

 أو بشكل صفائح أو أشرطة األولية

   Natural rubber latex, whether or not prevulcanised - و إن أخضعت لبركنة أولية ،"التكس"الطبيعي  المطاطعصارات  ـ 40011000

 :Natural rubber in other forms - بأشكال أخر طبيعيمطاط  ـ 40012000

   Natural rubber in other forms - مدخنة ألواحـ  ـ 40012100

   Technically specified natural rubber (TSNR) -- (TSNR)محدد الصفات فنيا  طبيعيـ مطاط  ـ 40012200

   Other -- غيرهاـ  ـ 40012900

   Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums - ، جوايول، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة(جوتابركا) طبرخةبالتة،  ـ 40013000

مشتقة من الزيوت، بأشكالها األولية أو بشكل ألواح ( فاكتيس)و أبدال مطاط  تركيبي مطاط 4002
مع أي من  01.11صفائح أو أشرطة؛ مخاليط أي من المنتجات الداخلة في البند  أو

 أو صفائح أو أشرطةهذا البند، بأشكالها األولية أو بشكل ألواح  منتجات

Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, 

sheets or strip; mixtures of any product of heading No 4001 with any product 

of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip 

   Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR) - (XSBR)؛ مطاط ستيرين بيوتادين كاربوكسيلي (SBR)ـ بيوتادين تيرينسمطاط  ـ 40021000

 Latex -- (التكس) عصاراتـ  ـ 40021100

   Other -- غيرهاـ  ـ 40021900

   Butadiene rubber (BR) - (BR) بيوتادبنمطاط  ـ 40022000

 CIIR)؛ مطاط إيزوبيوتين ـ إيزوبرين مهلجن (IIR( )بيوتيل)ـ إيزوبرين  إيزوبيوتين  مطاط ـ 40023000
 (BIIRأو 

- Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); 

halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR or BIIR): 

 Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR or - (IIR) (بيوتيل)ـ إيزوبرين  إيزوبيوتينـ مطاط  ـ 40023100

BIIR)   

   Other -- غيرهاـ  ـ 40023900

 :Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR) - (CR(  )كلوروبيوتادين) كلوروبرينمطاط  ـ 40024000

   Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR) - (التكس) عصاراتـ  ـ 40024100

   Other -- غيرهاـ  ـ 40024900

 :Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - (NBR)ـ بيوتادين  أكريلونتريلمطاط  ـ 40025000

   Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - (التكس) عصاراتـ  ـ 40025100

   Other -- غيرهاـ  ـ 40025900

   Isoprene rubber (IR) - (IR) إيزوبرينمطاط  ـ 40026000



Code الوصف Description 

   Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM) - (EPDM)ـ بروبيلين ـ دين، غير مقترنة  إثيلينمطاط  ـ 40027000

   with any product of this heading آ40.01 آMixtures of any product of heading - مع أي من منتجات هذا البند 01.10منتجات البند  أيمخاليط  ـ 40028000

   Other - غيرها ـ 40029000

   Other - (التكس) عصاراتـ  ـ 40029100

   Other -- غيرهاـ  ـ 40029900

 Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip بأشكاله األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة مجدد مطاط 4003

و قصاصات، من مطاط غير مقسى، و مساحيق و حبيبات متحصل  فضالتو  نفايات 4004
 عليها منها

Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders 

and granules obtained therefrom 

 Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or أشكاله األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطةغير مبركن، ب مركب، مطاط 4005

strip 

   Compounded with carbon black or silica - (السيليس)إليه هباب الفحم أو السليكا  مضافمطاط  ـ 40051000

   4005.10 آSolutions; dispersions other than those of subheading - 01.10.01غير تلك الداخلة في البند الفرعي تبددات  محاليل؛ ـ 40052000

   Other - غيرها ـ 40059000

   Other - و صفائح و أشرطة ألواحـ  ـ 40059100

   Other -- غيرهاـ  ـ 40059900

و أصناف ( دان و األنابيب و األشكال الخاصةمثل العي)من مطاط غير مبركن  أخر أشكال 4006
 (مثل األقراص و الحلقات)أخر 

Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for 

example, discs and rings), of unvulcanised rubber 

   Camel-backâ€™ strips for retreading rubber tyresک€â - لتلبيس اإلطارات المطاطية خاصةأشكال  ـ 40061000

   Other - غيرها ـ 40069000

 Vulcanised rubber thread and cord أو أمراس، من مطاط مبركن حبالو  خيوط 4007

 Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than و أشرطة و عيدان و أشكال خاصة من مطاط مبركن، عدا المطاط المقسى صفائحو  ألواح 4008

hard rubber 

 :Of cellular rubber - خلوي مطاطمن  ـ 40081000

   Of cellular rubber - صفائح و أشرطة وـألواح  ـ 40081100

أو  00بشكل خاص أو حصري مع اآلالت أو المعدات المذكورة في القسم  تستخدمـ ـ  ـ 40081110
 00القسم  أو 11لفصل ا

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40081190



Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 40081900

 :Of non-cellular rubber - غير خلوي مطاطمن  ـ 40082000

   Of non-cellular rubber - و صفائح و أشرطة ألواحـ  ـ 40082100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40082190

   Other -- غيرهاـ  ـ 40082900

مثل )و خراطيم، من مطاط مبركن غير مقسى، مع أو بدون لوازمها،  مواسيرو  أنابيب 4009
 (و الوصالت األكواعالفواصل و 

Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or 

without their fittings (for example, joints, elbows, flanges) 

   Not reinforced or otherwise combined with other materials - أخرى بمواد أخر بطريقةأو متحدة   مقويةغير  ـ 40091000

 Without fittings لوازمـ بدون  ـ 40091100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40091190

   With fittings -- لوازمـ مع  ـ 40091200

المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 40091210
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعة

--- Of a circular cross-section and an interior diameter of 3 inches or more 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40091290

   Reinforced or otherwise combined only with metal - متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط أومقوية  ـ 40092000

 Without fittings لوازمـ بدون  ـ 40092100

اة من الضريبة النوع المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعف منـ ـ ـ  ـ 40092110
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعة

--- Of a circular cross-section and an interior diameter of 3 inches or more 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40092190

   With fittings -- لوازمـ مع  ـ 40092200

كبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة المخصص للمر  النوعـ ـ من  ـ 40092210
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعة

--- Of a circular cross-section and an interior diameter of 3 inches or more 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40092290

   Reinforced or otherwise combined only with textile materials - أخرى بمواد نسجية فقط بطريقةمتحدة   أومقوية  ـ 40093000

 Without fittings -- لوازمـ بدون  ـ 40093100



Code الوصف Description 

المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 40093110
 .تسير على سكك حديديةالشوكية، المركبات التي  والرافعة

--- Of a circular cross-section and an interior diameter of 3 inches or more 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40093190

   With fittings -- لوازمـ مع  ـ 40093200

من الضريبة المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة  النوعـ ـ من  ـ 40093210
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعة

--- Of a circular cross-section and an interior diameter of 3 inches or more 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40093290

   Reinforced or otherwise combined with other materials - متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر أومقوية  ـ 40094000

 Without fittings -- لوازمـ بدون  ـ 40094100

المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 40094110
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعة

--- Of a circular cross-section and an interior diameter of 3 inches or more 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40094190

   With fittings -- اللوازممع  ـ 40094200

النوع المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  منـ ـ ـ  ـ 40094210
 .يديةالشوكية، المركبات التي تسير على سكك حد والرافعة

--- Of a circular cross-section and an interior diameter of 3 inches or more 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40094290

 Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber و سيور نقل حركة، من مطاط مبركن موادنقل  سيور 4010

   Conveyor belts or belting - دموا نقلسيور  ـ 40101000

 Reinforced only with metal -- بمعدن فقط مقويةـ  ـ 40101100

   Reinforced only with textile materials -- بمواد نسجية فقط مقويةـ  ـ 40101200

   Other -- غيرهاـ  ـ 40101900

   Transmission belts or belting - حركة نقلسيور  ـ 40103000

   V-BELTS) منحرفسـيور نقـل حركة مقفلة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضى شبه   ـ ـ 40103100
 سم  001سم وال يتجاوز  01، محززة، بمحيط خارجى يزيد عن (

-- Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an 

outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40103190



Code الوصف Description 

-V) مقطع عرضى شبه منحرف بشكل  ذاتسـيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات   ـ ـ 40103200

BELTS )   ،  سم  001سم وال يتجاوز  01غير محززة، بمحيط خارجى يزيد عن 

-- Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-

ribbed, of an outside circumference exceedingآ60 آ cm but not exceedingآ180 آ cm   

   Other --- غيرها  ــ  ـ 40103290

، (Vبشكل ) نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضى شبه منحرف  ســيورـ  ـ 40103300
 سم 101سم وال يتجاوز  001خارجى يزيد عن  بمحيطزة ، محز 

-- Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an 

outside circumference exceedingآ180 آ cm but not exceedingآ240 آ cm   

، غير ( Vبشكل ) ت مقطع عرضى شبه منحرف حركة مقفلة بدون نهايات ، ذا نقلـ سيور  ـ 40103400
 سم101سم وال يتجاوز   001خارجى يزيد عن  بمحيطمحززة ، 

-- Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-

ribbed, of an outside circumference exceedingآ180 آ cm but not exceedingآ240 آ cm   

سم وال  01حركة متزامنة ، مقفلة بدون نهايات ، بمحيط خارجى يزيد عن  نقلـ سيور  ـ 40103500
 سم 001يتجاوز 

-- Endless synchronous belts, of an outside circumference exceedingآ60 آ cm but not 

exceedingآ150 آ cm   

سم وال  001ن نهايات ، بمحيط خارجى يزيد عن حركة متزامنة ، مقفلة بدو  نقلـ سيور  ـ 40103600
 سم 010يتجاوز 

-- Endless synchronous belts, of an outside circumference exceedingآ150 آ cm but 

not exceedingآ198 آ cm   

   Other -- غيرهاـ  ـ 40103900

 New pneumatic tyres, of rubber هوائية جديدة، من مطاط خارجية إطارات 4011

   Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) - (بما في ذلك سيارات الستيشن و سيارات السباق)المستعملة لسيارات الركوب  األنواعمن  ـ 40111000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40111090

   Of a kind used on buses or lorries - والشاحنات( األتوبيسات)المستعملة للحافالت  األنواعمن  ـ 40112000

 To be installed on alloy wheels of inner diameter not less than 20 inch --- (باالنش)بالقياسات التالية ( جنط)على طارات  تركبـ ـ  ـ 40112010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40112090

   Of a kind used on aircraft - المستعملة للطائرات األنواعمن  ـ 40113000

   Of a kind used on motorcycles - المستعملة للدراجات النارية األنواعمن  ـ 40114000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40114090

   Of a kind used on bicycles - المستعملة للدراجات العادية األنواعمن  ـ 40115000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40115090

 :Other, having a "herring-bone" or similar tread - -:ذات نتؤات بارزة أو بأشكال مماثلة  ،غيرها  ـ 40116000

 Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines -- المستعملة لمركبات وآالت الزراعة أو الغابات األنواعـ من  ـ 40116100



Code الوصف Description 

   herring-boneâ€™ or similar treadک€Other, having a â - سم 00ال يزيد قطرها عن ( جنط)على طارات  تركبـ ـ  ـ 40116110

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 40116119

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40116190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 40116199

 الصناعيةالمستعملة لمركبات وآالت األشغال العامة والبناء أو للتنضد والمناولة  األنواعـ من  ـ 40116200
 سم 00قطر ال يزيد عن  ذات"  جنط" ، معدة إلطارات حديدية 

-- Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and 

having a rim size not exceeding 61آ cm   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40116290

 الصناعيةالمستعملة لمركبات وآالت األشغال العامة والبناء أو للتنضد والمناولة  األنواعـ من  ـ 40116300
 سم 00قطر يزيد عن  ذات"  جنط" ، معدة إلطارات حديدية 

-- Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and 

having a rim size exceeding 61آ cm   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40116390

   Other -- غيرهاـ  ـ 40116900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 40116919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40116990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 40116999

   Other - غيرها ـ 40119000

 Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines -- المستعملة لمركبات وآالت الزراعة أو الغابات األنواعـ من  ـ 40119200

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 40119219

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40119290

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 40119299

 الصناعيةالمستعملة لمركبات وآالت األشغال العامة والبناء أو للتنضد والمناولة  األنواعـ من  ـ 40119300
 سم 00قطر ال يزيد عن  ذات"  جنط" ، معدة إلطارات حديدية 

-- Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and 

having a rim size not exceeding 61آ cm   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40119390

 الصناعيةالمستعملة لمركبات وآالت األشغال العامة والبناء أو للتنضد والمناولة  األنواعـ من  ـ 40119400
 سم 00قطر يزيد عن  ذات"  جنط" ، معدة إلطارات حديدية 

-- Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and 

having a rim size exceeding 61آ cm   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40119490



Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 40119900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 40119919

   Other --- غيرها  ــ  ـ 40119990

   Other ---- غيرها  ــ ـ  ـ 40119999

و جوفاء ( مألى)أو مستعملة، من مطاط؛ إطارات مصمتة ( ملبسة)مجددة  خارجية إطارات 4012
 ، من مطاط(فالبس)، أشرطة لإلطارات قابلة للتبديل و بطانات أنابيب (مصمتةنصف )

Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre 

treads and tyre flaps, of rubber 

   Retreaded tyres - -:مجّددة  خارجّيةإطارات  ـ 40121000

 Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) -- (بما في ذلك سيارات اإلستيشن وسيارات السباق)المستعملة في السيارات  األنواعـ من  ـ 40121100

   Of a kind used on buses or lorries -- والشاحنات( األتوبيسات ) المستعملة في الحافالت  األنواعـ من  ـ 40121200

   Of a kind used on aircraft -- المستعملة فى المركبات الجوية األنواعـ من  ـ 40121300

   Other --- غيرهاـ   ـ 40121900

   Used pneumatic tyres - مستعملة خارجيةإطارات  ـ 40122000

   Other - غيرها ـ 40129000

 Inner tubes, of rubber هوائية من مطاط داخلية أنابيب 4013

 أو( بما في ذلك سيارات الستيشن و سيارات السباق)المستعملة لسيارات السياحة  األنواعمن  ـ 40131000
 الحافالت أو الشاحنات

- Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars), buses or 

lorries   

   Of a kind used on bicycles - المستعملة للدراجات العادية األنواعمن  ـ 40132000

   Other - غيرها ـ 40139000

، من مطاط مبركن (بما في ذلك رضاعات األطفال)الصحي والصيدلي  لالستعمال أصناف 4014
ن غير مقسى،  تضمنت أجزاء من مطاط مقسى وا 

Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber 

other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber 

   Sheath contraceptives - (حواجز ذكرية)الحمل  لمنعواقيات  ـ 40141000

   Other - اغيره ـ 40149000

   Gloves, mittens and mitts - الطبية أو لطب األسنان، باستثناء قوارير الماء الساخن األصنافـ ـ  ـ 40149010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40149090

 Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens andمن مطاط مبركن غير مقسى، لجميع ( بما في ذلك القفازات)و لوازمها  ألبسة أصناف 4015

mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber 



Code الوصف Description 

 األغراض

 Gloves قفازات ـ 40151000

 For surgery للجراحةـ  ـ 40151100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40151190

   Other -- غيرهاـ  ـ 40151900

   Other - غيرها ـ 40159000

 Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber من مطاط مبركن غير مقسى أخرى مصنوعات 4016

   Of cellular rubber - خلوي مطاطمن  ـ 40161000

ردة في القسم و لوازم تستخدم بشكل حصري أو رئيسي مع األجهزة و اآلالت الوا أجزاءـ ـ  ـ 40161010
 11أو الفصل  00

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 40161019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 40161029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40161090

   Other - غيرها ـ 40169000

   Gaskets, washers and other seals -- أرضيات وبسط أغطيةـ  ـ 40169100

   Erasers -- محاياتـ  ـ 40169200

 Gaskets, washers and other seals -- و فواصل حلقات ـ  ـ 40169300

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 40169319

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40169390

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40169399

   Boat or dock fenders, whether or not inflatable -- و إن كانت قابلة للنفخ، معدة لرسو السفن صدمات، واقياتـ  ـ 40169400

   Other inflatable articles -- أخرى قابلة للنفخ أصنافـ  ـ 40169500

   Other -- غيرها ـ  ـ 40169900

هزة و اآلالت الواردة في القسم و لوازم تستخدم بشكل حصري أو رئيسي مع األج أجزاءـ ـ  ـ 40169910
 11أو الفصل  00

--- Imported by manufacturers of medical syringes as industrial inputs 



Code الوصف Description 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 40169919

المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 40169920
 .لشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديديةا والرافعة

--- Articles of rubber for vehicles and apparatus of chapters 86 and 88 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 40169929

 Imported by factories as industrial inputs --- جلون أو اكثر 101أوعية قابلة للطي للبنزين ذات سعة  قوالب،ـ ـ  ـ 40169930

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 40169939

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 40169990

في ذلك النفايات والفضالت؛  بما األشكال،من جميع  ( إيبونيت مثال) مقسى مطاط 4017
 مصنوعات من مطاط مقسى

Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; 

articles of hard rubber 

جلود مدبوغة، وجلود بفراء ومصنوعات هذه  ،صالل وجلود خام : 0 القسم 8
ولوازم السفر وحقائب يدوية  ،المواد، اصناف عدة الحيوانات والسراجة 

عدا مصارين )  الحيواناتواوعية مماثلة لها، ومصنوعات من مصارين 
 (.دودة القز

SECTION VIII - RAW HIDES AND SKINS, LEATHER, FURSKINS AND 
ARTICLES THEREOF; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, 
HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT 
(OTHER THAN SILKWORM GUT)   

 .Raw hides and skins (other than furskins) and leather وجلود مدبوغة او مهيأة ( باستثناء الفراء )  خامجلود  صالل 41

طرية أو مملحة أو )أو الخيل، ( بما فيها الجاموس) خام من فصيلتي البقر  جلود صالل 4101
أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، و لكنها غير مدبوغة و ال مرققة  مجففة

 مشطورة و إن كانت منزوعة الشعر أو( ال مهيأة أكثر من ذلك و" بارشمان"

Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or 

salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, 

parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split 

كجم إذا كان مجففــًا بصورة  0منها  الواحداليتجاوز وزن الجلد  ،كاملة   خام وجلودصالل  ـ 41012000
كجم إذا كان طريًا ، أو مملحًا وهو  00جاف أو  وهوكجم إذا كان مملحًا  01أوليـة ، أو 

 رطب أو محفوظًا بطرق أخر

- Whole hides and skins, of a weight per skin not exceedingآ8 آ kg when simply 

dried, 10آ kg when dry-salted, orآ16 آ kg when fresh, wet-salted or otherwise 

preserved   

   kg آ16 آWhole hides and skins, of a weight exceeding - كجم 00خام كاملة ، يتجاوز وزن الجلد الواحد منها  وجلودصالل  ـ 41015000

   Other, including butts, bends and bellies - وصالل الظهر النصفية وصالل الجوانب بما فيها صالل الظهر ،غيرها  ـ 41019000

طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو )فصيلة الضأن خام  جلودو  صالل 4102
( ذلكمهيأة أكثر من  أو" بارشمان"أخرى، و لكن غير مدبوغة و ال مرققة  بطريقةمحفوظة 

 1 المالحظةأو مشطورة عدا تلك المستثناة بموجب  منتوفة"الصوف  و إن كانت منزوعة

Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or 

otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), 

whether or not with wool on or split, other than those excluded by note 1 (c) to 

this chapter 



Code الوصف Description 

 من هذا الفصل( ج)

   With wool on - بصوفها ـ 41021000

   Without wool on - الصوفمنزوعة  ـ 41022000

 Pickled -- محمضةـ  ـ 41022100

   Other -- غيرهاـ  ـ 41022900

فة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة طرية أو مملحة أو مجف) خام أخر،  جلودو  صالل 4103
 إنو ( مهيأة أكثر من ذلك أو" بارشمان"و لكنها غير مدبوغة أو مرققة  أخرى،بطريقة 

( ج) 1أو ( ب) 1كانت منزوعة الشعر أو مشطورة عدا تلك المستثناة بموجب المالحظات 
 من هذا الفصل

Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise 

preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether 

or not dehaired or split, other than those excluded by note 1 (b) or 1 (c) to this 

chapter 

   Of reptiles - الزواحفمن  ـ 41032000

   Of swine - رالخنازي فصيلةمن  ـ 41033000

   Other - غيرها ـ 41039000

أو الخيل، منزوعة ( بما في ذلك الجاموس)مدبوغة أو خاما من فصيلة البقر  وجلود صألل 4104
ن كانت مشطورة، ولكن غير مهيأة أكثر من ذلك الشعر،  .وا 

Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine 

animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared 

 :In the wet state (including wet-blue) - (1م 1.0) 1قدم 10من فصيلة البقر، ال تتجاوز مساحة سطح الجلد الواحد  كاملةجلود  ـ 41041000

   In the wet state (including wet-blue) - لة ، غير مشطورة ؛ قطع من أوجه الجلودالخارجية بمسامها الطبيعية ، كام الجلودـ أوجه  ـ 41041100

   Other -- غيرهاـ  ـ 41041900

   In the dry state (crust) - -( :كرست ) الجافة  بحالتها ـ 41044000

 Full grains, unsplit; grain splits -- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة غير مشطورة؛ قطع من الجلودـ أوجه  ـ 41044100

   Other -- غيرهاـ  ـ 41044900

ن كانت مشطورة،  من" كرست" أو  مدبوغة جلود 4105  ولكنفصيلة الضأن، منزوعة الصوف، وا 
 .غير محضرة بطريقة اخرى

Tanned or crust skins of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, 

but not further prepared 

   In the wet state (including wet-blue) - " (بلو  وت" بما فيها ) الرطبة  بحالتها ـ 41051000

   In the dry state (crust) - (كرست ) الجافة  بحالتها ـ 41053000

ن منزوعة الشعرأ ،" كرست"من حيوانات أخر مدبوغة أو  وجلود صالل 4106  ,Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on كانتو الصوف، وا 

whether or not split, but not further prepared 



Code الوصف Description 

 .مشطورة، لكن غير مهيأة أكثر من ذلك

   Of goats or kids - -:الماعز  فصيلةمن  ـ 41062000

 In the wet state (including wet-blue) -- " (بلو  وت" بما فيها ) الرطبة  بحالتهاـ  ـ 41062100

   In the dry state (crust) -- (كرست ) الجافة  بحالتها ـ 41062200

   Of swine - -:الخنازير  فصيلةمن  ـ 41063000

   In the dry state (crust) -- " (بلو  وت" بما فيها ) الرطبة  بحالتهاـ  ـ 41063100

 In the dry state (crust) -- (كرست ) الجافة  بحالتهاـ  ـ 41063200

   Of reptiles - الزواحفمن  ـ 41064000

   Other - -:غيرها  ـ 41069000

 In the wet state (including wet-blue) -- " (بلو  وت" بما فيها ) الرطبة  بحالتهاـ  ـ 41069100

   In the dry state (crust) -- (كرست ) الجافة  بحالتهاـ  ـ 41069200

من ( بارشمان)، بمافيها الجلود المرققة (كرستينج) بعد الدباغة أو التجفيف  محضرة جلود 4107
ن كانت مشطورة، ( بما في ذلك الجاموس)البقر  فصيلتي  عداأو الخيل، منزوعة الشعر، وا 

 .01.10.الجلود الداخلة في البند 

Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-

dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair 

on, whether or not split, other than leather of heading 4114 

   Whole hides and skins - -: كاملةجلود  ـ 41071000

 Full grains, unsplit -- الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة ، غير مشطورة الجلودـ أوجه  ـ 41071100

 Grain splits -- أوجه الجلود منـ قطع  ـ 41071200

   Other -- غيرهاـ  ـ 41071900

   Other, including sides - -:بما فيها جوانب الجلد  ،غيرها  ـ 41079000

   Grain splits -- الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة ، غير مشطورة الجلودـ أوجه  ـ 41079100

   Grain splits -- أوجه الجلود منـ قطع  ـ 41079200

   Other - غيرها  ـ 41079900

من  ،"  بارشمان" ، وجلود مرققة ( كرستينج ) بعد الدباغة أو بعد التجفيف  محضرة جلود 4112
ن كانت مشطورة ، عدا تلك الداخلة فى فصيلة الض  01.10 البندأن ، منزوعة الصوف ، وا 

. 

Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-

dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other 

than leather of heading 4114 



Code الوصف Description 

من  ،"  بارشمان" ، وجلود مرققة ( كرستينج ) بعد الدباغة أو بعد التجفيف  محضرة جلود 4113
" مرققة  وجلودحيوانات أخر ، منزوعة الشعر أو الصوف ، وجلود محضرة بعد الدباغة ، 

ن كانت مشطورة ، عدا  من"  بارشمان الداخلة فى البند  تلكحيوانات بدون شعر ، وا 
01.10 . 

Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-

dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, 

other than leather of heading 4114 

   Of goats or kids - الماعز فصيلةمن  ـ 41131000

   Of swine - الخنازير فصيلةمن  ـ 41132000

   Of reptiles - الزواحفمن  ـ 41133000

   Other - غيرها  ـ 41139000

أو مكسوة ؛  ملمعةجلود ( بما فى ذلك الجلود البيضاء " ) بالشمواه  المعروفة"  مطراة جلود 4114
 .جلود ممعدنة 

Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent 

laminated leather; metallised leather 

   Chamois (including combination chamois) leather - (بما فى ذلك الجلود البيضاء " ) بالشمواه  المعروفة" مطراة  جلود  ـ 41141000

   Patent leather and patent laminated leather; metallised leather - أو مكسوة ؛ جلود ممعدنة ملمعةجلود  ـ 41142000

ن كانت بشكل  مجددة جلود 4115 ، أساسها الجلد أو أليافه ، ألواحًا أو صفائح أو أشرطة ، وا 
؛ قصاصات ونفايات أخر من جلود طبيعية مهيأة أو جلود مجددة ، غير صالحة  لفات

 .المنتجات الجلدية ؛ نشارة جلود ، مسحوقها ودقيقها  لتصنيع

Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or 

strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of 

composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; 

leather dust, powder and 

ن كانت بشكل  مجددةجلود  ـ 41151000  Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or - لفات، أساسها الجلد أوأليافه ، ألواحًا أو صفائح أو أشرطة ، وا 

strip, whether or not in rolls   

جلود مجددة ، غير صالحة لتصنيع أخر من جلود طبيعية مهيأة أو  ونفاياتقصاصات  ـ 41152000
 ؛ نشارة جلود ، مسحوقها ودقيقها الجلديةالمنتجات 

- Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the 

manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour   

دة الحيوانات والسراجة ، لوازم سفر، حقائب يدوية واوعية جلد، اصناف ع من مصنوعات 42
 ( عدا مصارين دودة القز) من مصارين الحيوانات  مصنوعاتمماثلة، 

Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar 

containers; articles of animal gut (other than silk-worm gut). 

بما في ذلك السروج و العدد و أطواق و مقاود )و العدة لجميع الحيوانات  السراجة أصناف 4201
و سترات  السروجواقيات الركب و كمامات فم الحيوان، أغطية و أجربه  و" أرسن" الحيوانات

 من جميع المواد(الكالب و ما يماثلها

Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, 

muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material 

األمتعة، و حقائب األلبسة حقائب أدوات تجميل و محافظ للمستندات و  نقل صناديق 4202
و  و حقائب مدرسية و محافظ نظارات و مناظير و أغلفة آلالت التصوير لألوراقحقائب يد 

Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, 

spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun 

cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or 



Code الوصف Description 

الموسيقى و علب البنادق و أجربه مسدسات و أوعية مماثلة؛ أكياس سفر و  ألدواتعلب 
 أدوات الزينة حقائب محافظ

beverage bags, toilet 

األمتعة و حقائب األلبسة، حقائب أدوات التجميل و محافظ للمستندات، و  نقلصناديق  ـ 42021000
 لألوراق و حقائب مدرسية و األوعية المماثلة يدحقائب 

- Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels and 

similar containers   

   With outer surface of plastics or of textile materials -- من جلد طبيعي أو من جلد مجدد أو جلد ملمع خارجيـ بسطح  ـ 42021100

 With outer surface of plastics or of textile materials -- من مواد نسجيةمن لدائن أو  خارجيـ بسطح  ـ 42021200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 42021290

   Other -- غيرهاـ  ـ 42021900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 42021990

   Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle - و إن كانت بحماالت للكتف، بما في ذلك الحقائب بدون مقبض يدوية،حقائب  ـ 42022000

   With outer surface of plastic sheeting or of textile materials -- من جلد طبيعي أو من جلد مجدد أو من جلد ملمع خارجيـ بسطح  ـ 42022100

 With outer surface of sheeting of plastics or of textile materials -- مواد نسجية من صفائح لدائن أو من خارجيـ بسطح  ـ 42022200

   Other -- غيرهاـ  ـ 42022900

   Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag - النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في حقائب يدوية منأصناف  ـ 42023000

   With outer surface of plastic sheeting or of textile materials -- من جلد طبيعي أو من جلد مجدد أو من جلد ملمع خارجيـ بسطح  ـ 42023100

 With outer surface of sheeting of plastics or of textile materials -- من صفائح لدائن أو من مواد نسجية خارجيـ بسطح  ـ 42023200

   Other -- غيرهاـ  ـ 42023900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 42023990

   Other - غيرها ـ 42029000

 With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather -- من جلد طبيعي أو من جلد مجدد أو من جلد ملمع خارجيـ بسطح  ـ 42029100

   With outer surface of plastic sheeting or of textile materials -- من صفائح لدائن أو من مواد نسجية خارجيـ بسطح  ـ 42029200

   Other -- غيرهاـ  ـ 42029900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 42029990

 Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد لوازمو  ألبسة 4203

leather 

 Articles of apparel - ألبسة ـ 42031000



Code الوصف Description 

 :Gloves, mittens and mitts - قفازات بال أصابع و قفازات تكسو األصابع األربع معا و اإلبهام منفردا عاديةقفازات  ـ 42032000

 Specially designed for use in sports -- خصيصا لممارسة الرياضة مصممةـ  ـ 42032100

   Other -- غيرهاـ  ـ 42032900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 42032990

 Belts and bandoliers - حماالت أحزمة أكتاف وأحزمة  ـ 42033000

 Other clothing accessories - أخر ألبسةلوازم  ـ 42034000

 Other articles of leather or of composition leather جددمن جلد طبيعي أو م أخر أصناف 4205

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 42050029

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 42050039

   Other --- غيرها  ــ  ـ 42050090

 Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater's skin, of bladders or ، أو من مثانات أو من أوتار العضالت(عدا مصارين دودة القز)مصارين  من مصنوعات 4206

of tendons 

 .Furskins and artificial fur; manufactures thereof ، مصنوعاتها  تقليديبفراء طبيعى وفراء  جلود 43

 صالحةاألخر  بما في ذلك الرؤوس و الذيول و األقدام و األجزاء أو القطع)خام  بفراء جلود 4301
و  01.12و  01.11، عدا الجلود الخام الداخلة في البنود (لالستعمال في صناعة الفراء

01.10 

Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, 

suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading No 4101, 

4102 or 4103 

 Of mink, whole, with or without head, tail or paws - ، بكامله، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام(الفيزون) آلمنكفراء  ـ 43011000

 فراءخراف أستراخان أو برودتيل أو كراكول أو إيران أو ما يشابهها، : التالية الخراففراء  ـ 43013000
 أو األقدام الذيالأو منغوليا أو التبت، كاملة، مع أو بدون الرأس أو  خراف الهند أو الصين

- Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, 

Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or 

paws 

 Of fox, whole, with or without head, tail or paws - كامله، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام علب،الثفراء  ـ 43016000

 Of seal, whole, with or without head, tail or paws - مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام كاملة،" البحر عجل" الفقمةفراء  ـ 43017000

 Other furskins, whole, with or without head, tail or paws - كامله، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام أخر،فراء  ـ 43018000

 Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use - أقدام، أجزاء أخر أو قطع صالحة لالستعمال في صناعة الفراء ذيول،رؤوس،  ـ 43019000

 القطعبما في ذلك الرؤوس و الذيول و األقدام و األجزاء أو )مدبوغة أو مهيأة  بفراء جلود 4302
في  الداخلة، عدا تلك (بدون إضافة مواد أخر)، و إن كانت مجمعة أو غير مجمعة (األخر
 00.10البند 

Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or 

cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) 

other than those of heading No 4303 



Code الوصف Description 

 :Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled - كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام، غير مجمعة فراءجلود  ـ 43021000

 Of mink -- آلمنك فراءـ من  ـ 43021100

خراف أستراخان و برودتيل و كراكول و إيران و ما يشابهها، : الخراف التالية فراءـ من  ـ 43021300
 الهند أو الصين أو منغوليا أو التبت خراف

-- Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, 

Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb 

   Other -- غيرهاـ  ـ 43021900

 Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled - أو أقدام أو قطع و أجزاء، غير مجمعة ذيولرؤوس و  ـ 43022000

 Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled - و قطعها و أجزاؤها، مجمعة كاملةفراء  ـ 43023000

 Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin ألبسة و أصناف أخرى من فراء لوازمو  ألبسة 4303

 Articles of apparel and clothing accessories - لوازم ألبسة وألبسة  ـ 43031000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 43031090

   Other - غيرها ـ 43039000

   Other --- غيرها  ــ  ـ 43039090

 Artificial fur and articles thereof و مصنوعاتها( اصطناعية) مقلدة فراء 4304

خشب ومصنوعاته، فحم خشبي ومصنوعاته، مصنوعات من : 0 القسم 9
الضفر االخرى ، اصناف صناعتي  وادمالقش، او من الحلفاء او من 

 . الحصر والسالل 

SECTION IX - WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL; 
CORK AND ARTICLES OF CORK; MANUFACTURES OF STRAW, OF 
ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND 
WICKERWORK   

 .Wood and articles of wood; wood charcoal ومصنوعاته ، وفحم خشبي  خشب 44

قطعا مستديرة أو حطبا أو أغصانا أو حزما أو بأشكال مماثلة؛ خشب بشكل  وقود، خشب 4401
شظايا؛ نشارة و نفايات و فضالت خشب، و إن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب  أورقائق 

 أو أشكال مماثلة كرياتأو 

Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in 

chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not 

agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms 

 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms - لةقطعا مستديرة أو حطبا أو أغصانا أو حزما أو بأشكال مماث وقود،خشب  ـ 44011000

 :Wood in chips or particles - رقائق أو شظايا بشكلخشب  ـ 44012000

 Coniferous -- "الصنوبريات"المخروطيات  عائلةـ من  ـ 44012100

   Non-coniferous -- "الصنوبريات"عائلة المخروطيات  غيرـ من  ـ 44012200

 ,Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs -نفايات و فضالت خشب، و إن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو  ونشارة  ـ 44013000



Code الوصف Description 

 briquettes, pellets or similar forms مماثلةبأشكال 

 Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated ، و إن كان مكتال(فحم القشور و النوى بما في ذلك)خشبي  فحم 4402

   Of bamboo - (الخيرزان( ) البوص الهندي )  بامبومن  ـ 44021000

   Other - غيرها ـ 44079000

 Of oak (Quercus spp.) -- (من نوع كويركوس" )سنديان" بلوطـ من  ـ 44079100

 Of beech (Fagus spp.) -- (من نوع فاجوس) زانـ من  ـ 44079200

   Of maple (Acer spp.) -- (  ACER( )  ايسر ) من نوع  القيقبـ من  ـ 44079300

   Of cherry (Prunus spp.) -- (   PRUNUS)   نوع برونوس  كرزـ من  ـ 44079400

   Of ash (Fraxinus spp.) -- (  FRAXONUS)  نوع فراكسينوس  داردر ـ من  ـ 44079500

   Other -- غيرهاـ  ـ 44079900

و ( و إن كانت موصولة األطراف)و صفائح لصناعة الخشب المتعاكس  للتلبيس صفائح 4408
منشور طوليا أو مشرحا أو مقطع بطريقة التقشير الدائري، و إن كان  خشبغيرها من 

أو موصول النهايات بالتشبيك اإلصبعي و الغراء، ال يزيد ( مصنفرا" منعماممسوحا أو 
 مم 0 عنسمكه 

Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for 

plywood or for other similar laminated wood and other wood, sawn 

lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-

jointed, of a thickness not exceedi 

 Coniferous - "الصنوبريات"المخروطيات  عائلةمن  ـ 44081000

من مالحظات البنود الفرعية لهذا  0االستوائية المذكورة في المالحظة رقم  األخشابمن  ـ 44083000
 الفصل

- Of tropical wood specified in Subheading Note 1 to this Chapter: 

 Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau -- أحمر قاتم و ميرانتي أحمر فاتح و ميرانتي باكاو ميرانتيـ  ـ 44083100

   Other -- غيرهاـ  ـ 44083900

   Other - غيرها ـ 44089000

 مشغولة"( الباركيه"لواح و القطع غير المجمعة لألرضيات الخشبية ذلك األ  فيبما ) خشب 4409
 ،(V)ملسن، مقروض، محزز، مدرج، مشطوف الحواف، موصول بشكل )بأشكال خاصة 

على طول أي من أطرافه أو سطوحه، و ( مهيأ بشكل طنوف، أو مدور، و ما شابه محدب،
 أ( مصنفر)ممسوحا أو منعما  كانإن 

Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) 

continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, 

beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, 

whether or not planed, sanded or end 

 Coniferous - "الصنوبريات"المخروطيات  لةعائمن  ـ 44091000



Code الوصف Description 

 Non-coniferous - "الصنوبريات" المخروطياتمن غير  ـ 44092000

   Non-coniferous - (الخيرزان( ) البوص الهندي )  بامبوـ من  ـ 44092100

   Other -- غيرهاـ  ـ 44092900

أو من مواد نباتية خشبية أخر، و أو جزيئات و ألواح مماثلة، من خشب  دقائقمن  ألواح 4410
 براتنجات أو بمواد روابط عضوية أخر مكتلةإن كانت 

Particle board and similar board (for example, oriented strand board and 

waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated 

with resins or other organic binding substances 

   Of wood - -:خشب  من  ـ 44101000

   Oriented strand board (OSB) -- ( حبيبي)ـ الواح من جزيئات الخشب  ـ 44101100

   Medium density fibreboard (MDF) - "ستراند بورد  أورنيتد" مسماة  ألواحـ  ـ 44101200

   Other -- غيرهاـ  ـ 44101900

   Other - غيرها ـ 44109000

الخشب أو مواد نباتية خشبية أخر، و إن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد  أليافمن  ألواح 4411
 أخر عضويةرابطة 

Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with 

resins or other organic substances 

 :Fibreboard of a density exceeding 0.8 g/cm³ - -( :  MDF)  ألياف متوسطة الكثافة  منألواح  ـ 44111000

   mm آ9 آOf a thickness exceeding -- ملم 0ال تزيد عن  سماكةـ ذات  ـ 44111200

   mm آ9 آmm but not exceeding آ5 آOf a thickness exceeding -- ملم 1ملم وال تتجاوز  0عن  تزيد  سماكةـ ذات  ـ 44111300

   mm آ9 آOf a thickness exceeding -- ملم 1عن  تزيد  سماكةـ ذات  ـ 44111400

   Other -- غيرها  ـ 44119000

    0سم/غم 1.0ألواح من ألياف، تزيد كثافتها عن  ـ  ـ 44119200

   ³آg/cm آ0,8 آbut not exceeding ³آg/cm آ0,5 آOf a density exceeding -- 0سم/غم 1.0اوز و لكن ال تتج 0سم/غم 1.0ألياف، تزيد كثافتها عن  منألواح  ـ 44119300

   ³آg/cm آ0,5 آOf a density not exceeding --  0سم/غم 1.0كثافتها عن  تزيدألواح من ألياف ال  ـ 44119400

منضد  شبخو ( مكسو بقشرة خشبية" )ملبس"خشب مصفح  و" ابلكاج" متعاكس خشب 4412
 مماثل

Plywood, veneered panels and similar laminated wood 

 Plywood consisting solely of sheets of wood, each ply not exceeding 6 mm - (هنديبوص  )  بامبومن  ـ 44121000

thickness: 

 Other plywood, consisting solely of sheets of wood (other than bamboo), each ply - مم 0منها عن اخر مكون حصرا من صفائح خشب ال يزيد سمك الواحدة  متعاكسخشب  ـ 44123000

not exceeding 6آ mm thickness   



Code الوصف Description 

 Covered مغطاةـ ـ  ـ 44123110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 44123190

   Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood -- غير مخروطيةذو طبقة خارجية واحدة على األقل من األخشاب ال غيره،ـ  ـ 44123200

   Other -- غيرهاـ  ـ 44123900

 Covered مغطاة  ــ  ـ 44123910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 44123990

   Other - غيرها ـ 44129000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 44129900

 Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes (بروفيالت)أو ألواح أو أشرطة أو صفيحات أو أشكال خاصة  كتل بشكلمكثف  خشب 4413

 Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects للوحات أو الصور أو المرايا أو ما يماثلها خشبمن  أطر 4414

و أقفاص و أوعية أسطوانية و أوعية مماثلة، من خشب؛ بكرات كبيرة  علبو  صناديق 4415
طبليات و طبليات صناديق و قواعد تحميل أخر، من خشب؛ أطواق  خشب؛للكابالت من 

 خشب منمثبتة للطبليات 

Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-

drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet 

collars of wood 

 Cases, boxes, crates, drums and similar packings; cable-drums - علب و أقفاص و أوعية أسطوانية و أوعية مماثلة؛ بكرات كبيرة للكابالت وصناديق  ـ 44151000

 Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars - قواعد تحميل أخر؛ أطواق مثبتة للطبليات و طبليات صناديق و طبليات؛ ـ 44152000

كبيرة و صغيرة و غيرها من أصناف الدنان، و أجزاؤها، من خشب بما في ( براميل) دنان 4416
 األطواقذلك 

Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of 

wood, including staves 

أو مكانس، من خشب؛ ( فرش)عدد، مقابض عدد، هياكل و مقابض فراجين  هياكل عدد، 4417
 بما فيها قوالب الشد و التوسيع من خشب لألحذيةقوالب 

Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; 

boot or shoe lasts and trees, of wood 

 Shoe lasts and trees --- من خشب، من النوع المستخدم إلنتاج قوالب األحذية، غير كاملة الصنع قطعـ ـ  ـ 44170010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 44170090

للتركيب في األبنية و أصناف من خشب لألغراض اإلنشائية بما في ذلك  نجارة مصنوعات 4418
قرميد ) التسقيفلويحات و فلق  ،"باركيه"الخلوية، ألواح األرضيات المجمعة  الخشبلواح أ

 (خشبي

Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, 

assembled parquet panels, shingles and shakes 

 Windows, French-windows and their frames - اكلها و أطرهاو هي( نوافذ فرنسية)أبواب  نوافذنوافذ،  ـ 44181000



Code الوصف Description 

 Doors and their frames and thresholds - و عتباتها وأطرهاأبواب  ـ 44182000

 Shuttering for concrete constructional work - مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة خشبيةهياكل  ـ 44184000

 Shingles and shakes - (قرميد خشبي)التسقيف فلق  ولويحات  ـ 44185000

   Posts and beams - وعوارضاعمدة  ـ 44186000

   Assembled flooring panels - ألواح األرضيات المجمعة  ـ 44187000

   Other, multilayer -- ، متعددة الطبقات غيرهاـ  ـ 44187200

   Other -- غيرهاـ  ـ 44187900

   Other - غيرها ـ 44189000

 Other, imported by factories as industrial inputs --- من خشب خلوي ألواحـ ـ  ـ 44189010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 44189090

 Tableware and kitchenware, of wood و أدوات مطبخ، من خشب مائدة أدوات 4419

غيرة للمجوهرات أو الحلي و أصناف و خشب منقوش؛ علب و صناديق ص مطّعم خشب 4420
تماثيل و أصناف زينة أخرى، من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير  خشب؛مماثلة من 

 00الداخلة في الفصل 

Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, 

and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden 

articles of furniture not falling in Chapter 94 

 Statuettes and other ornaments, of wood - أصناف زينة أخر، من خشب وتماثيل  ـ 44201000

   Other - غيرها ـ 44209000

 Other articles of wood من خشب أخرى أصناف 4421

 Clothes hangers - ألبسةمشاجب  ـ 44211000

   Other - غيرها ـ 44219000

 Spools, cops and bobbins, sewing thread reels --- الغسيل حقائبـ ـ  ـ 44219010

 Match splints --- الخ، مصنوعة من خشب محفور… و بكرات و مكبات الخياطة مكباتـ ـ  ـ 44219030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 44219090

 .Cork and articles of cork . ومصنوعاته ينالفل 45

خاما أو محضرا بطريقة بسيطة؛ نفايات فلين؛ فلين مهروس أو مجروش أو  طبيعي، فلين 4501
 مسحوق

Natural cork, raw or simply prepared; waste cork; crushed, granulated or 

ground cork 



Code الوصف Description 

 Natural cork, raw or simply prepared - يقة بسيطةخاما أو محضرا بطر  طبيعي،فلين  ـ 45011000

   Other - غيرها ـ 45019000

بما فيها )منزوع القشرة أو مربعا بصورة بسيطة أو في أشكال كتل مستطيلة  طبيعي، فلين 4502
 لصناعةبما فيها األشكال األولية مستدقة الحواف )ألواح، صفائح أو أشرطة، ( المربعة

 (السدادات

Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including 

square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks 

or stoppers) 

 Articles of natural cork فلين طبيعي من مصنوعات 4503

 Corks and stoppers - السدادات ـ 45031000

   Other - غيرها ـ 45039000

 Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of و مصنوعات من فلين مكتل( بالصق أو بدونه) مكتل فلين 4504

agglomerated cork 

سطوانات و ألواح و صفائح و أشرطة؛ ترابيع بالطات من جميع األشكال؛ أ مكعباتكتل و  ـ 45041000
 في ذلك األقراص بمامصمتة 

- Blocks, plates, sheets and strip; tiles of any shape; solid cylinders, including discs 

  

   Other - غيرها ـ 45049000

 Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basket ware .قش او حلفاء او غيرها من مواد الضفر مصنوعات حصر وسالل  من مصنوعات 46

andwickerwork. 

مماثلة من مواد ضفر، و إن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر،  منتجاتو  ضفائر 4601
مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، و  منتجاتضفائر و 
 (سط و الحواجزمثل الحصر و الب)تامة الصنع  أصنافاإن كانت 

Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled 

into strips; plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials, 

bound together in parallel strands or woven, in sheet form, whether or not 

being finished artic 

 Mats, matting and screens of vegetable materials - و حواجز من مواد نباتية بسطحصر و  ـ 46012000

   Of rattan -- (   RATTAN( )  راتان) الهند  أسلـ من  ـ 46012200

   Other -- غيرهاـ  ـ 46012900

   Other - غيرها ـ 46019000

   Of rattan -- (   RATTAN( )  راتان) لهند ا أسلـ من  ـ 46019300

   Of vegetable materials - نباتية موادـ من  ـ 46019400

   Other -- غيرهاـ  ـ 46019900

السالل المتحصل عليها مباشرة بشكلها من مواد ضفر، أو مصنوعة من  صناعة أصناف 4602
 (ليف نباتي)؛ مصنوعات من لوف 00.11في البند  الداخلةاألصناف 

Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from 

plaiting materials or made-up from goods of heading No 4601; articles of 

loofah 



Code الوصف Description 

 Of vegetable materials - نباتية موادمن  ـ 46021000

   Of rattan -- (   RATTAN( )  راتان) الهند  أسلـ من  ـ 46021200

   Other -- غيرهاـ  ـ 46021900

   Other - غيرها ـ 46029000

عجائن من خشب أومواد ليفية سليولوزية اخر، ورق : 11 القسم 10
بغرض اعادة التصنيع، ورق وورق مقوى ( فضالت ونفايات  )مقوى

  ومصنوعاتهما

SECTION X - PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC 
MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR 
PAPERBOARD; PAPER AND PAPERBOARD AND ARTICLES 
THEREOF   

نفايات وفضالت )سليولوزية اخر، ورق وورق مقوى  ليفيةمن خشب او من مواد  عجائن 47
 .بغرض اعادة التصنيع( 

Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and 

scrap) paper or paperboard. 

 Mechanical wood pulp آلية خشب عجائن 4701

 Chemical wood pulp, dissolving grades كيماوية، طريقة اإلذابة خشب عجائن 4702

لعجائن ، عدا ا(السلفات)كيماوية، مصنوعة بطريقة بالصودا أو الكبريتات  خشب عجائن 4703
 اإلذابةبطريقة 

Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades 

 :Unbleached - مقصورةغير  ـ 47031000

 Coniferous -- "الصنوبريات"المخروطيات  عائلةـ من  ـ 47031100

   Non-coniferous -- "الصنوبريات"عائلة المخروطيات  غيرـ من  ـ 47031900

 :Semi-bleached or bleached - أو مقصورة مقصورةشبه  ـ 47032000

 Coniferous -- المخروطيات الصنوبريات عائلةـ من  ـ 47032100

   Non-coniferous -- عائلة المخروطيات الصنوبريات غيرـ من  ـ 47032900

 Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades طريقة اإلذابةكيماوية، مصنوعة بطريقة الكبريتيت ، عدا العجينة ب خشب عجائن 4704

 :Unbleached - مقصورةغير  ـ 47041000

 Coniferous -- "الصنوبريات"المخروطيات  عائلةـ من  ـ 47041100

   Non-coniferous -- "الصنوبريات"عائلة المخروطيات  غيرـ من  ـ 47041900

 :Semi-bleached or bleached - أو مقصورة مقصورةه شب ـ 47042000

 Coniferous -- "الصنوبريات"المخروطيات  عائلةـ من  ـ 47042100



Code الوصف Description 

   Non-coniferous -- "الصنوبريات"عائلة المخروطيات  غيرـ من  ـ 47042900

 Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping شبه كيماوية خشب عجائن 4705

processes 

متحصل عليها من نفايات و فضالت الورق المقوى معدة إلعادة  أليافمن  عجائن 4706
 ليفية سلولوزية أخرى موادالتصنيع أو من 

Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard 

or of other fibrous cellulosic material 

 Cotton linters pulp - بذر قطن زغبعجائن  ـ 47061000

ألياف متحصل عليها من نفايات و فضالت الورق و الورق المقوى معدة العادة  منعجائن  ـ 47062000
 التصنيع

- Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard 

   Other - غيرها ـ 47069000

 Mechanical -- ـ آلية ـ 47069100

   Chemical -- كيماويةـ  ـ 47069200

 Semi-chemical -- كيماويةـ شبه  ـ 47069300

 Recovered (waste and scrap) paper or paperboard من ورق أو ورق مقوى معدا العادة التصنيع فضالتو  نفايات 4707

 Unbleached kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboard - أو ورق مقوى ، مموج ورقغير مقصور، أو من  كرافتمقوى  ورق  أومن ورق  ـ 47071000

ورق مقوى آخر مصنوع بصورة رئيسيـة من عجائن كيماوية مقصورة غير ملونة  أومن ورق  ـ 47072000
 كتلتهافي 

- Other paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not coloured 

in the mass 

مثل ورق الصحف و )ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آلية  أومن ورق  ـ 47073000
 (المماثلة المطبوعاتالمجالت و 

- Paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, newspapers, 

journals and similar printed matter) 

 Other, including unsorted waste and scrap - في ذلك النفايات و الفضالت غير المفروزة بماغيرها،  ـ 47079000

 .Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard . مقوى، مصنوعات من عجائن الورق او من ورق او ورق مقوى  وورق ورق 48

 Newsprint, in rolls or sheets لفات أو صفائح بشكلصحف  ورق 4801

مقوى، غير مطلي، من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من  ورقو  ورق 4802
الرسم و الخط، و ورق و ورق مقوى للبطاقات و أشرطة، التثقيب لفات أو  فنأغراض 
؛ ورق و ورق مقوى يدوي 00.10أو البند  00.11رق الداخل في البند الو  عداصفائح، 
 الصنع

Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other 

graphic purposes, and non-perforated punch-cards and punch tape paper, in 

rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of 

heading No 4801 or 4803 

 Hand-made paper and paperboard - مقوى يدوي الصنع ورقورق و  ـ 48021000



Code الوصف Description 

مقوى من النوع الذي يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء  ورقورق و  ـ 48022000
 أو للكهرباء للحرارةأو 

- Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive 

or electro-sensitive paper or paperboard 

 Wallpaper base - كحامل لورق الحائط و الجدران معدورق  ـ 48024000

ية أو لذي ال يزيد مقوى آخر، ال يحتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آل ورقورق و  ـ 48025000
 وزنا 01%الكلي من األلياف اآللية عن  محتواه

- Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or 

chemi-mechanical process or of which not more than 10% by weight of the total 

fibre content consists of such fibres: 

 Weighing less than 40 g/m² -- 1م/غم 01من  أقلـ يزن  ـ 48025400

 Weighing 40 g/m² or more but not more than 150 g/m², in rolls -- 1م/غم 001أو أكثر و ال يتجاوز  1م/غم 01ـ يزن  ـ 48025500

ال يزيد  بوزن ،"اإلنجيل ورق"من النوع المسمى % 10ابيض غير نفاذ للضوء، لغاية  ورقـ ـ  ـ 48025510
 غم للمتر المربع 01عن 

--- Writing and printing paper ; paper imported by sensetive paper factories as 

industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 48025590

ح ال يتجاوز ، بشكل صفائ 1م/ جم  001أو أكثر ولكن ال يتجاوز  1م/ جم  01ـ يزن  ـ 48025600
 -:مم ، في حالتها غير المطوية  111مم، وال يتجاوز الضلع اآلخر  000 أضالعهاأحد 

-- Weighing 40 g/m² or more but not more than 150 g/m², in sheets with one side 

not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded 

state 

ال يزيد  بوزن ،"اإلنجيل ورق"من النوع المسمى % 10ابيض غير نفاذ للضوء، لغاية  ورقـ ـ  ـ 48025610
 غم للمتر المربع 01عن 

--- Writing and printing paper ; paper imported by sensetive paper factories as 

industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 48025690

 Other, weighing 40 g/m² or more but not more than 150 g/m² -- -: 1م/ جم  001أو أكثر ولكن ال يتجاوز  1م/ جم  01مما يزن  ،ـ غيره  ـ 48025700

ال يزيد  بوزن ،"اإلنجيل ورق"من النوع المسمى % 10ابيض غير نفاذ للضوء، لغاية  ورقـ ـ  ـ 48025710
 غم للمتر المربع 01عن 

--- Paper of a kind used for writing or printing ; paper imported by factories as 

industrial inputs  

غم، ذو  01ابيض خالي من ألياف الخشب، ال يزيد وزن المتر المربع منه عن  ورقـ ـ  ـ 48025720
 غم للمتر المربع باستخدام طريقة كوب، و ذو 11إلى  00المتصاص الماء تعادل  قابلية
سم أو اكثر، و  001، بشكل لفات ذات عرض يساوي %11إلى % 00للضوء من  نفاذيه
 مم 000إلى  011من  داخليبقطر 

--- Other , imported by factories as production inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 48025790

 Weighing more than 150 g/m² -- -: 1م/ جم  001من  أكثرـ يزن  ـ 48025800

 Other paper and paperboard, of which more than 10% by weight of the total fibre -وزنا أو  01%مقوى آخر، تمثل فيه األلياف المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة  ورقورق و  ـ 48026000

content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process: 



Code الوصف Description 

 من المحتوى الكلي لمجموع أليافه اكثر

 In rolls -- -: لفاتـ بشكل  ـ 48026100

مم، في  111مم، وال يتجاوز الضلع اآلخر 000ال يتجاوز أحد أضالعها  صفائح،ـ بشكل  ـ 48026200
 -:المطوية  غيرحالتها 

-- In sheets with one side not exceeding 435آ mm and the other side not exceeding 

   mm in the unfolded state آ297

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 48026900

أو لمناديل إزالة مواد التطرية، ( تواليت)النوع المعد لالستعمال كورق تجميل  من ورق 4803
 صحية،األيدي، المائدة و المناشف و األوراق المماثلة لالستعماالت منزلية أو  لمناشف
 أولولوز و طبقات من ألياف سلولوز، و إن كانت مجعدة مثنية أو مبصومة حشو الس

 مثقبة، أو ملونة السطح 

Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind 

used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of 

cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, 

surface-coloured, surface-deco 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 48030090

مقوى كرافت، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، عدا الورق الداخل في  ورقو  ورق 4804
 00.10البند  أو 00.12البند 

Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of 

heading No 4802 or 4803 

 :Kraftliner - "الينر كرافت"مقوى  ورقورق و  ـ 48041000

 Unbleached -- مبيضـ غير  ـ 48041100

   Other -- غيرهاـ  ـ 48041900

 :Sack kraft paper - لصنع األكياس الكبيرة كرافتورق  ـ 48042000

 Unbleached -- مبيضـ غير  ـ 48042100

   Other -- غيرهاـ  ـ 48042900

 :Other kraft paper and paperboard weighing 150 g/m² or less - 1م/غم 001ورق و ورق مقوى كرافت، بوزن ال يزيد عن  منغيرها،  ـ 48043000

 Unbleached -- مبيضـ غير  ـ 48043100

   Other -- هاغير ـ  ـ 48043900

 Other kraft paper and paperboard weighing more than 150 g/m² but less than 225 - 1م/غم 110وأقل من  1م/غم 001ورق و ورق مقوى كرافت، بوزن أكثر من  منغيرها،  ـ 48044000

g/m²: 

 Unbleached -- مبيضـ غير  ـ 48044100

و الذي تشكل فيه األلياف الخشبية المتحصل ( الكتلة)بالعجينة منتظمة  بطريقةـ مبيض  ـ 48044200
 وزنا من مجموع محتواه اإلجمالي من األلياف 10% كيماوية نسبة تتجاوز  بمعالجةعليها 

-- Bleached uniformly throughout the mass and of which more thanآ95 آ % by 

weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical 

process   



Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 48044900

 :Other kraft paper and paperboard weighing 225 g/m² or more - 1م/غم 110ورق و ورق مقوى كرافت، بوزن ال يقل عن  منغيرها،  ـ 48045000

 Unbleached -- مبيضـ غير  ـ 48045100

و الذي تشكل فيه األلياف الخشبية المتحصل ( الكتلة)منتظمة في العجينة  بطريقةـ مبيض  ـ 48045200
 األليافوزنا من مجموع محتواه اإلجمالي من  10% بمعالجة كيماوية نسبة تتجاوز  عليها

-- Bleached uniformly throughout the mass and of which more thanآ95 آ % by 

weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical 

process   

   Other -- غيرهاـ  ـ 48045900

مقوى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج  ورقو  ورق 4805
 من هذا الفصل 2المحددة في المالحظة  تلكبطريقة اكثر من 

Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked 

or processed than as specified in note 3 to this chapter 

 :Fluting paper - ( FLUTING() فلوتنج)كيماوي محزز  نصفورق  ـ 48051000

 Semi-chemical fluting paper -- -( :فلوتنج)كيميائى ، معد للتحزيز نصفـ ورق  ـ 48051100

 Straw fluting paper -- -( :فلوتنج)، معد للتحزيز قشـ ورق  ـ 48051200

   Other -- غيرهاـ  ـ 48051900

 :Testliner (recycled liner board) - -( :من ألياف معاد تصنيعها " ) الينر  تست"  ـ 48052000

 Weighing 150 g/m² or less -- -: 1م/ جم  001يتجاوز  الـ بوزن  ـ 48052400

 Weighing more than 150 g/m² -- -: 1م/ جم  001 يتجاوزـ بوزن  ـ 48052500

 Sulphite wrapping paper - للتغليف سلفيتورق  ـ 48053000

 Filter paper and paperboard - مقوى، للترشيح ورقورق و  ـ 48054000

 Felt paper and paperboard - مقوى، ملبد ورقورق و  ـ 48055000

 :Other - -:غيرها  ـ 48059000

 Weighing 150 g/m² or less -- 1م/غم 110وأقل من  1م/غم 001ورق مقوى آخر، بوزن يتجاوز  وـ ورق  ـ 48059100

 Weighing more than 150 g/m² but less than 225 g/m² -- 1م/غم 110ورق مقوى آخر، بوزن  وـ ورق  ـ 48059200

 Weighing 225 g/m² or more -- -:أو أكثر  1م/ جم  110ـ بوزن  ـ 48059300

، ورق كتيم للشحوم، ورق نقل الرسم، ورق (مرقق")بارشمان"مقوى مكبرت  ورقو  ورق 4806
 بالكريستال، و غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح معروف

Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and 

other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets 

 Vegetable parchment - (مرقق" )بارشمان"مقوى مكبرت  ورقورق و  ـ 48061000



Code الوصف Description 

 Greaseproof papers - للشحوم كتيمورق  ـ 48062000

 Tracing papers - الرسم نقلورق  ـ 48063000

 Glassine and other glazed transparent or translucent papers - و غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف كريستالورق  ـ 48064000

، غير مطلي السطح و ال (طبقات مسطحة مجمعة باللصق)مقوى، مجمع  ورقو  ورق 4807
 من الداخل، لفات أو صفائح مقوىمشرب، و إن كان 

Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or 

paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, 

whether or not internally reinforced, in rolls or sheets 

أو مجعد أو ( ستوية باللصقو إن كان مغطى بطبقة سطحية م)مقوى، مموج  ورقو  ورق 4808
أو مثقب، لفات أو صفائح، عدا الورق من األنواع المذكورة في البند  مبصوممثني أو 
00.10 

Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), 

creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper 

of the kind described in heading No 4803 

 Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated - مقوى، مموج، و إن كان مثقبا ورقورق و  ـ 48081000

 Sack kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated - لألكياس الكبيرة، مجعد أو مثني، و إن كان مبصوما أو مثقبا كرافتورق  ـ 48082000

 Other kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated - آخر مجعد أو مثني، و إن كان مبصوما أو مكبوسا أو مثقبا كرافتورق  ـ 48083000

   Other - غيرها ـ 48089000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 48089090

بما في ذلك )و ورق استنساخ ذاتي و غيره من ورق االستنساخ أو النقل  كربون ورق 4809
 كان، و إن (لصفائح األوفست أو" ستنسل"أو المشرب المعد لالستنساخ  المطليالورق 

 مطبوعا، بشكل لفات أو طلحيات

Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including 

coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether 

or not printed, in rolls or sheets 

 Self-copy paper - ذاتي استنساخورق  ـ 48092000

   Other - غيرها ـ 48099000

أو بمواد ( غضار صيني)و وجهين بالكاولين مقوى، مطلي على وجه واحد أ ورقو  ورق 4810
بمادة رابطة أو بدونها، باستثناء أي طالء آخر، و إن كان ملون  أخر،غير عضوية 
 لفات أو صفائح مطبوعا،السطح أو 

Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (china clay) or 

other inorganic substances, with or without a binder, and with no other 

coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls 

or rectangular (includin 

مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم و  ورقورق و  ـ 48101000
أو الورق  آلية،محتوية على ألياف متحصل عليها بطريقة  غير" افيكجر "و التصوير  الخط

لمجموع  الكليوزنا من المحتوى  01% الذي تمثل فيه تلك األلياف نسبة ال تزيد عن 
 األلياف

- Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic 

purposes, not containing fibres obtained by a mechancial or chemi-mechanical 

process or of which not more than 10% by weight of the total fibre content consists 

of such fibres: 

 In rolls -- لفاتـ بشكل  ـ 48101300



Code الوصف Description 

مم ، فى  111مم وال يتجاوز الضلع اآلخر  000ال يتجاوز أحد أضالعها  صفائحـ بشكل  ـ 48101400
 المطوية غيرحالتها 

-- In sheets with one side not exceeding 435آ mm and the other side not exceeding 

   mm in the unfolded state آ297

   Other -- غيرهاـ  ـ 48101900

اض فن الرسم مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغر  ورقورق و  ـ 48102000
آلية، اكثر من  بطريقةالذي تمثل فيه األلياف المتحصل عليها  ،"جرافيك"و التصوير  والخط
 وزنا من المحتوى الكلي لمجموع األلياف %01 

- Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic 

purposes, of which more than 10% by weight of the total fibre content consists of 

fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process: 

 Light-weight coated paper -- خفيف الوزن مطلىـ ورق  ـ 48102200

   Other -- غيرهاـ  ـ 48102900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 48102990

كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم مقوى  ورقورق و  ـ 48103000
 "جرافيك"و التصوير  الخطو 

- Kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing or 

other graphic purposes: 

فيه األلياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة موحدة في الكتلة و الذي تمثل  بطريقةـ مبيض  ـ 48103100
 يتجاوزوزنا من المحتوى الكلي لمجموع األلياف، و بوزن ال  10%نسبة تزيد عن  كيماوية

 1م/غم 001

-- Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95% by weight 

of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, 

and weighing 150 g/m² or less 

موحدة في كتلته و الذي تمثل فيه األلياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة  بطريقةـ مبيض  ـ 48103200
وزنا من المحتوى الكلي لمجموع األلياف، و بوزن يتجاوز  10%نسبة تزيد عن  كيماوية

 1م/غم 001

-- Bleached uniformly throughout the mass and of which more thanآ95 آ % by 

weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical 

process, and weighing more thanآ150 آ g/m²آ   

   Other -- غيرهاـ  ـ 48103900

 :Other paper and paperboard - مقوى أخر ورقورق و  ـ 48109000

 Multi-ply -- الطبقات متعددـ  ـ 48109200

   Other -- غيرهاـ  ـ 48109900

مقوى و حشو السلولوز و طبقات من ألياف السلولوز، مطلية أو مشربة أو  ورقو  ورق 4811
اف ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، لفات أو صفائح، عدا األصن أومغطاة، 
 00.11و  00.10و  00.10البند  فيالداخلة 

Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, 

impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls 

or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the 

kind described in head 

 Tarred, bituminized or asphalted paper and paperboard - مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بالقطران أو القار أو باإلسفلت ورقورق و  ـ 48111000



Code الوصف Description 

 :Gummed or adhesive paper and paperboard - مقوى، مصمغ أو الصق ورقورق و  ـ 48114000

 Self-adhesive -- ذاتياـ الصق  ـ 48114100

   Other -- غيرهاـ  ـ 48114900

 Paper and paperboard coated, impregnated or covered with plastics (excluding - (باستثناء المواد الالصقة)مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن  ورقورق و  ـ 48115000

adhesives): 

 Bleached, weighing more than 150 g/m² -- 1م/غم 001بوزن يتجاوز  مبيض،ـ  ـ 48115100

   Other -- غيرهاـ  ـ 48115900

مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بالشمع، أو بشمع برافين أو ستيارين أو  ورقورق و  ـ 48116000
 جليسروللزيت أو 

- Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with wax, paraffin wax, 

stearin, oil or glycerol 

 Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres - مقوى و حشو السلولوز و طبقات من ألياف سلولوز أخر ورقورق و  ـ 48119000

 Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp مرشحة، من عجائن الورق ألواحو  كتل 4812

 Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes و إن كان مقطعا بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب سجائر، ورق 4813

 In the form of booklets or tubes - أو أنابيب دفاتربشكل  ـ 48131000

 In rolls of a width not exceeding 5 cm - سم 0ال يزيد عرضها عن  لفاتبشكل  ـ 48132000

   Other - غيرها ـ 48139000

 Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper (فتروفاني)أغطية جدران مماثلة؛ ورق شفاف للزجاج  وحائط  ورق 4814

 Ingrain paper - "إنجرين"معروف باسم  محببق ور  ـ 48141000

و أغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي أو مغطى على وجهه الخارجي  حائطورق  ـ 48142000
محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة  لدائنبطبقة 
 أخرى

- Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper coated or covered, on 

the face side, with a grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise 

decorated layer of plastics 

   Other - غيرها ـ 48149000

عدا األصناف )ورق استنساخ ذاتي و غيره من ورق االستنساخ أو النقل  كربون، ورق 4816
، ورق استنسل و ألواح أوفست، من ورق، و إن كانت مهيأة (00.10البند  فياخلة الد

 في علب

Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other 

than those of heading No 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, 

whether or not put up in boxes 

 Self-copy paper - ذاتي استنساخورق  ـ 48162000

   Other - غيرها ـ 48169000



Code الوصف Description 

و بطاقات رسائل و بطاقات بريد غير مصورة و بطاقات للمراسلة، من ( ظروف) مغلفات 4817
مقوى؛ علب و جعب و محافظ و ما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى،  ورقورق أو 

 أوراق المراسلةمن  مجموعاتمحتوية على 

Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or 

paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or 

paperboard, containing an assortment of paper stationery 

 Envelopes - (ظروف)مغلفات  ـ 48171000

 Letter cards, plain postcards and correspondence cards - و بطاقات بريد غير مصورة و بطاقات للمراسلة رسائلبطاقات  ـ 48172000

و محافظ و ما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من  جعبعلب و  ـ 48173000
 المراسلةأوراق 

- Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, 

containing an assortment of paper stationery 

و ما يماثله، حشو السلولوز أو طبقات من ( تواليت)بما فيه ورق التجميل  صحي ورق 4818
من األنواع المستخدمة لألغراض المنزلية أو الصحية، بشكل لفات ال  السلولوز،ألياف 

 التطرية،سم أو مقطعا بأشكال معينة؛ مناديل يد و مناديل إزالة مواد  00عرضها  جاوزيت
 مناشف، أغطية المناضد 

Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, 

of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not 

exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, 

towels, tablecloths, serv 

 Toilet paper - صحيورق  ـ 48181000

 Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels - و مناديل إزالة مواد التطرية، مناشف مناديل، ـ 48182000

 Tablecloths and serviettes - فوط المناضد أو الطاوالت وأغطية  ـ 48183000

 Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar - صحية، حفاظات و بطانات حفاظات لألطفال و أصناف صحية مماثلة واقياتفوط و  ـ 48184000

sanitary articles 

 Articles of apparel and clothing accessories - لوازم ألبسة وألبسة  ـ 48185000

   Other - غيرها ـ 48189000

غلف أخر، من ورق و  وو أكياس كبيرة أو صغيرة و مخاريط و جعب   صناديقو  علب 4819
علب لحفظ األوراق و  السلولوز؛ورق مقوى أو حشو السلولوز أو طبقات من ألياف 

من النوع المستعمل في المكاتب  مقوى،لرسائل و ما يماثلها، من ورق أو ورق الملفات و ا
 و المحالت التجارية و ما يماثله

Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, 

paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter 

trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, 

shops or the like 

 Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard - من ورق أو ورق مقوى مموج صناديق،علب و  ـ 48191000

 Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard - ر مموجقابلة للطي، من ورق أو ورق مقوى غي صناديقعلب،  ـ 48192000

 Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more - سم أو أكثر 01عرض قاعدتها  يبلغأكياس  ـ 48193000

 Other sacks and bags, including cones - جعب و مخاريط أخر؛أكياس  ـ 48194000



Code الوصف Description 

 Other packing containers, including record sleeves - بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل أخرأغلفة  ـ 48195000

و  المكاتباألوراق و الملفات و الرسائل و ما يماثلها، من األنواع المستعملة في  لحفظعلب  ـ 48196000
 المحالت التجارية و ما يماثلها

- Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, 

shops or the like 

المحاسبة، دفاتر الجيب، دفاتر الطلبات، دفاتر إيصاالت، دفاتر ورق  دفاتر سجالت، 4820
مذكرات، مفكرات و أصناف مماثلة، دفاتر التمرين، مجموعات ورق  دفاترالرسائل، 

، ملفات و أغلفة الملفات و غيرها من (للصفحات المنفصلة أو غيرها) مصنفاتف، النشا
 أو مكتبية أو مرا مدرسيةأصناف 

Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, 

memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting pads, 

binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, 

interleaved carbon s 

المحاسبة و دفاتر الجيب و دفاتر الطلبات و دفاتر اإليصاالت و دفاتر  دفاترسجالت،  ـ 48201000
 و دفاتر مذكرات و مفكرات و أصناف مماثلة الرسائلورق 

- Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, 

memorandum pads, diaries and similar articles 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 48201090

 Exercise books - التمريندفاتر  ـ 48202000

 Binders (other than book covers), folders and file covers - ، ملفات أوراق و أغلفة ملفات(غير أغلفة الكتب)مصنفات  ـ 48203000

 Manifold business forms and interleaved carbon sets - و إن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون ،"المانيفولد" ودفاتررزم  ـ 48204000

 Albums for samples or for collections - النماذج أو الصور أو المجموعات حفظمجاميع  ـ 48205000

   Other - غيرها ـ 48209000

 School copybooks ( other than university lectures books ) --- التمارين للوظائف المنزلية، التي تستخدم لتعلم اللغة دفاترـ ـ  ـ 48209010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 48209090

 Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed أو ورق مقوى، و إن كانت مطبوعة األنواع من ورق جميعمن  رقاع 4821

 Printed - مطبوعة ـ 48211000

   Other - غيرها ـ 48219000

و مكبات و حوامل مماثلة، من عجائن الورق أو الورق أو الورق  مواسيرو  بكرات 4822
 مقساة مثقبة أو كانتالمقوى، و إن 

Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard 

(whether or not perforated or hardened) 

 Of a kind used for winding textile yarn - المستعملة في لف الخيوط النسيجية األنواعمن  ـ 48221000

   Other - غيرها ـ 48229000

 Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cutمن ورق أو ورق مقوى أو حشو السلولوز أو طبقات من ألياف السلولوز،  أخر أصناف 4823

to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose 



Code الوصف Description 

معينة؛ مصنوعات أخر من عجائن الورق أو من ورق أو ورق مقوى أو  بأشكالمقطعة 
 أو من طبقات ألياف السلولوز السلولوزمن حشو 

wadding or webs of cellulose fibres 

 Filter paper and paperboard - مقوى، للترشيح ورقورق و  ـ 48232000

 Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatus - أو لفات أو أقراص بيانية معدة ألجهزة التسجيل الذاتي، بشكل صفائح خطوطأوراق  ـ 48234000

   Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard - أطباق و أكواب و ما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى وصواني  ـ 48236100

   Other -- غيرهاـ  ـ 48236900

 Moulded or pressed articles of paper pulp - أو مضغوطة من عجائن ورق مقولبةأصناف  ـ 48237000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 48237049

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 48237090

   Other - غيرها ـ 48239000

  كانتالبطاقات، و إن للفحص مثل بول فيندنج ، بطاقات غير مثقبة آلالت تثقيب  ورقـ ـ  ـ 48239010
 أشرطة، فالتر إلنتاج السجائر بشكل

--- Dress patterns and models;light-weight printed paper cut for wrapping 

agricultural products;paper and paperboard cut imported by battery factories as 

industrial inputs 

نوع  من، ورق لوحة المفاتيح بشكل بكرات المستخدم في اآلالت الطباعة ـ من ورق كريستال ـ ـ 48239020
و ما  الجاكاردمونوتيب أو لونوتيب أو انترتيب، من ورق أو ورق مقوى المستخدم في آالت 

من آالت التصنير،  يشابههايماثلها، أو في نظام النماذج المستخدم في آالت الجاكارد أو ما 
 علب 

--- Paper and paperboard in rolls, imported by paperboard pipes and containers 

factories as industrial inputs 

 0010.0111والبند الفرعي  00.10ال 00.10المواصفات الموضوعة بالبنود  حسبـ ـ  ـ 48239030
 .من مالحظات الفصل 0الشروط الموجودة بالفقرة  التطابقوالتي 

--- Silicon paper in rolls imported by adhesive plaster and poultices factories as 

industrial inputs 

و  00.11 البنود، و باستثناء   00.10ال 00.10المواصفات الموضوعة بالبنود  حسبـ ـ  ـ 48239040
 .من مالحظات الفصل 0بالفقرة  الموجودةوالتي التطابق الشروط  00.10

--- Paperboard cards for jacquard loom attachments and the like; cards not punched 

, for punch card machine whether or not instrips;textile spinning container used for 

winding yarn 

   مصمغ أو الصق، بشكل أشرطة أو لفات بأستثناء ذاتي اللصق ورقـ ـ  ـ 48239060

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 48239090

وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة، مخطوطات يدوية ومستنسخات  وصحف كتب 49
 وتصاميم 

Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing 

industry; manuscripts, typescripts and plans. 

 Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not من أوراق منفصلة و مطبوعات مماثلة، و إن كانت كتيباتو  كتب 4901

in single sheets 



Code الوصف Description 

 In single sheets, whether or not folded - منفصلة، و إن كانت مطوية أوراقمن  ـ 49011000

   Other - غيرها ـ 49019000

 Dictionaries, encyclopaedias and serial instalments thereof -- ت، و أجزاء متسلسلة منهاو موسوعا قواميسـ  ـ 49019100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 49019190

   Other -- غيرهاـ  ـ 49019900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 49019990

 Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing إعالناتو نشرات دورية مطبوعة، و إن كانت مصورة أو مشتملة على  مجالتو  صحف 4902

advertising material 

 Appearing at least four times a week - األقل أربع مرات في األسبوع علىتصدر  ـ 49021000

   Other - غيرها ـ 49029000

 Children's picture, drawing or colouring books جاميع أو كتب للرسم أو للتلوين، لألطفالأو كتب مصورة و م صور مجاميع 4903

 Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated مطبوعة أو مخطوطة، مصورة أو غير مصورة، و إن كانت مجلدة موسيقى أوراق 4904

األنواع، بما في ذلك خرائط األطلس و خرائط الجدران و  من جميع جغرافية مصورات 4905
 والكرات األرضية، مطبوعة المساحةمصورات 

Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall 

maps, topographical plans and globes, printed 

 Globes - أرضيةكرات  ـ 49051000

   Other - غيرها ـ 49059000

 In book form -- أو كتيبات كتبـ بشكل  ـ 49059100

   Other -- غيرهاـ  ـ 49059900

هندسية، أصلية، مرسومة باليد للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة  رسومو  تصاميم 4906
منقولة  أو األغراض المماثلة، و ما يماثلها، نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ المساحةأو 

 الفوتوغرافي على ورق محسس أو منقولة بالكربون لألصناف المذكورة أعاله بالتصوير

Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, 

topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-

written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon 

copies of the foregoing 

غير مستعملة سارية المفعول أو معدة )و مالية و ما يماثلها، غير مبطلة  بريدية طوابع 4907
بطابع؛ أوراق نقد؛ شيكات؛ أسهم و ( مدبوغ)بها في بلد المقصد، ورق موسوم  للعمل
 او صكوك و ما يماثله سندات

Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the 

country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-

impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates 

and similar documents of title 

 Transfers (decalcomanias) أو أستنساخ الصور أو الرسوم أو ما يشابه من جميع األنواع لنقل أوراق 4908

 Transfers (decalcomanias), vitrifiable - بمحضرات قابلة للتزجيج مطبوعةأوراق  ـ 49081000



Code الوصف Description 

   Other - غيرها ـ 49089000

مطبوعة للتهاني و الدعوات، و إن كانت  مطبوعة أو مصورة؛ بطاقات بريدية بطاقات 4909
 ظرف، أو محتوية على مواد تزينيه فيمصورة، أو 

Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, 

messages or announcements, whether or not illustrated, with or without 

envelopes or trimmings 

 Calendars of any kind, printed, including calendar blocks جميع األنواع، مطبوعة، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات األوراق المنفصلة من تقاويم 4910

   محتوية على مواد إعالنية، مستوردة بدون مقابل تقاويمـ ـ  ـ 49100010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 49100090

 Other printed matter, including printed pictures and photographs و الصور الفوتوغرافية( جرافير)بما في ذلك الصور و الصور المطبوعة  خر،أ مطبوعات 4911

 Trade advertising material, commercial catalogues and the like - للدعاية و اإلعالن كتالوجات تجارية و ما يماثلها مطبوعات ـ 49111000

 Advertising materials related to tourism in Jordan --- إعالنية، مستوردة بدون مقابل موادـ ـ  ـ 49111010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 49111090

   Other - غيرها ـ 49119000

 Pictures, designs and photographs -- و صور فوتوغرافية( جرافير)صور مطبوعة  وـ صور  ـ 49119100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 49119190

   Other -- غيرهاـ  ـ 49119900

 لالستخداماتإرشادية و رسومات، لعلم التشريح أو علم النباتات، و ما يماثلها،  خرائطـ ـ  ـ 49119910
 العلمية أو للتعليم

--- Teaching charts, printed pictures, sheets for making picture-books, printed 

picture collections for children 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 49119990

   SECTION XI - TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES مواد نسيجية ومصنوعاتها : 11 القسم 11

 .Silk حريرطبيعي 50

 Silkworm cocoons suitable for reeling الحرير صالحة للحل دود شرانق 5001

 Raw silk (not thrown) (غير مغزول)خام  طبيعي حرير 5002

بما في ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة للحل، و فضالت خيوط )  حرير فضالت 5003
 (النسالةالحرير و 

Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted 

stock) 

 Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale غير مهيأة للبيع بالتجزئة( عدا الخيوط المغزولة من فضالت الحرير) حرير خيوط 5004

 Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale من فضالت الحرير، غير مهيأة للبيع بالتجزئة مغزولة خيوط 5005



Code الوصف Description 

و خيوط مغزولة من فضالت الحرير، مهيأة للبيع بالتجزئة؛ خيوط أحشاء دود  حرير خيوط 5006
 (شعر مسينا للصيد) الحرير

Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silkworm gut 

 Woven fabrics of silk or of silk waste من حرير أو من فضالته منسوجة أقمشة 5007

 Fabrics of noil silk - من فضالت مشاقة الحرير منسوجةأقمشة  ـ 50071000

وزنا أو أكثر من الحرير أو فضالته، عدا  00% أخر، تحتوي على  منسوجةأقمشة  ـ 50072000
 الحريرفضالت مشاقته 

- Other fabrics, containing 85% or more by weight of silk or of silk waste other 

than noil silk 

 Other fabrics - أخر منسوجةأقمشة  ـ 50079000

 .Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric حيواني ناعم او خشن، خيوط واقمشة منسوجة من شعر الخيل  وبر صوف، 51

 Wool, not carded or combed و ال ممشط مندوفغير  صوف، 5101

 :Greasy, including fleece-washed wool - فيه الصوف المغسول على الظهر بمابدهنه،  ـ 51011000

 Shorn wool -- جزـ صوف  ـ 51011100

   Other -- غيرهاـ  ـ 51011900

 :Degreased, not carbonized - (غير مفحم)و غير مكربن  دهنهمنزوع  ـ 51012000

 Shorn wool -- جزـ صوف  ـ 51012100

   Other -- غيرهاـ  ـ 51012900

 Carbonized - (مفحم) مكربنصوف  ـ 51013000

 Fine or coarse animal hair, not carded or combed خشن، غير مندوف و ال ممشط أوناعم  وبر 5102

 :Fine animal hair - ناعموبر  ـ 51021000

 Of Kashmir (cashmere) goats -- جزـ صوف  ـ 51021100

   Other -- غيرهاـ  ـ 51021900

 Coarse animal hair - خشنوبر  ـ 51022000

 Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but أو وبر ناعم أو خشن، بما فيها فضالت الخيوط، باستثناء النساالت صوف فضالت 5103

excluding garnetted stock 

 Noils of wool or of fine animal hair - الصوف أو الوبر الناعم تمشيطفضالت  ـ 51031000

 Other waste of wool or of fine animal hair - من صوف أو وبر ناعم أخرفضالت  ـ 51032000

 Waste of coarse animal hair - خشن وبرفضالت  ـ 51033000



Code الوصف Description 

 Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair ناعم أو خشنأو وبر  صوف نساالت 5104

 Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed (بما فيه الصوف الممشط الفرط)ناعم أو خشن، مندوف أو ممشط  وبرو  صوف 5105

wool in fragments) 

 Carded wool - مندوفصوف  ـ 51051000

 :Wool tops and other combed wool - ممشطصوف  ـ 51052000

 Combed wool in fragments -- فرط ممشطـ صوف  ـ 51052100

   Other -- غيرهاـ  ـ 51052900

 :Fine animal hair, carded or combed - مندوف أو ممشط ناعم،وبر  ـ 51053000

 Of Kashmir (cashmere) goats -- جزـ صوف  ـ 51053100

   Other -- غيرهاـ  ـ 51053900

 Coarse animal hair, carded or combed - مندوف أو ممشط خشن،وبر  ـ 51054000

 Yarn of carded wool, not put up for retail sale مندوف، غير مهيأة للبيع بالتجزئة صوفمن  خيوط 5106

 Containing 85% or more by weight of wool - ا أو أكثر من الصوفوزن 00% علىتحتوي  ـ 51061000

 Containing less than 85% by weight of wool - وزنا من الصوف 00%أقل من  علىتحتوي  ـ 51062000

 Yarn of combed wool, not put up for retail sale ممشط، غير مهيأة للبيع بالتجزئة صوفمن  خيوط 5107

 Containing 85% or more by weight of wool - وزنا أو أكثر من الصوف 00% علىتحتوي  ـ 51071000

 Containing less than 85% by weight of wool - وزنا من الصوف 00%أقل من  علىتحتوي  ـ 51072000

 Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة(مندوف أو ممشط)ناعم،  وبرمن  خيوط 5108

 Carded - مندوفة ـ 51081000

 Combed - ممشطة ـ 51082000

 Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale أو من وبر ناعم، مهيأة للبيع بالتجزئة صوفمن  خيوط 5109

 Containing 85% or more by weight of wool or of fine animal hair - وزنا أو أكثر من صوف أو من وبر ناعم 00% علىتحتوي  ـ 51091000

   Other - غيرها ـ 51099000

، و إن كانت (بما فيها خيوط بريم شعر الخيل)خشن أو من شعر الخيل  وبرمن  خيوط 5110
 بالتجزئةمهيأة للبيع 

Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn), 

whether or not put up for retail sale 

 Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف منسوجة أقمشة 5111



Code الوصف Description 

 :Containing 85% or more by weight of wool or of fine animal hair - الوبر الناعموزنا أو أكثر من الصوف أو من  00% علىتحتوي  ـ 51111000

 Of a weight not exceeding 300 g/m² -- 1م/غم 011يزيد عن  الـ بوزن  ـ 51111100

   Other -- غيرهاـ  ـ 51111900

 Other, mixed mainly or solely with man-made filaments - و اصطناعيةبصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أ مخلوطةغيرها،  ـ 51112000

 Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres - بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة مخلوطةغيرها،  ـ 51113000

   Other - غيرها ـ 51119000

 Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط نسوجةم أقمشة 5112

 :Containing 85% or more by weight of wool or of fine animal hair - وزنا أو اكثر من صوف أو وبر ناعم 00% علىتحتوي  ـ 51121000

 Of a weight not exceeding 200 g/m² -- 1م/غم 111يزيد عن  الـ بوزن  ـ 51121100

   Other -- غيرهاـ  ـ 51121900

 Other, mixed mainly or solely with man-made filaments - بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو اصطناعية مخلوطةغيرها،  ـ 51122000

 Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres - مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة بصورة رئيسية أو حصرية مخلوطةغيرها،  ـ 51123000

   Other - غيرها ـ 51129000

 Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair من وبر خشن أو من شعر الخيل منسوجة أقمشة 5113

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 51130090

 .Cotton . قطن 52

 Cotton, not carded or combed و ال ممشط مندوفغير  قطن 5201

 Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock) (بما فيها فضالت الخيوط و النساالت) قطن فضالت 5202

 Yarn waste (including thread waste) - خيوطفضالت  ـ 52021000

   Other - غيرها ـ 52029000

 Garnetted stock -- نساالتـ  ـ 52029100

   Other -- غيرهاـ  ـ 52029900

 Cotton, carded or combed أو ممشط مندوف قطن 5203

 Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale من قطن، و إن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة للخياطة خيوط 5204

 :Not put up for retail sale - للبيع بالتجزئة مهيأةغير  ـ 52041000



Code الوصف Description 

 Containing 85% or more by weight of cotton -- وزنا أو اكثر من القطن 00% على  تحتويـ  ـ 52041100

   Other -- غيرهاـ  ـ 52041900

 Put up for retail sale - بالتجزئة للبيعمهيأة  ـ 52042000

وزنا أو أكثر من القطن، غير مهيأة  00%، تحتوي على (عدا خيوط الخياطة)قطن  خيوط 5205
 بالتجزئةللبيع 

Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by weight of 

cotton, not put up for retail sale 

 :Single yarn, of uncombed fibres - من ألياف غير ممشطة مفردةخيوط  ـ 52051000

 Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) -- (رقم متري 00اليزيد عن ) ديسيتكس أو أكثر  100.11 مقاسهاـ  ـ 52051100

يزيد عن )ديسيتكس  101.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  100.11أقل من  مقاسهاـ  ـ 52051200
 (رقم متري 00و ال يتجاوز  متريقم ر  00

-- Measuring less thanآ714,29 آ decitex but not less thanآ232,56 آ decitex 

(exceedingآ14 آ metric number but not exceedingآ43 آ metric number)   

د عن يزي)ديسيتكس  011.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  101.00أقل من  مقاسهاـ  ـ 52051300
 (رقم متري 01و ال يتجاوز  متريرقم  00

-- Measuring less thanآ232,56 آ decitex but not less thanآ192,31 آ decitex 

(exceedingآ43 آ metric number but not exceedingآ52 آ metric number)   

رقم  01يزيد عن )س ديسيتك 010ديسيتكس و لكن ال يقل عن  011.00أقل من  مقاسهاـ  ـ 52051400
 (رقم متري 01ال يتجاوز  ومتري 

-- Measuring less thanآ192,31 آ decitex but not less thanآ125 آ decitex 

(exceedingآ52 آ metric number but not exceedingآ80 آ metric number)   

   (metric number آ80 آexceeding) decitex آ125 آMeasuring less than -- (رقم متري 01يزيد عن )ديسيتكس  010أقل من  مقاسهاـ  ـ 52051500

 :Single yarn, of combed fibres - من ألياف ممشطة مفردةخيوط  ـ 52052000

 Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) -- (رقم متري 00ال يزيد عن )ديسيتكس أو أكثر  100.11 مقاسهاـ  ـ 52052100

يزيد عن ) ديسيتكس  101.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  100.11أقل من  مقاسهاـ  ـ 52052200
 (رقم متري 00رقم متري و ال يتجاوز  00

-- Measuring less thanآ714,29 آ decitex but not less thanآ232,56 آ decitex 

(exceedingآ14 آ metric number but not exceedingآ43 آ metric number)   

يزيد عن )ديسيتكس  011.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  101.00أقل من  مقاسهاـ  ـ 52052300
 (رقم متري 01و ال يتجاوز  متريرقم  00

-- Measuring less thanآ232,56 آ decitex but not less thanآ192,31 آ decitex 

(exceedingآ43 آ metric number but not exceedingآ52 آ metric number)   

رقم  01يزيد عن )ديسيتكس  010ديسيتكس و لكن ال يقل عن  011.00أقل من  مقاسهاـ  ـ 52052400
 (رقم متري 01ال يتجاوز  ومتري 

-- Measuring less thanآ192,31 آ decitex but not less thanآ125 آ decitex 

(exceedingآ52 آ metric number but not exceedingآ80 آ metric number)   

رقم  01يزيد عن )ديسيتكس  010.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  010أقل من  مقاسهاـ  ـ 52052600
 (رقم متري 10ال يتجاوز  ومتري 

-- Measuring less thanآ125 آ decitex but not less thanآ106,38 آ decitex 

(exceedingآ80 آ metric number but not exceedingآ94 آ metric number)   

 10يزيد عن )ديسيتكس  00.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  010.00أقل من  مقاسهاـ  ـ 52052700
 (رقم متري 011و ال يتجاوز  متريرقم 

-- Measuring less thanآ106,38 آ decitex but not less thanآ83,33 آ decitex 

(exceedingآ94 آ metric number but not exceedingآ120 آ metric number)   



Code الوصف Description 

   (metric number آ120 آexceeding) decitex آ83,33 آMeasuring less than -- (رقم متري 011يزيد عن )ديسيتكس  00.00أقل من  مقاسهاـ  ـ 52052800

 :Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres - أو متعددة الزوي، من ألياف غير ممشطة مزويةخيوط  ـ 52053000

رقم متري للخيط  00ال يزيد عن )ديسيتكس أو أكثر  100.11للخيط المفرد  مقاسهاـ  ـ 52053100
 (المفرد

-- Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric 

number per single yarn) 

ديسيتكس  101.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  100.11للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52053200
 (رقم متري للخيط المفرد 00رقم متري و ال يتجاوز  00يزيد عن )

-- Measuring per single yarn less thanآ714,29 آ decitex but not less 

thanآ232,56 آ decitex (exceedingآ14 آ metric number but not exceedingآ43 آ metric 

number per single yarn)   

ديسيتكس  011.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  101.00للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52053300
 (رقم متري للخيط المفرد 01رقم متري و ال يتجاوز  00يزيد عن )

-- Measuring per single yarn less thanآ232,56 آ decitex but not less 

thanآ192,31 آ decitex (exceedingآ43 آ metric number but not exceedingآ52 آ metric 

number per single yarn)   

يزيد )ديسيتكس  010ديسيتكس و لكن ال يقل عن  011.00للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52053400
 (يط المفردرقم متري للخ 01رقم متري و ال يتجاوز  01 عن

-- Measuring per single yarn less thanآ192,31 آ decitex but not less 

thanآ125 آ decitex (exceedingآ52 آ metric number but not exceedingآ80 آ metric 

number per single yarn)   

 metric number آ80 آdecitex (exceeding آ125 آMeasuring per single yarn less than -- (ري للخيط المفردرقم مت 01يزيد عن )ديسيتكس  010للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52053500

per single yarn)   

 :Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres - أو متعددة الزوي من ألياف ممشطة مزويةخيوط  ـ 52054000

رقم متري للخيط  00ال يزيد عن )ديسيتكس أو أكثر  100.11مفرد للخيط ال مقاسهاـ  ـ 52054100
 (المفرد

-- Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric 

number per single yarn) 

ديسيتكس  101.00ديسيتكس ولكن ال يقل عن  100.11للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52054200
 (رقم متري للخيط المفرد 00رقم متري و ال يتجاوز  00 عنيد يز )

-- Measuring per single yarn less thanآ714,29 آ decitex but not less 

thanآ232,56 آ decitex (exceedingآ14 آ metric number but not exceedingآ43 آ metric 

number per single yarn)   

ديسيتكس  011.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  101.00خيط المفرد أقل من لل مقاسهاـ  ـ 52054300
 (رقم متري للخيط المفرد 01رقم متري و ال يتجاوز  00يزيد عن )

-- Measuring per single yarn less thanآ232,56 آ decitex but not less 

thanآ192,31 آ decitex (exceedingآ43 آ metric number but not exceedingآ52 آ metric 

number per single yarn)   

يزيد )ديسيتكس  010ديسيتكس و لكن ال يقل عن  011.00للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52054400
 (رقم متري للخيط المفرد 01رقم متري و ال يتجاوز  01 عن

-- Measuring per single yarn less thanآ192,31 آ decitex but not less 

thanآ125 آ decitex (exceedingآ52 آ metric number but not exceedingآ80 آ metric 

number per single yarn)   

يزيد )ديسيتكس  010.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  010للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52054600
 (رقم متري للخيط المفرد 10رقم متري و ال يتجاوز  01 عن

-- Measuring per single yarn less thanآ125 آ decitex but not less 

thanآ106,38 آ decitex (exceeding 80 metric number but not exceedingآ94 آ metric 

number per single yarn)   

ديسيتكس  00.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  010.00للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52054700
 (رقم متري للخيط المفرد 011رقم متري و ال يتجاوز  10 عنيزيد )

-- Measuring per single yarn less thanآ106,38 آ decitex but not less 

thanآ83,33 آ decitex (exceedingآ94 آ metric number but not exceedingآ120 آ metric 

number per single yarn)   

 metric آ120 آdecitex (exceeding آ83,33 آMeasuring per single yarn less than -- (رقم متري للخيط المفرد 011يزيد عن )ديسيتكس  00.00ط المفرد أقل من للخي مقاسهاـ  ـ 52054800



Code الوصف Description 

number per single yarn)   

وزنا من القطن، غير مهيأة  00%تحتوي على أقل من ( غير خيوط الخياطة)قطن  خيوط 5206
 بالتجزئة للبيع

Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85 % by weight 

of cotton, not put up for retail sale 

 :Single yarn, of uncombed fibres - من ألياف غير ممشطة مفردةخيوط  ـ 52061000

 Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) -- (رقم متري 00 ال يزيد عن)ديسيتكس أو أكثر  100.11 مقاسهاـ  ـ 52061100

يزيد عن )ديسيتكس  101.00عن  يقلو لكن ال  ديسيتكس  100.11أقل من  مقاسهاـ  ـ 52061200
 (رقم متري 00رقم متري و ال يتجاوز  00

-- Measuring less thanآ714,29 آ decitex but not less thanآ232,56 آ decitex 

(exceedingآ14 آ metric number but not exceedingآ43 آ metric number)   

يزيد عن )ديسيتكس  011.00عن  يقلو لكن ال  ديسيتكس  101.00أقل من  مقاسهاـ  ـ 52061300
 (رقم متري 01رقم متري و ال يتجاوز  00

-- Measuring less thanآ232,56 آ decitex but not less thanآ192,31 آ decitex 

(exceedingآ43 آ metric number but not exceedingآ52 آ metric number)   

رقم  01يزيد عن )ديسيتكس  010ديسيتكس و لكن ال يقل عن  011.00أقل من  مقاسهاـ  ـ 52061400
 (رقم متري 01ال يتجاوز  ومتري 

-- Measuring less thanآ192,31 آ decitex but not less thanآ125 آ decitex 

(exceedingآ52 آ metric number but not exceedingآ80 آ metric number)   

   (metric number آ80 آexceeding) decitex آ125 آMeasuring less than -- (رقم متري 01يزيد عن )ديسيتكس  010أقل من  مقاسهاـ  ـ 52061500

 :Single yarn, of combed fibres - من ألياف ممشطة فردةمخيوط  ـ 52062000

 Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) -- (رقم متري 00ال يزيد عن )ديسيتكس أو أكثر  100.11 مقاسهاـ  ـ 52062100

يزيد عن )ديسيتكس  101.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  100.11أقل من  مقاسهاـ  ـ 52062200
 (رقم متري 00و ال يتجاوز  متريرقم  00

-- Measuring less thanآ714,29 آ decitex but not less thanآ232,56 آ decitex 

(exceedingآ14 آ metric number but not exceedingآ43 آ metric number)   

يزيد عن )ديسيتكس  011.00عن ديسيتكس و لكن ال يقل  101.00أقل من  مقاسهاـ  ـ 52062300
 (رقم متري 01و ال يتجاوز  متريرقم  00

-- Measuring less thanآ232,56 آ decitex but not less thanآ192,31 آ decitex 

(exceedingآ43 آ metric number but not exceedingآ52 آ metric number)   

رقم  01يزيد عن )ديسيتكس  010ن ال يقل عن ديسيتكس و لك 011.00أقل من  مقاسهاـ  ـ 52062400
 (رقم متري 01ال يتجاوز  ومتري 

-- Measuring less thanآ192,31 آ decitex but not less thanآ125 آ decitex 

(exceedingآ52 آ metric number but not exceedingآ80 آ metric number)   

   (metric number آ80 آexceeding) decitex آ125 آMeasuring less than -- (رقم متري 01د عن يزي)ديسيتكس  010أقل من  مقاسهاـ  ـ 52062500

 :Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres - أو متعددة الزوى من ألياف غير ممشطة مزويةخيوط  ـ 52063000

رقم متري للخيط  00ال يزيد عن )ثر ديسيتكس أو أك 100.11للخيط المفرد  مقاسهاـ  ـ 52063100
 (المفرد

-- Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric 

number per single yarn) 

ديسيتكس  101.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  100.11للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52063200
 (رقم متري للخيط المفرد 00يتجاوز رقم متري و ال  00عن  يزيد) 

-- Measuring per single yarn less thanآ714,29 آ decitex but not less 

thanآ232,56 آ decitex (exceedingآ14 آ metric number but not exceedingآ43 آ metric 



Code الوصف Description 

number per single yarn)   

ديسيتكس  011.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  101.00للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52063300
 (رقم متري للخيط المفرد 01متري و ال يتجاوز  قمر  00يزيد عن )

-- Measuring per single yarn less thanآ232,56 آ decitex but not less 

thanآ192,31 آ decitex (exceedingآ43 آ metric number but not exceedingآ52 آ metric 

number per single yarn)   

يزيد )ديسيتكس  010ديسيتكس و لكن ال يقل عن  011.00للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52063400
 (رقم متري للخيط المفرد 01رقم متري و ال يتجاوز  01 عن

-- Measuring per single yarn less thanآ192,31 آ decitex but not less 

thanآ125 آ decitex (exceedingآ52 آ metric number but not exceedingآ80 آ metric 

number per single yarn)   

 metric number آ80 آdecitex (exceeding آ125 آMeasuring per single yarn less than -- (رقم متري للخيط المفرد 01يزيد عن )ديسيتكس  010للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52063500

per single yarn)   

 :Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres - أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة مزويةخيوط  ـ 52064000

رقم متري للخيط  00ال يزيد عن )ديسيتكس أو أكثر  100.11للخيط المفرد  مقاسهاـ  ـ 52064100
 (المفرد

-- Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric 

number per single yarn) 

ديسيتكس  101.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  100.11للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52064200
 (رقم متري للخيط المفرد 00رقم متري و ال يتجاوز  00يزيد عن )

-- Measuring per single yarn less thanآ714,29 آ decitex but not less 

thanآ232,56 آ decitex (exceedingآ14 آ metric number but not exceedingآ43 آ metric 

number per single yarn)   

ديسيتكس  011.00ديسيتكس و لكن ال يقل عن  101.00للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52064300
 (قم متري للخيط المفردر  01رقم متري و ال يتجاوز  00يزيد عن )

-- Measuring per single yarn less thanآ232,56 آ decitex but not less 

thanآ192,31 آ decitex (exceedingآ43 آ metric number but not exceedingآ52 آ metric 

number per single yarn)   

يزيد )ديسيتكس  010لكن ال يقل عن  ديسيتكس و 011.00للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52064400
 (رقم متري للخيط المفرد 01رقم متري و ال يتجاوز  01 عن

-- Measuring per single yarn less thanآ192,31 آ decitex but not less 

thanآ125 آ decitex (exceedingآ52 آ metric number but not exceedingآ80 آ metric 

number per single yarn)   

 metric number آ80 آdecitex (exceeding آ125 آMeasuring per single yarn less than -- (رقم متري للخيط المفرد 01يزيد عن )ديسيتكس  010للخيط المفرد أقل من  مقاسهاـ  ـ 52064500

per single yarn)   

 Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale مهيأة للبيع بالتجزئة( عدا خيوط الخياطة)قطن  خيوط 5207

 Containing 85% or more by weight of cotton - وزنا أو أكثر من القطن% 00 علىتحتوي  ـ 52071000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52071090

   Other - غيرها ـ 52079000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52079090

وزنا أو أكثر من القطن، ال يزن المتر المربع  00%من قطن تحتوي على  منسوجة أقمشة 5208
 غم 211من  أكثرمنها 

Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, 

weighing not more than 200 g/m2 

 :Unbleached - مقصورةغير  ـ 52081000



Code الوصف Description 

 Plain weave, weighing not more than 100 g/m² -- غم011 يزن المتر المربع منها أكثر من ال سادة،ـ بنسج  ـ 52081100

 Plain weave, weighing more than 100 g/m² -- غم 011يزن المتر المربع منها أكثر من  سادة،ـ بنسج  ـ 52081200

   thread twill, including cross twill-4 آthread or-3 -- التويل المتقاطع ثالثي أو رباعي الخيوط، بما فيه ،"سيرجيه" تويلـ بنسج  ـ 52081300

 Other fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 52081900

 :Bleached - مقصورة ـ 52082000

 Plain weave, weighing not more than 100 g/m² -- غم011ال يزن المتر المربع منها أكثر من  سادة،ـ بنسج  ـ 52082100

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52082120
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52082190

 Plain weave, weighing more than 100 g/m² -- غم 011يزن المتر المربع منها اكثر من  سادة،ـ بنسج  ـ 52082200

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52082210
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52082290

   thread twill, including cross twill-4 آthread or-3 -- ثالثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع ،"سيرجيه" تويلـ بنسج  ـ 52082300

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52082320
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52082390

 Other fabrics -- رمنسوجة أخ أقمشةـ  ـ 52082900

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52082920
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52082990

 :Dyed - مصبوغة ـ 52083000

 Plain weave, weighing not more than 100 g/m² -- غم011ال يزن المتر المربع منها اكثر من  سادة،ـ بنسج  ـ 52083100

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52083110
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52083190

 Plain weave, weighing more than 100 g/m² -- غم011يزن المتر المربع منها أكثر من  سادة،ـ بنسج  ـ 52083200

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52083210
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52083290

   thread twill, including cross twill-4 آthread or-3 -- الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع ربعيأو  ثالثي  ،"سيرجيه" تويلج ـ بنس ـ 52083300

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52083310
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52083390

 Other fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 52083900

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52083910
 01.10 ندالب

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52083990

 :Of yarns of different colours - مختلفة األلوان خيوطمن  ـ 52084000

 Plain weave, weighing not more than 100 g/m² -- غم011ر المربع منها اكثر من ال يزن المت سادة،ـ بنسج  ـ 52084100

 Plain weave, weighing more than 100 g/m² -- غم 011يزن المتر المربع منها اكثر من  سادة،ـ بنسج  ـ 52084200

   thread twill, including cross twill-4 آthread or-3 -- متقاطعثالثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل ال ،"سيرجيه" تويلـ بنسج  ـ 52084300

 Other fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 52084900

 :Printed - مطبوعة ـ 52085000

 Plain weave, weighing not more than 100 g/m² -- غم011ال يزن المتر المربع منها اكثر من  سادة،ـ بنسج  ـ 52085100

 Plain weave, weighing more than 100 g/m² -- غم 011يزن المتر المربع منها اكثر من  سادة،ـ بنسج  ـ 52085200

 Other fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 52085900

وزنا أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع  00%من قطن، تحتوي على  منسوجة أقمشة 5209
 غم 211من  أكثرمنها 

Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, 

weighing more than 200 g/m2 

 :Unbleached - مقصورةغير  ـ 52091000



Code الوصف Description 

 Plain weave -- سادةـ بنسج  ـ 52091100

   thread twill, including cross twill-4 آthread or-3 -- ثالثي أو رباعي الخيوط، بما فيها التويل المتقاطع ،"سيرجيه" تويلـ بنسج  ـ 52091200

 Other fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 52091900

 :Bleached - مقصورة ـ 52092000

 Plain weave -- سادةـ بنسج  ـ 52092100

أصناف  عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج مصادقـ ـ  ـ 52092110
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52092190

   thread twill, including cross twill-4 آthread or-3 -- ثالثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع ،"سيرجيه" تويلـ بنسج  ـ 52092200

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52092210
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52092290

 Other fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 52092900

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52092910
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52092990

 :Dyed - مصبوغة ـ 52093000

 Plain weave -- سادةـ بنسج  ـ 52093100

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52093110
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52093190

   thread twill, including cross twill-4 آthread or-3 -- ثالثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع ،"سيرجيه" تويلـ بنسج  ـ 52093200

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52093210
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52093290



Code الوصف Description 

 Other fabrics -- أخرىـ نسج  ـ 52093900

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52093910
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52093990

 :Of yarns of different colours - مختلفة األلوان خيوطمن  ـ 52094000

 Plain weave -- سادةـ بنسج  ـ 52094100

   Denim -- ـ دنيم ـ 52094200

 Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill -- ثالثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع ،"سيرجيه" تويلـ بنسج  ـ 52094300

 Other fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 52094900

 :Printed - مطبوعة ـ 52095000

 Plain weave -- سادةـ بنسج  ـ 52095100

   thread twill, including cross twill-4 آthread or-3 -- يل المتقاطعثالثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التو  ،"سيرجيه" تويلـ بنسج  ـ 52095200

 Other fabrics -- منسوج أخر أقمشةـ  ـ 52095900

وزنا من القطن، مخلوطة بصورة  00%من قطن، تحتوي على أقل من  منسوجة أقمشة 5210
لمربع منها عن مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، ال يزيد وزن المتر ا حصريةرئيسية أو 

 غم 211

Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed 

mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2 

 :Unbleached - مقصورةغير  ـ 52101000

 Plain weave -- سادةـ بنسج  ـ 52101100

 Other fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 52101900

 :Bleached - مقصورة ـ 52102000

 Plain weave -- سادةـ بنسج  ـ 52102100

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52102110
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52102190

 Other fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 52102900



Code الوصف Description 

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52102910
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52102990

 :Dyed - مصبوغة ـ 52103000

 Plain weave -- سادةـ بنسج  ـ 52103100

الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  عليها من قبل المدير في وزارة مصادقـ ـ  ـ 52103110
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52103190

   thread twill, including cross twill-4 آthread or-3 -- ما فيها التويل المتقاطعثالثي أو رباعي الخيوط، ب ،"سيرجيه" تويلـ بنسج  ـ 52103200

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52103210
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52103290

 Other fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 52103900

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52103910
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52103990

 :Of yarns of different colours - مختلفة األلوان خيوطمن  ـ 52104000

 Plain weave -- سادةـ بنسج  ـ 52104100

 Other fabrics -- أخرىـ نسج  ـ 52104900

 :Printed - مطبوعة ـ 52105000

 Plain weave -- سادةـ بنسج  ـ 52105100

 Other fabrics -- أخرىـ نسج  ـ 52105900

وزنا من القطن، مخلوطة بصورة  00% من قطن، تحتوي على أقل من  منسوجة أقمشة 5211
 211اكثر من  مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها حصريةرئيسية أو 

 غم

Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed 

mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2 



Code الوصف Description 

 :Unbleached - مقصورةغير  ـ 52111000

 Plain weave -- سادةـ بنسج  ـ 52111100

   thread twill, including cross twill-4 آthread or-3 -- ثالثي أو رباعي الخيوط، بما فيها التويل المتقاطع ،"سيرجيه" تويلـ بنسج  ـ 52111200

 Other fabrics -- أخرىـ نسج  ـ 52111900

 :Bleached - مقصورة ـ 52112000

رة باستخدامها إلنتاج أصناف عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجا مصادقـ ـ  ـ 52112010
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52112090

 :Dyed - مصبوغة ـ 52113000

 Plain weave -- سادةـ بنسج  ـ 52113100

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52113110
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52113190

   thread twill, including cross twill-4 آthread or-3 -- أو رباعي الخيوط، بما فيها التويل المتقاطع ثالثي" سيرجيه" تويلسج ـ بن ـ 52113200

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52113210
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52113290

 Other fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 52113900

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  مصادقـ ـ  ـ 52113910
 01.10 بندال

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52113990

 :Of yarns of different colours - مختلفة األلوان خيوطمن  ـ 52114000

 Plain weave -- سادةـ بنسج  ـ 52114100

   Denim -- ـ دنيم ـ 52114200

 Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill -- ثالثي أو رباعي الخيوط، بما فيها التويل المتقاطع ،"سيرجيه" تويلـ بنسج  ـ 52114300



Code الوصف Description 

 Other fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 52114900

 :Printed - مطبوعة ـ 52115000

 Plain weave -- سادةـ بنسج  ـ 52115100

   thread twill, including cross twill-4 آthread or-3 -- ثالثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع ،"سيرجيه" تويلـ بنسج  ـ 52115200

 Other fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 52115900

 Other woven fabrics of cotton من قطنأخر،  منسوجة أقمشة 5212

 :Weighing not more than 200 g/m² - غم 111المربع منها أكثر من  المترال يزن  ـ 52121000

 Unbleached -- مقصورةـ غير  ـ 52121100

   Bleached -- مقصورةـ  ـ 52121200

و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة مصادقـ ـ  ـ 52121210
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52121290

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 52121300

المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف عليها من قبل  مصادقـ ـ  ـ 52121310
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52121390

 Of yarns of different colours -- مختلفة األلوان خيوطـ من  ـ 52121400

 Printed -- مطبوعةـ  ـ 52121500

 :Weighing more than 200 g/m² - غم 111المربع منها أكثر من  المتريزن  ـ 52122000

 Unbleached -- مقصورةـ غير  ـ 52122100

   Bleached -- مقصورةـ  ـ 52122200

ي وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف عليها من قبل المدير ف مصادقـ ـ  ـ 52122210
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52122290

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 52122300



Code الوصف Description 

عليها من قبل المدير في وزارة الصناعة و التجارة باستخدامها إلنتاج أصناف  قمصادـ ـ  ـ 52122310
 01.10 البند

Certified by the Director in the Ministry of Industry and Trade for the 

production of items using item 30.05 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 52122390

 Of yarns of different colours -- األلوان مختلفة خيوطـ من  ـ 52122400

 Printed -- مطبوعةـ  ـ 52122500

 .Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn نباتية اخر، خيوط من ورق ونسجها نسجية ألياف 53

بما فيها فضالت )ان مشغول و لكن غير مغزول؛ مشاقة و فضالت الكت أوخام  كتان 5301
 (النسالةالخيوط و 

Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste 

and garnetted stock) 

 Flax, raw or retted - أو معطن خامكتان  ـ 53011000

 :Flax, broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not spun - مغزول أو ممشق أو ممشط أو معالج بطريقة أخرى، و لكن غير مكسركتان  ـ 53012000

 Broken or scutched -- ممشق أوـ مكسر  ـ 53012100

   Other -- غيرهاـ  ـ 53012900

 Flax tow and waste - فضالت كتان ومشاقة  ـ 53013000

بما )ن غير مغزول؛ مشاقة و فضالت القنب خام أو معالج، و لك( كانابيس ساتيفا) قنب 5302
 (الخيوط و النسالة فضالتفيها 

True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and 

waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock) 

 True hemp, raw or retted - أو معطن خامقنب  ـ 53021000

   Other - غيرها ـ 53029000

، خاما أو معالجة، (باستثناء الكتان و القنب و الرامي)نسجيه لحائية أخر  أليافأو  جوت 5303
 (بما فيها فضالت الخيوط و النسالة)غير مغزولة؛ مشاقة و فضالت هذه األلياف  لكنو 

Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie), raw or 

processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste 

and garnetted stock) 

 Jute and other textile bast fibres, raw or retted - نسجيه لحائية أخر، خاما أو معطنة أليافجوت و  ـ 53031000

   Other - غيرها ـ 53039000

و ألياف نسجيه نباتية  رامي، "(ني موزاتكستيليس"قنب مانيال أو " )أباكا"الهند،  جوز ألياف 5305
و لكن غير مغزولة؛ مشاقة و  معالجةأخر غير مذكورة و ال داخلة في مكان أخر، خاما أو 

 (النسالةبما فيها فضالت الخيوط و )فضالت هذه األلياف 

Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other vegetable 

textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not 

spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted 

stock) 

 Flax yarn كتان خيوط 5306



Code الوصف Description 

 Single - مفردة ـ 53061000

 Multiple (folded) or cabled - متعددة الزوي أومزوية  ـ 53062000

 Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading No 5303 00.10أو من ألياف نسجيه لحائية أخر داخلة في البند  جوتمن  خيوط 5307

 Single - مفردة ـ 53071000

 Multiple (folded) or cabled - يمتعددة الزو  أومزوية  ـ 53072000

 Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn نسجيه نباتية أخر؛ خيوط من ورق أليافمن  خيوط 5308

 Coir yarn - ألياف جوز الهند منخيوط  ـ 53081000

 True hemp yarn - قنب منخيوط  ـ 53082000

   Other - غيرها ـ 53089000

 Woven fabrics of flax من كتان منسوجة اقمشة 5309

 :Containing 85% or more by weight of flax - أو أكثر وزنا من الكتان 00%  علىتحتوي  ـ 53091000

 Unbleached or bleached -- أو غير مقصورة مقصورةـ  ـ 53091100

   Other -- غيرهاـ  ـ 53091900

 :Containing less than 85% by weight of flax - وزنا من الكتان 00% ن أقل م علىتحتوي  ـ 53092000

 Unbleached or bleached -- أو غير مقصورة مقصورةـ  ـ 53092100

   Other -- غيرهاـ  ـ 53092900

 Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 00.10أو من ألياف نسجيه لحائية أخر داخلة في البند  جوتمن  نسج 5310

 Unbleached - مقصورةغير  ـ 53101000

   Other - غيرها ـ 53109000

 Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn نسجيه نباتية أخر؛ نسج من خيوط من ورق أليافمن  نسج 5311

 .Man-made filaments; strip and the like of man-made textile materials .او اصطناعية تركيبية شعيرات 54

 Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale من شعيرات تركيبية أو اصطناعية، و إن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة الخياطة خيوط 5401

 Of synthetic filaments - تركيبية عيراتشمن  ـ 54011000

 Put up for retail sale --- مهيأة للبيع بالتجزئة غيرـ ـ  ـ 54011010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 54011019



Code الوصف Description 

 Other --- للبيع بالتجزئة مهيأةـ ـ  ـ 54011090

   (التكستورية)معدلة البنية  خيوطـ ـ ـ  ـ 54011091

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 54011099

 Of artificial filaments - اصطناعية شعيراتمن  ـ 54012000

 Put up for retail sale --- بالتجزئةديسيتكس باستثناء الخيوط المعدلة البنية، غير مهيأة للبيع  01لغاية  قياسهاـ ـ  ـ 54012010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54012090

، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الخيوط (غير خيوط الخياطة) اتشعير من  خيوط 5402
 ديسيتكس 01بمقاس أقل من  التركيبيةالمفردة 

Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, 

including synthetic monofilament of less than 67 decitex 

 High tenacity yarn of nylon or other polyamides - المتانة من نايلون أو بولي أميدات أخر عاليةخيوط  ـ 54021000

   ارميداتـ من  ـ 54021100

   Other -- غيرهاـ  ـ 54021900

 High tenacity yarn of polyesters - سترات بوليالمتانة من  عاليةخيوط  ـ 54022000

 :Textured yarn - (التكستورية)البنية  لةمعدخيوط  ـ 54023000

 Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn not more than 50 tex -- تكس 01أو من بولي أميدات أخر، ال يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن  نايلونـ من  ـ 54023100

 Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn more than 50 tex -- تكس 01يد مقاس الخيط المفرد منها عن أو من بولي أميدات أخر يز  نايلونـ من  ـ 54023200

 Of polyesters -- سترات بوليـ من  ـ 54023300

   Other -- غيرهاـ  ـ 54023900

 :Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre - رمة في المترب 01مفردة، غير مفتولة أو مفتولة بما ال يزيد عن أخر،خيوط  ـ 54024000

   Other, of nylon or other polyamides -- من نايلون أو من بولي أميدات أخر غيرها،ـ  ـ 54024500

   Other, of polyesters, partially oriented -- (P.O.Y)، من بولي سترات، موّجهة جزئيا  غيرهاـ  ـ 54024600

   Other, of polyesters -- ، من بولي سترات غيرهاـ  ـ 54024700

   Other, of polypropylene -- من بولي بروبلين غيرها،ـ  ـ 54024800

   Other -- غيرهاـ  ـ 54024900

 :Other yarn, single, with a twist exceeding 50 turns per metre - لمتربرمة في ا 01مفردة، مفتولة بما يزيد عن  أخر،خيوط  ـ 54025000

 Of nylon or other polyamides -- أو من بولي أميدات أخر نايلونـ من  ـ 54025100



Code الوصف Description 

 Of polyesters -- سترات بوليـ من  ـ 54025200

   Other -- غيرهاـ  ـ 54025900

 :Other yarn, multiple (folded) or cabled - تعددة الزوىمزوية أو م أخر،خيوط  ـ 54026000

 Of nylon or other polyamides -- أو من بولي أميدات أخر نايلونـ من  ـ 54026100

 Of polyesters -- سترات بوليـ من  ـ 54026200

   Other -- غيرهاـ  ـ 54026900

غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها (عدا خيوط الخياطة)اصطناعية  شعيراتمن  خيوط 5403
 ديسيتكس 01االصطناعية بمقاس أقل من  المفردةالشعيرات 

Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, 

including artificial monofilament of less than 67 decitex 

 High tenacity yarn of viscose rayon - ة من حرير فسكوزالمتان عاليةخيوط  ـ 54031000

 :Other yarn, single - مفردة أخر،خيوط  ـ 54033000

 Of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120 turns per metre -- برمة في المتر 011فسكوز، غير مفتولة أو مفتولة بما ال يزيد عن  حريرـ من  ـ 54033100

 Of viscose rayon, with a twist exceeding 120 turns per metre -- برمة في المتر 011فسكوز، مفتولة بما يزيد عن  حريرـ من  ـ 54033200

 Of cellulose acetate -- السلولوز أسيتاتـ من  ـ 54033300

   Other -- غيرهاـ  ـ 54033900

 :Other yarn, multiple (folded) or cabled - ة أو متعددة الزويمزوي أخر،خيوط  ـ 54034000

 Of viscose rayon -- فسكوز حريرـ من  ـ 54034100

 Of cellulose acetate -- السلولوز أسيتاتـ من  ـ 54034200

   Other -- غيرهاـ  ـ 54034900

د أي مقاس لمقطعها العرضي ديسيتكس أو أكثر، ال يزي 01تركيبية بمقاس  مفردة شعيرات 5404
من مواد نسجيه تركيبية، ال ( مثل القش الصناعي)صفيحات و أشكال مماثلة  مم؛ 1عن 
 مم 0الظاهر عن  عرضهايزيد 

Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional 

dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of 

synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm 

 Monofilament - مفردةشعيرات  ـ 54041000

   Monofilament - (االستومير)للمط  قابلةـ   ـ 54041100

   Other, of polypropylene -- من بولي بروبلين غيرها،ـ  ـ 54041200

   Other -- غيرهاـ  ـ 54041900



Code الوصف Description 

   Other - غيرها ـ 54049000

ديسيتكس أو أكثر، ال يزيد أي مقاس لمقطعها  01اصطناعية بمقاس  مفردة شعيرات 5405
من مواد نسجيه ( مثل القش الصناعي)صفيحات و أشكال مماثلة  مم؛ 1العرضي عن 

 مم 0الظاهر عن  عرضهااصطناعية،ال يزيد 

Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional 

dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of 

artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm 

 Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale ، مهيأة للبيع بالتجزئة(عدا خيوط الخياطة)تركيبية أو اصطناعية  شعيراتمن  خيوط 5406

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54061090

من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها النسج المتحصل عليها من  منسوجة أقمشة 5407
 00.10في البند  الداخلةالمواد 

Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained 

from materials of heading 5404 

متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر  منسوجةأقمشة  ـ 54071000
 بولي سترات منأو 

- Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides or 

of polyesters 

 Woven fabrics obtained from strip or the like - من صفيحات و أشكال مماثلة منسوجةأقمشة  ـ 54072000

 Fabrics specified in Note 9 to Section XI - من القسم الحادي عشر 1في المالحظة  محددة" نسج" ـ 54073000

وزنا أو أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات  00%أخر، تحتوي على  منسوجةأقمشة  ـ 54074000
 أخر

- Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of filaments of nylon or 

other polyamides: 

 Unbleached or bleached -- أو مقصورة مقصورةـ غير  ـ 54074100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54074190

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 54074200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54074290

   Of yarns of different colours -- مختلفة األلوان خيوطـ من  ـ 54074300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54074390

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 54074400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54074490

وزنا أو أكثر من شعيرات بوليستر المعدلة بنيتها  00%أخر، تحتوي على  منسوجةأقمشة  ـ 54075000
 (التكستوية)

- Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of textured polyester 

filaments: 

 or more by weight of textured polyester % آ85 آOther woven fabrics, containing - أو مقصورة مقصورةـ غير  ـ 54075100

filaments   



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54075190

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 54075200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54075290

   Of yarns of different colours -- مختلفة األلوان خيوطـ من  ـ 54075300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54075390

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 54075400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54075490

 :Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of polyester filaments - وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر 00%أخر، تحتوي على  منسوجةأقمشة  ـ 54076000

   or more by weight of polyester filaments % آ85 آOther woven fabrics, containing - (التكستورية)أو أكثر وزنا من شعيرات البوليستر غير المعدلة بنيتها  00%على  تحتويـ  ـ 54076100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54076190

   Other -- غيرهاـ  ـ 54076900

 :Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of synthetic filaments - وزنا أو أكثر من الشعيرات التركيبية 00%أخر، تحتوي على وجةمنسأقمشة  ـ 54077000

   or more by weight of synthetic filaments % آ85 آOther woven fabrics, containing - أو مقصورة مقصورةـ غير  ـ 54077100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54077190

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 54077200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54077290

   Of yarns of different colours -- مختلفة األلوان خيوطـ من  ـ 54077300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54077390

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 54077400

   Other --- يرهاغـ ـ  ـ 54077490

وزنا من الشعيرات التركيبية، مخلوطة  00%أخر، تحتوي على أقل من  منسوجةأقمشة  ـ 54078000
 أو حصرية بالقطن رئيسيةبصورة 

- Other woven fabrics, containing less than 85% by weight of synthetic filaments, 

mixed mainly or solely with cotton: 

 ,by weight of synthetic filaments % آ85 آOther woven fabrics, containing less than - أو مقصورة مقصورةـ غير  ـ 54078100

mixed mainly or solely with cotton   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54078190

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 54078200



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54078290

   Of yarns of different colours -- مختلفة األلوان خيوطـ من  ـ 54078300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54078390

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 54078400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54078490

 :Other woven fabrics - أخر منسوجةأقمشة  ـ 54079000

   Other woven fabrics - أو مقصورة مقصورةـ غير  ـ 54079100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54079190

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 54079200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54079290

   Of yarns of different colours -- مختلفة األلوان خيوطـ من  ـ 54079300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54079390

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 54079400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54079490

من خيوط ذات شعيرات اصطناعية، بما فيها النسج المتحصل عليها من  منسوجة أقمشة 5408
 00.10في البند  الداخلةالمواد 

Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained 

from materials of heading 5405 

   Woven fabrics obtained from high-tenacity yarn of viscose rayon - متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير فسكوز منسوجةأقمشة  ـ 54081000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54081090

أو وزنا أو أكثر من شعيرات أو من صفيحات  00%أخر، تحتوي على  منسوجةأقمشة  ـ 54082000
 اصطناعية مماثلة،أشكال 

- Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of artificial filament or 

strip or the like: 

 or more by weight of artificial filament or % آ85 آOther woven fabrics, containing - أو مقصورة مقصورةـ غير  ـ 54082100

strip or the like   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54082190

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 54082200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54082290

   Of yarns of different colours -- مختلفة األلوان خيوطـ من  ـ 54082300



Code الوصف Description 

   00للقسم  1محددة بالمالحظة رقم  أقمشةـ ـ  ـ 54082340

   Other --- هاغير ـ ـ  ـ 54082390

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 54082400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54082490

 :Other woven fabrics - أخر منسوجةأقمشة  ـ 54083000

   Other woven fabrics - أو مقصورة مقصورةـ غير  ـ 54083100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54083190

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 54083200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54083290

   Of yarns of different colours -- مختلفة األلوان خيوطـ من  ـ 54083300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54083390

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 54083400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 54083490

 .Man-made staple fibres .او اصطناعية غير مستمرة تركيبية الياف 55

 Synthetic filament tow تركيبية شعيراتمن  خصل 5501

   Of nylon or other polyamides - أو من بولي أميدات أخر نايلونمن  ـ 55011000

   Of polyesters - بوليسترمن  ـ 55012000

   Acrylic or modacrylic - أو مود أكريليك أكريليك ـ 55013000

   Of polypropylene - بروبلين بوليمن  ـ 55014000

   Other - غيرها ـ 55019000

 Artificial filament tow اصطناعية شعيراتمن  خصل 5502

 Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for غير مستمرة ،غير مندوفة و ال ممشطة و ال محضرة بطريقة أخرى للغزل تركيبة ألياف 5503

spinning 

 Of nylon or other polyamides - أو من بولي أميدات أخر نايلونمن  ـ 55031000

   Of nylon or other polyamides - أراميدات منـ    ـ 55031100

   Other --- غيرهاـ   ـ 55031900



Code الوصف Description 

   Of polyesters - بوليسترمن  ـ 55032000

   Acrylic or modacrylic - أو مود أكريليك يليكأكر  ـ 55033000

   Of polypropylene - بروبلين بوليمن  ـ 55034000

   Other - غيرها ـ 55039000

 Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for غير مستمرة، غير مندوفة و ال ممشطة و ال محضرة بطريقة أخرى للغزل اصطناعية ألياف 5504

spinning 

   Of viscose rayon - الفسكوز حريرمن  ـ 55041000

   Other - غيرها ـ 55049000

بما فيها نفاية الفضالت و فضالت الخيوط و )تركيبية أو اصطناعية  ألياف فضالت 5505
 (النسالة

Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres 

   Of synthetic fibres - تركيبية أليافمن  ـ 55051000

   Of artificial fibres - اصطناعية أليافمن  ـ 55052000

 Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل تركيبية ألياف 5506

   Of nylon or other polyamides - أو من بولي أميدات أخر نايلونمن  ـ 55061000

   Of polyesters - بوليسترمن  ـ 55062000

   Acrylic or modacrylic - أو مود أكريليك أكريليك ـ 55063000

   Other - غيرها ـ 55069000

 Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning ة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزلغير مستمر  اصطناعية ألياف 5507

من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، و إن كانت مهيأة للبيع  للخياطة خيوط 5508
 بالتجزئة

Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale 

   Of synthetic staple fibres - تركيبية غير مستمرة أليافمن  ـ 55081000

   Of artificial staple fibres - اصطناعية غير مستمرة أليافمن  ـ 55082000

 Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail بالتجزئة ، من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع(عدا خيوط الخياطة) خيوط 5509

sale 

وزنا أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو غيره من البولي  00%  علىتحتوي  ـ 55091000
 أميدات

- Containing 85% or more by weight of staple fibres of nylon or other polyamides: 

 or more by weight of staple fibres of nylon or other polyamides % آ85 آContaining - مفردةـ  ـ 55091100



Code الوصف Description 

  

   Multiple (folded) or cabled yarn -- أو متعددة الزوى مزويةـ  ـ 55091200

 :Containing 85% or more by weight of polyester staple fibres - من بوليستر وزنا أو أكثر من ألياف غير مستمرة 00% علىتحتوي  ـ 55092000

   or more by weight of polyester staple fibres % آ85 آContaining - مفردةـ  ـ 55092100

   Multiple (folded) or cabled yarn -- أو متعددة الزوى مزويةـ  ـ 55092200

   Other --- اغيرهـ ـ  ـ 55092290

 :Containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres - وزنا أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك، غير مستمرة 00%  علىتحتوي  ـ 55093000

   or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres % آ85 آContaining - مفردةـ  ـ 55093100

   Multiple (folded) or cabled yarn -- أو متعددة الزوى مزويةـ  ـ 55093200

 :Other yarn, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres - وزنا أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة 00%تحتوي على  أخرى،خيوط  ـ 55094000

   or more by weight of synthetic staple fibres % آ85 آOther yarn, containing - مفردة ـ ـ 55094100

   Multiple (folded) or cabled yarn -- أو متعددة الزوى مزويةـ  ـ 55094200

 :Other yarn, of polyester staple fibres - من ألياف غير مستمرة من بوليستر أخرخيوط  ـ 55095000

   Other yarn, of polyester staple fibres - بصورة رئيسية أو حصرية بألياف اصطناعية غير مستمرة مخلوطةـ  ـ 55095100

   Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair -- بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم مخلوطةـ  ـ 55095200

   Mixed mainly or solely with cotton -- رئيسية أو حصرية بقطنبصورة  مخلوطةـ  ـ 55095300

   Other -- غيرهاـ  ـ 55095900

 :Other yarn, of acrylic or modacrylic staple fibres - من ألياف أكريليك أو مود أكريليك، غير مستمرة أخر،خيوط  ـ 55096000

   Other yarn, of acrylic or modacrylic staple fibres - صوف أو وبر ناعمبصورة رئيسية أو حصرية ب مخلوطةـ  ـ 55096100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 55096190

   Mixed mainly or solely with cotton -- بصورة رئيسية أو حصرية بقطن مخلوطةـ  ـ 55096200

   Other -- غيرهاـ  ـ 55096900

 :Other yarn - أخرخيوط  ـ 55099000

   Other yarn - بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم مخلوطةـ  ـ 55099100

   Mixed mainly or solely with cotton -- بصورة رئيسية أو حصرية بقطن مخلوطةـ  ـ 55099200



Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 55099900

 Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، من ألياف اصطناعية غير مستمرة(عدا خيوط الخياطة) خيوط 5510

sale 

 :Containing 85% or more by weight of artificial staple fibres - وزنا أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة 00% علىتحتوي  ـ 55101000

   or more by weight of artificial staple fibres % آ85 آContaining - مفردةـ  ـ 55101100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 55101190

   Multiple (folded) or cabled yarn -- أو متعددة الزوى مزويةـ  ـ 55101200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 55101290

   Other yarn, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair - رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعممخلوطة بصورة  أخر،خيوط  ـ 55102000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 55102090

   Other yarn, mixed mainly or solely with cotton - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن أخر،خيوط  ـ 55103000

   Other --- غيرهاـ  ـ ـ 55103090

   Other yarn - أخرخيوط  ـ 55109000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 55109090

، من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، مهيأة للبيع (عدا خيوط الخياطة) خيوط 5511
 بالتجزئة

Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail 

sale 

   or more by weight of such fibres % آ85 آOf synthetic staple fibres, containing - وزنا أو أكثر من تلك األلياف 00%تركيبية غير مستمرة، تحتوي على  أليافمن  ـ 55111000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 55111090

   by weight of such fibres % آ85 آOf synthetic staple fibres, containing less than - وزنا من تلك األلياف 00%على أقل من  تركيبية غير مستمرة، تحتوي أليافمن  ـ 55112000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 55112090

   Of artificial staple fibres - اصطناعية غير مستمرة أليافمن  ـ 55113000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 55113090

أو أكثر وزنا من تلك  00% من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على  منسوجة أقمشة 5512
 األلياف

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of 

synthetic staple fibres 

 :Containing 85% or more by weight of polyester staple fibres - ستمرة من بوليستروزنا أو أكثر من ألياف غير م 00% علىتحتوي  ـ 55121000

   or more by weight of polyester staple fibres % آ85 آContaining - أو مقصورة مقصورةـ غير  ـ 55121100



Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 55121900

 :Containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres - لياف أكريليك أو مود أكريليك، غير مستمرةوزنا أو أكثر من أ 00% علىتحتوى  ـ 55122000

   or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres % آ85 آContaining - أو مقصورة مقصورةـ غير  ـ 55122100

   Other -- غيرهاـ  ـ 55122900

   Other - غيرها ـ 55129000

   Other - أو مقصورة مقصورةـ غير  ـ 55129100

   Other -- غيرهاـ  ـ 55129900

وزنا من تلك  00%من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من  منسوجة أقمشة 5513
 2م/جم 111بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن ال يتجاوز  مخلوطةاأللياف، 

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight 

of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not 

exceeding 170 g/m2 

 :Unbleached or bleached - أو مقصورة مقصورةغير  ـ 55131000

   Unbleached or bleached - مرة، من بوليستر، بنسج سادةغير مست أليافـ من  ـ 55131100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 55131190

فيه  بماأو رباعي الخيوط ،  ثالثي" سرجيه"غير مستمرة، من بوليستر، بنسج  أليافـ من  ـ 55131200
 التويل المتقاطع

-- 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres 

   Other woven fabrics of polyester staple fibres -- منسوجة، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر أقمشةـ  ـ 55131300

   Other woven fabrics -- منسوجة أقمشةـ  ـ 55131900

 :Dyed - مصبوغة ـ 55132000

   Dyed - ر، بنسج سادةغير مستمرة، من بوليست أليافـ من  ـ 55132100

   Other woven fabrics of polyester staple fibres -- منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر أقمشةـ  ـ 55132300

   Other woven fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 55132900

 :Of yarns of different colours - مختلفة األلوان خيوطمن  ـ 55133000

   Of yarns of different colours - غير مستمرة، من بوليستر، بنسج سادة أليافـ من  ـ 55133100

   Other woven fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 55133900

 :Printed - مطبوعة ـ 55134000

   Printed - غير مستمرة، من بوليستر، بنسج سادة أليافـ من  ـ 55134100



Code الوصف Description 

   Other woven fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 55134900

وزنا من تلك  00%من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من  منسوجة أقمشة 5514
 2م/غم 111بصورة رئيسية أو حصرية مع قطن بوزن يتجاوز  مخلوطةاأللياف 

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight 

of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight 

exceeding 170 g/m2 

 :Unbleached or bleached - أو مقصورة مقصورةغير  ـ 55141000

   Unbleached or bleached - غير مستمرة، من بوليستر، بنسج سادة أليافـ من  ـ 55141100

بما فيه  الخيطأو رباعي  ثالثي" سرجيه"غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل  أليافـ من  ـ 55141200
 التويل المتقطع

-- 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres 

   Other woven fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 55141900

 :Dyed - مصبوغة ـ 55142000

   Dyed - غير مستمرة، من بوليستر، بنسج سادة أليافـ من  ـ 55142100

فيه  بماأو رباعي ،  ثالثي" سرجيه"غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل  أليافـ من  ـ 55142200
 التويل المتقاطع

-- 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres 

   Other woven fabrics of polyester staple fibres -- منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر أقمشةـ  ـ 55142300

   Other woven fabrics -- منسوجة أخر أقمشةـ  ـ 55142900

   Of yarns of different colours - مختلفة األلوان خيوطمن  ـ 55143000

 :Printed - مطبوعة ـ 55144000

   Printed - غير مستمرة، من بوليستر، بنسج سادة أليافـ من  ـ 55144100

فيه  بماأو رباعي ،  ثالثي" سرجيه"غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل  أليافـ من  ـ 55144200
 التويل المتقاطع

-- 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres 

   Other woven fabrics of polyester staple fibres -- منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر أقمشةـ  ـ 55144300

   Other woven fabrics -- منسوجة أقمشةـ  ـ 55144900

 Other woven fabrics of synthetic staple fibres أخر، من ألياف تركيبية غير مستمرة منسوجة أقمشة 5515

 :Of polyester staple fibres - غير مستمرة، من بوليستر أليافمن  ـ 55151000

   Of polyester staple fibres - بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف حرير فسكوز غير مستمرة مخلوطةـ  ـ 55151100

   Mixed mainly or solely with man-made filaments -- يرات تركيبية أو اصطناعيةبصورة رئيسية أو حصرية بشع مخلوطةـ  ـ 55151200



Code الوصف Description 

   Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair -- بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم مخلوطةـ  ـ 55151300

   Other -- غيرهاـ  ـ 55151900

 :Of acrylic or modacrylic staple fibres - و مود أكريليك غير مستمرةأكريليك أ أليافمن  ـ 55152000

   Of acrylic or modacrylic staple fibres - بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية مخلوطةـ  ـ 55152100

   Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair -- بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم مخلوطةـ  ـ 55152200

   Other -- غيرهاـ  ـ 55152900

 :Other woven fabrics - أخر منسوجةأقمشة  ـ 55159000

   Other woven fabrics - بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية مخلوطةـ  ـ 55159100

   Other -- غيرهاـ  ـ 55159900

 Woven fabrics of artificial staple fibres من ألياف اصطناعية غير مستمرة منسوجة أقمشة 5516

 :Containing 85% or more by weight of artificial staple fibres - وزنا أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة 00%  علىتحتوي  ـ 55161000

   or more by weight of artificial staple fibres % آ85 آContaining - أو مقصورة مقصورةـ غير  ـ 55161100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 55161190

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 55161200

   Of yarns of different colours -- مختلفة األلوان خيوطـ من  ـ 55161300

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 55161400

وزنا من ألياف اصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة  00% أقل من  لىعتحتوي  ـ 55162000
 بشعيرات تركيبية أو اصطناعية حصريةرئيسية أو 

- Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or 

solely with man-made filaments: 

 by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or % آ85 آContaining less than - أو مقصورة مقصورةـ غير  ـ 55162100

solely with man-made filaments   

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 55162200

   Of yarns of different colours -- مختلفة األلوان خيوطـ من  ـ 55162300

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 55162400

وزنا من ألياف اصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية  00%أقل من  علىتحتوي  ـ 55163000
 بصوف أو وبر ناعم حصريةأو 

- Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or 

solely with wool or fine animal hair: 

 by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or % آ85 آContaining less than - أو مقصورة ةمقصور ـ غير  ـ 55163100



Code الوصف Description 

solely with wool or fine animal hair   

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 55163200

   Of yarns of different colours -- مختلفة األلوان خيوطـ من  ـ 55163300

   Printed -- وعةمطبـ  ـ 55163400

وزنا من ألياف اصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية  00%أقل من  علىتحتوي  ـ 55164000
 بقطن حصريةأو 

- Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or 

solely with cotton: 

 by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or % آ85 آContaining less than - أو مقصورة مقصورةـ غير  ـ 55164100

solely with cotton   

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 55164200

   Of yarns of different colours -- مختلفة األلوان خيوطـ من  ـ 55164300

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 55164400

   Other - يرهاغ ـ 55169000

   Other - أو مقصورة مقصورةـ غير  ـ 55169100

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 55169200

   Of yarns of different colours -- مختلفة األلوان خيوطـ من  ـ 55169300

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 55169400

، اصناف صناعة وال منسوجات، خيوط خاصة، خيوط حزم، حبال وامراس لباد حشو، 56
 . الحبال

Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables 

and articles thereof. 

مم  0نسجية و أصناف من هذا الحشو؛ ألياف نسجية ال يزيد طولها عن  موادمن  حشو 5601
 من مواد نسجية عقدو ( زغب)

Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not 

exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps 

 Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar - صحية و حفاظات لألطفال و أصناف مماثلة للوقاية الصحية، من حشو واقياتفوط و  ـ 56011000

sanitary articles, of wadding   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 56011090

 :Wadding; other articles of wadding - أخرى من حشو أصنافحشو؛  ـ 56012000

   Wadding; other articles of wadding - قطنـ من  ـ 56012100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 56012190

   Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 56012200



Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 56012900

   Textile flock and dust and mill neps - نسجيةنسجى و عقد، من مواد  غبارزغب و  ـ 56013000

 Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated كان مشربا أو مطليا أو مغطى منضدا إنو  لباد، 5602

   Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics - الحياكة لأللياف" بالغرزـ  التجمع"منتجات  و  إبرةلباد  ـ 56021000

 :Other felt, not impregnated, coated, covered or laminated - غير مشرب و ال مطلي و ال منضد أخر،لباد  ـ 56022000

   Other felt, not impregnated, coated, covered or laminated - أو من وبر ناعم صوفـ من  ـ 56022100

   Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 56022900

   Other - غيرها ـ 56029000

 Non-wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated طلية أو منضدة، و إن كانت مشربة أو م(أقمشة غير منسوجة) منسوجات ال 5603

 :Of man-made filaments - تركيبية أو اصطناعية شعيراتمن  ـ 56031000

   Of man-made filaments - 1م/غم 10يزيد  الـ بوزن  ـ 56031100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 56031190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 56031199

   ²آbut not more than 70 g/m ²آWeighing more than 25 g/m -- 1م/غم 11و لكن ال يتجاوز  1م/غم 10عن  يزيدـ بوزن  ـ 56031200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 56031290

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 56031299

   ²آbut not more than 150 g/m ²آWeighing more than 70 g/m -- 1م/غم 001لكن ال يتجاوز  و 1م/غم 11عن  يزيدـ بوزن  ـ 56031300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 56031390

   ²آWeighing more than 150 g/m -- 1م/غم 001عن  يزيدـ بوزن  ـ 56031400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 56031490

   Other - غيرها ـ 56039000

   Other - 1م/غم 10يزيد  الـ بوزن  ـ 56039100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 56039190

   ²آbut not more than 70 g/m ²آWeighing more than 25 g/m -- 1م/غم 11و لكن ال يتجاوز  1م/غم 10عن  يزيدـ بوزن  ـ 56039200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 56039290



Code الوصف Description 

   ²آbut not more than 150 g/m ²آWeighing more than 70 g/m -- 1م/غم 001و لكن ال يتجاوز  1م/غم 11عن  يزيدـ بوزن  ـ 56039300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 56039390

   ²آWeighing more than 150 g/m -- 1م/غم 001عن  يزيدـ بوزن  ـ 56039400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 56039490

ن مطاط، مغطاة بمواد نسجية؛ خيوط نسجية، و صفيحات و أشكال مماثلة م وحبال خيوط 5604
، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة 00.10أو  00.10الداخلة فـي البند  األصنافمن 

 أو لدائن بمطاط

Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of 

heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber 

or plastics 

   Rubber thread and cord, textile covered - من مطاط، مغطاة بمواد نسجية حبالخيوط و  ـ 56041000

المتانة من بوليستر، من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من حرير فسكوز،  عاليةخيوط  ـ 56042000
 أو مطلية مشربة

- High tenacity yarn of polyesters, of nylon or other polyamides or of viscose 

rayon, impregnated or coated 

 Other,not put up for retail sale --- فسكوز أو خيوط بوليستر،مشربة أو مغطاة بمطاط مبركن حريرـ ـ  ـ 56042020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 56042090

   Other - غيرها ـ 56049000

 Semi-surgical thread of rayon --- بالمطاط معالجةـ ـ  ـ 56049010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 56049090

معدنية، و إن كانت بريما مؤلفة من خيوط نسجية، من صفيحات أو أشكال  نسجية خيوط 5605
، مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو  00.10أو البند  00.10يدخل في البند  ممامماثلة 

 أو مغطاة بمعدن مساحيق،صفيحات 

Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like 

of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or 

powder or covered with metal 

 00.10أو البند  00.10و بريم من صفيحات و أشكال مماثلة يدخل في البند  بريم، خيوط 5606
بما فيها )؛ خيوط قطيفة؛ (و عدا خيوط بريم شعر الخيل 00.10البند  أصنافعدا )

 ، خيوط السلسلة(المزغبة القطيفةالخيوط 

Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other 

than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn 

(including flock chenille yarn); loop wale-yarn 

حبال و أمراس ، سواء كانت مضفورة أم ال، و إن كانت مشربة أو مطلية أو  وحزم  خيوط 5607
 أو باللدائن بالمطاطمغلفة 

Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and 

whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or 

plastics 

 Of jute or other textile bast fibres of heading 53.03 - 00.10من ألياف نسجية لحائية أخر من البند  أومن جوت  ـ 56071000

 :Of sisal or other textile fibres of the genus Agave - "أجاف"أو من ألياف نسجية أخر من نوع  سيزالمن  ـ 56072000



Code الوصف Description 

   Of sisal or other textile fibres of the genus Agave - أو حزم ربطـ خيوط  ـ 56072100

   Other -- غيرهاـ  ـ 56072900

 :Of polyethylene or polypropylene - بولي بروبلين اثيلين أو بوليمن  ـ 56074000

   Of polyethylene or polypropylene - أو حزم ربطـ خيوط  ـ 56074100

   Other -- غيرهاـ  ـ 56074900

   Of other synthetic fibres - تركيبية أخر أليافمن  ـ 56075000

   Other - غيرها ـ 56079000

   Other --- يرهاغـ ـ  ـ 56079090

معقودة، من خيوط حزم أو أمراس أو حبال؛ قطعا أو أطواال، شباك جاهزة  بعيون شباك 5608
 و غيرها من الشباك الجاهزة، من مواد نسجية األسماكلصيد 

Knotted netting of twine, cordage or rope; made-up fishing nets and other 

made-up nets, of textile materials 

 :Of man-made textile materials - نسجية اصطناعية أو تركيبية موادمن  ـ 56081000

   Of man-made textile materials - لصيد األسماك جاهزةـ شباك  ـ 56081100

   Other -- غيرهاـ  ـ 56081900

   Other - غيرها ـ 56089000

أو  00.10أو أشكال مماثلة داخلة في البند  من خيوط، أو من صفيحات مصنوعة أصناف 5609
 من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر أو، 00.10

Articles of yarn, strip or the like of heading 5404 or 5405, twine, cordage, rope 

or cables, not elsewhere specified or included 

 .Carpets and other textile floor coverings .ارضيات اخر من مواد نسجية طيةوأغ سجاد 57

أرضيات أخر من مواد نسجية ذات خمل معقود أو ملفوف، و إن كان  أغطيةو  سجاد 5701
 جاهزة

Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made-up 

   Of wool or fine animal hair - وبر ناعممن  أومن صوف  ـ 57011000

   Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 57019000

أرضيات أخر من مواد نسجية، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو بألياف  أغطيةو  سجاد 5702
" السوماك" أو" الشوماك" أو" بالكليم"كانت جاهزة، بما فيها األنواع المعروفة  إنمغروزة، و 

 المماثلة اليدوية النسج البسطوغيرها من  ،"الكرماني" أو

Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, 

whether or not made-up, including ‘Kelem’, ‘Schumacks’, ‘Karamanie’ and 

similar hand-woven rugs 

-Karamanieâ€™ and similar handک€Schumacksâ€™, âک€Kelemâ€™, âک€â - النسج يدويةو بسط مماثلة  ،"كرماني" أو" شوماك" وأ" كليم" ـ 57021000

woven rugs   



Code الوصف Description 

   Floor coverings of coconut fibres (coir) - ( COIR)  من ألياف جوز الهند أرضياتأغطية  ـ 57022000

 :Other, of pile construction, not made up - اهزةغير ج مخملية،غيرها،  ـ 57023000

   Other, of pile construction, not made-up - أو من وبر ناعم صوفـ من  ـ 57023100

   Of man-made textile materials -- نسجية تركيبية أو اصطناعية موادـ من  ـ 57023200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 57023290

   Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 57023900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 57023990

 :Other, of pile construction, made up - جاهزة مخملية،غيرها،  ـ 57024000

   Other, of pile construction, made-up - أو من وبر ناعم صوفـ من  ـ 57024100

   Of man-made textile materials -- نسجية تركيبية أو اصطناعية موادـ من  ـ 57024200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 57024290

   Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 57024900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 57024990

   Other, not of pile construction, not made-up - مخملية، غير جاهزة غيرغيرها،  ـ 57025000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 57025090

 :Other, not of pile construction, made up - مخملية، جاهزة غيرغيرها،  ـ 57029000

   Other, not of pile construction, made-up - أو من وبر ناعم صوفـ من  ـ 57029100

   Of man-made textile materials -- تركيبية أو اصطناعيةنسجية  موادـ من  ـ 57029200

   Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 57029900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 57029990

   Of wool or fine animal hair - من وبر ناعم أومن صوف  ـ 57031000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 57031090

   Of nylon or other polyamides - أو من بولي أميدات أخر نايلونمن  ـ 57032000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 57032090

   Of other man-made textile materials - نسجية تركيبية أو اصطناعية أخر موادمن  ـ 57033000



Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 57033090

   Of other textile materials - ة أخرنسجي موادمن  ـ 57039000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 57039090

 Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether أرضيات أخر، من لباد، غير ما هو بألياف مغروزة، و إن كانت جاهزة أغطيةو  سجاد 5704

or not made-up 

   ²آm آ0,3 آTiles, having a maximum surface area of - 1م 1.0تتجاوز مساحة سطحها  المربعات  ـ 57041000

   Other - غيرها ـ 57049000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 57049090

 Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made-up أغطية أرضيات أخر، من مواد نسجية، و إن كانت جاهزة وأخر  سجاد 5705

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 57050090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 57050099

" دانتيال"مواد نسجية، مسننات  من" اوبار"خاصة، اقمشة ذات خمل  منسوجة ااقمشة 58
 . أصناف عقادة، مطرزات دبابيج،

Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; 

embroidery. 

 و، (بيلوش)طويلة الخمل  و" قطيفة"قصيرة الخمل )ذات مخمل و قطيفة  منسوجة أقمشة 5801
أو  00.12، عدا األصناف الداخلة في البند (شينيل)أقمشة منسوجة من خيوط قطيفة 

 00.10 البند

Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of 

heading 5802 or 5806 

   Of wool or fine animal hair - من وبر ناعم أومن صوف  ـ 58011000

 :Of cotton - من قطن ـ 58012000

   Of cotton - منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة أقمشةـ  ـ 58012100

   Cut corduroy -- "كوردروي"لحمة، مقصوصة و مضلعة منسوجة ذات خمل من ال أقمشةـ  ـ 58012200

   Other weft pile fabrics -- منسوجة أخر، ذات خمل من اللحمة أقمشةـ  ـ 58012300

   (uncut) ©أpingl©أ ,Warp pile fabrics -- "ابنجيليه"منسوجة ذات خمل من السدى، غير مقصوصة مزردة  أقمشةـ  ـ 58012400

   Warp pile fabrics, cut -- منسوجة ذات خمل من السدى، مقصوصة أقمشة ـ ـ 58012500

 Chenille fabrics -- "شينيل"منسوجة من خيوط قطيفة  أقمشةـ  ـ 58012600

 :Of man-made fibres - تركيبية أو اصطناعية أليافمن  ـ 58013000

   Of man-made fibres - منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة أقمشةـ  ـ 58013100



Code الوصف Description 

   Cut corduroy -- (كوردروي)منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة مضلعة  أقمشةـ  ـ 58013200

   Other weft pile fabrics -- منسوجة أخر ذات خمل اللحمة أقمشةـ  ـ 58013300

   (uncut) ©أpingl©أ ,Warp pile fabrics -- "إنجيلية"منسوجة ذات خمل من السدى غير مقصوصة مزردة  أقمشةـ  ـ 58013400

   Warp pile fabrics, cut -- منسوجة ذات خمل من السدى، مقصوصة أقمشةـ  ـ 58013500

 Chenille fabrics -- (شينيل)منسوجة من خيوط قطيفية  أقمشةـ  ـ 58013600

   Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 58019000

 عدا" تيرى"نسج المناشف و ما يماثلها )مزردة من النوع اإلسفنجي  منسوجة أقمشة 5802
، أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية، عدا المنتجات 00.10الداخلة في البند  األصناف
 01.10في البند  الداخلة

Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of 

heading 5806; tufted textile fabrics, other than products of heading 5703 

 :Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton - قطنمن "( تيرى"نسج المناشف و ما يماثلها )مزردة من النوع اإلسفنجي  منسوجةأقمشة  ـ 58021000

   Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton - مقصورةـ غير  ـ 58021100

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58021119

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58021139

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58021190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58021199

   Other -- غيرهاـ  ـ 58021900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58021919

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58021939

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58021990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58021999

 مواد من" تيرى"مزردة من النوع اإلسفنجي، نسج المناشف و ما يماثله  منسوجةأقمشة  ـ 58022000
 نسجية أخر

- Terry towelling and similar woven terry fabrics, of other textile materials   

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58022019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58022039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58022090



Code الوصف Description 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58022099

   Tufted textile fabrics - خمل من مواد نسجية ذاتأقمشة  ـ 58023000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58023019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58023039

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58023059

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58023069

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58023079

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58023090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58023099

 Gauze, other than narrow fabrics of heading 5806 00.10غزية، عدا األصناف الداخلة في البند  بعقدة نسج 5803

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58030090

بوبينو و أقمشة شبكية أخر عدا األقمشة المنسوجة، أو المصنرة بما فيها  تولو  تول 5804
 01.12أو زخارف، عدا األقمشة الداخلة في البند أثوابا ( دانتيال)مسننات  الكروشية

Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; 

lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 6002 

to 6006 

   Tulles and other net fabrics - أخربوبينو و أقمشة شبكية  تولتول و  ـ 58041000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58041019

 With plastic added بلدائن مشربةـ ـ  ـ 58041020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58041039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58041090

 :Mechanically made lace - الصنع آليةمسننات  ـ 58042000

   Mechanically made lace - تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 58042100

 With plastic added بلدائن مشربةـ ـ  ـ 58042120

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58042139

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58042190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58042199

   Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 58042900



Code الوصف Description 

 With plastic added بلدائن مشربةـ ـ  ـ 58042920

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58042939

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58042990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58042999

 
HS. Code الوصف Description 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58043019

 With plastic added بلدائن مشربةـ ـ  ـ 58043020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58043039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58043090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58043099

 مشغولةالنسج من أنواع جوبالن فالندر أو بيسون بوفييه و ما يماثلها و ديابيج  يدوية ديابيج 5805
 ، و إن كانت جاهزة(زة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة، مثالبالغر )باإلبرة 

Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the 

like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or 

not made-up 

؛ شرائط سدى 00.11عدا األصناف الداخلة في البند ( منسوجة ضيقة العرض أقمشة) شرائط، 5806
 (البولدوك)مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية و مجمعة بواسطة الصق  لحمة،دون 

Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting 

of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs) 

أقمشة منسوجة ذات خمل، و أقمشة مزردة من النوع اإلسفنجي و أقمشة من خيوط  منشرائط  ـ 58061000
 "شينيل" قطيفية

- Woven pile fabrics (including terry towelling and similar terry fabrics) and chenille 

fabrics   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58061090

من  أو" االستومير"وزنا أو اكثر من خيوط قابلة للمط  0%أخر، تحتوى على  منسوجةشرائط  ـ 58062000
 خيوط مطاط

- Other woven fabrics, containing by weightآ5 آ % or more of elastomeric yarn or rubber 

thread   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58062090

 :Other woven fabrics - أخر منسوجةشرائط  ـ 58063000

   Other woven fabrics - قطنـ من  ـ 58063100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58063190



HS. Code الوصف Description 

   Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 58063200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58063290

   Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 58063900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58063990

   Fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs) - (بولدوك) لحمة من خيوط او الياف متوازية، مجمعة باللصق  بدونشرائط  ـ 58064000

 بقياساتماثلة من مواد نسجية، أثوابا أو شرائط أو مقطعة بأشكال أو و أصناف م شاراتو  رقاع 5807
 معينة، غير مطرزة

Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to 

shape or size, not embroidered 

   Woven - منسوجة ـ 58071000

 imported by factories as industrial inputs --- ع أو أشرطةقط بشكلـ ـ  ـ 58071010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58071090

   Other - غيرها ـ 58079000

 imported by factories as industrial inputs --- لبادـ ـ من  ـ 58079010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58079029

 Other --- مصنرةـ ـ  ـ 58079090

 أوأصناف عقادة و أصناف تزينية مماثلة، أثوابا و بدون تطريز، عدا المصنرة  أثوابا؛ ضفائر 5808
 مماثلة أصناف و" طرر"تزينية  وكرات" شراريب"الكروشية منها؛ شرابات 

Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other 

than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles 

   Braids, in the piece - أثواباضفائر  ـ 58081000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58081090

   Other - غيرها ـ 58089000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58089090

سجية ممعدنة مما يدخل في من خيوط من معدن و أقمشة منسوجة من خيوط ن منسوجة أقمشة 5809
 مذكورة، من األنواع المستعملة لأللبسة و المفروشات أو الستعماالت مماثلة، غير 00.10البند 

 و ال داخلة في مكان آخر

Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 5605, 

of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere 

specified or included 

 Embroidery in the piece, in strips or in motifs أشرطة أو زخارف أثوابا مطرزات 5810



HS. Code الوصف Description 

   Embroidery without visible ground - (كيماوية أو هوائية و مقصوصة األرضية)أرضية ظاهرة  بدونمطرزات  ـ 58101000

 Decorated مزخرفةـ ـ  ـ 58101010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58101090

 :Other embroidery - أخرمطرزات  ـ 58109000

   Other embroidery - قطنـ من  ـ 58109100

 Decorated مزخرفةـ ـ  ـ 58109110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58109190

   Of man-made fibres -- بية أو اصطناعيةتركي أليافـ من  ـ 58109200

 Decorated مزخرفةـ ـ  ـ 58109210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58109290

   Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 58109900

 Decorated مزخرفةـ ـ  ـ 58109910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58109990

ذات حشو، أثوابا، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى حشو  يةنسجمنتجات  ـ 5811
 00.11أو بطريقة أخرى، عدا المطرزات الداخلة في البند  بالغرز

Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile 

materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery 

of heading 5810 

 Industrial صناعيةـ ـ ـ  ـ 58110019

منسوجة من صوف أو وبر ناعم، أقمشة منسوجة من شعر الخيل أو وبر خشن من  أقمشةـ ـ من  ـ 58110020
 أخر حيوانات

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 58110090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 58110099

   Projectors - اخر عرضاجهزة  ـ 58286000

 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind .او مطلية او مغطاة او منضدة، أصناف نسيجية لالستخدام التقني او الصناعي مشربة نسج 59

suitable for industrial use. 

