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 ( 43) تجماع اال

 لتجنة المعريفة التجاركية الاوحدة ل
 (6/2/2020-2)تجعاعة الدول العربية:  

 ـــــ

 
 تجدول األعاعلاشرو  

 

 الموضوع البند
 رئاسة االجتماع -
 97-87للفصول ربية الموحدة استكمال التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية الع األولالبند 

 (87( حتى الفصل )01مالحظات الدول األعضاء على جدول التعريفة من الفصل ) الثانيالبند 

 ما يستجد من أعمال الثالثالبند 
 ( للجنة.44موعد ومكان االجتماع ) الرابعالبند 

  

 المرفقات
الملزمة في إطار منظمة التجارة نسخة من قاعدة بيانات الرسوم الجمركية المطبقة و  (1مرفق )

 97-71للفصول العالمية للدول األعضاء 

 طلبات الجمهورية التونسية (2مرفق )

 طلبات الجمهورية اللبنانية  (3مرفق )
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 رئعسة االتجماع 
 

لجناة التعريفاة الجمركياة تم إتباع نظام االنتخاا  لتاولي رئاساة االجتماعاات الخاصاة بي
مدير إدارة  عبدالعزيز بن عبدالمحسن المغيرةاألستاذ / ذا األساس تم انتخا  وعلى هالموحدة. 

رئيساااا  المملكاااة العربياااة الساااعودية  –شااا ون النظاااام المنساااق والتعريفاااة الجمركياااة المتكاملاااة 
 لالجتماع السابق.

 

 والمطلو  انتخا  رئاسة لتولي أعمال إدارة االجتماع.
 
  

[المخعذ اع مرونه انعسبعر الاوقاعروض على اتجماععكم  األار]  
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   البند األول
 
 

 اسمكاعل المفعوض 
 على موحيد المعريفة التجاركية العربية الاوحدة 

 (97-87للفصول )
________ 

 عرض الموضوع:
قامت لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة بالبدء في عملية التفاوض على توحيد الرسوم  -

الجمركية على الفصلين األول والثاني من جدول التعريفة الجمركية العربية الموحد خالل 
 .6/7/2017-2( الذي عقد بمقر األمانة العامة للجامعة خالل الفترة 37اجتماعها الـ )

 :التوصيات التالية (40كما اتخذت اللجنة في اجتماعها ) -

لقادم لحين مشاركتها في أعمال االجتماع لإلجابة تأجيل مالحظات الجمهورية اللبنانية لالجتماع ا -1
 على استفسارات اللجنة، مع اتخاذ الالزم بشأن المالحظات المقدمة من جمهورية مصر العربية. 

( إلى الدول 38-25الطلب من األمانة العامة للجامعة إرسال القسمين الخامس والسادس )الفصول  -2
، حتى يتسنى عرضها على 15/12/2018موعد اقصاه األعضاء إلبداء مرئياتها ومالحظاتها في 

 االجتماع القادم للجنة.

الطلب من الدول األعضاء وضع الرسوم الجمركية المطبقة لديها والرسوم المثبتة والملزمة في  -3
، والذي ستقوم 2017إطار منظمة التجارة العالمية على جدول التعريفة الجمركية العربية الموحد 

( وموافاة األمانة العامة بها في موعد اقصاه 70-39لعامة للجامعة للفصول )بإرساله األمانة ا
، حتى يتسنى لألمانة العامة للجامعة وضعها في قاعدة البيانات الخاصة بالرسوم 15/12/2018

 المطبقة والمثبتة في إطار منظمة التجارة العالمية لضمان سرعة انجاز عملية المفاوضات.

 

 ( التوصيات التالية: 41اجتماعها ) كما اتخذت اللجنة في -

( إلى الدول األعضاء إلبداء 70الى  39الطلب من األمانة العامة للجامعة إرسال الفصول ) -1
، حتى يتسنى عرضها على االجتماع القادم 2019مايو  1مرئياتها ومالحظاتها في موعد اقصاه 

 للجنة.

الطلب من الدول األعضاء إرسال الرسوم المطبقة والملزمة في إطار منظمة التجارة العالمية  -2
( وفق الجدول الذي تعممه األمانة العامة للجامعة مع االلتزام بأن تكون 97الى  71للفصول )

ة الرسوم بشكل أرقام وتضاف النسبة مئوية على جميع البنود وااللتزام بوضعها على البنود الفرعي
مايو  1فقط حتى يتسنى تسهيل معالجتها من خالل قاعدة البيانات، وذلك في موعد أقصاه 

2019 . 

تأجيل مناقشة الطلبات المقدمة من الجمهورية اللبنانية إلى االجتماع القادم لحين مشاركة ممثل  -3
 عنها للرد على استفسارات اللجنة.
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 الية: ( التوصيات الت42كما اتخذت اللجنة في اجتماعها ) -

( 87الى  1الطلب من األمانة العامة للجامعة إرسال الجدول الخاص بقاعدة البيانات للفصول ) -1
حتى يتسنى  2019ديسمبر  15إلى الدول األعضاء إلبداء مرئياتها ومالحظاتها في موعد اقصاه 

 عرضها على االجتماع القادم للجنة.

انية لحين مشاركة ممثل عنها للرد على تأجيل مناقشة الطلبات المقدمة من الجمهورية اللبن -2
 استفسارات اللجنة.

الطلب من دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين والجمهورية اللبنانية إدخال الرسوم  -3
المطبقة والمثبتة في إطار منظمة التجارة العالمية على الجدول الذي سترسله األمانة العامة 

 (.97-71للفصول )

لعامة للجامعة بتعميم جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة للفصول قامت األمانة ا -
إلبداء مالحظاتها ومرئياتها عليه ولم تتلق األمانة العامة إلى الدول األعضاء  01-87

 أية مالحظات حتى تاريخه.

قامت األمانة العامة للجامعة بمخاطبة كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة، دولة  -
الجمهورية اللبنانية لموافاتها بالرسوم المطبقة لديها والمثبتة في إطار منظمة  فلسطين،

 ،97-71التجارة العالمية )دولة اإلمارات( للفصول من 

من دولة اإلمارات  97-71تلقت األمانة العامة الجدول المشار إليه أعاله للفصول من  -
 العربية المتحدة فقط. 

 
 }الاطلوب{

 

 .97-87فصول اسمكاعل المفعوض لل -

، وطلبعمهع في اسمحداث بنود إععدة انعقشة االحظعت التجاهورية اللبنعنية -
 (.70-25فرعية للفصول )

 انعقشة الطلبعت الاقداة ان التجاهورية المونسية.اسمكاعل  -
 

[المخعذ اع مرونه انعسبعالاوقر اعروض على اتجماععكم  األار]   
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   البند الثعني
 

 
 

 يسمتجد ان أعاعل اع 
________ 
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   البند الثعلث

 

 
 

 (44) اوعد واكعن عقد االتجماع 

________ 
 
 

( للجنة، سيعقد االجتماع بمقر 44استضافة االجتماع )دولة أي تطل  لم ما 
 األمانة العامة للجامعة خالل الفترة التي سيتم االتفاق عليها أثناء عقد االجتماع

 



 
 
 
 
 

 مالحظات 
 الجمهورية اللبنانية

 



 
 

 الئحة بالبنود الفرعية المحلية اللبنانية المطلوب اضافتها على التعريفة العربية الموحدة
 السادسوحتى القسم  الخامسمن القسم 

 

 معدل الرسم نوع البضاعة رمز النظام المنسق

--- ملح معطل؛ كلورور صوديوم نقي؛ ملح مناجم خامي؛ ماء  2501.00.10
 البحر

0% 

 %0  كتال )بلوك( ---  2515.12.10

 %0  سقاطات رخام ---  2515.12.20

 %5  غيرها ---  2515.12.90

   

 %0  كتال )بلوك( ---  2515.20.10

 %5  غيرها ---  2515.20.90

 %0  كتال )بلوك( ---  2516.12.10

 %5  غيرها ---  2516.12.90

خاما أو مشذبا تشذيبا أوليا؛ مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره،   ---  2516.20.10
 إلى كتل )بلوك(

 0% 

 %5  غيرها  ---  2516.20.90

   

 %0  كتال )بلوك( ---  2516.90.10

 %5  غيرها ---  2516.90.90

 %0   إثير البترول --- 2710.12.60

فوق أوكسيد البنزويل، ضمن عبوات ال يزيد وزنها الصافي  ---  2916.32.10
 كغ  1عن 

 5% 

معاجين من سيليكون ضمن عبوات اسطوانية بسعة ال تتجاوز  ---  3214.10.20
 مل 325

 10% 

محضرات طالء السطوح غير متحملة للحرارة مستعملة في  ---  3214.90.10
 البناء

 5% 

 %20  نودل الصابون   ---  3401.20.20



 %0  زيوت مسلفنة وسلفوريزينات ---  3402.11.10

غيرها، بشكل غير مساحيق وضمن عبوات يزيد الوزن القائم  ---  3402.11.20
 كغ 25للواحدة منها عن 

 20% 

 %0  آ من هذا الفصل-5محددة في المالحظة  ---  3404.90.10

 %0  من ليجينت معدل كيماويا   ---  3404.90.20

 %20 مهيأة ضمن عبوات افرادية للبيع بالتجزئة ---  3809.91.10

 %0 غيرها ---  3809.91.90

 %5 محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طالئها  ---  3810.10.10

 %0 مساحيق وعجائن مركبة من معدن ومواد أخر، للحم المعادن ---  3810.10.20

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المطلوب ادراجها  بالمالحظات والتعديالتالئحة 
 في جدول التعريفة العربية الموحدة  

 الرابعو  الثالثعن القسمين 
 

 المالحظة رمز النظام المنسق
 مقابل الخانة العائدة للبنان %5ادراج رسم  1805.00
 1901.10الغاء البند النه موجود في البند  1901.90.60
 في الخانة العائدة للبنان %40الى  %5تصحيح الرسم من  2007.99.91
 %0الى  %5تصحيح الرسم من  2106.90.98
 :التالياناضافة البندان الفرعيان المحليان  *           2204.21

 %70                نبيذ ذو جودة  --- 2204.21.10
 %70                      غيرها  --- 2204.21.90

2208.90.11 

2208.90.19 
 ل.ل 600الى  1200تصحيح الحد االدنى لالستيفاء من 

 ل.ل 600الى  1000تصحيح الحد االدنى من  2208.90.91
 

  

 ، المرفق ربطا،11/5/2009، تاريخ 9037/2008عمال بكتاب وزارة االقتصاد رقم *
 لوائح مفصلة بالتسميات الجغرافية لكافة انواع النبيذ ذو الجودة المصنع في االتحاد االوروبي يتم اعتماد  
 يتم ربط المؤشر الجغرافي للنبيذ ذو الجودة بابراز كل مستورد عند االستيراد فاتورة مفصلة عن اصناف  
 لتجارية(النبيذ تبين المنطقة الجغرافية )تسمية المنشأ( و اسم المنتج ) العالمة ا  
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 الئحة بالبنود الفرعية المحلية اللبنانية المطلوب اضافتها على التعريفة العربية الموحدة
 من القسم السابع وحتى القسم الثالث عشر

 
 

 رمز النظام المنسق نوع البضاعة معدل الرسم

ن كانت مصقولة ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى ---  0%  3920.10.10 صلبة ومستوية السطح، وا 

ن كانت مصقولة ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى ---  0%  3920.20.10 صلبة ومستوية السطح، وا 

سم  85م، وبعرض ال يقل عن  1000صفائح واردة لفات بطول ال يقل عن  ---  5%
 مم 0.050مم وال تزيد عن  0.022سم، وبسماكة ال تقل عن  200وال يتجاوز 

3920.20.30 

 3920.20.40 مم 15شرائط حزم بعرض ال يتجاوز  ---  10%

 3920.30.10 صلبة ومستوية السطح، إن كانت مصقولة ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى ---  0%

سم )ضمنا(، وبطول يزيد عـن  100سم و 85لفات، بعرض يتراوح بين  ---  5%
 غم )ضمنا( 60غم و 40م، ويزن المتر المربع منهـا بين  1500

3920.43.10 

مم، واردة لفات بعرض ال يقل عن  0.012أفالم رقيقة بسماكة  ال تتجاوز  ---  20%
ة سم، من األنواع المستعملة في تغليف أو تغطية األطعم 50سم وال يتجاوز  28

 ت للبيع بالتجزئة)كلينغ فيلمس(، مهيأة ضمن عبوا

3920.43.20 

ن كانت م ---  0%  3920.49.10 صقولة ولكن غير مشغولة بطريقة أخرىصلبة ومستوية السطح، وا 

ن كانت مصقولة ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى ---  0%  3920.91.10 صلبة ومستوية السطح، وا 

ن كانت مصقولة ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى ---  0%  3920.92.10 صلبة ومستوية السطح، وا 

ن كانت مصقولة ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى ---  0%  3920.99.10 صلبة ومستوية السطح، وا 

أكياس أخرى مزودة بسحاب ومتضمنة طباعة تدل صراحة على استعمالها  ---  0%
 في تعبئة الكبيس

3923.29.20 

 3923.30.10 (Preformأشكال أولية غير تامة الصنع ) ---  10%

 3923.40.10 من األنواع المستعملة في صناعتي الغزل والنسج ---  0%

 3923.50.10 سدادات ذات أظافر ناتئة ولولب داخلي متقطع أو مخصور ---  0%

 3923.50.20 3923.10.10أغطية ألصناف البند الفرعي  ---  20%

 3926.90.10 (Ebauchesقوالب لالحذية غير تامة الصنع ) ---  0%

 3926.90.20 قوالب لالحذية تامة الصنع ---  10%

 4005.91.10 سم 3.5سم وبسماكة ال تتجاوز  46واردة لفات، بعرض ال يتجاوز  ---  0%

 4106.31.10 مدبوغة دباغة أولية فقط، بالكروم، من النوع المسمى "ويت بلو" ---  0%
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 رمز النظام المنسق نوع البضاعة معدل الرسم

 4106.91.10 مدبوغة دباغة أولية فقط، بالكروم، من النوع المسمى "ويت بلو" ---  10%

 4205.00.10 الستعماالت فنية ---  0%

 4416.00.10 دنان، مركبة أو غير مركبة، مطوقة بأطواق خشبية أو معدنية، وأجزاؤها ---  0%

 4417.00.10 (Ebauchesحذية غير تامة الصنع )قوالب لأل ---  0%

 4421.99.30 خشب محضر للثقاب ---  0%

 4802.57.10 سم 15بشكل لفات ال يتجاوز عرضها  ---  5%

سم أو بشكل طلحّيات مستطيلة  15بشكل أشرطة أو لفات ال يتجاوز عرضها  ---  5%
 سم، بحالتها غير المطوية 36أو مربّعة ال يتجاوز أي من أضالعها 

4802.58.10 

 4802.61.10 سم 15ال يتجاوز عرضها  ---  5%

 4802.62.10 سم، بحالتها غير المطوية 36ال يتجاوز ضلعها األطول  ---  5%

سم أو بشكل طلحّيات مستطيلة  15بشكل أشرطة أو لفات ال يتجاوز عرضها  ---  5%
 سم، بحالتها غير المطوية 36أو مربّعة ال يتجاوز أي من أضالعها 

4802.69.10 

 4810.99.10 سم 15بشكل لّفات ال يتجاوز عرضها  ---  5%

 4810.99.20 سم بحالتها غير المطوّية 36بشكل طلحيات ال يتجاوز أي من أضالعها  ---  5%

 4811.41.10 سم  15بشكل لفات ال يتجاوز عرضها  ---  10%

علب من ورق أو كرتون كتيم، مطبوعة بما يدل صراحة على استعمالها في  ---  0%
 الصناعة المحلية لتعبئة االلبان والعصير واالشربة غير الكحولية

4819.20.10 

أوعية من ورق أو كرتون كتيم، مطبوعة بما يدل صراحة على استعمالها في  ---  0%
 الصناعة المحلية لتعبئة األلبان والعصير واألشربة غير الكحولية والبوظة.