و  للكتببصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية، من األنواع المستعملة للتغليف الخارجي  مطلية نسج 5901
 غيرها من االستعماالت المماثلة، نسج مقساة من األنواع لصناعة القبعات

Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the 

outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram 



HS. Code الوصف Description 

and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations 

و  للكتبليف الخارجي بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية، من األنواع المستعملة للتغ مطليةنسج  ـ 59011000
 غيرها من االستعماالت المماثلة

- Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer 

covers of books or the like   

   Other - غيرها ـ 59019000

   Of nylon or other polyamides - أو من بولي أميدات أخر نايلونمن  ـ 59021000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 59021090

   Of polyesters - بوليسترمن  ـ 59022000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 59022090

   Other - غيرها ـ 59029000

   Other --- غيرها ـ  ـ 59029090

 Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than 00.12البند  أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن عدا تلك الداخلة في مشربة نسج 5903

those of heading 5902 

   With poly(vinyl chloride) - البولي فينيل بكلوريد ـ 59031000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59031019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59031029

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59031049

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 59031090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59031099

   With polyurethane - يورثانببولي  ـ 59032000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59032019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59032029

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59032049

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 59032090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59032099



HS. Code الوصف Description 

   Other - غيرها ـ 59039000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59039019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59039029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 59039090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59039099

، و إن كان مقطعا بأشكال معينة؛أغطية أرضيات مكونة من طالء أو (لينوليوم) أرضية مشمع 5904
 على حامل من مواد نسجية، و إن كانت مقطعة بأشكال معينة غطاء

Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or 

covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape 

   Linoleum - لينوليوم ـ 59041000

   Other - غيرها ـ 59049000

 Textile wall coverings من مواد نسجية جدران أغطية 5905

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59050079

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59050089

 Rubberised textile fabrics, other than those of heading No 5902 00.12خلة في البند عدا تلك الدا ممططة، نسج 5906

   cm آ20 آAdhesive tape of a width not exceeding - سم 11بعرض ال يزيد عن  الصقةأشرطة  ـ 59061000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59061019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 59061090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59061099

   Other - غيرها ـ 59069000

   Other - أو كروشيه مصنرةـ  ـ 59069100

   Other -- غيرهاـ  ـ 59069900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 59069919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 59069990

متضمنة رسوم للمشاهدة المسرحية أو أو مطلية أو مغطاة؛ نسج الكانفا ال مشربةأخرى  نسج 5907
 لالستعماالت المماثلة أو" الديكورات"الخلفة لالستوديوهات  المناظر

Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being 

theatrical scenery, studio backcloths or the like 



HS. Code الوصف Description 

 الشموعو مصنرة من مواد نسجية، للمصابيح و المواقد و القداحات و أو مضفورة أ منسوجة فتائل 5908
و إن كانت  لصنعهاوهاجة لمصابيح الغاز و أقمشة مصنرة أنبوبية ( أغشية)و ما يماثلها؛ رتائن 

 مشربة

Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the 

like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, 

whether or not impregnated 

من مواد نسجية و أنابيب نسجية مماثلة و إن كانت مبطنة أو مقوية بمعدن أو  أنبوبية خراطيم 5909
 بلوازم من مواد أخر مزودة

Textile hose-piping and similar textile tubing, with or without lining, armour or 

accessories of other materials 

أو نقل المواد، من مواد نسجية، و إن كانت مشربة مطلية أو مغطاة أو منضدة  الحركةنقل  سيور 5910
 أو مقوية بمعدن أو بمواد أخر بلدائن،

Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not 

impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or 

other material 

 Textile products and articles, for technical uses, specified in note 7 to this chapter من هذا الفصل 1نسجية الستعماالت تقنية، محددة في المالحظة  أصنافو  منتجات 5911

أو بأي  بجلدالمنسوجة و اللباد و النسج المبطنة بلباد، المطلية أو المنضدة بمطاط أو  األقمشة ـ 59111000
المماثلة الستعماالت تقنية  النسجالندف و  أجهزةفي صنع كسوة   المستعملةمن األنواع  أخرىمادة  

 من قطيفة مشربة بمطاط، المصنوعة" طالشرائ"أخر، بما في ذلك النسج ضيقة العرض 

- Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with 

rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a 

kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of  

   Bolting cloth, whether or not made up - و إن كانت جاهزة النخلنسج  ـ 59112000

و لباد، متصلة دون أطراف أو موصولة األطراف و مزودة بأدوات ربط من األنواع  نسجيةأقمشة  ـ 59113000
 إسمنتمثل آالت صنع عجائن الورق أو )ة في آالت صناعة الورق أو في آالت مماثل المستعملة

 (الحرير الصخري

- Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in paper-

making or similar machines (for example, for pulp or asbestos-cement): 

-Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in paper - جم 001من المربع منها أقل  المترـ وزن  ـ 59113100

making or similar machines (for example, for pulp or asbestos-cement)   

   or more ²آg/m آ650 آWeighing -- جم أو أكثر 001المربع منها  المترـ وزن  ـ 59113200

في  بماو النسج السميكة، من األنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يماثلها،  التصفيةنسج  ـ 59114000
 ذلك ما كان منها مصنوعا من شعر بشرى

- Straining cloth of a kind used in oil-presses or the like, including that of human hair   

   Other - غيرها ـ 59119000

 Baskets for oil presses --- (  OIL SEALS, GASKETS)حوافض زيت  فواصل،ـ ـ  ـ 59119010

 Articles used in the preservation of environment --- (المكانس الكهربائية)للمكانس الشافطه  أكياسـ ـ  ـ 59119020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 59119090

 .Knitted or crocheted fabrics يه مصنرة او كروش أقمشة 60



HS. Code الوصف Description 

 Pile fabrics, including ‘long pile’ fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted كروشيةأو  مصنرة" تيرى."و أقمشة مزردة ( بما فيها طويلة الخمل)خمل  ذات أقمشة 6001

   Long pileâ€™ fabricsک€â - "الخمل طويلة"أقمشة  ـ 60011000

 :Looped pile fabrics - مزردةأقمشة  ـ 60012000

   Looped pile fabrics - قطنـ من  ـ 60012100

   Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 60012200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 60012290

   Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 60012900

   Other - غيرها ـ 60019000

   Other - قطنـ من  ـ 60019100

   Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 60019200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 60019290

   Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 60019900

وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط  0%سم، تحتوى على  01يد عن بعرض ال يز  مصنرة أقمشة 6002
 .  01.11من خيوط مطاط عدا تلك الداخلة في البند  أو" االستومير"

Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by 

weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of 

heading 6001 

 or more of elastomeric yarn, but not containing rubber thread % آ5 آContaining by weight - خيوط مطاط علىال تحتوي  ولكن" االستومير"وزنًا أو اكثر من خيـوط قابـلة للمط % 0علىتحتوي  ـ 60024000

  

   Other - غيرها ـ 60029000

،  01.11سم عدا تلك الداخلة فى البندين  01أو كروشيه ، بعرض ال يزيد عن  مصنرة قمشةأ 6003
0112 . 

Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of 

heading 6001 or 6002 

   Of wool or fine animal hair - وبر ناعم أومن صوف  ـ 60031000

   Of cotton - من قطن ـ 60032000

   Of synthetic fibres - تركيبية أليافمن  ـ 60033000

   Of artificial fibres - إصطناعية أليافمن  ـ 60034000

   Other - غيرها  ـ 60039000



HS. Code الوصف Description 

وزنًا أو أكثر من خيوط % 0سم ، تحتوى على  01أو كروشيه ، بعرض يزيد عن  مصنرة أقمشة 6004
 . 01.11من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة فى البند  أو"  اإلستومير" للمط  ةقابل

Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or 

more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001 

على خيوط  تحتويولكن ال  ،"  إالستومير" وزنًا أو أكثر من خيوط قابلة للمط % 0 علىتحتوى  ـ 60041000
 مطاط

- Containing by weightآ5 آ % or more of elastomeric yarn, but not containing rubber thread 

  

   Other - غيرها ـ 60049000

"  جالون" ت تصنير األشرطة المزركشه بما فيها تلك المصنوعة على آال) السدى  مصنرات أقمشة 6005
 . 01.10إلى  01.11، عدا تلك الداخلة فى البنود من ( 

Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than 

those of headings 6001 to 6004 

 Of wool or fine animal hair - وبر ناعم أومن صوف  ـ 60051000

 :Of cotton - -:من قطن  ـ 60052000

   Of cotton - (مبيضة ) أو مقصورة  مقصورةـ غير  ـ 60052100

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 60052200

   Of yarns of different colours -- متعددة األلوان خيوطـ من  ـ 60052300

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 60052400

 :Of synthetic fibres - -:تركيبية  أليافمن  ـ 60053000

   Of synthetic fibres - (مبيضة ) أو مقصورة  مقصورةـ غير  ـ 60053100

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 60053200

   Of yarns of different colours -- متعددة األلوان خيوطـ من  ـ 60053300

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 60053400

 :Of artificial fibres - -:اصطناعية  ليافأمن  ـ 60054000

   Of artificial fibres - (مبيضة ) أو مقصورة  مقصورةـ غير  ـ 60054100

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 60054200

   Of yarns of different colours -- متعددة األلوان خيوطـ من  ـ 60054300

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 60054400

   Other - غيرها ـ 60059000



HS. Code الوصف Description 

 Other knitted or crocheted fabrics .أو كروشية ، أخر  مصنرة أقمشة 6006

   Of wool or fine animal hair - وبر ناعم أومن صوف  ـ 60061000

 :Of cotton - -:من قطن  ـ 60062000

   Of cotton - (مبيضة ) أو مقصورة  مقصورةـ غير  ـ 60062100

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 60062200

   Of yarns of different colours -- متعددة األلوان خيوطـ من  ـ 60062300

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 60062400

 :Of synthetic fibres - -:تركيبية  أليافمن  ـ 60063000

   Of synthetic fibres - (مبيضة ) أو مقصورة  مقصورةـ غير  ـ 60063100

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 60063200

   Of yarns of different colours -- متعددة األلوان خيوطـ من  ـ 60063300

   Printed -- مطبوعةـ  ـ 60063400

 :Of artificial fibres - -:اصطناعية  أليافمن  ـ 60064000

   Of artificial fibres - (مبيضة ) أو مقصورة  مقصورةـ غير  ـ 60064100

   Dyed -- مصبوغةـ  ـ 60064200

 Of yarns of different colours -- متعددة األلوان خيوطـ من  ـ 60064300

 Printed -- مطبوعةـ  ـ 60064400

   Other - غيرها ـ 60069000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 60069090

 أعشابت، دون أزهار أو براعم ازهار، و و أوراق و أفنان و أجزاء أخر من النباتا وارقة أغصان 0604
مشربة أو  أوو طحالب و أشنه معدة للباقات أو للزينة، نضرة أو مجففة أو مصبوغة أو مبيضة 

 محضرة بطريقة أخرى

Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and 

grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for 

ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise 

prepared 

 .Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted .ألبسة من مصنرات او كروشيه وتوابع ألبسة 61

 ,Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets)سترات ( التزلجبما فيها سترات )عباءات، أنوراكات  ،"كابات"معاطف بدون أكمام  بية،أق معاطف، 6101



HS. Code الوصف Description 

كروشية  مصنرات،واقية من الريح و المطر و األصناف المماثلة، للرجال أو الصبية، من 
 01.10باستثناء األصناف الداخلة في البند 

wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than 

those of heading No 6103 

 Of cotton - من قطن ـ 61012000

 Of man-made fibres - تركيبية أو اصطناعية أليافمن  ـ 61013000

 Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 61019000

و ( التزلجبما فيها سترات )عباءات أنوراكات  ،" كابات"معاطف بدون أكمام  أقبية،و  معاطف، 6102
مصنرات، كروشية  منسترات واقية من الريح و المطر و األصناف المماثلة، للنساء أو البنات، 

 01.10باستثناء األصناف الداخل في البند 

Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), 

wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than 

those of heading 6104 

 Of wool or fine animal hair - وبر ناعم أومن صوف  ـ 61021000

 Of cotton - ن قطنم ـ 61022000

 Of man-made fibres - تركيبية أو اصطناعية أليافمن  ـ 61023000

 Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 61029000

و حماالت  بصدرةجاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، و بنطلونات  ،"أنسامبالت" أطقمو  بدل، 6103
" شورت"ضيقة الركب و بنطلونات قصيرة  بأرجلبنطلونات  و" وبيتسال" أو" أوفرول"متصلة بها 

 أو كروشية.أو الصبية، من مصنرات للرجال، (عدا ألبسة السباحة)

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, 

breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted 

 :Suits - بدل ـ 61031000

 :Ensembles - "أنسامبالت"أطقم  ـ 61032000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 61032200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 61032300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61032900

 :Jackets and blazers - و بليزرات جاكيتات ـ 61033000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 61033100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 61033200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 61033300



HS. Code الوصف Description 

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61033900

بأرجل  بنطلونات" سالوبيتأو  أوفرول"عادية، بنطلونات بصدره و حماالت متصلة بها  اتبنطلون ـ 61034000
 (شورت)ضيقة تغطى الركب و بنطلونات قصيرة  

- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts: 

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 61034100

 Of cotton -- قطنن ـ م ـ 61034200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 61034300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61034900

جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير جيبات عادية و تنانير بشكل ” أنسامبالت” أطقم بدل، 6104
بنطلونات بأرجل ضيقة  ،"سالوبيت" أو" أوفرول"متصلة بها بنطلونات بصدره و حماالت  بنطلونات،

، للنساء أو البنات، من مصنرات (ألبسة السباحة عدا" شورت"تغطى الركب و بنطلونات قصيرة 
 كروش

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, 

trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted 

or crocheted 

 :Suits - بدل ـ 61041000

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 61041300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61041900

 :Ensembles - "أنسامبالت"أطقم  ـ 61042000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 61042200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 61042300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61042900

 :Jackets and blazers - و بليزرات جاكيتات ـ 61043000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 61043100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 61043200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 61043300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61043900

 :Dresses - فساتين ـ 61044000



HS. Code الوصف Description 

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 61044100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 61044200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 61044300

   Of artificial fibres -- اصطناعية أليافـ من  ـ 61044400

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61044900

 :Skirts and divided skirts - ناتو تنانير بشكل بنطلو  عادية" جيبات"تنانير  ـ 61045000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 61045100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 61045200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 61045300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61045900

بنطلونات  و" سالوبيت" أو" أوفرول"عادية و بنطلونات بصدره و حماالت متصلة، بها  بنطلونات ـ 61046000
 (شورت)بأرجل ضيقة تغطى الركب، و بنطلونات قصيرة  

- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts: 

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 61046100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 61046200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 61046300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61046900

 Men's or boys' shirts, knitted or crocheted أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه للرجال قمصان 6105

 Of cotton - من قطن ـ 61051000

 Of man-made fibres - تركيبية أو اصطناعية أليافمن  ـ 61052000

 Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 61059000

 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted بلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشه قمصان، بلوزات، 6106

 Of cotton - من قطن ـ 61061000

 Of man-made fibres - تركيبية أو اصطناعية أليافمن  ـ 61062000

 Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 61069000



HS. Code الوصف Description 

س، حمام أرواب دى شامبر ، و قمصان، نوم، بيجامات، بران(كلسونات أو سليبات) داخلية سراويل 6107
 أصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه و

Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns 

and similar articles, knitted or crocheted 

 :Underpants and briefs - (كلسونات أو سليبات) داخليةسراويل  ـ 61071000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 61071100

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 61071200

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61071900

 :Nightshirts and pyjamas - و بيجامات نومقمصان  ـ 61072000

 Of cotton -- طنقـ من  ـ 61072100

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 61072200

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61072900

   Other - غيرها ـ 61079000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 61079100

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61079900

داخلية،  سراويل" جونالت"جوبونات، و تنانير داخلية أخر،  ،"كومبينيزونات" داخلية قمصان 6108
حمام، أرواب دى شامبر، و أصناف  برانسقمصان نوم و بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، 

 كروشيةمماثلة، للنساء و البنات، من مصنرات أو 

Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligees, 

bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted 

 :Slips and petticoats - "جونالت"جوبونات و تنانير داخلية أخر  ،"كومبينيزونات" داخليةقمصان  ـ 61081000

 Of man-made fibres -- أو اصطناعية تركيبية أليافـ من  ـ 61081100

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61081900

 :Briefs and panties - داخليةسراويل  ـ 61082000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 61082100

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 61082200

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61082900

 :Nightdresses and pyjamas - و بيجامات نومقمصان  ـ 61083000
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 Of cotton -- قطنـ من  ـ 61083100

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 61083200

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61083900

   Other - غيرها ـ 61089000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 61089100

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 61089200

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61089900

أو  مصنراتبدونها و ما يماثلها، من  قمصان قصيرة بأكمام أو و" شيرت تي" نوعمن  قمصان 6109
 كروشيه

T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted 

 Of cotton - من قطن ـ 61091000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 61091090

 Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 61099000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 61099090

 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted أو بدونها، من مصنرات أو كروشيه بأكمامأصناف مماثلة،  و" كارديجان" "جيليه" "بلوفرات" كنزات 6110

 :Of wool or fine animal hair - وبر ناعم أومن صوف  ـ 61101000

 Of wool -- صوفمن  ـ ـ 61101100

 Of Kashmir (cashmere) goats -- كشمير ماعزـ من  ـ 61101200

   Other -- غيرهاـ  ـ 61101900

 Of cotton - من قطن ـ 61102000

 Of man-made fibres - تركيبية أو اصطناعية أليافمن  ـ 61103000

 Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 61109000

 Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted ألبسة، لصغار األطفال من مصنرات أو كروشيه توابعو  ألبسة 6111

 Of cotton - من قطن ـ 61112000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 61112090
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 Of synthetic fibres - تركيبية أليافمن  ـ 61113000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 61113090

 Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 61119000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 61119090

 Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted ، أردية و أطقم للتزلج و ألبسة للسباحة، من مصنرات أو كروشيه(تريننغ) للرياضة أردية 6112

 :Track suits - "تريننج" للرياضةأردية  ـ 61121000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 61121100

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 61121200

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61121900

 Ski suits - أطقم للتزلج وأردية  ـ 61122000

 :Men's or boys' swimwear - للرجال أو الصبية سباحةألبسة  ـ 61123000

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 61123100

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61123900

 :Women's or girls' swimwear - للنساء أو البنات سباحةألبسة  ـ 61124000

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 61124100

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61124900

أو  00.10نرة أو كروشيه، الداخلة في البنود  MEXمن األقمشة المص  مصنوعة ألبسة 6113
 00.11 أو  00.10

Garments, made-up of knitted or crocheted fabrics of heading No 5903, 5906, or 5907 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 61130090

 Other garments, knitted or crocheted من مصنرات أو كرواشيه أخر ألبسة 6114

 Of cotton - من قطن ـ 61142000

 Of man-made fibres - تركيبية أو اصطناعية أليافمن  ـ 61143000

 Of other textile materials - سجية أخرن موادمن  ـ 61149000

 Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including stockings for varicoseو جوارب نسائية طويلة أو نصفية و جوارب طويلة أو قصيرة ( كولون)بسراويل  نسائية جوارب 6115
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مصنرات  منو غيرها من أصناف تكسو األرجل أو األقدام، بما فيها جوارب تمدد األوردة،  الساق
 أو كروشيه

veins and footwear without applied soles, knitted or crocheted 

 :Panty hose and tights - (مثل جوارب تمدد األوردة)الضغط  متدرجةجوارب  - 61151000

 Women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 - (كولون)بسراويل  نسائيةجوارب  ـ 61152000

decitex 

   decitex or more آ67 آOf synthetic fibres, measuring per single yarn -- ديسيتكس 01تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من  أليافـ من  ـ 61152100

 Other women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less - ديسيتكس أو أكثر 01قاس الخيط المفرد منها تركيبية، م أليافـ من  ـ 61152200

thanآ67 آ decitex   

   Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61152900

   Other - غيرها ـ 61159000

   Other --- اغيرهـ ـ  ـ 61159490

   Of cotton -- قطنـ من  ـ 61159500

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 61159590

   Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 61159600

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 61159690

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61159900

   Other --- اغيرهـ ـ  ـ 61159990

 Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted مصنراتو قفازات بال أصابع و قفازات بأربعة أصابع معا و اإلبهام منفردا، من  عادية قفازات 6116

 Impregnated, coated or covered with plastics or rubber - مطلية أو مغطاة بلدائن أو بمطاط أومشربة  ـ 61161000

   Other - غيرها ـ 61169000

 Of wool or fine animal hair -- أو من وبر ناعم صوفـ من  ـ 61169100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 61169200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 61169300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 61169900

 Other made-up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted partsجاهزة لأللبسة، من مصنرات أو كروشيه؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، من  أخر توابع 6117

of garments or of clothing accessories 
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 أو كروشيه مصنرات

،عنق ، مناديل رأس، و (MUFFLERS)حة، لفافات، أوش(SHAWLS)شاالت ـ 61171000
 مماثلة وأصناف (MANTILLAS)براقع

- Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like 

 Other accessories - أخرتوابع  ـ 61178000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 61178090

 Parts - أجزاء ـ 61179000

 .Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted .اوالكروشيه المصنراتمن غير  ألبسة  وتوابع ألبسة 62

، سترات (التزلجبما فيها سترات )عباءات، أنوراكات  ،"كابات"معاطف بدون أكمام  أقبية، معاطف، 6201
األصناف الداخلة في  عدا واقية من الريح و المطر، و األصناف المماثلة، للرجال أو الصبية،

 02.10البند 

Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), 

wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading No 6203 

 :Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles - عباءات و أصناف مماثلة ،"كابات"أكمام  معاطف مطر، و معاطف بدون أقبية،معاطف،  ـ 62011000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62011100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62011200

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 62011300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62011900

   Other - غيرها ـ 62019000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62019100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62019200

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 62019300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62019900

، و (التزلجبما فيها سترات )و عباءات، أنوراكات  ،"كابات"معاطف بدون أكمام  أقبية معاطف، 6202
األصناف الداخلة في  عداسترات واقية من الريح أو المطر، و أصناف مماثلة، للنساء أو البنات، 

 02.10بند ال

Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), 

wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading No 6204 

 :Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles - و أصناف مماثلةعباءات  ،"كابات"معاطف مطر، و معاطف بدون أكمام  أقبية،معاطف،  ـ 62021000
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 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62021100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62021200

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 62021300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62021900

   Other - غيرها ـ 62029000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62029100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62029200

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 62029300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62029900

، جاكيتات، بليزرات عادية، و بنطلونات بصدرة و حماالت متصلة بها (أنسامبالت) أطقم بدل، 6203
عدا " )شورت" قصيرةو بنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، و بنطلونات  ،"أو سالوبيت أوفرول"

 ة، للرجال أو الصبي(ألبسة السباحة

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, 

breeches and shorts (other than swimwear) 

 :Suits - بدل ـ 62031000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62031100

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 62031200

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62031900

 :Ensembles - (أنسامبالت)أطقم  ـ 62032000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62032100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62032200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 62032300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62032900

 :Jackets and blazers - و بليزرات جاكيتات ـ 62033000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62033100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62033200



HS. Code الوصف Description 

 Of synthetic fibres -- بيةتركي أليافـ من  ـ 62033300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62033900

 بنطلوناتعادية، بنطلونات بصدرة و حماالت بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب و  بنطلونات ـ 62034000
 "شورت"قصيرة 

- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts: 

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62034100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62034200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 62034300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62034900

و تنانير بشكل  عادية" جيبات"ات، فساتين، تنانير جاكيتات، بليزر  ،"أنسامبالت" أطقمو  بدل، 6204
 ،"أو سالوبيت أوفرول"و حماالت متصلة بها  بصدرةبنطلونات، بنطلونات عادية و بنطلونات 

 ، للنساء أو البنات(عدا ألبسة السباحة) شورت"و بنطلونات قصيرة  الركب،بأرجل ضيقة تغطي 

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, 

trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) 

 :Suits - بدل ـ 62041000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62041100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62041200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافمن  ـ ـ 62041300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62041900

 :Ensembles - (أنسامبالت)أطقم  ـ 62042000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62042100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62042200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافمن  ـ ـ 62042300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62042900

 :Jackets and blazers - و بليزرات جاكيتات ـ 62043000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62043100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62043200



HS. Code الوصف Description 

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 62043300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62043900

 :Dresses - فساتين ـ 62044000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62044100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62044200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافمن ـ  ـ 62044300

   Of artificial fibres -- اصطناعية أليافـ من  ـ 62044400

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62044900

 :Skirts and divided skirts - و تنانير بشكل بنطلونات عادية" جيبات"تنانير  ـ 62045000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62045100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62045200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 62045300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62045900

و بطلونات  ،"سالوبيتأو  أوفرول"متصلة بها عادية، بنطلونات بصدرة و حماالت،  بنطلونات ـ 62046000
 "شورت"بأرجل ضيقة تغطي الركب، و بنطلونات قصيرة 

- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts: 

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62046100

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62046200

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافمن  ـ ـ 62046300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62046900

 Men's or boys' shirts أو الصبية للرجال قمصان 6205

 Of cotton - من قطن ـ 62052000

 Of man-made fibres - تركيبية أو اصطناعية أليافمن  ـ 62053000

 Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 62059000

 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses قمصان، و بلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات و بلوزات، 6206



HS. Code الوصف Description 

 Of silk or silk waste - أو فضالت حرير حريرمن  ـ 62061000

 Of wool or fine animal hair - وبر ناعم أومن صوف  ـ 62062000

 Of cotton - من قطن ـ 62063000

 Of man-made fibres - تركيبية أو اصطناعية أليافمن  ـ 62064000

 Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 62069000

 للنوم،قمصان  بأكملها أو بدونها و ما يماثلها، كلسونات و سراويل داخلية أخر، قصيرة قمصان 6207
 بيجامات، برانس حمام، أرواب دى شامبر و أصناف مماثلة، للرجال أو الصبية

Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, 

bathrobes, dressing gowns and similar articles 

 :Underpants and briefs - و سراويل داخلية كالسونات ـ 62071000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62071100

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62071900

 :Nightshirts and pyjamas - و بيجامات للنومقمصان  ـ 62072000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62072100

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 62072200

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62072900

   Other - غيرها ـ 62079000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62079100

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62079900

سراويل داخلية،  ،"جونالت"نانير داخلية أخر و جوبونات، و ت ،"كومبينيزونات"و  داخلية قمصان 6208
حمام، و أرواب دى شامبر، و أصناف  برانسقمصان نوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، 

 مماثلة، للنساء أو البنات

Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, 

nightdresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles 

 :Slips and petticoats - "جونالت"جوبونات و تنانير داخلية أخر  ،"كومبينيزونات" داخليةقمصان  ـ 62081000

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 62081100

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62081900

 :Nightdresses and pyjamas - و بيجامات نومقمصان  ـ 62082000



HS. Code الوصف Description 

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62082100

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 62082200

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62082900

   Other - غيرها ـ 62089000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62089100

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 62089200

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62089900

 Babies' garments and clothing accessories ألبسة، لصغار األطفال توابعو  ألبسة 6209

 Of cotton - من قطن ـ 62092000

 Swimming clothes للسباحة مالبسـ ـ  ـ 62092010

 Gloves, women gloves قفازات نسائية قفازات،ـ ـ  ـ 62092040

 Socks and stockings and socks, and protective و جوارب قصيرة و جوارب واقية جواربـ ـ  ـ 62092050

 Belts زمةأحـ ـ  ـ 62092060

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62092090

 Of synthetic fibres - تركيبية أليافمن  ـ 62093000

 Swimming clothes للسباحة مالبسـ ـ  ـ 62093010

 Gloves, women gloves قفازات نسائية قفازات،ـ ـ  ـ 62093040

 Socks and stockings and socks, and protective و جوارب قصيرة و جوارب واقية جواربـ ـ  ـ 62093050

 Parts of clothes ألبسة توابعـ ـ  ـ 62093060

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62093090

 Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 62099000

 Swimming clothes للسباحة مالبسـ ـ  ـ 62099010

 Gloves, women gloves نسائية قفازات قفازات،ـ ـ  ـ 62099040

 Socks and stockings and socks, and protective و جوارب قصيرة و جوارب واقية جواربـ ـ  ـ 62099050



HS. Code الوصف Description 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 62099059

 Parts of clothes ألبسة توابعـ ـ  ـ 62099060

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62099090

أو  00.10أو  00.10أو  00.10أو  00.12من نسج داخلة في البنود  وعةمصن ألبسة 6210
00.11 

Garments, made-up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907 

 Of fabrics of heading 56.02 or 56.03 - 00.10أو البند  00.11الداخلة في البند  النسجمن  ـ 62101000

 Other garments, of the type described in subheadings 6201.11 to 6201.19 - 0110.01إلى  0110.00من األنواع الموصوفة في البنود الفرعية من  أخرألبسة  ـ 62102000

، و التي ال تحتوي على مواد نسجية باستثناء 01.10من أقمشة من أصناف البند  مصنوعةـ ـ  ـ 62102010
 التقوية فقط من النسج ال أغراض قاعدة

Made of fabrics of heading 59.03 items, which do not contain material 

exception of a tissue is not only the purpose of strengthening 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62102090

 Other garments, of the type described in subheadings 6202.11 to 6202.19 - 0111.01 إلى 0111.00من األنواع الموصوفة في البنود الفرعية من  أخرى،ألبسة  ـ 62103000

، و التي ال تحتوي على مواد نسجية باستثناء 01.10من أقمشة من أصناف البند  مصنوعةـ ـ  ـ 62103010
 من النسج ال أغراض التقوية فقط قاعدة

Made of fabrics of heading 59.03 items, which do not contain material 

exception of a tissue is not only the purpose of strengthening 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62103090

 Other men's or boys' garments - للرجال أو للصبية أخرألبسة  ـ 62104000

ال تحتوي على مواد نسجية باستثناء ، و التي 01.10من أقمشة من أصناف البند  مصنوعةـ ـ  ـ 62104020
 من النسج ال أغراض التقوية فقط قاعدة

Made of fabrics of heading 59.03 items, which do not contain material 

exception of a tissue is not only the purpose of strengthening 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62104090

 Other women's or girls' garments - للنساء أو للبنات رأخألبسة  ـ 62105000

، و التي ال تحتوي على مواد نسجية باستثناء 01.10من أقمشة من أصناف البند  مصنوعةـ ـ  ـ 62105020
 من النسج ال أغراض التقوية فقط قاعدة

Made of fabrics of heading 59.03 items, which do not contain material 

exception of a tissue is not only the purpose of strengthening 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62105090

 Track suits, ski suits and swimwear; other garments أردية و أطقم للتزلج، ألبسة للسباحة؛ ألبسة أخر ،" تريننج" للرياضة أردية 6211

 :Swimwear - للسباحةألبسة  ـ 62111000



HS. Code الوصف Description 

 'Men's or boys -- أو للصبية للرجالـ  ـ 62111100

 'Women's or girls -- أو للبنات للنساءـ  ـ 62111200

 Ski suits - التزلج وأطقمأردية  ـ 62112000

 :'Other garments, men's or boys - للرجال أو للصبية أخرألبسة  ـ 62113000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62113200

 T-shirts قمصانـ ـ  ـ 62113210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62113290

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 62113300

 T-shirts قمصانـ ـ  ـ 62113310

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62113390

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62113900

 T-shirts قمصانـ ـ  ـ 62113910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62113990

 :'Other garments, women's or girls - للنساء أو للبنات أخرألبسة  ـ 62114000

 Of wool or fine animal hair -- أو وبر ناعم صوفـ من  ـ 62114100

 T-shirts قمصانـ ـ  ـ 62114110

   Other --- رهاغيـ ـ  ـ 62114190

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 62114200

 T-shirts قمصانـ ـ  ـ 62114210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62114290

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 62114300

 T-shirts قمصانـ ـ  ـ 62114310

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62114390

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 62114900



HS. Code الوصف Description 

 T-shirts قمصانـ ـ  ـ 62114910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62114990

 وأصنافحماالت بنطلونات، و رباطات جوارب  ،"وكورسيه"أحزمة شدادة مشدات ثدي، حمائل 6212
 مماثلة، و أجزاؤها، و إن كانت من مصنرات أو كروشيه

Brassières, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts 

thereof, whether or not knitted or crocheted 

 Brassières - ثديحمائل  ـ 62121000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62121090

 Girdles and panty-girdles - و أحزمة شدادة بشكل سراويل شدادة،أحزمة  ـ 62122000

 Corselettes - "كروسيلت"كاملة  نسائيةمشدات  ـ 62123000

   Other - غيرها ـ 62129000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62129090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 62129099

 Of cotton - من قطن ـ 62132000

 Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 62139000

 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like و لفات عنق و مناديل رأس، و أخمرة و براقع و أصناف مماثلة أوشحة،و  شاالت 6214

 Of silk or silk waste - أو من فضالت حرير حريرمن  ـ 62141000

 Of wool or fine animal hair - وبر ناعم أومن صوف  ـ 62142000

 Of synthetic fibres - تركيبية أليافمن  ـ 62143000

 Of artificial fibres - اصطناعية أليافمن  ـ 62144000

 Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 62149000

 Ties, bow ties and cravats مناديلأربطة عنق بشكل  و" بابيون"، و أربطة عنق بشكل فراشة (كرافاتات) عنق أربطة 6215

 Of silk or silk waste - أو فضالت حرير حريرمن  ـ 62151000

 Of man-made fibres - تركيبية أو اصطناعية أليافمن  ـ 62152000

 Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 62159000

 Gloves, mittens and mitts عادية بأنواعها قفازات 6216



HS. Code الوصف Description 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 62160019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62160090

 البندجاهزة لأللبسة؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، عدا األصناف الداخلة في  أخر توابع 6217
02.12 

Other made-up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, 

other than those of heading 6212 

 Accessories - ألبسةتوابع  ـ 62171000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 62171090

 Parts - أجزاء ـ 62179000

، ألبسة مستعملة وأصناف نسيجية (أطقم)جاهزة من مواد نسجية، مجموعات  أخر أصناف 63
 . وخرق أسمالمستعملة، 

Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags. 

 Blankets and travelling rugs أحرمة و بطانيات 6301

 Electric blankets - كهربائية بطانيات ـ 63011000

 Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or of fine animal hair - و أحرمة، من صوف أو وبر ناعم( عدا الكهربائية) بطانيات ـ 63012000

 Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton - و أحرمة من قطن( عدا الكهربائية) بطانيات ـ 63013000

 Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of synthetic fibres - و أحرمة من ألياف تركيبية( عدا الكهربائية) بطانيات ـ 63014000

 Other blankets and travelling rugs - و أحرمة أخر بطانيات ـ 63019000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 63019090

 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen و المطبخ( الحمام)و المائدة و التواليت  لألسّرة بياضات 6302

 Bed linen, knitted or crocheted - من مصنرات أو كروشيه لألسرة،بياضات  ـ 63021000

 :Other bed linen, printed - لألسرة، مطبوعة أخربياضات  ـ 63022000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 63022100

 Of man-made fibres -- طناعيةتركيبية أو اص أليافـ من  ـ 63022200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 63022290

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 63022900

 Electrically heated كهربائيا تسخنـ ـ  ـ 63022910



HS. Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 63022990

 :Other bed linen - لألسرة أخربياضات  ـ 63023000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 63023100

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 63023200

 Electrically heated كهربائيا تسخنـ ـ  ـ 63023220

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 63023290

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 63023900

 Electrically heated كهربائيا تسخنـ ـ  ـ 63023910

 Table linen, knitted or crocheted - من مصنرات أو كروشيه مائدة،بياضات  ـ 63024000

 :Other table linen - للمائدة أخربياضات  ـ 63025000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 63025100

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 63025300

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 63025900

( المناشفأقمشة )أو المطبخ، من األقمشة المزردة من النوع اإلسفنجي ( للحمام) للتواليتبياضات  ـ 63026000
 قطن من" تيرى"و ما يماثلها 

- Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry fabrics, of cotton 

   Other - غيرها ـ 63029000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 63029100

 Of man-made fibres -- تركيبية أو اصطناعية أليافـ من  ـ 63029300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 63029390

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 63029900

 Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances أو األسرة للستائرداخلية حاجبة؛ سجوف قصيرة  ستور" درابية"بما فيها المسدلة بثنيات ) ستائر 6303

 :Knitted or crocheted - أو كروشيه مصنراتمن  ـ 63031000

 Of synthetic fibres -- كيبيةتر  أليافـ من  ـ 63031200

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 63031900



HS. Code الوصف Description 

   Other - غيرها ـ 63039000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 63039100

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 63039200

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 63039900

 Other furnishing articles, excluding those of heading 9404 00.10أخر، باستثناء تلك الداخلة في البند  مفروشات أصناف 6304

 :Bedspreads - أسرةأغطية  ـ 63041000

 Knitted or crocheted -- أو كروشيه مصنراتـ من  ـ 63041100

   Other -- غيرهاـ  ـ 63041900

   Other - غيرها ـ 63049000

 Knitted or crocheted -- أو كروشيه مصنراتـ من  ـ 63049100

   Not knitted or crocheted, of cotton -- و ال كروشيه، من قطن مصنرةـ غير  ـ 63049200

   Not knitted or crocheted, of synthetic fibres -- و ال كروشيه، من ألياف تركيبية مصنرةـ غير  ـ 63049300

   Not knitted or crocheted, of other textile materials -- و ال كروشيه، من مواد نسجية أخر مصنرةـ غير  ـ 63049900

 Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods و تغليف تعبئة أكياس 6305

 Of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03 - 00.10ائية أخر، داخلة في البند من مواد نسجية لح أومن جوت  ـ 63051000

 Of cotton - من قطن ـ 63052000

 Used مستعملةـ ـ  ـ 63052010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 63052090

 :Of man-made textile materials - نسجية تركيبية أو اصطناعية موادمن  ـ 63053000

 Flexible intermediate bulk containers -- "الصب"مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط  أوعيةـ  ـ 63053200

 Other, of polyethylene or polypropylene strip or the like -- بروبلينمتحصل عليها من صفيحات أو أشكال مماثلة من بولي إيثلين أو من بولي  غيرها،ـ  ـ 63053300

   Other -- غيرهاـ  ـ 63053900

 Of other textile materials - نسجية أخر موادمن  ـ 63059000

 Noy used مستعملة غيرها،ـ ـ  ـ 63059020
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 63059090

و  للقواربخيم؛ أشرعة، للسفن و  ؛"تاندات"و ظلل خارجية و حاجبات شمس  بضائع أغطية 6306
 واح الشراعية المائية، و العربات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيماتلألل

Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; 

camping goods 

 :Tarpaulins, awnings and sunblinds - "تاندات"و ظلل خارجية و حاجبات شمس  بضائعأغطية  ـ 63061000

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 63061200

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 63061900

 :Tents - خيام ـ 63062000

 Of synthetic fibres -- تركيبية أليافـ من  ـ 63062200

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 63062900

 :Sails - أشرعة ـ 63063000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 63063090

 :Pneumatic mattresses - قابلة للنفخ ،"مراتب"فرش أوحشايا  ـ 63064000

   Other - غيرها ـ 63069000

 Of cotton -- قطنـ من  ـ 63069100

 Of other textile materials -- نسجية أخر موادـ من  ـ 63069900

 Other made-up articles, including dress patterns جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة أخر أصناف 6307

 Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths - و مماسح أطباق و فوط نفض الغبار و فوط تنظيف مماثلة أرضياتمماسح  ـ 63071000

 Life-jackets and life-belts - أحزمة للنجاة وترات س ـ 63072000

   Other - غيرها ـ 63079000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 63079090

مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة و خيوط، و إن كانت مع لوازم، معدة لصنع ( أطقم) مجموعات 6308
 أغلفةنسجية مماثلة، مهيأة في الديابيج أو أغطية أو فوط المناضد المطرزة أو أصناف  أوالبسط 

 للبيع بالتجزئة

Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making 

up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile 

articles, put up in packings for retail sale 

 Worn clothing and other worn articles و أصناف أخر مستعملة مستعملة ألبسة 6309
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جديدة أو مستعملة، فضالت و أصناف بالية من خيوط حزم و حبال و امراس و  خرقو  أسمال 6310
 من مواد نسجية غليظة،حبال 

Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of 

twine, cordage, rope or cables, of textile materials 

   Sorted - (مفرزة)مصنفة  ـ 63101000

   Other - غيرها ـ 63109000

الرأس، مظالت مطر، مظالت شمس، عصى  أغطيةأصناف األحذية، : 12 القسم 12
ناف، ريش هذه األص أجزاءمشي، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، 

 اصطناعية، مصنوعات من شعر بشري أزهارمحضر وأصناف مصنوعة منه؛  

SECTION XII - FOOTWEAR, HEADGEAR, UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, 

WALKING STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS 

THEREOF; PREPARED FEATHERS AND ARTICLES MADE THEREWITH; 

ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR   

 .Footwear, gaiters and the like; parts of such articles أجزاء هذه األصناف يماثلها؛وطماقات وما  أحذية 64

 النعلللماء بنعال خارجية و وجوه من مطاط أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على  كتيمة أحذية 6401
 مماثلةير برشام أو بمسامير عادية أو ببراغي أو بعمليات الخارجي بالخياطة أو بمسام

Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers 

of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, 

screwing, plugging or similar processes 

 Footwear incorporating a protective metal toe-cap - في مقدمتها واقية معدنية تتضمنأحذية  ـ 64011000

 :Other footwear - أخرأحذية  ـ 64019000

 Covering the knee -- الركبةـ تغطي  ـ 64019100

 Covering the ankle but not covering the knee -- و لكنها ال تغطي الركبة الكاحلـ تغطي  ـ 64019200

   Other -- غيرهاـ  ـ 64019900

 :Sports footwear - للرياضةأحذية  ـ 64021000

 Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots -- "سيرف"تزلج، و أحذية ألواح التزلج  أحذيةـ  ـ 64021200

   Other -- غيرهاـ  ـ 64021900

 Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs - من أشرطة و سيور مثبتة في ثقوب بالنعال بوجوهأحذية  ـ 64022000

 :Other footwear - أخرىأحذية  ـ 64029000

 Covering the ankle -- الكاحلـ تغطي  ـ 64029100

   Other -- غيرهاـ  ـ 64029900

 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد و وجوه من جلد طبيعي بنعال أحذية 6403

uppers of leather 
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 -: Sports footwear -- للرياضةأحذية  ـ 64031000

 Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots -- "سيرف"تزلج، و أحذية ألواح التزلج  يةأحذـ  ـ 64031200

   Other -- غيرهاـ  ـ 64031900

خارجية من جلد طبيعي و وجوه مؤلفة من سيور جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم  بنعالأحذية  ـ 64032000
 حول اإلبهام لتلتف

- Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the 

instep and around the big toe 

 Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap - تتضمن في مقدمتها واقية معدنية أخر،أحذية  ـ 64034000

 :Other footwear with outer soles of leather - ن جلد طبيعيبنعال خارجية م أخرأحذية  ـ 64035000

 Covering the ankle -- الكاحلـ تغطي  ـ 64035100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 64035190

   Other -- غيرهاـ  ـ 64035900

 :Other footwear - أخرأحذية  ـ 64039000

 Covering the ankle -- الكاحلـ تغطي  ـ 64039100

   Other -- غيرهاـ  ـ 64039900

 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد و وجوه من مواد نسجية بنعال أحذية 6404

uppers of textile materials 

 :Footwear with outer soles of rubber or plastics - خارجية من مطاط أو لدائن بنعالأحذية  ـ 64041000

أحذية  وللرياضة؛ أحذية تنس و أحذية كرة سلة و أحذية ألعاب القوى و أحذية التمرين  أحذيةـ  ـ 64041100
 مماثلة

-- Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like 

 Sport shoes رياضية أحذيةـ ـ  ـ 64041110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 64041190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 64041199

   Other -- غيرهاـ  ـ 64041900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 64041990

 Footwear with outer soles of leather or composition leather - خارجية من جلد طبيعي أو جلد مجدد بنعالأحذية  ـ 64042000

 Other footwear أخرى أحذية 6405
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 With uppers of leather or composition leather - جلد طبيعي أو جلد مجدد منبوجه  ـ 64051000

 With uppers of textile materials - مواد نسجية منبوجه  ـ 64052000

   Other - يرهاغ ـ 64059000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 64059090

 للتبديل؛ نعال داخلية قابلة (بما فيها الوجوه المثبتة بنعال غير النعال الخارجية) أحذية أجزاء 6406
و واقيات  طماقاتو أصناف مماثلة قابلة للتبديل؛ ( كعوب)، وسائد كعوب (فرشة أو ضبان)

 اسيقان و أصناف مماثلة، و أجزاؤه

Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer 

soles); removable insoles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and 

similar articles, and parts thereof 

 Uppers and parts thereof, other than stiffeners - قويةو أجزاؤها، عدا أجزاء الت أحذيةوجوه  ـ 64061000

 Outer soles and heels, of rubber or plastics - و كعوب، من مطاط أو لدائن خارجيةنعال  ـ 64062000

   Other - غيرها ـ 64069000

 Of wood -- خشبـ من  ـ 64069100

 Of other materials -- أخر موادـ من  ـ 64069900

 .Headgear and parts thereof وأجزاؤها رأس أغطية 65

و ( أقراص)من لّباد، غير مقولبة و ال مجهزة الحواف؛ دوائر ( كلوش)األولى  بشكلها قبعات 6501
 ، من لباد(بما فيها االسطوانات المشقوقة طوليا)للقبعات  أسطوانات

Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made 

brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt 

مضفوره أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، غير مقولبة ( كلوش)األولي  بشكلها قبعات 6502
 ال مجهزة الحواف و ال مبطنة و ال مزينة و

Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to 

shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed 

رأس أخر، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، و إن كانت  أغطيةو  قبعات 6504
 مزينة أومبطنة 

Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, 

whether or not lined or trimmed 

رأس أخر من مصنرات أو كروشيه، أو مصنوعة من أثواب مسننات أو لباد أو  أغطيةو  قبعات 6505
، و إن كانت مبطنة أو مزينة؛ شبيكات شعر من أية مادة ، و (عدا األشرطة)أخر  نسجيةأقمشة 

 كانت مبطنة أو مزينة إن

Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made-up from lace, felt or other 

textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; 

hairnets of any material, whether or not lined or trimmed 

 Hair-nets - شعرشبيكات  ـ 65051000

   Other - غيرها ـ 65059000
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 65059090

 Other headgear, whether or not lined or trimmed أخر، و إن كانت مبطنة أو مزينة رأس أغطية 6506

 Safety headgear - واقية رأسأغطية  ـ 65061000

   Other - غيرها ـ 65069000

 Of rubber or of plastics -- ائنأو لد مطاطـ من  ـ 65069100

 Of other materials -- أخر موادـ من  ـ 65069900

 Of other material أخر موادـ ـ من  ـ 65069990

 القبعات،داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية، هياكل قبعات، أطر قبعات، حوافز  لتجهيز أشرطة 6507
 و سيور تثبيت القبعات

Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for 

headgear 

 Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and مظالت شمس، عصى، عصى مقاعد سياط وسياط الفروسية وأجزاء هذه األصناف مطر، مظالت 66

partsthereof. 

 Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas (بما فيها عصي، و مظالت حدائق و أصناف مماثلة)و مظالت شمس  مطر ظالتم 6601

and similar umbrellas) 

 Garden or similar umbrellas - و ما يماثلها الحدائقمظالت  ـ 66011000

   Other - غيرها ـ 66019000

 Having a telescopic shaft -- متداخل محورـ ذات  ـ 66019100

   Other -- غيرهاـ  ـ 66019900

 Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like و عصي مقاعد، سياط الفروسية، و ما يماثلها مشي، عصي، 6602

 Parts, trimmings and accessories of articles of heading No 6601 or 6602 00.12أو البند  00.11اف الداخلة في البندو لوازم، لألصن زخارف،و  أجزاء، 6603

 Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) - (عصي)بما فيها الهياكل المركبة على محور  مظالتهياكل  ـ 66032000

   Other - غيرها ـ 66039000

 Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial أصناف من شعر بشري اصطناعية أزهاروأصناف مصنوعة منهما   محضرانوزغب  ريش 67

flowers; articles of human hair. 

و أجزاؤه و زغب و أصناف من هذه  و أجزاء أخر من طيور، بريشها أو بزغبها، ريش طيور جلود 6701
 (و قصب الريش المشغول 10.10عدا أصناف البند ) المواد

Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, 

down and articles thereof (other than goods of heading No 0505 and worked quills 

and scapes) 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 67010090
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و ثمار اصطناعية، و أجزاؤها؛ أصناف جاهزة من أزهار و أوراق و ثمار  أوراق،و  أزهار 6702
 اصطناعية

Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial 

flowers, foliage or fruit 

 Of plastics - لدائنمن  ـ 67021000

 Of other materials - أخر موادمن  ـ 67029000

مصففة جذوره و رؤوسه باالتجاه الطبيعي، منعم أو مقصور أو محضر بأية طريقة  بشري، شعر 6703
 المستعارصوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية أخر، محضرة لالستعمال في صنع الشعر  أخرى؛

 أو ما يماثله

Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked; wool or other animal 

hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like 

لحى و حواجب و رموش و خصل، و ما شابهها، مستعارة، من شعر بشري أو  ورأس  شعور 6704
 ة؛ مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخرنسجي موادحيواني أو من 

Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or 

animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or 

included 

 :Of synthetic textile materials - ة تركيبيةنسجي موادمن  ـ 67041000

 Complete wigs -- كامل مستعارـ شعر  ـ 67041100

   Other -- غيرهاـ  ـ 67041900

 Of human hair - بشريمن شعر  ـ 67042000

 Of other materials - أخر موادمن  ـ 67049000

ير صخري جص أو إسمنت أو حر  أومصنوعات من حجر : 10 القسم 13
من خزف؛ زجاج  مصنوعاتأو ميكا أو من مواد مماثلة؛ ( اسبستوس أو اميانت)

 و مصنوعاته

SECTION XIII - ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, 

MICA OR SIMILAR MATERIALS; CERAMIC PRODUCTS; GLASS AND 

GLASSWARE   

أو ميكا أو من ( صخري اسبستوس أو اميانت أو حرير إسمنتمن حجر أو جص أو  مصنوعات 68
 مواد مماثلة

Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials. 

 Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate) (عدا حجر اإلردواز)تبليط و رصف طرق، من حجر طبيعي  أحجارو  ترابيع 6801

مشغولة و أصناف مصنوعة منها، عدا األصناف ( عدا حجر اإلردواز)و بناء  نصب أحجار 6802
، (اإلردوازبما فيه )؛ مكعبات للفسيفساء و ما يماثلها، من حجر طبيعي 00.11البند  فيالمذكرة 

ة ، ملون(اإلردوازبما فيها )و إن كانت على حامل؛ حبيبات و شظايا و مساحيق من حجر طبيعي 
 اصطناعي

Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than 

goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), 

whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of 
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مكعبات و أصناف مماثلة، و إن كانت غير مربعة أو غير مستطيلة الشكل، يمكن  بالط،ترابيع  ـ 68021000
سم؛ حبيبات و شظايا و  1أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل من  إدخال

 ملونة اصطناعيا مساحيق،

- Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular (including square), the largest 

surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 

7 cm; artificially coloured granules, chippings and powder 

منشورة بصورة بسيطة و بسطح  و بناء أخر و أصناف مصنوعة منها، مقطعة أو نصبأحجار  ـ 68022000
 مستو أومنبسط 

- Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat 

or even surface: 

 Marble, travertine and alabaster -- ترافرتين و مرمر وـ رخام  ـ 68022100

 Other calcareous stone -- كلسية أخر أحجارـ  ـ 68022200

   Granite -- جرانيتـ  ـ 68022300

 Other stone -- أخر أحجارـ  ـ 68022900

   Other - غيرها ـ 68029000

 Marble, travertine and alabaster -- ترافرتين و مرمر وـ رخام  ـ 68029100

 Other calcareous stone -- كلسية أخر أحجارـ  ـ 68029200

   Granite -- جرانيتـ  ـ 68029300

 Other stone -- أخر أحجارـ  ـ 68029900

 Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate (إردوازيين)طبيعي مشغول و أصناف من حجر إردواز طبيعي أو من إردواز مكتل  إردواز حجر 6803

للطحن أو الجرش أو نزع األلياف أو الشحذ أو الصقل أو مماثلة، بدون هياكل،  أصنافو  أرحية 6804
شاحذة  موادأو القطع، حجارة شحذ أو صقل يدوية و أجزاؤها، من أحجار طبيعية أو من  التقويم

 طبيعية أو اصطناعية مكتلة أو من خزف، و إن كانت بأجزاء من مواد أخر

Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for 

grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing 

stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial 

abrasives, 

 Millstones and grindstones for milling, grinding or pulping - أو الجرش أو نزع األلياف للطحنأرحية  ـ 68041000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 68041090

 :Other millstones, grindstones, grinding wheels and the like - و أصناف مماثلة أخر،أرحية  ـ 68042000

 Of agglomerated synthetic or natural diamond -- طبيعي أو تركيبي، مكتل ماسـ من  ـ 68042100

 Of other agglomerated abrasives or of ceramics -- شاحذة أخر مكتلة أو من خزف موادـ من  ـ 68042200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 68042290
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   Of natural stone -- طبيعية أحجارـ من  ـ 68042300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 68042390

 Hand sharpening or polishing stones - أو صقل يدوية شحذجار أح ـ 68043000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 68043090

 On a base of woven textile fabric only - من أقمشة منسوجة فقط حواملعلى  ـ 68051000

 On a base of paper or paperboard only - من ورق أو ورق مقوى فقط حواملعلى  ـ 68052000

 On a base of other materials - من مواد أخر حواملعلى  ـ 68053000

 ممدد،المعادن و ألياف صخرية و ألياف معدنية مماثلة؛ فيرميكوليت ممدد، و غضار  خبث ألياف 6806
الحرارة  لعزلخبث رغوي و منتجات معدنية مماثلة ممددة؛ مخاليط و مصنوعات من مواد معدنية 

أو في الفصل  00.12أو البند  00.11المتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البند  أو الصوت أو
00 

Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded 

clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of 

heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than 

those o 

المعادن و ألياف صخرية و ألياف معدنية مماثلة، و إن كانت مخلوطة فيما بينها،  خبثألياف  ـ 68061000
 كتل أو صفائح أو لفات بشكل

- Slag wool, rock wool and similar mineral wools, (including intermixtures thereof), in 

bulk, sheets or rolls 

 كانتممدد و غضار ممدد و خبث رغوي و منتجات معدنية مماثلة ممددة، و أن  فيرميكوليت ـ 68062000
 مخلوطة فيما بينها

- Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral 

materials (including intermixtures thereof) 

   Other - غيرها ـ 68069000

 Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar (مثل قار نفطي أو من زفت قطران الفحم)إسفلت أو من مواد مماثلة  من مصنوعات 6807

pitch) 

 In rolls - لفاتبشكل  ـ 68071000

   Other - غيرها ـ 68079000

و كتل و أصناف مماثلة، من ألياف نباتية أو من قش ( بالط)أطر و ألواح ترابيع  ذات ألواح 6808
 أوأو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضالت أخر من خشب، مكتلة بإسمنت أو جص  قشارة

 مواد تماسك معدنية أخر

Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of 

shavings, chips, particles, sawdust or other waste of wood, agglomerated with cement, 

plaster or other mineral binders 

 Articles of plaster or of compositions based on plaster جبس أو من مركبات أساسها الجبس من مصنوعات 6809

 :Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented - صفائح و ألواح ذات أطر و ترابيع و بالط و أصناف مماثلة، غير مزخرفة وألواح  ـ 68091000



HS. Code الوصف Description 

 Faced or reinforced with paper or paperboard only -- على الوجه أو مقوية بورق أو ورق مقوى، فقط مغطاةـ  ـ 68091100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 68091190

   Other -- غيرهاـ  ـ 68091900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 68091990

 Other articles - أخرأصناف  ـ 68099000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 68099090

 Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced طناعي، و إن كانت مسلحةإسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اص من مصنوعات 6810

 :Tiles, flagstones, bricks and similar articles - و أصناف مماثلة( طوب)بالط و قرميد سقوف، و أحجار تبليط و أجر  وترابيع  ـ 68101000

 Building blocks and bricks -- للبناء جر،وأـ كتل  ـ 68101100

   Other -- غيرهاـ  ـ 68101900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 68101929

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 68101990

 :Other articles - أخرأصناف  ـ 68109000

 Prefabricated structural components for building or civil engineering -- إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو للهندسة المدنية عناصرـ  ـ 68109100

   Other -- غيرهاـ  ـ 68109900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 68109990

بإسمنت أو من خليط ألياف سلولوز بإسمنت، ( األسبستوس)خليط حرير صخري  من مصنوعات 6811
 مماثلةو أصناف 

Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like 

   Containing asbestos - (اسبستوس ) حرير صخري  علىمحتوية  ـ 68114000

   Not containing asbestos - (اسبستوس ) على حرير صخري  محتويةغير  ـ 68118000

   Other sheets, panels, tiles and similar articles -- لةو ألواح ذات أطر و ترابيع و قرميد سقوف و أصناف مماث صفائحـ  ـ 68118200

   Tubes, pipes and tube or pipe fittings -- و مواسير و لوازمها أنابيبـ   ـ 68118300

   Other articles -- أخر أصنافـ  ـ 68118900

 Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of اتصخري و كربونصخري مشغولة؛ مخاليط أساسها حرير صخري، أو أساسها حرير  حرير ألياف 6812



HS. Code الوصف Description 

 المالبسمثل الخيوط و النسج و )مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخري  المجنيسيوم؛
الداخلة في  األصناف، و إن كانت مقوية أو مسلحة، عدا (و أغطية الرأس و األحذية و الفواصل

 .00البند 

asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for 

example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not 

reinforc 

   Of crocidolite - ( CROCIDOLITE) كروسيدليتمن  ـ 68128000

   Other - غيرها ـ 68129000

   Paper, millboard and felt -- مقوى و لباد ورقورق و  ـ 68129200

   Compressed asbestos fibre jointing, in sheets or rolls -- صخري مضغوطة لصناعة الفواصل، بشكل صفائح أو لفات حريرألياف  ـ 68129300

   Other - غيرها ـ 68129900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 68129990

، غير (مثل صفائح و لفات و أشرطة و مقاطع دائرية و أقراص و حلقات و وسائد) احتكاك أدوات 6813
أخر  معدنيةللفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلها، أساسها حرير صخري أو مواد  مركبة،

 أو سلولوز، و إن تضمنت نسجا أو مواد أخر

Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, 

discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of 

asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined 

   Containing asbestos - (اسبستوس ) حرير صخري  على محتوية ـ 68132000

   Not containing asbestos - (اسبستوس ) على حرير صخري  محتويةغير  ـ 68138000

   Other - غيرها ـ 68138900

 علىو مصنوعات منها، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة، و إن كانت مثبتة  مشغولة ميكا 6814
 ق أو من ورق مقوى أو من مواد أخرحامل من ور

Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, 

whether or not on a support of paper, paperboard or other materials 

 Plates, sheets and strips of agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a - صفائح و أشرطة من ميكا مكتلة أو مجددة، و إن كانت على حامل وألواح  ـ 68141000

support 

   Other - غيرها ـ 68149000

بما فيها ألياف الكربون و مصنوعاتها و مصنوعات )حجر أو مواد معدنية أخر  من مصنوعات 6815
 مكان آخر غير مذكورة و ال داخلة في ،"الوقود طحلب" الخنور

Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of 

carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included 

 Non-electrical articles of graphite or other carbon - من جرافيت أو من غيره من الكربون، الستعماالت غير كهربائية مصنوعات ـ 68151000

 Templates قوالبـ ـ  ـ 68151010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 68151090
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 Articles of peat - "الوقود طحلب"من خنور  مصنوعات ـ 68152000

 :Other articles - أخر مصنوعات ـ 68159000

 Containing magnesite, dolomite or chromite -- أو كروميت على مغنزيت أو دولوميت محتويةـ  ـ 68159100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 68159190

   Other -- غيرهاـ  ـ 68159900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 68159929

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 68159990

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 68159999

 .Ceramic products خزف من منتجات 69

مثل )و كتل و ترابيع و بالط و قطع خزفية أخر، من دقيق الحفريات السيليسية ( طوب) آجر 6901
 أو من أتربة سيليسية مماثلة( و التريبوليت أو الدياتوميت الكيسلجور

Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example, 

kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths 

 المنتجات، عدا (متحملة للحرارة)و كتل و ترابيع و بالط و قطع خزفية مماثلة نارية ( طوب) آجر 6902
 من دقيق الحفريات السيليسية أو األتربة السيليسية المماثلة

Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, 

other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths 

أو الكروم ( Ca)أو الكالسيوم ( Mg)وزنا من عناصر المجنسيوم  01%أكثر من  علىمحتوية  ـ 69021000
(Cr) كل بمفرده أو مجتمعة، معبر عنها بـ ،MgO  أوCaO  أوCr2O3 

- Containing by weight, singly or together, more than 50% of the elements Mg, Ca or Cr, 

expressed as MgO, CaO or Cr2O3 

أو ( SiO2" )السيليس"أو من السلكا ( AL2O3)وزنا من الومينا  01%أكثر من  علىمحتوية  ـ 69022000
 من خليط أو مركب من تلك المنتجات

- Containing by weight more than 50% of alumina (Al2O3), of silica (SiO2) or of a 

mixture or compound of these products 

   Other - غيرها ـ 69029000

 األنابيبمثل المعوجات و البوادق و الفوهات و السدادات و الحوامل و )خزفية أخر  نارية منتجات 6903
السيليسية  األتربةعدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من  ،(و المواسير و القضبان

 المماثلة

Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, 

plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous 

fossil meals or of similar siliceous earths 

وزنا من الجرافيت أو من أنواع أخر من الكربون أو من خليط تلك  01%أكثر من  علىتحتوي  ـ 69031000
 المنتجات

- Containing by weight more than 50% of graphite or other carbon or of a mixture of these 

products 

 Containing by weight more than 50% of alumina (Al2O3) or of a mixture or compound -أو من خليط أو مركب من ألولمينا و ( AL2O3)وزنا من ألومينا  01%أكثر من  علىتحتوي  ـ 69032000

of alumina and of silica (SiO2) 
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 (SiO2" )السيليس" السلكا

   Other - غيرها ـ 69039000

 Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like ء و كتل تبليط و غيرها من األصناف المماثلة، من خزفبنا( طوب) آجر 6904

 Building bricks - بناء( طوب)آجر  ـ 69041000

   Other - غيرها ـ 69049000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 69049019

   Other --- يرهاغـ ـ  ـ 69049090

و أغطية مداخن و عناصر مداخن أخر و زخارف معمارية و أصناف إنشائية أخر،  سقوف قرميد 6905
 خزفمن 

Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other 

ceramic constructional goods 

 Roofing tiles - سقوفقرميد  ـ 69051000

   Other - غيرها ـ 69059000

 Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings و مزاريب و مجارى تصريف المياه و لوازمها، من خزف أنابيبو  مواسير 6906

ال  و( غير مورنشة)غير ملمعة ( للجدران أو المداخن)خزفية للتبليط أو التغطية،  ترابيعو  بالط 6907
و إن  بالميناء،لية بالميناء؛ مكعبات فسيفساء و ما يماثلها، من خزف غير ملمعة و ال مطلية مط

 كانت على حامل

Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic 

cubes and the like, whether or not on a backing 

مكعبات و أصناف مماثلة، و إن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل، يمكن  بالط و وترابيع  ـ 69071000
 سم 1مساحة سطحية لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن  أكبرإدخال 

- Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface area of 

which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm 

   Other - غيرها ـ 69079000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 69079019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 69079090

 مطليةأو ( مورنشة)، ملمعة (للجدران أو المداخن)خزفية للتبليط أو التغطية،  ترابيعو  بالط 6908
إن كانت على  ومن خزف و ما يماثلها، ملمعة أو مطلية بالميناء،  بالميناء؛ مكعبات فسيفساء

 حامل

Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes 

and the like, whether or not on a backing 

 Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface area of -غير مربع أو مستطيل، يمكن  بالط و مكعبات و أصناف مماثلة، و إن كانت بشكل وترابيع  ـ 69081000

which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm 
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 سم 1مساحة سطحية لها ضمن مربع طول ضلعه أقل من  أكبرإدخال 

   Other - غيرها ـ 69089000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 69089090

للمختبرات و الستعماالت كيماوية أو تقنية فنية أخر؛ من خزف؛ أجران و قصاع  أصنافو  أجهزة 6909
للتعبئة،  أوأوعية مماثلة لالستعمال الزراعي، من خزف؛ أوعية و جرار و أصناف مماثلة للنقل  و

 من خزف

Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, 

tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and 

similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods 

 :Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses - للمختبرات و الستعماالت كيماوية و تقنية فنية أخرأصناف  وأجهزة  ـ 69091000

 Of porcelain or china -- "صيني" بورسلينـ من  ـ 69091100

   Articles having a hardness equivalent to 9 or more on the Mohs scale -- (Mohs)بمقياس  1بدرجة صالبة تعادل أو تزيد عن  أصنافـ  ـ 69091200

   Other -- غيرهاـ  ـ 69091900

   Other - غيرها ـ 69099000

 و" بيده"مغاسل و قواعد مغاسل و أحواض استحمام و أحواض استبراء  و" مجالي" غسيل أحواض 6910
ثابتة مماثلة، من  صحيةاف ، و مباول و أصن(سيفون)مقاعد مراحيض و خزانات تفريغ مياه 

 خزف

Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, 

flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures 

 Of porcelain or china - (صيني) بورسلينمن  ـ 69101000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 69101090

   Other - غيرها ـ 69109000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 69109090

 أوللمائدة أو المطبخ، و أدوات منزلية أخر، و أصناف للعناية بالنظافة الشخصية  أدواتو  أواني 6911
 "صيني"للتواليت، من بورسلين 

Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or 

china 

 Tableware and kitchenware - و أواني مطبخ مائدةأواني  ـ 69111000

   Other - غيرها ـ 69119000

 أوللمائدة أو المطبخ، و أدوات منزلية أخر و أصناف للعناية بالنظافة الشخصية  أدواتو  أواني 6912
 "صينىال"للتواليت، من مواد خزفية أخر، عدا البورسلين 

Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other 

than of porcelain or china 
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 Statuettes and other ornamental ceramic articles و أصناف أخر للزينة، من خزف صغيرة تماثيل 6913

 Of porcelain or china - "صيني" بورسلينمن  ـ 69131000

   Other - غيرها ـ 69139000

 Other ceramic articles من مواد خزفية أخر، مصنوعات 6914

 Of porcelain or china - "صيني" بورسلينمن  ـ 69141000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 69141090

   Other - غيرها ـ 69149000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 69149019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 69149090

   Other - غيرها ـ 07019000

 .Glass and glassware ومصنوعاته زجاج 70

 Cullet and other waste and scrap of glass; glass in the mass مسحوقة و غيرها من فضالت و نفايات زجاج؛ زجاج كتال زجاج نفايات 7001

أو ( 11.10الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند  غير)بشكل كرات  مشغولغير  زجاج 7002
 عيدان أو أنابيب أوقضبان 

Glass in balls (other than microspheres of heading No 7018), rods or tubes, unworked 

 Balls - كرات ـ 70021000

 Rods - عيدان أوقضبان  ـ 70022000

 :Tubes - أنابيب ـ 70023000

 Of fused quartz or other fused silica -- مصهور أو غيره من السيلكيا المصهور كوارتزـ من  ـ 70023100

ما  تتراوحلكل كلفن في درجة حرارة  X 5 01ـ  0أخر له معامل تمدد طولي ال يتجاوز  زجاجـ من  ـ 70023200
 مئوية 011بين صفر و 

-- Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5x10-6 per Kelvin 

within a temperature range of 0°C to 300°C 

   Other -- غيرهاـ  ـ 70023900

و زجاج مرقق، ألواح صفائح أو أشكال خاصة، و إن كان ذا طبقة ماصة، أو  مصبوب زجاج 7003
 غير عاكسة، و لكن غير مشغول بطريقة أخرى أوعاكسة 

Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, 

reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked 

 :Non-wired sheets - صفائح، غير مسلحة وألواح  ـ 70031000
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 غيرأو ذات طبقة ماصة عاكسة أو ( مزدوج)خر في كتلتها أو معتمة أو مصفحة بزجاج آ ملونةـ  ـ 70031200
 عاكسة

-- Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, 

reflecting or non-reflecting layer 

   Other -- غيرهاـ  ـ 70031900

 Wired sheets - صفائح، مسلحة وألواح  ـ 70032000

 Profiles - (بروفيالت) خاصةأشكال  ـ 70033000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70033090

و زجاج منفوخ، ألواحا، و إن كان ذا طبقة ماصة، عاكسة أو غير عاكسة، و لكن  مسحوب زجاج 7004
 مشغول بطريقة أخرى غير

Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, 

reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked 

أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو ( مزدوج)في كتلته أو معتم، أو مصفح بزجاج أخر  ملونزجاج،  ـ 70042000
 عاكسة غير

- Glass, coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an 

absorbent, reflecting or non-reflecting layer 

 Other glass - أخرزجاج  ـ 70049000

أو  ألواحازجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين،  و" فلوت"عليه بالتعويم  متحصل زجاج 7005
 أخرى بطريقةصفائح، و إن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، و لكن غير مشغول 

Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an 

absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked 

 Non-wired glass, having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer - مسلح ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة غيرزجاج  ـ 70051000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70051090

 :Other non-wired glass - غير مسلح أخرزجاج  ـ 70052000

 Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or merely surface ground -- أو مجلو( مزدوج)في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخر  ملونـ زجاج  ـ 70052100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70052190

   Other -- غيرهاـ  ـ 70052900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70052990

   Wired glass - مسلحزجاج  ـ 70053000

، محنيا أو مشغول الحواف أو 11.10أو  11.10أو  11.10الواردة في البند  األنواعمن  زجاج 7006
بمواد  مزودأو مثقوبا أو مطليا بالميناء أو مشغوال بطريقة أخرى، و لكن بدون أطر و ال  فورامح
 أخر

Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled 

or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials 



HS. Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ  ـ ـ 70060090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 70060099

 Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass أو منضد( مسقي)مكون من زجاج مقسى  مأمون زجاج 7007

 :Toughened (tempered) safety glass - مقسى مأمونزجاج  ـ 70071000

البواخر أو  أوو مقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية  أشكالبـ  ـ 70071100
 غيرها من وسائل النقل

-- Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 70071119

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70071190

   Other ---- غيرها ــ ـ  ـ 70071199

   Other -- غيرهاـ  ـ 70071900

سم،  001x129سم،  101x129مأمون مقسى و ملمع، بالقياسات التالية،  زجاجـ ـ  ـ 70071910
001x209 ، 111 x 169  مم 01مم أو  0سم، بسمك 

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70071990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 70071999

 :Laminated safety glass - منضد مأمونزجاج  ـ 70072000

البواخر أو  أوو مقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية  بأشكالـ  ـ 70072100
 غيرها من وسائل النقل

-- Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 70072119

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70072190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 70072199

   Other -- غيرهاـ  ـ 70072900

 Multiple-walled insulating units of glass اتمتعدد الطبق عازل زجاج 7008

 Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية زجاجمن  مرايا 7009

 Rear-view mirrors for vehicles - الخلفية لوسائل النقل للرؤيةمرايا  ـ 70091000



HS. Code الوصف Description 

   Other - غيرها ـ 70099000

 Unframed -- أطرـ بدون  ـ 70099100

   Framed -- ـ بأطر ـ 70099200

 األوعيةو قناني و قوارير و دوارق و برطمانات و أنابيب و غيرها من ( دمجانات) ضخمة قوارير 7010
و غالقات  طيةأغالمماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع، برطمانات من زجاج؛ سدادات و 

 أخر،من زجاج

Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of 

a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; 

stoppers, lids and other closures, of glass 

 Ampoules - (أمبوالت)أنابيب  ـ 70101000

 Stoppers, lids and other closures - أغطية أخر وسدادات  ـ 70102000

 Other - بسعةغيرها،  ـ 70109000

 Pressure jars --- لتر 0ضخمة و دمجانات، بسعة أكثر من  قواريرـ ـ  ـ 70109010

 Other, imported by factories as production inputs --- ـ ـ قوارير و برطمانات،  ـ 70109030

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 70109039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70109090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 70109099

 أومن زجاج مفتوحة و أجزاؤها الزجاجية، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية  أنابيبو  فوارغ 7011
 أو ما يماثلهاألنابيب األشعة الكاثودية 

Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without 

fittings, for electric lamps, cathode-ray tubes or the like 

 For electric lighting - الكهربائية لإلنارة ـ 70111000

 For cathode-ray tubes - األشعة الكاثودية ألنابيب ـ 70112000

   Other - غيرها ـ 70119000

من األنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو التواليت أو للمكتب أو للتزيين  زجاج،من  أدوات 7013
 11.10أو البند  11.11أو الستعماالت مماثلة، عدا األصناف الداخلة في البند  الداخلي

Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar 

purposes (other than that of heading No 7010 or 7018) 

 Of glass-ceramics - زجاجيمن خزف  ـ 70131000

 :Drinking glasses other than of glass-ceramics - الشرب، عدا ما هو من خزف زجاجي أقداحكؤوس و  ـ 70132000

   Other -- غيرهاـ  ـ 70132800



HS. Code الوصف Description 

 Glassware of a kind used for table (other than drinking glasses) or kitchen purposes other - شرب أخر، عدا ما هو من خزف زجاجي أقداحكؤوس و  ـ 70133000

than of glass-ceramics: 

   Other -- غيرهاـ  ـ 70133700

   Other drinking glasses, other than of glass ceramics - أو للمطبخ، عدا ما هو من الخزف الزجاجي( عدا كؤوس الشرب)للمائدة  اجيةزجأدوات  ـ 70134000

لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما  X 5 01ـ  0له معامل تمدد طولي ال يتجاوز   زجاجـ من  ـ 70134200
 مئوية 011بين صفر و 

-- Of glass having a linear coefficient of expansion not exceeding6-10 آ—أ آ5 آ per Kelvin 

within a temperature range ofآ آ0 آ°C toآ آ300 آ°C   

   Other -- غيرهاـ  ـ 70134900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70134990

 :Other glassware - أخر من زجاج مصنوعات ـ 70139000

 Of lead crystal -- الرصاص كريستالـ من  ـ 70139100

   Other -- غيرهاـ  ـ 70139900

، غير (11.10عدا الداخلة في البند )لإلشارة و أصناف بصرية من زجاج  زجاجمن  أصناف 7014
 بصريامشغولة 

Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 

No 7015), not optically worked 

مصححة )أو المنبهات و زجاج مماثل، و زجاج للنظارات العادية أو الطبية  للساعات زجاج 7015
و  مجوفة، محدب أو محني أو مقعر أو ما يماثل ذلك، غير مشغول بصريا؛ كرات زجاج (للنظر

 مقاطعها الدائرية، لصنع مثل هذه األنواع من الزجاج

Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-corrective or corrective 

spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked; hollow glass 

spheres and their segments, for the manufacture of such glasses 

 Glasses for corrective spectacles - (لنظرمصححة ل)الطبية  للنظاراتزجاج  ـ 70151000

   Other - غيرها ـ 70159000

و كتل تبليط و ألواح و مربعات و ترابيع و بالط و أصناف أخر، من زجاج مضغوط ( طوب) آجر 7016
 صغيرة،مقولب، و إن كان مسلحا لالستعمال في البناء أو اإلنشاءات؛ مكعبات و أصناف أخر  أو

بأطر من  مجمعكانت على حامل، للفسيفساء أو ألغراض تزيين مماثلة؛ زجاج  من زجاج، و إن
 رصاص و 

Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded 

glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; 

glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or si 

أصناف أخر صغيرة من زجاج، و إن كانت على حامل للفسيفساء أو ألغراض تزيين  ومكعبات  ـ 70161000
 مماثلة

- Glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or 

similar decorative purposes 

   Other - غيرها ـ 70169000



HS. Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70169090

 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة، و إن كانت مدرجة أو معايرة زجاجمن  أصناف 7017

calibrated 

 Of fused quartz or other fused silica - مصهور أو من غيره من سيليس مصهور كوارتزمن  ـ 70171000

 ماللكلفن في درجة حرارة تتراوح  X 5 01ـ  0أخر ذي عامل تمدد طولي ال يتجاوز  زجاجمن  ـ 70172000
 سلسيوس 011بين صفر و 

- Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5x10-6 per Kelvin 

within a temperature range of 0°C to 300°C 

   Other - غيرها ـ 70179000

و آللئ مقلدة و أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة و ما يماثلها من منتجات  زجاجي خرز 7018
 العيون؛ عيون من زجاج عدا (مقلدةال)الخرز الزجاجي، و مصنوعاتها، عدا حلى الغواية  صناعة

اللهب،عدا  بنفخاالصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة و غيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول 
 حلى الغ

Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar 

glass smallwares, and articles thereof other than imitation jewellery; glass eyes other 

than prosthetic articles; statuettes and other ornaments of lamp-worked glass, ot 

و أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة و ما يماثلها، من منتجات صناعة الخرز  آللئخرز و  ـ 70181000
 الزجاجي

- Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass 

smallwares 

 Glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter - مم 0الصغر من زجاج ال يتجاوز قطرها  متناهيةكريات  ـ 70182000

   Other - غيرها ـ 70189000

 Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, woven (مثل الخيوط و النسج)و مصنوعاتها ( بما فيها صوف الزجاج) زجاجمن  ألياف 7019

fabrics) 

 :Slivers, rovings, yarn and chopped strands - ، خيوط، جدائل مقطعة(فتائل)ممشطة  أليلفخصل،  ـ 70191000

 Chopped strands, of a length of not more than 50 mm -- مم 01ول ال يتجاوز مقطعة، بط جدائلـ  ـ 70191100

 Rovings -- (فتائل)ممشطة  أليافـ  ـ 70191200

   Other -- غيرهاـ  ـ 70191900

و ألواح و منتجات مماثلة غير ( مراتب)و طبقات ألياف و حصر و فرش ( فوال) رقيقةصفائح  ـ 70193000
 منسوجة

- Thin sheets (voiles), webs, mats, mattresses, boards and similar nonwoven products: 

 Mats -- ـ حصر ـ 70193100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70193190

 Thin sheets (voiles) -- رقيقة صفائحـ  ـ 70193200



HS. Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 70193900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 70193919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70193990

 Woven fabrics of rovings - ممشطة أليافنسج من  ـ 70194000

 Of the type used in the plastics industry Restoratives المستخدم في صناعة اللدائن المقوية النوعـ ـ من  ـ 70194010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70194090

 :Other woven fabrics - أخرج نس ـ 70195000

 Of a width not exceeding 30 cm -- سم 01ال يتجاوز  عرضـ ذات  ـ 70195100

 Of the type used in the plastics industry Restoratives المستخدم في صناعة اللدائن المقوية النوعـ ـ من  ـ 70195110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70195190

، من شعيرات ال يزيد مقاس 1م/جم 101سم، بنسج سادة، بوزن أقل من  01يتجاوز  عرضـ ذات  ـ 70195200
 تكس 000المفرد  الخيط

-- Of a width exceeding 30 cm, plain weave, weighing less than 250 g/m², of filaments 

measuring per single yarn not more than 136 tex 

 Of the type used in the plastics industry Restoratives المستخدم في صناعة اللدائن المقوية النوعمن  ـ ـ ـ 70195210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70195290

   Other -- غيرهاـ  ـ 70195900

 Of the type used in the plastics industry Restoratives المستخدم في صناعة اللدائن المقوية النوعـ ـ من  ـ 70195910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70195990

   Other - غيرها ـ 70199000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70199090

 Other articles of glass من زجاج أخرى مصنوعات 7020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 70200090

به كريمة، معادن ثمينة وأحجار كريمة أو ش مستنبت،لؤلؤ طبيعي أو : 10 القسم 14
ثمينة، ومصنوعات هذه المواد؛ حلى  معادنومعادن عادية، مكسوة بقشرة من 

SECTION XIV - NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-

PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS 

METAL, AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN   



HS. Code الوصف Description 

 نقود ،"مقلدة"الغواية 

كريمة أو شبه كريمة، ومعادن ثمينة ومعادن عادية، مكسوة  وأحجارطبيعي أو مستنبت،  لؤلؤ 71
 نقود ،"مقلدة"ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية  ثمينة،بقشرة من معادن 

Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, 

metalsclad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin. 