4819.50.10 

 4819.50.90 غيرها ---  20%

 4823.90.10 ورق أو كرتون مثقب معد آلالت الجاكارد أو لآلالت المماثلة ---  0%

سم من ورق وكرتون "كرافت  36سم وال يزيد عن  15لّفات بعرض يتجاوز  ---  0%
 لينر" أو ورق كرافت لصنع األكياس الكبيرة أو ورق وكرتون من ألياف ملّبدة

4823.90.20 

 4823.90.30 مطبوع ---  20%

سم من ورق وكرتون كرافت،  36سم وال يزيد عن  15لّفات بعرض يتجاوز  ---  10%
 ²غم/م 300غير مبّيض، بوزن ال يتجاوز 

4823.90.40 

سم من ورق وكرتون كرافت،   36سم وال يزيد عن  15لّفات بعرض يتجاوز  ---  10%
 غم  100مبّيض، ال يقل وزن  المتر المرّبع منه عن 

4823.90.50 
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 رمز النظام المنسق نوع البضاعة معدل الرسم

سم من ورق وكرتون آخربوزن  36سم وال يزيد عن  15لّفات بعرض يتجاوز  ---  10%
 48.05وورق وكرتون متعدد الطبقات من أصناف البند  ²غم/م 150أكثر من 

4823.90.60 

سم من ورق وكرتون آخربوزن  36سم وال يزيد عن  15لّفات بعرض يتجاوز  ---  10%
  48.05من أصناف البند  ²غم/م 150ال يتجاوز 

4823.90.70 

 4823.90.80 ورق مصمغ أو الصق، بشكل أشرطة أو لفات  ---  10%

 4823.90.90  غيرها ---  5%

(، مــــن مـــواد أخــــر Talonettes( ودعســــات داخليـــة )Cambrionsخصـــرات ) --- 0%
 غير الخشب

6406.90.10 

 6811.40.90 غيرها ---  5%

 لطبقتين تفصقساطل مستديرة المقطع مكسوة من الداخل ومصنوعة من  --- 5%
 بينهما مادة عازلة

6811.89.10 

 7013.91.10 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للزينة ---  20%

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 التفريعات الخاصة
 التونسيةالجمهورية ب



الوصفرمز النظام المنسق

عدسات نظارات ---30 90 04 90

من لدائن ----31 90 04 90

غيرها ----39 90 04 90

أو  (كليشيهات)أجهزة التصوير من األنواع المستعملة لتحضير الرواسم  -00 10 06 90

اسطوانات الطباعة

.اجهزة تدليك مائية  --- 20 10 19 90

"جاكوزي"الحمامات واالدواش المجهزة بنظام المساج المائي   ----21 10 19 90

غيرها ----29 10 19 90

.اجهزة تدليك مائية ---- 91 10 19 90

.غيرها---- 99 10 19 90

من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بمعادن ثمينة--- 10 29 21 90

غيرها ---90 29 21 90

ذات صبغة زخرفّية ----91 80 25 90

غيرها ----99 80 25 90

مؤشرات سرعة وتاكومترات --10 20 29 90

 .(كرونوتاكيغراف)عداد المسافات حسب الزمن --- 11 20 29 90

مؤشرات سرعة للعربات السّيارة ----12 20 29 90

.غيرها--- 19 20 29 90

(ستروبوسكوب)أجهزة اإلبطاء الظـــــاهرى للسرعة  --20 20 29 90

أجزاء ولوازم ----21 00 03 95

غيرها ----29 00 03 95

األنواع المستخدمة للتصوير الرقمي أو أجهزة الفيديو ، الكاميرات وأجهزة  --10 00 20 96

90العرض السينمائي ؛أو األنواع المستخدمة ألجهزة أخرى من الفصل 

غيرها --90 00 20 96

من حديد--- 91 00 20 96

من ألومنيوم--- 92 00 20 96

غيرها--- 99 00 20 96



 

 

 

 

 

 الجمركية بيانات التعريفة  قاعدة

 م المطبقة والمثبتة في إطار منظمة التجارة العالميةللرسو

 (97 – 88)للفصول من 



أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

بالونات ومناطيد مسيرة؛ طائرات 00 00 01 88

شراعية وأشرعة طائرة وغيرها من 

المركبات الجوية غير المصممة للدفع 

.بقوة محركة 

%5%60/%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%40%7%5%0%35%5%15%5%15%15.طائرات شراعية وأشرعة طائرة--- 10 00 01 88

بالونات ومناطيد مسيرة وغيرها من --- 20 00 01 88

المركبات الجوية غيرالمصممة للدفع بقوة 

.محركة

15%15%

5%5%

5%35%0%5%7%40%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%/60%5%

مثل الطائرات )مركبات جوية أخر 00 00 02 88

والطائرات " الهليوكوبتر"العمودية 

بما فى ذلك )؛ مركبات فضائية (العادية

وعربات إطالق  (األقمار الصناعية

.المركبات الفضائية أو المركبات المدارية 

%7%0" :هليوكوبتر " طائرات عمودية - 00 10 02 88

%0%55%2,5%10%5%0%0%5%0%5%0%40%7%0%0%35%0%5%0%5%0 كج2000ال يتجاوز وزنها فارغة -- 00 11 02 88

%0%55%2,5%10%5%0%0%5%0%5%0%40%7%0%0%35%0%5%0%0%0 كج2000يتجاوز وزنها فارغة -- 00 12 02 88

طائرات عادية ومركبات جوية أخر، ال - 00 20 02 88

 كج2000يتجاوز وزنها فارغة 

0%0%

0%5%

0%35%0%0%7%40%0%5%0%5%0%0%5%10%2,5%55%0%

طائرات عادية ومركبات جوية أخر، - 00 30 02 88

كج  وال 2000يزيد وزنها فارغة عن 

كج15000يتجاوز

0%0%

0%5%

0%35%0%0%7%40%0%5%0%5%0%0%5%10%2,5%55%0%

طائرات عادية ومركبات جوية أخر ، - 00 40 02 88

 كج15000يتجاوز وزنها فارغة 
0%0%

0%5%

0%35%0%0%7%40%0%5%0%5%0%0%5%10%2,5%55%0%

بما فى ذلك األقمار )مركبات فضائية - 00 60 02 88

وعربات إطالق المركبات  (الصناعية

:الفضائية أو المركبات المدارية

بما في ذلك األقمار  )مركبات فضائية --- 10 60 02 88

 .(الصناعية 
0%5%

0%5%
0%35%0%0%7%40%0%5%0%0%0%5%10%2,5%55%/40%0%

عربات إطالق المركبات الفضائية و --- 20 60 02 88

.المركبات المدارية 
0%5%

0%5%
0%35%0%0%7%40%0%5%0%0%0%5%10%2,5%55%/40%0%

 88.01أجزاء األصناف الداخلة فى البند 00 00 03 88

 .88.02أو البند 
%7%5:مراوح وأدوات دوارة، وأجزاؤها- 00 10 03 88

للطائرات الداخلة في البنود --- 10 10 03 88

 .880240 و 8802.30، 8802.20

10%10%5%35%0%5%7%40%5%5%5%5%5%100%5%10%2,5%40%5%

%5%40%2,5%10%5%100%5%5%5%5%5%40%7%5%0%35%5%5%5%10%10.غيرها--- 90 10 03 88

%5%40%2,5%10%5%100%5%5%5%5%5%40%7%5%0%35%5%5%5%10%10.مجموعة الهبوط وأجزاؤها - 00 20 03 88

أجزاء أخر للطائرات العادية أو - 00 30 03 88

.الطائرات العمودية 
10%10%

5%5%
5%35%0%5%7%40%5%5%5%5%5%100%5%10%2,5%40%5%
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

:غيرها- 00 90 03 88

%5%45/%40%2,5%10%5%100%5%5%5%5%5%40%7%5%0%35%5%5%5%10%10.للطائرات الشراعّية --- 10 90 03 88

بما في ذلك )للمركبات الفضائية --- 20 90 03 88

(األقمار الصناعية
10%10%

5%5%
5%35%0%5%7%40%5%5%5%5%5%100%5%10%2,5%40%/45%5%

لعربات إطالق المركبات الفضائية --- 30 90 03 88

.والمركبات المدارية
10%10%

5%5%
5%35%0%5%7%40%5%5%5%5%5%100%5%10%2,5%40%/45%5%

%5%45/%40%2,5%10%5%100%5%5%5%5%5%40%7%5%0%35%5%5%5%10%10.غيرها --- 90 90 03 88

بما فى ذلك )" باراشوت"مظالت هبوط 00 00 04 88

مظالت الهبوط المسيرة ومظالت 

؛ أجزاؤها "ورتوشوت"و (المنحدرات

.ولوازمها 

%5%55/%40%2,5%10%5%100%5%5%5%5%5%40%7%5%0%35%5%5%5%15%15.مظالت هبوط، أجزاؤها ولوازمها--- 10 00 04 88

%5%55/%40%2,5%10%5%100%5%5%5%5%5%40%7%5%0%35%5%5%5%15%15.غيرها--- 90 00 04 88

أجهزة إطالق المركبات الجوية؛ أجهزة 00 00 05 88

لهبوط المركبات الجوية على ظهر 

السفن، والتجهيزات المماثلة؛ أجهزة 

أرضية للتدريب على الطيران؛ أجزاء 

.األصناف أعاله 
أجهزة إطالق المركبات الجوية ، - 00 10 05 88

وأجزاؤها ؛ أجهزة لهبوط المركبات 

الجوية على ظهر السفن، والتجهيزات 

:المماثلة ، و أجزاؤها

أجهزة إلطالق المركبات الجوية، --- 10 10 05 88

.وأجزاؤها
15%15%

5%5%
5%35%0%5%7%40%5%5%5%5%5%100%5%20%2,5%55%/32,5%5%

%5%32,5/%55%2,5%20%5%100%5%5%5%5%5%40%7%5%0%35%5%5%5%15%15.غيرها--- 90 10 05 88

أجهزة أرضية للتدريب على الطيران - 00 20 05 88

:وأجزاؤها 

" سيميوليتور " أجهزة محاكاة -- 00 21 05 88

وأجزاؤها
0%5%

5%15%
5%35%0%5%7%40%5%5%5%5%5%100%5%20%2,5%32,5%5%

%0%55/%32,5%2,5%20%5%0%0%5%0%5%0%40%0%0%0%35%0%5%0%5%0.غيرها -- 00 29 05 88

فيري )سفن رحالت و قوارب نزهة 00 00 01 89

و سفن شحن، زوارق وسفن  (بوت

مماثلة لنقل األشخاص أو البضائع

سفـن وبواخر رحالت وسفن مماثـلة - 00 10 01 89

معدة بصفة رئيسية لـنـقل األشخاص ؛ 

:من جميع األنواع" فيرى بوت " معديات 

%0%55%2,5%20%2 ـ %0%0%0%12%0%5%0%40%15%0%0%35%0%5%0%5%0.للمالحة البحرية--- 10 10 01 89

%0%55%2,5%2 ـ %0%0%0%12%0%5%0%40%15%0%0%35%0%5%0%5%0.غيرها--- 90 10 01 89

:سفن صهاريج- 00 20 01 89

%0%55%2,5%30%2 ـ %0%0%0%12%0%5%0%40%15%0%0%35%0%5%0%5%0.للمالحة البحرية--- 10 20 01 89

%0%55%2,5%30%2 ـ %0%0%0%12%0%5%0%40%15%0%0%35%0%5%0%5%0.غيرها--- 90 20 01 89
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

سفن برادات ، عدا الداخلة فى البند - 00 30 01 89

:8901.20الفرعى 
%0%55%2,5%30%2 ـ %0%0%0%12%0%5%0%40%15%0%0%5%0%5%0.للمالحة البحرية--- 10 30 01 89

%0%55%2,5%30%2 ـ %0%0%0%12%0%5%0%40%15%0%0%35%0%5%0%5%0.غيرها--- 90 30 01 89

سفن أخر لـنـقل البضائع وسفن أخر - 00 90 01 89

:لـنـقل األشخاص والبضائع معاً 

%0%55%2,5%20%2 ـ %0%0%0%12%0%5%0%40%7%0%0%35%0%5%0%5%0.للمالحة البحرية--- 10 90 01 89

%0%55%2,5%40 ـ %30%2 ـ %0%0%0%12%0%5%0%40%7%0%0%35%0%5%0%5%0.غيرها--- 90 90 01 89

سفن صيد؛ سفن مصانع وسفن أخر 00 00 02 89

.لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها 

 متر15سفن صيد بطول ال يتجاوز --- 10 00 02 89
0%5%

0%15%
%0%55%2,5%30 ـ 0%35%0%0%15%40%0%5%0%12%0%0%2%20%

%0%55%2,5%30 ـ %20%2 ـ %0%0%0%12%0%5%0%40%15%0%0%35%0%15%0%5%0.غيرها--- 90 00 02 89

يخوت وزوارق أخر للنزهة أو الرياضة؛ 00 00 03 89

".كانو "قوارب التجديف وزوارق خفيفة 

:قابلة للنفخ- 00 10 03 89

 كغ100وزن الواحدة منها ال يتجاوز --- 10 10 03 89
10%10%

5%15%
%5%55%2,5%60 ـ 5%35%30%5%15%40%5%5%5%12%5%100%5%30%

%5%55%2,5%60 ـ %30%5%100%5%12%5%5%5%40%15%5%30%35%5%15%5%10%10غيرها--- 90 10 03 89

:غيرها- 00 90 03 89

قوارب شراعية، وإن كانت مزودة -- 00 91 03 89

:بمحرك مساعد

%5%55%2,5%30%5%100%5%12%5%5%5%40%15%5%30%35%5%15%5%10%10.مراكب شراعية لممارسة الرياضة--- 10 91 03 89

%5%55%2,5%60%5%100%5%12%5%5%5%40%15%5%30%35%5%15%5%10%10 متر15بطول ال يتجاوز ---  20 91 03 89

%5%55%2,5%60%5%100%5%12%5%5%5%40%15%5%30%35%5%15%5%10%10.غيرها--- 90 91 03 89

قوارب بمحركات ، عدا القوارب ذات -- 00 92 03 89

 :(غير الثابت)المحرك الخارجى 

%5%55%2,5%60 ـ %30%10%100%5%12%5%5%5%40%7%5%30%35%5%15%5%10%10 متر15بطول ال يتجاوز --- 10 92 03 89

%5%55%2,5%60 ـ %30%10%100%5%12%5%5%5%40%7%5%30%35%5%15%5%10%10.غيرها--- 90 92 03 89

:غيرها-- 00 99 03 89

فايبر )قوارب من الياف زجاجية --- 10 99 03 89

.ذات محركات خارجية غير ثابتة  (جالس

10%10%

5%15%

%5%55%2,5%60 ـ 5%35%30%5%15%40%5%5%5%12%5%100%5%20%

فايبر )قوارب من الياف زجاجية --- 20 99 03 89

.بدون محركات (جالس
10%10%

5%15%
%5%55%2,5%60 ـ 5%35%30%5%15%40%5%5%5%12%5%100%5%20%

%5%55%2,5%60 ـ %20%5%100%5%12%5%5%5%40%15%5%30%35%5%15%5%10%10.(جيت سكي)دراجات مائية --- 30 99 03 89

%5%55%2,5%20%5%100%5%12%5%5%5%40%15%5%30%35%5%15%5%10%10.قوارب لممارسة الرياضة--- 40 99 03 89

%5%55%2,5%60%5%100%5%12%5%5%5%40%15%5%30%35%5%15%5%10%10.غيرها --- 90 99 03 89

.سفن قاطرة وسفن دافعة 00 00 04 89

%0%55%2,5%20%5%0%0%0%5%0%40%10%0%0%35%0%15%0%5%0.سفن قطر--- 10 00 04 89

%0%55%2,5%20%5%0%0%0%5%0%40%10%0%0%35%0%15%0%5%0.سفن دافعة--- 20 00 04 89
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

سـفـن إرشاد ضــوئى، سفن إطفاء 00 00 05 89

الحريــق، سفـن جارفـة أو كاسحة 

، روافع عائمة، وغيرها من "كراكات"

السفن التى تعتبر المالحة فيها ثانويـة 

بالقياس لوظيفتهــا الرئيسية؛ أحواض 

سفن عائمة؛ أرصفة عائمة أو غاطسة 

.للحفر أو لإلنـتاج 
%0%55%2,5%10%5%0%0%12%0%5%0%40%15%0%0%35%0%15%0%5%0"كراكات " سفن جارفة أو كاسحة - 00 10 05 89

أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو - 00 20 05 89

لإلنـتاج
0%5%

0%15%
0%35%0%0%15%40%0%5%0%12%0%0%5%10%2,5%55%0%

%0%10%5%0%0%12%0%5%0%40%15%0%0%35%0%15%0%5%0:غيرها- 00 90 05 89

سفن أخر، بما فى ذلك السفن الحربية 00 00 06 89

.وقوارب النجاة، عدا قوارب التجديف

%0%55%2,5%30%0%0%0%12%0%5%0%40%7%0%0%35%0%15%0%5%0.سفن حربية - 00 10 06 89

:غيرها- 00 90 06 89

قوارب وزوارق حربية من جميع --- 10 90 06 89

.األنواع 
0%5%

0%15%
0%35%0%0%7%40%0%5%0%12%0%0%0%30%2,5%55%0%

%7%0:غيرها--- 90 90 06 89

%0%55%2,5%30%5 ـ %0%0%0%12%0%5%0%40%7%0%0%35%0%15%0%5%0.للمالحة البحرية---- 91 90 06 89

%0%55%2,5%30%5 ـ %0%0%0%12%0%5%0%40%7%0%0%35%0%15%0%5%0.غيرها---- 99 90 06 89

منشآت عائمة أخر مثل الطوافات 00 00 07 89

والخزانات والصناديق الغاطسة إلرساء 

أساسات الجسور، ومنصات اإلرساء 

.وعوامات الربط أو اإلرشاد والمنارات 

%0%55%2,5%20%5%0%0%12%0%5%0%40%15%0%0%35%0%15%0%5%0.طوافات قابلة للنفخ - 00 10 07 89