أو مستنبت، و إن كان مشغوال أو مصنفا، و لكن غير مجمع بخيوط و ال مركب أو  طبيعي لؤلؤ 7101
 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل منظم،

Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung, 

mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of 

transport 

 Natural pearls - طبيعيلؤلؤ  ـ 71011000

 :Cultured pearls - مستنبتلؤلؤ  ـ 71012000

 Unworked -- مشغولـ غير  ـ 71012100

 Worked -- مشغولـ  ـ 71012200

 Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set كان مشغوال، و لكن غير مركب منظم إنو  ماس، 7102

 Unsorted - مصنفغير  ـ 71021000

 :Industrial - صناعي ـ 71022000

 Unworked or simply sawn, cleaved or bruted -- و مفلوقا أو مشذبا، بشكل أولىأو فقط منشورا أ مشغول،ـ غير  ـ 71022100

   Other -- غيرهاـ  ـ 71022900

 :Non-industrial - صناعيغير  ـ 71023000

 Unworked or simply sawn, cleaved or bruted -- أو منشورا أو مفلوقا أو مشذبا، بشكل أولى مشغول،ـ غير  ـ 71023100

   Other -- غيرهاـ  ـ 71023900

و أحجار شبه كريمة، و إن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير ( عدا الماس) كريمة أحجار 7103
 غيرو أحجار شبه كريمة ( عدا الماس)بخيوط و ال مركبة أو منظمة؛ أحجار كريمة  مجمعة

 مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل

Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not 

worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other 

than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of 

transport 

 Unworked or simply sawn or roughly shaped - أو منشورة أو بشكل أولى مشغولة،غير  ـ 71031000

 :Otherwise worked - أخر بطرقمشغولة  ـ 71039000

 Rubies, sapphires and emeralds -- و سفير و زمرد ياقوتـ  ـ 71039100

   Other -- غيرهاـ  ـ 71039900
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مجددة، و إن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير أو شبه كريمة تركيبية أو  كريمة أحجار 7104
 غيربخيوط و ال مركبة أو منظومة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة،  مجمعة

 مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل

Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, whether or not worked 

or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed 

precious or semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport 

 Piezo-electric quartz - بيازو كهربائي( كوارتز)مرو  ـ 71041000

 Other, unworked or simply sawn or roughly shaped - أو بأشكال أولية مشغولة أو منشورة غيرغيرها،  ـ 71042000

   Other - غيرها ـ 71049000

 Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones من أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية مسحوق،و  تراب 7105

 Of diamonds - من ماس ـ 71051000

   Other - غيرها ـ 71059000

، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل (ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببالتين فيبما ) فضة 7106
 مسحوق

Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-

manufactured forms, or in powder form 

 Powder - مسحوقبشكل  ـ 71061000

   Other - غيرها ـ 71069000

 Unwrought -- خام بأشكالـ  ـ 71069100

 Semi-manufactured -- نصف مشغولة بأشكالـ  ـ 71069200

 Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured مكسوة أو ملبسة بقشرة من فضة، بأشكال خام أو نصف مشغولة عادية معادن 7107

 Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-manufactured ، بأشكال خام أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق(ذلك الذهب المطلي بالبالتين فيبما ) ذهب 7108

forms, or in powder form 

 :Non-monetary - للتداول النقدي معدغير  ـ 71081000

 Powder -- مسحوقـ بشكل  ـ 71081100

 Other unwrought forms -- خام أخر بأشكالـ  ـ 71081200

 Other semi-manufactured forms -- نصف مشغولة أخر بأشكالـ  ـ 71081300

 Monetary - النقدي للتداولمعد  ـ 71082000

 Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured ذهب، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو فضة مكسوة بقشرة من عادية معادن 7109

 Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق بأشكال بالتين، 7110
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 :Platinum - بالتين ـ 71101000

 Unwrought or in powder form -- خام أو بشكل مسحوق بأشكالـ  ـ 71101100

   Other -- غيرهاـ  ـ 71101900

 :Palladium - بالديوم ـ 71102000

 Unwrought or in powder form -- خام أو بشكل مسحوق بأشكالـ  ـ 71102100

   Other -- غيرهاـ  ـ 71102900

 :Rhodium - روديوم ـ 71103000

 Unwrought or in powder form -- خام أو بشكل مسحوق بأشكالـ  ـ 71103100

   Other -- غيرهاـ  ـ 71103900

 :Iridium, osmium and ruthenium - و أوسميوم و روثينيوم إيريديوم ـ 71104000

 Unwrought or in powder form -- خام أو بشكل مسحوق بأشكالـ  ـ 71104100

   Other -- غيرهاـ  ـ 71104900

أو فضة أو ذهب، مكسوة أو ملبسة بقشرة من البالتين، بأشكال خام أو نصف  عادية معادن 7111
 مشغولة

Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-

manufactured 

معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفاية و فضالت  معادن ثمينة أو فضالتو  نفاية 7112
 رئيسيةمحتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة، من األنواع المستعملة بصورة  أخر

 في استرجاع المعادن الثمينة

Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste 

and scrap containing precious metal or precious metal compounds, of a kind used 

principally for the recovery of precious metal 

 Ash containing precious metal or precious metal compounds - على معادن ثمينة أو مركبات من معادن ثمينة ، باستثناء فضالت الصياغة يحتوىرماد  ـ 71123000

   Other - غيرها ـ 71129000

، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقـشرة من ذهب ، باستثناء فضالت الصياغة  ذهبـ من  ـ 71129100
 على معادن ثمينة أخر المحتوية

-- Of gold, including metal clad with gold but excluding sweepings containing other 

precious metals 

 الصياغةبما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من البالتين، باستثناء فضالت  بالتين،ـ من  ـ 71129200
 المحتوية على معادن ثمينة أخر

-- Of platinum, including metal clad with platinum but excluding sweepings containing 

other precious metals 

   Other -- غيرهاـ  ـ 71129900
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 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with ثمينةو أجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن  مجوهراتو  حلى 7113

precious metal 

 :Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal - بسة بقشرة من معادن ثمينةثمينة، و إن كانت مكسوة أو مل معادنمن  ـ 71131000

 Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal -- و إن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر فضة،ـ من  ـ 71131100

   Other --- رهاغيـ ـ  ـ 71131190

 Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal -- ثمينة أخر، و إن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة معادنـ من  ـ 71131900

 Of gold --- و أصناف مماثلة مشابكـ ـ  ـ 71131910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 71131990

 Of base metal clad with precious metal - عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة معادنـ من  ـ 71132000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 71132090

و أجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن  صياغة مصنوعات 7114
 ثمينة

Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or 

of metal clad with precious metal 

 :Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal - ثمينة، و إن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة معادنمن  ـ 71141000

ن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخرو  فضة،ـ من  ـ 71141100  Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal -- ا 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 71141190

 Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal -- معادن ثمينة منثمينة أخر، و إن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة   معادنـ من  ـ 71141900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 71141990

 Of base metal clad with precious metal - عادية مكسوة أو بقشرة من معادن ثمينة معادنمن  ـ 71142000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 71142090

 Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal من معادن عادية مكسوة ملبسة بقشرة من معادن ثمينة من معادن ثمينة أو أخر مصنوعات 7115

 Catalysts in the form of wire cloth or grill, of platinum - أقمشة من أسالك أو بشكل ألواح شبكية من بالتين بشكلمحفزات  ـ 71151000

   Other - غيرها ـ 71159000

طبيعية أو تركيبية )لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة  من مصنوعات 7116
 (مجددةأو 

Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, 

synthetic or reconstructed) 



HS. Code الوصف Description 

 Of natural or cultured pearls - و مستنبتطبيعي أ لؤلؤمن  ـ 71161000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 71161090

 Of precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed) - (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)كريمة أو شبه كريمة  أحجارمن  ـ 71162000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 71162090

 Imitation jewellery (مقلدة) غواية حلى 7117

 :Of base metal, whether or not plated with precious metal - عادية، و إن كانت مطلية بمعادن ثمينة معادنمن  ـ 71171000

 Cuff-links and studs -- أكمام وأزرار مماثلة أزرارـ  ـ 71171100

   Other -- غيرهاـ  ـ 71171900

   Other - غيرها ـ 71179000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 71179090

 Coin نقود 7118

 Coin (other than gold coin), not being legal tender - غير مطروحة للتداول الرسمي( عدا النقود الذهبية" )معدنية عمالت"نقود  ـ 71181000

   Other - غيرها ـ 71189000

   Other --- هاغير ـ ـ  ـ 71189090

   SECTION XV - BASE METALS AND ARTICLES OF BASE METAL ومصنوعاتهامعادن عادية : 10 القسم 15

 .Iron or steel (فوالذ)صب ظهر وحديد صلب  حديد 72

 Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms بشكل كتل أو بأشكال أولية أخر ،"سبيجل"خام و حديد صب ( ظهر)صب  حديد 7201

 Non-alloy pig iron containing by weight 0.5% or less of phosphorus - وزنا أو أقل من الفوسفور 1.0%خام غير الخالئط محتو على  صبحديد  ـ 72011000

 Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5% of phosphorus - وزنا من الفوسفور 1.0%خام غير الخالئط محتو على أكثر من  صبحديد  ـ 72012000

 Alloy pig iron; spiegeleisen - "سبيجل"صب خام؛ حديد صب  حديدخالئط  ـ 72015000

 Ferro-alloys حديدية خالئط 7202

 :Ferro-manganese - منجنيزحديد ـ  ـ 72021000

 Containing by weight more than 2% of carbon -- وزنا من الكربون 1% على أكثر من محتويةـ  ـ 72021100



HS. Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 72021900

 :Ferro-silicon - "سيليسيوم" سليكونحديد ـ  ـ 72022000

 Containing by weight more than 55% of silicon -- وزنا من السليكون 00%على أكثر من  محتويةـ  ـ 72022100

   Other -- غيرهاـ  ـ 72022900

 Ferro-silico-manganese - ـ منجنيز سليكوحديد ـ  ـ 72023000

 :Ferro-chromium - كرومحديد ـ  ـ 72024000

 Containing by weight more than 4% of carbon -- وزنا من الكربون 0%على أكثر من  محتويةـ  ـ 72024100

   Other -- غيرهاـ  ـ 72024900

 Ferro-silico-chromium - ـ كروم سليكوحديد ـ  ـ 72025000

 Ferro-nickel - نيكلحديد ـ  ـ 72026000

 Ferro-molybdenum - موليبدنيومحديد ـ  ـ 72027000

 Ferro-tungsten and ferro-silico-tungsten - حديد ـ سليكو ـ تنجستن تنجستن،حديد ـ  ـ 72028000

   Other - هاغير  ـ 72029000

 Ferro-titanium and ferro-silico-titanium -- تيتانيوم، حديد ـ سليكو ـ تيتانيوم ــ حديد  ـ 72029100

   Ferro-vanadium -- فاناديوم ــ حديد  ـ 72029200

   Ferro-niobium -- نيوبيوم ــ حديد  ـ 72029300

   Other -- غيرهاـ  ـ 72029900

 الحديديةمتحصل عليها باالختزال المباشر لخامات الحديد و غيرها من المنتجات  يديةحد منتجات 7203
وزنا على  00.00% قدرهااإلسفنجية، بشكل قطع أو كتل أو كرات بأشكال مماثلة؛ حديد ذو نقاوة 

 األقل، قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة

Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous 

products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight 

of 99,94 %, in lumps, pellets or similar forms 

 Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore - متحصل عليها باالختزال المباشر لخامات الحديد حديديةمنتجات  ـ 72031000

   Other - غيرها ـ 72039000

ناتجة عن إعادة صهر ( اينجوت)من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك  فضالت،و  خردة 7204
 أو الصلب الحديدخردة 

Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel 



HS. Code الوصف Description 

 Waste and scrap of cast iron - (ظهر)من حديد صب  التفضخردة و  ـ 72041000

 :Waste and scrap of alloy steel - من خالئط فوالذية فضالتخردة و  ـ 72042000

 Of stainless steel -- مقاوم للصدأ صلبـ من  ـ 72042100

   Other -- غيرهاـ  ـ 72042900

 Waste and scrap of tinned iron or steel - لي بالقصديرمن حديد أو صلب مط فضالتخردة و  ـ 72043000

 :Other waste and scrap - أخر فضالتخردة و  ـ 72044000

التقطيع،  وو شظايا و فضالت التفريز و الخراطة و نشارة و برادة و سواقط عمليتي البصم  رقائقـ  ـ 72044100
 و إن كانت في حزم

-- Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, filings, trimmings and stampings, 

whether or not in bundles 

   Other -- غيرهاـ  ـ 72044900

 Remelting scrap ingots - ناتجة عن إعادة صهر الحديد أو الصلب( اينجوت)سبائك  ـ 72045000

 Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel من حديد أو صلب أو" سبيجل"من حديد صب خام أو من حديد صب  مساحيق،و  حبيبات 7205

 Granules - حبيبات ـ 72051000

 :Powders - مساحيق ـ 72052000

 Of alloy steel -- فوالذية خالئطـ من  ـ 72052100

   Other -- غيرهاـ  ـ 72052900

عدا الحديد الداخل في )أو بأشكال أولية أخر ( اينجوت)بشكل سبائك غير خالئط،  صلبو  حديد 7206
 (12.10 البند

Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 

No 7203) 

 Ingots - سبائك ـ 72061000

   Other - غيرها ـ 72069000

 Semi-finished products of iron or non-alloy steel و من صلب غير خالئطجاهزة من حديد أ نصف منتجات 7207

 :Containing by weight less than 0.25% of carbon - وزنا من الكربون 1.10%أقل من  علىمحتوية  ـ 72071000

 Of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than twice the -- عرضي مربع أو مستطيل مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه مقطعـ ذات  ـ 72071100

thickness 

 Other, of rectangular (other than square) cross-section -- ذات مقطع عرضي مستطيل غيرها،ـ  ـ 72071200

   Other -- غيرهاـ  ـ 72071900



HS. Code الوصف Description 

 Containing by weight 0.25% or more of carbon - أكثر وزنا من الكربون أو 1.10% علىمحتوية  ـ 72072000

من حديد، أو من صلب غير خالئط، ( مجلخة أو مدرفلة)مشكلة باالسطوانات  مسطحة منتجات 7208
 مم أو أكثر، مجلخة أو مدرفلة بالحرارة، غير مكسوة و ال مطلية و ال مغطاة 011بعرض 

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-

rolled, not clad, plated or coated 

 In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief - بارزة سطحيةو ذات عالمات  بالحرارة،" المدرفلة"غير مشغولة أكثر من التجليخ  لفات،بشكل  ـ 72081000

 :Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled - كيماويامنظفة  بالحرارة،" المدرفلة"لفات، غير مشغولة أكثر من التجليخ  بشكلغيرها،  ـ 72082000

 Of a thickness of 4.75 mm or more -- مم أو أكثر 0.10ـ بسمك  ـ 72082500

   mm آ4,75 آmm or more but less than آ3 آOf a thickness of -- مم 0.10مم أو أكثر و لكن أقل من  0ـ بسمك  ـ 72082600

   mm آ3 آOf a thickness of less than -- مم 0من  أقلـ بسمك  ـ 72082700

 :Other, in coils, not further worked than hot-rolled - بالحرارة” الدرفلة“لفات، غير مشغولة أكثر من التجليخ  بشكلغيرها،  ـ 72083000

 Of a thickness exceeding 10 mm -- مم 01عن  يزيدـ بسمك  ـ 72083600

   mm آmm or more but not exceeding 10 آOf a thickness of 4,75 -- مم 01مم أو أكثر و لكن ال تتجاوز  0.10ـ بسمك  ـ 72083700

   mm آ4,75 آmm or more but less than آ3 آOf a thickness of -- مم 0.10أكثر و لكن ال يقل عن مم أو  0ـ بسمك  ـ 72083800

   mm آ3 آOf a thickness of less than -- مم 0من  أقلـ بسمك  ـ 72083900

 Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief - بارزةبالحرارة، ذات عالمات سطحية ” الدرفلة“اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ  غيربشكل  ـ 72084000

 :Other, not in coils, not further worked than hot-rolled - بالحرارة" الدرفلة"غير لفات، غير مشغولة أكثر من التجليخ  بشكلغيرها،  ـ 72085000

 Of a thickness exceeding 10 mm -- مم 01عن  يزيدـ بسمك  ـ 72085100

   mm آ10 آmm or more but not exceeding آ4,75 آOf a thickness of -- مم 01مم أو أكثر و لكن ال تتجاوز  0.10ـ بسمك  ـ 72085200

   mm آ4,75 آmm or more but less than آ3 آOf a thickness of -- مم 0.10مم أو أكثر و لكن أقل من  0ـ بسمك  ـ 72085300

   mm آ3 آOf a thickness of less than -- مم 0من  أقلـ بسمك  ـ 72085400

   Other - غيرها ـ 72089000

مم أو  011مشكلة باالسطوانات من حديد، أو من صلب غير خالئط، بعرض  مسطحة منتجات 7209
 غطاةالبارد، غير مكسوة و ال مطلية و ال م على" مدرفلة" مجلخةأكثر، 

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-

rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated 

 :In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) -  على البارد”الدرفلة“غير مشغولة أكثر من التجليخ  لفات،بشكل  ـ 72091000

 Of a thickness of 3 mm or more -- مم أو أكثر 0ـ بسمك  ـ 72091500



HS. Code الوصف Description 

   mm آ3 آmm but less than آ1 آOf a thickness exceeding -- مم 0مم و لكن أقل من  0عن  يزيدـ بسمك  ـ 72091600

   mm آ1 آmm or more but not exceeding آ0,5 آOf a thickness of -- مم 0مم أو أكثر و ال تتجاوز  1.0ـ بسمك  ـ 72091700

   mm آ0,5 آOf a thickness of less than -- مم 1.0من  أقلـ بسمك  ـ 72091800

 :Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) - على البارد”الدرفلة“لفات، غير مشغولة أكثر من التجليخ  غيربشكل  ـ 72092000

 Of a thickness of 3 mm or more -- مم أو أكثر 0ـ بسمك  ـ 72092500

   mm آ3 آOf a thickness exceeding 1 mm but less than -- مم 0مم و لكن ال يقل من  0عن  يزيدـ بسمك  ـ 72092600

   mm آ1 آmm or more but not exceeding آ0,5 آOf a thickness of -- مم 0أو أكثر و لكن ال تتجاوز  1.0ـ بسمك  ـ 72092700

   mm آ0,5 آOf a thickness of less than -- مم 1.0من  أقلـ بسمك  ـ 72092800

   Other - غيرها ـ 72099000

من حديد أو من صلب غير خالئط، ( مجلخة أو مدرفلة)مشكلة باالسطوانات  مسطحة منتجات 7210
 مكسوة أو مطلية أو مغطاة مم أو أكثر، 011بعرض 

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, 

plated or coated 

 :Plated or coated with tin - مغطاة بالقصدير أومطلية  ـ 72101000

 Of a thickness of 0.5 mm or more -- مم أو اكثر 1.0ـ بسمل  ـ 72101100

   mm آ0,5 آOf a thickness of less than -- مم 1.0من  أقلـ بسمك  ـ 72101200

 Plated or coated with lead, including terne-plate - مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص و القصدير أومطلية  ـ 72102000

 Electrolytically plated or coated with zinc - كهربائيمغطاة بالزنك التحليل ال أومطلية  ـ 72103000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72103090

 :Otherwise plated or coated with zinc - مغطاة بالزنك بطريقة أخرى أومطلية  ـ 72104000

 Corrugated -- مموجةـ  ـ 72104100

   Other -- غيرهاـ  ـ 72104900

 Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides - الكروم أكسيدالكروم أو بالكروم مع  بأكسيدمغطاة   أو مطلية ـ 72105000

 :Plated or coated with aluminum - مغطاة باأللومنيوم أومطلية  ـ 72106000

 Plated or coated with aluminium-zinc alloys -- أو مغطاة بخليط زنك ـ ألومنيوم مطليةـ  ـ 72106100

   Other -- غيرهاـ  ـ 72106900



HS. Code الوصف Description 

 Painted, varnished or coated with plastics - مورنشة أو مغطاة بلدائن أومدهونة  ـ 72107000

   Other - غيرها ـ 72109000

أو من صلب غير خالئط، من حديد، ( مجلخة أو مدرفلة)مشكلة باالسطوانات  مسطحة منتجات 7211
 مم، غير مكسوة و ال مطلية و ال مغطاة 011بعرض 

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not 

clad, plated or coated 

 :Not further worked than hot-rolled - بالحرارة” الدرفلة“بأكثر من التجليخ  مشغولةغير  ـ 72111000

مم و  001 عنجوانبها األربعة أو من داخل مجار مقفلة، بعرض يزيد  على" مدرفلة" مجلخةـ  ـ 72111300
 مم، بشكل غير للفات و بدون عالمات سطحية بارزة 0بسمك ال يقل عن 

-- Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a 

thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief 

 Other, of a thickness of 4.75 mm or more -- مم أو أكثر 0.10بسمك  غيرها،ـ  ـ 72111400

   Other -- غيرهاـ  ـ 72111900

 :Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) - على البارد” الدرفلة“بأكثر من التجليخ  مشغولةغير  ـ 72112000

 Containing by weight less than 0.25% of carbon -- وزنا من الكربون 1.10%على أقل من  تحتوىـ  ـ 72112300

   Other -- غيرهاـ  ـ 72112900

   Other - غيرها ـ 72119000

من حديد، أو من صلب غير خالئط ( أو مدرفلة مجلخة)مشكلة باالسطوانات  مسطحة منتجات 7212
 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة 011من  أقلبعرض 

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, 

plated or coated 

 Plated or coated with tin - مغطاة بالقصدير أومطلية  ـ 72121000

 Electrolytically plated or coated with zinc - مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي أومطلية  ـ 72122000

 Otherwise plated or coated with zinc - مغطاة بالزنك بطريقة أخرى أومطلية  ـ 72123000

 Painted, varnished or coated with plastics - مورنشة أو مغطاة بلدائن أومدهونة  ـ 72124000

 Otherwise plated or coated - مغطاة بطريقة أخرى أومطلية  ـ 72125000

 Clad - مكسوة ـ 72126000

 حديدبالحرارة،بشكل لفات غير منتظمة اللف، من ( مجلخة أو مدرفلة)باالسطوانات  مشكلة عيدان 7213
 أو من صلب غير الخالئط

Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel 

 Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling - التجليختسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيالت الناتجة أثناء عملية  علىمحتوية  ـ 72131000

process 



HS. Code الوصف Description 

 "الدرفلة"

 Other, of free-cutting steel - صلب سهل القطع منغيرها،  ـ 72132000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72132090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72132099

   Other - غيرها ـ 72139000

 Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter -- مم 00عرضي دائري قطره أقل من  مقطعـ ذات  ـ 72139100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72139190

   Other -- غيرهاـ  ـ 72139900

  .Concrete reinforcement --- مم 10ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن ، غيرهاـ ـ  ـ 72139950

 imported by factories as production inputs --- 1سم 0تزيد مساحة مقطعها العرضي عن  غيرها،ـ ـ  ـ 72139960

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72139990

أو صلب غير خالئط، غير مشغولة أكثر من الطرق أو التشكيل باالسطوانات  حديد،من  قضبان 7214
التجليخ  بعدأو السحب أو البثق بالحرارة، بما فيها القضبان المفتولة ( التجليخ أو الدرفلة)
 ”درفلةال“

Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-

rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling 

 Forged - مطروقة ـ 72141000

 .Of a 5.5 mm diameter or less ,imported by factories as production inputs --- 1مم 1011مقطعها العرضي تزيد عن  مساحةـ ـ  ـ 72141010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72141029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72141090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72141099

جة أثناء عن عملية تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيالت النات علىمحتوية  ـ 72142000
 "الدرفلة"أو مفتولة بعد التجليخ ،"الدرفلة" التجليخ

- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling 

process or twisted after rolling 

 Other, of free-cutting steel - صلب سهل القطع من غيرها، 72143000

 .Of a 5.5 mm diameter or less ,imported by factories as production inputs --- 1مم 1011مقطعها العرضي تزيد عن  مساحةـ ـ  ـ 72143010

 Of a  diameter more than 5.5 mm ,imported by factories as production inputs,other than  --- كربون 1.01على اكثر من  محتويةـ ـ  ـ 72143040

those used in producing concrete reinforcement. 
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   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72143049

  .Concrete reinforcement --- مم 0يقل قطرها عن  غيرها،ـ ـ ـ  ـ 72143050

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72143059

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72143090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72143099

   Other - غيرها ـ 72149000

 Of rectangular (other than square) cross-section -- (عدا المربع)عرضي مستطيل  مقطعـ ذات  ـ 72149100

 .Of a 5.5 mm diameter or less ,imported by factories as production inputs --- أو اكثر من الكربون% 1.0محتوية وزنا على  لفائف،ـ ـ  ـ 72149110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72149190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72149199

   Other -- غيرهاـ  ـ 72149900

 .Of a 5.5 mm diameter or less ,imported by factories as production inputs --- أو اكثر من الكربون% 1.0محتوية وزنا على  لفائف،ـ ـ  ـ 72149910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72149990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72149999

 Other bars and rods of iron or non-alloy steel من حديد أو من صلب من غير خالئط أخر، قضبان 7215

 Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished - على البارد القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز سهلمن صلب  ـ 72151000

 .Of a 5.5 mm diameter or less ,imported by factories as production inputs --- محكمة، مجلخة على البارد ذات سطح ناعم و مصقول منتجاتـ ـ  ـ 72151010

   Other ---- رهاغيـ ـ ـ  ـ 72151019

 Of a  diameter more than 5.5 mm ,imported by factories as production inputs,other than  --- كربون% 1.0محتوية على اكثر من  مسحوبة،ـ ـ  ـ 72151040

those used in producing concrete reinforcement. 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72151049

  .Concrete reinforcement --- مم 0يقل قطرها عن  غيرها،ـ ـ ـ  ـ 72151050

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72151059

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72151090
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   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72151099

 Other, not further worked than cold-formed or cold-finished - مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارود غيرغيرها،  ـ 72155000

 .Of a 5.5 mm diameter or less ,imported by factories as production inputs --- محكمة، مجلخة على البارد ذات سطح ناعم و مصقول منتجاتـ ـ  ـ 72155010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72155019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72155040

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72155049

  .Concrete reinforcement --- مدرفلة غيرها،ـ ـ  ـ 72155050

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72155059

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72155090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72155099

   Other - غيرها ـ 72159000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72159019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72159049

  .Concrete reinforcement --- مم 0يقل قطرها عن  غيرها،ـ ـ ـ  ـ 72159050

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72159059

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72159090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72159099

 Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel ، من حديد أو صلب غير خالئط(بروفيالت)خاصة  لأشكاو  زوايا 7216

 البثق،أو السحب أو ” الدرفلة“، غير مشغولة بأكثر من التجليخ Hأو  Iأو  Uحرف  بشكلمقطعها  ـ 72161000
 مم 01بالحرارة أو السحب بالحرارة و بارتفاع أقل من

- U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height 

of less than 80 mm 

السحب أو البثق،  أو” الدرفلة“مشغولة أكثر من التجليخ  غير"  T"  أو"  L"  بشكلمقطعها  ـ 72162000
 مم 01بالحرارة، و بارتفاع أقل من 

- L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 

less than 80 mm: 

 L" -- L sections" بشكل  مقطعهاـ  ـ 72162100

 T" -- T sections"  بشكل  مقطعهاـ  ـ 72162200
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حب أو البثق، أو الس” الدرفلة“، غير مشغولة بأكثر من التجليخ Hأو  Iأو  U بشكلمقطعها  ـ 72163000
 مم أو أكثر 01بارتفاع  بألحرارة،

- U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height 

of 80 mm or more: 

 U -- U sectionsبشكل  مقطعهاـ  ـ 72163100

   I -- I sectionsبشكل  مقطعهاـ  ـ 72163200

   H -- H sectionsبشكل  مقطعهاـ  ـ 72163300

و  بالحرارة،أو السحب أو البثق، ” الدرفلة“، غير مشغولة بأكثر من التجليخ Tأو L بشكلمقطعها  ـ 72164000
 مم أو أكثر 01بارتفاع 

- L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 

80 mm or more 

أو  السحب أو" الدرفلة"قطاعات و أشكال خاصة أخر، غير مشغولة بأكثر من التجليخ  وزوايا  ـ 72165000
 البثق، بالحرارة

- Other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or 

extruded 

 :Angles, shapes and sections, not further worked than cold-formed or cold-finished - غولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على الباردقطاعات و أشكال خاصة، غير مش وزوايا  ـ 72166000

 Obtained from flat-rolled products -- "الدرفلة"عليها من منتجات مسطحة التجليخ  متحصلـ  ـ 72166100

   Other -- غيرهاـ  ـ 72166900

   Other - غيرها ـ 72169000

 Cold-formed or cold-finished from flat-rolled products -- "الدرفلة"أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة  مشكلةـ  ـ 72169100

   Other -- غيرهاـ  ـ 72169900

 Wire of iron or non-alloy steel أو من صلب من غير خالئط حديدمن  أسالك 7217

 Not plated or coated, whether or not polished - أو مغطاة، و إن كانت مصقولة مطليةغير  ـ 72171000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72171090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72171099

 Plated or coated with zinc - مغطاة بالزنك أومطلية  ـ 72172000

   Other --- اغيرهـ ـ  ـ 72172090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72172099

 Plated or coated with other base metals - مغطاة بمعادن عادية أخر أومطلية  ـ 72173000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72173090
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   Other - غيرها ـ 72179000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72179090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72179099

للصدأ بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخر؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم  مقاوم صلب 7218
 للصدأ

Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless 

steel 

 Ingots and other primary forms - أولية أخر وأشكالسبائك  ـ 72181000

   Other - غيرها ـ 72189000

 Of rectangular (other than square) cross-section -- عرضي مستطيل مقطعـ ذات  ـ 72189100

   Other -- غيرهاـ  ـ 72189900

 011، من صلب مقاوم للصدأ، بعرض (مجلخة أو مدرفلة)مشكلة باالسطوانات  مسطحة منتجات 7219
 أكثرمم أو 

Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more 

 :Not further worked than hot-rolled, in coils - بالحرارة، بشكل لفات” الدرفلة“بأكثر من التجليخ  مشغولةغير  ـ 72191000

 Of a thickness exceeding 10 mm -- مم 01عن  يزيدـ بسمك  ـ 72191100

   mm آ10 آmm or more but not exceeding آ4,75 آOf a thickness of -- مم 01مم أو أكثر و ال تتجاوز  0.10ـ بسمك  ـ 72191200

   mm آ4,75 آmm or more but less than آ3 آOf a thickness of -- مم 0.10مم أو أكثر و لكن يقل عن  0ـ بسمك  ـ 72191300

   mm آ3 آOf a thickness of less than -- مم 0من  أقلـ بسمك  ـ 72191400

 :Not further worked than hot-rolled, not in coils - بالحرارة، بشكل غير اللفات” الدرفلة“بأكثر من التجليخ  مشغولةغير  ـ 72192000

 Of a thickness exceeding 10 mm -- مم 01عن  يزيدـ بسمك  ـ 72192100

   mm آ10 آmm or more but not exceeding آ4,75 آOf a thickness of -- مم 01مم أو أكثر و ال تتجاوز  0.10 ـ بسمك ـ 72192200

   mm آ4,75 آmm or more but less than آ3 آOf a thickness of -- مم 0.10مم أو أكثر و لكن يقل عن  0ـ بسمك  ـ 72192300

   mm آ3 آOf a thickness of less than -- مم 0من  أقلـ بسمك  ـ 72192400

 :Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) - على البارد” الدرفلة“بأكثر من التجليخ  مشغولةغير  ـ 72193000

 Of a thickness of 4.75 mm or more -- مم أو أكثر 0.10ـ بسمك  ـ 72193100

   mm آ4,75 آmm or more but less than آ3 آOf a thickness of -- مم 0.10يقل عن  مم أو أكثر و لكن 0ـ بسمك  ـ 72193200
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   mm آ3 آmm but less than آ1 آOf a thickness exceeding -- مم 0مم و لكن يقل عن  0عن  يزيدـ بسمك  ـ 72193300

   mm آ1 آmm or more but not exceeding آ0,5 آOf a thickness of -- مم 0مم أو أكثر و ال تتجاوز  1.0ـ بسمك  ـ 72193400

   mm آ0,5 آOf a thickness of less than -- مم 1.0من  أقلـ بسمك  ـ 72193500

   Other -- غيرهاـ  ـ 72199000

، من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل (مجلخة أو مدرفلة)مشكلة باالسطوانات  مسطحة منتجات 7220
 مم 011عن 

Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm 

 :Not further worked than hot-rolled - بالحرارة” الدرفلة“أكثر من التجليخ  مشغولةغير  ـ 72201000

 Of a thickness of 4.75 mm or more -- مم أو أكثر 0.10ـ بسمك  ـ 72201100

   mm آ4,75 آOf a thickness of less than -- مم 0.10 عن يقلـ بسمك  ـ 72201200

 Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) - على البارد” الدرفلة“بأكثر من التجليخ  مشغولةغير  ـ 72202000

   Other - غيرها ـ 72209000

 صلبلفات غير منتظمة اللف، من بالحرارة بشكل ( مجلخة أو مدرفلة)باالسطوانات  مشكلة عيدان 7221
 مقاوم للصدأ

Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel 

 Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel مقاوم للصدأ؛ و زوايا و قطاعات و أشكال خاصة، من صلب مقاوم للصدأ صلبمن  قضبان 7222

 :Bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded - أو السحب أو البثق، بالحرارة” الدرفلة“مشغولة أكثر من التجليخ  غيرقضبان  ـ 72221000

 Of circular cross-section -- عرضي دائري مقطعـ ذات  ـ 72221100

   Other -- غيرهاـ  ـ 72221900

 Bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished - مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد غيرقضبان  ـ 72222000

 Other bars and rods - أخرقضبان  ـ 72223000

 Angles, shapes and sections - قطاعات و أشكال خاصة وزوايا  ـ 72224000

 Wire of stainless steel مقاوم للصدأ صلبمن  أسالك 7223

 Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other أخر، بشكل سبائك أو أشكال أولية أخر؛ منتجات نصف جاهزة من خالئط صلب أخر صلب خالئط 7224

alloy steel 

 Ingots and other primary forms - أشكال أولية أخر وسبائك  ـ 72241000
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   Other - غيرها ـ 72249000

 011، من خالئط صلب أخر، بعرض (مجلخة أو مدرفلة)مشكلة باالسطوانات  مسطحة منتجات 7225
 أكثرمم أو 

Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more 

 :Of silicon-electrical steel - (مغناطيسي)ـ كهربائي  سليكونمن صلب  ـ 72251000

 Grain-oriented -- موجهة حبيباتـ ذات  ـ 72251100

   Other -- غيرهاـ  ـ 72251900

 Of high speed steel - (للقطع السريع)للسرعات العالية  متحملمن صلب  ـ 72252000

 Other, not further worked than hot-rolled, in coils - بالحرارة، بشكل لفات” الدرفلة“مشغولة بأكثر من التجليخ  غيرغيرها،  ـ 72253000

 Other, not further worked than hot-rolled, not in coils - بالحرارة، بشكل غير لفات” الدرفلة“مشغولة بأكثر من التجليخ  غيرغيرها،  ـ 72254000

 Other, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) - على البارد” الدرفلة“مشغولة بأكثر من التجليخ  غيرغيرها،  ـ 72255000

   Other - غيرها ـ 72259000

 Electrolytically plated or coated with zinc -- و مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي مطليةـ  ـ 72259100

 Otherwise plated or coated with zinc -- و مغطاة بالزنك بطريق أخر مطليةـ  ـ 72259200

   Other -- غيرهاـ  ـ 72259900

، من خالئط صلب أخر، بعرض أقل من (مجلخة أو مدرفلة)مشكلة باالسطوانات  مسطحة منتجات 7226
 مم 011

Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm 

 :Of silicon-electrical steel - (مغناطيسي)ـ كهربائي  سليكونمن صلب  ـ 72261000

 Grain-oriented -- موجهة حبيباتـ ذات  ـ 72261100

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72261119

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72261190

   Other -- غيرهاـ  ـ 72261900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72261919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72261990

 Of high speed steel - (للقطع السريع)للسرعات العالية  متحملمن صلب  ـ 72262000
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   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72262019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72262090

   Other - غيرها ـ 72269000

 Not further worked than hot-rolled -- بالحرارة” الدرفلة“بأكثر من التجليخ  مشغولةـ غير  ـ 72269100

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72269119

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72269190

   Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) -- على البارد”الدرفلة“بأكثر من التجليخ  مشغولةـ غير  ـ 72269200

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72269219

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72269290

   Other -- غيرهاـ  ـ 72269900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72269919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72269990

بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من ( مجلخة أو مدرفلة)باالسطوانات  مشكلة عيدان، 7227
 صلب أخر خالئط

Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel 

 Of high speed steel - (للقطع السريع)للسرعات العالية  متحملمن صلب  ـ 72271000

أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيالت و إن و عيدان محتوية على تسنينا  قضبانـ ـ  ـ 72271010
 أثناء عملية الفتل أم ال نتجت

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72271090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72271099

 Of silico-manganese steel - ـ منجنيز سليكومن صلب  ـ 72272000

و عيدان محتوية على تسنينا أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيالت و إن  قضبانـ ـ  ـ 72272010
 أثناء عملية الفتل أم ال نتجت

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72272090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72272099
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   Other - اغيره ـ 72279000

و عيدان محتوية على تسنينا أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيالت و إن  قضبانـ ـ  ـ 72279010
 أثناء عملية الفتل أم ال نتجت

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72279090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72279099

صلب أخر؛ وزوايا و قطاعات و أشكال خاصة، من خالئط صلب أخر؛ قضبان  خالئطمن  قضبان 7228
 من صلب من غير خالئط أو من خالئط صلب للحفر،مجوفة 

Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy 

steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel 

 Bars and rods, of high speed steel - (للقطع السريع)صلب متحمل للسرعات العالية  منقضبان  ـ 72281000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72281090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72281099

 Bars and rods, of silico-manganese steel - صلب سليكو ـ منجنيز منقضبان،  ـ 72282000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72282019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72282090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72282099

 Other bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded - أو السحب أو البثق ، بالحرارة” الدرفلة“غير مشغولة بأكثر من التجليخ  أخر،قضبان  ـ 72283000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72283019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72283090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72283099

 Other bars and rods, not further worked than forged - غير مشغولة بأكثر من الطرق أخر،قضبان  ـ 72284000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72284019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72284090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72284099

 Other bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished - غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد أخر،قضبان  ـ 72285000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72285090
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   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72285099

 Other bars and rods - أخرقضبان  ـ 72286000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72286019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72286090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 72286099

 Angles, shapes and sections - خاصة قطاعات وأشكال وزوايا  ـ 72287000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72287090

 Hollow drill bars and rods - للحفر مجوفةقضبان  ـ 72288000

 Wire of other alloy steel صلب أخر خالئطمن  أسالك 7229

 Of high speed steel - (للقطع السريع)للسرعات العالية  متحملمن صلب  ـ 72291000

 Of silico-manganese steel - ـ منجنيز سليكومن صلب  ـ 72292000

   Other - غيرها ـ 72299000

من % 1.0إلى % 1.00محكمة الصنع ذات سطح ناعم و ملمع، محتوية على  قضبانـ ـ  ـ 72299010
مقطع  من الكربون، ذات% 1.0من المنجنيز و ما ال يزيد عن % 0.0ال يزيد عن  ماالكبريت، 
مم و ال يقل سمك الشكل  0أو سداسي منتظم، ال يقل قطر الشكل الدائري عن  دائريعرضي 
 مم م 0.00عن  السداسي

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 72299090

 .Articles of iron or steel (فوالذ)أو حديد أو صلب ( ظهر)حديد صب  من مصنوعات 73

من حديد أو صلب، و إن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة؛ زوايا و  عريضة دعامات 7301
 أشكال خاصة ملحومة، من حديد أو صلب وقطاعات 

Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled 

elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel 

 Sheet piling - عريضةدعامات  ـ 73011000

 Angles, shapes and sections - قطاعات و أشكال خاصة وزوايا  ـ 73012000

صب أو حديد أو صلب، لخطوط السكك الحديدية و الترام، قضبان، محوالت،  حديدمن  لوازم 7302
ع أخر، و قضبان مقصات، قضبان مسننة، مقصات، و قضبان تقاط أسنةمقصات، 

Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, 

check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing 

pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates ( 
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و غيرها من القطع  التباعدمثبتات، زوايا، قواعد، ألواح شد، ألواح و روابط  و" فلنكات"عوارض
 المصممة خصيصا لمد أو رب

 Rails - حديدية سككقضبان  ـ 73021000

 Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces - مقصات و أسنة مقصات، قضبان توجيه و عناصر تقاطع أخر ومحوالت  ـ 73023000

 Fish-plates and sole plates - و قواعد تثبيت شدألواح  ـ 73024000

   Other - غيرها ـ 73029000

 Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron مجوفة، من حديد صب( بروفيالت)و أشكال خاصة  أنابيبو  مواسير 7303

 Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب( بروفيالت)و أشكال خاصة  أنابيبو  مواسير 7304

 Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines - أنابيب من األنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز ومواسير  ـ 73041000

   Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas - مقاوم للصدأ صلبـ من  ـ 73041100

   Other -- غيرهاـ  ـ 73041900

 النفطنواع المستعملة في التنقيب عن أنابيب تبطين أو استخراج، مواسير حفر، من األ ومواسير  ـ 73042000
 أو الغاز

- Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas: 

   Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines - حفر من صلب مقاوم للصدأ مواسيرـ  ـ 73042200

   Other drill pipe -- حفر أخر مواسيرـ  ـ 73042300

   Other -- غيرهاـ  ـ 73042900

 :Other, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel - مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب غير خالئط ذاتغيرها،  ـ 73043000

 Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) -- على البارد” مدرفلة“على البارد أو مجلخة  مسحوبةـ  ـ 73043100

   Other -- غيرهاـ  ـ 73043900

 :Other, of circular cross-section, of stainless steel - مقطع عرضي دائري، من صلب مقاوم للصدأ ذاتغيرها،  ـ 73044000

 Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) -- على البارد” مدرفلة“على البارد أو مجلخة  مسحوبةـ  ـ 73044100

   Other -- غيرهاـ  ـ 73044900

 :Other, of circular cross-section, of other alloy steel - مقطع عرضي دائري، من خالئط صلب أخر ذاتغيرها،  ـ 73045000

 Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) -- على البارد” مدرفلة“على البارد أو مجلخة  مسحوبةـ  ـ 73045100
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   Other -- غيرهاـ  ـ 73045900

   Other - غيرها ـ 73049000

، ذات مقاطع (مثل الملحومة أو المبرشمة، أو المغلقة بطريقة مماثلة)أخر  أنابيبو  مواسير 7305
 مم، من حديد أو صلب 010.0دائرية، يزيد قطرها الخارجي عن  عرضية

Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having 

circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406,4 mm, of iron or 

steel 

 :Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines - أنابيب، من األنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز ومواسير  ـ 73051000

 Longitudinally submerged arc welded -- طوليا بالقوس المغمور ملحومةـ  ـ 73051100

 Other, longitudinally welded -- ملحومة طوليا غيرها،ـ  ـ 73051200

   Other -- غيرهاـ  ـ 73051900

 Casing of a kind used in drilling for oil or gas - ج النفط أو الغازأنابيب تبطين، من األنواع المستعملة في استخرا ومواسير  ـ 73052000

 :Other, welded - ملحومةغيرها،  ـ 73053000

 Longitudinally welded -- طوليا ملحومةـ  ـ 73053100

   Other -- غيرهاـ  ـ 73053900

   Other - غيرها ـ 73059000

مثل المضمومة الحواف أو )مجوفة، أخرى ( بروفيالت) و أشكال خاصة أنابيبو  مواسير 7306
 ، من حديد أو صلب(المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة أوالملحومة 

Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or 

similarly closed), of iron or steel 

 Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines - بيب، من األنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغازأنا ومواسير  ـ 73061000

   Other, of stainless steel -- (ستينلس ستيل)من صلب مقاوم للصدأ  ملحومةـ   ـ 73061100

   Other --- غيرهاـ   ـ 73061900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73061919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73061990

 Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas - أنابيب تبطين و استخراج، من األنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز ومواسير  ـ 73062000

   Other --- غيرهاـ   ـ 73062900

   Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas - دائريمقطع عرضي  ذاتـ ـ  ـ 73062910

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73062919
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73062990

 Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel - ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب غير خالئط ملحومة،غيرها،  ـ 73063000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73063090

 Other, welded, of circular cross-section, of stainless steel - ذات مقطع عرضي دائري من صلب مقاوم للصدأ ملحومة،غيرها،  ـ 73064000

 Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel - ذات مقطع عرضي دائري من خالئط صلب أخرى ملحومة،غيرها،  ـ 73065000

 Other, welded, of non-circular cross-section - ذات مقطع عرضي غير دائري ملحومة،غيرها،  ـ 73066000

   Other, welded, of non-circular cross-section - عرضي مربع او مستطيل مقطعـ ذات  ـ 73066100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73066190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73066199

   Other - غيرها ـ 73069000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73069090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73069099

أو من حديد صب أو حديد ( الخ… مثل الوصالت، األكواع، األكمام )أو أنابيب  مواسير لوازم 7307
 صلب

Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or steel 

 :Cast fittings - مصبوبةلوازم  ـ 73071000

 Of non-malleable cast iron -- صب غير قابل للطرق حديدـ من  ـ 73071100

   Other -- غيرهاـ  ـ 73071900

 :Other, of stainless steel - ب مقاوم للصدأصل منغيرها،  ـ 73072000

 Flanges -- "أو فلمجات فلشات" رباطةـ  ـ 73072100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73072190

 Threaded elbows, bends and sleeves -- و مفاصل محنية و أكمام، ملولبة أكواعـ  ـ 73072200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73072290

   Butt welding fittings -- وصل األطراف باللحام لوازمـ  ـ 73072300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73072320
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   Other -- غيرهاـ  ـ 73072900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73072920

   Other - غيرها ـ 73079000

 Flanges -- "أو فلمجات فلشات" رباطةـ  ـ 73079100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73079190

 Threaded elbows, bends and sleeves -- و مفاصل محنية و أكمام، ملولبة أكواعـ  ـ 73079200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73079290

   Butt welding fittings -- وصل األطراف باللحام لوازمـ  ـ 73079300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73079390

   Other ---- رهاغيـ ـ ـ  ـ 73079399

   Other -- غيرهاـ  ـ 73079900

عن  يزيد، أقواس و زوايا من أنابيب ذات قطر داخلي ال Uأولية لالكواع، أنابيب بشكل  أشكالـ ـ  ـ 73079910
 مم، باستثناء األصناف المصنوعة من صلب مخلوط 001

--- Fitting of "T" shape, imported by central heating factories as industrial inputs. 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73079990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73079999

مثل )و أجزاء منشآت ( 00.10باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند ) منشآت 7308
 السقوفكل و مقاطع الجسور أو بوابات السدود أو األبراج و الصواري و السقوف و هيا الجسور

( درابزين)المساند  وو األبواب و النوافذ و أطرها و عتبات األبواب و المصاريع و ستائر اإلقفال 
 و

Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of 

structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, 

roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for 

doors, sh 

 Bridges and bridge-sections - جسور أجزاءجسور و  ـ 73081000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73081090

 Towers and lattice masts - صواري وأبراج  ـ 73082000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73082090

 Doors, windows and their frames and thresholds for doors - نوافذ و أطرها و عتبات األبواب وأبواب  ـ 73083000
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   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73083019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73083090

 Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping - داخل و المنشآت و األبنيةللسقاالت معدات أو لتدعيم الم تجهيزات ـ 73084000

   Other - غيرها ـ 73089000

و  السفنإغالق، أطر لفتحات المناجم و للبنية الفوقية، بوابات سد، حواجز أحواض  بواباتـ ـ  ـ 73089010
 يةسدود بحرية، البنية الفوقية للبيوت الضوئ

--- Frameworks for greenhouses 

 Frameworks for concrete roofs --- و لوازم مصنوعة خصيصا للمركبات المائية أجزاءـ ـ  ـ 73089020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73089039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73089090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73089099

، من (عدا الغاز المضغوط أو المسيل)و خوابي و أوعية مماثلة لجميع المواد  جصهاريو  خزانات 7309
و  حرارية،ل، غير مزودة بتجهيزات آلية أو  011صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها  حديد

 إن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة

Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than 

compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 l, whether 

or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73090090

عدا الغاز المضغوط )وعية مماثلة، لجميع المواد و دنان و صناديق و علب و أ براميلو  خزانات 7310
 بتجهيزاتل، غير مزودة  011، من حديد صب أو حديد أو صلب، ال تتجاوز سعتها (المسيل أو

 آلية أو حرارية، و إن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة

Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than 

compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 l, 

whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equi 

 Of a capacity of 50 litres or more - ل أو أكثر 01بسعة  ـ 73101000

 :Of a capacity of less than 50 litres - ل 01من  أقلعة بس ـ 73102000

 Cans which are to be closed by soldering or crimping -- باللحام أو بالثني تغلقـ علب  ـ 73102100

   Other -- غيرهاـ  ـ 73102900

 Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel المضغوط أو المسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب للغاز أوعية 7311

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73110090

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73110099
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حبال و كوابل و أمراس مضفورة و حبال رفع و ما يماثلها، من حديد أو صلب،  مجدولة، أسالك 7312
 معزولة للكهرباء غير

Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not 

electrically insulated 

 Stranded wire, ropes and cables - ، و كوابل(عدا حبال الرفع)حبال  مجدولة،أسالك  ـ 73121000

 Imported by factories as industrial inputs --- ـ ـ  ـ 73121010

   Other --- رهاغيـ ـ  ـ 73121090

   Other - غيرها ـ 73129000

و إن ) مسطحةبشكل أطواق، أو مفردة  مفتولة" تورسيد"من حديد أو صلب؛ أسالك  شائكة أسالك 7313
السياجات، من حديد  فيأو مزدوجة مفتولة فتال رخوا، من األنواع المستعملة ( كانت غير شائكة

 أو صلب

Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and 

loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel 

شباك و ألواح و سياجات شبكية، من ( بما فيها األشرطة المقفلة بدون نهايات) معدنية نسج 7314
 ن حديد أو صلبحديد أو صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد م أسالك

Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; 

expanded metal of iron or steel 

 :Woven cloth - معدنيةنسج  ـ 73141000

 Endless bands for machinery, of stainless steel -- مقفلة بدون نهايات لآلالت، من صلب مقاوم للصدأ أشرطةـ  ـ 73141200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73141290

 Other woven cloth, of stainless steel -- أخر، من صلب مقاوم للصدأ معدنيةـ نسج  ـ 73141400

 Imported by factories as industrial inputs --- ناقلة للحركة، أحزمة ناقلة للمواد و أحزمة رافعة، مقفلة بدون نهايات أحزمةـ ـ  ـ 73141420

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73141490

   Other -- غيرهاـ  ـ 73141900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73141990

و سياجات شبكية، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسالك مقاس أكبر مقطع عرضي  وألواحشباك  ـ 73142000
 أو أكثر 1سم 011مم أو أكثر و مقاس عيونها  0 لها

- Grill, netting and fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-

sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm² or more 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73142090

 :Other grill, netting and fencing, welded at the intersection - ر، ملحومة عند نقاط التقاطعو سياجات شبكية أخ ألواحشباك و  ـ 73143000

 Plated or coated with zinc -- بالزنك مطليةـ  ـ 73143100
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   Other -- غيرهاـ  ـ 73143900

 :Other cloth, grill, netting and fencing - و سياجات شبكية أخر ألواحشباك و  ـ 73144000

 Plated or coated with zinc -- بالزنك مطليةـ  ـ 73144100

   Coated with plastics -- بلدائن مطليةـ  ـ 73144200

   Other -- غيرهاـ  ـ 73144900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73144990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73144999

 Expanded metal - بالتمديد شبكيةألواح  ـ 73145000

 Chain and parts thereof, of iron or steel من حديد صب أو حديد أو صلب أجزاؤها،و  سالسل 7315

 :Articulated link chain and parts thereof - ربط مفصلية و أجزاؤها بحلقاتسالسل  ـ 73151000

 Roller chain -- بأسطوانات دوارة سالسلـ  ـ 73151100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73151190

 Other chain -- أخر سالسلـ  ـ 73151200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73151290

 Parts -- أجزاءـ  ـ 73151900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73151990

 Skid chain - لالنزالق مانعةسالسل  ـ 73152000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73152090

 :Other chain - أخرالسل س ـ 73158000

 Stud-link -- مفصلة، ذات خوابير غيرـ   ـ 73158100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73158190

 Other, welded link -- بحلقات ملحومة غيرها،ـ  ـ 73158200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73158290

   Other -- غيرهاـ  ـ 73158900
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73158990

 Other parts - أخرأجزاء  ـ 73159000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73159090

 Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel سفن، و أجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب خطاطيفو  مراسي 7316

ة أو مشطوفة و مشابك خارزة تنجيد و دبابيس ورق الرسم، و خارزات مموج مساميرو  مسامير 7317
و أصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب، و إن كانت ( 00.10في البند الداخلةعدا )

 من مواد أخر،عدا التي برؤوس من النحاس برؤوس

Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of 

heading 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other 

material, but excluding such articles with heads of copper 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73170090

و خوابير و ( تباشيم)و مسامير برشام ( شناكل)، و محاجن لولبية (عزقات) صواميلو  براغي 7318
من حديد  مماثلة،و أصناف ( بما فيها الحلقات النابضة" )وردات"حلقات  خابورية، و مسامير

 صب أو حديد أو صلب

Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers 

(including spring washers) and similar articles, of iron or steel 

 : Treaded articles - ولبةملأصناف  ـ 73181000

 Coach screws -- للخشب، من األنواع المستعملة في خطوط السكك الحديدية براغيـ  ـ 73181100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73181190

 Other wood screws -- أخر للخشب براغيـ  ـ 73181200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73181290

 Screw hooks and screw rings -- و براغي برؤوس حلقية( كلشنا) محاجنـ  ـ 73181300

 Self-tapping screws -- ذاتية التثبيت براغيـ  ـ 73181400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73181490

 Other screws and bolts, whether or not with their nuts or washers -- أخر، و إن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها براغيـ  ـ 73181500

 Nuts -- "عزقات" صواميلـ  ـ 73181600

   Other -- غيرهاـ  ـ 73181900

 :Non-threaded articles - ملولبة غيرأصناف  ـ 73182000

 Spring washers and other lock washers -- و غيرها من حلقات التثبيت نابضة" وردات" حلقاتـ  ـ 73182100
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 Other washers -- أخر" وردات" تحلقاـ  ـ 73182200

 Rivets -- برشام مساميرـ  ـ 73182300

   Cotters and cotter pins -- ومسامير خابوريه خوابيرـ  ـ 73182400

   Other -- غيرهاـ  ـ 73182900

ا مم مماثلة،و إبر تصنير و مخارز بما فيها مخارز التطريز و ابر معقوفة، و أصناف  خياطة إبر 7319
صلب، غير  أويستعمل يدويا، من حديد أو صلب؛ دبابيس مأمونه و دبابيس أخر، من حديد 

 مذكورة و ال داخلة في مكان آخر

Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and 

similar articles, for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron 

or steel, not elsewhere specified or included 

 Safety pins - مأمونهدبابيس  ـ 73192000

 Other pins - أخردبابيس  ـ 73193000

   Other - غيرها ـ 73199000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73199090

 Springs and leaves for springs, of iron or steel نوابض، من حديد أو صلب ريشو  نوابض 7320

 Leaf-springs and leaves therefor - ريش و ريشها ذاتنوابض  ـ 73201000

 والرافعةالمخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 73201010
 .ديةالشوكية، المركبات التي تسير على سكك حدي

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ   ـ 73201090

 Helical springs - حلزونيةنوابض  ـ 73202000

 Imported by factories as industrial inputs --- مم 0مم و ال يتجاوز  0.0من أسالك دائرية، مطلية بالنحاس، ذات قطر يزيد عن  مصنوعةـ ـ  ـ 73202010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73202090

   Other - غيرها ـ 73209000

 Imported by factories as industrial inputs --- مم 0مم و ال يتجاوز  0.0من أسالك دائرية، مطلية بالنحاس، ذات قطر يزيد عن  مصنوعةـ ـ  ـ 73209010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73209090

بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية لالستعمال )و مناصب مواقد طبخ  مدفئو  مواقد 7321
مسخنات  و" طباخات"و كوانين و أجهزة طبخ بالغاز ( بربكيو)، شوايات (التدفئة المركزية في

Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central 

heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric 

domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel 
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 من حديد صب أو حديد أو صلب أجزاؤها،أطباق و أجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، و 

 :Cooking appliances and plate warmers - و مسخنات أطباق طبخأجهزة  ـ 73211000

 For gas fuel or for both gas and other fuels -- أو بالغاز و وقود أخر معا بالغازـ تعمل  ـ 73211100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73211190

   For liquid fuel -- سائل بوقودـ تعمل  ـ 73211200

   Other, including appliances for solid fuel -- الجهزة التي تعمل بوقود صلب، بما فيها ا غيرهاـ  ـ 73211900

 :Other appliances - أخرأجهزة  ـ 73218000

 For gas fuel or for both gas and other fuels -- أو بالغاز و وقود أخر معا بالغازـ تعمل  ـ 73218100

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73218190

   For liquid fuel -- سائل بوقودـ تعمل  ـ 73218200

 For solid fuel -- ، بما فيها االجهزة التي تعمل بوقود صلب غيرهاـ  ـ 73218300

 Parts - أجزاء ـ 73219000

 أوحراري للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، و أجزاؤها، من حديد صب  إشعاع أجهزة 7322
 توزيعبما فيها التي بإمكانها أيضا )سخنات هواء و موزعات هواء ساخن حديد أو صلب؛ م

يعمل  هواء، بغير التسخين الكهربائي، متضمنة مروحة أو نافخ (الهواء العادي أو المكيف
 بمحرك، وأج

Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or 

steel; air heaters and hot air distributors (including distributors which can also 

distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-d 

 :Radiators and parts thereof - حراري و أجزاؤها إشعاعأجهزة  ـ 73221000

 Of cast iron -- صب حديدـ من  ـ 73221100

   Other -- غيرهاـ  ـ 73221900

   Other - غيرها ـ 73229000

أو  حديدو أدوات مطبخيه و غيرها من األدوات المنزلية، وأجزاؤها، من حديد صب أو  مائدة أدوات 7323
أو التلميع  للجليصلب؛ ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجات و وسيدات و قفازات، و ما يماثلها، 

 ستعماالت مماثلة، من حديد أو صلبأو ال

Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron or 

steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or 

steel 

 Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like -و وسيدات و قفازات و ما يماثلها، للجلي أو التلميع أو  حديد أو صلب؛ إسفنجات منألياف  ـ 73231000
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 مماثلة الستعماالت

   Other - غيرها ـ 73239000

 Of cast iron, not enamelled -- صب، غير مطلي بمينا حديدـ من  ـ 73239100

 Of cast iron, enamelled -- صب، مطلي بمينا حديدـ من  ـ 73239200

 Of stainless steel -- مقاوم للصدأ صلبـ من  ـ 73239300

 Of iron (other than cast iron) or steel, enamelled -- أو صلب، مطلي بمينا حديدـ من  ـ 73239400

   Other -- غيرهاـ  ـ 73239900

 Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel و أجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب صحية اتأدو  7324

 Sinks and wash basins, of stainless steel - أحواض غسيل، من صلب مقاوم للصدأ ومغاسل  ـ 73241000

 :Baths - (بانيوهات) استحماممغاطس  ـ 73242000

 Of cast iron, whether or not enamelled -- صب، و إن كانت مطلية بمينا دحديـ من  ـ 73242100

   Other -- غيرهاـ  ـ 73242900

   Other, including parts - في ذلك األجزاء بماغيرها،  ـ 73249000

 Other cast articles of iron or steel مصبوبة، من حديد صب أو حديد أو صلب أخر، مصنوعات 7325

 Of non-malleable cast iron - صب غير قابل للطرق حديدمن  ـ 73251000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73251090

   Other - غيرها ـ 73259000

 Grinding balls and similar articles for mills -- أصناف مماثلة ألجهزة الطحن و الجرش وـ كرات  ـ 73259100

   Other -- غيرهاـ  ـ 73259900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73259990

 Other articles of iron or steel من حديد أو صلب أخر مصنوعات 7326

 :Forged or stamped, but not further worked - مبصومه، و لكن غير مشغولة أكثر من ذلك أومطروقة  ـ 73261000

 Grinding balls and similar articles for mills -- ن و الجرشأصناف مماثلة ألجهزة الطح وـ كرات  ـ 73261100

   Other -- غيرهاـ  ـ 73261900
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 Shoe protectors --- أو لوازم مصنوعة خصيصا للمركبات البحرية أجزاءـ ـ  ـ 73261910

 Caps and bottoms of cans of beverages and food stuffs , Imported for industrial end-use --- الحبال المصنوعة من األسالك، من حديد أو صلب لوازمـ ـ  ـ 73261920

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73261929

 والرافعةالمخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 73261940
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية

--- Covers and bottoms of sprayers, imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73261990

 : Articles of iron or steel wire - أسالك من حديد أو صلب مصنوعات ـ 73262000

 Imported by factories as industrial inputs --- ، مقفلة بدون نهاياتناقلة للحركة، اقشطه ناقلة للمواد و اقشطه رافعة اقشطهـ ـ  ـ 73262010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73262019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73262090

   Other - غيرها ـ 73269000

 Shoe protectors --- مصنوعة من صفائح أو ألواح، أطواق و سلخ، أنابيب أصنافـ ـ  ـ 73269010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73269019

 منكغ، مصنوعة  01وزن الواحدة يزيد عن : و حلقات معدنية وفق أحد الشروط التالية رداتـ ـ  ـ 73269020
أو % 1أو اكثر من الكربون، مصنوعة من صلب مخلوط محتوي على % 1.0صلب يحتوي على 

 وزنا من عناصر الخالئط باستثناء الكربون اكثر

--- Caps and bottoms of cans of beverages and food stuffs , Imported for industrial end-use 

 Covers and bottoms of sprayers, imported by factories as industrial inputs --- الحبال المصنوعة من األسالك، من حديد أو صلب لوازمـ ـ  ـ 73269040

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73269049

التعليق  مشابكلخطوط الكهرباء المعلقة و لوازم عزل للضغط العالي، و أجزائها، بما فيها  لوازمـ ـ  ـ 73269050
 التعليق للعزل حلقاتو مشابك الشّد و عيدان مسلحة مشكلة، وصالت لوصل الخطوط المعلقة و 

--- other , imported by factories as production inputs 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73269089

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 73269090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 73269099

 .Copper and articles thereof ومصنوعاته نحاس 74
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 Copper mattes; cement copper (precipitated copper) ؛ نحاس مرسب(مات) خامنصف  نحاس 7401

 Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي( أنودات)أقطاب موجبة  نقي؛ غير نحاس 7402

 Refined copper and copper alloys, unwrought خالئط نحاسية، بأشكال خام ونقي  نحاس 7403

 :Refined copper - نقينحاس  ـ 74031000

 Cathodes and sections of cathodes -- و مقاطعها( كاثودات)سالبة  أقطابـ  ـ 74031100

 Wire-bars -- األسالك قضبانـ  ـ 74031200

   Billets -- "بليت"مستطيلة القواعد  سبائكـ  ـ 74031300

   Other -- غيرهاـ  ـ 74031900

 :Copper alloys - نحاس منخالئط  ـ 74032000

 Copper-zinc base alloys (brass) -- (نحاس أصفر)أساسها النحاس مع الزنك  خالئط ـ ـ 74032100

   Copper-tin base alloys (bronze) -- (برونز)أساسها النحاس مع القصدير  خالئطـ  ـ 74032200

 Other copper alloys (other than master alloys of heading 74.05) -- (10.10عدا الخالئط الرئيسية الداخلة في البند )نحاس أخرى  خالئطـ  ـ 74032900

 Copper waste and scrap نحاس خردةو  فضالت 7404

 Master alloys of copper من نحاس رئيسية خالئط 7405

 Copper powders and flakes من نحاس رقائقو  مساحيق 7406

 Powders of non-lamellar structure - بنية غير رقائقية ذاتمساحيق  ـ 74061000

 Powders of lamellar structure; flakes - بنية رقائقية؛ رقائق ذاتمساحيق  ـ 74062000

 Copper bars, rods and profiles ، من نحاس(زوايا وأشكال خاصة)و بروفيالت  عيدانو  قضبان 7407

 Of refined copper - نقي نحاسمن  ـ 74071000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74071090

 :Of copper alloys - نحاسية خالئطمن  ـ 74072000

 Of copper-zinc base alloys (brass) -- (نحاس أصفر)أساسها النحاس مع الزنك  خالئطـ من  ـ 74072100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74072190

   Other -- غيرهاـ  ـ 74072900
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   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 74072929

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74072990

 Copper wire نحاسمن  أسالك 7408

 :Of refined copper - نقي نحاسمن  ـ 74081000

 Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm -- مم 0أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن  يزيدـ   ـ 74081100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74081190

   Other -- غيرهاـ  ـ 74081900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74081990

 :Of copper alloys - نحاس خالئطمن  ـ 74082000

 Of copper-zinc base alloys (brass) -- (نحاس أصفر)أساسها النحاس مع الزنك  خالئطـ من  ـ 74082100

أو من خالئط أساسها النحاس مع النيكل ( كوبرونيكل)لنحاس مع النيكل أساسها ا خالئطـ من  ـ 74082200
 (فضة النيكل) والزنك

-- Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel 

silver)   

   Other -- غيرهاـ  ـ 74082900

 Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,15 mm مم 1.10سمكها عن  و أشرطة، من نحاس، يزيد صفائحو  ألواح 7409

 :Of refined copper - نقي نحاسمن  ـ 74091000

 In coils -- ـ لفات ـ 74091100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74091190

   Other -- غيرهاـ  ـ 74091900

 Imported by factories as industrial inputs --- من لدائن أو ورق أو ورق مقوى على مواد أجزاء،ـ ـ  ـ 74091910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74091990

 :Of copper-zinc base alloys (brass) - (نحاس أصفر)أساسها النحاس مع الزنك  خالئطمن  ـ 74092000

 In coils -- ـ لفات ـ 74092100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74092190

   Other -- غيرهاـ  ـ 74092900
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 Imported by factories as industrial inputs --- على مواد من لدائن أو ورق أو ورق مقوى أجزاء،ـ ـ  ـ 74092910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74092990

 :Of copper-tin base alloys (bronze) - (برونز)أساسها النحاس مع القصدير  خالئطمن  ـ 74093000

 In coils -- ـ لفات ـ 74093100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74093190

   Other -- غيرهاـ  ـ 74093900

 Imported by factories as industrial inputs --- على مواد من لدائن أو ورق أو ورق مقوى أجزاء،ـ ـ  ـ 74093910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74093990

 وأو من خالئط أساسها النحاس مع النيكل ( كوبرونيكل)أساسها النحاس مع النيكل  خالئطمن  ـ 74094000
 (يكلفضة الن)الزنك 

- Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel 

silver) 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74094090

 Of other copper alloys - أخر من النحاس خالئطمن  ـ 74099000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74099090

و إن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو )من نحاس  قددو  أوراق 7410
 (باستثناء سمك الحامل)مم  1.10ال يزيد سمكها عن ( مماثلة حواملعلى 

Copper foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or 

similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not 

exceeding 0,15 mm 

 :Not backed - على حامل مثبتةغير  ـ 74101000

 Of refined copper -- نقي نحاسـ من  ـ 74101100

   Of copper alloys -- النحاس خالئطمن ـ  ـ 74101200

 :Backed - حامل علىمثبتة  ـ 74102000

 Of refined copper -- نقي نحاسـ من  ـ 74102100

   Of copper alloys -- النحاس خالئطـ من  ـ 74102200

 Copper tubes and pipes من نحاس أنابيبو  مواسير 7411

 Of refined copper - نقي نحاسمن  ـ 74111000

 Imported by factories as industrial inputs --- والرافعةالمخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 74111010
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 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74111090

 :Of copper alloys - النحاس خالئط من ـ 74112000

 Of copper-zinc base alloys (brass) -- (نحاس أصفر)أساسها النحاس مع الزنك  خالئطـ من  ـ 74112100

 والرافعةالمخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 74112110
 .سير على سكك حديديةالشوكية، المركبات التي ت

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74112190

أو من خالئط أساسها النحاس مع النيكل ( كوبرونيكل)أساسها النحاس مع النيكل  خالئطـ من  ـ 74112200
 (فضة النيكل) والزنك

-- Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel 

silver)   

 والرافعةالمخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 74112210
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74112290

   Other -- غيرهاـ  ـ 74112900

 والرافعةالمخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 74112910
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74112990

 Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves) (مثل الوصالت و األكواع و األكمام)أو أنابيب من نحاس  مواسير لوازم 7412

 Of refined copper - نقي نحاسمن  ـ 74121000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74121090

 Of copper alloys - النحاسية خالئطمن  ـ 74122000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74122090

 Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper, not electrically insulated كبالت، أمراس مضفورة، و ما يماثلها، من نحاس، غير معزولة كهربائيا مجدولة، أسالك 7413

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 74130029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74130090
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و ( 00.10عدا الداخلة في البند )تنجيد و دبابيس ورق الرسم، و خارزات  مساميرو  مسامير 7415
مماثلة، من نحاس، أو من حديد أو صلب و برؤوس من نحاس؛ براغي و صواميل  أصناف

بما ) حلقاتو مسامير برشام و خوابير و مسامير خابورية و ( لشناك)و محاجن لولبية ( عزقات)
 فيها الحلقات ال

Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 8305) and similar 

articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw 

hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar 

 Nails and tacks, drawing pins, staples and similar articles - مسامير تنجيد و دبابيس ورق الرسم و مشابك خارزة و أصناف مماثلة ومسامير  ـ 74151000

 :Other articles, not threaded - غير ملولبة أخرأصناف  ـ 74152000

 Washers (including spring washers) -- (بما في ذلك الحلقات النابضة) حلقاتـ  ـ 74152100

   Other -- غيرهاـ  ـ 74152900

 :Other threaded articles - أخر ملولبةأصناف  ـ 74153000

 Screws; bolts and nuts -- (عزقات)؛ صواميل  براغيـ  ـ 74153300

   Other -- غيرهاـ  ـ 74153900

و أدوات مطبخيه و منزلية أخر، و أجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجات و وسيدات و  مائدة أدوات 7418
و  صحيةو ما يماثلها، للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة، من نحاس؛ أدوات  قفازات

 أجزاؤها، من نحاس

Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of copper; pot scourers 

and scouring or polishing pads, gloves and the like, of copper; sanitary ware and 

parts thereof, of copper 

و أدوات مطبخيه و غيرها من أدوات منزلية و أجزاؤها؛ من نحاس؛ إسفنجات و  مائدةأدوات  ـ 74181000
 و قفازات و ما يماثلها، للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة داتوسي

- Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and scouring or 

polishing pads, gloves and the like: 

 Pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like -- مماثلةأو التلميع أو الستعماالت و وسيدات و قفازات، و ما يماثلها، للجلي  إسفنجاتـ  ـ 74181100

   Other -- غيرهاـ  ـ 74181900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 74181919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74181990

 Sanitary ware and parts thereof - و أجزاؤها صحيةأدوات  ـ 74182000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74182090

 Other articles of copper من نحاس أخر أصناف 7419

 Chain and parts thereof - أجزاؤها وسالسل  ـ 74191000
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   Other - غيرها ـ 74199000

 Cast, moulded, stamped or forged, but not further worked -- لكأو مقولبة أو مبصومه أو مطرقة، و لكن غير مشغولة بأكثر من ذ مصبوبةـ  ـ 74199100

 Semi-manufactured cells for manufacturing radiators --- المكونة لألصناف الخاصة للحوامات المائية األجزاءـ ـ  ـ 74199130

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 74199190

   Other -- غيرهاـ  ـ 74199900

 Semi-manufactured cells for manufacturing radiators --- زجاجنوافذ أو إطارات زرافيل أبواب مثبت عليها الزجاج، هياكل مصنوعة جزئيا من  أبواب،ـ ـ ـ  ـ 74199930

 Pieces designed as parts of media sound recording --- المكونة لألصناف الخاصة للحوامات المائية األجزاءـ ـ  ـ 74199950

 Other --- أخر منتجاتـ ـ  ـ 74199990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 74199999

 .Nickel and articles thereof ومصنوعاته نيكل 75

و أكسيد نيكل ملبد و نيكل ملبد أكسيدي و منتجات وسيطة أخرى، من ( مات) خامنصف  نيكل 7501
 النيكلتعدين 

Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel 

metallurgy 

 Nickel mattes - (مات)خام  نصفنيكل  ـ 75011000

 Nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy - ملبد و منتجات وسيطة أخرى من تعدين النيكل نيكلأكسيد  ـ 75012000

 Unwrought nickel خام بأشكال نيكل 7502

 Nickel, not alloyed - خالئط غيرنيكل  ـ 75021000

 Nickel alloys - نيكلخالئط  ـ 75022000

 Nickel waste and scrap نيكل خردةو  فضالت 7503

 Nickel powders and flakes من نيكل رقائقو  مساحيق 7504

 Nickel bars, rods, profiles and wire و أسالك، من نيكل( بروفيالت)ال خاصة زوايا و أشك عيدان،و  قضبان 7505

 :Bars, rods and profiles - (بروفيالت)عيدان، زوايا و أشكال خاصة  وقضبان  ـ 75051000

 Of nickel, not alloyed -- غير خالئط نيكلـ من  ـ 75051100

 Of nickel alloys -- نيكل خالئطـ من  ـ 75051200

 :Wire - أسالك ـ 75052000
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 Of nickel, not alloyed -- غير خالئط نيكلـ من  ـ 75052100

 Of nickel alloys -- نيكل خالئطـ من  ـ 75052200

 Nickel plates, sheets, strip and foil و أشرطة و أوراق، من نيكل صفائحو  ألواح 7506

 Of nickel, not alloyed - غير خالئط نيكلمن  ـ 75061000

 Of nickel alloys - نيكل خالئطمن  ـ 75062000

 Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves) ، من نيكل(مثل الوصالت و األكواع أو األكمام)و لوازم مواسير أو أنابيب  أنابيبو  مواسير 7507

 :Tubes and pipes - أنابيب ومواسير  ـ 75071000

 Of nickel, not alloyed -- غير خالئط نيكلـ من  ـ 75071100

 Of nickel alloys -- نيكل خالئطـ من  ـ 75071200

 Tube or pipe fittings - و أنابيب مواسيرلوازم  ـ 75072000

 Other articles of nickel من نيكل أخرى مصنوعات 7508

 Cloth, grill and netting, of nickel wire - و ألواح شبكية، من أسالك نيكل شباكنسج و  ـ 75081000

   Other - غيرها ـ 75089000

 .Aluminium and articles thereof  ومصنوعاته ألمنيوم 76

 Unwrought aluminium خام بأشكال ألومنيوم 7601

 Aluminum, not alloyed - غير مخلوط ألومنيوم ـ 76011000

 Aluminum alloys - ألومنيومخالئط  ـ 76012000

 Aluminium waste and scrap من ألومنيوم فضالت،و  خردة 7602

 Aluminium powders and flakes من ألومنيوم رقائقو  مساحيق 7603

 Powders of non-lamellar structure - بنية غير رقائقية ذاتمساحيق  ـ 76031000

 Powders of lamellar structure; flakes - بنية رقائقية؛ رقائق ذاتمساحيق  ـ 76032000

 Aluminium bars, rods and profiles من ألومنيوم ،"بروفيالت"زوايا و أشكال خاصة  عيدان،و  قضبان 7604

 Of aluminum, not alloyed - غير مخلوط ألومنيوممن  ـ 76041000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 76041059
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 76041090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 76041099

 :Of aluminum alloys - ألومنيوم خالئطمن  ـ 76042000

 Hollow profiles -- خاصة مجوفة أشكالـ  ـ 76042100

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 76042119

   Other --- هاغير ـ ـ  ـ 76042190

   Other -- غيرهاـ  ـ 76042900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 76042990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 76042999

 Aluminium wire ألومنيوممن  أسالك 7605

 :Of aluminum, not alloyed - غير مخلوط ألومنيوممن  ـ 76051000

 Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7 mm -- مم 1لعرضي عن مقاس لمقطعها ا أكبرـ يزيد  ـ 76051100

 Imported by factories as industrial inputs --- باللون الفضي أو الذهبي مطليةـ ـ  ـ 76051110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 76051190

   Other -- غيرهاـ  ـ 76051900

 Imported by factories as industrial inputs --- باللون الفضي أو الذهبي مطليةـ ـ  ـ 76051910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 76051990

 :Of aluminum alloys - ألومنيوم خالئطمن  ـ 76052000

 Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7 mm -- مم 1مقاس لمقطعها العرضي عن  أكبرـ يزيد  ـ 76052100

 Imported by factories as industrial inputs --- باللون الفضي أو الذهبي مطليةـ ـ  ـ 76052110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 76052190

   Other -- غيرهاـ  ـ 76052900

 Imported by factories as industrial inputs --- باللون الفضي أو الذهبي مطليةـ ـ  ـ 76052910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 76052990
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 Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm مم 1.2و أشرطة من ألومنيوم، يزيد سمكها عن  ألواحو  صفائح 7606

 :Rectangular (including square) - أو مربعة مستطيلة ـ 76061000

 Of aluminum, not alloyed -- غير مخلوط نيومألومـ من  ـ 76061100

   Of aluminium alloys -- ألومنيوم خالئطـ من  ـ 76061200

   Other - غيرها ـ 76069000

 Of aluminum, not alloyed -- غير مخلوط ألومنيومـ من  ـ 76069100

   Of aluminium alloys -- ألومنيوم خالئطـ من  ـ 76069200

و إن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن ) ألومنيوممن  وراقأ 7607
 مم 1.2( باستثناء سمك الحامل)ال يتجاوز سمكها ( حوامل مماثلة علىأو 

Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics 

or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not 

exceeding 0,2 mm 

 :Not backed - على حامل مثبتةغير  ـ 76071000

 Rolled but not further worked -- و لكن غير مشغولة أكثر من ذلك( مجلخة أو مدرفلة)باالسطوانات  مشكلةـ  ـ 76071100

   Other -- غيرهاـ  ـ 76071900

 Backed - حامل علىمثبتة  ـ 76072000

 Aluminium tubes and pipes من ألومنيوم أنابيب،و  مواسير 7608

 Of aluminum, not alloyed - غير مخلوط ألومنيوممن  ـ 76081000

 Imported by factories as industrial inputs --- المخصص بالمركبات اآللية النوعـ ـ من  ـ 76081020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 76081029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 76081090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 76081099

 Of aluminum alloys - ألومنيوم خالئطمن  ـ 76082000

 Imported by factories as industrial inputs --- المخصص بالمركبات اآللية النوعـ ـ من  ـ 76082020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 76082029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 76082090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 76082099
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 Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves) ، من ألومنيوم(مثل الوصالت و األكواع و األكمام)أو أنابيب  مواسير لوازم 7609

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 76090090

و أجزاء ( 00.10باستثناء المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند ) ألومنيوممن  منشآت 7610
مثل الجسور و مقاطع الجسور األبراج و الصواري و السقوف و هياكل السقوف و ) منشآت
؛ ألواح و (األعمدةالدعامات و  و( درابزين)و النوافذ و أطرها و عتبات األبواب و المساند  األبواب
 قضب

Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading No 9406) and 

parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, towers, lattice masts, 

roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for 

doors, b 

 Doors, windows and their frames and thresholds for doors - نوافذ و أطرها و عتبات األبواب وأبواب  ـ 76101000

   Other - غيرها ـ 76109000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 76109039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 76109090

عدا أوعية الغاز المضغوط أو )و خوابي و أوعية مماثلة، لجميع المواد  صهاريج و خزانات 7611
إن  ول، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية،  011، من ألومنيوم، تتجاوز سعتها (المسيل

 كانت مبطنة أو عازلة للحرارة

Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other 

than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 litres, whether or not 

lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment 

وبية بما في ذلك األوعية األنب)و دنان و علب و صناديق و أوعية مماثلة  براميلو  خزانات 7612
سعتها  تتجاوز، ال (باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، لجميع المواد (أو الطرية الصلبة
 للحرارة عازلةل، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية و إن كانت مبطنة أو  011

Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers (including rigid or 

collapsible tubular containers), for any material (other than compressed or liquefied 

gas), of a capacity not exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but 

 Collapsible tubular containers - طرية أنبوبيةأوعية  ـ 76121000

   Other - غيرها ـ 76129000

 Containers used for the conveyance of milk --- لتر أو اكثر 00لنقل الحليب، بسعة  علبـ ـ  ـ 76129020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 76129090

 Aluminium containers for compressed or liquefied gas لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل ألومنيوممن  أوعية 7613

 Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically كوابل و أمراس مضفورة و ما يماثلها، من ألومنيوم غير معزولة للكهرباء مجدولة، كأسال  7614

insulated 

 With steel core - من صلب نواةذات  ـ 76141000

   Other - غيرها ـ 76149000
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،  إسفنجاتو أدوات مطبخيه و غيرها من األدوات المنزلية، و أجزاؤها، من ألومنيوم؛  ائدةم أدوات 7615
مماثلة؛ أدوات  الستعماالتوسيدات و قفازات و ما يماثلها، من ألومنيوم، للجلي أو التلميع أو 