%0%55%2,5%5%0%0%12%0%5%0%40%15%0%0%35%0%15%0%5%0.غيرها - 00 90 07 89

" سفن ومنشآت عائمة أخر، قيد التحطيم 00 00 08 89

" .للتخريد 
15%15%

0%15%
0%0%15%40%0%5%0%12%0%0%2%20%0%

ألياف بصرية وحزم من ألياف بصرية؛ 00 00 01 90

كابالت من ألياف بصرية، عدا الداخلة فى 

؛ ألواح وصفائح من مواد 85.44البند 

بما فى ذلك العدسات )مستقطبة؛ عدسات 

ومـواشير ومرايا وغيرها من  (الالصقة

عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير 

مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير 

.مشغول بصرياً

ألياف بصرية ، حزم وكابالت من ألياف - 00 10 01 90

:بصرية

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%20%20.ألياف بصرية--- 10 10 01 90

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%20%20.حبال موصلة للصورة--- 20 10 01 90

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%20%20.غيرها--- 90 10 01 90
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

%15%55%2,5%30%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%30%30.ألواح وصفائح من مواد مستقطبة - 00 20 01 90

%5%55%2,5%40%10%100%5%15%5%15%5%40%5%5%43%30%35%5%15%5%20%20.عدسات الصقة - 00 30 01 90

:عدسات للنظارات من زجاج- 00 40 01 90

%10%55%2,5%30%10%100%5%15%5%15%5%40%10%5%43%30%35%5%15%5%20%20.غير مصححة--- 10 40 01 90

%10%55%2,5%40%10%100%5%15%5%15%5%40%10%5%43%30%35%5%15%5%20%20.غيرها--- 90 40 01 90

:عدسات للنظارات من مواد أخر- 00 50 01 90

%15%55%2,5%30%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%20%20.غير مصححة--- 10 50 01 90

%15%55%2,5%40%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%20%20.غيرها--- 90 50 01 90

%15%55%2,5%30%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%30%30.غيرها - 00 90 01 90

عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من 00 00 02 90

عناصر بصرية، من أية مادة كانت، 

مركبة، تشكل أجزاء أو تركيبات لألدوات 

واألجهزة، عدا ما كان منها من زجاج 

.غير مشغول بصرياً 
:عدسات المرئيات - 00 10 02 90

أو  (الكاميرات)ألجهزة إلتقاط الصور -- 00 11 02 90

ألجهزة عرض الصور أو لألجهزة 

الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو 

تصغير الصور

30%30%

5%15%

5%35%15%38%5%15%40%5%15%5%15%5%100%0%30%2,5%55%15%

%15%55%2,5%30%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%30%30.غيرها -- 00 19 02 90

%5%55%2,5%30%0%100%5%15%5%15%5%40%5%5%38%15%35%5%15%5%30%30 .(فالتر)مرشحات - 00 20 02 90

%15%55%2,5%50 ـ %30%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%30%30.غيرها - 00 90 02 90

أطر وركائب للنظارات أو لألصناف 00 00 03 90

.المماثلة، وأجزاؤها 

:أطر وركائب- 00 10 03 90

%15%55%2,5%50%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%30%30.من لدائن -- 00 11 03 90

:من مواد أخر-- 00 19 03 90

%15%55%2,5%50%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%20.من معادن ثمينة --- 10 19 03 90

من معادن عادية مكسوة بقشرة من --- 20 19 03 90

.معادن ثمينة
20%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%50%2,5%55%15%

%15%55%2,5%50%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%20.غيرها--- 90 19 03 90

%15%55%2,5%50%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30.أجزاء - 00 90 03 90

نظارات مصححة أو واقية أو غيرها، 00 00 04 90

.ومايماثلها 

:نظارات شمسية- 00 10 04 90

:بعدسات مشغولة بصرياً--- 10 10 04 90

ذات إطار من معادن ثمينة أو مكسوة ---- 11 10 04 90

.بمعادن ثمينة 
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%40%50%2,5%55%15%

%15%55%2,5%50%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30.غيرها---- 19 10 04 90

%15%55%2,5%50%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30.غيرها--- 90 10 04 90

%15%5:غيرها- 00 90 04 90

%15%55%2,5%50%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%30%30.نظارات للوقاية المهنية --- 10 90 04 90

:(طبية)نظارات مصححة للنظر--- 20 90 04 90
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

ذات إطار من معادن ثمينة أو مكسوة ---- 21 90 04 90

.بمعادن ثمينة 
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%50%2,5%55%15%

%15%55%2,5%50%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30.غيرها---- 29 90 04 90

%3%55%2,5%50%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%3%30.غيرها--- 90 90 04 90

 (مفردة العين أو مزدوجة)مناظير مقربة 00 00 05 90

ومناظير فلكية وغيرها من المناظير 

البصرية وقواعدها؛ أجهزة فلكية أخر 

وقواعدها، عدا األجهزة الفلكية الالسلكية 

 .(بالراديو)
%15%55%2,5%50%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30مناظير مقربة مزدوجة العين- 00 10 05 90

%5%55%2,5%5%5%100%5%15%5%15%5%40%15%32/435%15%35%5%15%5%30%30.أجهزة أخر - 00 80 05 90

%5%60/%55%2,5%5%2%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30 .(مما فيها القواعد)أجزاء ولوازم - 00 90 05 90

عدا آالت )أجهزة التصوير الفوتوغرافي 00 00 06 90

؛ أجهزة إحداث (التصوير السينمائي

الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي، 

بما فيها اللمبات واألنابيب الوماضة، عدا 

اللمبات واألنابيب التي تضئ بالتفريغ 

 .85.39الداخلة فى البند 

أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت - 00 30 06 90

الماء أو للتصوير الجوى أو الفحص 

الطبي أو الجراحي لألعضاء الداخلية ؛ 

أجهزة التصوير لمختبرات الطب الشرعي 

أو ألغراض علم الجريمة

15%15%

5%15%

%15%60/%55%2,5%60 ـ 5%35%15%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%40%

أجهزة التصوير ذات التظهير والطبع - 00 40 06 90

الفوري
20%20%

5%15%
%15%60%2,5%60 ـ 5%35%15%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%40%

:أجهزة تصوير أخر - 00 50 06 90

يتم التصوير فيها من خالل عدسة -- 00 51 06 90

انعكاس مفردة ، تعمـل بأفالم بشكــل 

 مم35لفـــــــات ال يتجاوز عرضها 

20%20%

5%15%

%15%55/%60%2,5%60 ـ 5%35%15%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%30%40%

غيرها ، تعمل بأفالم بشكل لفات يقل -- 00 52 06 90

: مم35عرضها عن 

أجهزة التصوير من األنواع المستعملة --- 10 52 06 90

لتسجيل المستندات على أفالم مصغرة 

أو على بطاقات مصغرة  (مايكروفيلم )

أو على غيرها من االشكال  (مايكروفيش)

المصغرة

15%20%

5%15%

%15%55/%60%2,5%60 ـ 5%35%15%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%40%

%15%55/%60%2,5%60 ـ %40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%20%20غيرها--- 90 52 06 90

غيرها ، تعمل بأفالم بشكل لفات -- 00 53 06 90

: مم 35بعرض 

.أجهزة تصوير لالستعمال مرة واحدة--- 10 53 06 90
20%20%

5%15%
%15%60/%55%2,5%60 ـ %40%30 ـ 5%35%15%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%%
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

%15%15%5%15%5%40%43%15:غيرها--- 90 53 06 90

أجهزة التصوير من األنواع ---- 91 53 06 90

المستعملة لتسجيل المستندات على أفالم 

أو على بطاقات  (مايكروفيلم )مصغرة 

أو على غيرها من  (مايكروفيش)مصغرة 

االشكال المصغرة

15%20%

5%15%

%60 ـ 5%15%5%40%

%10%60/%55%2,5%60 ـ %40%30%100%5%15%5%15%5%40%10%5%43%15%35%5%15%5%20%20غيرها---- 99 53 06 90

:غيرها-- 00 59 06 90

أجهزة التصوير من األنواع المستعملة --- 10 59 06 90

لتسجيل المستندات على أفالم مصغرة 

أو على بطاقات مصغرة  (مايكروفيلم )

أو على غيرها من االشكال  (مايكروفيش)

المصغرة

15%15%

5%15%

%15%55/%60%2,5%60 ـ 5%35%15%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%40%

%15%55/%60%2,5%60 ـ %40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%15%15غيرها--- 90 59 06 90

أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير - 00 60 06 90

بما فيها اللمبات واألنابيب )الفوتوغرافي 

 :(الوماضة

أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب -- 00 61 06 90

(فالش إلكتروني)تفريغ 
20%20%

5%15%
5%35%15%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%2%40%2,5%55%15%

%15%55%2,5%40%2%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%20%20.غيرها -- 00 69 06 90

:أجزاء ولوازم- 00 90 06 90

:ألجهزة التصوير-- 00 91 06 90

.9006.30لألجهزة الداخلة في البند --- 10 91 06 90
20%20%

5%15%
5%35%15%43%5%5%40%5%15%5%15%5%100%10%40%2,5%55%/60%5%

%5%60/%55%2,5%40%10%100%5%15%5%15%5%40%5%5%43%15%35%5%15%5%20%20.غيرها --- 90 91 06 90

%15%55%2,5%40%2%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%20%20.غيرها -- 00 99 06 90

سينمائية، " كاميرات"أجهزة تصوير 00 00 07 90

وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت 

.أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت 

%15%55%2,5%40 ـ %2%30 ـ %0%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%15%15(كاميرات)أجهزة تصوير-00 10 07 90

:(Projectors)أجهزة عرض - 00 20 07 90

%15%55%2,5%40%0%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30.مخصص لدور العرض السينمائي--- 10 20 07 90

%15%55%2,5%40%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%15%15.غيرها--- 90 20 07 90

:أجزاء ولوازم- 00 90 07 90

%15%55%2,5%40 ـ %20%2%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30للكاميرات-- 00 91 07 90

%15%55%2,5%40 ـ %20%0%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30.ألجهزة العرض -- 00 92 07 90

أجهزة عرض صور غير متحركة 00 00 08 90

عدا السينمائية؛ أجهزة  (فانوس سحرى)

، للتكبير (عدا السينمائية)فوتوغرافية 

.والتصغير 

، أجهزة (Projector)أجهزة عرض - 00 50 08 90

للتكبير والتصغير
30%30%

5%15%
%15%55%2,5%30%20 ـ 5%35%15%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

%15%55%2,5%30%2%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30أجزاء ولوازم- 00 90 08 90

ملغي00 00 09 90

أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير 00 00 10 90

الفوتوغرافي أو السينمائي، غير مذكورة 

وال داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل؛ 

شاشات مضيئة لفحص صور األشعة 

.السلبية؛ شاشات عرض 

أجهــزة ومعدات التظهير اآللى للورق - 00 10 10 90

بشكل لفات أو األفالم الفوتوغرافية أو 

السينمائية ، أو أجهزة الطبع اآللى لألفالم 

المظهرة على لفات من الورق 

الفوتوغرافي

30%30%

5%15%

5%35%0%38%5%5%40%5%15%5%15%5%100%0%20%2,5%55%5%

أجهزة ومعدات أخر لمختبرات التصوير - 00 50 10 90

الفوتوغرافي أو السينمائي ؛ شاشات 

مضيئة لفحص صور األشعة السلبية

20%20%

5%15%

5%35%15%38%5%10%40%5%15%5%15%5%100%0%20%2,5%55%10%

:شاشات عرض- 00 60 10 90

%15%55%2,5%20%0%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%30%30.مخصصة لدور العرض--- 10 60 10 90

%15%55%2,5%20%0%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%30%30.غيرها--- 90 60 10 90

%5%55%2,5%20%0%100%5%15%5%15%5%40%5%5%15%15%5%30%30.أجزاء ولوازم - 00 90 10 90

بصرية، بما فيها  (ميكروسكوبات)مجاهر 00 00 11 90

مجاهر التصوير الفوتوغرافى أو 

.السينمائى ومجاهر عرض صور 

0%

%0%55%2,5%5%5%0%0%15%0%15%0%40%0%27%0%35%0%15%0%15%15(ستريو سكوبيه  )مجاهر مجسمة - 00 10 11 90

مجاهر أخر للتصوير الفوتوغرافي أو - 00 20 11 90

السينمائي ومجاهر عرض صور
15%15%

0%15%
0%35%0%27%0%0%40%0%15%0%15%0%0%5%5%2,5%55%0%

%5%55%2,5%5%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%27%0%35%5%15%5%15%15مجاهر أخر- 00 80 11 90

%0%55%2,5%5%2%0%0%15%0%15%0%40%0%0%27%15%35%0%15%0%30%20أجزاء ولوازم- 00 90 11 90

مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة 00 00 12 90

" .ديفراكتوجراف " إنحراف 

مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة - 00 10 12 90

"ديفراكتوجراف " إنحراف 
15%15%

0%15%
0%35%0%27%0%0%40%0%15%0%15%0%0%5%5%2,5%55%0%

%0%55%2,5%5%2%0%0%15%0%15%0%40%0%0%27%0%35%0%15%0%30%20.أجهزة ولوازم - 00 90 12 90

أدوات الكريستال السائل التى التؤلف 00 00 13 90

أصنافاً مشمولة فى بنود أخر أكثر 

تخصيصاً؛ أجهزة ليزر، عدا الصمامات 

لليرز؛ أدوات وأجهزة  (ديودات)الثنائية 

بصرية أخر، غير مذكورة وال داخلة فى 

.مكان آخر من هذا الفصل 
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

مناظير تحديد األهداف لألسلحة؛ - 00 10 13 90

؛ مناظير (بيرسكوبات)مناظير األفق 

مصممة لآلالت واألدوات واألجهزة 

والمعدات الداخلة فى هذا الفصل أو فى 

القسم السادس عشر

30%30%

5%15%

5%35%0%38%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%20%2,5%55%15%

أجهزة ليزر ، عدا الصمامات الثنائية - 00 20 13 90

:لليزر

مثل )مؤشرات الليزر القابلة للحمل --- 10 20 13 90

.(الخ... األقالم والميداليات

30%30%

5%15%

5%35%0%38%

ممنوع 

استيراد

ها

40%5%15%5%15%5%100%5%20%2,5%55%15%

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%0%35%5%15%5%30%30.غيرها--- 90 20 13 90

:أدوات ومعدات واجهزة اخر- 00 80 13 90

%8%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%0%35%5%7.5%5%30%30.أدوات الكريستال السائل --- 10 80 13 90

%8%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%0%35%5%7.5%5%30%30.عدسات األبواب وما يماثلها --- 20 80 13 90

%8%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%0%35%5%7.5%5%30%30.مناظير مجسمة --- 30 80 13 90

أدوات عرض ذات شاشة مسطحة --- 40 80 13 90

, LCD, Plasmaبما فيها شاشات )

Electro-Luminescence ,

Vacuum-Flourescence وغيرها 

.(من تقنيات العرض

0%30%

0%

7.5%0%35%0%38%0%0%40%0%15%5%15%0%0%5%20%2,5%55%0%

%5%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%0%35%5%5%5%30%30.غيرها--- 90 80 13 90

:أجزاء ولوازمها- 00 90 13 90

%5%55%2,5%20%2%100%5%15%5%15%5%40%5%5%38%15%35%5%15%5%30%30.ألدوات الكريستال السائل --- 10 90 13 90

أجزاء أدوات عرض ذات شاشة --- 20 90 13 90

, LCDبما فيها شاشات )مسطحة 

Plasma, Electro-

Luminescence, Vacuum-

Flourescence وغيرها من تقنيات 

.(العرض

0%30%

5%15%

0%35%15%38%0%0%40%0%15%5%15%0%0%2%20%2,5%55%0%

%5%55%2,5%20%2%100%5%15%5%15%5%40%5%5%38%15%35%5%15%5%30%30.غيرها --- 90 90 13 90

بوصالت، بما فيها بوصالت المالحة؛ 00 00 14 90

.أجهزة وأدوات أخر للمالحة 

بوصالت ، بما فيها بوصالت المالحة- 00 10 14 90
30%30%

5%15%
5%35%15%17%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%10%2,5%55%/40%10%

أجهزة وأدوات للمالحة الجوية أو - 00 20 14 90

:(عدا البوصالت)الفضائية 

%10%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%17%15%35%5%15%5%30%30.محّطات قواعد ثابتة --- 10 20 14 90

:غيرها--- 90 20 14 90

%10%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%17%15%35%5%15%5%30%30.أدوات وأجهزة للمالحة الجوية--- 91 20 14 90

%10%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%17%15%35%5%15%5%30%30.غيرها---- 99 20 14 90

:أجهزة وأدوات أخر- 00 80 14 90
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

أدوات وأجهزة للمالحة البحرية أو --- 10 80 14 90

.النهرية 
30%30%

5%15%
5%35%15%17%5%8%40%5%15%5%15%5%100%5%10%2,5%40%8%

%8%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%8%5%17%15%35%5%15%5%30%30.غيرها--- 90 80 14 90

%8%55/%40%2,5%10%2%100%5%15%5%15%5%40%8%5%17%15%35%5%15%5%30%30.أجزاء ولوازم - 00 90 14 90

بما فيها أجهزة )أجهزة وأدوات للمساحة 00 00 15 90

، ولعلم تخطيط (المساحة بالتصوير

المياه، وعلم المحيطات وعلم خصائص 

المياه واألرصاد الجوية وعلم طبيعة 

األرض، بإستثناء البوصالت؛ مقاييس 

.األبعاد 
%15%5:مقاييس األبعاد- 00 10 15 90

%10%45/%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%27%0%35%5%15%5%15%15.الكترونية --- 10 10 15 90