 صحية و أجزاؤها، من ألومنيوم

Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of aluminium; pot 

scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of aluminium; sanitary 

ware and parts thereof, of aluminium 

 وقفازاتوأدوات مطبخيه وغيرها من األدوات المنزلية، و أجزاؤها؛ إسفنجات ووسيدات  مائدةأدوات  ـ 76151000
 ا، للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلةوما يماثله

- Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and scouring or 

polishing pads, gloves and the like: 

 Pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like -- مماثلة و وسيدات و قفازات، و ما يماثلها، للجلي أو التلميع أو الستعماالت إسفنجاتـ  ـ 76151100

   Other -- غيرهاـ  ـ 76151900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 76151990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 76151999

 Sanitary ware and parts thereof - و أجزاؤها صحيةأدوات  ـ 76152000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 76152090

 Other articles of aluminium من ألومنيوم أخرى مصنوعات 7616

، براغي و (00.10عدا تلك الداخلة في البند )مسامير تنجيد، و مشابك خارزات  ومسامير  ـ 76161000
ورية و مسامير خاب خوابير و" تباشيم"، مسامير برشام (شناكل)و محاجن لولبية ( عزقات) صواميل

 أصناف مماثلة و" وردات"و حلقات 

- Nails, tacks, staples (other than those of heading 83.05), screws, bolts, nuts, screw hooks, 

rivets, cotters, cotter-pins, washers and similar articles 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 76161090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 76161099

   Other - غيرها ـ 76169000

 Cloth, grill, netting and fencing, of aluminium wire -- شباك، ألواح شبكية، سياجات، من أسالك ألومنيوم ،ـ نسج  ـ 76169100

   Other -- غيرهاـ  ـ 76169900

 Caps and bottoms of cans of beverages and food stuffs , Imported for industrial end-use --- هالمركزية أو لتزويد المياه الساخنة في شبكة الميا للتدفئةـ ـ  ـ 76169910

 Disks for manufacturing soft tubes, imported by factories --- بعقد غزي، أقمشة، شباك، أقمشة داعمة و أصناف مشابهة من أسالك ألومنيوم أقمشةـ ـ  ـ 76169950

 لها،للخطوط المعلقة للطاقة و أصناف متحملة لضغط الكهرباء العالي للعزل و أجزاء  أصنافـ ـ ـ  ـ 76169970
 الخطوطبما فيها مشابك التعليق، مشابك الشّد، عيدان مشكلة مسلحة، وصالت أسالك لوصل 

--- Other , Imported by factories as industrial inputs 



HS. Code الوصف Description 

 المعلقة و حلقات التعليق للعوازل

 Other --- التالية، غير مذكورة و ال داخلة في مكان أخر األصنافـ ـ  ـ 76169990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 76169999

 .Lead and articles thereof ومصنوعاته رصاص 78

 Unwrought lead خام بأشكال رصاص 7801

 Refined lead - نقيرصاص  ـ 78011000

   Other - غيرها ـ 78019000

 Containing by weight antimony as the principal other element -- وزنا على األنتيموان كعنصر آخر رئسي محتويـ  ـ 78019100

   Other -- غيرهاـ  ـ 78019900

 Lead waste and scrap من رصاص فضالتو  خردة 7802

 Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes مساحيق و رقائق من رصاص و أشرطة و قدد و أوراق، من رصاص؛ صفائحو  ألواح 7804

 :Plates, sheets, strip and foil - صفائح و أشرطة و قدد أوراق وألواح  ـ 78041000

 Sheets, strip and foil of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm -- (باستثناء الحامل)مم  1.1و أشرطة و قدد أوراق بسمك ال تتجاوز  صفائحـ  ـ 78041100

   Other -- غيرهاـ  ـ 78041900

 Powders and flakes - رقائق ومساحيق  ـ 78042000

 Other articles of lead من رصاص أخر مصنوعات 7806

 الطوليو أسالك ، ال يزيد وزن المتر ( روفيالتب)و عيدان و زوايا و أشكال خاصة  قضبانـ ـ  ـ 78060010
 كغ 0.0منها عن 

--- Collapsible tubular containers for packing pastes 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 78060090

 Zinc and articles thereof ومصنوعاته( توتياء) زنك 79

 Unwrought zinc خام بأشكال زنك 7901

 :Zinc, not alloyed - خالئط غيرزنك،  ـ 79011000

 Containing by weight 99.99% or more of zinc -- الزنكأكثر وزنا من  أو  11.11%على  محتويـ  ـ 79011100

   of zinc % آ99,99 آContaining by weight less than -- من الزنك وزنا  11.11%على أقل من  محتويـ  ـ 79011200
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 Zinc alloys - كزنخالئط  ـ 79012000

 Zinc waste and scrap من زنك فضالت،و  خردة 7902

 Zinc dust, powders and flakes و رقائق من زنك مساحيقو  أتربة 7903

 Zinc dust - (رماد الزنك) زنكأتربة  ـ 79031000

   Other - غيرها ـ 79039000

 Zinc bars, rods, profiles and wire و أسالك، من زنك (بروفيالت)و زوايا و أشكال خاصة  عيدانو  قضبان 7904

 Zinc plates, sheets, strip and foil و أشرطة و قدد و أوراق، من زنك صفائحو  ألواح 7905

 .Tin and articles thereof ومصنوعاته قصدير 80

 Unwrought tin خام بأشكال قصدير 8001

 Tin, not alloyed - مخلوط غيرقصدير  ـ 80011000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 80011090

 Tin alloys - قصديرخالئط  ـ 80012000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 80012090

 Tin waste and scrap من قصدير خردةو  فضالت 8002

 Tin bars, rods, profiles and wire و أسالك، من قصدير( بروفيالت)و زوايا و أشكال خاصة  عيدانو  قضبان 8003

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 80030090

 Other articles of tin من قصدير أخر مصنوعات 8007

 .Other base metals; cermets; articles thereof ، مصنوعاتها(سيرميت)أخر، خالئط معدنية خزفية  عادية معادن 81

 Tungsten (wolfram) and articles thereof, including waste and scrap و الخردةو مصنوعاته، بما في ذلك الفضالت ( ولفرام) تنجستين 8101

 Powders - مساحيق ـ 81011000

   Other - غيرها ـ 81019000

 Unwrought tungsten, including bars and rods obtained simply by sintering -- تنجستين بأشكال خام، بما في ذلك القضبان المتحصل عليها بالتلبيد فقط؛  ـ ـ 81019400

، و (بروفيالت)و عيدان، عدا تلك المتحصل عليها بالتلبيد فقط، زوايا و أشكال خاصة  قضبانـ  ـ 81019500
 ألواح و صفائح، و أشرطة و قدد أوراق

-- Bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, plates, sheets, 

strip and foil 
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 Wire -- أسالكـ  ـ 81019600

 Waste and scrap -- و خردة فضالتـ  ـ 81019700

 Waste and scrap -- و خردة فضالتـ  ـ 81019700

   Other -- غيرهاـ  ـ 81019900

 Molybdenum and articles thereof, including waste and scrap مصنوعاته، بما في ذلك الفضالت و الخردة و مولبيدنيوم 8102

 Powders - مساحيق ـ 81021000

   Other - غيرها ـ 81029000

 Unwrought molybdenum, including bars and rods obtained simply by sintering -- مولبيدنيوم خام، بما في ذلك القضبان المتحصل عليها بالتلبيد فقط؛  ـ ـ 81029400

و ( بروفيالت)و عيدان، عدا تلك المتحصل عليها بالتلبيد فقط، زوايا و أشكال خاصة  قضبانـ  ـ 81029500
 ألواح و صفائح، و أشرطة و قدد و أوراق

-- Bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, plates, sheets, 

strip and foil   

 Wire -- أسالكـ  ـ 81029600

   Other -- غيرهاـ  ـ 81029900

 Tantalum and articles thereof, including waste and scrap مصنوعاته، بما في ذلك الفضالت و الخردة و تنتالوم 8103

 Unwrought tantalum, including bars and rods obtained simply by sintering; powders - خام، بما في ذلك القضبان المتحصل عليها بالتلبيد فقط ؛ مساحيق تنتالوم ـ 81032000

 Waste and scrap - خردة وفضالت  ـ 81033000

   Other - غيرها ـ 81039000

 Magnesium and articles thereof, including waste and scrap مصنوعاته، بما في ذلك الفضالت و الخردة و ماغنسيوم 8104

 :Unwrought magnesium - امخ ماغنسيوم ـ 81041000

 Containing at least 99.8% by weight of magnesium -- على األقل وزنا من الماغنسيوم 11.0%على  محتويـ  ـ 81041100

   Other -- غيرهاـ  ـ 81041900

 Waste and scrap - خردة وفضالت  ـ 81042000

 Raspings, turnings and granules, graded according to size; powders - ا للحجم؛ مساحيقخراطة و حبيبات، مصنفة تبع وبرادة  ـ 81043000

   Other - غيرها ـ 81049000

 Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; cobalt andو منتجات مماثلة وسيطة أخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت و ( مات)خام  نصف كوبالت 8105
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 articles thereof, including waste and scrap في ذلك الفضالت و الخردة بمامصنوعاته، 

و منتجات وسيطة أخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت بأشكال خام ؛ ( مات)خام  نصفكوبالت  ـ 81052000
 مساحيق

- Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; unwrought cobalt; 

powders 

 Waste and scrap - خردة وفضالت  ؛ 81053000

   Other - غيرها ـ 81059000

 Bismuth and articles thereof, including waste and scrap بما فيها الفضالت و الخردة مصنوعاته،و  بيزموت 8106

 Cadmium and articles thereof, including waste and scrap ت و الخردةمصنوعاته، بما فيها الفضال و كادميوم 8107

 Unwrought cadmium; powders - بأشكال خام ؛ مساحيق كادميوم ـ 81072000

 Waste and scrap - و خردة فضالت  ـ 81073000

   Other - غيرها ـ 81079000

 Titanium and articles thereof, including waste and scrap خردةمصنوعاته، بما فيها الفضالت و ال و تيتانيوم 8108

 Unwrought titanium; powders - بأشكال خام ؛ مساحيق تيتانيوم ـ 81082000

 Waste and scrap - و خردة فضالت  81083000

   Other - غيرها ـ 81089000

 Zirconium and articles thereof, including waste and scrap مصنوعاته، بما فيه الفضالت و الخردة و زيركونيوم 8109

 Unwrought zirconium; powders - بأشكال خام؛ ؛ مساحيق زيركونيوم ـ 81092000

 Waste and scrap - خردةو  فضالت 81093000

   Other - غيرها ـ 81099000

   Other - غيرها ـ 81099000

 Antimony and articles thereof, including waste and scrap بما في ذلك الفضالت و الخردةمصنوعاته،  و أنتيموان 8110

 Manganese and articles thereof, including waste and scrap بما في ذلك الفضالت و الخردة مصنوعاته،و  منجنيز 8111

و إنديوم و نيوبيوم ( سلتيوم)وم كروم و جرمانيوم و فاناديوم و جاليوم و هافني و بيريليوم 8112
 الخردةو رينيوم و تاليوم، و مصنوعات هذه المعادن، بما فيها الفضالت و ( كولومبيوم)

Beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium 

(columbium), rhenium and thallium, and articles of these metals, including waste and 

scrap 

 :Beryllium - بيريليوم ـ 81121000
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 Unwrought; powders -- خام؛ ؛ مساحيق بأشكالـ  ـ 81121200

 Waste and scrap -- و خردة فضالتـ  ـ 81121300

   Other -- غيرهاـ  ـ 81121900

 :Chromium - (كروم) كروميوم ـ 81122000

 Unwrought; powders -- مساحيق خام؛ ؛ بأشكالـ  ـ 81122100

 Waste and scrap -- و خردة فضالتـ  ـ 81122200

   Other -- غيرهاـ  ـ 81122900

 :Thallium - ثاليوم ـ 81125000

 Unwrought; powders -- خام؛ ؛ مساحيق بأشكالـ ـ  ـ 81125100

 Waste and scrap -- و خردة فضالتـ ـ  ـ 81125200

   Other -- غيرها_  _ 81125900

   Other - غيرها ـ 81129000

 Unwrought; waste and scrap; powders -- خام؛ فضالت و خردة؛ مساحيق بأشكالـ  ـ 81129200

   Other -- غيرهاـ  ـ 81129900

 Cermets and articles thereof, including waste and scrap و مصنوعاتها، بما في ذلك الفضالت و الخردة( سيرميت) معدنية خالئط 8113

 Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base قاطعة وأدوات مائدة من معادن عادية، أجزاؤها من معادن عادية وأدوات عدد 82

metal. 

ط؛ فؤوس و بلطات و عدد و معاول و محافر و معازق، و مذاري و أمشا رفوش،و  مجارف 8201
مقصات تقليم من أي نوع؛ مناجل و سكاكين قش و مجزات أعشاب و أسافين  مماثلة؛قاطعة 
 عدد أخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات وللخشب 

Hand tools, the following : spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; 

axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, 

sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in 

 Spades and shovels - رفوش ومجارف  ـ 82011000

 Forks - مذاري ـ 82012000

 Mattocks, picks, hoes and rakes - معازق و أمشاط محافر و ومعاول  ـ 82013000

 Axes, bill hooks and similar hewing tools - و عدد قاطعة مماثلة بلطاتفؤوس و  ـ 82014000
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82014090

 Secateurs and similar one-handed pruners and shears (including poultry shears) - (بما في ذلك مقصات تقطيع الدواجن)تدار بيد واحدة  تقليممقصات  ـ 82015000

 Hedge shears, two-handed pruning shears and similar two-handed shears - و مجزات تقليم أخرى تدار باليدين أعشابمجزات  ـ 82016000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82016090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 82016099

 Other hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry - أخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات يدويةعدد  ـ 82019000

بما في ذلك نصال الثقب و نصال المناشير غير )نصال مناشير من جميع األنواع  يدوية؛ مناشير 8202
 (المسننة

Hand saws; blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless saw 

blades) 

 Hand saws - يدويةمناشير  ـ 82021000

 Band saw blades - "شلة"شريطية مقفلة بدون نهايات  مناشيرنصال  ـ 82022000

 :Circular saw blades (including slitting or slotting saw blades) - (ر الشق و الثقببما في ذلك نصال مناشي)دائرية  مناشيرنصال  ـ 82023000

 With working part of steel -- عاملة من صلب بأجزاءـ  ـ 82023100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82023190

 Other, including parts -- بما فيها األجزاء غيرها،ـ  ـ 82023900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82023990

 Chain saw blades - سالسل مناشيرنصال  ـ 82024000

 :Other saw blades - أخر مناشيرنصال  ـ 82029000

 Straight saw blades, for working metal -- مستقيمة، لشغل المعادن مناشيرـ نصال  ـ 82029100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82029190

   Other -- غيرهاـ  ـ 82029900

و  مالقط،و ( بما في ذلك األنواع القاطعة" )بنسات"للخشب كماشات و زاردات  مباردو  مبارد، 8203
و عدد  تخريممقصات لقطع المعادن و قاطعات مواسير، و قاطعات براغي و مسامير، و مثاقب 

 يدوية مماثلة

Files, rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal cutting shears, 

pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar hand tools 

 Files, rasps and similar tools - مبارد للخشب، وعدد مماثلة ومبارد  ـ 82031000
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 Pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers and similar tools - قط، و عدد مماثلةو مال( بما فيها األنواع القاطعة" )بنسات"زراديات  وكماشات  ـ 82032000

 Metal cutting shears and similar tools - المعادن و عدد مماثلة لقطعمقصات  ـ 82033000

 Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar tools - مواسير و قاطعات براغي و مواسير، مثاقب التخريم و عدد مماثلة قاطعات، ـ 82034000

؛ (اللف عزمبما في ذلك مفاتيح قياس ) يدوية" إنجليزية"و مفاتيح قابلة للتعديل  ربط مفاتيح 8204
 رؤوس ربط قابلة للتبديل، و إن كانت بماسكاتها

Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not 

including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with or without handles 

 :Hand-operated spanners and wrenches - يدوية ربطمفاتيح  ـ 82041000

 Non-adjustable -- (ثابتة)للتعديل  قابلةـ غير  ـ 82041100

 Interchangeable spanner sockets, with or without handles - قابلة للتبديل، و إن كانت بماسكاتها ربطمفاتيح  ـ 82042000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82042090

 مواقد،غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر، (بما فيها القواطع الماسية للزجاج) يدوية عدد 8205
سنادين؛ أكوار  اآللية؛تي تعتبر لوازم أو أجزاء للعدد لحام؛ ملزمات و ما يماثلها؛ عدا تلك آل

 أو بالقدم باليدحدادة قابلة للحمل مع هياكلها، دواليب شحذ و هياكلها تدار 

Hand tools (including glaziers' diamonds), not elsewhere specified or included; blow-

lamps; vices, clamps and the like, other than accessories for and parts of, machine 

tools; anvils; portable forges; hand or pedal-operated grinding wheels with 

frameworks 

 Drilling, threading or tapping tools - و لولبة ثقبأدوات  ـ 82051000

 Hammers and sledge hammers - مطارق ثقيلة ومطارق  ـ 82052000

 Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working wood - الخشبأزاميل و أزاميل مقعرة، و ما يماثلها من أدوات قاطعة، لشغل  ،" فارات"مساحيج  ـ 82053000

 Screwdrivers - مفكات ـ 82054000

 :Other hand tools (including glaziers' diamonds) - (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)أخر  يدويةعدد  ـ 82055000

 Household tools -- المنزلي لالستعمالـ  ـ 82055100

   Other -- غيرهاـ  ـ 82055900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 82055929

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82055990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 82055999

 Blow lamps - حاملمواقد  ـ 82056000

 Vices, clamps and the like - ما يماثلها وملزمات  ـ 82057000
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 Anvils; portable forges; hand or pedal-operated grinding wheels with frameworks - بالقدمأكوار قابلة للحمل مع هياكلها؛ دواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو  سنادين؛ ـ 82058000

 Sets of articles of two or more of the foregoing subheadings - الفرعية السابقة البنودعلى األقل على اثنين من األصناف المذكورة في  تحتوي" أطقم" مجموعات ـ 82059000

 Household tools --- غم 011على آالت الخياطة المؤقتة التي ال يزيد وزن الواحدة منها عن  محتويةـ ـ  ـ 82059010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82059090

 مهيأة، 02.10إلى  02.12على اثنين أو أكثر من األصناف الداخلة في البنود من  تحتوى عدد 8206
 بالتجزئة للبيع" أطقم"كمجموعات 

Tools of two or more of heading Nos 8202 to 8205, put up in sets for retail sale 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82060090

و  الضغطمثال، )للتبديل معدة للعدد اليدوية، و إن كانت تدار آليا، أو للعدد اآللية  قابلة أدوات 8207
و التفريز و الخرط و  التقويرالكبس و البصم و التخريم و اللولبة و الحفر و الثقب و التقعير أو 

 و أدوات حفر و ثق المعادنثق ، بما في ذلك قوالب السحب و ب(فك و ربط البراغي

Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-

tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, 

boring, broaching, milling, turning or screw driving), including dies for drawing or 

ex 

 :Rock drilling or earth boring tools - و ثقب التربة و الصخور حفرأدوات  ـ 82071000

 With working part of cermets -- (سيرميت)من خالئط معدنية خزفية  عاملـ بجزء  ـ 82071300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82071390

 Other, including parts -- ذلك األجزاء بما غيرها،ـ  ـ 82071900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82071990

 Dies for drawing or extruding metal - و بثق المعادن سحبقوالب  ـ 82072000

 Tools for pressing, stamping or punching - و الكبس أو البصم أو التخريم للضغطأدوات  ـ 82073000

أو ( التنتاليومعلى سبيل المثال، من التنجستان أو )مصنوعة من كربيدات معدنية مكتلة  عددـ ـ  ـ 82073010
أو األصناف المشابهة أو  البراغيعدد جزئها العامل مصنوع من كربيدات المعادن المكتلة، لكبس 

 التباشيم المصمتة

--- Dies for shaping aluminium, imported by factories 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82073090

 Tools for tapping or threading - اللولبةأدوات  ـ 82074000

ـ من النوع المستخدم إلنتاج براغي للخشب           0لتشكيل أسنان البراغي بواسطة التدوير     عددـ ـ  ـ 82074010
 مم 011 فيها العاملـ غيرها، باستثناء األصناف المسطحة ال يتجاوز طول الجزء 1

--- Dies for shaping aluminium, imported by factories 
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82074090

 Tools for drilling, other than for rock drilling - .( DRILLING)، عدا أدوات ثقب الصخور ( عدد الحفر )  الثقبأدوات  ـ 82075000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82075090

 Tools for boring or broaching - ( BORING) و للتقوير للتقعيرأدوات  ـ 82076000

 Tools for milling - للفرزأدوات  ـ 82077000

 Tools for turning - للخراطهأدوات  ـ 82078000

 Other interchangeable tools - قابلة للتبديل أخرأدوات  ـ 82079000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82079090

 Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances قاطعة، لآلالت أو لألجهزة اآللية نصالو  سكاكين 8208

 For metal working - المعادنلشغل  ـ 82081000

 For wood working - األخشابلشغل  ـ 82082000

 For kitchen appliances or for machines used by the food industry - ت المستعملة في صناعة األغذيةأو لآلال المطابخألجهزة  ـ 82083000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82083090

   For agricultural, horticultural or forestry machines - في الزراعة أو البساتين أو الغابات المستعملةلآلالت  ـ 82084000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82084090

   Other - غيرها ـ 82089000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82089090

 Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of cermets (سيرميت)عدد، غير مركبة، من خالئط خزفية  رؤوسو  أطراف 8209

أو  األطعمةأقل، لالستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم  كغ أو 11تدار باليد تزن  آلية أجهزة 8210
 المشروبات

Hand-operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used in the 

preparation, conditioning or serving of food or drink 

ليم األشجار، عدا السكاكين نصال قاطعة، و إن كانت مسننة، بما في ذلك مطاوي تق ذات سكاكين 8211
 ، و نصالها02.10في البند  الداخلة

Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than 

knives of heading No 8208, and blades therefor 

   Sets of assorted articles - أصناف منوعة من" أطقم" مجموعات ـ 82111000

   Other - غيرها ـ 82119000
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 Table knives having fixed blades -- مائدة ذات نصال غير قابلة للطي سكاكينـ  ـ 82119100

 Knifs السكاكينـ ـ  ـ 82119110

   Other knives having fixed blades -- أخرى ذات نصال غير قابلة للطي سكاكينـ  ـ 82119200

 Pruning knives --- باستثناء المقابض المنفصلة ،"اللحام"أو الجزارين  لمطابخلـ ـ  ـ 82119210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82119290

   Knives having other than fixed blades -- (بما في ذلك مطاوي تقليم األشجار)ذات نصال أخر  سكاكينـ  ـ 82119300

   Blades -- ـ نصال ـ 82119400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82119490

   Handles of base metal -- من معادن عادية مقابضـ  ـ 82119500

 Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips) (بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد)حالقة و نصالها  أدواتو  أمواس 8212

   Razors - آالت حالقة وواس أم ـ 82121000

أشرطة أو  بشكلالحالقة المأمونه، بما في ذلك النصال غير تامة الصنع  ألدوات" شفرات"نصال  ـ 82122000
 قدد

- Safety razor blades, including razor blade blanks in strips   

 Knifs السكاكينـ ـ  ـ 82122010

 Semi- producted kinds لصنعغير تامة ا أصنافـ ـ  ـ 82122090

   Other parts - أخرىأجزاء  ـ 82129000

 Scissors, tailors' shears and similar shears, and blades therefor نصالهاو  مقصات 8213

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 82130090

أو المطبخ و سكاكين مثل أدوات قص الشعر و سواطير و سكاكين الجزارين )أخر  قاطعة أدوات 8214
أظافر اليدين و  تقليمو  تجميل" أطقم"و فرم، و سكاكين لقطع الورق؛ أدوات و مجموعات  تشطير

 (القدمين بما فيها مبارد األظافر

Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, 

choppers and mincing knives, paper knives); manicure or pedicure sets and 

instruments (including nail files) 

   Paperknives, letter openers, erasing knives, pencil sharpeners and blades therefor - و فاتحات الرسائل و سكاكين الحك و برايات أقالم الرصاص و نصالها الورققاطعات  ـ 82141000

   Manicure or pedicure sets and instruments (including nail files) - (األظافربما فيها مبارد )لتجميل و تقليم أظافر اليدين والقدمين ( أطقم)مجموعات  وأدوات  ـ 82142000

   Other - غيرها ـ 82149000
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كين للسمك و سكاكين و مغارف و مغارف رغوة و قاطعات الكعك و الحلوى و سكا شوكو  مالعق 8215
 مالقط سكر و أدوات مماثلة، للمائدة أو المطبخ وزبده 

Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs 

and similar kitchen or tableware 

   Sets of assorted articles containing at least one article plated with precious metal - ثمينةتحتوي على األقل قطعة واحدة مطلية بمعدن ( أطقم) مجموعات ـ 82151000

   Other sets of assorted articles - أخر( أطقم) مجموعات ـ 82152000

   Other - غيرها ـ 82159000

 Plated precious metals بمعادن ثمينة مطليةـ  ـ 82159100

   Other -- غيرهاـ  ـ 82159900

 .Miscellaneous articles of base metal من معادن عادية متنوعة أصناف 83

، من (بالكهرباءبمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح )مزاليج  و" غاالت" مغاليقو  أقفال 8301
ي من مفاتيح أل عادية؛معادن عادية؛ مغاليق و أطر بأغالق، متضمنة مغاليق، من معادن 

 األصناف، من معادن عادية

Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps 

and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; keys for any of the 

foregoing articles, of base metal 

   Padlocks - أقفال ـ 83011000

   Locks of a kind used for motor vehicles - من األنواع المستعملة للسيارات ”غاالت“مغاليق  ـ 83012000

   Locks of a kind used for furniture - من األنواع المستعملة لألثاث ”غاالت“مغاليق  ـ 83013000

   Other locks - أخرى؛ مزاليج بمغاليق ”غاالت“مغاليق  ـ 83014000

   Clasps and frames with clasps, incorporating locks - بأغالق، متضمنة مغاليق وأطرمغاليق  ـ 83015000

   Parts - أجزاء ـ 83016000

   Keys presented separately - على حدة مقدمةمفاتيح  ـ 83017000

 الساللميستعمل في األثاث و األبواب و و أصناف مماثلة من معادن عادية، مما  تركيباتو  لوازم 8302
و ما يماثلها؛  األمتعة،و النوافذ و الستائر و أبدان العربات و السراجة و الصناديق و خزائن 

 من معادن عادية؛ عجالت ت مماثلة،مشاجب و حوامل قبعات، و تركيبات حاملة، و تركيبات 

Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture, doors, 

staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, caskets or the like; 

base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures; castors with mountings 

   Hinges - جميع األنواع منمفصالت  ـ 83021000

   Castors - "كاستور" تدحرجعجالت  ـ 83022000

   Other mountings, fittings and similar articles suitable for motor vehicles - و لوازم و أصناف أخر مماثلة، مما يستعمل للسيارات تركيبات ـ 83023000
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 83023019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 83023090

 :Other mountings, fittings and similar articles - و لوازم و أصناف مماثلة أخر تركيبات ـ 83024000

   Other mountings, fittings and similar articles - للمباني يستعملـ مما  ـ 83024100

   Other, suitable for furniture -- مما يستعمل لألثاث غيرها،ـ  ـ 83024200

   Other -- غيرهاـ  ـ 83024900

   Hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures - حوامل قبعات و تركيبات حاملة، و تركيبات مماثلة ومشاجب  ـ 83025000

   Automatic door closers - الحركة لألبواب ذاتيةغالقات  ـ 83026000

و خزائن الودائع و األمانات، للغرف ( مأمونه)ب مصفحة صناديق مقواة و أبوا مأمونه، خزائن 8303
 عاديةعلب مأمونه و صناديق للنقود أو المستندات، و ما يماثلها، من معادن  المأمونه،

Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit lockers for 

strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 83030090

 وو للمصنفات و لبطاقات الفهرسة، و صواني و حوامل لألوراق، حوامل لألقالم  للملفات علب 8304
أثاث  باستثناءحوامل لألختام، و أصناف مماثلة، لالستعمال في المكاتب، من معادن عادية، 

 00.10المكاتب الداخل في البند 

Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp 

stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture 

of heading No 9403 

و  رسائل،شابكات و زوايا  الملفات، ماسكات و أو" دوسيهات"ضم األوراق  لمصنفات تركيبات 8305
خارزة  مشابكمشابك لألوراق، رقاع للفهرسة، و أصناف مماثلة للمكاتب، من معادن عادية؛ 

 ، من معادن عادية(للمكاتب و التنجيد و التغليف)بشكل أمشاط 

Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing 

tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for 

offices, upholstery, packaging), of base metal 

   Fittings for loose-leaf binders or files - للملفات أو" دوسيهات"لمصنفات ضم األوراق  تركيبات ـ 83051000

   Staples in strips - بشكل أمشاط خارزاتمشابك  ـ 83052000

   Other, including parts - في ذلك األجزاء بماغيرها،  ـ 83059000

 Paper clips ورق مشابكـ ـ  ـ 83059010

 Other including parts بما فيها األجزاء غيرها،ـ ـ  ـ 83059090

ر كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة و صنوج منبهة، و ما يماثلها، غي نواقيسو  أجراس 8306
 يماثلها،أصناف أخر للتزيين، من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما  و

Bells, gongs and the like, non-electric, of base metal; statuettes and other ornaments, 

of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base 

metal 
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 من معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية

   Bells, gongs and the like - نواقيس و صنوج منبهة و ما يماثلها وأجراس  ـ 83061000

 Bells of the churches للكنائس أجراسـ ـ  ـ 83061010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 83061090

   Statuettes and other ornaments - و أصناف أخر للتزيين صغيرةتماثيل  ـ 83062000

 Plated precious metals بمعادن ثمينة مطليةـ  ـ 83062100

 To places like ritual شعائريه الماكن مجسماتـ ـ  ـ 83062110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 83062190

   Other -- غيرهاـ  ـ 83062900

 To places like ritual شعائريه الماكن مجسماتـ ـ  ـ 83062910

 Made of copper من النحاس مصنوعةـ ـ  ـ 83062920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 83062990

   Photograph, picture or similar frames; mirrors - الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها؛ مرايا للصورأطر  ـ 83063000

 Flexible tubing of base metal, with or without fittings مرنة، من معادن عادية، و إن كانت مع لوازمها مواسيرو  أنابيب 8307

   Of iron or steel - أو صلب حديدمن  ـ 83071000

 Routers waves أمواج موجهاتـ ـ  ـ 83071010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 83071090

   Of other base metal - عادية أخر معادنمن  ـ 83079000

 Routers waves أمواج موجهاتـ ـ  ـ 83079010

 Kerr made of copper, of the type used for the manufacture of organizations temperature (ثيرموستات)من النحاس، من النوع المستخدم لصناعة منظمات الحرارة  مصنوعـ ـكير  ـ 83079020

(Tyrmostat) 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 83079090

 معادنعرى، و أصناف مماثلة، من  ،"شناكل"بأغالق، أبازيم بأغالق، محاجن  أطر أغالق، 8308
أو لوازم السفر أو  اليدويةعادية، من األنواع المستعملة لأللبسة أو األحذية أو الخيام أو الحقائب 

Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of 

base metal, of a kind used for clothing, footwear, awnings, handbags, travel goods or 

other made-up articles, tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and 
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 ت)من معادن عادية؛ خرز و برق  الساق،ة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة غيرها من الجاهز 

   Hooks, eyes and eyelets - عرى ،"مشابك"محاجن  ـ 83081000

   Tubular or bifurcated rivets - مجوفة أو مشقوقة الساق برشاممسامير  ـ 83082000

   Other, including parts - في ذلك األجزاء بماغيرها،  ـ 83089000

 و، كبسوالت للقناني (القطارة)و سدادات الصب ( بما في ذلك األغطية الملولبة) أغطيةو  سدادات 8309
إحكام  ضمانسدادات ملولبة و سدادات ملولبة و أغطيتها للبراميل،أختام و غيرها من لوازم 

 ، من معادن عادية(الترصيص)األغالق 

Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), 

capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, seals and other packing 

accessories, of base metal 

   Crown corks - تاجيةأغطية  ـ 83091000

   Other - غيرها ـ 83099000

 Imported by factories as industrial inputs --- لبةالسدادات الملو  بيتـ ـ  ـ 83099040

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 83099090

أسماء و عناوين، و لوحات مماثلة، أرقام و حروف و عالمات أخر، من معادن  لوحات الفتات، 8310
 00.10عدا ما يدخل منها في البند  عادية،

Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, letters and 

other symbols, of base metal, excluding those of heading No 9405 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 83100090

 أوو أنابيب و ألواح و أقطاب لحام كهربائي و منتجات مماثلة، من معادن عادية  عيدانو  أسالك 8311
من األنواع  ،"فلكس"و محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن من كربيدات معدنية، مكسوة أ

 الكربيدات المعدنية؛ أسالك و عيدان من أوالمستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية 

Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal 

carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, 

welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of agglomerated 

   Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding - مكسوة للحام بالقوس الكهربائي، من معادن عادية لحامأقطاب  ـ 83111000

   Cored wire of base metal, for electric arc-welding - عاديةبالقوس الكهربائي، من معادن  للحم  محشوةأسالك  ـ 83112000

   Coated rods and cored wire, of base metal, for soldering, brazing or welding by flame - و أسالك محشوة، للحام باللهب، من معادن عادية مكسوةعيدان  ـ 83113000

   Other - في ذلك األجزاء بماغيرها،  ـ 83119000

ذاعة  آليه؛آالت وأجهزة : 10 القسم 16 معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وا 
ذاعة  ( تلفزيون)والصورة في اإلذاعة المرئية  الصوتالصوت، أجهزة تسجيل وا 

 وأجزاء ولوازم هذه األجهزة

SECTION XVI - MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL 
EQUIPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND 
REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND 
REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES   
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 .Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof  وأدوات آليه، أجزاؤها وأجهزة آالتنووية، مراجل،  مفاعالت 84

، لم تتعرض لإلشعاع، للمفاعالت النووية؛ آالت و (خراطيش)عناصر وقود  نووية؛ مفاعالت 8401
 النظائر لفصلأجهزة 

Nuclear reactors; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors; 

machinery and apparatus for isotopic separation 

   Nuclear reactors - نووية مفاعالت ـ 84011000

   Machinery and apparatus for isotopic separation, and parts thereof - لفصل النظائر، و أجزاؤها أجهزةآالت و  ـ 84012000

   Fuel elements (cartridges), non-irradiated - لم تتعرض لإلشعاع( خراطيش) وقودعناصر  ـ 84013000

   Parts of nuclear reactors - نووية مفاعالتأجزاء  ـ 84014000

و  المركزيةباستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة )البخار المائي و غيره من األبخرة  توليد مراجل 8402
 ؛ مراجل المياه المسعرة(ستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفضالتي ت

Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water 

boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers 

 :Steam or other vapour generating boilers - ره من األبخرةالبخار المائي و غي توليدمراجل  ـ 84021000

   Steam or other vapour generating boilers - الساعة/طنا 00بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار  مراجلـ  ـ 84021100

   tonnes per hour آ45 آWatertube boilers with a steam production not exceeding -- الساعة/طنا 00بأنابيب مائية ال يتجاوز إنتاجها من البخار  مراجلـ  ـ 84021200

   Other vapour generating boilers, including hybrid boilers -- أخر، لتوليد البخار، بما في ذلك المراجل المشتركة مراجلـ  ـ 84021900

   Superheated water boilers - المسعرة المياهمراجل  ـ 84022000

   Parts - أجزاء ـ 84029000

 Central heating boilers other than those of heading No 8402 00.12المركزية، عدا تلك الداخلة في البند  للتدفئة مراجل 8403

   Boilers - مراجل ـ 84031000

   Parts - أجزاء ـ 84039000

 ومثل الموفرات و المسعرات ) 00.10أو البند  00.12ة في البند للمراجل الداخل مساعدة أجهزة 8404
 ؛ مكثفات لآلالت البخارية(مزيالت الهباب و مسترجعات الغاز

Auxiliary plant for use with boilers of heading No 8402 or 8403 (for example, 

economisers, super-heaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or 

other vapour power units 

   8403 آor آ8402 آAuxiliary plant for use with boilers of heading - 00.10أو البند  00.11للمراجل الداخلة في البند  مساعدةأجهزة  ـ 84041000

   Condensers for steam or other vapour power units - البخاريه لالالتمكثفات  ـ 84042000

   Parts - أجزاؤها ـ 84049000

 Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas مولداتتعمل بالماء أو بالهواء، و إن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز األستلين و  غازات مولدات 8405

generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers 
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 غازات مماثلة تعمل بالماء، و إن كانت مع منقياتها

 مولداتتعمل بالماء أو بالهواء، و إن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز األستلين و  غازاتمولدات  ـ 84051000
 غازات مائية مماثلة، و إن كانت مع منقياتها

- Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas 

generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers 

 Parts - أجزاء ـ 84059000

 Steam turbines and other vapour turbines بخارية( توربينات) عنفات 8406

 Turbines for marine propulsion - المراكب المائية لتسييرعنفات  ـ 84061000

 :Other turbines - أخرعنفات  ـ 84068000

 Of an output exceeding 40 MW -- (ميجاوات)  MW 01تتجاوز  قدرةـ ذات  ـ 84068100

 Of an output not exceeding 40 MW -- (ميجاوات)  MW 01ال تتجاوز  قدرةـ ذات  ـ 84068200

 Parts - أجزاء ـ 84069000

 Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines (محركات انفجارية)مكابس متناوبة أو دوارة يتم االشتعال فيها بالشرر  ذات محركات 8407

 Aircraft engines - طائراتمحركات  ـ 84071000

 :Marine propulsion engines - المراكب المائية لتسييرمحركات  ـ 84072000

 Outboard motors -- (غير ثابتة)الخارجية  المحركاتـ  ـ 84072100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84072190

   Other -- غيرهاـ  ـ 84072900

 :Reciprocating piston engines of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87 - 01يير المركبات الداخلة في الفصل متناوبة من األنواع المستعملة لتس بمكابسمحركات  ـ 84073000

 Of a cylinder capacity not exceeding 50 cc -- 0سم 01سعة أسطواناتها  تتجاوزـ ال  ـ 84073100

 New --- ات الحربية المدرعةللجرارات أو المركب خاصةـ ـ  ـ 84073110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84073190

   ³آcm آ250 آbut not exceeding ³آcm آ50 آOf a cylinder capacity exceeding -- 0سم 101و ال تتجاوز  0سم 01أسطواناتها عن  سعةـ تزيد  ـ 84073200

 New --- .للجرارات المعفاة من الضريبة الخاصةـ ـ  ـ 84073210

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84073290

   ³آcm آ000 آ1 آbut not exceeding ³آcm آ250 آOf a cylinder capacity exceeding -- 0سم 0111و ال تتجاوز  0سم 101أسطواناتها عن  سعةـ تزيد  ـ 84073300
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84073390

   ³آcm آ000 آ1 آOf a cylinder capacity exceeding -- 0سم 0111 سعة أسطواناتها تتجاوزـ  ـ 84073400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84073490

 Other engines - أخرمحركات  ـ 84079000

 Stationary engines --- بالرافعات الشوكية أو المركبات التي تسير على السكك الحديدية خاصةـ ـ  ـ 84079010

   Other --- رهاغيـ ـ  ـ 84079090

 Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel (محركات ديزل أو نصف ديزل)مكابس يتم االشتعال فيها بالضغط  ذات محركات 8408

engines) 

 Marine propulsion engines - المراكب المائية لتسييرمحركات  ـ 84081000

 Engines of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87 - 01األنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل  منمحركات  ـ 84082000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84082019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84082029

 Other engines - أخرمحركات  ـ 84089000

 Stationary engines --- بالرافعات الشوكية أو المركبات التي تسير على السكك الحديدية خاصةـ ـ  ـ 84089010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84089090

 Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 00.10أو البند  00.11حصرا أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند  معدة أجزاء 8409

No 8407 or 8408 

 For aircraft engines - الطائرات لمحركات ـ 84091000

   Other - غيرها ـ 84099000

 Suitable for use solely or principally with spark-ignition internal combustion piston -- أو بصورة رئيسية للمحركات ذات المكابس التي يتم االشتعال فيها بالشرر حصراـ معدة  ـ 84099100

engines 

تسير  التيلجميع محركات الجرارات المعفاة من الضريبة والرافعات الشوكية أو المركبات  خاصةـ ـ  ـ 84099110
 .على السكك الحديدية 

--- New 

 Used --- خارجية للقواربلمحركات القوارب، باستثناء قطع المحركات ال أجزاءـ ـ  ـ 84099120

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84099190

   Other -- غيرهاـ  ـ 84099900
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تسير  التيلجميع محركات الجرارات المعفاة من الضريبة والرافعات الشوكية أو المركبات  خاصةـ ـ  ـ 84099910
 .على السكك الحديدية 

--- New 

 Used --- ، باستثناء قطع المحركات الخارجية للقواربمحركات القوارب أجزاءـ ـ  ـ 84099920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84099990

 Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor و دواليب، تعمل بقوة الماء، و منظماتها( توربينات) عنفات 8410

 :Hydraulic turbines and water wheels - دواليب، تعمل بقوة الماء وعنفات  ـ 84101000

 Of a power not exceeding 1,000 kW -- (كيلو وات)  kW 0111قدرتها  تتجاوزـ ال  ـ 84101100

   kW آ000 آ10 آkW but not exceeding آ000 آ1 آOf a power exceeding -- (كيلو وات)  kW 01111و ال تتجاوز ( كيلو وات) k W 0111عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 84101200

   kW آ000 آ10 آOf a power exceeding -- (كيلو وات)  kW 01111طاقتها  تتجاوزـ  ـ 84101300

 Parts, including regulators - فيها المنظمات بماأجزاء،  ـ 84109000

 Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines و عنفات دافعة و عنفات غازية أخر نفاثة عنفات 8411

 :Turbo-jets - نفاثةعنفات  ـ 84111000

 Of a thrust not exceeding 25 kN -- (كيلو نيوتن)  kN 25قدرة دفعها تتجاوزـ ال  ـ 84111100

 Of a thrust exceeding 25 kN -- (كيلو نيوتن)  kN 25قدرة دفعها تتجاوزـ  ـ 84111200

 :Turbo-propellers - دافعةعنفات  ـ 84112000

 Of a power not exceeding 1,100 kW -- (كيلو وات) kW 1100قدرتها  تتجاوزـ ال  ـ 84112100

   kW آ100 آ1 آOf a power exceeding -- (كيلو وات) kW 1100قدرتها  تتجاوزـ  ـ 84112200

 :Other gas turbines - أخر غازيةعنفات  ـ 84118000

 Of a power not exceeding 5,000 kW -- (كيلو وات) kW 0111قدرتها  تتجاوزـ ال  ـ 84118100

   kW آ000 آ5 آOf a power exceeding -- (كيلو وات) kW 0111قدرتها  تتجاوزـ  ـ 84118200

 :Parts - أجزاء ـ 84119000

 Of turbo-jets or turbo-propellers -- النفاثة و للعنفات الدافعة للعنفاتـ  ـ 84119100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84119900

 Other engines and motors محركة أخر آالتو  محركات 8412
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 Reaction engines other than turbo-jets - عدا العنفات النفاثة نفاثة،محركات  ـ 84121000

 :Hydraulic power engines and motors - (هيدروليكية)آالت محركة، تعمل بقدرة السوائل  ومحركات  ـ 84122000

 Linear acting (cylinders) -- (أسطوانات)خطية مستقيمة  بحركةـ  ـ 84122100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84122900

 :Pneumatic power engines and motors - (بنوماتيك)آالت محركة، تعمل بالهواء المضغوطة  ومحركات  ـ 84123000

 Linear acting (cylinders) -- (أسطوانات)ة مستقيمة خطي بحركةـ  ـ 84123100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84123900

   Other - غيرها ـ 84128000

 Parts - أجزاء ـ 84129000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84129090

 Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators و إن كانت محتوية على أجهزة قياس؛ رافعات سوائل للسوائل، مضخات 8413

 :Pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device - على جهاز قياس، أو معدة الحتواء مثل هذا األجهزة محتويةمضخات  ـ 84131000

أو  الوقودنواع المستعملة في محطات توزيع توزيع الوقود أو مواد التشحيم، من األ مضخاتـ  ـ 84131100
 (الجراجات أو الكراجات)المرائب 

-- Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type used in filling-stations or in garages 

   Other -- غيرهاـ  ـ 84131900

 Hand pumps, other than those of subheading 8413.11 or 8413.19 - 0000.01أو  0000.00لبند الفرعي يدويا، باستثناء المضخات الداخلة في ا تدارمضخات  ـ 84132000

بالشرر أو )أو الزيت أو سوائل التبريد، لمحركات االحتراق الداخلي ذات المكابس  الوقودمضخات  ـ 84133000
 (بالضغط

- Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84133090

 Concrete pumps - خرسانةمضخات  ـ 84134000

 Other reciprocating positive displacement pumps - (ماصة أو ماصة ـ دافعة)موجبة متناوبة أخر  إزاحةمضخات  ـ 84135000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84135019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84135029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84135090



HS. Code الوصف Description 

 Other rotary positive displacement pumps - (ماصة أو ماصة ـ دافعة)موجبة دوارة أخر  إزاحةمضخات  ـ 84136000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84136019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84136090

 Other centrifugal pumps - تعمل بالطرد المركزي أخرمضخات  ـ 84137000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84137090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84137099

 :Other pumps; liquid elevators - رافعات سوائل أخر؛مضخات  ـ 84138000

 Pumps -- مضخاتـ  ـ 84138100

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84138119

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84138190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84138199

   Liquid elevators -- سوائل رافعاتـ  ـ 84138200

 :Parts - أجزاء ـ 84139000

 Of pumps -- للمضخاتـ  ـ 84139100

 .Water or fuel pumps, for engines --- 0000.1111المضخات الواردة في البند  اجسامـ ـ  ـ 84139110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84139190

 Of liquid elevators -- السوائل لرافعاتـ  ـ 84139200

" أغطية"و مضخات تفريغ الهواء، مضاغط و مراوح هواء أو غازات أخر؛ أجهزة  هواء مضخات 8414
 (فالتر)هواء  بمنقياتمزودة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة بها، و إن كانت  شافطه

Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling 

hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters 

 Vacuum pumps - الهواء تفريغمضخات  ـ 84141000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84141029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84141090

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84141099

 Hand- or foot-operated air pumps - تدار باأليدي أو باألرجل هواءمضخات  ـ 84142000



HS. Code الوصف Description 

 Compressors of a kind used in refrigerating equipment - األنواع المستعملة في أجهزة التبريد منمضاغط  ـ 84143000

 Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing - مركبة على هياكل بدواليب و قابلة للقطر هواءمضاغط  ـ 84144000

 :Fans - مراوح ـ 84145000

قدرته  تتجاوزطاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف، ذات محرك كهربائي مندمج ال  مراوحـ  ـ 84145100
010 W (وات) 

-- Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans, with a self-contained electric motor of 

an output not exceeding 125 W 

   Other -- غيرهاـ  ـ 84145900

 imported by factories as production inputs --- كغ 011وزن الواحدة عن  يزيدـ ـ ال  ـ 84145920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84145990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84145999

 Hoods having a maximum horizontal side not exceeding 120 cm - سم 011أو مبدلة للهواء، ال يتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي منها  شافطة" أغطية"أجهزة  ـ 84146000

 For industrial or agricultural use --- اصات الروائح للمطابخ، من النوع المنزليالغبار أو م جامعاتـ ـ  ـ 84146010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84146090

   Other - غيرها ـ 84148000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84148019

 Aircompressors of a kind used in airconditioning apparatus --- (مثل محرك كهربائي)بوسائل حركة  مجهزةـ ـ  ـ 84148020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84148025

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84148090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84148099

 Parts - أجزاء ـ 84149000

 Imported by factories as industrial inputs --- غم 011من لدائن تركيبية ال يزيد وزن الوحدة منها عن ( أجنحة) زعانفـ ـ  ـ 84149030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84149090

تكييف الهواء، محتوى على مروحة بمحرك و تجهيزات لتعديل الحرارة و الرطوبة،  أجهزةو  آالت 8415
 في ذلك اآلالت التي ال يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة بما

Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing 

the temperature and humidity, including those machines in which the humidity 

cannot be separately regulated 

 "Window or wall types, self-contained or "split-system - المعد للنوافذ أو الجدران، مؤّلفة جسما واحدا النوعمن  ـ 84151000



HS. Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84151090

 Of a kind used for persons, in motor vehicles - المستخدم في مقصورة الركاب بالسيارات النوعمن  ـ 84152000

 الضرائب و ال تتجاوز% 1في المركبات االلية، التي ال تزيد رسومها الجمركية عن  المركبةـ ـ  ـ 84152010
 (مشروط% )0الخاضعة لها 

--- Air conditioning machines for buses, imported by factories licensed to assemble buses 

as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84152090

   Other - غيرها ـ 84158000

 Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat cycle -- أو التدفئة لتبريداو صمام لعكس دورة  تبريدوحدة   متضمنةـ  ـ 84158100

(reversible heat pumps) 

 Other, incorporating a refrigerating unit -- دمتضمنة وحدة تبري غيرها،ـ  ـ 84158200

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84158249

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84158290

   Not incorporating a refrigerating unit -- متضمنة وحدة تبريد غيرهاـ  ـ 84158300

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84158349

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84158390

 : Parts - أجزاء ـ 84159000

 .outside covers, condensing units, specialy for home air conditioning machines --- بخرات أو مكثفات، وحدات تكثيف أو تبخيرللمبخرات أو المكثفات، م ملفاتـ ـ  ـ 84159010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84159019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84159039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84159090

 مواقدتعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛  لألفران التي إشعال أجهزة 8416
 آلية، بما فيها أجزاؤها اآللية، كالسفود و مفرغات الرماد و ما يماثلها

Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical 

stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar 

appliances 

 Furnace burners for liquid fuel - األفران التي تعمل بالوقود السائل إشعالأجهزة  ـ 84161000

 Other furnace burners, including combination burners - أخر، بما فيها أجهزة اإلشعال المشتركة إشعالأجهزة  ـ 84162000

 Mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and - بما فيها أجزاؤها اآللية، كالسفود و مفرغات الرماد وما يماثلها آلية،مواقد  ـ 84163000

similar appliances 



HS. Code الوصف Description 

 Parts - أجزاء ـ 84169000

 Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, non-electric كهربائية، غير (أفران حرق المخلفات أو القمامة)فيها المرمدات  أو لمختبرات، بما للصناعة أفران 8417

 Furnaces and ovens for the roasting, melting or other heat-treatment of ores, pyrites or of - أو للصهر أو لغيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخامات المعادن للتحميسأفران  ـ 84171000

metals 

 Bakery ovens, including biscuit ovens - بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت للمخابز،أفران  ـ 84172000

   Other - غيرها ـ 84178000

 Parts - أجزاء ـ 84179000

إحداث البرودة  أجهزةغيرها من آالت و معدات و  و" فريزرات"مجمدات  و" داتبرا" ثالجات 8418
غير آالت تكييف الهواء  حرارية،، كهربائية أو غير كهربائية؛ مضخات (التبريد أو التجميد)

 00.10الداخلة في البند 

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or 

other; heat pumps other than air-conditioning machines of heading No 8415 

 Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors - مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة معثالجات  ـ 84181000

 :Refrigerators, household type - المنزلي لالستعمالثالجات  ـ 84182000

 Compression-type -- بالضغطـ تعمل  ـ 84182100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84182900

 Freezers of the chest type, not exceeding 800 litres capacity - لتر 011صناديق أفقية، ال تتجاوز سعتها  بشكلمجمدات  ـ 84183000

 Freezers of the upright type, not exceeding 900 litres capacity - لتر 111خزائن رأسية، ال تتجاوز سعتها  لبشكمجمدات  ـ 84184000

 بشكلخزائن و واجهات بيع أو عرض أخر، و ما يماثلها من أجهزة التبريد أو التجميد،  وصناديق  ـ 84185000
 أثاث

- Other refrigerating or freezing chests, cabinets, display counters, show-cases and similar 

refrigerating or freezing furniture 

 : Other refrigerating or freezing equipments , heat pumps - و أجهزة تبريد أو التجميد، أخر؛ مضخات حرارية معداتآالت و  ـ 84186000

 Compression type units whose condensers are heat exchangers -- 00.00  بالبند  الداخلة  هواءالحرارية عدا اجهزة تكيف   وحداتـ  ـ 84186100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84186900

 .Refrigerating units for air conditioning machines --- لتجميد الجثث معّدلةـ ـ  ـ 84186910

 Other,for industrial or medical use  --- تبريد أبراجـ ـ  ـ 84186920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84186969

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84186990



HS. Code الوصف Description 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84186999

 :Parts - أجزاء ـ 84189000

 Furniture designed to receive refrigerating or freezing equipment -- الستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد مصممـ أثاث  ـ 84189100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84189900

 Condensers and evaporators --- للمكثفات أو للمبخرات، مكثفات أو مبخرات، وحدات التبخير أو التكثيف ملفاتـ ـ  ـ 84189910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84189919

 Gaskets for fitting to door of refrigerator and freezer imported by factories as industrial--- أو تكثيف وحدات تكثيف ملف تبخير مكثف  ــ  ـ 84189930

inputs 

عن  وزنهاال يزيد ( مثل الزجاجة أو علبة)خصيصا لتبريد وحدة واحدة من المشروبات  مصنعةـ  ـ 84189940
 كغ 1.0

--- Refrigerators cabinets or their parts 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84189990

و معدات للمختبرات، و إن كانت تسخن بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير  تجهيزات،و  آالت 8419
أو البسترة  التعقيممثل التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو  الحرارة

 التبريد، عدا المعدات أ أوفيف أو التكثيف أو التبخير أو التج( التعقيم بطريقة باستور)

Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated 

(excluding furnaces, ovens, and other equipment of heading 8514), for the treatment 

of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, 

roasting 

 :Instantaneous or storage water heaters, non-electric - للماء و مسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية فوريةمسخنات  ـ 84191000

 Instantaneous gas water heaters -- فورية للماء، تعمل بالغاز مسخناتـ  ـ 84191100

   Other -- غيرها ـ ـ 84191900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84191990

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84191999

 Medical, surgical or laboratory sterilizers - أو جراحية أو مخبريه طبيةمعقمات  ـ 84192000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84192090

 :Dryers - تجفيفأجهزة  ـ 84193000

 For agricultural products -- الزراعية للمنتجاتـ  ـ 84193100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84193190

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84193199
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   For wood, paper pulp, paper or paperboard -- لعجائن الورق، الورق أو الورق المقوى للخشب،ـ  ـ 84193200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84193290

   Other -- غيرهاـ  ـ 84193900

 For  industrial, medical and laboratory use --- كغ 0111وزنها عن  يزيدـ ـ  ـ 84193910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84193990

 Distilling or rectifying plant - أو إعادة التقطير تقطيرأجهزة  ـ 84194000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84194090

   Heat-exchange units - حرارة مبادالت ـ 84195000

   Other ---- غيرها  ــ ـ  ـ 84195049

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84195090

 Machinery for liquefying air or other gases - تسييل الهواء أو الغازات األخرى أجهزةآالت و  ـ 84196000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84196019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84196090

 :Other machinery, plant and equipment - و معدات، أخر أجهزةآالت و  ـ 84198000

 For making hot drinks or for cooking or heating food -- المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين األغذية لصناعةـ  ـ 84198100

   Other ---- يرهاغـ ـ ـ  ـ 84198119

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84198129

   Other -- غيرهاـ  ـ 84198900

 .Chemical vapor deposition apparatus for semiconductor production --- كغ 11بوزن ال يزيد عن  محمصاتـ ـ  ـ 84198910

 بوسائلللتسخين أو التبريد غير المباشر، مجهز  مراجل، الخ، من صلب مقاوم للصدأ، حاويات،ـ ـ  ـ 84198920
 لتدوير واسطة التبريد أو التسخين

--- Other for industrial, agricultural, medical or laboratory use 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84198929

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84198990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84198999
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 Parts - أجزاء ـ 84199000

 .Parts of chemical vapor deposition apparatus for semiconductor production --- .ملفات تبخير أو تكثيف، وحدات تبخير  مبخرـ ـ  ـ 84199020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84199090

 Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders نات لهذه اآلالتترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وأسطوا وصقل  آالت 8420

therefor 

 Calendering or other rolling machines - و ترقيق صقلآالت  ـ 84201000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84201090

 :Parts - أجزاء ـ 84209000

 Cylinders -- طواناتأسـ  ـ 84209100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84209190

   Other -- غيرهاـ  ـ 84209900

 تنقيةالمركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي؛ آالت و أجهزة ترشيح أو  الطرد أجهزة 8421
 السوائل أو غازات

Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and 

apparatus, for liquids or gases 

 :Centrifuges, including centrifugal dryers - المركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي الطردأجهزة  ـ 84211000

 Cream separators -- القشدة فارزاتـ  ـ 84211100

   Clothes-dryers -- بسةتجفيف البيضات و األل أجهزةـ  ـ 84211200

   Other -- غيرهاـ  ـ 84211900

 :Filtering or purifying machinery and apparatus for liquids - ترشيح أو تنقية السوائل أجهزةآالت و  ـ 84212000

 For filtering or purifying water -- أو تنقية المياه لترشيحـ  ـ 84212100

 For industrial, agricultural, medical, laboratorory or environmental health use --- طن 0عن  وزنها يزيدبالبضغط االسموزي والتي   تعملالكترونية او الفالتر التي  الترف  ــ  ـ 84212110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84212190

   For filtering or purifying beverages other than water -- أو تنقية المشروبات عدا المياه لترشيحـ  ـ 84212200

 Oil or petrol-filters for internal combustion engines -- زيوت أو وقود للمحركات ذات االحتراق الداخلي مرشحاتـ  ـ 84212300

   Other -- غيرهاـ  ـ 84212900
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 For industrial, agricultural, medical, laboratorory or environmental health use --- المستخدم في المركبات االلية النوعـ ـ من  ـ 84212910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84212990

 :Filtering or purifying machinery and apparatus for gases - ترشيح أو تنقية الغازات أجهزةآالت و  ـ 84213000

 Intake air filters for internal combustion engines -- هواء الداخل، لمحركات االحتراق الداخليلتنقية ال مرشحاتـ  ـ 84213100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84213900

 For industrial, agricultural, medical, laboratorory or environmental health use --- محركات المركبات  فيـ ـ من النوع المستخدم  ـ 84213910

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84213919

 Other --- .غيرهاـ ـ  ـ 84213990

 :Parts - أجزاء ـ 84219000

 Of centrifuges, including centrifugal dryers -- الطرد المركزي بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي ألجهزةـ  ـ 84219100

 Parts of spin dryers for semiconductor wafer processing --- 0010.0111ي البند الواردة ف لألصنافـ ـ  ـ 84219110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84219190

   Other -- غيرهاـ  ـ 84219900

 Parts of industrial, medical, laboratory, or environmental health apparatus --- 0010.1101المستخدم في المركبات االلية، باستثناء أصناف البند  النوعـ ـ من  ـ 84219910

 Parts imported by factories as industrial inputs --- 0010.0111أو  0010.1111البند  ألصنافـ ـ  ـ 84219920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84219990

 األوعيةأو ( القوارير)ناني لغسل األواني؛ آالت و أجهزة لتنظيف أو تجفيف الق أجهزةو  آالت 8422
العلب و الصناديق  واألخر؛ آالت و أجهزة للتعبئة أو الغلق أو لسد أو لصق الرقع، على القناني 

 البرطمانات و األنابي وو األكياس و األوعية األخر؛ آالت و أجهزة إحكام غلق القناني 

Dishwashing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other containers; 

machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other 

containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; o 

 :Dish washing machines - األواني لغسلأجهزة  ـ 84221000

 Of the household type -- المعد لالستعمال المنزلي النوعـ من  ـ 84221100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84221900

 Machinery for cleaning or drying bottles or other containers - لتنظيف أو تجفيف القناني أو األوعية األخر أجهزةآالت و  ـ 84222000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84222090
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و  األكياسأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقع، على القوارير و العلب و  أوآالت  ـ 84223000
غلق القناني و البرطمانات و األنابيب و األوعية المماثلة  إحكاماألوعية األخر؛ آالت و أجهزة  

 آالت و أجهزة إلضافة الغازات للمشروبات بالكبسوالت؛

- Machinery for filling, closing, sealing, or labelling bottles, cans, boxes, bags or other 

containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery 

for aerating beverages 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84223090

 Other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery) - (الحراريبما في ذلك آالت التغليف باالنكماش )ر للتعبئة أو تغليف البضائع أخ أجهزةآالت و  ـ 84224000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84224090

 Parts - أجزاء ـ 84229000

 Parts of the apparatus of heading 8422.11 --- 0011.0111البند  ألصنافـ ـ  ـ 84229010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84229090

 أجهزة، بما في ذلك القبابين و (سنتجرام أو اقل 0عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها ) وزن أجهزة 8423
 أنواعلجميع ( عيارات)ضبط و احتساب وحدات قياس أخر مرتبطة بالوزن؛ صنجات موازين 

 الموازين

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including 

weight-operated counting or checking machines; weighing machine weights of all 

kinds 

 Personal weighing machines, including baby scales; household scales - األشخاص، بما في ذلك موازين األطفال؛ موازين منزلية وزنأجهزة  ـ 84231000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84231090

 Scales for continuous weighing of goods on conveyors - المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة للوزنأجهزة  ـ 84232000

بما  محدد،ن و قبابين لتعبئة المواد في أكياس أو عبوات بوزن كمية ثابتة، و أجهزة وز  لوزنأجهزة  ـ 84233000
 في ذلك الموازين المعايرة

- Constant weight scales and scales for discharging a predetermined weight of material into 

a bag or container, including hopper scales 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84233090

 :Other weighing machinery - أخر وزنأجهزة  ـ 84238000

 Having a maximum weighing capacity not exceeding 30 kg -- كغ 01وزن ال تتجاوز  طاقةـ ذات  ـ 84238100

   kg آ000 آ5 آkg but not exceeding آ30 آHaving a maximum weighing capacity exceeding -- كغ 0111كغ وال تتعدى  01وزن تتجاوز  طاقةـ ذات  ـ 84238200

للتفريغ  ذاتيةخليط من مواد البناء، شريطة أن تكون مجهزة بالية للتعبئة الذاتية و آلية  لوزنـ ـ  ـ 84238210
 تشغل و توقف من نفس التدريج أو من نفس آلة الوزن

--- Steelyards 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84238290
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   Other -- غيرها ـ ـ 84238900

 Steelyards --- لمواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد لتعبئةـ ـ  ـ 84238910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84238990

 Weighing machine weights of all kinds; parts of weighing machinery - لجميع الموازين؛ أجزاء أجهزة وزن( عيارات)صنجات  ـ 84239000

لرش و نثر و نفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء ( و إن كانت تدار باليد) آلية أجهزة 8424
قذف  أوو إن كانت معبأة؛ مسدسات رش و أجهزة مماثلة؛ آالت و أجهزة نفث البخار  الحرائق،

 الرمال، آالت و أجهزة مماثلة

Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or 

spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns 

and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet projecting 

machin 

 Fire extinguishers, whether or not charged - الحرائق، و إن كانت معبأة إطفاءأجهزة  ـ 84241000

 Spray guns and similar appliances - و أجهزة مماثلة رشمسدسات  ـ 84242000

عملية  تتمو التي ( باستثناء المعدن بحالة سائلة)ـ مسدسات رش و أجهزة مماثلة لرش السوائل  ـ ـ 84242010
للمسدس،  الخروجمن خالل فتحة الرش فيها باستخدام هواء مضغوط أو غاز مضغوط يتدفق 

 على مدخلين أو اكثر  المحتويةباستثناء األصناف المستخدمة للكهرباء الساكنة، و باستثناء تلك 

--- For industrial, agricultural or medical use 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84242019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84242090

   Other ---- رهاغيـ ـ ـ  ـ 84242099

 Steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines - نفث البخار أو قذف الرمال و أجهزة مماثلة أجهزةآالت و  ـ 84243000

 For industrial, agricultural or medical use --- غسيل السيارات آالتـ ـ  ـ 84243010

   Other ---- هاغير ـ ـ ـ  ـ 84243029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84243090

 :Other appliances - أخرأجهزة  ـ 84248000

 Agricultural or horticultural -- للزراعة أو ألبستنه أجهزةـ  ـ 84248100

 Drip irrigation systems --- رشاشاتـ ـ  ـ 84248110

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84248119

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84248190
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   Other -- غيرهاـ  ـ 84248900

 Deflash machines for cleaning and removing contaminants from the metal leads of --- ضباب نافثاتـ ـ  ـ 84248910

semiconductor packages prior to the electroplating process . 

 . Spraying appliances for etching, stripping or cleaning semiconductor wafers --- .المخصص للمركبات اآللية وعالنـ ـ من  ـ 84248920

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84248990

 Parts - أجزاء ـ 84249000

 Parts of fire extinguishing equipment --- 0010.0101البند  ألصنافـ ـ  ـ 84249010

 . Parts of spraying appliances for etching, stripping or cleaning semiconductor wafers --- 0010.0111البند  ألصنافـ ـ  ـ 84249020

 Other parts of industrial, agricultural or medical apparatus --- 0010.1100البند  ألصنافـ ـ  ـ 84249030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84249090

بكرات عدا الروافع ذات القواديس؛ روافع ذات أسطوانات أفقية أو عمودية؛ روافع  ذات روافع 8425
 "عفاريت"

Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks 

 Pulley tackle and hoists other than skip hoists or hoists of a kind used for raising - ة لرفع السياراتبكرات عدا الروافع ذات القواديس وعدا الروافع المستعمل ذاتروافع  ـ 84251000

vehicles: 

 Powered by electric motor -- كهربائي بمحركـ تعمل  ـ 84251100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84251900

 :Other winches; capstans - "كابيستان"افع ذات أسطوانات عمودية رو  ؛"ونش"ذات أسطوانات أفقية  أخرروافع  ـ 84253000

 Powered by electric motor -- كهربائي بمحركـ تعمل  ـ 84253100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84253190

   Other -- غيرهاـ  ـ 84253900

   Other -- غيرهاـ  ـ 84253990

 :Jacks; hoists of a kind used for raising vehicles - للسيارات( عفاريت)روافع  ـ 84254000

 Built-in jacking systems of a type used in garages -- (الجراجات)رفع ثابتة للسيارات من األنواع المستعملة بمرائب السيارات  أجهزةـ  ـ 84254100

 Other jacks and hoists, hydraulic -- و آالت رفع أخر، هيدروليكية( عفاريت) روافعـ  ـ 84254200

   Other -- غيرهاـ  ـ 84254900
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 معلقة،، بما فيها الروافع المتحركة على كابالت (كرين)؛ روافع (دركات)أذرع للسفن  ذات روافع 8426
، (على إطارات)جسور رافعة متحركة، روافع متحركة على الجسور؛ هياكل رفع و تنضيد متحركة 

 (كرين) رافعة، و عربات مزودة بأذرع (على إطارات)يد متحركة و حامالت رافعة للتنض

Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle 

carriers and works trucks fitted with a crane 

، (على إطارات)د متحركة متحركة، روافع متحركة على الجسور، هياكل رفع و تنضي رافعةجسور  ـ 84261000
 (على إطارات)رافعة للتنضيد متحركة  حامالت

- Overhead travelling cranes, transporter cranes, gantry cranes, bridge cranes, mobile 

lifting frames and straddle carriers: 

 Overhead travelling cranes on fixed support -- متحركة على قواعد ثابتة رافعةـ جسور  ـ 84261100

 For industrial use --- طن 011وزن الواحد منها يزيد عن  كرين،ـ ـ  ـ 84261110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84261190

   Mobile lifting frames on tyres and straddle carriers -- (إطاراتعلى )، و حامالت رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات)رفع و تنضيد متحركة  هياكلـ  ـ 84261200

أو  الموانئ، و التي يصادق عليها مدير سلطة (على إطارات)رافعة للتنضيد متحركة  حامالتـ ـ  ـ 84261210
 الحاويات تنظيممن يفوضه لهذه الغاية، بأنها لالستخدام في الميناء لتحميل و تنزيل أو 

--- Works trucks fitted with a crane 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84261290

   Other -- غيرهاـ  ـ 84261900

 Tower cranes - برجيه( كرين)روافع  ـ 84262000

 For industrial use --- طن 011وزن الواحد منها يزيد عن  كرين،ـ ـ  ـ 84262010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84262090

 Portal or pedestal jib cranes - على خط حديدي بهياكل متحركة( كرين)روافع  ـ 84263000

أو  الموانئ، و التي يصادق عليها مدير سلطة (على إطارات)رافعة للتنضيد متحركة  حامالتـ ـ  ـ 84263010
لالستخدام في الميناء  بأنهامن يفوضه لهذه الغاية، أو مدير الموانئ في وزارة النقل أو من يفوضه، 

 0010.110و  0010.0001 البندباستثناء أصناف )ائع من السفن لتحميل و تنزيل البض

--- For industrial use 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84263090

 :Other machinery, self-propelled - أخر، ذاتية الدفع وأجهزةآالت  ـ 84264000

 On tires -- إطاراتـ على  ـ 84264100

 Works trucks fitted with a crane --- 01للفصل ( 0)المحليةحسب المالحظه  تجارية مركبات  ــ  ـ 84264110
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84264190

   Other -- غيرهاـ  ـ 84264900

 :Other machinery - أخر وأجهزةآالت  ـ 84269000

 Designed for mounting on road vehicles -- لتركيبها على مركبات تسير على الطرق مصممةـ  ـ 84269100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84269900

 For industrial use --- ذات اذرع روافعـ ـ  ـ 84269910

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84269929

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84269990

 Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment شوكية؛ عربات أخر للتنضيد مجهزة بمعدات رفع بروافع عربات 8427

 Self-propelled trucks powered by an electric motor - الدفع تعمل بمحرك كهربائي ذاتيةعربات  ـ 84271000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84271019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84271090

 Other self-propelled trucks - ذاتية الدفع خرأعربات  ـ 84272000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84272019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84272090

 Other trucks - أخرعربات  ـ 84279000

و  المتحركةمثل المصاعد و الساللم )أخر للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ  أجهزةو  آالت 8428
 "(تلفريك"الناقلة و الناقالت السلكية  األجهزة

Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, 

escalators, conveyors, teleferics) 

 Lifts and skip hoists - و البضائع و روافع ذات قواديس لألشخاصمصاعد  ـ 84281000

 Pneumatic elevators and conveyors - ناقلة، تعمل بالهواء المضغوطأو  رافعةأجهزة  ـ 84282000

 :Other continuous-action elevators and conveyors, for goods or materials - أو نقل أخرى ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد رفعأجهزة  ـ 84283000

 Specially designed for underground use -- خصيصا لالستعمال تحت األرض مصممةـ  ـ 84283100

 Other, bucket type -- ذات قواديس غيرها،ـ  ـ 84283200

 For industrial use --- رافعة أجهزةـ ـ  ـ 84283210
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 Other --- ناقلة أجهزةـ ـ  ـ 84283290

 Other, belt type -- ذات سيور غيرها،ـ  ـ 84283300

 For industrial use --- ةرافع أجهزةـ ـ  ـ 84283310

 Other --- ناقلة أجهزةـ ـ  ـ 84283390

   Other -- غيرهاـ  ـ 84283900

 For industrial use --- رافعة أجهزةـ ـ  ـ 84283910

 Other --- ناقلة أجهزةـ ـ  ـ 84283990

 Escalators and moving walkways - ممرات متحركة وساللم  ـ 84284000

آلية لسحب  تركيبات؛ (بما فيها الناقالت بمقاعد وأجهزة رفع المتزلجين" )تلفريك" سلكيةناقالت  ـ 84286000
 "فونيكيلير"الناقالت الجبلية 

- Teleferics, chair-lifts, ski-draglines; traction mechanisms for funiculars 

 Other machinery - أخر أجهزةآالت و  ـ 84289000

 لسهولةذات سطح قابل للتعديل مزودة بإطارات تركب عليها كاميرا التصوير السينمائية  آليةـ ـ  ـ 84289010
 تحريك الكاميرا

--- For industrial use 

 Lifting or transporting appliances unable persons --- (هيدروليكية)بقوة دفع السوائل  تعملـ ـ  ـ 84289020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84289090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84289099

، مجارف آلية (سكرابر)و آالت تسوية و كشط ( أنجلدوزرات)جرافات تسوية الطرق  و بولدوزرات 8429
 استخراج و محمالت بمجارف و آالت دك و محادل، ذاتية الدفع آالتو 

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical 

shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers 

 :Bulldozers and angledozers - و أنجلدوزرات بولدوزرات ـ 84291000

 Track laying -- (  TRAK LAYING)  بجنازيرـ  ـ 84291100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84291900

 Graders and levellers - تسويةآالت  ـ 84292000

 Scrapers - كشطآالت  ـ 84293000

 Tamping machines and road rollers - و محادل رصف دكآالت  ـ 84294000
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 :Mechanical shovels, excavators and shovel loaders - و آالت استخراج، و محمالت بمجارف آلية آليةمجارف  ـ 84295000

 Front-end shovel loaders -- بمجارف أمامية محمالتـ  ـ 84295100

   revolving superstructure °آ360 آMachinery with a -- درجة 001هيكل علوي متحركة مدى دورانه  ذاتـ آالت  ـ 84295200

   Other -- غيرهاـ  ـ 84295900

الكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أو متحركة أخر، للتسوية و التمهيد أو  أجهزةو  آالت 8430
جارفات و  األوتاد،للتربة أو الخدمات المعدنية أو خامات المعادن؛ آالت غرز أو نزع  االستخراج،

 طاردات الثلج

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, 

extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile-

extractors; snowploughs and snow-blowers 

 Pile-drivers and pile-extractors - أو نزع األوتاد غرزآالت  ـ 84301000

 Snow-ploughs and snow-blowers - طاردات الثلج وجارفات  ـ 84302000

 :Coal or rock cutters and tunnelling machinery - الحجري و آالت حفر األنفاقالصخر أو الفحم  تكسيرآالت  ـ 84303000

 Self-propelled -- الدفع ذاتيةـ  ـ 84303100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84303900

 :Other boring or sinking machinery - لحفر أو سبر األعماق أخرآالت  ـ 84304000

 Self-propelled -- الدفع ذاتيةـ  ـ 84304100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84304900

 Other machinery, self-propelled - أخر، ذاتية الدفع أجهزةآالت و  ـ 84305000

 :Other machinery, not self-propelled - أخر، غير ذاتية الدفع أجهزةآالت و  ـ 84306000

 Tamping or compacting machinery -- أو رص دكـ آالت  ـ 84306100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84306900

حصرا أو بصورة رئيسية لالستعمال مع اآلالت و األجهزة الداخلة في البنود من  معدة أجزاء 8431
 00.01 لغاية  00.20

Parts suitable for use solely or principally with the machinery of 

headings 8425 to 8430 

 Of machinery of heading 84.25 - 00.10األجهزة الداخلة في البند  وآلالت ل ـ 84311000

 Of machinery of heading 84.27 - 00.11األجهزة الداخلة في البند  ولآلالت  ـ 84312000

 :Of machinery of heading 84.28 - 00.10األجهزة الداخلة في البند  ولآلالت  ـ 84313000
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 Of lifts, skip hoists or escalators -- نقل األشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القواديس أو للساللم لمتحركة صاعدلمـ  ـ 84313100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84313900

 :Of machinery of heading 84.26, 84.29 or 84.30 - 00.01أو  00.11أو  00.10األجهزة الداخلة في البنود  ولآلالت  ـ 84314000

 Buckets, shovels, grabs and grips -- مجارف و قابضات و كالليب قواديسـ  ـ 84314100

   Bulldozer or angledozer blades -- أو األنجلدوزرات البلدوزراتـ نصل  ـ 84314200

 Parts of boring or sinking machinery of subheading 8430.41 or 8430.49 -- 0001.0111آلالت حفر أو سبر األعماق الداخلة في البند الفرعي  أجزاءـ  ـ 84314300

   Other -- غيرهاـ  ـ 84314900

 خاصةأو غرف آمنة، و التي يصادق عليها المدير في وزارة البناء و اإلسكان بأنها  هياكلـ ـ  ـ 84314910
 لحماية مشغل اآلالت المتحركة

--- Parts for apparatus of headings 84.29 and 84.30 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84314990

 التربة؛و أدوات مما يستعمل في الزراعة أو ألبستنه أو الغابات لتحضير أو فالحة  أجهزةو  آالت 8432
 محادل الحدائق أو المالعب الرياضية

Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; 

lawn or sports-ground rollers 

 Ploughs - محاريث ـ 84321000

 :Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes - كتل التربة، آالت تقليب و تمهيد التربة للزراعة، و آالت نزع األعشاب تفتيتآالت  ـ 84322000

 Disc harrows -- اصكتل التربة ذات أقر  تفتيتـ آالت  ـ 84322100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84322900

 Seeders, planters and transplanters - و الغرس و الشتل البذرآالت  ـ 84323000

 Manure spreaders and fertilizer distributors - و توزيع األسمدة العضوية و المخصبات فرشآالت  ـ 84324000

 Other machinery - خرأ أجهزةآالت و  ـ 84328000

 Parts - أجزاء ـ 84329000

لجني و حصد أو درس المحاصيل الزراعية بما فيها مكابس القش أو العلف،  أجهزةو  آالت 8433
أو حشائش؛ آالت لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من  عشبقاصات 

 00.01في البند  الزراعية، عدا اآلالت و األجهزة الداخلة المحاصيل

Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay 

mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural 

produce, other than machinery of heading 8437 

 :Mowers for lawns, parks or sports-grounds - الحشائش للمروج و الحدائق و المالعبو  األعشابقاصات  ـ 84331000



HS. Code الوصف Description 

 Powered, with the cutting device rotating in a horizontal plane -- تدور بخط أفقي قصذات أداة   بمحركـ  ـ 84331100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84331900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84331990

 Other mowers, including cutter bars for tractor mounting - "تراكتورات"و حشائش أخر، بما في ذلك قضبان القطع التي تركب على الجرارات  أعشابقاصات  ـ 84332000

 Other haymaking machinery - لحصاد الكأل أخرأجهزة  ـ 84333000

 Straw or fodder balers, including pick-up balers - في ذلك مكابس جمع و حزم القشأو العلف، بما  للقشمكابس  ـ 84334000

 :Other harvesting machinery; threshing machinery - جني و حصد أخر؛ آالت درس أجهزةآالت و  ـ 84335000

 Combine harvester-threshers -- ـ دّراسة حاصدةـ آالت  ـ 84335100

 Other threshing machinery -- أخر دّراسةـ آالت  ـ 84335200

 Root or tuber harvesting machines -- و حصد الجذور أو الدرنات جنيـ آالت  ـ 84335300

   Other -- غيرهاـ  ـ 84335900

 Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce - لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية أجهزةآالت و  ـ 84336000

 Parts - أجزاء ـ 84339000

 Milking machines and dairy machinery و آالت و أجهزة صناعة منتجات األلبان الحلب آالت 8434

 Milking machines - الحلبآالت  ـ 84341000

 Dairy machinery - صناعة منتجات األلبان أجهزةآالت و  ـ 84342000

 Parts - أجزاء ـ 84349000

صناعة النبيذ أو السيدر أو عصير  فيو آالت و أجهزة مماثلة مما يستعمل  مهارسو  معاصر 8435
 أو المشروبات المماثلة الفواكه

Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit 

juices or similar beverages 

 Machinery - أجهزةآالت و  ـ 84351000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84351090

 Parts - أجزاء ـ 84359000

أو  الداجنةأخر مما يستعمل في الزراعة أو البساتين، أو الغابات، أو تربية الطيور  أجهزةو  آالت 8436
حضانة و تفريخ  أجهزةما في ذلك أجهزة االستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ النحل، ب

Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping 

machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal 

equipment; poultry incubators and brooders 



HS. Code الوصف Description 

 الطيور الداجنة

 Machinery for preparing animal feeding stuffs - لتحضير أغذية و علف الحيوانات أجهزةآالت و  ـ 84361000

 :Poultry-keeping machinery; poultry incubators and brooders - تربية الطيور الداجنة بما فيها أجهزة الحضانة و التفريخ أجهزةآالت و  ـ 84362000