%10%45/%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%27%0%35%5%15%5%15%15.غيرها --- 90 10 15 90

وأجهزة  (ثيودوليت)مزواة قياس الزوايا - 00 20 15 90

:(تاكيوميتر)مسح األرض 

%10%45/%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%27%0%35%5%15%5%10%10.الكترونية --- 10 20 15 90

%10%45/%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%27%0%35%5%15%5%10%10.غيرها --- 90 20 15 90

:مقاييس اإلستواء- 00 30 15 90

%10%45/%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%15%15.الكترونية --- 10 30 15 90

%10%45/%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%15%15.غيرها --- 90 30 15 90

أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير - 00 40 15 90

:الضوئي

%10%45/%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%0%35%5%15%5%15%15.الكترونية --- 10 40 15 90

%10%45/%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%0%35%5%15%5%15%15.غيرها --- 90 40 15 90

:أجهزة وأدوات أخر- 00 80 15 90

:الكترونية--- 10 80 15 90

%5%45/%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%5%5%17%0%35%5%15%5%15%15.أجهزة األرصاد الجوية---- 11 80 15 90

%5%45/%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%5%5%17%0%35%5%15%5%15%15.غيرها---- 19 80 15 90

%5%45/%40%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%5%5%17%0%35%5%15%5%15%15.غيرها--- 90 80 15 90

%10%45/%40%2,5%10%2%100%5%15%5%15%5%40%15%5%27%15%35%5%15%5%20%20.أجزاء ولوازم- 00 90 15 90

 5موازين حساسة تبلغ حساسيتها 00 00 16 90
سنتيجرام أو أقل، وإن كانت مزودة 

.بصنجاتها 
%10%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%20%0%35%5%15%5%15%15.الكترونية--- 10 00 16 90

%10%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%20%0%35%5%15%5%15%15.غيرها--- 90 00 16 90
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب 00 00 17 90

مثل، آالت الرسم، وأجهزة النسخ )

" أطقم"، مناقل، مجموعات "بنتوجراف"

للرسم الهندسى، مساطر، دوائر مرقمة 

؛ أدوات لقياس الطول تستخدم (للحساب

مثل، األمتار بأنواعهــا )باليد 

والميكرومترات، ومعايير ومقايـيس 

، غير مذكورة والداخلة فى (السماكة

.مكان آخر من هذا الفصل 

طاوالت وآالت رسم ، وإن كانت ذاتية - 00 10 17 90

:الحركة

أجهزة رسم وتخطيط وإن كانت --- 10 10 17 90

وحدات إدخال أو إخراج لألجهزة الداخلة 

 أو آالت الرسم أو 8471في البند 

.9017التخطيط الداخلة في البند 

20%20%

0%7.5%

0%35%15%0%0%40%0%15%0%15%0%0%5%10%2,5%45%/55%0%

%8%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%0%15%5%40%15%5%15%35%5%7.5%5%20%20.آالت تأشير--- 20 10 17 90

%8%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%7.5%5%20%20.غيرها --- 90 10 17 90

أدوات وأجهزة أخر للرسم أو التخطيط - 00 20 17 90

:أو الحساب 

أجهزة رسم وتخطيط وإن كانت --- 10 20 17 90

وحدات إدخال أو إخراج لألجهزة الداخلة 

 أو آالت الرسم أو 8471في البند 

.9017التخطيط الداخلة في البند 

0%15%

0%7.5%

0%35%15%0%0%40%0%15%0%15%0%0%5%10%2,5%55%0%

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%0%15%0%40%0%0%15%35%0%7.5%0%10%0.آالت تأشير--- 20 20 17 90

%0%55%2,5%10%5%0%0%15%5%15%0%40%0%0%15%35%0%7.5%0%15%15.غيرها --- 90 20 17 90

ميكرومترات ، ومعايير ومقاييس - 00 30 17 90

:السماكة

%5%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%5%5%27%15%35%5%7.5%0%15%15.ميكرومترات ومقاييس السماكة--- 10 30 17 90

%5%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%5%5%27%15%35%5%7.5%0%15%15.غيرها--- 90 30 17 90

:أدوات أخر- 00 80 17 90

%10%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%15%15.مساطر --- 10 80 17 90

%10%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%15%15.أشرطة قياس --- 20 80 17 90

%10%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%15%15.غيرها --- 90 80 17 90

:أجزاء ولوازم- 00 90 17 90

أجزاء ألجهزة إنتاج الرسومات --- 10 90 17 90

.واألشكال 
0%20%

0%7.5%
0%35%15%27%0%0%40%0%15%0%15%0%0%2%10%2,5%55%0%

%0%55%2,5%10 ـ %0%2%0%0%15%0%15%0%40%0%0%27%15%35%0%7.5%0%20%20.غيرها --- 90 90 17 90
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب 00 00 18 90

األسنان أو الطب البيطرى، بما فيها 

أجهزة التشخيص بالوميض اإلشعاعى 

وغيرها من أجهزة الطب  (سنتيجراف)

.الكهربائية وكذلك أجهزة إختبار النظر 

بما فيها )أجهزة كهربائية للتشخيص - 00 10 18 90

أجهزة الفحص اإلستكشافى لوظائف 

الجسم أو فحص ومراقبة المعدالت 

 :(الفسيولوجية

رسام القلب )أجهزة تخطيط القلب -- 00 11 18 90

(الكهربائى
0%0%

5%10%
5%35%0%17%5%5%40%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية-- 00 12 18 90
0%0%

5%10%
5%35%0%17%5%5%40%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%40%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسى-- 00 13 18 90

أجهزة تشخيص بالوميض اإلشعاعى-- 00 14 18 90
0%0%

5%10%
5%35%0%17%5%5%40%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

:غيرها-- 00 19 18 90

أجهزة مراقبة وفحص، في آن واحد، --- 10 19 18 90

.لمعدلين فسيولوجيين أو أكثر 
0%0%

5%10%
5%35%0%17%5%5%40%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

:غيرها--- 90 19 18 90

أجهزة كهربائية لقياس ضغط الدم ---- 91 19 18 90

.وتصلب الشرايين 
0%0%

5%10%
5%35%0%17%5%5%40%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%40%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.غيرها ---- 99 19 18 90

أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت - 00 20 18 90

الحمراء
0%0%

5%10%
0%17%5%5%40%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكانيوالت - 00 30 18 90

:ومايماثلها 

:حقن ، بإبر أو بدونها -- 00 31 18 90

:من لدائن--- 10 31 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%40%5%5%17%17%35%5%10%5%0%0.حقن لوضع الجبيرة ---- 11 31 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%40%5%5%17%17%35%5%10%5%0%0.محاقن للعيون، لإلذن، للحنجرة ---- 12 31 18 90

.محاقن للرحم، لألمراض النسائية ---- 13 31 18 90
0%0%

5%10%
5%35%17%17%5%5%40%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

أخر تستخدم لمرة  (سرنجات)حقن  ---- 14 31 18 90

.واحدة 
0%0%

5%10%
5%35%17%17%5%5%40%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%40%5%5%17%17%35%5%10%5%0%0.غيرها ---- 19 31 18 90

:غيرها--- 90 31 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%40%5%5%17%17%35%20%10%5%0%0.حقن لوضع الجبيرة ---- 91 31 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%40%5%5%17%17%35%20%10%5%0%0.محاقن للعيون، لإلذن، للحنجرة ---- 92 31 18 90

.محاقن للرحم، لألمراض النسائية ---- 93 31 18 90
0%0%

5%10%
20%35%17%17%5%5%40%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%
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المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

أخر تستخدم لمرة  (سرنجات)حقن ---- 94 31 18 90

.واحدة
0%0%

5%10%
20%35%17%17%5%5%40%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%40%5%5%17%17%35%20%10%5%0%0.غيرها---- 99 31 18 90

إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة -- 00 32 18 90

:الجروح

%0%55%2,5%10%2%100%5%15%5%5%5%40%5%5%17%15%35%5%10%5%0%0.إبر أنبوبية من معدن--- 10 32 18 90

%0%55%2,5%10%2%100%5%15%5%5%5%40%5%5%17%15%35%5%10%5%0%0.إبر لخياطة الجروح --- 20 32 18 90

:غيرها-- 00 39 18 90

بزل المريض )آالت بازلة --- 10 39 18 90

 .(باإلستسقاء، للمرارة وألعراض أخر
0%0%

5%10%
5%35%17%17%40%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%17%35%5%10%5%0%0.قساطر وريدية --- 20 39 18 90

%5%5%10%5:أنابيب لنقل الدم--- 30 39 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%17%35%5%10%5%0%0.ألجهزة غسيل الكلى---- 31 39 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%17%35%5%10%5%0%0.غيرها---- 39 39 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%17%35%5%10%5%0%0.(مسابر)مجسات --- 40 39 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%17%35%5%10%5%0%0.غيرها --- 90 39 18 90

:أجهزة وأدوات أخر ، لطب األسنان - 00 40 18 90

آالت حفر األسنان، وإن كانت مشتركة -- 00 41 18 90

مع معدات أخر لطب األسنان على قاعدة 

واحدة

0%0%

5%10%

5%35%0%17%5%5%25%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

:غيرها-- 00 49 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.مباصق بنافورة --- 10 49 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.أدوات حفر وحشوة األسنان --- 20 49 18 90

مقاعد أطباء األسنان المجهزة بمعدات --- 30 49 18 90

خاصة بطب األسنان، عدا الداخلة في البند 

9402. 

0%0%

5%10%

5%35%0%17%5%5%25%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.غيرها --- 90 49 18 90

:أجهزة وأدوات أخر لطب العيون- 00 50 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.أدوات وأجهزة لفحص البصر--- 10 50 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.غيرها --- 90 50 18 90

:أجهزة وأدوات أخر- 00 90 18 90

مباضع، مشارط، أدوات لتوسيع --- 10 90 18 90

الفتحات، مشابك جراحية، مقصات 

وكالبات ومقاطع ومطارق ومناشير 

.وسكاكين للجراحة بصفة عامة 

0%0%

5%10%

5%35%0%17%5%5%25%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

.أدوات لطب األنف واألذن والحنجرة --- 20 90 18 90
0%0%

5%10%
5%35%0%17%5%5%25%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.أدوات وأجهزة للتخدير --- 30 90 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.الكلى اإلصطناعية --- 40 90 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.أدوات قياس ضغط الدم--- 50 90 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.مناظير باطنية --- 60 90 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.أدوات وأجهزة للطب البيطري --- 70 90 18 90

13/48



أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

تحتوي على  (أطقم للجراحة)مجموعة --- 80 90 18 90

.(الخ..شاش، قطن، ملقط، مقص )

0%0%

5%10%

20%35%0%17%5%5%25%5%5%5%15%5%100%5%10%2,5%55%0%

:غيرها--- 90 90 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.أدوات لنقل الدم---- 91 90 18 90

%0%55%2,5%10%2%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.لولب لمنع الحمل---- 92 90 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.أجهزة منظمة للجهاز العصبي---- 93 90 18 90

%0%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%10%5%0%0.غيرها---- 99 90 18 90

أجهزة عالج آلى؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة 00 00 19 90

للطب النفسانى؛ أجهزة عالج باألوزون 

أو باألوكسجين أو بإستنشاق المواد 

الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس 

اإلصطناعى وغيرها من أجهزة العالج 

.بالتنفس 
أجهزة عالج آلى ؛ أجهزة تدليك ؛ - 00 10 19 90

:أجهزة للطب النفسانى

%5%55%2,5%20%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%17%0%35%5%15%5%20%0.أجهزة تدليك اهتزازّية، كهربائّية--- 10 10 19 90

:غيرها--- 90 10 19 90

%0%55%2,5%20%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5الغائها%35%5%15%5%0%0.اجهزة تدليك مائية ---- 91 10 19 90

%0%55%2,5%20%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5الغائها%35%5%15%5%0%0.غيرها---- 99 10 19 90

أجهزة عالج باألوزون أو باألوكسجين - 00 20 19 90

أو بإستنشاق المواد الطبية، أجهزة  إنعاش 

بالتنفس اإلصطناعى وغيرها من أجهزة 

العالج بالتنفس

0%

5%15%

5%35%0%17%5%5%25%5%5%5%15%5%100%5%20%2,5%55%5%

أجهزة تنفس أخر وأقنعة غاز، بإستثناء 00 00 20 90

األقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية 

.أو بمرشحات قابلة لإلستبدال 

0%5%

5%15%

0%17%5%15%25%5%15%5%15%5%100%5%20%5%

أصناف وأجهزة تقويم األعضاء، بما فيها 00 00 21 90

العكاكيز واألحزمة واألربطة الطبية 

الجراحية؛ جبائر وأصناف وأجهزة أخر 

لجبر كسور العظام؛ أجزاء اصطناعية 

للجسم؛ أجهزة تسهيل السمع وأجهزة 

أخر تمسك باليد أو تحمل أو تزرع فى 

.الجسم لتعويض نقص أو عجز 

أصناف وأجهزة لتـقويم األعضاء أو - 00 10 21 90

:جبر الكسور
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

أحذية ونعال لتقويم األقدام، مصنوعة --- 10 10 21 90

من هذا  (6)حسب ما ورد بالمالحظة 

الفصل وأجهزة أخر لتقويم إعوجاج القدم 

وأقواس تقويم الساق، وإن كانت مزودة 

بسناد مجهز بنابض للقدم

0%0%

5%10%

5%35%0%5%5%25%5%5%5%15%5%100%2%20%2,5%55%/45%0%

%0%45/%55%2,5%20%2%100%5%15%5%5%5%25%5%5%0%35%5%10%5%0%0أجهزة لعظام الفك--- 20 10 21 90

%0%45/%55%2,5%20%2%100%5%15%5%5%5%25%5%5%0%35%5%10%5%0%0(بليت)أجهزة تقويم األصابع --- 30 10 21 90

%0%45/%55%2,5%20%2%100%5%15%5%5%5%25%5%5%0%35%5%10%5%0%0أجهزة تقويم الرأس والعمود الفقري--- 40 10 21 90

أحزمة الفتق واألجهزة لتقويم إنحراف --- 50 10 21 90

عدا )العمود الفقري، أحزمة طبية جراحية 

(6212الداخلة في البند 

0%0%

5%10%

5%35%0%5%5%25%5%5%5%15%5%100%2%20%2,5%55%/45%0%

عدا العصي )، (Crutches)عكاكيز --- 60 10 21 90

البسيطة الخاصة بذوي العاهات الداخلة 

(6602في البند 

0%0%

5%10%

5%35%0%5%5%25%5%5%5%15%5%100%2%20%2,5%55%/45%0%

أجهزة تقويم األعضاء الخاصة --- 70 10 21 90

بالحيوانات
0%0%

5%10%
5%35%0%5%5%25%5%5%5%15%5%100%2%20%2,5%55%/45%0%

%0%45/%55%2,5%20%2%100%5%15%5%5%5%25%5%5%0%35%5%10%5%0%0أصناف وأجهزة لجبر الكسور--- 80 10 21 90

%0%45/%55%2,5%20%2%100%5%15%5%5%5%25%5%5%0%35%5%10%5%0%0غيرها--- 90 10 21 90

أسنان إصطناعية وتركيبات لترميم - 00 20 21 90

:األسنان 

:أسنان إصطناعية-- 00 21 21 90

%0%45%10%20%2%100%5%15%5%5%5%25%5%5%0%35%5%10%5%0%0من لدائن--- 10 21 21 90

من معادن ثمينة أو من معادن عادية --- 20 21 21 90

مكسوة بمعادن ثمينة
0%0%

5%10%
5%35%15%5%5%25%5%5%5%15%5%100%2%20%10%45%0%

%0%45%10%20%2%100%5%15%5%5%5%25%5%5%0%35%5%10%5%0%0غيرها--- 90 21 21 90

%0%55/%45%2,5%20%2%100%5%15%5%5%5%25%5%5%0%10%5%0%0غيرها-- 00 29 21 90

:أجزاء إصطناعية أخر للجسم - 00 30 21 90

%0%45/%55%2,5%20%2%100%5%15%5%5%5%25%5%5%0%35%5%10%5%0%0مفاصل إصطناعية-- 00 31 21 90

:غيرها-- 00 39 21 90

عيون )التركيبات اإلصطناعية للعيون --- 10 39 21 90

إصطناعية، عدسات يتم تركيبها داخل 

(العيون الخ

0%0%

5%10%

5%35%0%5%5%25%5%5%5%15%5%100%2%20%2,5%45%/55%0%

األذرعة والسواعد واأليدى والسيقان --- 20 39 21 90

واألقدام واألنوف
0%0%

5%10%
5%35%0%5%5%25%5%5%5%15%5%100%2%20%2,5%45%/55%0%

%0%55/%45%2,5%20%2%100%5%15%5%5%5%25%5%5%0%35%5%10%5%0%0.صمامات القلب--- 30 39 21 90

%0%55/%45%25/%2,5%20%2%100%5%15%5%5%5%25%5%5%0%35%5%10%5%0%0.غيرها--- 90 39 21 90

، باستثناء " سماعات" مساعدات سمع - 00 40 21 90

أجزاؤها، ولوازمها
0%0%

5%10%
5%35%0%5%5%25%5%5%5%15%5%100%2%20%2,5%55%/45%0%

منظمات نبضات القلب، باستـثـناء - 00 50 21 90

األجزاء واللوازم
0%0%

5%10%
5%35%0%5%5%25%5%5%5%15%5%100%2%20%2,5%45%/55%0%

:غيرها- 00 90 21 90
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

أجهزة الكالم لألشخاص الذين فقدوا --- 10 90 21 90

.القدرة على إستخدام حبالهم الصوتية

0%0%

5%10%

5%35%0%5%5%25%5%5%5%15%5%100%2%20%2,5%55%/40%0%

%0%40/%55%2,5%20%2%100%5%15%5%5%5%25%5%5%0%35%5%10%5%0%0.األجهزة اإللكترونية للمكفوفين--- 20 90 21 90

أجزاء ولوازم ألجهزة تسهيل السمع ---  30 90 21 90

.للصم
0%0%

5%10%
5%35%0%5%5%25%5%5%5%15%5%100%2%20%2,5%55%/40%0%

%0%40/%55%2,5%20%2%100%5%15%5%5%5%25%5%5%0%35%5%10%5%0%0.غيرها--- 90 90 21 90

أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على 00 00 22 90

إستخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن 

كانت إلستعماالت طبية أو جراحية أو 

لطب األسنان أو للطب البيطري، بما فيها 

أجهزة التصوير أو العالج باألشعة 

وصمامات األشعة السينية ومولدات أخر 

لألشعة السينية ومولدات الضغط العالي 

ولوحات ومناضد التحكم والستائر 

والطاوالت والمقاعد للفحص " الشاشات"

.أو العالج وما يماثلها

أجهزة أشعة سينية، وإن كانت - 00 10 22 90

إلستعماالت طبية أو جراحية أو لطب 

األسنان أو للطب البيطري، بما فيها 

:أجهزة التصوير أو العالج باألشعة 

" المقطعي " أجهزة للتصوير الطبقي -- 00 12 22 90

يتحكم بها كمبيوتر
0%0%

5%10%
5%35%0%27%5%5%25%5%5%5%15%5%100%5%20%2,5%40%0%

%0%40%2,5%20%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%27%0%35%5%10%5%0%0غيرها إلستعماالت طب األسنان-- 00 13 22 90

غيرها إلستعماالت طبية أو جراحية أو -- 00 14 22 90

للطب البيطري
0%0%

5%10%
5%35%0%27%5%5%25%5%5%5%15%5%100%5%20%2,5%40%0%

%0:إلستعماالت أخر-- 00 19 22 90

%0%40%2,5%20%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%27%0%35%5%10%5%0%0.للكشف على الحقائب واألمتعة --- 10 19 22 90

%0%40%2,5%20%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%27%0%35%5%10%5%0%0.غيرها --- 90 19 22 90

أجهزة تعتمد على إستخدام أشعة الفا أو - 00 20 22 90

بيتا أو جاما، وإن كانت إلستعماالت طبيـة 

أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب 

البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو 

:العالج باألشعة

إلستعماالت طبية أو جراحية أو لطب -- 00 21 22 90

األسنان أو للطب البيطري
0%0%

5%10%
5%35%0%27%5%5%25%5%5%5%15%5%100%5%20%2,5%40%0%

%0%40%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%25%7%5%27%0%35%5%15%5%0%0.إلستعماالت أخر -- 00 29 22 90

%5%40%2,5%20%2%100%5%15%5%15%5%25%7%5%27%0%35%5%15%5%5%0.أنابيب أشعة سينية - 00 30 22 90

%5%55/%40%2,5%20%2%100%5%15%5%15%5%25%5%5%27%0%35%5%15%5%15%15.غيرها، بما فيها األجزاء واللوازم - 00 90 22 90
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصـاً 00 00 23 90

، (مثالً فى التعـليم أو المعارض)للشرح 

.وال تصلح لإلستعمال ألغراض أخر 

%8%45/%55%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%27%0%35%5%15%5%20%20.لتعليم الفيزياء، الكيمياء أو التقنية --- 10 00 23 90

نمادج تشريح لجسم االنسان أو --- 20 00 23 90

.الحيوان 
20%20%

5%15%
5%35%0%27%5%8%25%5%15%5%15%5%100%5%10%2,5%55%/45%8%

%8%45/%55%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%27%0%35%5%15%5%20%20.غيرها --- 90 00 23 90

آالت وأجهزة إلختبار الصالبة أو المتانة 00 00 24 90

أو القابلية لإلنضغاط أو  (مقاومة الشد)

المرونة أو الخواص اآللية األخر للمواد 

مثل، المعادن أوالخشب أو المواد )

.(النسجية أو الورق أو اللدائن

:آالت وأجهزة إلختبار المعادن- 00 10 24 90

%10%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%15%5%0%35%5%15%5%15%15.إلكترونية --- 10 10 24 90

%10%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%15%5%0%35%5%15%5%15%15.غيرها --- 90 10 24 90

:آالت وأجهزة أخر- 00 80 24 90

%10%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%10%5%0%35%5%15%5%15%15.إلكترونية --- 10 80 24 90

%10%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%10%5%0%35%5%15%5%15%15.غيرها --- 90 80 24 90

%5%55/%45%2,5%10%2%100%5%15%5%15%5%25%5%5%15%35%5%15%5%15%15.أجزاء ولوازم - 00 90 24 90

مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة، 00 00 25 90

، (ترموميتر وبيروميتر)مقاييس حرارة 

، مقاييس (باروميتر)مقاييس ضغط جوى 

، (هيجروميتر وسيكروميتر)رطوبة الجو 

مسجلة أو غير مسجلة، وأية أدوات 

.مشتركة منها 

مقاييس حرارة غير مشتركة مع أدوات - 00 10 25 90

:أخر 

:تحتوى على سائل ، للقراءة المباشرة-- 00 11 25 90

%0%45/%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%15%35%5%15%5%0%0.الستعماالت طبية--- 10 11 25 90

%0%45/%55%2,5%10%5%100%5%15%5%5%5%25%5%5%15%35%5%15%5%0%0.غيرها--- 90 11 25 90

%15%5:غيرها-- 00 19 25 90

%10%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%15%5%15%35%5%15%5%20%20.إلكترونية --- 10 19 25 90

%10%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%15%5%0%35%5%15%5%20%20.غيرها--- 90 19 25 90

%15%5:أجهزة أخر- 00 80 25 90

%10%55/%45%2,5%10%0%100%5%15%5%15%5%25%15%5%0%35%5%15%5%20%20.مقاييس الكثافة --- 10 80 25 90

%10%55/%45%2,5%10%0%100%5%15%5%15%5%25%15%5%0%35%5%15%5%20%20.مقاييس الرطوبة --- 20 80 25 90

%10%55/%45%2,5%10%0%100%5%15%5%15%5%25%15%5%15%35%5%15%5%20%20.مقاييس الضغط الجوي--- 30 80 25 90

%10%55/%45%2,5%10%0%100%5%15%5%15%5%25%15%5%0%35%5%15%5%20%20.غيرها --- 90 80 25 90

%10%55/%45%2,5%10%2%100%5%15%5%15%5%25%15%5%15%35%5%15%5%20%20.أجزاء ولوازم - 00 90 25 90
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

أجهزة وأدوات لقياس أو لمراقبة وفحص 00 00 26 90

الجريان أو اإلرتفاع أو الضغط أو 

المتغيرات األخر فى السوائل أو الغازات 

مثل، مقاييس الجريان، مقاييس )

، "مانوميتر"اإلرتفاع، مقاييس الضغط 

، عدا األجهزة (وعدادات الحرارة

 أو 90.14واألدوات الداخلة في البنود 

 .90.32 أو 90.28 أو 90.15

لقياس أو مراقبة وفحص جريان أو - 00 10 26 90

:إرتفاع السوائل

%0%45%2,5%0%0%0%0إعفاء%0%0%0%25%0%0%17%0%0%0%0%0%0%0.إلكترونية --- 10 10 26 90

%0%45%2,5%0%0%0%0إعفاء%0%0%0%25%0%0%17%0%0%0%0%0%0%0.غيرها--- 90 10 26 90

:لقياس أو مراقبة وفحص الضغط- 00 20 26 90

%0%55/%45%2,5%0%0%0%0إعفاء%0%0%0%25%0%0%17%0%0%0%0%0%0%0.إلكترونية --- 10 20 26 90

%0%55/%45%2,5%0%0%0%0إعفاء%0%0%0%25%0%0%17%0%0%0%0%0%0%0.غيرها--- 90 20 26 90

:أجهزة وأدوات أُخر- 00 80 26 90

%0%55/%45%2,5%0%0%0%0إعفاء%0%0%0%25%0%0%0%0%0%0%0%0%0.إلكترونية --- 10 80 26 90

%0%55/%45%2,5%0%0%0%0إعفاء%0%0%0%25%0%0%0%0%0%0%0%0%0.غيرها--- 90 80 26 90

%0%55/%45%2,5%0%0%0%0إعفاء%0%0%0%25%0%0%15%0%0%0%0%0%0.أجزاء ولوازم - 00 90 26 90

أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو 00 00 27 90

مثل، مقاييس اإلستقطاب )الكيميائي 

" ومقاييس إنكسار األشعة " بوالريمتر"

وأجهزة قياس أطوال " رافراكتومتر 

وأجهزة " سبكترومتر"موجة الطيف 

؛ أجهزة (تحليل الغازات أو الدخان

وأدوات لقياس أو إختبار درجة اللزوجة 

أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي 

أو ما يماثلها؛ أجهزة وأدوات لقياس أو 

إختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو 

مقاييس فترات التعرض )الضوء 

؛ أجهزة القطع العرضي للفحص (للضوء

 .(ميكروتوم)المجهرى 

:أجهزة تحليل الغازات أو الدخان- 00 10 27 90

%0%55/%45%2,5%10%5%0%0%15%0%15%0%25%15%0%15%35%0%15%0%15%15.إلكترونية--- 10 10 27 90

%0%55/%45%2,5%10%5%0%0%15%0%15%0%25%15%0%15%35%0%0%0%15%15.غيرها--- 90 10 27 90

أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافى - 00 20 27 90

أو بالتغيير الكهربائي  (كروماتوغراف)

(إلكتروفوريسيز)للتركيز 

0%0%

0%0%

%0%55/%45%2,5%0%0%0%0إعفاء0%0%15%0%0%25%0%0%0%
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

أجهزة قياس أطوال موجة الطيف - 00 30 27 90

، أو لقياس كثافة ألوان موجة (سبكترومتر)

أو لتسجيل  (سبكتروفوتومتر)الطيف 

بإستخدام  (سبكتروجراف )الطيف 

فوق البنفسجية أو )اإلشعاعات البصرية 

(المرئية أو تحت الحمراء

0%0%

0%0%

%0%55/%45%2,5%0%0%0%0إعفاء0%0%15%25%0%0%25%0%0%0%

أجهزة وأدوات أخر تستخدم اإلشعاعات - 00 50 27 90

فوق البنفسجية، المرئية، تحت )البصرية 

(الحمراء

0%0%

0%0%

%0%55/%45%2,5%0%0%0%0إعفاء0%0%15%25%0%0%25%0%0%0%

:أجهزة ومعدات أخر- 00 80 27 90

لفحص الدم وتحليل العصارات والبول --- 10 80 27 90

الخ مخصصة لتشخيص األمراض في 

.المختبرات 

0%0%

0%7.5%

%0%55/%45%2,5%0%0%0%0إعفاء0%0%15%0%0%25%0%0%0%

مقاييس فترات التعرض للضوء ---  20 80 27 90

 .(لتحديد وقت التقاط الصور)
20%20%

0%7.5%
%0%55/%45%2,5%0%0%0%0إعفاء0%0%15%0%0%25%0%0%0%

%0%55/%45%2,5%0%0%0%0إعفاء%0%0%0%25%0%0%15%0%0%7.5%0%0%0.غيرها --- 90 80 27 90

أجهزة قطع عرضى للفحص المجهرى - 00 90 27 90

:؛ أجزاء ولوازم (ميكروتوم)

أجهزة قطع عرضي للفحص --- 10 90 27 90

.(ميكروتوم)المجهري 
0%0%

0%5%
0%35%15%25%0%0%25%0%8%0%15%0%0%5%10%2,5%45%/55%0%

:أجزاء ولوازم--- 20 90 27 90

أجزاء ولوازم لألصناف الداخلة في ---- 21 90 27 90

، عدا أجهزة تحليل الدخان أو 9027البند 

.الغاز أو الميكروتوم

0%20%

0%5%

0%35%15%25%0%0%25%0%8%0%15%0%0%0%0%2,5%45%/55%0%

%0%55/%45%2,5%10%5%0%0%15%0%8%0%25%0%0%25%15%35%0%5%0%20%20غيرها---- 29 90 27 90

عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء، 00 00 28 90

.بما فيها أجهزة معايرتها 

%5%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%25%5%5%0%35%5%15%5%30%30.عدادات غازات - 00 10 28 90

:عدادات سوائل- 00 20 28 90

%15%55%25/%17,5/%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%25%15%12%15%35%5%15%5%30%30.عدادات مياة--- 10 20 28 90

%15%55%25/%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%25%15%5%15%35%5%15%5%30%30.غيرها --- 90 20 28 90

:عدادات كهرباء- 00 30 28 90

:لتّيار كهربائي متناوب--- 10 30 28 90

"  توتر"عدادات كهرباء للفولت ---- 11 30 28 90

.المنخفض أو المتوسط
20%20%

5%15%
5%35%30%12%15%5%15%5%15%5%100%5%20%25%55%/45%15%

%15%45/%55%17,5%20%5%100%5%15%5%15%5%25%15%12%30%35%5%15%5%20%20.غيرها---- 19 30 28 90

%15%45/%55%17,5%20%5%100%5%15%5%15%5%25%15%12%30%35%5%15%5%20%20.غيرها--- 90 30 28 90

:أجزاء ولوازم- 00 90 28 90

%5%55/%45%2,5%10%2%100%5%15%5%15%5%25%5%5%15%35%5%15%5%30%30.لعدادات الكهرباء--- 10 90 28 90

%15%5:لعدادات المياه--- 20 90 28 90

%5%55/%45%10%10%2%100%5%15%5%15%5%25%5%5%15%35%5%15%5%30%30.(جسم العداد)أوعية ---- 21 90 28 90

%5%55/%45%2,5%10%2%100%5%15%5%15%5%25%5%5%15%35%5%15%5%30%30.غيرها---- 29 90 28 90

%5%55/%45%2,5%10%2%100%5%15%5%15%5%25%5%5%15%35%5%15%5%30%30.غيرها--- 90 90 28 90
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

مثل عدادات دورات، )عدادات أخــر 00 00 29 90

عدادات إنتاج، عدادات سيارات األجرة 

، عدادات المسافات، عدادات "تاكسيمتر "

؛ مؤشرات السرعة، (المسافات بالخطى

تاكومترات، عدا األصناف الداخلة فى 

؛ أجهزة 90.15 أو 90.14البندين 

اإلبطاء الظاهرى للسرعة 

 .(ستروبوسكوب)

عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات - 00 10 29 90

، عدادات (تاكسيمتر)سيارات أجرة 

مسافات وعدادات المسافات بالخطى، وما 

:يماثلها

%10%55/%45%2,5%10%2%100%5%15%5%15%5%25%15%5%0%35%5%15%5%20%20.عدادات اإلنتاج --- 10 10 29 90

%10%55/%45%2,5%10%2%100%5%15%5%15%5%25%15%5%0%35%5%15%5%20%20.عدادات سيارات األجرة --- 20 10 29 90

%10%55/%45%2,5%10%2%100%5%15%5%15%5%25%15%5%0%35%5%15%5%20%20.غيرها --- 90 10 29 90

مؤشرات سرعة وتاكومترات؛ أجهزة - 00 20 29 90

اإلبطاء الظـــــاهرى للسرعة 

:(ستروبوسكوب)

عداد المسافات حسب الزمن --- 10 20 29 90

 .(كرونوتاكيغراف)
0%20%

5%15%
5%35%0%5%15%25%5%15%5%15%5%100%0%10%2,5%45%/55%10%

N/A#N/A5%15%25%5%15%5%15%5%100%0%10%2,5%45%/55%#N/A#%35%5%15%5%20%20.غيرها--- 90 20 29 90

%15%55/%45%2,5%20%2%100%5%15%5%15%5%25%15%5%15%35%5%15%5%20%20أجزاء ولوازم- 00 90 29 90

أجهزة قياس التغييرات السريعة للمقادير 00 00 30 90

وأجهزة  (أوسيلو سكوب)الكهربائية 

تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخر 

لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، 

بإستثناء العدادات الداخلة فى البند 

؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف 90.28

األشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما 

واإلشعاعات الكونية وغيرها من 

.اإلشعاعات المؤينة 

أجهزة وأدوات لقياس وكشف - 00 10 30 90

اإلشعاعات المؤينة
15%15%

5%15%
5%35%0%19%5%8%25%5%15%5%15%5%100%5%10%2,5%45%/55%8%

أجهزة قياس أو تسجيل التغييرات - 00 20 30 90

السريعة للمقادير الكهربائية 

:(أوسيلوسكوب وأوسيلوجراف)