 Poultry incubators and brooders -- أجهزة لحضانة و تفريخ الطيور الداجنة وـ آالت  ـ 84362100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84362900

 Other machinery - أخر أجهزةآالت و  ـ 84368000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84368090

 :Parts - أجزاء ـ 84369000

 Of poultry-keeping machinery or poultry incubators and brooders -- و أجهزة تربية الطيور الدواجن، بما فيها أجهزة الحضانة و التفريخ آلالتـ  ـ 84369100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84369900

و  آالتسة؛ لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول الياب أجهزةو  آالت 8437
و األجهزة من  اآلالتأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو لمعالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا 

 األنواع المستعملة في المزارع

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables; 

machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried 

leguminous vegetables, other than farm-type machinery 

 Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables - أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة لتنظيفآالت  ـ 84371000

 Other machinery - أخر وأجهزةآالت  ـ 84378000

 Parts - أجزاء ـ 84379000

غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، للتحضير أو لصناعة  أجهزة،و  آالت 8438
أو  الحيوانيةأو المشروبات، عدا آالت و أجهزة استخالص أو تحضير الدهون أو الزيوت  األغذية
 الثابتة النباتية

Machinery, not specified or included elsewhere in this chapter, for the industrial 

preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the 

extraction or preparation of animal or fixed vegetable fats or oils 

 Bakery machinery and machinery for the manufacture of macaroni, spaghetti or similar - لصناعة منتجات المخابز أو لصناعة العجائن الغذائية زةأجهآالت و  ـ 84381000

products 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84381090

 Machinery for the manufacture of confectionery, cocoa or chocolate - للصناعة السكرية أو الكاكاو أو الشوكوالته أجهزةآالت و  ـ 84382000

 Machines,Weighing no more than 200 kg كغ 111بوزن ال يزيد عن  آالتـ ـ  ـ 84382010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84382090



HS. Code الوصف Description 

 Machinery for sugar manufacture - لصناعة السكر أجهزةآالت و  ـ 84383000

 Machines,Weighing no more than 200 kg كغ 111بوزن ال يزيد عن  آالتـ ـ  ـ 84383010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84383090

 Brewery machinery - (الجعة)لصناعة البيرة  أجهزةآالت و  ـ 84384000

 Machines,Weighing no more than 200 kg كغ 111بوزن ال يزيد عن  آالتـ ـ  ـ 84384010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84384090

 Machinery for the preparation of meat or poultry - لتحضير اللحوم أو الطيور أجهزةآالت و  ـ 84385000

 Machines,Weighing no more than 200 kg كغ 111بوزن ال يزيد عن  آالتـ ـ  ـ 84385010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84385090

 Machinery for the preparation of fruits, nuts or vegetables - لتحضير الفواكه أو األثمار أو الخضر أجهزةآالت و  ـ 84386000

 Machines,Weighing no more than 200 kg كغ 111بوزن ال يزيد عن  آالتـ ـ  ـ 84386010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84386090

 Other machinery - أخر زةأجهآالت و  ـ 84388000

 Machines,Weighing no more than 1000 kg كغ 0111بوزن يزيد عن  آالتـ ـ  ـ 84388010

 Parts - أجزاء ـ 84389000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84389090

لصنع عجائن من مواد ليفية سلولوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق  أجهزةو  آالت 8439
 ىالمقو 

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing 

paper or paperboard 

 Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material - لصنع عجائن من مواد ليفية سلولوزية أجهزةآالت و  ـ 84391000

 Machinery for making paper or paperboard - ورق أو الورق المقوىلصنع ال أجهزةآالت و  ـ 84392000

 Machinery for finishing paper or paperboard - لتجهيز الورق أو الورق المقوى أجهزةآالت و  ـ 84393000

 :Parts - أجزاء ـ 84399000

 Of machinery for making pulp of fibrous cellulosic material -- و أجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سلولوزية آلالتـ  ـ 84399100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84399900



HS. Code الوصف Description 

 Book-binding machinery, including book-sewing machines الدفاترلحبك و تجليد الكتب و الدفاتر، بما فيها آالت و أجهزة خياطة الكتب و  أجهزةو  آالت 8440

 Machinery - أجهزةو آالت  ـ 84401000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84401090

 Parts - أجزاء ـ 84409000

أخر لشغل عجينه الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آالت و أجهزة القص من  أجهزةو  آالت 8441
 األنواع جميع

Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting 

machines of all kinds 

 Cutting machines - قص أجهزةآالت و  ـ 84411000

 Of a kind used in photography or cinematography --- بقوة اإلنسان تدارـ ـ  ـ 84411010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84411019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84411090

 Machines for making bags, sacks or envelopes - (المغلفات)الظروف  أواألكياس أو األكياس الصغيرة  لصنع  ةأجهز آالت و  ـ 84412000

 Powered my humans بقوة اإلنسان تدارـ ـ  ـ 84412010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84412090

بغير  المماثلةب و البراميل أو األوعية و الصناديق و األنابي( الكراتين)لصنع العلب  أجهزةآالت و  ـ 84413000
 طريقة القولبة

- Machines for making cartons, boxes, cases, tubes, drums or similar containers, other than 

by moulding 

 Powered my humans بقوة اإلنسان تدارـ ـ  ـ 84413010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84413090

 Machines for moulding articles in paper pulp, paper or paperboard - لصنع أصناف من عجينه الورق أو الورق المقوى، بطريقة القولبة أجهزةت و آال ـ 84414000

 Powered my humans بقوة اإلنسان تدارـ ـ  ـ 84414010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84414090

 Other machinery - أخر أجهزةآالت و  ـ 84418000

 Powered my humans بقوة اإلنسان تدارـ ـ  ـ 84418010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84418090

 Parts - أجزاء ـ 84419000



HS. Code الوصف Description 

 0000.0101 0000.0101 0000.1101 0000.0101ألصناف البند  قطعـ ـ  ـ 84419010
0000.0101 

--- Of a kind used in photography or cinematography 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84419090

( 00.00لغاية  00.00باستثناء العدد اآللية الداخلة في البنود من )و معدات  أجهزةو  آالت 8442
أو  األسطواناتأو األلواح أو ( أكليشيهات)أو صف الحروف أو لتحضير أو صنع الرواسم  لسبك

أو غيرها من  اسطواناتو ألواح، ( ليشيهاتأك)غيرها من عناصر طابعة؛ حروف طباعة و رواسم 
 عناصر

Machinery, apparatus and equipment (other than the machine-tools of 

headings 8456 to 8465), for type-founding or type-setting, for preparing or making 

printing blocks, plates, cylinders or other printing components; printing type, blocks, 

plates, cylinder 

 Other machinery, apparatus and equipment - و معدات أخر أجهزةآالت و  ـ 84423000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84423090

 Parts of the foregoing machinery, apparatus or equipment - اآلالت و األجهزة و المعدات لهذهأجزاء  ـ 84424000

و ألواح و أسطوانات و غيرها من عناصر طابعة؛ رواسم ( أكليشيهات)و رواسم  طباعةحروف  ـ 84425000
مثل ) الطباعةو ألواح و أسطوانات، محضرة ألغراض ( ليتوغرافيا)و أحجار طباعة ( أكليشيهات)

 (الممسوحة أو المحببة أو المصقولة

- Printing type, blocks, plates, cylinders and other printing components; blocks, plates, 

cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, 

grained or polished) 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84425090

الحبر، عدا تلك الداخلة في البند للطباعة، بما في ذلك آالت الطباعة بنفث  أجهزةو  آالت 8443
 ؛ آالت و أجهزة مساعدة لعمليات الطباعة00.11

Printing machinery used for printing by means of the printing type, blocks, plates, 

cylinders and other printing components of heading 8442; ink-jet printing machines, 

other than those of heading 8471; machines for uses ancillary to printing 

 :Offset printing machinery - لطباعة األوفست أجهزةآالت و  ـ 84431000

 Reel fed -- ورق بلفاتـ تغذى  ـ 84431100

 Sheet fed, office type (sheet size not exceeding 22 x 36 cm) -- (سم 11X36ال يتجاوز مقاس الصفحة )في المكاتب  مستعملالورق ال بصفائحـ تغذى  ـ 84431200

   Other offset printing machinery -- أخر لطباعة األوفست وأجهزةآالت  - - 84431300

   Letterpress printing machinery, reel fed, excluding flexographic printing -- "غرافية الفليكسو"بالحروف تغذى بلفات ورق، باستثناء آالت الطباعة   طباعةآالت  - - 84431400

   Letterpress printing machinery, other than reel fed, excluding flexographic printing -- "الفليكسوغافية"بالحروف، عدا التي تغذى بلفات الورق، باستثناء آالت الطباعة  طباعةآالت  - - 84431500

   Flexographic printing machinery -- "غرافية الفليكسو" الطباعةآالت  - - 84431600

   Gravure printing machinery -- (جرافير)بطريقة الحفر  طباعةآالت  - - 84431700



HS. Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 84431900

 Flexographic printing machinery - :، وان كانت مندمجة ( كسالفا)وآالت تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية  أخرطابعات  - 84433000

   Other --- غيرهاـ   ـ 84433190

   Other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined - :، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات أو بالشبكة  غيرها - - 84433200

   Other --- غيرهاـ   ـ 84433290

   Other --- غيرهاـ   ـ 84433900

   Other --- غيرهاـ   ـ 84433990

 Parts - أجزاء ـ 84439000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84439190

   Other --- غيرهاـ   ـ 84439900

 Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials االصطناعيةد النسجية التركيبية أو أو سحب أو تعديل البنية النسجية أو تقطيع، الموا لبثق آالت 8444

 الخيوطاأللياف النسجية ؛ آالت غزل أو زوى أو فتل أو آالت و أجهزة أخر لصنع  لتحضير آالت 8445
آالت لتحضير  و( الت لف خيوط اللحمةبما فيها آ)النسجية؛ آالت لحل أو لف المواد النسجية 

 00.01 البندأو  00.00الخيوط النسجية الستعمالها على اآلالت الداخلة في البند 

Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and 

other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including 

weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the 

machines o 

 :Machines for preparing textile fibres - األلياف النسجية لتحضيرآالت  ـ 84451000

 Carding machines -- ندفـ آالت  ـ 84451100

   Combing machines -- طتمشيـ آالت  ـ 84451200

   Drawing or roving machines -- الفتائل سحبـ آالت  ـ 84451300

   Other -- غيرهاـ  ـ 84451900

 Textile spinning machines - المواد النسجية غزلآالت  ـ 84452000

 Textile doubling or twisting machines - أو فتل زوىآالت  ـ 84453000

 Textile winding (including weft-winding) or reeling machines - أو آالت حل المواد النسجية( بما فيها آالت لف خيوط اللحمة) لفآالت  ـ 84454000

   Other - غيرها ـ 84459000

 Weaving machines (looms) (أنوال)نسج  آالت 8446



HS. Code الوصف Description 

 For weaving fabrics of a width not exceeding 30 cm - سم 01ال يتجاوز عرضها  أقمشةلنسج  ـ 84461000

 :For weaving fabrics of a width exceeding 30 cm, shuttle type - سم، من األنواع ذات المكوك 01يتجاوز عرضها  أقمشةلنسج  ـ 84462000

 Power looms -- ذات محرك أنوالـ  ـ 84462100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84462900

 For weaving fabrics of a width exceeding 30 cm, shuttleless type - سم، من طراز يعمل بدون مكوك 01يتجاوز عرضها  أقمشةلنسج  ـ 84463000

للمصنرات، آالت تجميع بغرز التصنير و آالت صنع خيوط البريم أو التول أو  أنوالو  آالت 8447
 دة أو الضفر، أو الشباك و آالت التوبيرأو المطرزات أو أصناف العقا المسننات

Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, 

tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting 

 :Circular knitting machines - دائرية تصنيرآالت  ـ 84471000

 With cylinder diameter not exceeding 165 mm -- مم 000قطر أسطواناتها  يتجاوزـ ال  ـ 84471100

 With cylinder diameter exceeding 165 mm -- مم 000قطر أسطواناتها  يتجاوزـ  ـ 84471200

 Flat knitting machines; stitch-bonding machines - مستقيمة؛ آالت تجميع بغرز التصنير تصنيرآالت  ـ 84472000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84472090

   Other - غيرها ـ 84479000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84479090

 00.00أو  00.00أو  00.00مساعدة لالستخدام مع اآلالت الداخلة في البنود  أجهزةو  آالت 8448
؛ (ألمواكيكذاتية للحركة و أجهزة تغيير مثل أجهزة دوبي و أجهزة جاكارد، موقفات ) 00.01أو

 الداخلة في هذا البند األجهزةأجزاء و لوازم صالحة لالستعمال حصرا أو بصفة أساسية لآلالت أو 

Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for 

example, dobbies, jacquards, automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); 

parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of this 

he 

 :Auxiliary machinery for machines of heading 84.44, 84.45, 84.46 or 84.47 - 00.01 أو  00.00أو  00.00أو  00.00مساعدة لآلالت الداخلة في البنود  أجهزةآالت و  ـ 84481000

 أجهزةدوبي و جاكار؛ آالت الختزال نسخ أو ثقب أو شبك البطاقات، مما يستعمل مع  أجهزةـ  ـ 84481100
 الدوبي أو الجاكار

-- Dobbies and Jacquards; card reducing, copying, punching or assembling machines for 

use therewith 

   Other -- غيرهاـ  ـ 84481900

 Parts and accessories of machines of heading 84.44 or of their auxiliary machinery - أو آلالتها و أجهزتها المساعدة 00.00لوازم لآلالت الداخلة في البند  وأجزاء  ـ 84482000

 :Parts and accessories of machines of heading 84.45 or of their auxiliary machinery - آلالتها و أجهزتها المساعدةأو  00.00لوازم لآلالت الداخلة في البند  وأجزاء  ـ 84483000

 Card clothing -- آالت الندف كساوىـ  ـ 84483100



HS. Code الوصف Description 

 Of machines for preparing textile fibres, other than card clothing -- تحضير األلياف النسجية، عدا كساوى آالت الندف آلالتـ  ـ 84483200

 Spindles, spindle flyers, spinning rings and ring travellers -- طارات مغازل و حلقات دوارة أو زالقة آلالت الغزل و" مرادن" مغازلـ  ـ 84483300

   Other -- غيرهاـ  ـ 84483900

 :Parts and accessories of weaving machines (looms) or of their auxiliary machinery - أو آلالتها و أجهزتها المساعدة( لاألنوا)لوازم آلالت النسج  وأجزاء  ـ 84484000

 Reeds for looms, healds and heald-frames -- لألنوال، و درق أطرها أمشاطـ  ـ 84484200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84484290

   Other -- غيرهاـ  ـ 84484900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84484990

 :Parts and accessories of machines of heading 84.47 or of their auxiliary machinery - أو ألجهزتها آالتها المساعدة 00.01لوازم لآلالت الداخلة في البند  وأجزاء  ـ 84485000

 Sinkers, needles and other articles used in forming stitches -- مما يستعمل في تشكيل الغرز و إبر و أصناف أخر بالتيناتـ  ـ 84485100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84485900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84485990

 فيهالصنع أو تجهيز اللباد أو آال منسوجات، بشكل أثواب أو بأشكال معينة، بما  أجهزةو  آالت 8449
 ع القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعاتآالت صن

Machinery for the manufacture or finishing of felt or non-wovens in the piece or in 

shapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hats 

 :Machines, each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg - كغ 01تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن  الآالت  ـ 84501000

 Fully-automatic machines -- (فول أوتوماتيك)الحركة كليا  ذاتيةـ آالت  ـ 84501100

 Other machines, with built-in centrifugal dryer -- مندمج بها أجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي أخر،ـ آالت  ـ 84501200

   Other -- غيرهاـ  ـ 84501900

 Machines, each of a dry linen capacity exceeding 10 kg - كغ 01سعة كل منها من الغسيل الجاف عن  تزيدآالت  ـ 84502000

 Parts - أجزاء ـ 84509000

تجفيف أو لغسل أو تنظيف أو عصر أو ( 00.01عدا اآلالت الداخلة في البند ) أجهزةو  آالت 8451
 طالءأو قصر أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو ( بما فيها مكابس التثبيت الحراري)كبس  أوكي 

لتغطية  آالتأو تشريب الخيوط النسجية أو النسيج أو المصنوعات الجاهزة من مواد نسجية و 
 النسج أ

Machinery (other than machines of heading 8450) for washing, cleaning, wringing, 

drying, ironing, pressing (including fusing presses), bleaching, dyeing, dressing, 

finishing, coating or impregnating textile yarns, fabrics or made-up textile articles 

and m 



HS. Code الوصف Description 

 Dry-cleaning machines - بالطريقة الجافة تنظيفأجهزة  ـ 84511000

 :Drying machines - تجفيف أجهزةآالت و  ـ 84512000

 Each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg -- كغ من الغسيل الجاف 01سعة الواحدة منها  تتجاوزـ ال  ـ 84512100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84512900

 Ironing machines and presses (including fusing presses) - (بما فيها مكابس التثبيت الحراري)كي  مكابسآالت و  ـ 84513000

 For industrial use --- بالعملية الصناعية المتعلقة بصناعة النسج خاصةـ ـ  ـ 84513010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84513090

 Washing, bleaching or dyeing machines - أو قصر أو صبغ غسلآالت  ـ 84514000

 For industrial use --- غسيل خاصة بالعملية الصناعية للنسج آالتـ  ـ ـ 84514010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84514090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84514099

 Machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile fabrics - أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج لفآالت  ـ 84515000

 Other machinery - أخر أجهزةآالت و  ـ 84518000

 For industrial use --- و آالت من طراز األنبوب المهتز عّصاراتـ ـ  ـ 84518010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84518019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84518090

 Parts - أجزاء ـ 84519000

و  0000.0111و  0000.1111و  0000.0111الواردة في البنود  لآلالتـ ـ  ـ 84519010
0000.0101 

--- For industrial use 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84519019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84519090

 أغطية؛ أثاث و قواعد و 00.01عدا آالت خياطة الكتب و الدفاتر الداخلة في البند  خياطة، آالت 8452
 مة خصيصا آلالت الخياطة؛ إبر آلالت الخياطةمصم

Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440; furniture, bases 

and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles 

 Sewing machines of the household type - منزلية خياطةآالت  ـ 84521000



HS. Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84521090

 :Other sewing machines - أخر خياطةآالت  ـ 84522000

 Automatic units -- ذاتية الحركة وحداتـ  ـ 84522100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84522190

   Other -- غيرهاـ  ـ 84522900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84522990

 Sewing machine needles - الخياطة آلالتإبر  ـ 84523000

 Furniture, bases and covers for sewing machines and parts thereof - وأغطية آلالت الخياطة، و أجزاؤها قواعدأثاث و  ـ 84524000

 Other parts of sewing machines - آلالت الخياطة أخرأجزاء  ـ 84529000

   Other --- غيرهاـ  ـ ـ 84529090

لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف األحذية  أجهزةو  آالت 8453
 غيرها من مصنوعات من الصالل و الجلود، عدا آالت الخياطة أو

Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or 

repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing 

machines 

 Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather - لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل أو الجلود أجهزةآالت و  ـ 84531000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84531090

 Machinery for making or repairing footwear - لصنع أو تصليح األحذية أجهزةآالت و  ـ 84532000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84532090

 Other machinery - أخر أجهزةآالت و  ـ 84538000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84538090

 Parts - أجزاء ـ 84539000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84539090

و تحويل المعادن المصهورة، مغارف، قوالب سبائك و آالت صب المعادن، مما  تنقية أجهزة 8454
 في عمليات التعدين أو سبك المعادن يستخدم

Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy 

or in metal foundries 

 Converters - و تحويل المعادن المصهورة تنقيةأجهزة  ـ 84541000

 Ingot moulds and ladles - و مغارف سبائكقوالب  ـ 84542000



HS. Code الوصف Description 

 Casting machines - المعادن صبآالت  ـ 84543000

 Parts - أجزاء ـ 84549000

 Metal-rolling mills and rolls therefor المعادن، و أسطواناتها( تجليخ أو درفلة)باالسطوانات  تشكيل آالت 8455

 Tube mills - أنبوبيةآالت  ـ 84551000

 :Other rolling mills - أخرآالت  ـ 84552000

 Hot or combination hot and cold -- حراري، آالت تشكيل بالحرارة و على البارد معا تشكيلـ آالت  ـ 84552100

   Cold-rolling mills for metal (excl. tube mills) على البارد تشكيلـ آالت  ـ 84552200

 Rolls for rolling mills - آلالت التشكيل أسطوانات ـ 84553000

 Other parts - أخرأجزاء  ـ 84559000

 الفوتونيهباقتطاع المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو  الموادلشغل  عدد 8456
الكهربائية أو  الكيماويةوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة أو بالموجات ف

 "لمؤين الغاز" البالزمابحزم اإللكترونات أو بالحزم األيونيه أو بطريقة قوس 

Machine-tools for working any material by removal of material, by laser or other 

light or photon beam, ultrasonic, electrodischarge, electrochemical, electron beam, 

ionic-beam or plasma arc processes 

 Operated by laser or other light or photon beam processes - حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية باستخدامتعمل  ـ 84561000

 Operated by ultrasonic processes - ق الصوتيةفو  بالموجاتتعمل  ـ 84562000

 Operated by electro-discharge processes - التفريغ الكهربائي بطريقةتعمل  ـ 84563000

   Other - غيرها ـ 84569000

آلي، و آالت ذات محطة شغل مفردة و آالت ذات محطات شغل متعددة، لشغل  تشغيل مراكز 8457
 المعادن

Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station 

transfer machines, for working metal 

 Machining centres - آلي تشغيلمراكز  ـ 84571000

 Unit construction machines (single station) - محطة شغل مفردة ذاتآالت  ـ 84572000

 Multi-station transfer machines - محطات شغل مفردة ذات آالت ـ 84573000

 Lathes (including turning centres) for removing metal تعمل باقتطاع المعدن( بما في ذلك مراكز الخراطة) مخارط 8458

 :Horizontal lathes - أفقيةمخارط  ـ 84581000

 Numerically controlled -- رقمي تحكمـ ذات  ـ 84581100



HS. Code الوصف Description 

   Other -- غيرهاـ  ـ 84581900

 :Other lathes - أخرمخارط  ـ 84589000

 Numerically controlled -- رقمي تحكمـ ذات  ـ 84589100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84589900

للتثقيب أو لتعديل و ضبط الثقوب أو للتفريز أو ( بما فيها و حدات تشغيل بمزالق)آلية  عدد 8459
ذلك مراكز  فيبما )الداخلية و الخارجية للمعادن عن طريق اقتطاع المعدن، عدا المخارط  اللولبة
 00.00الداخلة في البند ( الخراطة

Machine-tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, 

threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) 

of heading No 8458 

 Way-type unit head machines - بمزالق تشغيلوحدات  ـ 84591000

 Weight for per 750 kg كغ 101وزن الواحدة عن  يزيدـ ـ  ـ 84591010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84591090

 :Other drilling machines - أخر تثقيبآالت  ـ 84592000

 Numerically controlled -- رقمي تحكمـ ذات  ـ 84592100

 Weight for per 750 kg كغ 101وزن الواحدة عن  يزيدـ ـ  ـ 84592110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84592190

   Other -- غيرهاـ  ـ 84592900

 Weight for per 750 kg كغ 101وزن الواحدة عن  يزيدـ ـ  ـ 84592910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84592990

 :Other boring-milling machines - للتفريز مع تعديل و ضبط الثقوب أخرآالت  ـ 84593000

 Numerically controlled -- رقمي تحكمـ ذات  ـ 84593100

 Weight for per 750 kg كغ 101وزن الواحدة عن  يزيدـ ـ  ـ 84593110

   Other --- غيرهاـ  ـ ـ 84593190

   Other -- غيرهاـ  ـ 84593900

 Weight for per 750 kg كغ 101وزن الواحدة عن  يزيدـ ـ  ـ 84593910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84593990



HS. Code الوصف Description 

 Other boring machines - لتعديل و ضبط الثقوب أخرآالت  ـ 84594000

 Weight for per 750 kg كغ 101وزن الواحدة عن  يزيدـ ـ  ـ 84594010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84594090

 :Milling machines, knee-type - (على شكل ركبة)بمنضدة ( فريزة) تفريزآالت  ـ 84595000

 Numerically controlled -- رقمي تحكمـ ذات  ـ 84595100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84595900

 :Other milling machines - أخر تفريزآالت  ـ 84596000

 Numerically controlled -- رقمي تحكمـ ذات  ـ 84596100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84596900

 Other threading or tapping machines - للولبة الداخلية أو الخارجية أخرآالت  ـ 84597000

ء عمليات تجهيز أخر لشغل المعادن أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو إلجرا لتشذيبآلية  عدد 8460
 منتجاتبواسطة أحجار الشحذ أو المواد الشاحذة أو ( سيرمت)ألخالئط المعدنية الخزفية  أو

 00.01الصقل، عدا آالت قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البند 

Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or 

otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or 

polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines 

of headin 

مم على  1.10بدقة تعادل  السطوح المستوية التي يمكن ضبط وضع أي من محاورها شحذآالت  ـ 84601000
 األقل

- Flat-surface grinding machines, in which the positioning in any one axis can be set up to 

an accuracy of at least 0.01 mm: 

 Numerically controlled -- رقمي تحكمـ ذات  ـ 84601100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84601900

 Other grinding machines, in which the positioning in any one axis can be set up to an - مم على األقل 1.10أخر، يمكن ضبط وضع أي من محاورها بدقة تعادل  شحذ آالت ـ 84602000

accuracy of at least 0.01 mm: 

 Numerically controlled -- رقمي تحكمـ ذات  ـ 84602100

   Other -- اغيرهـ  ـ 84602900

 :Sharpening (tool or cutter grinding) machines - أخر سنآالت  ـ 84603000

 Numerically controlled -- رقمي تحكمـ ذات  ـ 84603100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84603900

 Honing or lapping machines - و صقل تنعيمآالت  ـ 84604000



HS. Code الوصف Description 

   Other - غيرها ـ 84609000

، أو قطع أو تجليخ أو تجهيز (بروش)أو التسوية أو التشقيق أو التفريض  للمسحآلية  عدد 8461
عدد آلية للنشر أو القطع، وغيرها من عدد آلية تعمل باقتطاع المعدن أو  التروس،أسنان 
 ، غير داخلة و ال مذكورة في مكان آخر(سيرمت)المعدنية الخزفية  الخالئط

Machine-tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or 

gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-tools working by removing 

metal or cermets, not elsewhere specified or included 

 Shaping or slotting machines - تشقيق، آالت (ذات أداة عاملة متحركة) تسويةآالت  ـ 84612000

 Broaching machines - (بروش) تفريضآالت  ـ 84613000

 Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines - أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس قطعآالت  ـ 84614000

 Sawing or cutting-off machines - أو قطع نشرآالت  ـ 84615000

   Other - غيرها ـ 84619000

 آليةلشغل لمعادن بالطرق، أو البصم بالضغط أو بالقولبة؛ عدد ( بما فيها المكابس) آلية عدد 8462
أو القص أو  التسوية، لشغل المعادن بالثني و التقويس و الطي أو التقويم أو (بما فيها المكابس)

 غير تلك المذكورة  المعدنيةربيدات التخريم، أو التحزيز؛ مكابس لشغل المعادن أو الك

Machine-tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-

stamping; machine-tools (including presses) for working metal by bending, folding, 

straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal 

or met 

 Forging or die-stamping machines (including presses) and hammers - للطرق أو البصم بالضغط أو القولبة، مطارق( بما فيها المكابس) آليةعدد  ـ 84621000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84621090

 :Bending, folding, straightening or flattening machines (including presses) - لثني أو التقويس الطي أو التقويم أو التسويةل( بما فيها المكابس) آليةعدد  ـ 84622000

 Numerically controlled -- رقمي تحكمـ ذات  ـ 84622100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84622190

   Other -- غيرهاـ  ـ 84622900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84622990

 Shearing machines (including presses), other than combined punching and shearing - للقص، عدا اآلالت المشتركة للتخريم والقص( بما فيها المكابس) آليةعدد  ـ 84623000

machines: 

 Numerically controlled -- رقمي تحكمـ ذات  ـ 84623100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84623190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84623199

   Other -- غيرهاـ  ـ 84623900



HS. Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84623990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84623999

 Punching or notching machines (including presses), including combined punching and - للتخريم أو القرض، بما فيها اآلالت المشتركة للتخريم والقص( بما فيها المكابس)آالت  ـ 84624000

shearing machines: 

 Numerically controlled -- رقمي تحكمـ ذات  ـ 84624100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84624900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84624990

   Other - غيرها ـ 84629000

 Hydraulic presses -- هيدروليكية مكابسـ  ـ 84629100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84629900

 For industrial use --- كغ 011ال تدار بمحركات، ال يزيد وزن الواحدة منها عن  آالتـ ـ  ـ 84629910

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84629990

 Other machine-tools for working metal or cermets, without removing material ، تعمل دون اقتطاع المادة(سيرمت)عدنية الخزفية لشغل المعادن أو الخالئط الم أخرآلية  عدد 8463

 ماو األسالك، و ( بروفيليالت)للقضبان و األنابيب و الزوايا و األشكال الخاصة  سحبمناضد  ـ 84631000
 يماثلها

- Draw-benches for bars, tubes, profiles, wire or the like 

 Thread rolling machines - اللولبة الداخلية أو الخارجية بالسحب أو التشكيل باسطوانات ألعمالآالت  ـ 84632000

 Machines for working wire - األسالك لشغلآالت  ـ 84633000

   Other - غيرها ـ 84639000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84639090

باإلسمنت ( األسبستوس)الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحرير الصخري  لشغلآلية  عدد 8464
 المواد المعدنية المماثلة، أو لشغل الزجاج على البارد لشغلأو 

Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral 

materials or for cold-working glass 

 Sawing machines - نشرآالت  ـ 84641000

 Grinding or polishing machines - أو صقل شحذآالت  ـ 84642000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84642090

   Other - غيرها ـ 84649000
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 Dicing machines for scribing or scoring semiconductor wafers --- مثقبـ ـ  ـ 84649010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84649019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84649039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84649090

 لشغل( بما فيها آالت غرز المسامير أو التشبيك أو التغريه أو التجميع بطريقة أخرى)آلية  عدد 8465
 المماثلة الصلبةو اللدائن الصلبة أو المواد الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أ

Machine-tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise 

assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard 

materials 

 هذهتلفة من عمليات التشغيل اآللي دون تغيير األدوات أثناء القيام بأنواع مخ يمكنهاآالت  ـ 84651000
 العمليات

- Machines which can carry out different types of machining operations without tool 

change between such operations 

   Other - غيرها ـ 84659000

 Sawing machines -- نشرـ آالت  ـ 84659100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84659190

 Planing, milling or moulding (by cutting) machines -- (باالقتطاع)أو مسح؛ أو تفريز أو تشكيل  تسويةـ آالت  ـ 84659200

   Grinding, sanding or polishing machines -- أو صقل أو تلميع شحذـ آالت  ـ 84659300

   Bending or assembling machines -- قويس أو تجميعو ت ثنيـ آالت  ـ 84659400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84659490

   Drilling or morticing machines -- أو تلسين ثقبـ آالت  ـ 84659500

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84659590

 Splitting, slicing or paring machines -- أو تقطيع إلى شرائح أو قصاصات شقـ آالت  ـ 84659600

   Other -- غيرهاـ  ـ 84659900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84659990

 00.00معدة لالستعمال حصرا أو بصورة رئيسية في اآلالت الداخلة في البنود من  لوازمو  أجزاء 8466
اتية الفتح و ذ اللقم، بما فيها حوامل األدوات العامة و مثبتات المشغوالت و رؤوس 00.00لغاية 

 اآللية؛ حوامل العد العددرؤوس التقسيم و غيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب على 

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of 

heading Nos 8456 to 8465, including work or tool holders, self-opening dieheads, 

dividing heads and other special attachments for machine-tools; tool holders for any 

type of 

 Tool holders and self-opening dieheads - العاملة و رؤوس اللقم ذاتية الفتح األدواتحوامل  ـ 84661000
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84661090

 Work holders - المشغوالتمثبتات  ـ 84662000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84662090

 Dividing heads and other special attachments for machine-tools - و غيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب على العدد اآللية التقسيمرؤوس  ـ 84663000

   Other - غيرها ـ 84669000

 For machines of heading 84.64 -- 00.00بند الداخلة في ال لآلالتـ  ـ 84669100

   For machines of heading 84.65 -- 00.00الداخلة في البند  لآلالتـ  ـ 84669200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84669290

   84.61 آto آFor machines of headings 84.56 -- 00.00لغاية  00.00الداخلة في البنود من  لآلالتـ  ـ 84669300

 Parts of focused ion beam milling machines to produce or repair masks and reticles for --- أسطوانية أو مخروطية غير قابلة للتعديل، للعدد الدوارة( مالزم) مالقطـ ـ  ـ 84669310

patterns on semiconductor devices. 

، قاعدة، طاولة، رأس، حاشية، سرج، شبكة قضبان، مصلب، (ختت)مسند : التالية األصنافـ ـ  ـ 84669320
 إطار،عمود، ذراع، ذراع منشار، رأس بعجالت، مخزن الحاشية، مخزن الرأس، ذراع،  مزالق،

 دعامة ظليلة العمل، دعائم

--- Parts of lasercutters for cutting contacting tracks in semiconductor production by laser 

beam. 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84669390

   84.63 آor آFor machines of heading 84.62 -- 00.00أو البند  00.01الداخلة في البند  لآلالتـ  ـ 84669400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84669490

 Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or دمجا بهاتعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكيا أو بمحرك غير كهربائي من يدويا،تدار  عدد 8467

non-electric motor 

 :Pneumatic - المضغوط بالهواءتعمل  ـ 84671000

 Rotary type (including combined rotary-percussion) -- (و إن كانت تعمل بالطرق) دوارةـ  ـ 84671100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84671900

 :With self-contained electric motor - كهربائي مندمج بها علىمحركتشتمل  ـ 84672000

 Drills of all kinds -- من جميع االنواع ، بما فيها المثاقب الدوارة مثاقبـ  ـ 84672100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84672190
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 Saws --  ـ مناشير ـ 84672200

   Other -- غيرهاـ  ـ 84672900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84672990

 :Other tools - أخرعدد  ـ 84678000

 Chain saws -- ذات سالسل مناشيرـ  ـ 84678100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84678900

 :Parts - أجزاء ـ 84679000

 Of chain saws -- ذات السالسل للمناشيرـ  ـ 84679100

 Of pneumatic tools -- التي تعمل بالهواء المضغوط للعددـ  ـ 84679200

   Other -- غيرهاـ  ـ 84679900

 .Parts of hand tools,with self-contained electro motors --- 0001.1111الداخلة بالبند الفرعي  لالصنافـ ـ  ـ 84679910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84679990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84679990

؛آالت و 00.10لحام، و إن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند  أجهزةو  آالت 8468
 تستعمل فيها الغازات لتقسية األسطح أجهزة

Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable 

of cutting, other than those of heading 8515; gas-operated surface tempering 

machines and appliances 

 Hand-held blow pipes - توجه يدويا لحامقصبات  ـ 84681000

 Other gas-operated machinery and apparatus - أخر تستعمل فيها الغازات أجهزةآالت و  ـ 84682000

 Other machinery and apparatus - أخر أجهزةآالت و  ـ 84688000

 Parts - أجزاء ـ 84689000

 Parts of apparatus of headings 8468.10 and 8468.20 --- 0000.0111باالت البند  خاصةـ ـ  ـ 84689010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84689090

 Typewriters other than printers of heading 8471; word-processing machines ؛ آالت معالجة النصوص00.11 عدا الطابعات الداخلة في البند كاتبة آالت 8469

و آالت بحجم الجيب لتسجيل و استرجاع و عرض المعلومات ذات وظائف حاسبة،  حاسبة آالت 8470
 أداةمتضمنة محاسبة، آالت ختم طوابع، آالت إصدار التذاكر، و ما يماثلها من آالت  آالت

Calculating machines and pocket-size data-recording, reproducing and displaying 

machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking 

machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating 



HS. Code الوصف Description 

 device; cash reg حاسبة؛ صناديق نقد مسجلة

 الجيبإلكترونية قادرة على العمل دون مصدر طاقة كهربائية خارجي، و آالت بحجم  حاسبةآالت  ـ 84701000
 لتسجيل و استرجاع و عرض المعلومات ذات وظائف حاسبة

- Electronic calculators capable of operation without an external source of electric power 

and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating 

functions 

 :Other electronic calculating machines - إلكترونية أخر حاسبةآالت  ـ 84702000

 Incorporating a printing device -- أداة طابعة متضمنةـ  ـ 84702100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84702900

 Other calculating machines - أخر حاسبةآالت  ـ 84703000

 Accounting machines - محاسبةآالت  ـ 84704000

 Cash registers - مسجلة نقدصناديق  ـ 84705000

   Other - غيرها ـ 84709000

 لمعلوماتقارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل  الذاتية للمعلومات و وحداتها؛ للمعالجة آالت 8471
 في مكان آخر داخلةعلى حوامل بهيئة رموز، و آالت لمعالجة هذه لمعلومات، غير مذكورة و ال 

Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, 

machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for 

processing such data, not elsewhere specified or included 

من  األقلكغ، تتألف على  01للمعالجة الذاتية للمعلومات قابلة للنقل ال يتجاوز وزنها  رقميةآالت  ـ 84713000
 (LABTOP)او (  P0RTABLE PC) و شاشة عرض  مفاتيحمركزية و لوحة  معالجةوحدة  

- Portable digital automatic data processing machines, weighing not more than 10 kg, 

consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display 

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 84713090

 :Other digital automatic data processing machines - للمعلومات الذاتية  للمعالجةـ آالت رقمية أخر  ـ 84714000

 إخراجعلى األقل في نفس البدن على، وحدة معالجة مركزية مع وحدة إدخال و وحدة  تحتويـ  ـ 84714100
 معلومات أو وحدة مشتركة لإلدخال و اإلخراج

-- Comprising in the same housing at least a central processing unit and an input and 

output unit, whether or not combined 

 Other, presented in the form of systems -- مقدمة في شكل أنظمة غيرها،ـ  ـ 84714900

، سواء 0010.01و 0010.00رقمية غير تلك الداخلة في البنود الفرعية  معالجةوحدات  ـ 84715000
 ذاكرة،وحدة تخزين : لبدن على واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التاليةال في نفس ا أمتضمنت 

 وحدة إدخال، وحدة إخراج

- Digital processing units, other than those of subheading 8471.41 or 8471.49, whether or 

not containing in the same housing one or two of the following types of unit: storage units, 

input units, output units 

 Input or output units, whether or not containing storage units in the same housing - أو وحدة إخراج، سواء تضمنت أم ال وحدات تخزين ذاكرة في نفس البدن إدخالوحدات  ـ 84716000

 Storage units - تخزينوحدات  ـ 84717000



HS. Code الوصف Description 

 Other units of automatic data processing machines - الذاتية للمعلومات المعالجةآلالت   أخروحدات  ـ 84718000

   Other - غيرها ـ 84719000

مثل آالت االستنساخ، طراز هكتوغراف أو استنسل، آالت لطبع )أخر للمكاتب  أجهزةو  آالت 8472
بري  آالتلنقدية، آالت فرز النقود أو عدها أو تغليفها، آالت صرف ذاتية لألوراق ا العناوين،

 (األقالم، و آالت التثقيب أو التشبيك

Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, 

addressing machines, automatic banknote dispensers, coin-sorting machines, coin-

counting or wrapping machines, pencil-sharpening machines, perforating or stapling 

machines) 

 Duplicating machines - لالستنساخآالت  ـ 84721000

أو طي المراسالت أو وضعها في ظروف أو لفها بأشرطة، آالت لفض أو غلق أو ختم  فرزآالت  ـ 84723000
 أو إبطال الطوابع البريدية وآالت أجهزة للصق المراسالت،

- Machines for sorting or folding mail or for inserting mail in envelopes or bands, 

machines for opening, closing or sealing mail and machines for affixing or cancelling 

postage stamps 

   Other - غيرها ـ 84729000

 .Automatic teller machines --- بري أقالم الرصاص آالتـ ـ  ـ 84729010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84729039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84729090

معدة لالستعمال حصرا أو بصفة ( عدا األغطية و صناديق النقل و ما يماثلها) لوازمو  أجزاء 8473
 00.12لغاية  00.00ود من في اآلالت و األجهزة الداخلة في البن رئيسية

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use 

solely or principally with machines of headings 8469 to 8472 

 Parts and accessories of the machines of heading 84.69 - 00.01لوازم لآلالت و األجهزة الداخلة في البند  وأجزاء  ـ 84731000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84731090

 :Parts and accessories of the machines of heading 84.70 - 00.11لوازم لآلالت و األجهزة الداخلة في البند  وأجزاء  ـ 84732000

 Of the electronic calculating machines of subheading  8470.10, 8470.21 or 8470.29 -- 0011.11أو  0011.10أو  0011.01الفرعية  الحاسبة اإللكترونية الداخلة في البنود لآلالتـ  ـ 84732100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84732900

 Parts and accessories of the machines of heading 84.71 - 00.10لوازم لآلالت و األجهزة الداخلة في البند  وأجزاء  ـ 84733000

 Parts and accessories of the machines of heading 84.72 - 00.11لوازم لآلالت و األجهزة الداخلة في البند  وأجزاء  ـ 84734000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84734090

 البنودبندين أو أكثر من لوازم يمكن استخدامها على حد سواء مع اآلالت أو الداخلة في  وأجزاء  ـ 84735000
 00.11إلى  00.01من 

- Parts and accessories equally suitable for use with machines of two or more of the 

headings 84.69 to 84.72 
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فرز و غربلة و فصل و غسل و جرش و سحق و خلط و عجن ، األتربة أو  أجهزةو  آالت 8474
بما في ذلك العجن أو )أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة  المعادن خاماتاألحجار أو 
اإلسمنت  و؛ آالت تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب أو العجن الخزفية (المساحيق

 و المواد الج

Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or 

paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, 

 Sorting, screening, separating or washing machines - فرز أو غربلة أو فصل أو غسل أجهزةآالت و  ـ 84741000

 Machines for screening gravel --- إلنتاج اإلسفلت، للفرز و التصنيف، خلط اإلسفلت، آالت غسل الحصباء منشاتـ ـ  ـ 84741010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84741090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84741099

 Crushing or grinding machines - جرش أو سحق أجهزةآالت و  ـ 84742000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84742090

 :Mixing or kneading machines - خلط أو عجن أجهزةآالت و  ـ 84743000

 Concrete or mortar mixers -- الخرسانة أو المالط خالطاتـ  ـ 84743100

   Machines for mixing mineral substances with bitumen -- لخلط المواد المعدنية بالقار وأجهزةـ آالت  ـ 84743200

   Other -- غيرهاـ  ـ 84743900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84743990

 Other machinery - أخر أجهزةآالت و  ـ 84748000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84748090

 Parts - أجزاء ـ 84749000

و  0010.0111و  0010.0011و  0010.0110و  0010.0101البند  ألصنافـ ـ  ـ 84749010
 0010.0101و  0010.0101

--- For machines of subheadings 8474.101 and 8474.319 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84749090

 إحداثلمصابيح أو األنابيب أو الصمامات الكهربائية أو اإللكترونية أو مصابيح  تجميع آالت 8475
 بالحرارة مصنوعاتهآالت و أجهزة لصنع أو شغل الزجاج أو  الضوء الخاطف من أغلفة زجاجية؛

Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in 

glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware 

 Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flash-bulbs, in - إحداثألنابيب أو الصمامات الكهربائية أو اإللكترونية أو مصابيح المصابيح أو ا تجميعآالت  ـ 84751000

glass envelopes 



HS. Code الوصف Description 

 الضوء الخاطف، في أغلفة زجاجية

 :Machines for manufacturing or hot working glass or glassware - أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة لصنعآالت  ـ 84752000

 Machines for making optical fibres and preforms -- األلياف البصرية وأشكالها األولية لصنعـ آالت  ـ 84752100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84752900

 Parts - أجزاء ـ 84759000

أو  المأكوالتمثل آالت بيع الطوابع البريدية أو السجاير أو ) لبضائعل" آلي" ذاتيبيع  آالت 8476
 ، بما فيها آالت تبديل العملة(المشروبات

Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, cigarette, food or 

beverage machines), including money-changing machines 

 :Automatic beverage-vending machines - لمشروبات" آلي"ذاتي  بيعآالت  ـ 84762000

 Incorporating heating or refrigerating devices -- أجهزة تسخين أو تبريد متضمنةـ  ـ 84762100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84762900

 :Other machines - أخرآالت  ـ 84768000

 Incorporating heating or refrigerating devices -- ن أو تبريدأجهزة تسخي متضمنةـ  ـ 84768100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84768900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84768990

 Parts - أجزاء ـ 84769000

 داخلةلشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة و ال  أجهزةو  آالت 8477
 ر من هذا الفصلفي مكان آخ

Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from 

these materials, not specified or included elsewhere in this chapter 

 Injection-moulding machines - بالحقن قولبةآالت  ـ 84771000

 Extruders - بالبثق تشكيلأجهزة  ـ 84772000

 Blow moulding machines - بالنفخ قولبةآالت  ـ 84773000

 Vacuum moulding machines and other thermoforming machines - بالتفريغ الهوائي و آالت تشكيل حراري أخر قولبةآالت  ـ 84774000

 :Other machinery for moulding or otherwise forming - أو تشكيل قولبةآالت  ـ 84775000

 For moulding or retreading pneumatic tires or for moulding or otherwise forming inner -- الهوائية الداخليةأو تلبيس اإلطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة و تشكيل األنابيب  لقولبةـ  ـ 84775100

tubes 
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   Other -- غيرهاـ  ـ 84775900

 Other machinery - أخر أجهزةآالت و  ـ 84778000

 Parts - أجزاء ـ 84779000

 Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل أجهزةو  آالت 8478

in this chapter 

 Machinery - أجهزةآالت و  ـ 84781000

 Parts - أجزاء ـ 84789000

آلية ذات وظيفة خاصة بذاتها، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر من هذا  أجهزةو  آالت 8479
 الفصل

Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or 

included elsewhere in this chapter 

 Machinery for public works, building or the like - لألشغال العامة أو البناء أو األشغال المماثلة أجهزةآالت و  ـ 84791000

 رجاجاتالحصباء، آالت عمل الطرق، فاردات اإلسمنت أو الجبس، نافثات اإلسمنت،  فارداتـ ـ  ـ 84791010
 ع المستخدم للتربة أو الصخور أو أعمال البناءاإلسمنت، و آالت أخر من النو 

--- Machines for road construction 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84791019

 Other --- (بما فيها آالت قطع باستخدام األقراص)ثقب أو نشر  آالتـ ـ  ـ 84791090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84791099

 Machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable fats or oils - الثابتةالستخراج أو تحضير الدهون و الزيوت الحيوانية أو الدهون و الزيوت النباتية  أجهزةآالت و  ـ 84792000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84792090

الليفية و  الموادواح األلياف من خشب أو غيرها من أل أو" الجزيئات"ألواح الدقائق  لصنعمكابس  ـ 84793000
 آالت أخر لمعالجة الخشب أو الفلين

- Presses for the manufacture of particle board or fibre building board of wood or other 

ligneous materials and other machinery for treating wood or cork 

   Other ---- هاغير ـ ـ ـ  ـ 84793019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84793090

 Rope or cable-making machines - لصنع الحبال أو األمراس أجهزةآالت و  ـ 84794000

 Industrial robots, not elsewhere specified or included - مذكور و ال داخل في مكان أخر غير" روبوت"صناعي  آليإنسان  ـ 84795000

 Evaporative air coolers - تعمل بالتبخير هواءمبردات  ـ 84796000

 :Other machines and mechanical appliances - آلية أخر أجهزةآالت و  ـ 84798000
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 For treating metal, including electric wire coil-winders -- المعادن بما في ذلك أجهزة لف األسالك للوشائع الكهربائية لمعالجةـ  ـ 84798100

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84798129

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84798190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84798199

أجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو تجانس أو استحالب أو  وـ آالت  ـ 84798200
 "تحريك"تقليب 

-- Mixing, kneading, crushing, grinding, screening, sifting, homogenising, emulsifying or 

stirring machines   

 For industrial or agricultural use --- و أجهزة لالستخدام العام آالتـ ـ  ـ 84798210

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84798229

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84798290

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84798299

   Other -- غيرهاـ  ـ 84798900

 Apparatus for growing or pulling monocrystal semiconductor boules --- و أجهزة آلية لالستخدام العام آالتـ ـ  ـ 84798910

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84798918

 Apparatus for physical deposition by sputtering on semiconductor wafers and flat panel --- (قاطعات باستخدام األقراصبما فيها )و آالت نشر  مثاقبـ ـ  ـ 84798920

displays 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84798929

 Apparatus for wet etching, developing, stipping or cleaning semiconductor wafers and --- منتجات القش أو إنتاج الفراشي لصناعةـ ـ  ـ 84798930

flat panel displays 

 الكيماويات،و عدد آلية من النوع المناسب لصناعة الصابون، الطعام، المشروبات،  آالتـ ـ  ـ 84798940
 األدوية

--- Die attach apparatus, tape automated bonders, and wire bonders for assembly of 

semiconductors 

 Encapsulation equipement for assdembly of semiconductors --- و أجهزة للتهوية، لتغيير الرطوبة أو درجة حرارة الهواء آالتـ ـ  ـ 84798950

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84798959

 Epitaxial deposition machines for semicondutor wafers --- التالية السلعـ ـ  ـ 84798960

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84798990

 Spinners for coating photographic emulsions on semiconductor wafers ---- و أجهزة من النوع المستخدم في التصنيع آالتـ ـ ـ  ـ 84798991
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أو  لصناعةالغاز و الكهرباء معا،  كغ، تعمل بالكهرباء، الغاز، أو 11ال يزيد وزنها عن  آالتـ ـ ـ  ـ 84798992
 تحضير األطعمة أو المشروبات

---- Other for industrial or agricultural use 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84798999

 Parts - أجزاء ـ 84799000

 Of apparatus for physical deposition by sputtering on semiconductor wafers --- 0011.0101و  0011.0101و  0011.0011الواردة في البند  لآلالتـ ـ  ـ 84799010

 0011.0101و  0011.1111و  0011.0111و  0011.0101الواردة في البند  لآلالتـ ـ  ـ 84799020
 0011.0101و  0011.0111و  0011.0111و 

--- For die attach apparatus, tape automated bonders, and wire bonders for assembly of 

semiconductors 

 ,Of automated machines for transport, handling and storage of semiconductor wafers --- وحدات تكثيف مكثفـ ـ  ـ 84799060

wafer cassettes, wafer boxes and other material for semiconductor devices 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84799069

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84799090

 Of machines for bending, folding and straightening semicondutor leads ---- اآلالت من النوع المستخدمة في التصنيع جميعـ ـ ـ  ـ 84799091

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84799099

 أو( عدا قوالب السبائك)ب؛ نماذج قوالب؛ قوالب للمعادن لصب لمعادن؛ قواعد قوال قولبة صناديق 8480
 للكربيدات المعدنية أو للزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for 

metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or 

plastics 

 Moulding boxes for metal foundry - لصب المعادن قولبةصناديق  ـ 84801000

 Mould bases - قوالبقواعد  ـ 84802000

 Moulding patterns - للقوالبنماذج  ـ 84803000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84803020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84803029

 :Moulds for metal or metal carbides - أو الكربيدات المعدنية للمعادنقوالب  ـ 84804000

 Injection or compression types -- بالحقن أو بالضغط للقولبةـ  ـ 84804100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84804190

   Other -- غيرهاـ  ـ 84804900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84804990
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 Moulds for glass - للزجاجقوالب  ـ 84805000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84805090

 Moulds for mineral materials - المعدنية للموادقوالب  ـ 84806000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84806090

 :Moulds for rubber or plastics - أو اللدائن للمطاطقوالب  ـ 84807000

 Injection or compression types -- بالحقن أو بالضغط للقولبةـ  ـ 84807100

   Other -- غيرهاـ  ـ 84807900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84807990

 الدنانالحنفيات و غيرها من األدوات المماثلة، للمواسير و المراجل و الخزانات و  صناعة أصناف 8481
 (ثرموستاتية)ا فيها صمامات تخفيض الضغط و الصمامات الحرارية أو األوعية المماثلة، بم

Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the 

like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves 

 Pressure-reducing valves - طالضغ تخفيضصمامات  ـ 84811000

التالية                                                       الشروطفيها على األقل واحد من  تتوفر  صماماتـ ـ  ـ 84811010
 11ـ يزيد الضغط الذي تعمل به عن 1كغ                         011يزيد عن  الواحدـ وزن 0

 أنش 01لألنابيب بقطر اسمي يزيد عن  ـ مناسب0ضغط جوي      

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84811090

 Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions - المضغوطالناقلة للحركة التي تعمل هيدروليكيا بالزيت، أو التي تعمل بالهواء  لألجهزةصمامات  ـ 84812000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84812090

 Check (nonreturn) valves - (ضد الرجوع)أو صمامات الحجز  بلسانصمامات  ـ 84813000

التالية                                                       الشروطفيها على األقل واحد من  تتوفر  صماماتـ ـ  ـ 84813010
 11ـ يزيد الضغط الذي تعمل به عن 1كغ                         011يزيد عن  الواحدـ وزن 0

 أنش 01ـ مناسب لألنابيب بقطر اسمي يزيد عن 0ضغط جوي      

--- Imported by factories as industrial inputs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84813090

 Safety or relief valves - أو الفائض األمانصمامات  ـ 84814000

 Imported by factories as industrial inputs ---التالية                                                       الشروطفيها على األقل واحد من  تتوفر  صماماتـ ـ  ـ 84814010
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 11ـ يزيد الضغط الذي تعمل به عن 1كغ                          011يزيد عن  الواحدـ وزن 0
 أنش 01يب بقطر اسمي يزيد عن ـ مناسب لألناب0ضغط جوي      

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84814090

 Other appliances - من أصناف الحنفيات أخرأدوات  ـ 84818000

  لبندا  من  أخر  مكان  فيمذكورة   غير   مشابهة،أدوات  وصنابير     أو  صماماتـ   ـ ـ 84818040
                                                       التالية  الشروطواحد من   األقل   على  فيها  تتوفر،   0000.0111البند  و  0000.0101

 كغ        011يزيد عن  الواحدـ وزن 0

--- Imported by factories as industrial inputs 

 Self shut-off valves used for water taps to reduce water consumption --- الهواء مكيفاتالعاكس للدورة، المستخدمة لعكس دورة التبريد و التسخين في  من النوع صماماتـ ـ  ـ 84818050

 والرافعةالمخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 84818060
 .لمركبات التي تسير على سكك حديديةالشوكية، ا

--- Disposable valvs, for medical use 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84818090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84818099

 Parts - أجزاء ـ 84819000

 Imported by factories as industrial inputs --- مثّلمة سبيكةـ ـ  ـ 84819010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84819090

 Ball or roller bearings كرات أو دواليب ذات" بيرنج بول" مدحرجات 8482

 Ball bearings - ذات كرات مدحرجات ـ 84821000

 Tapered roller bearings, including cone and tapered roller assemblies - بدواليب مخروطية، بما فيها المخاريط و الدواليب المخروطية، المجمعة مدحرجات ـ 84822000

 Spherical roller bearings - بدواليب بشكل براميل مدحرجات ـ 84823000

 Needle roller bearings - بدواليب بشكل إبر مدحرجات ـ 84824000

 Other cylindrical roller bearings - بدواليب أسطوانية مدحرجات ـ 84825000

 Other, including combined ball/roller bearings - (كرات مع دواليب)فيها المدحرجات المشتركة  بماها، غير  ـ 84828000

 :Parts - أجزاء ـ 84829000

 Balls, needles and rollers -- دواليب بشكل إبر، دواليب أسطوانية كرات،ـ  ـ 84829100
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   Other -- غيرهاـ  ـ 84829900

   Other --- يرهاغـ ـ  ـ 84829990

 سبائك؛و الكرنكات؛ كراسي و ( بما فيها أعمدة الكامات و األعمدة المرفقية)الحركة نقل أعمدة 8483
ذات   المغيراتتروس و عجالت االحتكاك؛ علب التروس و غيرها من مغيرات السرعة، بما فيها 

 ة، بما فيها البكرات المنظمة للحركة و بكرات مناولة للحرك طاراتالهيدروليكية؛  التعشيقات

Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing 

housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear 

boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, 

including 

 Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks - و الكرنكات( بما فيها أعمدة الكامات و األعمدة المرفقية)الحركة  نقلأعمدة  ـ 84831000

 Imported by lift factories for lift manufacturing --- مم 01مرنة بقطر داخلي اقل من  أعمدةـ ـ  ـ 84831010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84831019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84831029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84831090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84831099

 Bearing housings, incorporating ball or roller bearings - على مدحرجات ذات كرات أو دواليب مشتملةكراسي  ـ 84832000

 Bearing housings, not incorporating ball or roller bearings; plain shaft bearings - مشتملة على مدحرجات؛ سبائك غيركراسي  ـ 84833000

 Imported by lift factories for lift manufacturing --- غير مشتملة على مدحرجات كراسيـ ـ  ـ 84833010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84833029

 Other --- بدون كرسي المدحرجات( 00.01باستثناء أصناف البند )أعمدة عادية  غيرها،مدحرجاتـ ـ  ـ 84833090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84833099

ل الحركة المقدمة على االحتكاك، عدا العجالت البسيطة و غيرها من عناصر نق عجالتتروس و  ـ 84834000
 المغيراتبراغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس و غيرها من مغيرات السرعة، بما فيها  حدا؛

 ذات التعشيقات الهيدروليكية

- Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other transmission 

elements presented separately; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, 

including torque converters 

 Imported by lift factories for lift manufacturing --- كغ 111حلزونية و تروس سيارة يزيد وزن الواحدة منها عن  تروسـ ـ  ـ 84834010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84834090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84834099

 Flywheels and pulleys, including pulley blocks - للحركة و بكرات مناولة للحركة، بما فيها البكرات الحرة منظمةطارات  ـ 84835000
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84835090

 Clutches and shaft couplings (including universal joints) - (مفصليةبما فيها الوصالت ال)وصالت مناولة ألعمدة الحركة،  ومعشقات  ـ 84836000

 Imported by lift factories for lift manufacturing --- االحتراق الداخلي لمحركاتـ ـ  ـ 84836010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84836019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84836090

   Other ---- اغيرهـ ـ ـ  ـ 84836099

 ;Toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately - أجزاء ـ 84839000

parts 

 والرافعةالنوع الخاص بالمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  منـ ـ ـ  ـ 84839010
 .ير على سكك حديديةالشوكية، المركبات التي تس

--- Imported by lift factories for lift manufacturing 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84839019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84839029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84839090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 84839099

ية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من يماثلها من ألواح معدن ماو  فواصل 8484
 أغلفةمجموعات أو أطقم من الفواصل و ما يماثلها مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو  معدن؛

 مماثلة؛ فواصل آلية مانعة للتسرب

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two 

or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar 

in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals 

 Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or - معدنر من يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكث ومافواصل  ـ 84841000

more layers of metal 

   Other - غيرها ـ 84841090

 Mechanical seals - مانعة للتسرب آليةفواصل  ـ 84842000

   Other - غيرها ـ 84842090

   Other - غيرها ـ 84849000

   Other - غيرها ـ 84849090

 Ships' or boats' propellers and blades therefor - (BOULES)لصنع البوالت اوالسبيكات و الرقائق  وأجهزةآالت  - 84851000
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 Other - ولوازماجزاء  ـ 84859000

   Ships' or boats' propellers and blades therefor - للسفن أو للقوارب، و ريشها( مراوح دافعة)رفاصات  ـ 84871000

   Other - غيرها ـ 84879000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 84879090

ذاعة الصوت، أجهزة تسجيل  أجهزة أجزاؤها؛آلية، معدات كهربائية،   أجهزةو  آالت 85 تسجيل وا 
ذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية   ألجهزة، وأجزاء ولوازم هذه ا(تليفزيون)وا 

Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and 

reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and 

accessories of such articles. 

 Electric motors and generators (excluding generating sets) (عدا مجموعات توليد الكهرباء)كهربائية،  مولدات،و  محركات 8501

 Motors of an output not exceeding 37.5 W - (وات) W 01.0تزيد قدرتها عن  المحركات  ـ 85011000

 Weighing 10 kg or less imported by factories as industrial inputs --- متواقت ذاتيا، محرك تدّرج، محركات خطية و محركات مساعدة محركـ ـ  ـ 85011010

 قياستعمل بالتيار المستمر ذات جزء تابت من مغناطيسات دائمة، و مرفق معها مولد  محركاتـ ـ  ـ 85011020
 للزمن و السرعة معا

--- Other,weighing 10 kg or less 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85011049

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85011090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85011099

 Universal AC/DC motors of an output exceeding 37.5 W - (وات)  W 01.0للتيارين المستمر و المتناوب تزيد قدرتها عن  شاملةمحركات  ـ 85012000

 والرافعاتعفاة من الضريبة الخاص بالمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات الم النوعـ ـ من  ـ 85012010
 .الشوكية والمركبات التي تسير على سكك حديدية

--- Weighing 10 kg or less imported by factories as industrial inputs 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85012019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85012090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85012099

 :Other DC motors; DC generators - ذات تيار مستمر؛ مولدات التيار المستمر أخرىمحركات  ـ 85013000

 Of an output not exceeding 750 W -- (وات) W 101قدرتها عن  تزيدـ ال  ـ 85013100

 قياسمولد  ذات جزء ثابت من مغناطيسات دائمة، و مرفق معها المستمرتعمل بالتيار  محركاتـ ـ  ـ 85013110
 للزمن و السرعة معا

--- Weighing 10 kg or less imported by factories as industrial inputs 



HS. Code الوصف Description 

 Other,weighing 10 kg or less --- مولداتـ ـ  ـ 85013120

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85013159

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85013190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85013199

 Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW -- (كيلو وات)  kW 10و ال تتجاوز ( وات) W 101عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85013200

 قياستعمل بالتيار المستمر ذات جزء ثابت من مغناطيسات دائمة، و مرفق معها مولد  محركاتـ ـ  ـ 85013210
 للزمن و السرعة معا

--- Weighing 10 kg or less imported by factories as industrial inputs 

 Other,weighing 10 kg or less --- طن 0فولت أو اكثر، مولدات بوزن يزيد عن  111لفرق جهد  مولداتـ ـ  ـ 85013220

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85013290

 Of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW -- (كيلو وات) kW 010ال تتجاوز و ( كيلو وات) kW 10عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85013300

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85013319

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85013390

 Of an output exceeding 375 kW -- (كيلو وات) kW 010عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85013400

   Other ---- رهاغيـ ـ ـ  ـ 85013419

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85013490

 Other AC motors, single-phase - ذات تيار متناوب، بوجه واحد أخرمحركات  ـ 85014000

 Weighing 10 kg or less imported by factories as industrial inputs --- متواقت ذاتيا، محرك تدّرج، محركات خطية و محركات مساعدة محركـ ـ  ـ 85014010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85014090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85014099

 :Other AC motors, multi-phase - ذات تيار متناوب متعددة األوجه أخرمحركات  ـ 85015000

 Of an output not exceeding 750 W -- (وات) W 101قدرتها عن  تزيدـ ال  ـ 85015100

 Weighing 10 kg or less imported by factories as industrial inputs --- متواقت ذاتيا، محرك تدّرج، محركات خطية و محركات مساعدة محركـ ـ  ـ 85015110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85015190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85015199
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 Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW -- (كيلو وات) 10kWو ال تتجاوز ( توا) W 101عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85015200

 Weighing 10 kg or less imported by factories as industrial inputs --- طن 0يزيد عن  بوزنـ ـ  ـ 85015210

 أنهابأنها خاصة لتحريك المغزل، و عليها من المدير في وزارة الصناعة و التجارة  مصادقـ ـ  ـ 85015220
 تستخدم في صناعة آالت التثليم التي تعمل بالكمبيوتر

---Weighing 10 kg or less for reducing power consumption 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85015290

 Of an output exceeding 75 kW -- (كيلو وات) kW 10عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85015300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85015390

 :AC generators (alternators) - المتناوب التيارمولدات  ـ 85016000

 Of an output not exceeding 75 kVA -- (أمبيركيلو فولت )  10Kvaقدرتها عن  تزيدـ ال  ـ 85016100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85016190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85016199

 Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA -- (كيلو فولت أمبير)kVA  010و ال تتجاوز ( كيلو فولت أمبير) kVA 10عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85016200

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85016219

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85016290

   kVA آ750 آkVA but not exceeding آ375 آOf an output exceeding -- (كيلو فولت أمبير) kVA 101وال تتجاوز ( كيلو فولت أمبير) kVA 010عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85016300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85016390

   kVA آ750 آOf an output exceeding -- (كيلو فولت أمبير) kVA 101عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85016400

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85016419

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85016490

 Electric generating sets and rotary converters الكهرباء و مغيرات دوارة كهربائية توليد مجموعات 8502

 أوديزل محركات )توليد الكهرباء بمحركات ذات مكبس يتم االشتعال فيها بالضغط  مجموعات ـ 85021000
 (نصف ديزل

- Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or 

semi-diesel engines): 

 Of an output not exceeding 75 kVA -- (أمبيركيلو فولت ) kVA  10قدرتها عن  تزيدـ ال  ـ 85021100

 Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA -- (كيلو فولت أمبير) kVA 010وال تتجاوز ( كيلو فولت أمبير) kVA 10عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85021200
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   kVA آ375 آOf an output exceeding -- (كيلو فولت أمبير) kVA 010عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85021300

محركات )كات ذات مكابس يتم االشتعال فيها بالشرر توليد الكهرباء تعمل بمحر  مجموعات ـ 85022000
 (انفجارية

- Generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines 

 :Other generating sets - توليد أخر مجموعات ـ 85023000

 Wind-powered -- الهوائية بالطاقةـ  ـ 85023100

   Other -- غيرهاـ  ـ 85023900

 Electric rotary converters - للتيار الكهربائي دوارةمغيرات  ـ 85024000

 Weighing 10 kg or less --- في تصنيع آالت اللحام مستخدمةـ ـ  ـ 85024010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85024090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85024099

 Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 00.12أو البند  00.11ئيسية لآلالت الداخلة في البند حصرا أو بصورة ر  معدةأجزاء  ــ 8503

No 8501 or 8502 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85030019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85030090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85030099

 Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors و وشائع تأثير كهربائي( مثل مقومات التيار)و مغيرات كهربائية ساكنة  كهربائية حوالتم 8504

 Ballasts for discharge lamps or tubes - لمصابيح أو أنابيب التفريغ( باالست) التيارمثبتات  ـ 85041000

 :Liquid dielectric transformers - عوازل سائلة ذاتمحوالت  ـ 85042000

 Having a power handling capacity not exceeding 650 kVA -- (كيلو فولت أمبير) kVA 001عن  هاقدرت تزيدـ ال  ـ 85042100

كيلو فولت ) kVA 01.111جاوز و ال تت( كيلو فولت أمبير) kVA 001عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85042200
 (أمبير

-- Having a power handling capacity exceedingآ650 آ kVA but not exceedingآ000 آ10 آ kVA 

  

   kVA آ000 آ10 آHaving a power handling capacity exceeding -- (كيلو فولت أمبير) kVA 01.111عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85042300

 :Other transformers - أخرمحوالت  ـ 85043000

 Having a power handling capacity not exceeding 1 kVA -- (كيلو فولت أمبير) kVA 0قدرتها عن  تزيدـ ال  ـ 85043100

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85043129
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85043190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85043199

   kVA آ16 آkVA but not exceeding آ1 آHaving a power handling capacity exceeding -- (كيلو فولت أمبير) kVA 00و ال تتجاوز ( كيلو فولت أمبير) kVA 0عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85043200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85043290

   kVA آ500 آkVA but not exceeding آ16 آHaving a power handling capacity exceeding -- (كيلو فولت أمبير) kVA 011و ال تتجاوز ( كيلو فولت أمبير) kVA 00عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85043300

   kVA آ500 آHaving a power handling capacity exceeding -- (كيلو فولت أمبير) kVA 011عن  قدرتهاـ تزيد  ـ 85043400

 Static converters - (اليكترو ستاتيكية)ساكنة  كهربائية مغيرات ـ 85044000

 Static converters for automatic data processing machines and unit thereof,and --- رجاجاتـ ـ  ـ 85044020

telecommunication apparatus 

 Other,weighing 10 kg or less --- . االلية المركباتـ ـ مباشرة لالستخدام في  ـ 85044030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85044079

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85044090

 Other inductors - أخر( محثات)كهربائي  تأثيروشائع  ـ 85045000

 kV --- Static converters for automatic data processing machines and unit thereof,and 11تأرض لفرق جهد يزيد عن  ملفاتـ ـ  ـ 85045020

telecommunication apparatus 

 Other,weighing 10 kg or less --- ، جميعها ألجهزة التلفزيون(توجيه)موافقات اإلعاقة، ملفات حرف  جامعات،ـ ـ  ـ 85045030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85045090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85045099

 Parts - اءأجز  ـ 85049000

مغناطيسات دائمة و أصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة بعد  كهربائية؛ مغناطيسات 8505
و كالبات، و ملزمات و ما يماثلها، من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات  أظرفمغنطتها؛ 
 فرامل،كهربائية أو دائمة، وصالت مناولة للحركة و معشقات و مغيرات السرعة و  مغناطيسات

 ذات مغناطيسية كه

Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become permanent 

magnets after magnetisation; electromagnetic or permanent magnet chucks, clamps 

and similar holding devices; electromagnetic couplings, clutches and brakes; 

electromagnetic lifti 

 Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after - دائمة و أصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة بعد مغنطتها مغناطيسات ـ 85051000

magnetization: 

 Of metal -- معدنـ من  ـ 85051100
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   Other -- غيرهاـ  ـ 85051900

 Electro-magnetic couplings, clutches and brakes - و معشقات و مغيرات سرعة و فرامل، ذات مغناطيسية كهربائية مناولةوصالت  ـ 85052000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85052090

 Electro-magnetic lifting heads - ذات مغناطيسية كهربائية روافعرؤوس  ـ 85053000

   Other, including parts - في ذلك األجزاء مابغيرها،  ـ 85059000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85059019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85059090

 Primary cells and primary batteries ، مولدة للكهرباء(بطاريات)خاليا  مجموعاتو  خاليا 8506

 Manganese dioxide - أكسيد المنغنيز ثانيمن  ـ 85061000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85061090

 Mercuric oxide - الزئبق أكسيدمن  ـ 85063000

 Silver oxide - الفضة أكسيدمن  ـ 85064000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85064090

 Lithium - الليثيوممن  ـ 85065000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85065090

 Air-zinc - ءـ الهوا الزنكمن  ـ 85066000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85066090

   Other - غيرها ـ 85068000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85068090

 Parts - أجزاء ـ 85069000

 Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular كهربائية، بما في ذلك فواصلها، سواء كانت مستطيلة أو مربعة أم ال( جّماعات) مدخرات 8507

(including square) 

 Lead-acid, of a kind used for starting piston engines - من األنواع المستعملة إلطالق الحركة في المحركات ذات المكابس بالرصاص،مدخرات  ـ 85071000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85071090
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 Other lead-acid accumulators - أخر بالرصاص،خرات مد ـ 85072000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85072090

 Nickel-cadmium - النيكل ـ كادميوم منمدخرات  ـ 85073000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85073019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85073029

 Nickel-iron - النيكل ـ حديد منمدخرات  ـ 85074000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85074090

 Other accumulators - أخرمدخرات  ـ 85078000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85078090

 Parts - أجزاء ـ 85079000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85079090

   Other -- ـ غيرها  ـ 85081900

   Other vacuum cleaners - .اخر كهربائيةمكانس  ـ 85086000

   Parts - أجزاء  ـ 85087000

 الكهربائيةكهربائية، لالستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي مندمج بها عدا المكانس  آلية أجهزة 8509
 01.10الداخلة بالبند 

Electromechanical domestic appliances, with self-contained electric motor 

 Food grinders and mixers; fruit or vegetable juice extractors - طات المأكوالت؛ عصارات الفواكه أو الخضرخال وطواحين  ـ 85094000

 Other appliances - أخرأجهزة  ـ 85098000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85098090

 Parts - أجزاء ـ 85099000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85099090

 Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric و أجهزة قص الشعر، و أجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها حالقة أجهزة 8510

motor 

 Shavers - حالقةأجهزة  ـ 85101000
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 Hair clippers - أو جز الشعر قصأجهزة  ـ 85102000

 Hair-removing appliances - الشعر إزالةأجهزة  ـ 85103000

 Parts - أجزاء ـ 85109000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85109090

 بالشررلإلشعال أو إطالق الحركة، كهربائية، للمحركات التي يتم االشتعال فيها  معداتو  أجهزة 8511
و شمعات  اإلشعال مثل مغناطيسات اإلشعال و المولدات المغناطيسية و وشائع)أو بالضغط 

 و مولدات التيار ا الدينامومثل )؛ مولدات (االحتراق أو شمعات التوهج و محركات إطالق الحركة

Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or 

compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, 

magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); 

generators (f 

 Sparking plugs - االحتراقشمعات  ـ 85111000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85111090

 Ignition magnetos; magneto-dynamos; magnetic flywheels - منظمة للحركة غناطيسيةمدواليب  ؛"مغناطيسي دينامو"إشعال؛ مولدات مغناطيسية  مغناطيسات ـ 85112000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85112090

 Distributors; ignition coils - وشائع إشعال موزعات؛ ـ 85113000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85113090

 Starter motors and dual purpose starter-generators - ل كمولداتالحركة، و إن كانت تعم إطالقمحركات  ـ 85114000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85114090

 Other generators - أخرمولدات  ـ 85115000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85115090

 Other equipment - أجهزة أخر ومعدات  ـ 85118000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85118090

 Parts - أجزاء ـ 85119000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85119090

 كهربائية، أجهزة (00.00عدا األصناف الداخلة في البند )لإلنارة أو اإلشارة  كهربائية أجهزة 8512
للدراجات أو  المستعملةلمسح الزجاج و إذابة الصقيع و إزالة البخار المكثف، من األنواع 

 السيارات

Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of heading 8539), 

windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used for cycles or motor 

vehicles 
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 Lighting or visual signalling equipment of a kind used on bicycles - و إشارة مرئية، من األنواع المستعملة في الدراجات العادية إنارةأجهزة  ـ 85121000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85121090

 Other lighting or visual signalling equipment - أو إشارة مرئية، أخر إنارةأجهزة  ـ 85122000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85122090

 Sound signalling equipment - صوتية إشارةأجهزة  ـ 85123000

 Windscreen wipers, defrosters and demisters - الزجاج و إذابة الصقيع و إزالة البخار المكثف مسحأجهزة  ـ 85124000

 Parts - أجزاء ـ 85129000

مثل الخاليا المولدة )قابلة للحمل، مصممة للعمل من مصدر طاقة خاص بها  كهربائية مصابيح 8513
 00.12 البند، عدا أجهزة اإلنارة الداخلة في (خرات أو المولدات المغناطيسيةأو المد الجافة

Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (for 

example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than lighting equipment of 

heading 8512 

 Lamps - مصابيح ـ 85131000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85131019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85131090

 Parts - أجزاء ـ 85139000

أو  الكهربائي" بالتأثير"بما في ذلك تلك التي تعمل بالحث )للصناعة أو المختبرات،  كهربائية أفران 8514
للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث  أو ؛ أجهزة أخر للصناعة(بحجز الشحنة الكهربائية

 أو بحجز الشحنة الكهربائي" بالتأثير"

Industrial or laboratory electric  furnaces and ovens (including those functioning by 

induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat 

treatment of materials by induction or dielectric loss 

 Resistance heated furnaces and ovens - (بالتسخين غير المباشر)مقاومة حرارية  ذاتأفران  ـ 85141000

 .For the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers --- كغ أو اكثر 0111الواحدة يساوي  وزنـ ـ  ـ 85141010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85141090

 Furnaces and ovens functioning by induction or dielectric loss - أو بحجز الشحنة الكهربائي" بالتأثير"بالحث  تعملأفران  ـ 85142000

 .For the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers --- كغ أو اكثر 0111الواحدة يساوي  وزنـ ـ  ـ 85142010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85142090

 Other furnaces and ovens - أخرأفران  ـ 85143000

 Apparatus for rapid heating of semiconductorwafers --- كغ أو اكثر 0111الواحدة يساوي  وزنـ ـ  ـ 85143010
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   Other --- غيرها ـ ـ ـ 85143090

 Other equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss - الشحنة بحجزأو  الكهربائي" بالتأثير"لمعالجة المواد بالحرارة، تعمل بالحث  أخرىأجهزة  ـ 85144000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85144090

 Parts - أجزاء ـ 85149000

 Parts of resistance heated furnaces and ovens for manufacture of semiconductor devices --- من الزجاج مصنوعةـ ـ  ـ 85149010

on semiconductor wafers 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85149090

 بالغازلك تلك التي تعمل بما في ذ)لحام، كهربائية، و إن كانت قادرة على القطع  أجهزةو  آالت 8515
أو بالموجات فوق  الفوتونيهتعمل بحزم الليزر أو بغيرها من الحزم الضوئية أو ( المسخن كهربائيا

 "المؤين الغاز"البالزما  أقواسالصوتية أو بحزم إلكترونات أو نبضات مغناطيسية أو 

Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, 

ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding 

machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and 

appar 

 :Brazing or soldering machines and apparatus - (و لينةعيدان لحام قياسية أ)للحام بمعادن مالئة  أجهزةآالت و  ـ 85151000

 Soldering irons and guns -- و مكاوي اللحام مسدساتـ  ـ 85151100

   Other -- غيرهاـ  ـ 85151900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85151990

 :Machines and apparatus for resistance welding of metal - لحام المعادن بالمقاومة أجهزةآالت و  ـ 85152000

 Fully or partly automatic -- الحركة كليا أو جزئيا ذاتيةـ  ـ 85152100

   Other -- غيرهاـ  ـ 85152900

 :Machines and apparatus for arc (including plasma arc) welding of metals - (بما فيها أقواس البالزما)لحام المعادن بطريقة األقواس  أجهزةآالت و  ـ 85153000

 Fully or partly automatic -- الحركة كليا أو جزئيا ذاتيةـ  ـ 85153100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85153190

   Other -- غيرهاـ  ـ 85153900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85153990

 Other machines and apparatus - أخرى أجهزةآالت و  ـ 85158000

 For hot spraying of metals or sintered metal carbids --- تتم فيها العملية باستخدام حزمة مثل حزمة إلكترونات أو حزمة كهرومغناطيسية التيـ ـ  ـ 85158010
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 Other imported by factories as industrial inputs --- على مولد بدون أداة لتحريكه محتويةـ ـ  ـ 85158020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85158039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85158090

 Parts - أجزاء ـ 85159000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85159090

مسخنات غاطسه كهربائية، أجهزة حرارية  أوفورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة  مسخنات  8516
مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر  الستعماالتبة، أو كهربائية لتدفئة األماكن أو التر 

 و مجففات األيدي؛ مكاوي( و المكاوي المسخنة لتمويج الشعر المجعداتمثل المجففات و )

Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space 

heating apparatus and soil heating apparatus; electrothermic hair-dressing 

apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand 

dryers; elec 

 Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters - للماء و مسخنات المياه المجمعة، مسخنات غاطسه كهربائية فوريةمسخنات  ـ 85161000

 Imported by factories as industrial inputs --- الصناعي النمطـ ـ من  ـ 85161010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85161090

 :Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus - لتدفئة األماكن أو التربة أو الستعماالت مماثلة كهربائيةأجهزة  ـ 85162000

 Storage heating radiators -- مدخرة للحرارة مشعاتـ  ـ 85162100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85162190

   Other -- غيرهاـ  ـ 85162900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85162990

 :Electro-thermic hair-dressing or hand-drying apparatus - األيدي كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف حراريةأجهزة  ـ 85163000

 Hair dryers -- شعر مجففاتـ  ـ 85163100

 Other hair-dressing apparatus -- أخر لتصفيف الشعر أجهزةـ  ـ 85163200

 Hand-drying apparatus -- أيدي مجففاتـ  ـ 85163300

 Electric smoothing irons - كهربائيةمكاوي  ـ 85164000

 Microwave ovens - (ميكرويف)بموجات متناهية الصغر  تعملأفران  ـ 85165000

 Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings, grillers and roasters - و غاليات و شوايات( بما فيها مسطحات الطبخ)أفران طبخ و مواقد  أخر؛أفران  ـ 85166000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85166090
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 :Other electro-thermic appliances - كهربائية أخر حراريةأجهزة  ـ 85167000

 Coffee or tea makers -- إعداد القهوة أو الشاي أجهزةـ  ـ 85167100

 Toasters -- خبز محامصـ  ـ 85167200

   Other -- غيرهاـ  ـ 85167900

 Electric heating resistors - حرارية كهربائية اوماتمق ـ 85168000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85168090

 Parts - أجزاء ـ 85169000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85169090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85169099

خر ، أجهزة اخر الشبكات الالسلكية اال أوهاتف ، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية  أجهزة  8517
اخر ، بما فيها اجهزة لالتصاالت في شبكة  معلوماتالرسال أو استقبال الصوت أو الصورة او 

 ، عدا اجهزة االرسال او االستقبال الد( محلية أو موسعة  منطقةمثل شبكة ) سلكية او السلكية 

Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy, including line telephone 

sets with cordless handsets and telecommunication apparatus for carrier-current line 

systems or for digital line systems; videophones 

 :Telephone sets; videophones - :بما فيها هواتف الشبكات الخلوية او الشبكات الالسلكية االخر  هاتفأجهزة  ـ 85171000

 Line telephone sets with cordless handsets -- سلكية ال" سماعات"هاتف سلكية ذات مجموعات يد  أجهزةـ  ـ 85171100

   Telephones for cellular networks or for other wireless networks -- االخر الالسلكيةالشبكات الخلوية او الشبكات   هواتفـ  ـ 85171200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85171800

معلومات اخر ، بما فيها اجهزة  اواخر الرسال او استقبال الصوت او الصورة   اجهزةـ  ـ 85176000
 (:شبكة منطقة محلية او موسعة  مثل) لالتصاالت في شبكة سلكية او السلكية 

- Other apparatus for transmission or reception of voice, images or other data, including 

apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area 

network)   

 Main stations ـ ـ محطات اساسية  ـ 85176100

او الصوت او الصورة (  REGENERATION)اجهزة الستقبال ، تحويل وارسال او استرجاع  ـ ـ 85176200
 اخر ، بما فيها اجهزة التحويل والتوجيه  معلومات

-- Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, 

images or other data, including switching and routing apparatus   

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85176290

   Other -- غيرهاـ  ـ 85176900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85176959
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85176990

   Parts - أجزاء ـ 85177000

و حواملها؛ مكبرات صوت، و إن كانت مركبة في هياكلها؛ ( ميكروفونات) للصوت مذياعات 8518
كهربائية و سماعات أذن، و سماعات متحدة بمذياعات للصوت؛ مضخمات  رأسسماعات 
 مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت الصوتية؛للذبذبات 

Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their 

enclosures; headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, 

and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers; audio-frequency 

electric ampl 

 Microphones and stands therefor - و حواملها( ميكروفونات)للصوت  مذياعات ـ 85181000

 Microphones having a frequency range of 300 Hz to 3,4 KHz with a diameter of not --- خاصة بالتلفونات ميكروفوناتـ ـ  ـ 85181010

exceeding 10 mm and a hight not exceeding 3 mm, for telecmmunication use. 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85181090

 :Loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures - و إن كانت مركبة في هياكلها صوت،مكبرات  ـ 85182000

 Single loudspeakers, mounted in their enclosures -- مفردة، مركبة في هياكلهاصوت  مكبراتـ  ـ 85182100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85182190

 Multiple loudspeakers, mounted in the same enclosure -- صوت متعددة، مركبة في نفس الهيكل مكبراتـ  ـ 85182200

   Other -- غيرهاـ  ـ 85182900

 Headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets - للصوت بمذياعاترأس و سماعات أذن و سماعات متحدة  سماعات  ـ 85183000

consisting of a microphone and one or more loudspeakers 

 Line telephone handsets --- رأس وسماعات أذن سماعاتـ ـ  ـ 85183010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85183019

 Audio-frequency electric amplifiers - للذبذبات السمعية كهربائيةمضخمات  ـ 85184000

 Electric sound amplifier sets - كهربائية لتضخيم الصوت مجموعات ـ 85185000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85185090

 Parts - أجزاء ـ 85189000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85189090

كاسيت و غيرها  أشرطة" قارئات" مشغالت" حاكيات"األسطوانات، مشغالت اسطوانات  إدارة أجهزة 8519
 لتسجيل الصوت أداةمن أجهزة إذاعة الصوت، غير متضمنة على 

Turntables (record-decks), record-players, cassette-players and other sound 

reproducing apparatus, not incorporating a sound recording device 



HS. Code الوصف Description 

 :Other record-players - تدار بقطع نقدية أو بقطع بديلة اسطوانات،مشغالت  ـ 85192000

 :Turntables (record-decks) - االسطوانات إدارةأجهزة  ـ 85193000

   Telephone answering machines - الهاتفيةعلى المكالمات  الردأجهزة  - 85195000

   Other apparatus - اخر اجهزةـ  ـ 85198000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85198119

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 85198190

   Other -- غيرهاـ  ـ 85198900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85198990

أم ( تيونر) فيديوو إن كانت متضمنة موالف  ،"الفيديو"الصورة  و إذاعة الصوت و تسجيل أجهزة 8521
 ال

Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video 

tuner 

   Magnetic tape-type - ممغنطة بأشرطةتعمل  ـ 85211000

   Other - غيرها ـ 85219000

صلب  مشغلوالموجودة على (  MPEG2)مستمرة الخاصة بالفيديو دجتال فايل في ـ للعمليات ال ـ ـ 85219010
 .  ذاكره اخر  مصدراو اي  

--- Digital Video Disks reading machines (DVD) 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85219090

 00.10بنود من معدة حصرا أو بصورة رئيسية لالستخدام مع األجهزة الداخلة في ال لوازمو  أجزاء 8522
 00.21إلى 

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of 

headings 8519 to 8521 

   Pick-up cartridges - (ابر للحاكي) صوترؤوس  ـ 85221000

   Other - غيرها ـ 85229000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85229090

مسجلة معدة لتسجيل الصوت أو الظواهر األخرى، عدا األصناف المذكورة في الفصل  غير املحو  8523
01 

Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other 

phenomena, other than products of Chapter 37 

 Magnetic discs - : ممغنطةحوامل  - 85232000

   Other -- ـ غيرها  ـ 85232900



HS. Code الوصف Description 

   Magnetic media - ممغنطة أشرطةـ ـ  ـ 85232910

 Not recorded مسجلة غيرـ ـ ـ  ـ 85232911

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85232919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85232990

   Optical media - ممغنطةأقراص  ـ 85234000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85234090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85234099

   Semiconductor media - :موصلة  شبهحوامل  - 85235000

   "Smart cards" -- ذكية بطاقاتـ  ـ 85235200

   Other - غيرها ـ 85235900

   Other - غيرها ـ 85238000

 كان، و إن (تلفزيون)إلذاعة المصورة بالراديو للهاتف أو البرق أو اإلذاعة أو ا إرسال أجهزة 8525
فيديو  أجهزةمندمج بها جهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت؛ كاميرات تلفزيونية؛ 

 ".كورد كام"للصور الثابتة و غيرها من كاميرات الفيديو المسجلة 

Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or 

television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or 

reproducing apparatus; television cameras; still image video cameras and other video 

cam 

   Transmission apparatus - إرسالأجهزة  ـ 85255000

   Transmission apparatus incorporating reception apparatus - ندمجة بجهاز استقبالم إرسالأجهزة  ـ 85256000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85256090

   Television cameras, digital cameras and video camera recorders - "كورد كام"تلفزيونية، كاميرات رقمية و غيرها من كاميرات الفيديو المسجلة  كاميرات ـ 85258000

 Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control و أجهزة إرشاد مالحي بالراديو و أجهزة توجيه عن بعد بالراديو رادار أجهزة 8526

apparatus 

   Radar apparatus - رادارأجهزة  ـ 85261000

   Other - غيرها ـ 85269000

 Radio navigational aid apparatus -- إرشاد مالحي بالراديو أجهزةـ  ـ 85269100

   Radio remote control apparatus -- توجيه عن بعد بالراديو أجهزةـ  ـ 85269200



HS. Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85269290

ة، ضمن نفس البدن، بالراديو للهاتف أو البرق أو اإلذاعة، و إن كانت مندمج استقبال أجهزة 8527
 تسجيل أو جهاز إلذاعة الصوت أو بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات بجهاز

Reception apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy or radio-broadcasting, 

whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing 

apparatus or a clock 

   Radio-broadcast receivers capable of operating without an external source of power - قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي، ( راديو)استقبال لإلذاعة  أجهزة ـ 85271000

 Pocket-size radio cassette-players -- راديو مندمجا بها مشغالت أشرطة كاسيت ، بحجم الجيب أجهزةـ  ـ 85271200

   Other apparatus combined with sound recording or reproducing apparatus -- أخر مندمج بها أجهزة لتسجيل أو إلذاعة الصوت أجهزةـ  ـ 85271300

   Other ---- غيرها ــ   ـ 85271390

   Other -- غيرهاـ  ـ 85271900

   Other --- يرهاغ  ــ   ـ 85271990

، غير قادرة على العمل إال بمصدر طاقة (Broadcasting( ) راديو)لإلذاعة  استقبالأجهزة  ـ 85272000
بالراديو  االستقبالمن النوع المستعمل في المركبات، بما في ذلك األجهزة القادرة أيضا على  خارجي،

 للهاتف أو البرق

- Radio-broadcast receivers not capable of operating without an external source of power, 

of a kind used in motor vehicles   

 Combined with sound recording or reproducing apparatus -- بجهاز تسجيل أو بجهاز إلذاعة الصوت مندمجةـ  ـ 85272100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85272190

   Other -- غيرهاـ  ـ 85272900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85272990

   Other - غيرها ـ 85279000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85279190

بجهاز تسجيل أو بجهاز إلذاعة الصوت، و لكن مندمجة بأحد أجهزة أصناف  مندمجةـ غير  ـ 85279200
 الساعاتصناعة 

-- Not combined with sound recording or reproducing apparatus but combined with a clock 

  

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85279290

   Other -- غيرهاـ  ـ 85279900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85279990

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85279999
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 المسموعةذاعة ، و إن كانت بها أجهزة استقبال لإل(تلفزيون)لإلذاعة المصورة  استقبال أجهزة 8528
و ( فيديو مونيتور)أو أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة؛ شاشات عرض فيديو ( راديو)

 (فيديو بروجكتور)أجهزة عرض صور الفيديو 

Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast 

receivers or sound or video recording or reproducing apparatus; video monitors and 

video projectors 

   Cathode-ray tube monitors -  كاثوديةشاشات عرض ذات انبوبة اشعة  ـ 85284000

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 85284190

   Other ---  غيرهاـ   ـ 85284900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85284990

   Other monitors - شاشات عرض اخر  ـ ـ ـ 85285000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85285190

   Other -- ـ غيرها  ـ 85285900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85285990

   Other -- ـ غيرها  ـ 85286900

ذاعة المسموعة لإل استقبالو إن كان مندمجا بها أجهزة  ،"تلفزيون"لإلذاعة المصورة  استقبالأجهزة  ـ 85287000
 أو أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة( راديو)

- Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers 

or sound or video recording or reproducing apparatus   

   Other --- ـ ـ غيرها  ـ 85287190

   Other, colour -- ، باأللوان غيرهاـ ـ  ـ 85287200

   Other, black and white or other monochrome -- ، باألبيض و األسود أو بألوان أحادية أخر غيرهاـ ـ  ـ 85287300

 لغاية 00.20لالستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع األجهزة الداخلة في البنود من  معدة أجزاء 8529
00.20 

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 

8525 to 8528 

 هذهو عاكسات هوائيات من جميع األنواع؛ أجزاء معدة لالستعمال مع ( أنتينات) هوائيات ـ 85291000
 األصناف

- Aerials and aerial reflectors of all kinds; parts suitable for use therewith   

 For apparatus of reception or broadcasting through satellite --- 0010.0011أو  0010.0111الواردة في البند  لألجهزةـ ـ  ـ 85291010

-Aerials or antennae of a kind used with apparatus for radio-telephony and radio --- 0011.1111لألجهزة الواردة في البند ( أنتينات)هوائياتـ ـ  ـ 85291020

telegraphy 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85291090



HS. Code الوصف Description 

   Other - غيرها ـ 85299000

 . For radio-broadcast receivers and television receivers --- 00.10الواردة في البند  لألجهزةـ ـ  ـ 85299010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85299013

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85299019

 Parts of transmission apparatus other than apparatus for radio-broadcasting or --- 0010.0111أو  0010.0111الواردة ضمن البند  لألجهزةـ ـ  ـ 85299020

television, transmission apparatus incorporating reception apparatus, digital still image 

video cameras and portable receivers for calling,alerting or paging. 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85299039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85299090

و  الحديديةلإلشارة و األمان أو الرقابة أو التحكم أو تنظيم المرور، لطرق السكك  كهربائية أجهزة 8530
عدا )الموانئ أو المطارات  لمنشآتماثلها أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو ما ي

 (00.10ما يدخل منها في البند 

Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, 

roads, inland waterways parking facilities, port installations or airfields (other than 

those of heading 8608) 

   Equipment for railways or tramways - الحديدية و ما يماثلها للطرقأجهزة  ـ 85301000

   Other equipment - أخرأجهزة  ـ 85308000

   Parts - أجزاء ـ 85309000

 أجهزةمثل األجراس و الصفارات و لوحات الداللة و )ة للتنبيه بالصوت أو بالرؤي كهربائية أجهزة 8531
 00.01أو البند  00.12، عدا ما يدخل منها في البند (التنبيه ضد السرقة أو الحريق

Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, indicator 

panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 8512 or 8530 

   Burglar or fire alarms and similar apparatus - ضد السرقة أو الحريق و أجهزة مماثلة تنبيهأجهزة  ـ 85311000

 For vehicles of headings 87.01 to 87.05 --- ضد السرقة للتنبيهـ ـ  ـ 85311010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85311090

 باعثةأو صمامات ثنائية ( LCD)أو البيان المحتوية على أدوات ذات بلورات سائلة  داللةلوحات  ـ 85312000
 (LED)للضوء 

- Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light emitting diodes 

(LED)   

   Other apparatus - أخرأجهزة  ـ 85318000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85318090

   Parts - أجزاء ـ 85319000
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 Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set) (الضبط المسبق)ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل  كهربائية، مكثفات 8532

يمكنها ( هيرتز) Hz 01/01معدة لالستعمال في دوائر كهربائية، ذات تردد قدره  ثابتةمكثفات  ـ 85321000
 (مكثفات الطاقة( )كيلو فار)  KVAr 1.0قدرة تفاعلية ال تقل عن  استيعاب

- Fixed capacitors designed for use inآ50/60 آ Hz circuits and having a reactive power 

handling capacity of not less thanآ0,5 آ kvar (power capacitors)   

   Other fixed capacitors - أخر ثابتةمكثفات  ـ 85322000

 Tantalum -- تانتاليومـ من  ـ 85322100

   Aluminium electrolytic -- من ألومنيوم إلكتروليتيةـ  ـ 85322200

   Ceramic dielectric, single layer -- من خزف ذو طبقة واحدة عازلـ ذات  ـ 85322300

   Ceramic dielectric, multilayer -- ن خزف متعدد الطبقاتم عازلـ ذات  ـ 85322400

   Dielectric of paper or plastics -- من ورق أو من لدائن عازلـ ذات  ـ 85322500

   Other -- غيرهاـ  ـ 85322900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85322990

   Variable or adjustable (pre-set) capacitors - (الضبط المسبق)أو قابلة للتعديل  متغيرةمكثفات  ـ 85323000

   Parts - أجزاء ـ 85329000

قياس  مقومات و" الريوستات"بما في ذلك المقاومات المتغيرة )غير حرارية  كهربائية مقاومات 8533
 "(بوتنشيوميتر"فرق الجهد 

Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating 

resistors 

   Fixed carbon resistors, composition or film types - ثابتة من كربون، مكتلة أو ذات طبقة رقيقة مقاومات ـ 85331000

   Other fixed resistors - ثابتة أخر مقاومات ـ 85332000

 For a power handling capacity not exceeding 20 W -- (وات) W 11ال تزيد عن  لقدرةـ معدة  ـ 85332100

   Other -- غيرهاـ  ـ 85332900

الجهد  فرقمقومات قياس  و" الريوستات"بما فيها )متغيرة من أسالك ملفوفة،  مقاومات ـ 85333000
 "(البوتنشيوميتر"

- Wirewound variable resistors, including rheostats and potentiometers   

 For a power handling capacity not exceeding 20 W -- (وات)  W 11قدرتها عن  تزيدـ ال  ـ 85333100

   Other -- غيرهاـ  ـ 85333900

   Other variable resistors, including rheostats and potentiometers - "(البوتنشيوميتر"مقومات قياس فرق الجهد  و" الريوستات"بما فيها )متغيرة أخر،  مقاومات ـ 85334000
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85334090

   Parts - أجزاء ـ 85339000

 Printed circuits مطبوعة" دارات" دوائر 8534

 المنصهراتمثل المفاتيح و )لوصل و قطع أو لوقاية و تقسيم الدوائر الكهربائية  كهربائية أجهزة 8535
الكهربائية و وصالت  الصدماتأجهزة امتصاص  و" التوتر"دات الجهد و مانعات الصواعق و محد

 (فولت) 1111Vعن  يزيد" توتر"، لجهد (المآخذ الكهربائية و علب التوصيل

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making 

connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning 

arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs, junction boxes), for a voltage exc 

   Fuses - (فيوزات) منصهرات ـ 85351000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85351090

 :Automatic circuit breakers - ذاتية الحركة تيارقاطعات  ـ 85352000

 For a voltage of less than 72.5 kV -- (كيلو فولت)  kVA 11.0يقل عن  الـ لجهد  ـ 85352100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85352190

   Other -- غيرهاـ  ـ 85352900

 Isolating switches and make-and-break switches - مفاتيح و صل و قطع التيار ومقسمات  ـ 85353000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85353090

 Lightning arresters, voltage limiters and surge suppressors - أجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية و" توتر"و محددات جهد  صواعقمانعات  ـ 85354000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85354090

   Other - غيرها ـ 85359000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85359049

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85359090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85359099

 المرحالتمثل المفاتيح و )لوصل و قطع أو لوقاية أو تقسيم الدوائر الكهربائية  كهربائية أجهزة 8536
و  الكهربائيةذ و المنصهرات و أجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية و وصالت المآخ( ريالى)

 فولت 1111Vيزيد عن  ال" توتر"، لجهد (علب التوصيل و" دوي"قواعد اللمبات 

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making 

connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge 

suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, junction boxes), for a voltage not exceedi 

 Fuses - (فيروزات) منصهرات ـ 85361000



HS. Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85361090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85361099

 Automatic circuit breakers - ذاتية الحركة تيارقاطعات  ـ 85362000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85362090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85362099

 Other apparatus for protecting electric circuits - لوقاية الدوائر الكهربائية أخرأجهزة  ـ 85363000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85363099

 :Relays - (ريالي)مرحالت  ـ 85364000

 V -- For a voltage not exceeding 60 V  01يزيد عن  ال" توتر"ـ لجهد  ـ 85364100

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85364129

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85364190

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85364199

   Other -- غيرهاـ  ـ 85364900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85364929

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85364990

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85364999

 Other switches - أخر كهربائيةمفاتيح  ـ 85365000

 Electronic AC switches consisting of optically coupled input and output circuits --- دوارة متعددة الطبقات مفاتيحـ ـ  ـ 85365010

(Insulated thyristor AC switches) 

 .Electromechanical snap-action switches for a current not exceeding 11 amps --- لتركب على أو في هيكل، مصممة للتركيب في الخارج مصممةـ ـ  ـ 85365030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85365090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85365099

 :Lamp-holders, plugs and sockets - (قوابس و مقابس)، و وصالت مآخذ كهربائية (دوي) مباتلقواعد  ـ 85366000

 Lamp-holders -- "دوي"لمبات  قواعدـ  ـ 85366100
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   Other -- غيرهاـ  ـ 85366900

 ل،وصمأخذ و مأخذ لإلضاءة أو توصيل الطاقة، محتوية على نقطتين أو ثالث نقاط  وصالتـ ـ  ـ 85366910
 و معدالت أو مقسمات لالستخدام في وصالت المأخذ و المأخذ المذكورة أعاله

--- Plugs and sockets for co-axil cables and printed circuits . 

   Connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables - االتصاالت بدون اجزاء بالستيكية  لكوابلـ ـ ـ مقابس  ـ 85366921

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85366929

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85366990

   Other apparatus - أخرأجهزة  ـ 85367000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85367090

 Other apparatus - أخرأجهزة  ـ 85369000

 .Connection and contact elements for wires and cables --- بخطوط التليفون أو البرق خاصةـ ـ  ـ 85369010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85369019

 .Wafer probers --- غم 0لنهايات الكوابل الكهربائية يزيد وزن الواحدة منها عن  حلقاتـ ـ  ـ 85369020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85369059

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85369090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85369099

 األجهزةمناضد، خزائن و غيرها من حوامل مزودة بجهازين أو أكثر من  ،"تابلوهات" لوحات 8537
فيها تلك التي  بما، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، 00.00أو  00.00الداخلة في أحد البندين 

 عدا أجهزة التحويل الداخلة  الرقمية،حكم ، أجهزة الت01تتضمن أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 

Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more 

apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of 

electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, 

and nume 

 For a voltage not exceeding 1,000 V - (فولت)  0111Vيزيد عن  ال" توتر"لجهد  ـ 85371000

 Automatic control panels specially designed for fire fighting equipment, imported by --- االجهزة  لكوابلـ ـ مرابط مقسمة متشعبة  ـ 85371010

factories as industrial inputs 

 Other,imported by factories as industrial inputs --- تحكم قابلة للبرمجة أجهزةـ ـ  ـ 85371020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85371069

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85371090

 For a voltage exceeding 1,000 V - (فولت) 0111Vعن  يزيد" توتر"لجهد  ـ 85372000
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 Imported by factories as industrial inputs --- تحكم قابلة للبرمجة أجهزةـ ـ  ـ 85372020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85372090

 00.00أو  00.00لالستعمال حصرا أو بصفة أساسية مع األجهزة الداخلة في البنود  معدة أجزاء 8538
 00.01أو 

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 8535, 

8536 or 8537 

، 00.01 البندمناضد، خزائن و غيرها من الحوامل لألصناف الداخلة في  ،" تابلوهات"لوحات  ـ 85381000
 غير مزودة بأجهزتها

- Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for the goods of heading 85.37, 

not equipped with their apparatus 

   Other - غيرها ـ 85389000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85389090

كهربائية، تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك األصناف المسماة  أنابيبو  لمبات 8539
تحت الحمراء؛  األشعةنابيب ذات األشعة فوق البنفسجية أو اللمبات و األ  و" مقفلة مصابيح"

 لمبات قوسيه

Electric filament or discharge lamps, including sealed-beam lamp units and 

ultraviolet or infrared lamps; arc-lamps 

 Sealed beam lamp units - مقفلةمصابيح  ـ 85391000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85391090

 األشعةأنابيب أخر، تضيء بتوهج الشعيرات، عدا اللمبات ذات األشعة فوق البنفسجية أو  ولمبات  ـ 85392000
 تحت الحمراء

- Other filament lamps, excluding ultra-violet or infra-red lamps: 

 Tungsten halogen -- بالتنجستين هالوجينيةـ  ـ 85392100

 Other, of a power not exceeding 200 W and for a voltage exceeding 100 V -- (فولت) V 011عن  يزيد" توتر"و لجهد ( وات) W 111بقدرة ال تزيد عن  غيرها،ـ  ـ 85392200

   Other -- غيرهاـ  ـ 85392900

 :Discharge lamps, other than ultra-violet lamps - يةأنابيب تضيء بالتفريغ، عدا اللمبات ذات األشعة فوق البنفسج ولمبات  ـ 85393000

 Fluorescent, hot cathode -- ساخن" كاثود"ذات قطب سالب  ،"فلورسنت"و أنابيب  لمباتـ  ـ 85393100

 Mercury or sodium vapour lamps; metal halide lamps -- ببخار الزئبق أو الصوديوم؛ لمبات بهاليدات معدنية لمباتـ  ـ 85393200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85393290

   Other -- غيرهاـ  ـ 85393900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85393990
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 :Ultra-violet or infra-red lamps; arc-lamps - أنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء؛ لمبات قوسيه ولمبات  ـ 85394000

 Arc-lamps -- قوسيه لمباتـ  ـ 85394100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85394190

   Other -- غيرهاـ  ـ 85394900

 Parts - أجزاء ـ 85399000

مثل اللمبات و )ساخن أو بارد أو ضوئي ( كاثود)إلكترونية، ذات قطب سالب  أنابيبو  صمامات 8540
المعبأة  المقومةألنابيب و الصمامات و األنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز، و ا الصمامات

 ، عدا تل(التلفزيونيةو صمامات و أنابيب الكاميرات  ثوديةببخار الزئبق و أنابيب الكا

Thermionic, cold cathode or photocathode valves and tubes (for example, vacuum or 

vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, 

cathode-ray tubes, television camera tubes) 

 األشعة، بما في ذلك أنابيب (تلفزيون)الكاثودية ألجهزة استقبال اإلذاعة المصورة  األشعةأنابيب  ـ 85401000
 (فيديو مونيتور)الكاثودية لشاشات العرض 

- Cathode-ray television picture tubes, including video monitor cathode-ray tubes: 

 Colour -- باأللوانـ  ـ 85401100

 Black and white or other monochrome -- و األسود أو بألوان أحادية أخر باألبيضـ  ـ 85401200

 Television camera tubes; image converters and intensifiers; other photo-cathode tubes - التلفزيونية؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصور؛ أنابيب أخر ذات كاثود ضوئي للكاميراتأنابيب  ـ 85402000

يقل  بتباعدالمعلومات و الرسوم البيانية، باأللوان، تظهر نقاط فسفورية على الشاشة  عرضأنابيب  ـ 85404000
 مم 1.0عن 

- Data/graphic display tubes, colour, with a phosphor dot screen pitch smaller than 0.4 mm 

 Data/graphic display tubes, black and white or other monochrome - المعلومات و رسوم بيانية، باألبيض و األسود أو بألوان أحادية أخر عرضأنابيب  ـ 85405000

 Other cathode-ray tubes - كاثودية أخر أشعةأنابيب  ـ 85406000

الموجات  أنابيبمثل المجنيترون و الكليسترون و " )ميكرويف"متناهية الصغر  للموجاتأنابيب  ـ 85407000
 ، عدا أنابيب التحكم الشبكي(المتنقلة، و الكارسينوترون

- Microwave tubes (for example, magnetrons, klystrons, travelling wave tubes, 

carcinotrons), excluding grid-controlled tubes: 

 Magnetrons -- مجنيترونـ  ـ 85407100

 Klystrons -- كليسترونـ  ـ 85407200

   Other -- غيرهاـ  ـ 85407900

 :Other valves and tubes - صمامات أخر وأنابيب  ـ 85408000

 Receiver or amplifier valves and tubes -- و صمامات ألجهزة استقبال أو أجهزة التضخيم أنابيبـ  ـ 85408100
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   Other -- غيرهاـ  ـ 85408900

 :Parts - أجزاء ـ 85409000

 Of cathode-ray tubes -- األشعة الكاثودية ألنابيبـ  ـ 85409100

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85409119

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85409190

   Other -- غيرهاـ  ـ 85409900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85409990

و ترانزستورات و أدوات شبه موصلة مماثلة؛ أدوات شبه موصلة حساسة للضوء،  ثنائية صمامات 8541
 بشكلفي ذلك الخاليا الضوئية الفولتائية، و إن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة  بما

 بةمرك كهربائيةلوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء؛ بلورات بيزو ـ  

Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor 

devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made-up 

into panels; light-emitting diodes; mounted piezo-electric crystals 

 Diodes, other than photosensitive or light emitting diodes - عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء ثنائية،ات صمام ـ 85411000

 :Transistors, other than photosensitive transistors - عدا الترانزستورات الحساسة الضوئية ترانزستورات، ـ 85412000

 With a dissipation rate of less than 1 W -- (وات) W 0تبدد يقل عن  معدلـ ذات  ـ 85412100

   Other -- غيرهاـ  ـ 85412900

 Thyristors, diacs and triacs, other than photosensitive devices - األدوات الحساسة للضوء عدا ،"ترياك" و" دياك" و" ثايرستورات" ترانزستوريةمقومات  ـ 85413000

 فيموصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخاليا الضوئية الفولتائية، و إن كانت مجمعة  شبهأدوات  ـ 85414000
 شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء

- Photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not 

assembled in modules or made up into panels; light emitting diodes 

 Other semiconductor devices - موصلة أخر شبهأدوات  ـ 85415000

 Mounted piezo-electric crystals - مركبة كهربائيةـ   بيزوبلورات  ـ 85416000

 Parts - أجزاء ـ 85419000

 Electronic integrated circuits and microassemblies كترونية متناهية الصغرو مجمعات إل متكاملة" دارات" دوائر 8542

   Electronic integrated circuits - :متكاملة  إليكترونية" دارات"دوائر  ـ 85423000

   Memories -- ذاكراتـ   ـ 85423200

   Amplifiers -- مضخماتـ  ـ 85423300



HS. Code الوصف Description 

   Other - غيرها ـ 85423900

 Parts - أجزاء ـ 85429000

 هذاكهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر من  أجهزةو  آالت 8543
 الفصل

Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or 

included elsewhere in this chapter 

 :Particle accelerators - جزيئاتعات مسر  ـ 85431000

 Signal generators - إشاراتمولدات  ـ 85432000

المعلقة  للجزيئاتلطالء المعادن كهربائيا أو للتحليل الكهربائي أو االنتقال الكهربائي  أجهزةآالت و  ـ 85433000
 (إليكتروفوريسيز)

- Machines and apparatus for electroplating, electrolysis or electrophoresis 

   Other machines and apparatus - :أخر  وأجهزةآالت  - 85437000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85437019

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85437039

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85437059

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85437069

   Other --- يرهاغـ ـ  ـ 85437090

 Parts - أجزاء ـ 85439000

 Printed circuits for physical incorporation into an automatic data processiong machine --- المستعمل في المركبات اآللية النوعـ ـ من  ـ 85439030

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85439039

 Other ,imported by factories as industrial inputs --- 0000.0101البند  ألجهزةـ ـ  ـ 85439040

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85439090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 85439099

و غيرها من الموصالت المعزولة ( بما في ذلك الكابالت متحدة المحور)معزولة  كابالتو  أسالك 8544
توصيل  بأدوات، و إن كانت مزودة (ميناء أو اّلك المؤكسدةبما في ذلك المطلية بال) للكهرباء

و إن كانت مجمعة  حدة،طرفية؛ كابالت من ألياف بصرية مصنعة من ألياف مغلف كل منها على 
 م

Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including coaxial cable) and 

other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical 

fibre cables, made-up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with 
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 :Winding wire - لفأسالك  ـ 85441000

 Of copper -- نحاسـ من  ـ 85441100

 Paper insulated --- ن، بدون عزل إضافيمعزولة بالورنيش أو بلدائ غيرها،ـ ـ  ـ 85441120

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85441190

   Other -- غيرهاـ  ـ 85441900

 Co-axial cable and other co-axial electric conductors - المحورالمحور و غيرها من موصالت كهربائية متحدة   متحدةحبال  ـ 85442000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85442090

 وسائلأسالك لشمعات االحتراق و مجموعات أسالك أخر، من األنواع المستعملة في  مجموعات ـ 85443000
 النقل

- Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85443090

 :0111V - Other electric conductors, for a voltage not exceeding 80 Vيزيد عن  ال" توتر"أخر، لجهد  ئيةكهرباموصالت  ـ 85444000

   V آ000 آ1 آ01V - Other electric conductors, for a voltage not exceedingيزيد عن  ال" توتر"، لجهد  غيرهاـ ـ  ـ 85444230

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85444290

   Other -- غيرهاـ  ـ 85444900

متعدده ، سمك الواحدة  موصلهجدائل او اكثر   0، محتويه على عازل من لدائن ،من  مسطحهـ ـ  ـ 85444920
 مم 0.0يزيد عن  البما فيها العازل 

--- Of a kind used for telecommunication. 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85444990

 V - Other electric conductors, for a voltage exceeding 1,000 V 0111عن  يزيد" توتر"أخر، لجهد  كهربائية موصالت ـ 85446000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85446090

 Optical fibre cables - ألياف بصرية منكيبالت  ـ 85447000

جموعات الخاليا المولدة و فحمات المسح، و فحمات اللمبات، أو فحمات م فحم،من  أقطاب 8545
أو بدونه، من  بمعدنأصناف أخر من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواء كانت  و" البطاريات"

 األنواع المستعملة في األغراض كهربائية

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles 

of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical 

purposes 

 :Electrodes - أقطاب ـ 85451000
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 Of a kind used for furnaces -- المستعملة لألفران األنواعـ من  ـ 85451100

   Other -- غيرهاـ  ـ 85451900

 Brushes - مسحفحمات  ـ 85452000

   Other - غيرها ـ 85459000

 Electrical insulators of any material من جميع المواد للكهرباء عازالت 8546

 Of glass - زجاجمن  ـ 85461000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85461090

 Of ceramics - من خزف ـ 85462000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85462090

   Other - غيرها ـ 85469000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85469090

و إن  عازلة،للكهرباء لآلالت و األجهزة و المعدات الكهربائية، مصنوعة كليا من مواد  عازلة قطع 8547
أدمجت في كتلة ( للمباتمثل القواعد الملولبة )كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع 

 ؛ أنابيب للتمدي00.00 ندالبالمادة العازلة أثناء القولبة، عدا العازالت الداخلة في 

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings 

wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for 

example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of 

assembly, other 

 Insulating fittings of ceramics - من خزف عازلةقطع  ـ 85471000

 Insulating fittings of plastics - من لدائن عازلةقطع  ـ 85472000

   Other - غيرها ـ 85479000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85479090

 الكهربائية؛المدخرات  و" بطاريات"ات الخاليا المولدة الخاليا المولدة و مجموع خردةو  فضالت 8548
كهربائية مستهلكة؛ أجزاء  مدخرات ،"بطاريات"خاليا مولدات مستهلكة، مجموعات خاليا مولدات 

 في أي مكان آخر من هذا الفصل داخلةكهربائية لآلالت أو األجهزة غير مذكورة و ال 

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent 

primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical 

parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this chapter 

خاليا  كهربائية؛مدخرات  و" بطاريات"موعات الخاليا المولدة خردة الخاليا المولدة و مج وفضالت  ـ 85481000
 مدخرات كهربائية مستهلكة ،"بطاريات"مولدة مستهلكة، مجموعات خاليا مولدة مستهلكة 

- Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent 

primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 85481090



HS. Code الوصف Description 

   Other - غيرها ـ 85489000

 SECTION XVII - VEHICLES, AIRCRAFT, VESSELS AND ASSOCIATED معدات نقل:11 القسم 17
TRANSPORT EQUIPMENT   

وأجزاؤها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروالية  الحديدية أو ما يماثلها، السككوعربات ومعدات  قاطرات 86
 المواصالتلطرق 

Railway and tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or 

tramway,track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-

mechanical)traffic signaling equipment of all kinds 

 Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجي أو بواسطة مدخرات كهربائية للسكك قاطرات 8601

accumulators 

 Powered from an external source of electricity - من مصدر خارجي بالطاقةتزود  ـ 86011000

 Powered by electric accumulators - بواسطة مدخرات كهربائية بالطاقةتزود  ـ 86012000

 Other rail locomotives; locomotive tenders "تندر"للسكك الحديدية؛ عربات تموين  أخر قاطرات 8602

 Diesel-electric locomotives - كهربائية ديزلقاطرات  ـ 86021000

   Other - غيرها ـ 86029000

 Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of 00.10الحركة للسكك الحديدية، عدا ما يدخل منها في البند  ذاتية عربات 8603

heading 8604 

 Powered from an external source of electricity - من مصدر خارجي للكهرباء بالطاقةتزود  ـ 86031000

   Other - غيرها ـ 86039000

 ورشمثل )أو الصيانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، و إن كانت ذاتية الدفع  الخدمة مركبات 8604
و  التجاربالتصليح و عربات ذات روافع و عربات دك الحصى و عربات صف الخطوط و عربات 

 (ر خطوط السكك الحديديةمركبات لفحص و اختبا

Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled 

(for example, workshops, cranes, ballast tampers, trackliners, testing coaches and 

track inspection vehicles) 

و  البريدمسافرين، غير ذاتية الدفع؛ عربات األمتعة أو حديدية أو ما يماثلها لل السكك عربات 8605
عدا )ذاتية الدفع  غيرغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يماثلها، معدة الستعماالت خاصة، 

 (00.10ما يدخل منها في البند 

Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office 

coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled 

(excluding those of heading 8604) 

 Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled حديدية أو ما يماثلها لنقل البضائع، غير ذاتية الدفع سكك عربات 8606

 Tank wagons (tank cars) and the like - و ما يماثلها صهاريجت عربا ـ 86061000

 Self-discharging vans and wagons (cars), other than those of subheading 8606.10 or - 0010.11أو  0010.01تفريغ ذاتي، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي  ذاتعربات  ـ 86063000

8606.20 

   Other - اغيره ـ 86069000



HS. Code الوصف Description 

 Covered and closed -- و مغلقة مغطاةـ  ـ 86069100

 Open, with non-removable sides of a height exceeding 60 cm -- سم 01ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن  مفتوحة،ـ  ـ 86069200

   Other -- غيرهاـ  ـ 86069900

 Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock كك الحديدية أو ما يماثلهاو مركبات و عربات الس لقطارات أجزاء 8607

 :Bogies, bissel-bogies (truck assemblies), axles and wheels, and parts thereof - محاور وعجالت ، و أجزاؤها و" ـ بوجيات بيسل" و" بوجيات"قواعد  ـ 86071000

 Driving bogies and bissel-bogies (truck assemblies) -- و بيسل ـ بوجيات، للجر بوجياتـ  ـ 86071100

 Other bogies and bissel-bogies (truck assemblies) -- ـ بوجيات، أخر بيسل"و  بوجياتـ  ـ 86071200

 Other, including parts -- بما في ذلك األجزاء غيرها،ـ  ـ 86071900

 :Brakes and parts thereof - أجزاؤها ول فرام ـ 86072000

 Air brakes and parts thereof -- هوائية و أجزاؤها فراملـ  ـ 86072100

   Other -- غيرهاـ  ـ 86072900

 Hooks and other coupling devices, buffers, and parts thereof - غيرها من أجهزة القرط، صدامات، و أجزاؤها ومحاجن  ـ 86073000

   Other - غيرها ـ 86079000

 Of locomotives -- للقاطراتـ  ـ 86079100

   Other -- غيرهاـ  ـ 86079900

و  لإلشارة( بما فيها الكهرو آلية)لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها؛ أجهزة آلية  ثابتة معدات 8608
للطرق البرية  يماثلها،ك الحديدية أو ما األمان و الرقابة و التحكم و تنظيم المرور لخطوط السك
 أجزاؤها المطارات؛أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو 

Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including 

electromechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, 

tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; 

parts of the for 

مصممة و مجهزة خصيصا للنقل بوسيلة أو أكثر من ( بما في ذلك حاويات نقل السوائل) حاويات 8609
 النقل وسائل

Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and 

equipped for carriage by one or more modes of transport 

 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories ودراجات ومركبات وعربات أخر، وأجزاؤها ولوازمها وجرارات سيارات 87

thereof. 

 Tractors (other than tractors of heading 8709) (01.10عدا العربات الجرارة الداخلة في البند ) راراتج 8701

 Pedestrian controlled tractors - "كيلتور موتو"صغيرة  زراعيةجرارات  ـ 87011000

 Road tractors for semi-trailers - للمقطورات النصفية طرقجرارات  ـ 87012000



HS. Code الوصف Description 

 Track-laying tractors - (  TRAK LAYING)  بجنازيرجرارات  ـ 87013000

   Other - غيرها ـ 87019000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87019090

 Motor vehicles for the transport of 10 or more persons, including the driver السائق فيهممعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن  سيارات  8702

 With compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) - (ديزل أو نصف ديزل)ذي مكابس يتم االشتعال فيها بالضغط  بمحركمجهزة  ـ 87021000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87021019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87021090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87021099

   Other - غيرها ـ 87029000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87029019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87029090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87029099

 البندعدا الداخلة منها في )من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل األشخاص  غيرهاو  سيارات 8703
 سيارات السباق و" األستيشن"، بما في ذلك سيارات (01.12

Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons 

(other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars 

ج؛ سيارات خاصة لنقل األشخاص في مالعب الجولف، خصيصا للسير على الثل مصممةسيارات  ـ 87031000
 مماثلة سياراتو 

- Vehicles specially designed for travelling on snow; golf cars and similar vehicles 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87031090

 :Other vehicles, with spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine - رمجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة يتم االشتعال فيها بالشر  أخر،سيارات  ـ 87032000

 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc --  0سم 0111ـ سعة أسطواناتها ال تتجاوز  ـ 87032100

يتم  أنستخدم لهذه الغاية، شريطة مجهزة أو معدة لتجهز خصيصا لنقل الجثث للدفن و ت سياراتـ ـ  ـ 87032130
 (مشروط)الموافقة على استيرادها من قبل المدير قبل االستيراد 

--- Vehicles specially designed as ambulances and hearses 

 Furnished vehicles prepared for picnics (campers) --- إسعاف، هيكل مركب علية غرفة السائق والتي تستخدم لتجميع سيارات اإلسعاف سياراتـ ـ  ـ 87032140

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87032190

 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc -- 0سم 0011و ال تتجاوز  0سم 0111تزيد عن  أسطواناتهاـ سعة  ـ 87032200



HS. Code الوصف Description 

يتم  أنصيصا لنقل الجثث للدفن و تستخدم لهذه الغاية، شريطة مجهزة أو معدة لتجهز خ سياراتـ ـ  ـ 87032230
 (مشروط)الموافقة على استيرادها من قبل المدير قبل االستيراد 

--- Vehicles specially designed as ambulances and hearses 

 Furnished vehicles prepared for picnics (campers) --- ات اإلسعافإسعاف، هيكل مركب علية غرفة السائق و التي تستخدم لتجميع سيار  سياراتـ ـ  ـ 87032240

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87032290

 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc -- 0سم 0111و ال تتجاوز  0سم 0011تزيد عن  أسطواناتهاـ سعة  ـ 87032300

 With engine capacity exceeding 1500 cc but less than 2000 cc --- (مشروط( )تكسي)األجرة  اراتسيـ ـ  ـ 87032310

 Of a cylinder capacity exceeding 2000 cc but not exceeding 2500 cc --- (باصات) حافالتـ ـ  ـ 87032320

 10b المادةيها من المشرف على النقل وفق للعمل للنقل السياحي و الرحالت، موافق عل معدةـ ـ ـ  ـ 87032321
، طالما 0101لعام ( استئجارهاالنقل و الرحالت بالمركبات و )من أمر مراقبة البضائع و الخدمات 
 (مشروط)بقيت الموافقة المشار إليها قيد العمل 

---- Vehicles specially designed as ambulances and hearses 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87032329

ترخيص  على  بناءالسياحة   و  للرحالتبضائع أو ركاب لالستخدام في النقل   نقل  سيارات  ــ  ـ 87032330
و  بالمركباتالنقل و الرحالت )الخدمات     و  البضائع  مراقبة  أمر  من  1وفق المادة  

 كامل ا تتحقق  أن  على ( البند  هذا  في  بالترخيص  إليهيشار  )، 0101لعام ( استئجارها

--- of a cylinder capacity exceeding 2500cc but not exceeding 3000cc 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87032390

 Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc -- 0سم 0111تزيد عن  أسطواناتهاـ سعة  ـ 87032400

 Vehicles specially designed as ambulances and hearses --- (شروطم( )تكسي)األجرة  سياراتـ ـ  ـ 87032410

 Furnished vehicles prepared for picnics (campers) --- (باصات) حافالتـ ـ  ـ 87032420

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87032429

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87032490

 Other vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or - (ديزل أو نصف ديزل)ذي مكابس يتم االشتعال فيها بالضغط مجهزة بمحرك  أخر،سيارات  ـ 87033000

semi-diesel): 

 Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc -- 0سم 0011ال تزيد عن  أسطواناتهاـ سعة  ـ 87033100

يتم  أنمجهزة أو معدة لتجهز خصيصا لنقل الجثث للدفن و تستخدم لهذه الغاية، شريطة  سياراتـ ـ  ـ 87033130
 (مشروط)الموافقة على استيرادها من قبل المدير قبل االستيراد 

--- Vehicles specially designed as ambulances and hearses 
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 Furnished vehicles prepared for picnics (campers) --- علية غرفة السائق و التي تستخدم لتجميع سيارات اإلسعافإسعاف، هيكل مركب  سياراتـ ـ  ـ 87033140

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87033190

 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc -- 0سم 1011و ال تتجاوز  0سم 0011تزيد عن  أسطواناتهاـ سعة  ـ 87033200

 -: Of  a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc --- (مشروط( )تكسي)األجرة  سياراتـ ـ  ـ 87033210

 Of a cylinder capacity exceeding 2000 cc but not exceeding 2500 cc --- (باصات) حافالتـ ـ  ـ 87033220

معدة للعمل للنقل السياحي و الرحالت، موافق عليها من المشرف على النقل وفق  باصاتـ ـ ـ  ـ 87033221
لعام ( استئجارهاالنقل و الرحالت بالمركبات و )من أمر مراقبة البضائع و الخدمات  10b المادة

 (مشروط)، طالما بقيت الموافقة المشار إليها قيد العمل 0101

---- Vehicles specially designed as ambulances and hearses 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87033229

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87033290

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87033299

 Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc -- 0سم 1011تتجاوز  أسطواناتهاـ سعة  ـ 87033300

 Of a cylinder capacity exceeding 2500 cc but not exceeding 3000 cc --- (مشروط( )تكسي)األجرة  سياراتـ ـ  ـ 87033310

 Of a cylinder capacity exceeding 3000 cc --- (باصات) حافالتـ ـ  ـ 87033320

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87033329

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87033390

   Other - هاغير  ـ 87039000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87039019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87039090

 Of a cylinder capacity exceeding 1500 cc but not exceeding 2000 cc ---- كغ 0011تزيد عن ( مع الحمولة القصوى)إجمالي قائم  بوزنـ ـ ـ  ـ 87039092

 Of a cylinder capacity exceeding 2000 cc but not exceeding 2500 cc ---- كغ 1111ال يزيد عن ( مع الحمولة القصوى)قائم  إجمالي بوزنـ ـ ـ  ـ 87039093

 Of a cylinder capacity exceeding 2500 cc but not exceeding 3000 cc ---- (مركبة رحالت ميدانيه ) بسط  مركبةـ ـ ـ  ـ 87039094

   Other ---- غيرهاـ  ـ ـ ـ 87039099

 Motor vehicles for the transport of goods لنقل البضائع سيارة  8704
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 Dumpers designed for off-highway use - لالستعمال خارج الطرق العامة مصممة" دمبر"من نوع  ةسيار  قالبةسيارات  ـ 87041000

-Other, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi - (ديزل أو نصف ديزل)تعال فيها بالضغط بمحرك ذي مكابس يتم االش مجهزةغيرها،  ـ 87042000

diesel): 

 g.v.w. not exceeding 5 tonnes -- أطنان 0( مع الحمولة القصوى)وزنها اإلجمالي القائم  يتجاوزـ ال  ـ 87042100

اإلطفاء  أجهزةبموافقة مدير اإلطفاء أو الشخص المخول من قبله، إذا تم الموافقة على  وردةمستـ ـ  ـ 87042130
الحريق إلطفاء الحريق  لمكافحةمن قبل المدير و ركبت عليها و طالما بقيت في الخدمة كسيارة 

 (مشروط)

--- Double cabin ,hand-driven only especilly designed for cripples 

 طالما( مثل رشاشات أو رشاشات و مماسح)سيركب عليها أجهزة خاصة لتنظيف الشوارع  التيـ ـ  ـ 87042140
 بقيت تستخدم لتنظيف الشوارع

--- Double-cabin pick-up 

 Van vehicles --- نقل و تركات خفيفة أو سيارات تجارية مفتوحة سياراتـ ـ  ـ 87042150

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87042159

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87042190

 g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes -- طنا 11أطنان وال يتجاوز  0عن ( مع الحمولة القصوى)اإلجمالي القائم  وزنهاـ يزيد  ـ 87042200

 g.v.w. exceeding 20 tonnes -- طنا 11( مع الحمولة القصوى)وزنها اإلجمالي القائم  يتجاوزـ  ـ 87042300

 :Other, with spark-ignition internal combustion piston engine - بمحركات ذات مكابس يتم االشتعال فيه بالشرر مجهزةغيرها،  ـ 87043000

 g.v.w. not exceeding 5 tonnes -- أطنان 0( مع الحمولة القصوى)وزنها اإلجمالي القائم  يتجاوزـ ال  ـ 87043100

اإلطفاء  أجهزةبموافقة مدير اإلطفاء أو الشخص المخول من قبله، إذا تم الموافقة على  مستوردةـ ـ  ـ 87043130
الحريق إلطفاء الحريق  لمكافحةمن قبل المدير و ركبت عليها و طالما بقيت في الخدمة كسيارة 

 (مشروط)

--- Double cabin ,hand-driven only especilly designed for cripples 

 طالما( مثل رشاشات أو رشاشات و مماسح)سيركب عليها أجهزة خاصة لتنظيف الشوارع  التيـ ـ  ـ 87043140
 بقيت تستخدم لتنظيف الشوارع

--- Double-cabin pick-up 

 Van vehicles --- نقل و تركات خفيفة أو سيارات تجارية مفتوحة سياراتـ ـ  ـ 87043150

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87043159

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87043190

 g.v.w. exceeding 5 tonnes -- أطنان 0عن ( مع الحمولة القصوى)اإلجمالي  وزنهاـ يزيد  ـ 87043200
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   Other - غيرها ـ 87049000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87049090

) رئيسية لنقل األشخاص أو البضائع،  بصفةان منها معدا الستعماالت خاصة، غير ما ك سيارة  8705
إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات  سياراتمثل سيارات، القطر السيارات الرافعة، 

 (سيارات الورش المتنقلة وسيارات التصوير باألشعة الرش،الكنس، سيارات الفرش أو 

Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the 

transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire-

fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, 

mobile work 

 Crane lorries (mobile cranes) - رافعةسيارات  ـ 87051000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87051019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87051090

 Mobile drilling derricks - أو السبر للحفر" ديريك"سيارات  ـ 87052000

 Fire fighting vehicles - الحرائق إطفاءسيارات  ـ 87053000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87053090

 Concrete-mixer lorries (concrete-mixers) - الخرسانة خلطسيارات  ـ 87054000

   Other - غيرها ـ 87059000

 Road sweeping and spraying vehicles, mobile radiological units, mobile clinics, snow --- مبنية خصيصا للكنس و أو الرش سياراتـ ـ  ـ 87059010

ploughs 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87059090

 Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705 01.10لغاية  01.11مجهزة بمحركاتها، للمركبات الداخلة في البنود من ( شاسيهات) هياكل 8706

كغ  0011يزيد عن ( ة القصوىمع الحمول)في بناء الباصات ذات وزن إجمالي قائم  المستخدمةـ ـ  ـ 87060010
 (مشروط)

--- Tractor chassis 

إذا  فقط،في بناء سيارات اإلسعاف التي تخدم في المؤسسات الطبية لنقل المرضى  المستخدمةـ ـ  ـ 87060020
 (مشروط)تم اعتماد المؤسسة من قبل المدير في وزارة الصحة ألغراض هذا البند 

--- Chassis for vehicles of headings 87.02 to 87.05, imported by lisenced factories 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87060090

 Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8701 to 8705 ، بما في ذلك غرف القيادة01.10لغاية  01.11الداخلة في البنود من  للمركبات أبدان، 8707

  For the vehicles of heading 87.03 - 01.10الداخلة في البند  للسيارات ـ 87071000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87071090
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   Other - غيرها ـ 87079000

 Tractor bodies --- للباصات( شاسي) هياكلـ ـ  ـ 87079010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87079019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87079090

 Parts and accessories of the motor vehicles of heading 8701 to 8705 01.10لغاية  01.11السيارات السيارة الداخلة في البنود من  لوازمو  أجزاء 8708

 Bumpers and parts therof - و أجزاؤها الصدماتواقيات  ـ 87081000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87081090

 :Other parts and accessories of bodies (including cabs) - (بما في ذلك غرف القيادة)لوازم أخر لألبدان  وأجزاء  ـ 87082000

 Safety seat belts -- األمان أحزمةـ  ـ 87082100

   Other -- غيرهاـ  ـ 87082900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87082990

 :Brakes and servo-brakes and parts thereof - ، و أجزاؤها(فرامل سرفو)مساعدة  و مكابح( فرامل)مكابح  ـ 87083000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87083019

   Other -- غيرهاـ  ـ 87083090

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87083099

 Gear boxes (transmissions) - (جيربوكس)السرعة  تغييرعلب  ـ 87084000

 تلكالزراعية أو المستخدمة في حرث األرض، شريطة أن يختلف وزنها و شكلها عن  للجراراتـ ـ  ـ 87084010
 المستخدمة في السيارات األخرى

--- Imported by factories licensed to assemble and manufacture vehicles 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87084090

 Drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission - مغيرة للسرعة، و إن كانت مزودة بمكونات أخرى لنقل الحركةذات تركيبات  دافعةمحاور  ـ 87085000

components 

 تلكالزراعية أو المستخدمة في حرث األرض، شريطة أن يختلف وزنها و شكلها عن  للجراراتـ ـ  ـ 87085010
 السيارات األخرى المستخدمة في

--- Imported by factories licensed to assemble and manufacture motor vehicles 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87085090

 Road wheels and parts and accessories thereof - و أجزاؤها و لوازمها( عجالت)دواليب  ـ 87087000
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87087090

 Suspension shock-absorbers - "أمورتيسورات"التعليق  صدماتماصات  ـ 87088000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87088090

 :Other parts and accessories - أخر ولوازمأجزاء  ـ 87089000

 Radiators -- (رادياتورات)حرارة بالماء  مبرداتـ  ـ 87089100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87089190

 Silencers (mufflers) and exhaust pipes -- صوت و مواسير عادم كاتماتـ  ـ 87089200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87089290

 Clutches and parts thereof -- و أجزاؤها( دبرياج)  معشقاتـ  ـ 87089300

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87089390

 Steering wheels, steering columns and steering boxes -- و علب القيادة و أعمدة طاراتـ  ـ 87089400

 تلكالزراعية أو المستخدمة في حرث األرض، شريطة أن يختلف وزنها أو شكلها عن  للجراراتـ ـ  ـ 87089410
 المستخدمة في السيارات األخرى

--- Imported as units by factories licensed to assemble and manufacture vehicles 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87089490

   Other -- غيرهاـ  ـ 87089900

 تلكالزراعية أو المستخدمة في حرث األرض، شريطة أن يختلف وزنها أو شكلها عن  للجراراتـ ـ  ـ 87089910
 المستخدمة في السيارات األخرى

--- Roughly moulded metallic parts (blanks) which needs further rolling and polishing(1) 

 Tractor tracks --- 0110.1101بالجرارات المعفاة من الضريبة، غير مذكورة في البند  خاصةـ ـ  ـ 87089920

 Coupling devices and accessories thereof imported by manufacturers of trailers and --- شمس، ستائر أو واقيات من الشمس للنوافذ، جميعها مما يستخدم داخل السيارة حاجباتـ ـ  ـ 87089940

semi-trailers 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87089990

مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من األنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو  غير سيارات، 8709
في  المستعملةرة؛ سيارات جر من األنواع أو المطارات، لنقل البضائع لمسافات قصي الموانئ

 محطات السكك الحديدية؛أجزاء السيارات المذكورة أعاله

Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the 

type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport 

of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the fore 

 :Vehicles - سيارات ـ 87091000
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 Electrical -- كهربائيةـ  ـ 87091100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87091190

   Other -- غيرهاـ  ـ 87091900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87091990

 Parts - أجزاء ـ 87099000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87099090

 Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with مدرعة حربية، و إن كانت مجهزة بأسلحة؛ أجزاؤها سياراتو  دبابات 8710

weapons, and parts of such vehicles 

و دراجات عادية مزودة بمحرك مساعد، و إن كانت بمركبات جانبية؛ مركبات  نارية، تدراجا 8711
 للدراجات جانبية

Motor-cycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or 

without side-cars; side-cars 

 With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity not - 0سم 01عة اسطواناتها ذي مكابس متناوبة ال تتجاوز س بمحركمجهزة  ـ 87111000

exceeding 50 cc 

 With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 50 - 0سم 101و ال تتجاوز  0سم 01ذي مكابس متناوبة تزيد سعة اسطواناتها عن  بمحركمجهزة  ـ 87112000

cc but not exceeding 250 cc 

 Hand-driven only, for cripples --- أو ثالث عجالت بعجلتين" سكوتر"من نوع  دراجاتـ ـ  ـ 87112010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87112090

 With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding - 0سم 011و ال تتجاوز  0سم 101اناتها عن ذي مكابس متناوبة تزيد سعة اسطو  بمحركمجهزة  ـ 87113000

250 cc but not exceeding 500 cc 

 Hand-driven only, for cripples --- أو ثالث عجالت بعجلتين" سكوتر"من نوع  دراجاتـ ـ  ـ 87113010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87113090

 With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding - 0سم 011و ال تتجاوز  0سم 011ذي مكابس متناوبة تزيد سعة اسطواناتها عن  بمحركمجهزة  ـ 87114000

500 cc but not exceeding 800 cc 

 Hand-driven only, for cripples --- أو ثالث عجالت بعجلتين" سكوتر"من نوع  دراجاتـ  ـ ـ 87114010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87114090

 With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding - 0سم 011ذي مكابس متناوبة تزيد سعة أسطواناتها عن  بمحركمجهزة  ـ 87115000

800 cc 

 Hand-driven only, for cripples --- أو ثالث عجالت بعجلتين" سكوتر"من نوع  دراجاتـ ـ  ـ 87115010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87115090
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   Other - غيرها ـ 87119000

 طالماير على الطرقات و بمحرك كهربائي و التي ال يصدر لها ترخيص أو تصريح للس تدفعـ ـ  ـ 87119010
 بقيت ال تسير على الطرقات

--- Hand-driven only, for cripples 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 87119019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87119090

بما في ذلك الدراجات ذات الثالث عجالت و صندوق )ذات عجلتين و دراجات أخر  عادية دراجات 8712
 ن محركات، بدو(للتوزيع

Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorized 

 Carriages for disabled persons, whether or not motorised or otherwise mechanically عجالت و عربات أخر للمعاقين، و إن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى ذات مقاعد 8713

propelled 

 Not mechanically propelled - دفع آليةدون  ـ 87131000

   Other - غيرها ـ 87139000

 Parts and accessories of vehicles of headings 8711 to 8713 01.10 لغاية  01.11للسيارات الداخلة في البنود من  لوازمو  أجزاء 8714

 :Of motorcycles (including mopeds) - (العادية بمحركات ثابتةبما في ذلك الدراجات )النارية  للدراجات ـ 87141000

 Saddles -- (مقاعد)ـ سروج  ـ 87141100

   Other -- غيرهاـ  ـ 87141900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87141990

 Of carriages for disabled persons - عجالت أو العربات األخر للمعاقين ذاتلمقاعد  ـ 87142000

   Other - غيرها ـ 87149000

 Frames and forks, and parts thereof -- و أذرع شوكية، و أجزاؤها هياكلـ  ـ 87149100

 Wheel rims and spokes -- و أسياخ عجالت( جنوط) أطواقـ  ـ 87149200

 طارات( ل المراكزعدا مراكز العجالت ذات الفرامل بالتعشيق و فرام)أو محاور عجالت  مراكزـ  ـ 87149300
 مسننة للعجالت الطليقة

-- Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes, and free-wheel sprocket-wheels 

 Brakes, including coaster braking hubs, and hub brakes, and parts thereof -- أجزاؤهابما في ذلك مراكز العجالت ذات الفرامل بالتعشيق، و فرامل المراكز، و  فرامل،ـ  ـ 87149400

 Saddles -- (مقاعد)ـ سروج  ـ 87149500

 Pedals and crank-gear, and parts thereof -- أذرع تدور و أجزاؤها و" دواسات" بداالتـ  ـ 87149600
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   Other -- غيرهاـ  ـ 87149900

 Baby carriages and parts thereof األطفال و أجزاؤها لنقل عربات 8715

 Other --- أجزاءـ ـ  ـ 87150090

 Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof مقطورات نصفية؛ سيارات أخر غير آلية الدفع؛ أجزاؤها و" روادف"مقطورات 8716

 Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping - للسكن أو للمخيم ،"كارافان"لقافالت و مقطورات نصفية من طراز ا مقطورات ـ 87161000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87161090

 Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for agricultural purposes - و مقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ، لألغراض زراعية مقطورات ـ 87162000

 :Other trailers and semi-trailers for the transport of goods - و مقطورات نصفية أخر لنقل البضائع مقطورات ـ 87163000

 Tanker trailers and tanker semi-trailers -- صهاريجـ  ـ 87163100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87163190

   Other -- غيرهاـ  ـ 87163900

 شخصبمكافحة الحريق، مستوردة بموافقة المفتش العام في خدمة مكافحة الحريق أو أي  خاصةـ ـ  ـ 87163910
 مخول من قبله

--- Semi-trailers designed for semi-trailer tractors 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87163990

 Other trailers and semi-trailers - و مقطورات نصفية أخر مقطورات ـ 87164000

 شخصبمكافحة الحريق، مستوردة بموافقة المفتش العام في خدمة مكافحة الحريق أو أي  خاصةـ ـ  ـ 87164010
 مخول من قبله

--- Semi-trailers designed for semi-trailer tractors 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87164090

 Other vehicles - أخرعربات  ـ 87168000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87168090

 Parts - أجزاء ـ 87169000

 Axles --- (عجالت مصبوبة)مركب عليها عجالت غير قابلة للنفخ  جنطاتـ ـ  ـ 87169010

 Empty axles imported by factories licensed to manufacture trailers and semi-trailers --- ، و فرامل0100.1101عجالت، غير مذكورة في البند  محاور،ـ ـ  ـ 87169020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 87169090
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 .Aircraft, spacecraft, and parts thereof ومركبات فضائية وأجزاؤها جوية مركبات 88

 المركباتغيرها من  و" دلتا حةأجن"مناطيد مسيرة؛ طائرات شراعية و أشرعة طائرة  و بالونات 8801
 الجوية غير المصممة للدفع بقوة محركة

Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft 

بما )فضائية  مركبات؛ (الطائرات العادية و" الهليكوبتر"مثل الطائرات العمودية )أخر  جوية مركبات 8802
 مدارية المركباتوعربات إطالق المركبات الفضائية أو ( الصناعيةفي ذلك األقمار 

Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes); spacecraft (including satellites) 

and suborbital and spacecraft launch vehicles 

 :Helicopters - "هليكوبتر"العمودية  الطائرات ـ 88021000

 Of an unladen weight not exceeding 2,000 kg -- كغ 1111وزنها فارغة  يتجاوزـ ال  ـ 88021100

 Of an unladen weight exceeding 2,000 kg -- كغ 1111فارغة عن  وزنهاـ يزيد  ـ 88021200

 Airplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000 kg - كغ 1111و مركبات جوية أخر،ال يتجاوز وزنها فارغة  عاديةطائرات  ـ 88022000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 88022090

 Airplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding - كغ 00111كغ و ال يتجاوز  1111و مركبات جوية أخر، يزيد وزنها فارغة عن  عاديةطائرات  ـ 88023000

15,000 kg 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 88023090

 Airplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000 kg - كغ 00111و مركبات جوية أخر، يزيد وزنها فارغة عن  عاديةطائرات  ـ 88024000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 88024090

 المركباتو عربات إطالق المركبات الفضائية أو ( بما في ذلك األقمار الصناعية) فضائيةمركبات  ـ 88026000
 المدارية

- Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles 

 Parts of goods of heading 8801 or 8802 00.12أو  00.11الداخلة في البند  األجهزة أجزاء 8803

 Propellers and rotors and parts thereof - أدوات دواره، و أجزاؤها ومراوح  ـ 88031000

 Under-carriages and parts thereof - الهبوط و أجزاؤها مجموعات ـ 88032000

 Other parts of airplanes or helicopters - للطائرات العادية أو الطائرات العمودية أخرأجزاء  ـ 88033000

   Other - غيرها ـ 88039000

 و( بما في ذلك مظالت الهبوط المسيرة و مظالت المنحدرات) ،"باراشوت" هبوط مظالت 8804
 أجزاؤها و لوازمها ؛"روتوشوت"

Parachutes (including dirigible parachutes and paragliders) and rotochutes; parts 

thereof and accessories thereto 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 88040019
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 88040090

المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، و تجهيزات  إطالق أجهزة 8805
 أجهزة أرضية للتدريب على الطيران؛ أجزاء األصناف أعاله مماثلة؛

Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying trainers; parts 

of the foregoing articles 

 والمركبات الجوية، و أجزاؤها؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن،  إطالقأجهزة  ـ 88051000
 التجهيزات المماثلة، و أجزاؤها

- Aircraft launching gear and parts thereof; deck-arrestor or similar gear and parts thereof 

 :Ground flying trainers and parts thereof - للتدريب على الطيران و أجزاؤها أرضيةأجهزة  ـ 88052000

 Air combat simulators and parts thereof -- تشبيهية للمعارك الجوية واجزائها أجهزةـ  ـ 88052100

   Other -- غيرهاـ  ـ 88052900

 Ships, boats and floating structures ومنشات عائمة وقوارب سفن 89

 األشخاصشحن، زوارق و سفن مماثلة لنقل  سفن" بوت فيري"رحالت و معديات  بواخرو  سفن 8901
 أو البضائع

Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo ships, barges and similar vessels for 

the transport of persons or goods 

 من" بوت فيري"رحالت و سفن مماثلة معدة بصفة رئيسة لنقل األشخاص؛ معديات  بواخرسفن و  ـ 89011000
 جميع األنواع

- Cruise ships, excursion boats and similar vessels principally designed for the transport of 

persons; ferry-boats of all kinds 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 89011090

 Tankers - صهاريجسفن  ـ 89012000

 Refrigerated vessels, other than those of subheading 8901.20 - 0110.11عدا تلك الداخلة في البند الفرعي  براداتسفن  ـ 89013000

 Other vessels for the transport of goods and other vessels for the transport of both persons - ائع و سفن أخر لنقل األشخاص و البضائع معالنقل البض أخرسفن  ـ 89019000

and goods 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 89019090

 Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery مصانع و سفن أخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها سفنصيد؛  سفن 8902

products 

 Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes (كانو)أخر و زوارق للنزهة أو لرياضة؛ قوارب التجديف و زوارق خفيفة  مراكبو  يخوت 8903

 Inflatable - للنفخلة قاب ـ 89031000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 89031090

   Other - غيرها ـ 89039000
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 Sailboats, with or without auxiliary motor -- شراعية، و إن كانت مزودة بمحرك مساعد قواربـ  ـ 89039100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 89039190

 Motorboats, other than outboard motorboats -- (غير ثابت)وارب ذات المحرك الجانبي بمحركات، عدا الق قواربـ  ـ 89039200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 89039290

   Other -- غيرهاـ  ـ 89039900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 89039990

 Tugs and pusher craft و سفن دافعة قاطرة سفن 8904

و  عائمة، روافع" كراكات"إطفاء الحرائق، و سفن جارفة أو كاسحة ضوئي، سفن  إرشاد سفن 8905
أحواض سفن  الرئيسية؛غيرها من السفن التي تعتبر المالحة فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها 

 عائمة؛ أرصفة عائمة أو غاطسه للحفر أو اإلنتاج

Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes, and other vessels the navigability 

of which is subsidiary to their main function; floating docks; floating or submersible 

drilling or production platforms 

 Dredgers - "كراكات"أو كاسحة  جارفةسفن  ـ 89051000

 Floating or submersible drilling or production platforms - أو غاطسه للحفر أو اإلنتاج عائمةأرصفة  ـ 89052000

   Other - غيرها ـ 89059000

 Other vessels, including warships and lifeboats other than rowing boats في ذلك السفن الحربية و قوارب النجاة، عدا قوارب التجديف بماأخر،  سفن 8906

 Warships - حربية سفنـ ـ  ـ 89061000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 89069000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 89069019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 89069090

أخر مثل الطوافات و الخزانات و الصناديق الغاطسه إلرساء أسس الجسور، و  عائمة منشآت 8907
 اإلرساء و عوامات الربط أو اإلرشاد والمنارات منصات

Other floating structures (for example, rafts, tanks, coffer-dams, landing-stages, 

buoys and beacons) 

 Inflatable rafts - للنفخ قابلةطوافات  ـ 89071000

   Other - غيرها ـ 89079000

 Vessels and other floating structures for breaking up "التخريد"عائمة أخر قيد التحطيم  منشآتو  سفن 8908

 ,SECTION XVIII - OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHICأو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو  للبصرياتأدوات وأجهزة : 10 القسم 18
MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL 
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والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو  للقياسللقياس أو للفحص و لمراقبة أو 
موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات  أدواتالجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ 

 .واألجهزة

INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL 
INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF   

ي أو للقياس أو للفحص أو للقياس  الفوتوغرافي أو السينمائ التصويروأجهزة للبصريات أو  أدوات 90
 أجزاء ولوازم هذه األدوات أو األجهزة الجراحة؛الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو  والضبط

Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or 

surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof. 