%8%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%19%0%35%5%15%5%15%15.كاثودّية--- 10 20 30 90

%8%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%19%0%35%5%15%5%15%15.مع أداة تسجيل--- 20 20 30 90

%8%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%19%0%35%5%15%5%15%15.غيرها--- 90 20 30 90
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

أجهزة وأدوات أخر، لقياس ومراقبة - 00 30 30 90

أو الكثافة أو " التوتر" وفحص الجهد 

:المقاومة أو القدرة الكهربائية، 

أجهزة قياس متعددة األغراض بدون -- 00 31 30 90

أداة تسجيل
15%15%

5%15%
5%35%0%19%5%8%25%5%15%5%15%5%100%5%10%2,5%45%8%

أجهزة قياس متعددة األغراض مع أداة -- 00 32 30 90

تسجيل
15%15%

5%15%
5%35%0%19%5%8%25%5%15%5%15%5%100%5%10%2,5%45%/55%8%

:غيرها ، بدون أداة تسجيل -- 00 33 30 90

%8%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%19%0%35%5%15%5%15%15إلكترونية--- 10 33 30 90

%8%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%19%0%35%5%15%5%15%15غيرها--- 90 33 30 90

%8%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%19%0%35%5%15%5%15%15.غيرها، بأداة تسجيل-- 00 39 30 90

أجهزة وأدوات أخر ، مصممة خصيصاً - 00 40 30 90

مثل، )لإلتصاالت السلكية والالسلكية 

مقايـيس المحادثات الهاتفية، مقاييس 

مضاعفة الصوت، مقاييس عامل التداخل، 

وأجهزة قياس الضوضاء فى الخطوط 

("سوفوميتر "

0%10%

0%0%

%0%55/%45%2,5%0%0%0%0إعفاء0%0%0%19%0%0%0%0%0%

:أجهزة وأدوات أخر - 00 80 30 90

لقياس أو فحص األقراص الرقيقة أو -- 00 82 30 90

األدوات من أشباه الموصالت
0%0%

0%0%
%0%45/%55%2,5%0%0%0%0إعفاء0%0%0%19%0%0%25%0%0%0%

%8%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%19%0%35%5%15%5%20%20غيرها ، ذات أداة تسجيل-- 00 84 30 90

:غيرها-- 00 89 30 90

%8%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%19%0%35%5%15%5%15%15.إلكترونية --- 10 89 30 90

%8%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%19%0%35%5%15%5%15%15.غيرها--- 90 89 30 90

:أجزاء ولوازم- 00 90 30 90

أجزاء ولوازم لألجهزة الداخلة في --- 10 90 30 90

.903082البند 
0%10%

0%
3.8%0%35%0%19%0%0%25%0%0%0%15%0%0%0%0%2,5%45%/55%0%

أجزاء ولوازم لألجهزة الداخلة في --- 20 90 30 90

.903089، 903084البند 
0%15%

0%
3.8%0%35%0%19%0%0%25%0%15%0%15%0%0%2%2%2,5%45%/55%0%

%0%55/%45%2,5%10 ـ %0%2 ـ %0%0%0%15%0%15%0%25%0%0%19%0%35%0%3.8%0%15%15.غيرها --- 90 90 30 90

أجهزة وأدوات وآالت للقياس أو الفحص 00 00 31 90

غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من 

هذا الفصل؛ أجهزة فحص األجسام 

.بواسطة ظاللها الجانبية 

آالت ضبط توازن األجزاء الميكانيكية- 00 10 31 90
15%15%

5%15%
5%35%0%19%5%15%25%5%15%5%15%5%100%0%10%2,5%45%/55%10%

%10%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%15%5%19%0%35%5%15%5%15%15طاوالت اإلختبار اآللية- 00 20 31 90

:أجهزة وأدوات بصرية أخر - 00 40 31 90
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ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق
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وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

لفحص األقراص الرقيقة أو األدوات --  00 41 31 90

من أشباه الموصالت، أو لفحص األقنعة 

أو الشبيكات الضوئية المستخدمة فى 

صناعة األدوات من أشباه الموصالت

0%0%

0%0%

%0%55%2,5%0%0%0%0إعفاء0%0%0%19%0%0%25%0%0%0%

:غيرها-- 00 49 31 90

أجهزة بصرية لقياس التلوث السطحي --- 10 49 31 90

الدقائقي على األقراص الرقيقة ألشباة 

.الموصالت 

0%0%

0%

7.5%5%35%0%19%0%0%25%0%0%0%15%0%0%0%0%2,5%55%/32,5%0%

أجهزة فحص األجسام بواسطة ظاللها --- 20 49 31 90

.الجانبية
10%20%

0%
7.5%5%35%0%19%0%0%25%5%15%0%15%5%100%5%10%2,5%55%/32,5%0%

%0%32,5/%55%2,5%10%5%100%5%15%0%15%5%25%0%0%19%0%35%5%15%5%20%10.اجهزة قياس حدقة العين--- 30 49 31 90

%0%32,5/%55%2,5%10%5%0%0%15%0%15%0%25%0%0%19%0%35%5%15%5%20%20.غيرها--- 90 49 31 90

:أجهزة وأدوات وآالت أخر- 00 80 31 90

أجهزة فحص وضبط محركات --- 10 80 31 90

.السيارات 
10%10%

5%7.5%
5%35%0%19%5%5%25%5%8%5%15%5%10%2,5%32,5%/55%5%

:ألكترونّية--- 20 80 31 90

%0%55/%32,5%2,5%10%5%0%0%15%0%8%5%25%5%5%19%0%35%0%7.5%0%10%10.لقياس أو لفحص األبعاد الهندسية---- 21 80 31 90

%5%55/%32,5%2,5%10%5%100%5%15%0%8%5%25%5%5%19%0%35%0%7.5%0%10%10.غيرها ---- 29 80 31 90

%5%55/%32,5%2,5%10%5%100%5%15%5%8%5%25%5%5%19%0%35%5%7.5%0%10.غيرها --- 90 80 31 90

:أجزاء ولوازم- 00 90 31 90

أجزاء ولوازم األجهزة البصرية --- 10 90 31 90

لفحص األقراص الرقيقة أو األدوات من 

أشباة الموصالت أو لفحص األقنعة أو 

األقنعة الضوئية أو الشبيكات المستعملة 

.في صنع األدوات من أشباة الموصالت

0%0%

0%

2.1%0%35%15%19%0%0%25%0%0%0%15%0%0%0%0%2,5%45%/55%0%

أجزاء ولوازم المجاهر --- 20 90 31 90

اإلستربوسكوبية المزودة بأجهزة معدة 

خصيصا لمناولة ونقل األقراص الرقيقة 

.والشبيكات من أشباة الموصالت

0%0%

0%

2.1%0%35%15%19%0%0%25%0%0%0%15%0%0%0%0%2,5%45%/55%0%

أجزاء ولوازم األجهزة البصرية --- 30 90 31 90

لقياس التلوث السطحي الدقائقي على 

.األقراص الرقيقة ألشباة الموصالت 

0%30%

0%

2.1%0%35%15%19%0%0%25%0%0%0%15%0%0%0%0%2,5%45%/55%0%

%0%55/%45%2,5%10ـ % 2 ـ %0%2 ـ %0%0%0%15%0%8%0%25%0%0%19%15%35%0%2.1%0%20%20.غيرها --- 90 90 31 90

أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتى أو للمراقبة 00 00 32 90

.والتحكم الذاتى 

:(ترموستات)منظمات درجات حرارة - 00 10 32 90

%8%55/%45%2,5%10%0%100%5%15%5%15%5%25%8%5%27%15%35%5%15%5%20%20.إلكترونية--- 10 10 32 90

%8%55/%45%2,5%10%0%100%5%15%5%15%5%25%8%5%27%15%35%5%15%5%20%20.غيرها--- 90 10 32 90

:(مانوستات)منظمات ضغط - 00 20 32 90
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

%8%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%27%0%35%5%15%5%20%20.ألجهزة التبريد والتدفئة--- 10 20 32 90

%8%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%27%0%35%5%15%5%20%20.غيرها--- 90 20 32 90

:أجهزة وأدوات أخر- 00 80 32 90

%8%45/%55%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%27%0%35%5%15%5%20%20.هيدروليكية أو بالهواء المضغوط-- 00 81 32 90

%8%55/%45%2,5%10%5%100%5%15%5%15%5%25%8%5%27%0%35%5%15%5%20%20.غيرها-- 00 89 32 90

%8%55/%45%2,5%10%2%100%5%15%5%15%5%25%8%5%27%15%35%5%15%5%20%20.أجزاء ولوازم- 00 90 32 90

أجزاء ولوازم لآلالت واألجهـزة واألدوات 00 00 33 90

، غير 90الداخـــلة فـــى الفصــل 

مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من هذا 

.الفصل 

20%20%

5%15%

15%27%5%5%25%5%15%5%15%5%100%2%5%5%

ساعات يد وساعات جيب وساعات 00 00 01 91

مماثلة، بما فيها ساعات قياس الفترات 

الزمنية بأظرف من معادن ثمينة أو من 

معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن 

.ثمينة 
ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن إشتملت - 00 10 01 91

:على أداة لقياس الفترات الزمنية 

%5%60%2,5%60 ـ %30%30%100%5%15%5%15%5%40%12%5%43%30%35%5%15%5%5%5بوسيلة إظهار آلية فقط-- 00 11 01 91

%10%55/%60%2,5%60 ـ %30%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%10%10غيرها-- 00 19 01 91

ساعات يد أخر، وإن اشتملت علي أداه - 00 20 01 91

:لقياس الفترات الزمنية 

%5%60%2,5%60 ـ %30%30%100%5%15%5%15%5%40%12%5%43%30%35%5%15%5%5%5(أتوماتيكياً)ذاتية التعبئة -- 00 21 01 91

%5%60%2,5%60 ـ %30%30%100%5%15%5%15%5%40%12%5%43%30%35%5%15%5%5%5غيرها-- 00 29 01 91

:غيرها - 00 90 01 91

%15%60%2,5%60 ـ %30%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%30%30تعمل كهربائياً-- 00 91 01 91

%15%60%2,5%60 ـ %30%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%30%30غيرها-- 00 99 01 91

ساعات يد وساعات جيب وساعات 00 00 02 91

مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات 

 .91.01الزمنية، عدا الداخلة فى البند 

ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن إشتملت - 00 10 02 91

:على أداة لقياس الفترات الزمنية 

%5%60%2,5%30%30%100%5%15%5%15%5%40%12%5%43%30%35%5%15%5%5%5بوسيلة إظهار آلية فقط-- 00 11 02 91

بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط-- 00 12 02 91
10%10%

5%15%
5%35%30%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%30%30%2,5%60%10%

%10%60%2,5%30%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%10%10غيرها-- 00 19 02 91

ساعات يد أخر، وإن إشتملت على أداة - 00 20 02 91

:لقياس الفترات الزمنية 

%5%60%2,5%30%30%100%5%15%5%15%5%40%12%5%43%30%35%5%15%5%5%5(أتوماتيكياً  )ذاتية التعبئة -- 00 21 02 91

%10%60%2,5%30%30%100%5%15%5%15%5%40%12%5%43%30%35%5%15%5%10%10غيرها-- 00 29 02 91

:غيرها - 00 90 02 91
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

%15%60%2,5%30%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%30%30تعمل كهربائياً-- 00 91 02 91

%14%55/%60%2,5%30%30%100%5%15%5%15%5%40%14%5%43%30%35%5%15%5%30%30غيرها-- 00 99 02 91

ساعات ومنبهات، تعمل بعدة حركة 00 00 03 91

 .91.04ساعة، عدا الداخلة فى البند 

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30تعمل كهربائياً- 00 10 03 91

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها- 00 90 03 91

القيادة " تابلوهات"ساعات لوحات 00 00 04 91

وساعات مماثلة، للسيارات أو المركبات 

الجوية أو الفضائية أو البواخر أو غيرها 

.من وسائل النقل 

30%30%

5%15%

5%35%30%43%5%15%40%5%15%5%15%5%30%15%

ساعات ومنبهات أخر وغيرها من 00 00 05 91

أصناف صناعة الساعات، تعمل بغير عدة 

.حركة ساعة 

:منبهات - 00 10 05 91

%10%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%15%5%30%30تعمل كهربائياً-- 00 11 05 91

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها-- 00 19 05 91

:ساعات حائط - 00 20 05 91

%10%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%15%5%30%30تعمل كهربائياً-- 00 21 05 91

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها-- 00 29 05 91

:غيرها - 00 90 05 91

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30تعمل كهربائياً-- 00 91 05 91

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها-- 00 99 05 91

أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو 00 00 06 91

تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية 

طريقة كانت، مزودة بعدة حركة أصناف 

صناعة الساعات أو بمحرك تزامنى 

مثل، ساعات ضبط وقت الدوام وساعات )

.(تسجيل الوقت والتاريخ 

ساعات ضبط وقت الدوام ؛ ساعات - 00 10 06 91

تسجيل الوقت والتاريخ
15%15%

5%15%
30%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%20%2,5%55%15%

:غيرها- 00 90 06 91

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%30%15عدادات مواقف السيارات--- 10 90 06 91

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 90 06 91

مفاتيح توقيت وغيرها من األجهزة 00 00 07 91

المزودة بعدة حركة أصناف صناعة 

الساعات أو بمحرك تزامني لتشغيل جهاز 

.فى وقت معين 

30%30%

5%15%

15%5%15%40%5%15%5%15%5%20%15%

.عدد حركة ساعات، كاملة ومجمعة 00 00 08 91

:تعمل كهربائياً- 00 10 08 91

بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح -- 00 11 08 91

بضم وسيلة إظهار آلية
15%152%

5%15%
5%35%15%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%20%2,5%55%15%
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط-- 00 12 08 91
30%30%

5%15%
5%35%15%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%20%2,5%55%15%

%15%55%2,5%20%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30غيرها-- 00 19 08 91

%15%55%2,5%20%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30(أتوماتيكية)ذاتية التعبئة - 00 20 08 91

%15%55%2,5%20%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30غيرها- 00 90 08 91

عدة حركة أصناف صناعة الساعات، 00 00 09 91

كاملة ومجمعة، عدا عدة حركة الساعات 

9108الداخلة في البند 

%15%55%2,5%30%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%15%5%15%15تعمل كهربائياً- 00 10 09 91

%15%55%2,5%30%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%15%5%15%15غيرها- 00 90 09 91

عدة حركة أصناف صناعة الساعات 00 00 10 91

كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً 

؛ عدة حركة (مجموعات لعدد الحركة)

أصناف صناعة الساعات غير كاملة، 

مجمعة؛ عدة حركة أصناف الساعات غير 

تامة الصنع
:للساعات- 00 10 10 91

%15%55%2,5%20%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%20%20عدد حركة ، غير كاملة ، مجمعة-- 00 11 10 91

%15%55%2,5%20%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%20%20عدد حركة ، غير تامة الصنع-- 00 12 10 91

%15%55%2,5%20%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%20%20غيرها- 00 19 10 91

%15%55%2,5%20%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%20%20غيرها- 00 90 10 91

أظرف الساعات الداخلة فى البندين 00 00 11 91

. وأجزاؤها 91.02 أو 91.01

أظــرف من معادن ثـمينة أو من معادن - 00 10 11 91

عادية مكسوة بقـــشرة من معادن ثمينة

20%20%

5%15%

%15%55%2,5%60 ـ 5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%30%

أظرف من معادن عادية، وإن كانت - 00 20 11 91

مطليه بالذهب أو الفضة
20%20%

5%15%
5%35%15%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%30%2,5%55%15%

%15%55%2,5%30%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%20%20أظرف أخر- 00 80 11 91

%15:أجزاء- 00 90 11 91

%15%55%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%20%20.من معادن ثمينة--- 10 90 11 91

من معادن عادية مكسوة بقشرة من --- 20 90 11 91

.معادن ثمينة
20%20%

5%15%
%15%55%2,5%60 ـ 5%35%15%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%30%

%15%55%2,5%30%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%20%20.غيرها--- 90 90 11 91

ألصناف صناعة  (أطر)علب وصناديق 00 00 12 91

الساعات الداخلة فى هذا الفصل، 

.وأجزاؤها

%15%55%2,5%30%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%20%20علب وصناديق- 00 20 12 91

%15%55%2,5%30%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%20%20أجزاء- 00 90 12 91

.أساور ساعات وأجزاؤها 00 00 13 91

من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة - 00 10 13 91

:بقـشرة من معادن ثمينة

%15%55%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%20%20من معادن ثمينة--- 10 10 13 91
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

من معادن عادية مكسوة بقشرة من --- 20 10 13 91

معادن ثمينة
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%60%2,5%55%15%

من معادن عادية ، وإن كانت مطلية - 00 20 13 91

بالذهب أو الفضة
15%15%

5%15%
30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%60%2,5%55%15%

:غيرها- 00 90 13 91

مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار --- 10 90 13 91

كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية 

أو مجددة

30%30%5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%60%2,5%55%15%

%15%55%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30من لدائن إصطناعية--- 20 90 13 91

من جلد طبيعي أو إصطناعي أو مجدد--- 30 90 13 91
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%60%2,5%55%15%

%15%55%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30من نسج--- 40 90 13 91

%15%55%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 90 13 91

.أجزاء أخر ألصناف صناعة الساعات 00 00 14 91

نوابض ، بما فى ذلك النوابض اللولبية - 00 10 14 91

الدقـيقة
20%20%

5%15%
5%35%15%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%20%2,5%55%15%

%15%55%2,5%20%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%20%20ميـنا- 00 30 14 91

%15%55%2,5%20%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%20%20قواعد وجسور- 00 40 14 91

%15%5:غيرها- 00 90 14 91

%15%55%2,5%20%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%20%20رّقاص لولبي--- 10 90 14 91

%15%55%2,5%20%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%20%20غيرها--- 90 90 14 91

بيانو، وإن كان ذاتى الحركة؛ بيانو وترى 00 00 01 92

وغيرها من األدوات " هاربيسكورد"

.الموسيقية الوترية ذات المفاتيح 

:(عمودى األوتار  )بيانو قائم - 00 10 01 92

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30جديد--- 10 10 01 92

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30مستعمل--- 20 10 01 92

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%15%5%30%30(أفقي األوتار)بيانو بذيل - 00 20 01 92

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%15%5%30%30غيرها- 00 90 01 92

مثل، )أدوات موسيقية وترية أخر 00 00 02 92

" الهارب"والكمان و" الجيتار"القيـثارة 

).

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30.تعزف بقوس- 00 10 02 92

%15%5:غيرها- 00 90 02 92

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30.أعواد--- 10 90 02 92

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30.غيرها --- 90 90 02 92

ملغي00 00 03 92

ملغي00 00 04 92
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

مثل، )أدوات موسيقيه تعمل بالنفخ، 00 00 05 92

األورغون ذات المفاتيح، األكورديون، 

، (الكالرينات واألبواق ومزامير القرب

عدا أورغون االستعراضات، 

.أوركستريون وأورغون آلي للشوارع 

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30أدوات نفخ نحاسية- 00 10 05 92

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30غيرها- 00 90 05 92

مثل، )أدوات موسيقية تعمل بالقرع 00 00 06 92

الطبول واألكسيلوفون والصنوج 

 .("الصاجات "والصناجات 

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30طبول--- 10 00 06 92

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30صنجات--- 20 00 06 92

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30مثلثات--- 30 00 06 92

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30كسيولوفونات--- 40 00 06 92

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 00 06 92

أدوات موسيقية ينتج الصوت فيها 00 00 07 92

كهربائياً أو يجب تضخيمه بوسائل 

مثل األورغن والقيثارة )كهربائية 

 .(واألكورديون

أدوات موسيقية ذات مفاتيح عدا - 00 10 07 92

األكورديون
30%30%

5%15%
5%35%0%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%30%40%2,5%55%15%

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30غيرها- 00 90 07 92

علب موسيقية وأورغون لإلستعراضات 00 00 08 92

وأورغن آلى للشوارع " أوركستريون " 

وطيور آلية مغردة، ومناشير موسيقية 

وأدوات موسيقية أخر غير داخلة فى أى 

بند آخر من هذا الفصل؛ زمارات تقليد 

أصوات الحيوانات من جميع األنواع؛ 

صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات 

.النداء واإلشارة، تنفخ بالفم 

%15%55%2,5%60%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30علب موسيقية- 00 10 08 92

:غيرها- 00 90 08 92

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30أورغون اإلستعراضات--- 10 90 08 92

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30مناشير موسيقية--- 20 90 08 92

زمارات تقليد أصوات الطيور --- 30 90 08 92

والحيوانات
30%30%

5%15%
%15%55%2,5%60 ـ 5%35%0%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%30%40%

صفارات الفم ألعمال القيادة ---  40 90 08 92

والمناورات
30%30%

5%15%
5%35%0%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%30%40%2,5%55%15%

%15%55%2,5%60 ـ %40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%0%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 90 08 92
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

مثل األجزاء اآللية للعلب )أجزاء 00 00 09 92

مثل، البطاقات )ولوازم  (الموسيقية

واألقراص واللفات المثقبة لألدوات 

لألدوات الموسيقية؛  (الموسيقية اآللية

" مترونوم"أجهزة ضبط اإليقـاع 

" وشوكـات رنانـة ومزامير ضبط النغم 

.، من جميع األنواع "دياباسون

%15%55%2,5%40%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%0%35%5%15%5%30%30أوتار لألدوات الموسيقية- 00 30 09 92

:غيرها - 00 90 09 92

%15%55%2,5%40%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%0%35%5%15%5%30%30أجزاء ولوازم للبيانو-- 00 91 09 92

أجزاء ولوازم لألدوات الموسيقية -- 00 92 09 92

92.02الداخلة فى البند 
30%30%

5%15%
5%35%0%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%40%2,5%55%15%

أجزاء ولوازم لألدوات الموسيقية -- 00 94 09 92

92.07الداخلة فى البند 
30%30%

5%15%
5%35%0%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%40%2,5%55%15%

%15%55%2,5%40%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%0%35%5%15%5%30%30غيرها-- 00 99 09 92

أسلحة حربية، عدا المسدسات النارية 00 00 01 93

 .93.07واألسلحة الداخلة فى البند 

مثل، المدافع، ومدافع )أسلحة المدفعية - 00 10 01 93

(القذائف، ومدافع الهاون  
30%30%

5%15%
5%35%15%5%7%40%5%15%5%15%5%100%0%20%2,5%55%7%

راجيمات الصواريخ ؛ قاذفات اللهب ؛ - 00 20 01 93

قاذفات القنابل ؛ قاذفات الطوربيدات 

والقاذفات المماثـلة

30%30%

5%15%

5%35%15%5%7%40%5%15%5%15%5%100%0%20%2,5%55%7%

%7%55%2,5%20%0%100%5%15%5%15%5%40%7%5%15%35%5%15%5%30%30غيرها- 00 90 01 93

مسدسات نارية، عدا تلك الداخلة فى البند 00 00 02 93

 .93.04 أو البند 93.03

%7%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%7%5%30%35%5%15%5%30%30مسدسات اتوماتيكية--- 10 00 02 93

%7%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%7%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 00 02 93

أسلحة نارية أخر وأجهزة مماثلة تعمل 00 00 03 93

مثل، بنادق )بإشعال شحنة متفجرة 

وكربينات الصيد والرماية، أسلحة نارية 

تحشى من الفوهة، مسدسات إطالق 

السهام وأجهزة أخر مصممة فقط لقذف 

سهام اإلشارة، مسدسات نارية إلطالق 

الذخيرة غير الحية، مسدسات بمسمار 

 .(لقتل الحيوانات، وقاذفات الحبال

:أسلحة نارية تحشى من الفوهة- 00 10 03 93

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30بنادق للصيد--- 10 10 03 93

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 10 03 93

بنادق وكربـينات رياضية أخر للصيد أو - 00 20 03 93

الرماية، متضمنة ماسورة واحدة  ملساء 

:على األقـل
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

:بنادق للصيد--- 10 20 03 93

تشتمل على ماسورة واحدة ملساء ---- 11 20 03 93

.على األقل
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%30%40%2,5%55%15%

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30.غيرها---- 19 20 03 93

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 20 03 93

بنادق وكربـينات رياضية أخر للصيد أو - 00 30 03 93

الرماية ، بمواسير محززة
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%30%40%2,5%55%15%

%15%55%2,5%40%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها- 00 90 03 93

مثل، البنادق والكربينات )أسلحة أخر 00 00 04 93

والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء أو 

، عدا تلك (بالغاز أو بنوابض، والهراوات

 .93.07الداخلة فى البند 

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30بنادق صيد السمك تحت الماء--- 10 00 04 93

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 00 04 93

أجزاء ولوازم لألصناف الداخلة فى البنود 00 00 05 93

 .93.04 الى 93.01من 

:للمسدسات النارية- 00 10 05 93

%6%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%6%5%15%35%5%15%5%30%30كواتم صوت وأجزاؤها --- 10 10 05 93

%6%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%6%5%15%35%5%15%5%30%30غيرها --- 90 10 05 93

للبنادق أو الكربـينات الداخلة في البند - 00 20 05 93

93.0330%30%

5%15%

5%35%15%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%40%2,5%55%15%

:غيرها- 00 90 05 93

لألسلحة الحربية الداخلة في البند -- 00 91 05 93

93.01
30%30%

5%15%
%7%60/%55%2,5%60 ـ 5%35%15%5%7%40%5%15%5%15%5%100%30%40%

%15%60/%55%2,5%60 ـ %40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30غيرها-- 00 99 05 93

قنابل، قنابل يدوية، طوربيدات، ألغام، 00 00 06 93

قذائف وصواريخ، وغيرها من الذخائر 

الحربية وأجزاؤها؛ خراطيش وذخائر 

أخر وأجزاؤها، بما فيها الخرادق وكرات 

.الرصاص والسدادات لخراطيش الصيد 

خراطيـش للبنــادق أو الكربينــات ذات - 00 20 06 93

" المواسير الملساء وأجزاؤها ؛ خردق 

:للبنادق التي تعمل بضغط الهواء " رش 

:خراطيش-- 00 21 06 93

%15%5:للصيد--- 10 21 06 93

%10%55%2,5%50 ـ %20%10%100%5%15%5%15%5%40%13%5%30%35%5%15%5%10%5خراطيش فارغة---- 11 21 06 93

%13%55%2,5%50 ـ %20%10%100%5%15%5%15%5%40%13%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها---- 19 21 06 93

:غيرها--- 90 21 06 93

%7%55%2,5%50 ـ %20%10%100%5%15%5%15%5%40%7%5%30%35%5%15%5%10%5خراطيش فارغة---- 91 21 06 93

%7%55%2,5%50 ـ %20%10%100%5%15%5%15%5%40%7%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها---- 99 21 06 93
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

:غيرها-- 00 29 06 93

%15%55%2,5%50 ـ %20%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30للصيد--- 10 29 06 93

%15%55%2,5%50 ـ %20%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 29 06 93

:خراطيش أخر وأجزاؤها- 00 30 06 93

خراطيش وأجزاؤها لألغراض --- 10 30 06 93

.الحربية
30%30%

5%15%
%7%55%2,5%50 ـ 5%35%30%5%7%40%5%15%5%15%5%100%0%20%

%15%55%2,5%50 ـ %20%30 ـ %10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30.خراطيش وأجزاؤها للصيد--- 20 30 06 93

%7%55%2,5%50 ـ %20%30 ـ %10%100%5%15%5%15%5%40%7%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 30 06 93

:غيرها- 00 90 06 93

%7%55%2,5%50 ـ %20%0%100%5%15%5%15%5%40%7%5%30%35%5%15%5%30%30.حربية--- 10 90 06 93

%7%55%2,5%50 ـ %20%30%100%5%15%5%15%5%40%7%5%30%35%5%15%5%30%30.غيرها--- 90 90 06 93

سيوف، خناجر، حراب، رماح وأسلحة 00 00 07 93

.بيضاء مماثلة، وأجزاؤها، وأغمدتها 

%7%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%7%5%15%35%5%15%5%30معدة لألغراض العسكرية--- 10 00 07 93

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30غيرها--- 90 00 07 93

عدا ما يدخل منها فى )مقاعد أو أرائك 00 00 01 94

، وإن كانت قابلة للتحول الى (94.02البند 

.أسرة، وأجزاؤها
مقاعد من النوع المستعمل فى الطائرات- 00 10 01 94

30%30%
5%15%

5%35%30%15%15%40%5%15%5%30%5%100%5%60%25%55%15%

مقاعد من النوع المستعمل فى السيارات- 00 20 01 94
30%30%

5%15%
5%35%30%15%15%40%5%15%5%30%5%100%10%60%25%55%15%

%15%55%25%60%40%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30مقاعد دوارة قابلة لتعديل اإلرتفاع- 00 30 01 94

مقاعد ، عدا مقاعد الحدائق أو معدات - 00 40 01 94

المخيمات، قابلة للتحول الى أسرة

30%30%

5%15%

5%35%30%15%15%40%5%15%5%30%5%100%40%60%25%55%15%

مقاعد من قصب أو صفصاف أو بوص - 00 50 01 94

أو أسل هندي  (بامبو أو خيزران)هندي 

:أو من مواد مماثلة (روطان)

%15%25%60%40%100%5%30%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30(بامبو أو خيزران)من بوص هندي -- 00 52 01 94

%15%25%60%40%100%5%30%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30(روطان)من أسل هندي -- 00 53 01 94

%15%55%25%60%40%100%5%30%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها-- 00 59 01 94

:مقاعد أخر ، بهياكل من خشب - 00 60 01 94

%15%55%25%60%40%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30منجدة-- 00 61 01 94

%15%55%25%60%40%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30غيرها-- 00 69 01 94

:مقاعد أخر ، بهياكل من معدن - 00 70 01 94

:منجدة-- 00 71 01 94

كراسي أطفال مصممة لتعلق على --- 10 71 01 94

مساند الكراسي األخرى
30%30%

5%15%
5%35%30%15%15%40%5%15%5%100%40%60%25%55%15%

%15%55%25%60%40 ـ %10%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 71 01 94

:غيرها-- 00 79 01 94
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

كراسي أطفال مصممة لتعلق على --- 10 79 01 94

مساند الكراسي األخرى
30%30%

5%15%
5%35%30%15%15%40%5%15%5%30%5%100%40%60%25%55%15%

%15%55%25%60%40%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 79 01 94

:مقاعد أخر- 00 80 01 94

:مقاعد أخر بهياكل من لدائن--- 10 80 01 94

كراسي أطفال مصممة لتعلق على ---- 11 80 01 94

.مساند الكراسي األخرى
0%30%

5%15%
5%35%30%15%15%40%5%15%5%30%5%100%40%60%25%55%15%

%15%55%25%60%40 ـ %10%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30غيرها---- 19 80 01 94

مقاعد من أحجار أو من خليط الحرير --- 20 80 01 94

الصخري أو من خزف
30%30%

5%15%
%15%55%25%60%40 ـ 5%35%30%5%15%40%5%15%5%30%5%100%10%

%15%55%25%60%40 ـ %10%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 80 01 94

%15:أجزاء- 00 90 01 94

مقاعد من األصناف المستعملة في --- 10 90 01 94

المركبات الجوية
30%30%

5%15%
5%35%30%15%15%40%5%15%5%30%5%100%10%60%25%55%15%

قاعدة التعليق لمقاعد سائفي العربات ---  20 90 01 94

.87.02الداخل في البند رقم 
30%30%

5%15%
5%35%30%15%15%40%5%15%5%30%5%100%10%60%2,5%55%15%

%15%55%25%60%10%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 90 01 94

أثاث للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو 00 00 02 94

مثل، مناضد العمليات أو )الطب البيطرى 

الفحص واألسرة بتجهيزات آلية 

؛ (للمستشفيات ومقاعد طب األسنان

مقاعد الحالقين ومقاعد مماثلة بجهاز 

للتوجيه والرفع معا؛ أجزاء هذه األصناف 

.
مقاعد طب األسنان أو الحالقين ومقاعد - 00 10 02 94

:مماثلة ، وأجزاؤها

%0%55%2,5%30%5%100%5%30%5%5%5%40%5%5%15%35%5%10%5%0%0.مقاعد طب األسنان، وأجزاؤها--- 10 10 02 94

%5%55%2,5%30%5%100%5%30%5%5%5%40%5%5%15%35%5%10%5%30%30.مقاعد الحالقين، وأجزاؤها --- 20 10 02 94

%0%55%2,5%30%5%100%5%30%5%5%5%40%5%5%15%35%5%10%5%0%0.غيرها --- 90 10 02 94

:غيرها- 00 90 02 94

أسّرة تكون بدنا واحدا مع أجهزة  --- 10 90 02 94

عالج كسور العظام والمفاصل؛ طاوالت 

معدة صراحة للعمليات الجراحية

0%0%

5%15%

5%35%15%5%5%40%5%15%5%30%5%100%5%30%2,5%55%0%

%0%55%2,5%30%5%100%5%30%5%15%5%40%5%5%15%35%5%15%5%0%0أثاث أخر طبي وجراحي--- 20 90 02 94

%0%55%2,5%30%5%100%5%30%5%15%5%40%5%5%15%35%5%15%5%0%0غيرها--- 90 90 02 94

.أثاث آخر وأجزاؤه 00 00 03 94

أثاث من معدن من األنواع المستعملة - 00 10 03 94

:فى المكاتب

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30.مكاتب--- 10 10 03 94

%15%55%25%60%60 ـ %10%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30.خزائن لحفظ الملفات--- 20 10 03 94

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30.طاوالت ذات عجالت--- 30 10 03 94

%15%55%25%60%60 ـ %10%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30.غيرها--- 90 10 03 94
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

:أثاث أخر من معدن- 00 20 03 94

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30أسّرة--- 10 20 03 94

أثاث مخصص للتثبيت أو تعليق على --- 20 20 03 94

األسقف أو الجدران
30%30%

5%15%
%15%55%25%60%60 ـ 5%35%30%15%15%40%5%15%5%30%5%100%5%

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30.لألطفال (باركات)محابس --- 30 20 03 94

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30خزائن للمالبس--- 40 20 03 94