؛ 00.00و حزم من ألياف بصرية؛ كابالت من ألياف بصرية، عدا الداخلة في البند  بصرية ألياف 9001
و مرايا و  مناشير، و (بما فيها العدسات الالصقة)ألواح و صفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات 

غير من زجاج  منهاغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان 
 مشغول بص

Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of 

heading No 8544; sheets and plates of polarising material; lenses (including contact 

lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, 

other 

 Optical fibres, optical fibre bundles and cables - و حزم و كابالت من ألياف بصرية بصرية،ألياف  ـ 90011000

 Sheets and plates of polarizing material - صفائح من مواد مستقطبة وألواح  ـ 90012000

 Contact lenses - الصقةعدسات  ـ 90013000

 Spectacle lenses of glass - من زجاج للنظاراتعدسات  ـ 90014000

 Spectacle lenses of other materials - من مواد أخر للنظاراتعدسات  ـ 90015000

   Other - غيرها ـ 90019000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90019090

انت، مركبة، تشكل أجزاء و مرايا و غيرها من عناصر بصرية، من أية مادة ك مناشيرو  عدسات 9002
 لألجهزة و األجهزة، عدا ما كان منها من زجاج عدا المشغولة بصريا تركيباتأو 

Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being 

parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass 

not optically worked 

 :Objective lenses - المرئياتعدسات  ـ 90021000

السينمائية  أوأو ألجهزة عرض الصور أو لألجهزة الفوتوغرافية ( الكاميرات)التقاط الصور  ألجهزةـ  ـ 90021100
 لتكبير أو تصغير الصور

-- For cameras, projectors or photographic enlargers or reducers 

   Other -- غيرهاـ  ـ 90021900

 Filters - (فالتر)مرشحات  ـ 90022000

   Other - غيرها ـ 90029000
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 Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts thereof للنظارات أو لألصناف المماثلة، و أجزاؤها ركائبو  أطر 9003

 :Frames and mountings - ركائبر و أط ـ 90031000

 Of plastics -- لدائنـ من  ـ 90031100

 Of other materials -- أخر موادـ من  ـ 90031900

 Parts - أجزاء ـ 90039000

 Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other أو واقية أو غيرها، و ما يماثلها مصححة نظارات 9004

 Sunglasses - شمسيةنظارات  ـ 90041000

   Other - غيرها ـ 90049000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90049090

و مناظير فلكية و غيرها من المناظر البصرية و ( مفردة العين أو مزدوجة) مقربة مناظير 9005
 (بالراديو)كية أجهزة فلكية أخر و قواعدها، عدا األجهزة الفلكية الالسل قواعدها؛

Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor; other 

astronomical instruments and mountings therefor, but not including instruments for 

radio-astronomy 

   Binoculars - مزدوجة العين مقربةمناظير  ـ 90051000

   Other instruments - أخرأجهزة  ـ 90058000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90058090

   Parts and accessories (including mountings) - (بما فيها القواعد)لوازم  وأجزاء  ـ 90059000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90059090

؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف (عدا آالت التصوير السينمائي)الفوتوغرافي  التصوير أجهزة 9006
 التفريغالفوتوغرافي، بما فيها اللمبات و األنابيب الوامضة ، عدا لمبات و أنابيب  للتصوير

 00.00الداخلة في البند 

Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight 

apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of heading 8539 

   Cameras of a kind used for preparing printing plates or cylinders - من األنواع المستعملة لتحضير كليشيهات أو اسطوانات الطباعة تصويرأجهزة  ـ 90061000

الجراحي  خصيصا للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو الفحص الطبي أو مصممةأجهزة  ـ 90063000
 الداخلية، و أجهزة التصوير لمختبرات الطب الشرعي أو ألغراض علم الجريمة لألعضاء

- Cameras specially designed for underwater use, for aerial survey or for medical or 

surgical examination of internal organs; comparison cameras for forensic or criminological 

purposes   

   Instant print cameras - ذات التظهير و الطبع الفوري التصويرأجهزة  ـ 90064000

   Other cameras - أخر تصويرأجهزة  ـ 90065000
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 With a through-the-lens viewfinder (single lens reflex (SLR)), for roll film of a width -- مم 00فيها من خالل عدسة انعكاس مفردة، بأفالم بشكل لفات ال يتجاوز عرضها  التصويبـ يتم  ـ 90065100

not exceeding 35 mm 

   mm آ35 آOther, for roll film of a width less than -- مم 00تعمل باألفالم بشكل لفات يقل عرضها عن  غيرها،ـ  ـ 90065200

   mm آ35 آOther, for roll film of a width of -- مم 00بعرض تعمل بأفالم بشكل لفات  غيرها،ـ  ـ 90065300

   Other -- غيرهاـ  ـ 90065900

 :Photographic flashlight apparatus and flashbulbs - (بما فيها اللمبات و األنابيب الوامضة)الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي  إحداثأجهزة  ـ 90066000

   Photographic flashlight apparatus and flashbulbs - (فالش إلكتروني)إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ  أجهزةـ  ـ 90066100

   Other -- غيرهاـ  ـ 90066900

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90069000

 For cameras -- التصوير ألجهزةـ  ـ 90069100

   Other -- غيرهاـ  ـ 90069900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90069990

أو  تسجيلو أجهزة عرض سينمائية، و إن تضمنت أجهزة  سينمائية،" كاميرات" تصوير أجهزة 9007
 إذاعة الصوت أوال

Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound 

recording or reproducing apparatus 

   Cameras - "كاميرات" تصويرأجهزة  ـ 90071000

 For film of less than 16 mm width or for double-8 mm film -- مم مزدوجة 0مم أو ألفالم  00يقل عرضها عن  ألفالمـ  ـ 90071100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90071190

   Other -- غيرهاـ  ـ 90071900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90071990

   Projectors - عرضأجهزة  ـ 90072000

 For film of less than 16 mm width --- مم 00بعرض يقل عن  ألفالمـ ـ  ـ 90072010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90072090

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90079000

 For cameras -- التصوير ألجهزةـ  ـ 90079100
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   For projectors -- العرض ألجهزةـ  ـ 90079200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90079290

للتكبير أو ( عدا السينمائية)؛ أجهزة فوتوغرافية (فانوس سحري)صور غير متحركة  عرض أجهزة 9008
 للتصغير

Image projectors, other than cinematographic; photographic (other than 

cinematographic) enlargers and reducers 

   Slide projectors - (سليد)الشرائح اإليجابية  عرضأجهزة  ـ 90081000

أو غيرها من األشكال ( ميكروفيش)أو بطاقات مصغرة  ( ميكروفيلم)مصغرة  أفالمقارئات  ـ 90082000
 أوالالمصغرة، و إن كانت قادرة على االستنساخ 

- Microfilm, microfiche or other microform readers, whether or not capable of producing 

copies   

   Other image projectors - لعرض الصور غير المتحركة أخرأجهزة  ـ 90083000

   Photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers - للتكبير أو التصغير( عدا السينمائية)فوتوغرافية  تصويرأجهزة  ـ 90084000

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90089000

بما فيها أجهزة لعرض أو رسم )لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائية  معداتو  أجهزة 9010
ي مكان ال داخلة ف و، غير مذكورة (المواد شبه الموصلة المحسسه على" الدارات"الدوائر  نماذج

 عرض شاشاتآخر من هذا الفصل؛ شاشات مضيئة لفحص صور األشعة السلبية؛ 

Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories 

(including apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised 

semi-conductor materials), not specified or included elsewhere in this chapter; 

negatosc 

أجهزة  أومعدات التظهير اآللي للورق بشكل لفات أو األفالم، الفوتوغرافية أو السينمائية،  وأجهزة  ـ 90101000
 الطبع اآللي لألفالم المظهرة على لفات من ورق فوتوغرافي

- Apparatus and equipment for automatically developing photographic (including 

cinematographic) film or paper in rolls or for automatically exposing developed film to 

rolls of photographic paper   

لفحص صور  معدات أخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي؛ شاشات مضيئة وأجهزة  ـ 90105000
 السلبية األشعة

- Other apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) 

laboratories; negatoscopes   

   Projection screens - عرضشاشات  ـ 90106000

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90109000

رية، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر بص( ميكروسكوبات) مجاهر 9011
 الصور عرض

Compound optical microscopes, including those for photomicrography, 

cinephotomicrography or microprojection 

   Stereoscopic microscopes - (ستريوسكوبية) مجسمةمجاهر  ـ 90111000

   Other microscopes, for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection - للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي و مجاهر عرض الصور أخرمجاهر  ـ 90112000

   Other microscopes - أخرمجاهر  ـ 90118000
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   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90119000

 Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus "ديفراكتوجراف"المجاهر البصرية؛ أجهزة انحراف  داع مجاهر 9012

   Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus - "ديفراكتوجراف"المجاهر البصرية؛ أجهزة انحراف  عدامجاهر  ـ 90121000

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90129000

 عداالسائل ال تؤلف أصنافا مشمولة في بنود أخر أكثر تخصيصا؛ أجهزة ليزر  الكريستال أدوات 9013
داخلة في  اللليزر؛ أدوات و أجهزة بصرية أخر، غير مذكورة و ( ديودات)الصمامات الثنائية 

 مكان آخر من هذا الفصل

Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other 

headings; lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, 

not specified or included elsewhere in this chapter 

؛ مناظير مصممة لآلالت و (بيروسكوبات)مناظير األفق األهداف لألسلحة؛  تحديدمناظير  ـ 90131000
 و األجهزة و المعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر األدوات

- Telescopic sights for fitting to arms; periscopes; telescopes designed to form parts of 

machines, appliances, instruments or apparatus of this chapter or Section XVI   

   Lasers, other than laser diodes - عدا الصمامات الثنائية لليزر ليزر،أجهزة  ـ 90132000

   Other devices, appliances and instruments - معدات و أجهزة أخر وأجهزة  ـ 90138000

 Flat panel display devices --- ةللنظر إلى الصور الفوتوغرافي أدواتـ ـ  ـ 90138010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90138090

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90139000

 Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances فيها بوصالت المالحة؛ أجهزة و أدوات أخر للمالحة بما بوصالت 9014

   Direction finding compasses - بما فيها بوصالت المالحة بوصالت، ـ 90141000

   Instruments and appliances for aeronautical or space navigation (other than compasses) - (عدا البوصالت)أجهزة للمالحة الجوية أو الفضائية  وأجهزة  ـ 90142000

   Other instruments and appliances - أجهزة أخر وأجهزة  ـ 90148000

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90149000

، و لعلم تخطيط المياه و علم (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير)للمساحة  أجهزةو  أجهزة 9015
 البوصالت؛تثناء و علم خصائص المياه و األرصاد الجوية و علم طبيعة األرض، باس المحيطات

 مقاييس األبعاد

Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, 

hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding 

compasses; rangefinders 

   Rangefinders - األبعادمقاييس  ـ 90151000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90151090
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   Theodolites and tachymeters (tacheometers) - (تاكيوميتر)و أجهزة مسح األرض ( ثيردوليت)الزاويا  قياسمزواة  ـ 90152000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90152090

   Levels - االستواءمقاييس  ـ 90153000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90153090

 Photogrammetrical surveying instruments and appliances - أجهزة المساحة بالتصوير الضوئي وأدوات  ـ 90154000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90154090

   Other instruments and appliances - أجهزة أخر وأدوات  ـ 90158000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90158039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90158090

   Parts and accessories - ولوازمأجزاء  ـ 90159000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90159090

 Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights سنتي جرام أو أقل، و إن كانت مزودة بصنجاتها 0تبلغ حساسيتها  حساسة موازين 9016

 Other --- ـ ـ اجزاء  ـ 90160090

 المناقل،" بنتوغراف"مثل آالت الرسم، و أجهزة النسخ )أو التخطيط أو الحساب  للرسم أدوات 9017
؛ أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (الحساب أقراصالهندسي، مساطر و  للرسم" أطقم"مجموعات 

 ، غير مذكورة و ال داخلة في(ايير و مقاييس السمكو مع الميكرومتراتمثل األمتار بأنواعها و )

Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, 

drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc 

calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, 

measuring rods and ta 

   Drafting tables and machines, whether or not automatic - آالت رسم، و إن كانت ذاتية الحركة وطاوالت  ـ 90171000

   Other drawing, marking-out or mathematical calculating instruments - أجهزة أخر للرسم أو التخطيط أو الحساب وأدوات  ـ 90172000

 Pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from --- تحمل إشارات بريل و مخصصة الحتياجات المكفوفين التيـ ـ  ـ 90172010

photoresist coated substrares 

 Plotters --- (الحساب)الرياضية  للحساباتـ ـ  ـ 90172020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90172090

   Micrometers, callipers and gauges - معايير و مقاييس السمك ميكرومترات، ـ 90173000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90173090
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   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90173099

   Other instruments - أخرأدوات  ـ 90178000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90178090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90178099

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90179000

للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص  أجهزةو  أدوات 9018
 كذلك أجهزة اختبار النظر و غيرها من أجهزة الطب الكهربائية و( سنتيجراف) بالوميض

Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, 

including scintigraphic apparatus, other electromedical apparatus and sight-testing 

instruments 

 مراقبةالفحص االستكشافي لوظائف الجسم أو فحص و  بما فيها أجهزة)للتشخيص  كهربائيةأجهزة  ـ 90181000
 (المعدالت الفيزيولوجية

- Electrodiagnostic apparatus (including apparatus for functional exploratory examination 

or for checking physiological parameters)   

 Electro-cardiographs -- تخطيط القلب أجهزةـ  ـ 90181100

   Ultrasonic scanning apparatus -- مسح الموجات فوق الصوتية أجهزةـ  ـ 90181200

   Magnetic resonance imaging apparatus -- تصوير الرنين المغناطيسي أجهزةـ  ـ 90181300

   Scintigraphic apparatus -- تشخيص بالومض اإلشعاعي أجهزةـ  ـ 90181400

   Other -- رهاغيـ  ـ 90181900

   Ultraviolet or infra-red ray apparatus - فوق بنفسجية أو تحت حمراء أشعةأجهزة  ـ 90182000

برحقن  ـ 90183000    Syringes, needles, catheters, cannulae and the like - و أنابيب قسطرة و كنيوالت و ما يماثلها وا 

 Syringes, with or without needles -- أو بدونها بإبرـ حقن،  ـ 90183100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90183190

   Tubular metal needles and needles for sutures -- من معدن و إبر خياطة الجروح أنبوبيةـ إبر  ـ 90183200

   Other -- غيرهاـ  ـ 90183900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90183919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90183990

   Other instruments and appliances, used in dental sciences - أدوات أخر، لطب األسنان وأجهزة  ـ 90184000

 Dental drill engines, whether or not combined on a single base with other dental -- األسنان، و إن كانت مشتركة مع معدات أخر لطب األسنان على قاعدة واحدة حفرـ آالت  ـ 90184100
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equipment 

   Other -- غيرهاـ  ـ 90184900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90184990

   Other ophthalmic instruments and appliances - أدوات أخر لطب العيون وأجهزة  ـ 90185000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90185090

 Other instruments and appliances - أخرزة أجه ـ 90189000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90189029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90189090

 أوآلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفساني؛ أجهزة عالج باألوزون أو باألكسيجين  عالج أجهزة 9019
 العالجطناعي و غيرها من أجهزة باستنشاق المواد الطبية، و أجهزة إنعاش بالتنفس االص

 بالتنفس

Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing 

apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or 

other therapeutic respiration apparatus 

 Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing - آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفساني عالجزة أجه ـ 90191000

apparatus   

 Massage basins and apparatus thereof, other than those imported by health centres --- تدليك أجهزةـ ـ  ـ 90191010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90191019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90191090

باألوزون أو باألكسيجين أو باستنشاق المواد الطبية و أجهزة إنعاش بالتنفس  عالجأجهزة  ـ 90192000
 و غيرها من أجهزة العالج بالتنفس االصطناعي

- Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic 

respiration apparatus   

 بمرشحاتأخر و أقنعة غاز، باستثناء األقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية أو  تنفس أجهزة 9020
 قابلة لالستبدال

Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having 

neither mechanical parts nor replaceable filters 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90200090

 جبائرتقويم األعضاء، بما فيها العكاكيز و األحزمة و األربطة الطبية الجراحية؛  أجهزةو  أصناف 9021
السمع  تسهيلالعظام؛ أعضاء الجسم االصطناعية؛ أجهزة  كسورو أصناف و أجهزة أخر لجبر 

 عجز أوصم و أجهزة أخر تمسك باليد أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص لل

Orthopaedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses; splints and 

other fracture appliances; artificial parts of the body; hearing aids and other 

appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a 

defect 

   Orthopaedic or fracture appliances - و أجهزة أخر لتقويم األعضاء أو جبر الكسور اصطناعيةمفاصل  ـ 90211000
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   Artificial teeth and dental fittings - وأجهزة و تركيبات األسنان اصطناعيةأسنان  ـ 90212000

 Artificial teeth -- اصطناعية أسنانـ  ـ 90212100

   Other -- غيرهاـ  ـ 90212900

   Other artificial parts of the body - أخر للجسم اصطناعيةأعضاء  ـ 90213000

 Artificial joints -- إصطناعية مفاصلـ  ـ 90213100

   Other -- غيرهاـ  ـ 90213900

   Hearing aids, excluding parts and accessories - السمع للصم، باستثناء األجزاء و اللوازم تسهيلأجهزة  ـ 90214000

   Pacemakers for stimulating heart muscles, excluding parts and accessories - القلب، باستثناء األجزاء و اللوازم نبضاتمنظمات  ـ 90215000

   Other - يرهاغ ـ 90219000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90219090

سينية و أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو غاما، و إن كانت  أشعة أجهزة 9022
أو  التصويرطبية أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة  الستعماالت

مولدات الضغط  وة و مولدات أخر لألشعة السينية العالج باألشعة و صمامات األشعة السيني
 العالي و 

Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, whether 

or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or 

radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension 

generators, 

 البيطري،سينية، و إن كانت الستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب  أشعةأجهزة  ـ 90221000
 بما فيها أجهزة التصوير أو العالج باألشعة

- Apparatus based on the use of X-rays, whether or not for medical, surgical, dental or 

veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus   

 Computed tomography apparatus -- بها بالكمبيوتر يتحكم" المقطعي"للتصوير الطبقي  أجهزةـ  ـ 90221200

   Other, for dental uses -- الستعماالت طب األسنان غيرهاـ  ـ 90221300

   Other, for medical, surgical or veterinary uses -- الستعماالت طبية أو جراحية أو بيطرية غيرها،ـ  ـ 90221400

   For other uses -- أخر الستعماالتـ  ـ 90221900

أو  جراحيةعلى استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، و إن كانت الستعماالت طبية أو  تعتمدأجهزة  ـ 90222000
 باألشعةلطب األسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العالج 

- Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for 

medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy 

apparatus   

 For medical, surgical, dental or veterinary uses -- طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب البيطري الستعماالتـ  ـ 90222100

   For other uses -- أخر الستعماالتـ  ـ 90222900
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   X-ray tubes - سينية أشعةأنابيب  ـ 90223000

   Other, including parts and accessories - ء و اللوازمفيها األجزا بماغيرها،  ـ 90229000

، و ال تصلح (مثال، في التعليم أو المعارض)و نماذج مصممة خصيصا للشرح  أدواتو  أجهزة 9023
 ألغراض أخر لالستعمال

Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational purposes (for 

example, in education or exhibitions), unsuitable for other uses 

أو  المرونةأو القابلية لالنضغاط أو ( مقاومة الشدة)الختبار الصالبة أو المتانة  أجهزةو  آالت 9024
 (أو الورق أو اللدائن النسيجيةمثل المعادن أو الخشب أو المواد )الخواص اآللية األخر للمواد 

Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity 

or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, 

paper, plastics) 

   Machines and appliances for testing metals - الختبار المعادن أجهزةآالت و  ـ 90241000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90241090

   Other machines and appliances - أخر أجهزةآالت و  ـ 90248000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90248090

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90249000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90249090

، مقاييس ضغط جوي (ترمومتر و بيرومتر)مقاييس حرارة و أدوات طافية مماثلة،  كثافة مقاييس 9025
أدوات  أي، مسّجلة أو غير مسّجلة، و (هيجرومتر و سيكرومتر)، مقاييس رطوبة الجو (بارومتر)

 مشتركة منها

Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, 

barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination 

of these instruments 

   Thermometers and pyrometers, not combined with other instruments - غير مشتركة مع أدوات أخر حرارةمقاييس  ـ 90251000

 Liquid-filled, for direct reading -- على سائال، للقراءة المباشرة تحتويـ  ـ 90251100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90251190

   Other -- غيرهاـ  ـ 90251900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90251990

   Other instruments - أخرأجهزة  ـ 90258000

 والرافعةالمخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 90258020
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية

--- for industrial use 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90258090
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   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90259000

في  األخرلقياس أو مراقبة و فحص الجريان أو االرتفاع أو الضغط أو المتغيرات   وأدوات أجهزة 9026
و  ،"مانومتر"مقاييس االرتفاع، مقاييس الضغط  الجريان،مثل مقاييس )الغازات  السوائل أو
 01.20أو  01.10أو  01.10، باستثناء األجهزة و األدوات الداخلة في البنود (الحرارةعدادات 

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or 

other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, 

manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 

9015, 9028 or 9032 

   For measuring or checking the flow or level of liquids - لمراقبة و فحص جريان أو ارتفاع السوائل أولقياس  ـ 90261000

 والرافعةالمخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 90261020
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية

--- For industrial use 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90261090

   For measuring or checking pressure - ص الضغطمراقبة و فح أولقياس  ـ 90262000

   Other ---- غيرها  ــ  ـ 90262090

   Other instruments or apparatus - أخر وأدواتأجهزة  ـ 90268000

   Other --- ـ ـ غيرها   ـ 90268090

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90269000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90269090

مقاييس  و" بوالريمتر"مثل مقاييس االستقطاب )للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي  وأدوات أجهزة 9027
أجهزة تحليل الغاز  و" سبكترومتر"أطول موجة الطيف  قياسأجهزة  و" رفراكتومتر"انكسار األشعة 

 سامية أو التمدد أوأو الم اللزوجةأو اختبار درجة  لقياسو أدوات   أجهزة؛ (أو الدخان

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, 

polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); 

instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, 

surface tension or 

   Gas or smoke analysis apparatus - الغازات أو الدخان تحليلأجهزة  ـ 90271000

أو بالتغيير الكهربائي للتركيز ( كروماتوغراف)بالفصل الكروماتوغرافي  التحليلأجهزة  ـ 90272000
 (إلكتروفوريسيز)

- Chromatographs and electrophoresis instruments   

باستخدام ( سبكتروجراف)لقياس أو تسجيل الطيف ( سبكتروفوتومتر)الطيفي  التحليلأجهزة  ـ 90273000
 (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)البصرية  اإلشعاعات

- Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical radiations (UV, 

visible, IR)   

 For industrial use --- التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية مناسبة للجسم الذي يراد فحصه األجهزةـ ـ  ـ 90273010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90273090
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   Other instruments and apparatus using optical radiations (UV, visible, IR) - (فوق البنفسجية، المرئية، تحت الحمراء)أخر تستخدم اإلشعاعات البصرية  وأدواتأجهزة  ـ 90275000

 For industrial use --- التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية مناسبة للجسم الذي يراد فحصه األجهزةـ ـ  ـ 90275010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90275019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90275090

   Other ---- يرهاغـ ـ ـ  ـ 90275099

   Other instruments and apparatus - معدات أخر وأجهزة  ـ 90278000

 For industrial use --- غازات الدم لتحليلـ ـ  ـ 90278010

 Glucometer --- للقياس الذاتي أو الفحص أو التحليل لسوائل الجسم أجهزةـ ـ  ـ 90278020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90278090

   Microtomes; parts and accessories - ؛ أجزاء و لوازم(ميكروتوم)عرضي للفحص المجهري  قطعأجهزة  ـ 90279000

 Microtomes for industrial or laboratory use --- فترة التعرض للصور مقاييسـ ـ  ـ 90279020

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90279029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90279090

   Gas meters - غازعدادات  ـ 90281000

   Liquid meters - سوائلعدادات  ـ 90282000

 for water للمياهـ ـ  ـ 90282010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90282090

   Electricity meters - كهرباءعدادات  ـ 90283000

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90289000

 Water meters المياه لعداداتـ ـ  ـ 90289010

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90289019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90289090

عدادات  ،"متر تاكسي"مثل عدادات دورات، عدادات اإلنتاج، عدادات سيارات األجرة ) أخر عدادات 9029
أو  01.10في البندين  الداخلةت، عدا األصناف ؛ مؤشرات السرعة، و تاكومترا(المسافات بالخطى

Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers and 

the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; 

stroboscopes 
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 (ستروبوسكوب)؛ أجهزة اإلبطاء الظاهري للسرعة 01.10

، عدادات مسافات و عدادات (تاكسي متر)عدادات إنتاج، عدادات سيارات أجرة   دورات،عدادات  ـ 90291000
 المسافات بالخطى، مماثلة

- Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers and the 

like   

آلية  علىرات األجرة، و التي تبين المجموع التراكمي لألجرة للعداد و ال تحتوي سيا عداداتـ ـ  ـ 90291010
 إللغائها

--- For industrial use 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90291090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90291099

   Speed indicators and tachometers; stroboscopes - (ستروبوسكوب)وتاكيمترات؛ أجهزة اإلبطاء الظاهري للسرعة  سرعةمؤشرات  ـ 90292000

 والرافعةالمخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 90292010
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية

Of the type for motor vehicles, except for the tractors are exempt from 

tax,vehicles driving on the railway 

   Other ---- غيرها  ــ ـ  ـ 90292019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90292090

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90299000

 والرافعةن الضريبة المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة م النوعـ ـ من  ـ 90299010
 السرعةالشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية و باستثناء الخاصة بعدادات 

Of the type for motor vehicles, except for the tractors are exempt from 

tax,vehicles driving on the railway 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90299090

 أجهزةوأجهزة تحليل الطيف و ( أوسيلوسكوب)تغييرات السريعة للمقادير الكهربائية ال قياس أجهزة 9030
؛  01.20في البند  الداخلةوأدوات أخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية؛ باستثناء العدادات 

 و بيتا و جاما و اإلشع ألفاأجهزة و أدوات لقياس أو كشف األشعة السينية و أشعة 

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for 

measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; 

instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, 

cosmic or other ionisi 

   Oscilloscopes and oscillographs - أدوات لقياس و كشف اإلشعاعات المؤبنة وجهزة أ ـ 90301000

أو تسجيل التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية، تعمل باألشعة الكاثودية  قياسأجهزة  ـ 90302000
 (أوسيليوسكوب و أوسيليوجراف)

- Instruments and apparatus for measuring or detecting ionising radiations   

أو القدرة  المقاومةالكثافة أو  أو" التوتر"أدوات أخر، لقياس أو مراقبة و فحص الجهد  وأجهزة  ـ 90303000
 الكهربائية، بدون أداة التسجيل

- Other instruments and apparatus, for measuring or checking voltage, current, resistance 

or power   
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 Multimeters -- بدون اداة تسجيل( ملتي متر)قياس متعددة األغراض  أجهزةـ  ـ 90303100

   Multimeters, with a recording device -- ذات اداة تسجيل( ملتي متر)قياس متعددة األغراض  أجهزةـ  ـ 90303200

   Other, without a recording device -- بدون اداة تسجيل غيرهاـ ـ  ـ 90303300

 سككللجرارات المعفاة من الضريبة والرافعات الشوكية والمركبات التي تسير على  المخصصـ ـ  ـ 90303330
 .حديدية

For tractors of free tax,vehicles driving on the railway 

   Other, with a recording device -- المستخدم للمركبات اآللية النوعـ ـ من  ـ 90303340

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90303390

   Other -- غيرهاـ  ـ 90303900

 For industrial use --- للقياس عن بعد، تعمل على أساس نقل اإلشارة من خالل شبكة الكهرباء الوطنية مصممةـ ـ  ـ 90303910

 سكككبات التي تسير على للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعات الشوكية والمر  المخصصـ ـ  ـ 90303930
 .حديدية

For tractors of free tax,vehicles driving on the railway 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90303990

مثل، مقاييس المحادثات )أخر، مصممة خصيصا لالتصاالت السلكية و الالسلكية  وأدواتأجهزة  ـ 90304000
 الخطوطامل التدخل، و أجهزة قياس الضوضاء في مقاييس مضاعفة الصوت، مقاييس ع الهاتفية،

 "(سوفومتر"

- Other instruments and apparatus, specially designed for telecommunications (for 

example, cross-talk meters, gain measuring instruments, distortion factor meters, 

psophometers)   

 :Other instruments and apparatus - أخر اتوأدو أجهزة  ـ 90308000

   Other instruments and apparatus - أو فحص األقراص الرقيقة أو األدوات من أشباه الموصالت لقياسـ  ـ 90308200

   Other, with a recording device -- ذات أداة تسجيل غيرها،ـ   ـ 90308400

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90308490

   Other -- غيرهاـ  ـ 90308900

 For industrial use --- للقياس عن بعد، تعمل على أساس نقل األشرة من خالل شبكة الكهرباء الوطنية مصممةـ ـ  ـ 90308910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90308990

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90309000

 Of instruments, apparatus and appliances for measuring or checking semiconductor --- 1101.0111و األدوات الواردة في البند  لألجهزةـ ـ  ـ 90309010

wafers or devices. 
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 والرافعةالمخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 90309020
 .ركبات التي تسير على سكك حديديةالشوكية، الم

--- Parts of instruments and appliances for measuring of checking semiconductor wafers or 

devices 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90309090

و آالت للقياس أو الفحص غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛  وأدوات أجهزة 9031
 فحص األجسام بواسطة ظاللها الجانبية هزةأج

Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or 

included elsewhere in this chapter; profile projectors 

   Machines for balancing mechanical parts - توازن األجزاء الميكانيكية ضبطآالت  ـ 90311000

 For industrial use --- التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية مناسبة للجسم الذي يراد فحصه األجهزةـ ـ  ـ 90311010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90311090

   Test benches - االختبارطاوالت  ـ 90312000

 For industrial use --- مناسبة للجسم الذي يراد فحصهالتي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية  األجهزةـ ـ  ـ 90312010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90312090

   Other optical instruments and appliances - األجسام بواسطة ظاللها الجانبية فحصأجهزة  ـ 90313000

 :Other optical instruments and appliances - أدوات بصرية أخرى وأجهزة  ـ 90314000

لفحص األقنعة أو الشبكات المستخدمة  أوالرقيقة أو األدوات أشباه الموصالت،   األقراصـ لفحص  ـ 90314100
 الموصالتفي صناعة األدوات من أشباه 

-- For inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting photomasks or reticles 

used in manufacturing semiconductor devices 

   Other -- غيرهاـ  ـ 90314900

   Other instruments, appliances and machines - أدوات و آالت، أخر وأجهزة  ـ 90318000

 For industrial use --- الفحص أو القياس المستخدمة للنسج ألجهزةـ ـ  ـ 90318010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90318090

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90319000

 Automatic regulating or controlling instruments and apparatus للتنظيم الذاتي أو المراقبة و التحكم الذاتي وأدوات أجهزة 9032

   Thermostats - (ترموستات)الحرارة  درجاتمنظمات  ـ 90321000

المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوع منـ ـ ـ  ـ 90321011
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعة

Of the type for motor vehicles, except for the tractors are exempt from 

tax,vehicles driving on the railway 
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90321019

 For industrial use --- غم011يزيد وزنها عن  الالواحدة بدون الغالف أو اللوازم،  وزن  ــ  ـ 90321020

النوع المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  منـ ـ ـ  ـ 90321021
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعة

Of the type for motor vehicles, except for the tractors are exempt from 

tax,vehicles driving on the railway 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90321029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90321090

اة من الضريبة النوع المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعف منـ ـ ـ  ـ 90321091
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعة

Of the type for motor vehicles, except for the tractors are exempt from 

tax,vehicles driving on the railway 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90321099

   Manostats - (مانوستات) ضغطمنظمات  ـ 90322000

النوع المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  منـ ـ ـ  ـ 90322011
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعة

Of the type for motor vehicles, except for the tractors are exempt from 

tax,vehicles driving on the railway 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90322019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90322090

النوع المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  منـ ـ ـ  ـ 90322091
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعة

Of the type for motor vehicles, except for the tractors are exempt from 

tax,vehicles driving on the railway 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90322099

   Other instruments and apparatus - أخر وأدواتأجهزة  ـ 90328000

 Hydraulic or pneumatic -- أو بالهواء المضغوط هيدروليكيةـ  ـ 90328100

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90328119

 For industrial use --- مستوى أخر منظماتـ ـ  ـ 90328120

النوع المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  منـ ـ ـ  ـ 90328121
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعات

Of the type for motor vehicles, except for the tractors are exempt from 

tax,vehicles driving on the railway 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90328129
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90328190

النوع المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  منـ ـ ـ  ـ 90328191
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية توالرافعا

Of the type for motor vehicles, except for the tractors are exempt from 

tax,vehicles driving on the railway 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90328199

   Other -- غيرهاـ  ـ 90328900

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90328919

غم و عملها يعتمد على وصل و فصل  101مستوى وزن الواحدة منها ال يزيد عن  منظماتـ ـ  ـ 90328920
 1101.0101كهربائية، غير مذكورة في البند  دائرة

--- For industrial use 

بة النوع المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضري منـ ـ ـ  ـ 90328921
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعات

Of the type for motor vehicles, except for the tractors are exempt from 

tax,vehicles driving on the railway 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90328929

تثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة النوع المخصص للمركبات اآللية، باس منـ ـ ـ  ـ 90328931
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعات

Of the type for motor vehicles, except for the tractors are exempt from 

tax,vehicles driving on the railway 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90328939

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90328990

النوع المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  منـ ـ ـ  ـ 90328991
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية والرافعات

Of the type for motor vehicles, except for the tractors are exempt from 

tax,vehicles driving on the railway 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90328999

   Parts and accessories - لوازم وأجزاء  ـ 90329000

 والرافعةالمخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 90329012
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية

Of the type for motor vehicles, except for the tractors are exempt from 

tax,vehicles driving on the railway 

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 90329019

النوع المخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  منـ ـ ـ  ـ 90329020
 .المركبات التي تسير على سكك حديدية الشوكية، والرافعات

--- For industrial use 



HS. Code الوصف Description 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90329090

 في، غير مذكورة و ال داخلة  01لآلالت و األجهزة و األدوات الداخلة في الفصل  لوازمو  أجزاء 9033
 مكان آخر من هذا الفصل

Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for 

machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90 

 والرافعةالمخصص للمركبات اآللية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة  النوعـ ـ من  ـ 90330020
 .الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية

Of the type for motor vehicles, except for the tractors are exempt from 

tax,vehicles driving on the railway 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 90330090

 .Clocks and watches and parts thereof  الساعات وأجزاؤها صناعة أصناف 91

قياس الفترات الزمنية، بأظرفه من ساعات جيب و ساعات مماثلة، بما فيها ساعات  ويد  ساعات 9101
 ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة معادن

Wristwatches, pocket-watches and other watches, including stopwatches, with case of 

precious metal or of metal clad with precious metal 

   Wristwatches, electrically operated, whether or not incorporating a stopwatch facility - ئيا، و إن اشتملت على عداد لقياس الفترات الزمنيةتعمل كهربا يدساعات  ـ 91011000

   With opto-electronic display only -- إظهار آلي فقط بوسيلةـ  ـ 91011100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91011190

   Other -- غيرهاـ  ـ 91011900

 Made specially for the blind خصيصا للمكفوفين مصنوعةـ ـ  ـ 91011910

 هذاغير مجمعة،شريطة أن يتم التجميع في مصنع يوافق عليه من قبل المدير لغايات  غيرها،ـ ـ  ـ 91011920
 (مشروط) المديرمن  لبند، و تحت رقابة سلطة الضريبة، و قائمة المواد المستوردة تم اعتمادها

Other, but not combined, conditioned to be collected in afactory agreed by 

Director for the purposes of this item, and under the control of the tax 

authority, and the list of imported materials were adopted by the Director 

(conditional) 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91011990

   Other wristwatches, whether or not incorporating a stopwatch facility - أخر، و إن اشتملت على أدوات لقياس الفترات الزمنية يدساعات  ـ 91012000

 With automatic winding -- (أوتوماتيكيا)التعبئة  ذاتيةـ  ـ 91012100

 Made specially for the blind خصيصا للمكفوفين مصنوعةـ ـ  ـ 91012110

 هذاغير مجمعة،شريطة أن يتم التجميع في مصنع يوافق عليه من قبل المدير لغايات  غيرها،ـ ـ  ـ 91012120
 (مشروط) المديرلبند، و تحت رقابة سلطة الضريبة، و قائمة المواد المستوردة تم اعتمادها من 

Other, but not combined, conditioned to be collected in afactory agreed by 

Director for the purposes of this item, and under the control of the tax 

authority, and the list of imported materials were adopted by the Director 

(conditional) 
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91012190

   Other -- غيرهاـ  ـ 91012900

 Made specially for the blind خصيصا للمكفوفين مصنوعةـ ـ  ـ 91012910

 هذاغير مجمعة،شريطة أن يتم التجميع في مصنع يوافق عليه من قبل المدير لغايات  غيرها،ـ ـ  ـ 91012920
 (مشروط) المديرتم اعتمادها من الضريبة، و قائمة المواد المستوردة  سلطةلبند، و تحت رقابة 

Other, but not combined, conditioned to be collected in afactory agreed by 

Director for the purposes of this item, and under the control of the tax 

authority, and the list of imported materials were adopted by the Director 

(conditional) 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91012990

   Other - غيرها ـ 91019000

   Electrically operated - كهربائياـ تعمل  ـ 91019100

 Made specially for the blind خصيصا للمكفوفين مصنوعةـ ـ  ـ 91019110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91019190

   Other -- غيرهاـ  ـ 91019900

 Made specially for the blind خصيصا للمكفوفين مصنوعةـ ـ  ـ 91019910

هذا  لغاياتغير مجمعة، شريطة أن يتم التجميع في مصنع يوافق عليه من قبل المدير  غيرها،ـ ـ  ـ 91019922
 (مشروط)من المدير  اعتمادهالبند، و تحت رقابة سلطة الضريبة، و قائمة المواد المستوردة تم 

Other, but not combined, conditioned to be collected in afactory agreed by 

Director for the purposes of this item, and under the control of the tax 

authority, and the list of imported materials were adopted by the Director 

(conditional) 
   Other --- يرهاغـ ـ  ـ 91019929

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91019990

ساعات جيب و ساعات مماثلة، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية، عدا  ويد  ساعات 9102
 01.11البند  فيالداخلة 

Wristwatches, pocket-watches and other watches, including stopwatches, other than 

those of heading 9101 

   Wristwatches, electrically operated, whether or not incorporating a stopwatch facility - تعمل كهربائيا، و إن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية يدساعات  ـ 91021000

   With opto-electronic display only -- إظهار آلي فقط بوسيلةـ  ـ 91021100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91021190
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 With opto-electronic display only -- إظهار بصري إلكتروني فقط بوسيلةـ  ـ 91021200

 هذاغير مجمعة،شريطة أن يتم التجميع في مصنع يوافق عليه من قبل المدير لغايات  غيرها،ـ ـ  ـ 91021220
 (مشروط) المديرلمستوردة تم اعتمادها من لبند، و تحت رقابة سلطة الضريبة، و قائمة المواد ا

Other, but not combined, conditioned to be collected in afactory agreed by 

Director for the purposes of this item, and under the control of the tax 

authority, and the list of imported materials were adopted by the Director 

(conditional) 
   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91021290

   Other -- غيرهاـ  ـ 91021900

 Made specially for the blind خصيصا للمكفوفين مصنوعةـ ـ  ـ 91021910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91021990

   Other wristwatches, whether or not incorporating a stopwatch facility - أخر، و إن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية يدساعات  ـ 91022000

 With automatic winding -- (أوتوماتيكيا)التعبئة  ذاتيةـ  ـ 91022100

 Made specially for the blind خصيصا للمكفوفين مصنوعةـ ـ  ـ 91022110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91022190

   Other -- غيرهاـ  ـ 91022900

 Made specially for the blind خصيصا للمكفوفين مصنوعةـ ـ  ـ 91022910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91022990

   Other - غيرها ـ 91029000

   Electrically operated - كهربائياـ تعمل  ـ 91029100

 Made specially for the blind خصيصا للمكفوفين مصنوعةـ ـ  ـ 91029110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91029190

   Other -- غيرهاـ  ـ 91029900

 Made specially for the blind خصيصا للمكفوفين مصنوعةـ ـ  ـ 91029910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91029990

 Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104 (01.10بند عدا تلك المذكورة في ال)و منبهات، تعمل بعدة حركة الساعات  بندول ساعات 9103

   Electrically operated - كهربائياتعمل  ـ 91031000
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   Other - غيرها ـ 91039000

أو الفضائية أو  الجويةو ساعات مماثلة، للسيارات أو المركبات  القيادة" تابلوهات" لوحات ساعات 9104
 أو غيرها من وسائل النقل البواخر

Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft 

or vessels 

و منبهات أخر و غيرها من أصناف صناعة الساعات، المماثلة بغير عدد حركة  بندول ساعات 9105
 الساعات

Other clocks 

   Alarm clocks - منبهات ـ 91051000

 Electrically operated -- كهربائياـ تعمل  ـ 91051100

 Made specially for the blind خصيصا للمكفوفين مصنوعةـ ـ  ـ 91051110

 Made specially for the blind تنظيم حركتها بالبندول يتمـ ـ  ـ 91051120

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91051190

   Other -- غيرهاـ  ـ 91051900

 Made specially for the blind خصيصا للمكفوفين مصنوعةـ ـ  ـ 91051910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91051990

   Wall clocks - حائطساعات  ـ 91052000

   Electrically operated - كهربائياـ تعمل  ـ 91052100

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91052190

   Other -- يرهاغـ  ـ 91052900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91052990

   Other - غيرها ـ 91059000

   Electrically operated - كهربائياـ تعمل  ـ 91059100

 Made specially for the blind خصيصا للمكفوفين مصنوعةـ ـ  ـ 91059110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91059190

   Other -- غيرهاـ  ـ 91059900

 Made specially for the blind خصيصا للمكفوفين مصنوعةـ ـ  ـ 91059910
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91059990

الوقت و أجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت،  تسجيل أجهزة 9106
 وتسجيلساعات ضبط الدوام مثل )بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تواقت  مزودة

 (الوقت و التاريخ

Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or 

otherwise indicating intervals of time, with clock or watch movement or with 

synchronous motor (for example, time-registers, time-recorders) 

   Time-registers; time-recorders - الدوام؛ ساعات تسجيل الوقت و التاريخ وقتساعات  ـ 91061000

 Parking meters - السيارات وقوفعدادات  ـ 91062000

   Other - غيرها ـ 91069000

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 91069019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91069090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 91069099

و غيرها من األجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك زمني  توقيت مفاتيح 9107
 جهاز في وقت معين لتشغيل

Time switches, with clock or watch movement or with synchronous motor 

 Watch movements, complete and assembled كاملة و مجمعة الساعات،حركة  عدد 9108

   Electrically operated - كهربائياتعمل  ـ 91081000

 With mechanical display only or with a device to which a mechanical display can be -- بضم وسيلة إظهار آلي تسمح  بأداةإظهار آلي فقط أو مزودة   بوسيلةـ  ـ 91081100

incorporated 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91081190

   With opto-electronic display only -- إظهار بصري إلكتروني فقط بوسيلةـ  ـ 91081200

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91081290

   Other -- غيرهاـ  ـ 91081900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91081990

   With automatic winding - (أوتوماتيكيا) التعبئةذاتية  ـ 91082000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91082090

   Other - غيرها ـ 91089000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91089090
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صناعة الساعات، كاملة و مجمعة، عدا عدد حركة الساعات الداخلة في البند  أصنافحركة  عدد 9109
01.10 

Clock movements, complete and assembled 

   Electrically operated - كهربائياتعمل  ـ 91091000

 Of alarm clocks -- للمنبهاتـ  ـ 91091100

 For alarms used to arrange clock movements التي يتم تنظيم حركتها بالبندول للمنبهاتـ ـ  ـ 91091110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91091190

   Other -- غيرهاـ  ـ 91091900

 المستخدمغم، محتوية على محرك توافقي، شريطة أن يكونوا من النوع  011يزيد عن  بوزنـ ـ  ـ 91091920
 كجزء من المفاتيح المؤقتة، لساعات تابعة تدار من ساعة رئيسية

Of Weight more than 500 grams, containing a an engine, provided that they 

are of the type used as part of the temporary key, for master watches 

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91091990

   Other - غيرها ـ 91099000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91099090

؛ (مجموعات لعدد الحركة)صناعة الساعات، غير مجمعة أو مجمعة جزئيا  أصنافحركة  عدد 9110
غير كاملة، مجمعة؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات  صناعة الساعات أصنافعدد حركة 
 الصنعغير تامة 

Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement 

sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock 

movements 

 :Of watches - (اليد و الجيب و ما يماثلها)الساعات  حركةعدد  ـ 91101000

 Complete movements, unassembled or partly assembled (movement sets) -- (مجموعات لعدد الحركة)غير مجمعة أو مجمعة جزئيا  كاملة،ـ  ـ 91101100

   Incomplete movements, assembled -- ساعات، غير كاملة، مجمعة حركةـ عدد  ـ 91101200

   Rough movements -- ساعات، غير تامة الصنع حركةـ عدد  ـ 91101900

   Other - غيرها ـ 91109000

 Watch cases and parts thereof ، و أجزاؤها 01.12أو  01.11الداخلة في أحد البندين  الساعات ظروف 9111

   Cases of precious metal or of metal clad with precious metal - معادن ثمينة منبقشرة   معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة منظروف  ـ 91111000

ن كانت مطلية بالذهب أو الفضة منظروف  ـ 91112000    Cases of base metal, whether or not gold- or silver-plated - معادن عادية، وا 

   Of watches - وفينخصيصا لساعات المكف مصنوعةـ ـ  ـ 91112010
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91112090

   Other cases - أخرظروف  ـ 91118000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91118090

   Parts - أجزاء ـ 91119000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91119090

 Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts أجزاؤها ألصناف صناعة الساعات الواردة في هذا الفصل، و( أطر) صناديقو  علب 9112

thereof 

   Cases - صناديقعلب و  ـ 91122000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91122090

   Parts - أجزاء ـ 91129000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 91129090

 Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof هاو أجزاؤ  ساعات أساور 9113

   Of precious metal or of metal clad with precious metal - معادن ثمينة منثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة   معادنمن  ـ 91131000

   Of base metal, whether or not gold- or silver-plated - فضةعادية، و إن كانت مطلية بالذهب أو ال معادنمن  ـ 91132000

   Other - غيرها ـ 91139000

 Other clock or watch parts ألصناف صناعة الساعات أخر أجزاء 9114

   Springs, including hairsprings - في ذلك النوابض اللولبية الدقيقة بمانوابض،  ـ 91141000

   Jewels - حجارأ ـ 91142000

   Dials - مينا ـ 91143000

   Plates and bridges - جسور وقواعد  ـ 91144000

   Other - غيرها ـ 91149000

 .Musical instruments; parts and accessories of such articles أجزاؤها ولوازمها موسيقية؛ أدوات 92

الوترية  الموسيقيةغيرها من األدوات  و" هاربيسكورد"وتري كان ذاتي الحركة؛بيانو  إنو  بيانو، 9201
 ذات المفاتيح

Pianos, including automatic pianos; harpsichords and other keyboard stringed 

instruments 
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   Upright pianos - (عمودي األوتار) قائمبيانو  ـ 92011000

   Grand pianos - (أفقي األوتار) بذيلبيانو  ـ 92012000

   Other - غيرها ـ 92019000

 Other string musical instruments (for example, guitars, violins, harps) "(الهارب"مثل القيثارة و الكمان و )وترية أخر موسيقية أدوات 9202

   Played with a bow - بقوستعزف  ـ 92021000

   Other - غيرها ـ 92029000

 Other wind musical instruments (for example, clarinets, trumpets, bagpipes) (مثل الكالرينات و األبواق و مزامير القرب)أخر، تعمل بالنفخ  موسيقية أدوات 9205

   Brass-wind instruments - نحاسية نفخأدوات  ـ 92051000

   Other - غيرها ـ 92059000

 ,Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbals, castanets "(اصاجات"مثل الطبول واألكسيلوفون و الصنوج و الصناجات )ل بالقرع تعم موسيقية أدوات 9206

maracas) 

مثل األرغن و )ينتج الصوت فيها كهربائيا أو يجب تضخيمه بوسائل كهربائية  موسيقية أدوات 9207
 (األكورديون و القيثارة

Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, 

electrically (for example, organs, guitars, accordions) 

   Keyboard instruments, other than accordions - ذات مفاتيح عدا األكورديون موسيقيةأدوات  ـ 92071000

   Other - غيرها ـ 92079000

آلية مغردة،  طيورو أورغن آلي للشوارع و  ،"أوركستريون"و أرغون لإلستعراضات  موسيقية علب 9208
هذا الفصل؛ زمارات تقليد  منمناشير موسيقية و أدوات موسيقية أخر غير داخلة في أي بند آخر 

 نداء و اإلشارة، تنفخ من أدوات ال غيرهاأصوات الحيوانات من جميع األنواع؛ أبواق نداء و 

Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing 

birds, musical saws and other musical instruments not falling within any other 

heading of this chapter; decoy calls of all kinds; whistles, call horns and other mouth-

blown sou 

   Musical boxes - موسيقيةعلب  ـ 92081000

   Other - غيرها ـ 92089000

 اللفاتمثل البطاقات و األقراص و )و لوازم ( مثل التجهيزات اآللية للعلب الموسيقية) أجزاء 9209
شوكات رنانة و  و" مترونوم"، لألدوات الموسيقية؛ أجهزة ضبط اإليقاع (لألجهزة الموسيقية اآللية

 األنواع جميع من" دياباسون"مزامير ضبط النغم 

Parts (for example, mechanisms for musical boxes) and accessories (for example, 

cards, discs and rolls for mechanical instruments) of musical instruments; 

metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds 

   Musical instrument strings - الموسيقية لألدواتأوتار  ـ 92093000

   Other - غيرها ـ 92099000
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 Parts and accessories for pianos -- و لوازم للبيانو أجزاءـ  ـ 92099100

 Parts and accessories for the musical instruments of heading 92.02 -- 11.11و لوازم لألدوات الموسيقية الداخلة في البند  أجزاءـ  ـ 92099200

   9202 آParts and accessories for the musical instruments of heading -- 11.10و لوازم لألدوات الموسيقية الداخلة في البند  أجزاءـ  ـ 92099300

   9207 آParts and accessories for the musical instruments of heading -- 11.11خلة في البند و لوازم لألدوات الموسيقية الدا أجزاءـ  ـ 92099400

   Other -- غيرهاـ  ـ 92099900

 SECTION XIX - ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES ولوازمها أجزاؤهاأسلحة وذخائر؛ : 10 القسم 19

THEREOF   

 .Arms and ammunition; parts and accessories thereof ولوازمهاؤها وذخائر؛ أجزا أسلحة 93

 Military weapons, other than revolvers, pistols and the arms of heading 9307 00.11عدا المسدسات النارية و األسلحة الداخلة في البند  حربية، أسلحة 9301

   Artillery weapons (for example, guns, howitzers and mortars) - الهاوترز ومدافع الهاون مورتركالمدافع ومدافع  مدفعيةاسلحة  ـ 93011000

 Self pushing الدفع ذاتيةـ  ـ 93011100

   Other -- غيرهاـ  ـ 93011900

 Rocket launchers; flame-throwers; grenade launchers; torpedo tubes and similar - الصواريثخ قاذفات اللهب قاذفات القنابل قاذفات الطوربيدات وقاذفات مماثلة راجماتـ  ـ 93012000

projectors   

   Other -- غيرهاـ  ـ 93019000

 Revolvers and pistols, other than those of heading 9303 or 9304 00.10أو البند  00.10عدا تلك المذكورة في البند  نارية،مسدسات  ـ 9302

 ومثل بنادق و كرابينات الصيد )أخر و أجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة  ناريةأسلحة  ـ 9303
 المصممةالرماية، أسلحة النارية تحشى من الفوهة، ومسدسات إطالق السهام و األجهزة األخر 

 سمار لقبم مسدساتفقط لقذف سهام اإلشارة، و مسدسات النارية إلطالق الذخيرة غير الحية، و 

Other firearms and similar devices which operate by the firing of an explosive charge 

(for example, sporting shotguns and rifles, muzzle-loading firearms, Very pistols and 

other devices designed to project only signal flares, pistols and revolvers for fir 

   Muzzle-loading firearms - ال تحشى من الفوهة ناريةأسلحه  ـ 93031000

 Other sporting, hunting or target-shooting shotguns, including combination shotgun-rifles - كرابينات أخر للصيد أو الرماية الرياضية متضمنة ماسورة واحدة ملساء على األقل وبنادق  ـ 93032000

  

 With measurement of no more than 5.6 mm (0.22 inches) (أنش 1.11)مم  0.0ال يزيد عن  بقياسـ ـ  ـ 93032010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 93032090

   Other sporting, hunting or target-shooting rifles - كرابينات أخر للصيد أو الرماية الرياضية وبنادق  ـ 93033000

 With measurement of no more than 5.6 mm (0.22 inches) (أنش 1.11)مم  0.0ال يزيد عن  بقياسـ ـ  ـ 93033010
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 93033090

   Other - غيرها ـ 93039000

 بنوابضز أو المسدسات التي تعمل بضغط الهواء أو بالغا ومثل البنادق و الكرابينات )أخر أسلحة 9304
 00.11، عدا تلك الداخلة في البند (و الهراوات

Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding 

those of heading 9307 

 Parts and accessories of articles of headings 9301 to 9304 00.10إلى  00.11لألصناف الداخلة في البنود من  لوازمو  أجزاء 9305

   Of revolvers or pistols - النارية للمسدسات ـ 93051000

   93.03 آOf shotguns or rifles of heading - 10.10أو الكرابينات الداخلة في البند  للبنادق ـ 93052000

 Combination rifles ملساء مواسيرـ  ـ 93052100

   Other -- غيرهاـ  ـ 93052900

   Other - غيرها ـ 93059000

   93.03 آOf shotguns or rifles of heading - 10,10الحربية الداخلة في البند  لألسلحةـ  ـ 93059100

   Other -- غيرهاـ  ـ 93059900

 اؤها؛أجز يدوية، طوربيدات، ألغام، قذائف و صواريخ و غيرها من الذخائر الحربية و  قنابل قنابل، 9306
لخراطيش  السداداتخراطيش و ذخائر أخر، و أجزاؤها، بما فيها الخرادق و كرات الرصاص و 

 الصيد

Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles and similar munitions of war and parts 

thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including 

shot and cartridge wads 

التي تعمل  للبنادق" رش"أو الكربينات ذات المواسير الملساء، و أجزاؤها؛ خردق  للبنادقخراطيش  ـ 93062000
 بضغط الهواء

- Shotgun cartridges and parts thereof; air gun pellets   

 Shoutguns خراطيشـ  ـ 93062100

   Other -- غيرهاـ  ـ 93062900

   Other cartridges and parts thereof - و أجزاؤها أخرخراطيش  ـ 93063000

   Other - غيرها ـ 93069000

 Bullet --- رصاصـ ـ  ـ 93069010

   Other ---- غيرها  ــ  ـ 93069090

 Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof and scabbards حراب، رماح و أسلحة بيضاء مماثلة، و أجزاؤها، و أغمدتها خناجر، سيوف، 9307

and sheaths therefor 
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حشايا وحوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة )للطب والجراحة؛ أصناف لألسرة  أثاث أثاث؛ 94
 عالنيةإ؛ أجهزة إنارة غير مذكورة وال داخلة في مكان أخر إشارات مضيئة، لوحات (مماثلة

رشادية مضيئة، وأصناف مماثلة، مباني مسبقة الصنع  وا 

Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed 

furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or 

included;illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated 

buildings. 

للتحول إلى أسرة، و  قابلة، و إن كانت (00.12عدا ما يدخل منها في البند ) أرائك،و  مقاعد 9401
 أجزاؤها

Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds, and 

parts thereof 

   Seats of a kind used for aircraft - األنواع المستعملة في الطائرات نممقاعد  ـ 94011000

   Seats of a kind used for motor vehicles - األنواع المستعملة في السيارات منمقاعد  ـ 94012000

   Swivel seats with variable height adjustment - قابلة لتعديل االرتفاع دوارةمقاعد  ـ 94013000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94013090

   Seats other than garden seats or camping equipment, convertible into beds - مقاعد الحدائق أو معدات المخيمات، قابلة للتحول إلى أسرة عدامقاعد،  ـ 94014000

 Made wholly or mainly of plastics كليا أو بشكل رئيسي من اللدائن مصنوعةـ ـ  ـ 94014010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94014090

   Seats of cane, osier, bamboo or similar materials - خيزران أو صفصاف أو بوص هندي أو من مواد مماثلة منمقاعد  ـ 94015000

   Other -- غيرهاـ  ـ 94015900

   Other seats, with wooden frames - بهياكل من خشب أخر،مقاعد  ـ 94016000

 Upholstered -- منجدةـ  ـ 94016100

 Child seats are installed or affixed to car seats أطفال تركب أو تثبت على مقاعد السيارات مقاعدـ ـ  ـ 94016120

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94016190

   Other -- غيرهاـ  ـ 94016900

   Other --- رهاغيـ ـ  ـ 94016990

   Other seats, with metal frames - بهياكل من معدن أخر،مقاعد  ـ 94017000

 Upholstered -- منجدةـ  ـ 94017100

 Child seats are installed or affixed to car seats أطفال تركب أو تثبت على مقاعد السيارات مقاعدـ ـ  ـ 94017110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94017190
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   Other -- غيرهاـ  ـ 94017900

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94017990

   Other seats - أخرمقاعد  ـ 94018000

 Safety seats for infants and toddlers of a kind used for motor vehicles --- أطفال تركب أو تثبت على مقاعد السيارات مقاعدـ ـ  ـ 94018010

 Made wholly or mainly of plastics كليا أو بشكل رئيسي من اللدائن مصنوعةـ ـ  ـ 94018030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94018090

   Parts - أجزاء ـ 94019000

 Parts made of metal مصنوعة من معدن أجزاءـ ـ  ـ 94019010

 Parts made of wood من خشب مصنوعة بالتشكيل بالضغط أجزاءـ ـ  ـ 94019020

 Head cusions of special vehicles راس خاصة بالمركبات مساندـ ـ  ـ 94019030

 Of plastic لدائنـ ـ من  ـ 94019040

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94019090

مثل مناضد العمليات أو الفحص و )أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري  للطب أثاث 9402
مماثلة  مقاعد؛ مقاعد الحالقين و (تجهيزات آلية للمستشفيات و مقاعد أطباء األسنانب األسرة

 بجهاز للتوجيه و الرفع معا؛ أجزاء هذه األصناف

Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating tables, 

examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists' chairs); barbers' 

chairs and similar chairs, having rotating as well as both reclining and elevating mo 

   Dentists', barbers' or similar chairs and parts thereof - األسنان أو الحالقين و مقاعد مماثلة، و أجزاؤها أطباءمقاعد  ـ 94021000

 Dentists', barbers' or similar chairs and parts thereof - أطباء األسنان، مقاعد للطب أو الجراحة و ما يماثلها مقاعدـ ـ  ـ 94021010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94021090

   Other - غيرها ـ 94029000

 Other النّقالةـ ـ  ـ 94029010

 Dentists chairs, or similar for surgery or parts thereof مقاعد للطب أو الجراحة و ما يماثلها أطباء األسنان، مقاعدـ ـ  ـ 94029020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94029090

 Other furniture and parts thereof أجزاؤه وآخر  أثاث 9403

   Metal furniture of a kind used in offices - معدن من األنواع المستعملة في المكاتب منأثاث  ـ 94031000
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   Other metal furniture - من معدن آخرأثاث  ـ 94032000

 Imported with the laundry and wash basin مع حوض غسيل والمغسلة المستوردـ ـ  ـ 94032010

 washing basin and laundry ـ ـ ـ حوض غسيل والمغسلة  ـ 94032011

 Furniture without washing basin and laundry والمغسلة  الغسيلالثاث بدون حوض ـ ـ ـ ا ـ 94032019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94032090

   Wooden furniture of a kind used in offices - خشب من األنواع المستعملة في المكاتب منأثاث  ـ 94033000

   Wooden furniture of a kind used in the kitchen - ة في المطابخخشب من األنواع المستعمل منأثاث  ـ 94034000

 Imported with the laundry and wash basin مع حوض غسيل والمغسلة المستوردـ ـ  ـ 94034010

 Furniture with basin and washing laundry  والمغسلةـ ـ ـ االثاث مع حوض غسيل  ـ 94034011

 Furniture without washing basin and laundry والمغسلة  الغسيلاالثاث بدون حوض  ـ ـ ـ ـ 94034019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94034090

   Wooden furniture of a kind used in the bedroom - خشب من األنواع المستعملة في غرف النوم منأثاث  ـ 94035000

   Other wooden furniture - من خشب آخرأثاث  ـ 94036000

 Imported with the laundry and wash basin مع حوض غسيل والمغسلة المستوردـ ـ  ـ 94036010

 Furniture with basin and washing laundry  والمغسلةـ ـ ـ االثاث مع حوض غسيل  ـ 94036011

 Furniture without washing basin and laundry والمغسلة  الغسيلـ ـ ـ االثاث بدون حوض  ـ 94036019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94036090

   Furniture of plastics - لدائن منأثاث  ـ 94037000

 Imported with the laundry and wash basin مع حوض غسيل والمغسلة المستوردـ ـ  ـ 94037010

 Furniture with basin and washing laundry  والمغسلةـ ـ ـ االثاث مع حوض غسيل  ـ 94037011

 Furniture without washing basin and laundry والمغسلة  الغسيلـ ـ ـ االثاث بدون حوض  ـ 94037019

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94037090

   Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar materials - اثلةمواد أخر، بما فيها الخيزران و الصفصاف أو البوص الهندي أو المواد المم منأثاث  ـ 94038000

 Indian bamboo or rattan الهندي او الراتان البوصـ   ـ 94038100



HS. Code الوصف Description 

   Other -- ـ غيرها  ـ 94038900

 Imported with the laundry and wash basin مع حوض غسيل والمغسلة المستوردـ ـ ـ  ـ 94038910

 Furniture with basin and washing laundry  والمغسلةـ ـ ـ االثاث مع حوض الغسيل  ـ 94038911

 Furniture without washing basin and laundry والمغسلة  الغسيلـ ـ ـ األثاث بدون حوض  ـ 94038912

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 94038919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94038990

   Parts - أجزاء ـ 94039000

اللحف و الوسائد  و" الفرش"مثل الحشايا )أصناف لألسرة و أصناف مماثلة  ؛"فرش" حشايا حوامل 9404
أو محشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة، بما فيها  نوابضمحتوية على "( البوف"و المساند و 

 ن خلوية، مكسوة أو غير مكسوةمن لدائ أوالمصنوعة من مطاط خلوي 

Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, 

mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or 

stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether 

or 

   Mattress supports - فرشحوامل  ـ 94041000

   Mattresses - حشايا ـ 94042000

 Of cellular rubber or plastics, whether or not covered -- خلوي أو من لدائن خلوية، سواء كانت مكسوة أم ال مطاطـ من  ـ 94042100

 Of cellular rubber ويخل مطاطـ ـ من  ـ 94042110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94042190

   Of other materials -- أخرى موادـ من  ـ 94042900

   Sleeping bags - نومأكياس  ـ 94043000

   Other - غيرها ـ 94049000

 المصنوعةناء األصناف اسرة، بما فيها الوسائد، البف، وسادة، من جميع األنواع، باستث أصنافـ ـ  ـ 94049010
 من مطاط خلوي أو لدائن خلوية

Beds items, including pillows,  a pillow, in all species, except for items 

made of rubber, plastic mobile cellular 

 Rewarmed by electricity بالكهرباء تدفأـ ـ ـ  ـ 94049011

 Cushions suitable for use on the seats of vehicles, specially used to bear تخدام على مقاعد المركبات، تستخدم خصيصا لحمل األطفالمناسبة لالس وسائدـ ـ ـ  ـ 94049012

children 
   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 94049019
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 filled with cellular plastics or cellular بمطاط خلوي أو لدائن خلوية محشوةـ ـ  ـ 94049020

مصنوعة من مطاط خلوي، محشوة بألياف سيليكون مغطاة سائلة أو تركيبية أو  وسائدـ ـ ـ  ـ 94049021
أو المقعد  السريرمن النوع المستخدم لعالج أو الحماية من التقرحات الناتجة عن مالزمة  صناعية،

 لفترات طويلة

Cushions are made of cellular rubber, fibers filled with liquid silicone or 

covered with synthetic or artificial, of the type used for the treatment or 

protection against ulcers caused by the inherent bed or chair for long 

periods of time 
   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 94049029

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94049090

و  مذكورةو أجزاؤها، غير ( بما فيها أجهزة تركيز األضواء و أجهزة األضواء الكاشفة) إنارة أجهزة 9405
من  غيرهاال داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعالنية مضيئة و 

رة غير المذكو  أجزاؤهااألصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بصورة دائمة، و 
 و 

Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, 

not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and 

the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere 

spec 

 األنواعأجهزة إنارة كهربائية أخر، للتثبيت أو التعليق في السقوف أو الجدران، عدا  وثريات  ـ 94051000
 أو الشوارع العامة المكشوفة المساحاتالمستعملة إلنارة  

- Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings, excluding those of a kind 

used for lighting public open spaces or thoroughfares   

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 94051019

 imported with bataries ـ ـ ـ مستوردة مع البطاريات  ـ 94051021

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 94051029

 Other imported with pie مستوردة مع أنبوب اإلضاءة غيرها،ـ ـ  ـ 94051030

 Lamps المصابيحـ ـ ـ  ـ 94051032

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94051090

لإلنارة  األرضللطاوالت أو المكاتب أو جوانب األسرة و أجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على  إنارةأجهزة  ـ 94052000
 الداخلية

- Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps   

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 94052039

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94052090

   Lighting sets of a kind used for Christmas trees - كهربائية صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميالد بلمباتحبال  ـ 94053000

   Other electric lamps and lighting fittings - كهربائية أخر إنارةأجهزة  ـ 94054000



HS. Code الوصف Description 

 shadowless lamps for operating rooms --- غير وامضة للمطارات منارةـ ـ  ـ 94054010

 Devices to highlight the type of Girl Scouts or focus light at a specific point تسليط الضوء من نوع الكشافات أو التي تركز الضوء في نقطة محددة أجهزةـ ـ  ـ 94054020

 Of the type used in surgery rooms النوع المستخدم في غرف الجراحة منـ ـ ـ  ـ 94054021

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 94054029

 Others, imported with the tube lighting مستوردة مع أنبوب اإلضاءة غيرها،ـ ـ  ـ 94054040

 Lighting tube اإلضاءة أنبوبـ ـ ـ  ـ 94054041

 Lamps المصابيحـ ـ ـ  ـ 94054049

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94054090

   Non-electrical lamps and lighting fittings - غير كهربائية إنارةأجهزة  ـ 94055000

لعمال المناجم و المقالع، مصابيح زيت وامضة مصممة لحركة السير على الطرق،  مصابيحـ ـ  ـ 94055020
 تحت سلطة مدير السير ةمستورد

Lamps for the miners and quarrying, and oil lamps are designed to blinking 

traffic on the roads, and imported under the authority of licence  

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94055090

   Illuminated signs, illuminated nameplates and the like - و ما يماثلها و لوحات إرشادية أو إعالنية مضيئة، مضيئةإشارات  ـ 94056000

 Of normal metal عادية معادنـ ـ من  ـ 94056070

 Advertising plates إعالن لوحاتـ ـ ـ  ـ 94056071

 Of the type for motor vehicles .النوع المخصص للمركبات اآللية منـ ـ ـ  ـ 94056072

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 94056079

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 94056090

   Parts - أجزاء ـ 94059000

 Of glass -- زجاجـ من  ـ 94059100

   Of plastics -- لدائنـ من  ـ 94059200

   Other -- غيرهاـ  ـ 94059900

 Prefabricated buildings الصنع مسبقة مباني 9406

 .Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof  والعاب مجتمعات، أصناف للتسلية أو الرياضة؛ أجزاؤها ولوازمها ألطفالا لعب 95
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" بزل"مصغرة و نماذج مماثلة للتسلية، سواء كانت متحركة أم ال؛ ألعاب ألغاز  نماذجأخر؛  لعب 9503
 جميع األنواع من

Other toys; reduced-size (‘scale’) models and similar recreational models, working or 

not; puzzles of all kinds 

 Children's bikes are equipped with two wheels اطفال ذات عجلتين مجهزة بمدحرجات دراجاتـ ـ  ـ 95030010

 والتيلطائرات ومحركات االحتراق الداخلي ذات مكابس من النوع المخصص لنماذج ا محركاتـ ـ  ـ 95030020
 . المحركاتغم ، ومراوح لنماذج الطائرات ولجميع 101ال يزيد وزن الواحد منها عن 

Engines of the type of presses for the aircraft models, internal combustion 

engines, which does not exceed the weight per 750 g, and the fans for all 

models of aircraft and engines. 
 Bags or wollets او جزادين حقائبـ ـ  ـ 95030030

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 95030090
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حرك أو بوسيلة حركة أخرى و البليارد و المناضد المجهزة بم األلعابمجتمعات، بما فيها  ألعاب 9504
 تجهيزات ذاتية الحركة و" البولنج"، و ألعاب (كازينو) األنديةالخاصة أللعاب 

Articles for funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, special 

tables for casino games and automatic bowling alley equipment 

   Video games of a kind used with a television receiver - من األنواع المستعملة مع جهاز استقبال تلفزيوني الفيديو،ألعاب  ـ 95041000

   Articles and accessories for billiards of all kinds - لوازمه وبليارد  ـ 95042000

 Other games, operated by coins, banknotes, bank cards, tokens or by other means of - الحركةو تجهيزاتها ذاتية ( بولينغ)ة نقود أو بقطعة بديلة لها، عدا لعبة تدار بقطع أخرألعاب  ـ 95043000

payment, other than bowling alley equipment   

   Playing cards - اللعبورق  ـ 95044000

   Other - هاغير  ـ 95049000

 أدواتأو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية، بما فيها ألعاب الحواة و  لالحتفاالت أصناف 9505
 الدعابة و المباغتة

Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and 

novelty jokes 

   Articles for Christmas festivities - ميالدعيد ال احتفاالتأصناف  ـ 95051000

   Other - غيرها ـ 95059000

بما فيها )للرياضة البدنية و ألعاب القوى و الجمباز و أنواع الرياضة األخر  معداتو  أصناف 9506
 هذاأو لأللعاب في الهواء الطلق، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر من ( الطاولة تنس

 واض السباحة، بما فيها األحواض لعب األطفالالفصل؛ أح

Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, other 

sports (including table-tennis) or outdoor games, not specified or included elsewhere 

in this chapter; swimming pools and paddling pools 

   Snow-skis and other snow-ski equipment - و غيرها من معدات التزلج على الثلج للثلجزالجات  ـ 95061000
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   Ski-fastenings (ski-bindings) -- للثلج زالجاتـ  ـ 95061100

 Ski-fastenings (ski-bindings) -- للزالجات مثبتاتـ  ـ 95061200

   Other -- غيرهاـ  ـ 95061900

   Water-skis, surf-boards, sailboards and other water-sport equipment - و ألواح تزلج على األمواج، و ألواح شراعية و معدات أخر للرياضة المائية للماء،زالجات  ـ 95062000

 Sailboards -- شراعية ألواحـ  ـ 95062100

   Other -- غيرهاـ  ـ 95062900

   Golf clubs and other golf equipment - و معدات غولف أخر الجولفعصي  ـ 95063000

 Clubs, complete -- كاملةـ عصي،  ـ 95063100

   Balls -- ـ كرات ـ 95063200

   Other -- غيرهاـ  ـ 95063900

   Articles and equipment for table-tennis - معدات لتنس الطاولة وأصناف  ـ 95064000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 95064090

   Tennis, badminton or similar rackets, whether or not strung - و تنس الريشة و مضارب مماثلة، بأوتار أو بدونها التنسمضارب  ـ 95065000

 Lawn-tennis rackets, whether or not strung -- التنس، بأوتار أو بدونها مضاربـ  ـ 95065100

   Other -- غيرهاـ  ـ 95065900

   Balls, other than golf balls and table-tennis balls - كرات الجولف و كرات تنس الطاولة عداكرات،  ـ 95066000

 Lawn-tennis balls -- التنسـ كرات  ـ 95066100

   Inflatable -- للنفخ قابلةـ كرات  ـ 95066200

   Other -- اغيرهـ  ـ 95066900

 for tennis للتنسـ ـ  ـ 95066910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 95066990

   Ice skates and roller skates, including skating boots with skates attached - بعجالت أو بزالجات، بما فيها األحذية المثبت بها مثل هذه القباقيب لالنزالققباقيب  ـ 95067000

   Other - غيرها ـ 95069000

 Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics or athletics -- و معدات للرياضة البدنية و الرياضة و ألعاب القوى أصنافـ  ـ 95069100
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 Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics or athletics -- ثابتة لتمرين عضالت الجسم باستخدام بداالت دّوارة أصنافـ ـ  ـ 95069110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 95069190

   Other -- غيرهاـ  ـ 95069900

صيد األسماك، و غيرها من أصناف صيد األسماك بالصنارة؛ شبيكات التقاط  صنانيرو  قصبات 9507
 مثيالتهاالجتذاب ( طعم)ات المماثلة؛ طيور مقلدة و شبيكات صيد الفراشات و الشبك األسماك

 الرمايةو لوازم مماثلة للصيد أو ( 01.10أو البند  02.10عدا الداخلة في البند )

Fishing rods, fish-hooks and other line fishing tackle; fish landing nets, butterfly nets 

and similar nets; decoy ‘birds’ (other than those of heading No 9208 or 9705) and 

similar hunting or shooting requisites 

   Fishing rods - األسماك صيدقصبات  ـ 95071000

   Fish-hooks, whether or not snelled - األسماك، و إن كانت مثبتة بخيطها صيدصنانير  ـ 95072000

   Fishing reels - صيد األسماك قصباتبكرات  ـ 95073000

   Other - غيرها ـ 95079000

و أراجيح،منصات ألعاب الرماية، و ألعاب تسلية متنقلة أخر؛ سيرك متنقل و  دوارة، أراجيح 9508
 حيوانات متنقلة و مسارح متنقلة مجموعات

Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements; travelling 

circuses and travelling menageries; travelling theatres 

   Travelling circuses and travelling menageries - ومجموعة حيوانات للعرض متنقلة متنقلسيرك  ـ 95081000

   Other - غيرها ـ 95089000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 95089090

 .Miscellaneous manufactured articles متنوعة مصنوعات 96

ذبل سلحفاة، قرون وقرون مشعبة، مرجان، صدف ومواد حيوانية أخر  عظام، عاج، 9601
 (بالقولبةبما فيها المصنوعات المتحصل عليها )ومصنوعات من تلك المواد  للنحت،مشغولة،

Worked ivory, bone, tortoiseshell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl and other 

animal carving material, and articles of these materials (including articles obtained 

by moulding) 

   Worked ivory and articles of ivory - ومصنوعات من عاج مشغولعاج  ـ 96011000

   Other - غيرها ـ 96019000

عات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة أو أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنو  نباتية مواد 9602
من شمع أو من ستيارين أو من صموغ أو من راتنجات طبيعية أومن عجن قولبة،  منحوتة

 مقسىأخر مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ هالم غير  ومصنوعات
 غير الهالم الد)مشغول 

Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials; 

moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of 

modelling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or 

include 
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 فيمنحوتات، مصنوعة من الشمع، من النوع المستخدم للعرض تماثيل، رؤوس، مناظر،  جذوعـ ـ  ـ 96020010
 فترينات المتاجر أو المتاحف

--- Wax sheets or discs for beehive paving blocks 

   Other ---- غيرها  ــ  ـ 96020090

ن كانت تشكل أجزاء لآلالت أو األجهزة أو العربات، ومكانس أرض آلية  وفراجين، مكانس 9603  دونوا 
محرك تدار باليد، فراشي دهان ورسم ومنافض من ريش؛ حزم و خصال محضرة لصناعة 

 مرنةمن مطاط أو من مواد ( مقاشط)أو الفراجين؛ لبادات و محادل دهان؛ مماسح  المكانس
 مماثلة

Brooms, brushes (including brushes constituting parts of machines, appliances or 

vehicles), hand-operated mechanical floor sweepers, not motorised, mops and feather 

dusters; prepared knots and tufts for broom or brush making; paint pads and 

rollers; squee 

ن كانت بأيد ومكانس  ـ 96031000  ,Brooms and brushes, consisting of twigs or other vegetable materials bound together - فراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أومن مواد نباتية أخر مربوطة حزما، وا 

with or without handles   

 لتجميلفراجين حالقة، فراجين شعر، فراجين أظافر، فراجين رموش و فراجين أخر  أسنان،فراجين  ـ 96032000
 أجزاء لألجهزة أو لزينة األشخاص، بما فيها الفراجين التي تشكل

- Toothbrushes, shaving brushes, hair brushes, nail brushes, eyelash brushes and other 

toilet brushes for use on the person, including such brushes constituting parts of appliances 

  

 Tooth brushes, including dental-plate brushes -- أسنان، بما فيها فراجين أطقم األسنان فراجينـ  ـ 96032100

 spare parts آالت أجزاءـ ـ  ـ 96032110

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96032190

   Other -- غيرهاـ  ـ 96032900

 parts of machines جزء من جهاز تؤلفـ ـ ـ  ـ 96032911

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 96032919

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96032990

 parts of machines جزء من جهاز تؤلفـ ـ ـ  ـ 96032991

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 96032999

   Artists' brushes, writing brushes and similar brushes for the application of cosmetics - (كوزماتيك)فراجين للكتابة و فراجين مماثلة، مما يستخدم لوضع مواد التطرية  للفنانين،فراجين  ـ 96033000

؛ (1010.01غير الفراجين الداخلة في البند الفرعي )أو طالء أو ورنشة وما يماثلها  دهانفراجين  ـ 96034000
 لبادات و محادل دهان

- Paint, distemper, varnish or similar brushes (other than brushes of subheading9603.30 آ); 

paint pads and rollers   

   Other brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles - تشكل أجزاء لآلالت أو األجهزة أو العربات أخرفراجين  ـ 96035000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96035090
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 of kinds used as parts for machines زةالنوع المستخدم كأجزاء لآلالت أو األجه منـ ـ ـ  ـ 96035091

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 96035099

   Other - غيرها ـ 96039000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96039090

 Hand sieves and hand riddles يدوية غرابيل،و  مناخل 9604

 Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning األحذية أو المالبسسفر لتجميل األشخاص أو للخياطة أو لتنظيف ( أطقم) مجموعات 9605

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96050090

   Other ---- غيرهاـ ـ ـ  ـ 96050099

 الصنعكّباسة؛ قواعد أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه األزرار؛ أزرار غير تامة  وأزرار أزرار 9606
 (أولية أشكال)

Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other 

parts of these articles; button blanks 

   Press-fasteners, snap-fasteners and press studs and parts therefor - وأجزاؤها كّباسهأزرار  ـ 96061000

   Buttons - أزرار ـ 96062000

   Of base metal, not covered with textile material -- غير مغطاة بمواد نسجية لدائنـ من  ـ 96062100

 of blastic, not covered with textile material عادية غير مغطاة بمواد نسجية معادنـ من  ـ 96062200

   Other -- غيرهاـ  ـ 96062900

   Button moulds and other parts of buttons; button blanks - وأجزاء أزرار أخرى؛ أزرار غير تامة الصنع ارأزر قواعد  ـ 96063000

 Slide fasteners and parts thereof وأجزاؤها مسننة حابكات 9607

   Slide fasteners - مسننةحابكات  ـ 96071000

 Fitted with chain scoops of base metal -- بمشابك من معادن عادية مزودةـ  ـ 96071100

   Other -- غيرهاـ  ـ 96071900

   Parts - أجزاء ـ 96072000

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96072090

 حبرجاف؛ أقالم وأقالم تأشير، برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية؛ أقالم  حبر أقالم 9608
أقالم  وماسكاتالم رصاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابة سائل بأنواعها؛ أقالم حبر للنسخ؛ أق

Ballpoint pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens, 

stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-

holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of th 
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باستثناء تلك  السابقة،لألصناف ( بما فيها األغطية والمشابك)رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء 
 الداخ

   Ballpoint pens - جاف حبرأقالم  ـ 96081000

   Felt-tipped and other porous-tipped pens and markers - تأشير، برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية وأقالمأقالم  ـ 96082000

 Different kinds of ink pens سائل بأنواعها حبرأقالم  ـ 96083100

   Fountain pens, stylograph pens and other pens - رسم بالحبر الصيني أقالمـ  ـ 96083110

   Other -- غيرهاـ  ـ 96083900

   Propelling or sliding pencils - بخزان صاصر أقالم  ـ 96084000

   Sets of articles from two or more of the foregoing subheadings - السابقةمؤلفة من أصناف داخلة في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية ( أطقم) مجموعات ـ 96085000

   Refills for ballpoint pens, comprising the ball point and ink-reservoir - جاف، مزودة برؤوسهاألقالم الحبر ال( خراطيش) غيارعبوات  ـ 96086000

   Other - غيرها ـ 96089000

 Write heads and blades feather writing ورؤوس ريش كتابة كتابةـ ريش  ـ 96089100

   Other -- غيرهاـ  ـ 96089900

 Parts of dry pens and of the packages (cartridges) for the dry-ink pens ألقالم الحبر الجاف( خراطيش)قالم الحبر الجاف و لعبوات الغيار أل أجزاءـ ـ  ـ 96089910

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96089990

، رصاص أقالم، أقالم تلوين و (00.10غير أقالم الرصاص الداخلة في البند ) رصاص أقالم 9609
 أقالم فحم، طباشير للكتابة أو الرسم وطباشير الخياطين ستيل،با

Pencils (other than pencils of heading 9608), crayons, pencil leads, pastels, drawing 

charcoals, writing or drawing chalks and tailors' chalks 

   Pencils and crayons, with leads encased in a rigid sheath - صلبوأقالم تلوين برصاص، محاطة بغالف  رصاصأقالم  ـ 96091000

 Sheath thickness of more than 1 mm مم 0سمك الغمد عن  يزيدـ ـ  ـ 96091010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96091090

   Pencil leads, black or coloured - أسود أو ملون أقالم،رصاص  ـ 96092000

 Diameter of 2 mm or more مم أو اكثر 1 بقطرـ ـ  ـ 96092010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96092090

   Other - غيرها ـ 96099000
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 Writing or drawing chalk كتابة أو رسم طباشيرـ ـ  ـ 96099010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96099090

ن كانت بأطر وألواح أخرى، للكتابة أو الرسم، أردواز ألواح 9610  Slates and boards, with writing or drawing surfaces, whether or not framed وا 

بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش )بالشمع، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة  باصمة أختام 9611
 ف، يدوية؛ صفافات حروف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حرو (الرقاع

Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or 

embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing 

sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks 

ن كانت ( خراطيش)وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة خصيصا  الكاتبة لآلالت أشرطة 9612 للطبع، وا 
ن كانت مشربة مركبة  على بكرات أو ضمن عبوات؛ محبرات أختام في علب أو بدونها، وا 

Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, 

whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or 

without boxes 

   Ribbons - أشرطة ـ 96121000

   Ink-pads - أختاممحبرات  ـ 96122000

ن (00.10باستثناء المشعالت الداخلة في البند )وغيرها من الوالعات  للسجاير قداحات 9613  كانت، وا 
 أحجار القدح والفتائلآلية أو كهربائية، و أجزاؤها، غير 

Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical, and 

parts thereof other than flints and wicks 

   Pocket lighters, gas fuelled, non-refillable - تشعل بالغاز، غير قابلة إلعادة التعبئة جيبقداحات  ـ 96131000

   Pocket lighters, gas fuelled, refillable - تشعل بالغاز، قابلة إلعادة التعبئة جيبقداحات  ـ 96132000

   Other lighters - والعات أخر وقداحات  ـ 96138000

 Of kinds used in vehicles المستخدم في المركبات النوعـ ـ من  ـ 96138010

  Made for cooking tools تركب في أدوات الطهيخصيصا ل مصنوعةـ ـ  ـ 96138020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96138090

   Parts - أجزاء ـ 96139000

 Of the lighters of the type used in motor vehicles من النوع المستخدم في المركبات اآللية للقداحاتـ ـ  ـ 96139010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96139090

 Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and parts ومباسم سيجار أو سجائر، و أجزاؤها( بما فيها رؤوسها) تدخين غاليين 9614

thereof 

خشبية أو قطع من جذور مشغولة مبدئيا لصناعة غاليين التدخين من النوع الخاص  قطعـ ـ  ـ 96140010
 ورؤوس الغاليين بالغاليين

Cut pieces of wood or the roots of the industry is preoccupied with principle smoking 

pipes 

 Pipe parts غليون ساقـ ـ  ـ 96140020
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   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96149090

افات شعر شعر وأصناف مماثلة؛ دبابيس شعر؛ مالقط بمقص ومشابك تجعيد ولف ومثبتات أمشاط 9615
 ، وأجزاؤها00.10مماثلة، غير تلك الداخلة في البند  وأصناف

Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers and 

the like, other than those of heading 8516, and parts thereof 

   Combs, hair-slides and the like - ثلةشعر وأصناف مما ومثبتاتأمشاط  ـ 96151000

   Of hard rubber or plastics -- مقسى أو من لدائن مطاطـ من  ـ 96151100

   Other -- غيرهاـ  ـ 96151900

   Other - غيرها ـ 96159000

 Decorating items and items of decoration, which is one of the traditional ornaments, of نتزيين وأصناف زخرفة، والتي ال تعتبر من الحلي التقليدية، من اللدائ أصنافـ ـ  ـ 96159010

plastics 

 Others, iron, aluminum من حديد، صلب أو ألومنيوم غيرها،ـ ـ  ـ 96159020

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96159090

 Traditional jewelry (jewelry temptation) (حلي غواية)تقليدية  حليـ ـ  ـ 96159091

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96159099

 لوضعونافثات مماثلة لمواد التجميل، ورؤوسها وتركيباتها؛ ذاريات للمساحيق أو  عطور نافثات 9616
 مواد التجميل أو محضرات التطرية

Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor; powder-puffs 

and pads for the application of cosmetics or toilet preparations 

   Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor - ونافثات مماثلة لمواد التجميل، ورؤوسها وتركيباتها عطورنافثات  ـ 96161000

   Powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations - لوضع مواد التجميل أو مستحضرات التطرية أو للمساحيقذاريات  ـ 96162000

باستثناء )أجزاؤها  ذلكللحرارة مركبة مع أغلفتها، تم عزلها بتفريغ الهواء، وك عازلة أوعية 9617
 (الزجاجات الداخلية

Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts thereof other 

than glass inners 

 المشاهدللخياطين وأصناف مماثلة؛ أشكال بهيئات مختلفة ذاتية الحركة وغيرها من  أجسام نماذج 9618
 المتحركة لواجهات العرض

Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays used 

for shop window dressing 

 Devices for showing picyures with electrical tools لعرض الصور تعمل بأداة كهروـميكانيكية أجهزةـ ـ  ـ 96180010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 96180090

   SECTION XXI - WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND ANTIQUES وقطع أثرية للمجموعاتتحف فنية، قطع : 21 القسم 21

 .Works of art, collectors’ pieces and antiques أثرية وقطعفنية، قطع للمجموعات  تحف 97



HS. Code الوصف Description 

و  00.10و رسوم يدوية الصنع كليا، باستثناء الرسوم الداخلة في البند  صورو  لوحات 9701
 و أصناف مماثلة( جكوال)المزخرفة يدويا؛ لوحات فن اللصق  المصنوعات

Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of 

heading 4906 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; 

collages and similar decorative plaques 

   Paintings, drawings and pastels - ورسوم وصورلوحات  ـ 97011000

 Imported for scientific, autopsy or museum purposes -  تم استيرادها للعرض في المتاحف والمؤسسات التعليمية  التيـ ـ  ـ 97011010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 97011090

   Other - غيرها ـ 97019000

 Of flower, the flower buds, leaves of all plants, branches or parts of other plants زهور، من مجموع أوراق نبتة، من أغصان أو أجزاء نباتات أخرمن براعم  زهور،ـ ـ من  ـ 97019010

 other, of olive trees الزيتون شجرـ ـ من  ـ 97019020

 other, of wood من خشب غيرها،ـ ـ  ـ 97019030

 of natural cork طبيعي فلين ـ ـ من ـ 97019040

 Contains printed materials على مواد مطبوعة المحتويةـ ـ  ـ 97019050

 Of copper -- نحاسـ ـ من  ـ 97019060

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 97019090

، صور أصلية مطبوعة بالضغط، صور أصلية مطبوعة بالحجر (غرافير)محفورة  أصلية صور 9702
 (افياليتوغر )

Original engravings, prints and lithographs 

 Imported for scientific, autopsy or museum purposes -  تم استيرادها للعرض في المتاحف و المؤسسات التعليمية  التيـ ـ  ـ 97020010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 97020090

 Original sculptures and statuary, in any material أصلية، من جميع المواد منحوتاتو  تماثيل 9703

 Imported for scientific, autopsy or museum purposes -  تم استيرادها للعرض في المتاحف و المؤسسات التعليمية  التيـ ـ  ـ 97030010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 97030090

مثل ) البريديةيدية، ظروف اليوم األول، أصناف المراسلة و طوابع مالية، عالمات بر  بريدية طوابع 9704
المفعول و ال معدة  سارية، و ما يماثلها، مبطلة، أو غير مبطلة و لكن غير (الظروف و البطاقات

 للعمل بها في بلد المقصد

Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery 

(stamped paper), and the like, used or unused, other than those of heading 4907 

 ,Collections and collectors' pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical اآلثارقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو  و مجموعات 9705

historical, archaeological, palaeontological, ethnographic or numismatic interest 



HS. Code الوصف Description 

 أو األعراق أو الكائنات المتحجرة أو المسكوكات

 Imported for scientific, autopsy or museum purposes -  تم استيرادها للعرض في المتاحف والمؤسسات التعليمية  التيـ ـ  ـ 97050010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 97050090

 Antiques of an age exceeding 100 years يتجاوز عمرها مائة عام أثرية قطع 9706

 Imported for scientific, autopsy or museum purposes -  للعرض في المتاحف والمؤسسات  استيرادهاـ ـ التي تم  ـ 97060010

   Other --- غيرهاـ ـ  ـ 97060090

 .(Reserved for special uses by contracting Parties) قبل األطراف المتعاقدة منلإلستعماالت الخاصة  محجوز 98

 .(Reserved for special uses by contracting Parties) قبل األطراف المتعاقدة منلإلستعماالت الخاصة  محجوز 99

 

 