عالقات للمالبس ترتكز على األرض--- 50 20 03 94
30%30%

5%15%
5%35%30%15%15%40%5%15%5%30%5%100%60%60%25%55%15%

طاوالت الفحص المجهري وطاوالت --- 60 20 03 94

المختبرات المجهزة بصنابير غاز أو مياه 

الخ

30%30%

5%15%

5%35%30%15%15%40%5%15%5%30%5%100%60%60%25%55%15%

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30أثاث مطابخ من ألومنيوم--- 70 20 03 94

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 20 03 94

أثاث من خشب من النوع المستخدم في - 00 30 03 94

:المكاتب

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30مكاتب--- 10 30 03 94

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30خزائن لحفظ الملفات--- 20 30 03 94

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 30 03 94

أثاث من خشب من النوع المستخدم في - 00 40 03 94

:المطابخ

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30.خزائن أواني وأدوات المائدة--- 10 40 03 94

%8%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%8%8%30%35%5%15%5%30%30.غيرها--- 90 40 03 94

أثاث من خشب من النوع المستخدم في - 00 50 03 94

:غرف النوم

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30.غرف نوم--- 10 50 03 94

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30.خزائن مالبس--- 20 50 03 94

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 50 03 94

:أثاث أخر من خشب- 00 60 03 94

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30.غرف طعام--- 10 60 03 94

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30.قاعة جلوس--- 20 60 03 94

طاوالت الفحص المجهري وطاوالت --- 30 60 03 94

المختبرات المجهزة بصنابير غاز أو مياه 

الخ

30%30%

5%15%

5%35%30%5%10%40%5%15%5%30%5%100%60%60%25%55%10%

عالقات للمالبس ترتكز على األرض--- 40 60 03 94
30%30%

5%15%
5%35%30%15%15%40%5%15%5%30%5%100%60%60%25%55%15%

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30خزائن حائط--- 50 60 03 94

خزائن تستعمل كحوامل لمغاسل --- 60 60 03 94

األيدي
30%30%

5%15%
5%35%30%15%15%40%5%15%5%30%5%100%60%60%25%55%15%

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 60 03 94

:أثاث من لدائن- 00 70 03 94

كراسي أطفال بعجالت لتعليم المشي--- 10 70 03 94
30%30%

5%15%
5%35%30%15%15%40%5%15%5%30%5%100%60%60%25%55%15%

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30.لألطفال (باركات)محابس --- 20 70 03 94
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30.غيرها--- 90 70 03 94

أثاث من مواد أخر، بما فيها القصب أو - 00 80 03 94

بامبو أو )صفصاف أو بوص هندي 

أو ( روطان)أو أسل هندي (خيزران

:المواد المماثلة

%10%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%10%5%30%35%5%15%5%30%30(بامبو أو خيزران)من بوص هندي -- 00 82 03 94

%10%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%10%5%30%35%5%15%5%30%30(روطان)من أسل هندي -- 00 83 03 94

:غيرها-- 00 89 03 94

من أو مشتملة على خليط الحرير --- 10 89 03 94

الصخري
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%30%5%100%60%60%25%55%15%

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 89 03 94

:أجزاء- 00 90 03 94

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30من معدن--- 10 90 03 94

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30من خشب--- 20 90 03 94

%15%55%25%60%60%100%5%30%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 90 03 94

حوامل حشايا؛ أصناف لألسرة وأصناف 00 00 04 94

واللحف " الفرش"مثل، الحشايا )مماثلة 

محتوية  ("البوف"والوسائد والمساند و

على نوابض أو محشوة أو مجهزة من 

الداخل بأية مادة، بما فيها المصنوعة من 

مطاط خلوى أو من لدائن خلوية، مكسوة 

.أو غير مكسوة 

%15%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30حوامل حشايا- 00 10 04 94

:حشايا - 00 20 04 94

من مطاط خلوى أو من لدائن خلوية، -- 00 21 04 94

:سواًء كانت مكسوة أم ال

:من مطاط--- 10 21 04 94

%15%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%15%30%35%20%15%5%30%30مراتب بنوابض---- 11 21 04 94

%15%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30غيرها---- 19 21 04 94

:من لدائن--- 20 21 04 94

%15%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%15%30%35%20%15%5%30%30مراتب بنوابض---- 21 21 04 94

%15%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30غيرها---- 29 21 04 94

:من مواد أخرى-- 00 29 04 94

%15%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%15%30%35%20%15%5%30%30مراتب بنوابض--- 10 29 04 94

%15%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 29 04 94

%15%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%30%30أكياس نوم- 00 30 04 94

:غيرها- 00 90 04 94

:محشوة بالريش أو بالوبر--- 10 90 04 94

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%10%30%35%5%15%5%30%30.لحف---- 11 90 04 94

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%10%30%35%5%15%5%30%30.وسائد---- 12 90 04 94

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%10%30%35%5%30%30.(بوف)مساند ومقاعد ---- 13 90 04 94
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

أطقم تحتوي على لحاف محشو ---- 14 90 04 94

وشرشف وكيس مخدة مهيأة بغالف واحد

30%30%

5%15%

5%35%30%15%15%40%5%15%5%15%5%100%60%60%25%55%15%

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%10%30%35%5%15%5%30%30غيرها---- 19 90 04 94

:محشوة بمواد تركيبية أو اصطناعية--- 20 90 04 94

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%10%30%35%5%15%5%30%30لحف---- 21 90 04 94

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%10%30%35%5%15%5%30%30وسائد---- 22 90 04 94

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%10%30%35%5%15%5%30%30(بوف)مساند ومقاعد ---- 23 90 04 94

أطقم تحتوي على لحاف محشو ---- 24 90 04 94

وشرشف وكيس مخدة مهيأة بغالف واحد

30%30%

5%15%

5%35%30%15%15%40%5%15%5%15%5%100%60%60%25%55%15%

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%10%30%35%5%15%5%30%30غيرها---- 29 90 04 94

:غيرها--- 90 90 04 94

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%10%30%35%5%15%5%30%30لحف---- 91 90 04 94

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%10%30%35%5%15%5%30%30وسائد---- 92 90 04 94

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%10%30%35%5%15%5%30%30(بوف)مساند ومقاعد ---- 93 90 04 94

أطقم تحتوي على لحاف محشو ---- 94 90 04 94

وشرشف وكيس مخدة مهيأة بغالف واحد

30%30%

5%15%

5%35%30%15%15%40%5%15%5%15%5%100%60%60%25%55%15%

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%10%30%35%5%15%5%30%30غيرها---- 99 90 04 94

بما فيها أجهزة تركيز )أجهزة إنارة 00 00 05 94

، (األضواء وأجهزة األضواء الكاشفة

وأجزاؤها، غير مذكورة وال داخلة فى 

مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات 

إرشادية أو إعالنية مضيئة وغيرها من 

األصناف المماثلة التى تحتوى على 

مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة 

وأجزاؤها، غير المذكورة وال الداخلة فى 

.مكان آخر 
ثريات وأجهـزة إنارة كهربائية أخر، - 00 10 05 94

للتثبيت أوالتعليق فى السقوف أوالجدران، 

عدا األنواع المستعملة إلنارة المساحات 

:المكشوفة أو الشوارع العامة 

تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة --- 10 10 05 94

(LED)للضوء 
30%30%

5%15%
5%35%30%5%10%40%5%15%5%15%5%100%60%70%2,5%55%10%

أجهزة إضاءة باردة بدون ظالل --- 20 10 05 94

لغرف العملّيات
30%30%

5%15%
5%35%30%5%10%40%5%15%5%15%5%100%60%30%2,5%55%10%

%10%55%10%70%60%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%15%5%30%30من لدائن أو خزف--- 30 10 05 94

:من زجاج--- 40 10 05 94

%10%55%10%70%60%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%15%5%30%30من كريستال---- 41 10 05 94

%10%55%10%70%60%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها---- 49 10 05 94
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

%10%55%10%70%60%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 10 05 94

أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة - 00 20 05 94

للطاوالت أو المكاتب أو جوانب األسرة 

وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على األرض 

:لإلنارة الداخلية

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%15%5%30%30من لدائن أو خزف--- 10 20 05 94

%10%5:من زجاج--- 20 20 05 94

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%15%5%30%30من كريستال---- 21 20 05 94

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها---- 29 20 05 94

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 20 05 94

حبال بلمبات كهربائية صغيرة من النوع - 00 30 05 94

المستعمل لشجرة عيد الميالد
30%30%

5%15%
5%35%30%5%10%40%5%15%5%15%5%100%60%60%25%55%10%

:أجهزة إنارة كهربائية أخر - 00 40 05 94

أجهزة تركيز األضواء )كشافات --- 10 40 05 94

:(وأجهزة األضواء الكاشفة

تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة ---- 11 40 05 94

(LED)للضوء 
20%20%

5%15%
5%35%30%12%15%40%5%15%5%15%5%100%5%3%2,5%55%3%

أجهزة إضاءة باردة بدون ظالل ---- 12 40 05 94

لغرف العملّيات
10%10%

5%15%
5%35%30%5%10%40%5%15%5%15%5%100%5%3%2,5%55%3%

أجهزة إضاءة خاصة لآلالت، ---- 13 40 05 94

المسارح، إستديوهات التصوير السينمائي 

والفوتوغرافي

20%20%

5%15%

%7%55%25/%17,5/%2,5%60 ـ %3%60 ـ 5%35%30%5%7%40%5%15%5%15%5%100%5%

%3%55%25/%17,5/%2,5%3%5%100%5%15%5%15%5%40%15%12%30%35%5%15%5%20%20غيرها---- 19 40 05 94

الشوارع،  )أجهزة لإلنارة الخارجية --- 20 40 05 94

:(البوابات، الحدائق العامة الخ

%3%55%25/%17,5/%2,5%3%5%100%5%15%5%15%5%40%15%12%30%35%5%15%5%20%20.تعمل بالطاقة الشمسية---- 21 40 05 94

تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة ---- 22 40 05 94

(LED)للضوء 
20%20%

5%15%
5%35%30%12%15%40%5%15%5%15%5%100%5%3%2,5%55%3%

%3%55%25/%17,5/%2,5%3%60%100%5%15%5%15%5%40%15%12%30%35%5%15%5%20%20.غيرها---- 29 40 05 94

%3%55%25/%17,5/%2,5%3%60%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%15%5%20%20غيرها--- 90 40 05 94

:أجهزة إنارة غير كهربائية- 00 50 05 94

%3%55%25/%2,5%3%2%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%15%15مصابيح جاز--- 10 50 05 94

%3%55%25/%2,5%3%2%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 50 05 94

إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو - 00 60 05 94

:إعالنية مضيئة ، وما يماثلها 

%15%55%25%60%60 ـ %5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30من لدائن--- 10 60 05 94

%15%55%25%60%60 ـ %5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30من زجاج--- 20 60 05 94

%15%55%25%60%60 ـ %5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30من معادن عادية--- 30 60 05 94

%15%55%25/%17,5%60%60 ـ %5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 40 60 05 94

:أجزاء- 00 90 05 94

:من زجاج -- 00 91 05 94

%15%55%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30ألجهزة تركيز األضواء--- 10 91 05 94
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

%15%55%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30لتجهيز أجهزة اإلنارة الكهربائّية---  20 91 05 94

%15%55%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 91 05 94

:من لدائن-- 00 92 05 94

%15%55%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30.ألجهزة تركيز األضواء--- 10 92 05 94

%15%55%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%30%30.غيرها--- 90 92 05 94

:غيرها-- 00 99 05 94

%15%60/%55%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30.ألجهزة تركيز األضواء--- 10 99 05 94

%15%60/%55%25/%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30.غيرها--- 90 99 05 94

.مباني مسبقة الصنع00 00 06 94

:من خشب - 00 10 06 94

%5%55%25%50%20%100%5%15%5%15%5%40%5%5%30%35%5%15%5%20%20مباني للسكن أو للمدارس--- 10 10 06 94

%5%55%25%50%20%100%5%15%5%15%5%40%5%5%30%35%5%15%5%20%20غيرها--- 90 10 06 94

:غيرها- 00 90 06 94

:من لدائن--- 10 90 06 94

%7%55%25%50%20%100%5%15%5%15%5%40%7%7%30%35%5%15%5%20%20بيوت زراعية---- 11 90 06 94

%5%55%25%50%20%100%5%15%5%15%5%40%5%5%30%35%5%15%5%20%20حظائر لإلنتاج الحيواني---- 12 90 06 94

%7%55%25%50%20%100%5%15%5%15%5%40%7%5%30%35%5%15%5%20%20مستودعات---- 13 90 06 94

%5%55%25%50%20%100%5%15%5%15%5%40%5%5%30%35%5%15%5%20%20غيرها---- 19 90 06 94

:من حديد--- 20 90 06 94

%15%55%25%50%20%100%5%15%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%20%20بيوت زراعية---- 21 90 06 94

%5%55%25%50%20%100%5%15%5%15%5%40%5%5%30%35%5%15%5%20%20حظائر لإلنتاج الحيواني---- 22 90 06 94

%15%55%25%50%20%100%5%15%5%15%5%40%15%12%30%35%5%15%5%20%20مستودعات---- 23 90 06 94

%15%55%25%50%20%100%5%15%5%15%5%40%15%12%30%35%5%15%5%20%20مباني للسكن أو للمدارس---- 24 90 06 94

%5%55%25%50%20%100%5%15%5%15%5%40%5%5%30%35%5%15%5%20%20غيرها---- 29 90 06 94

:من ألومنيوم--- 30 90 06 94

%15%55%25/%2,5%50%20%100%5%15%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%20%20بيوت زراعية---- 31 90 06 94

%7%55%25/%2,5%50%20%100%5%15%5%15%5%40%7%7%30%35%5%15%5%20%20حظائر لإلنتاج الحيواني---- 32 90 06 94

%7%55%25/%2,5%50%20%100%5%15%5%15%5%40%7%7%30%35%5%15%5%20%20مستودعات---- 33 90 06 94

%7%55%25/%2,5%50%20%100%5%15%5%15%5%40%7%7%30%35%5%15%5%20%20مباني للسكن أو للمدارس---- 34 90 06 94

%7%55%25/%2,5%50%20%100%5%15%5%15%5%40%7%7%30%35%5%15%5%20%20غيرها---- 39 90 06 94

:(فيبر جالس)من ألياف زجاجية --- 40 90 06 94

%15%55%25/%2,5%50%20%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%20%20بيوت زراعية---- 41 90 06 94

%15%55%25/%2,5%50%20%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%20%20حظائر لإلنتاج الحيواني---- 42 90 06 94

%15%55%25/%2,5%50%20%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%20%20مستودعات---- 43 90 06 94

%5%55%25/%2,5%50%20%100%5%15%5%15%5%40%5%5%30%35%5%15%5%20%20مباني للسكن أو للمدارس---- 44 90 06 94

%5%55%25/%2,5%50%20%100%5%15%5%15%5%40%5%5%30%35%5%15%5%20%20غيرها---- 49 90 06 94

%5%55%25/%2,5%50%20%100%5%15%5%15%5%40%5%5%30%35%5%15%5%20%20من مواد أخر--- 90 90 06 94

ملغي00 00 01 95

ملغي00 00 02 95

36/48



أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

ترسكالت، سكوترات، العربات ذات البدال 00 00 03 95

ولعب مماثلة ذات العجالت؛ حامالت 

الدمي؛ دمي؛ لعب أخري؛ ونماذج 

مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية وإن كانت 

تعمل؛ ألعاب المهارة أو الذكاء بمختلف 

  .(ألعاب األلغاز)أنواعها 

%10%55%2,5%20%20%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%10%5%30%30دراجات--- 10 00 03 95

دمى وأجزاؤها ولوازمها؛ ألعاب على --- 20 00 03 95

هيئة حيوانات أو مخلوقات غير بشرّية

30%30%

5%10%

5%35%0%5%15%40%5%15%5%15%5%100%20%20%2,5%55%10%

%10%55%2,5%20%20%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%10%5%30%30بالونات--- 30 00 03 95

نماذج مصغرة لطائرات تطير بالتحكم --- 40 00 03 95

عن بعد
30%30%

5%10%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%20%20%2,5%55%10%

نماذج مصّغرة وأطقم ولعب أخر --- 50 00 03 95

للتجميع
30%30%

5%10%
5%35%15%5%15%40%5%15%5%15%5%100%20%20%2,5%55%10%

:نماذج ولعب أخر بمحرك--- 60 00 03 95

%10%55%2,5%20%20%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%10%5%30%30قطارات كهربائّية---- 61 00 03 95

%10%55%2,5%20%20%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%10%5%30%30سيارات كهربائّية---- 62 00 03 95

%10%55%2,5%20%20%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%10%5%30%30غيرها---- 69 00 03 95

أدوات وأجهزة موسيقّية في شكل لعب--- 70 00 03 95
30%30%

5%10%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%20%20%2,5%55%10%

%10:أسلحة على شكل العاب--- 80 00 03 95

%10%55%2,5%20%20%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%10%5%30%30.تطلق مواد صلبة---- 81 00 03 95

%10%55%2,5%20%20%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%10%5%30%30.غيرها---- 89 00 03 95

:غيرها--- 90 00 03 95

%10%55%2,5%20%20%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%10%5%30%30.ألعاب األلغاز---- 91 00 03 95

%10%55%2,5%60 ـ %20%20%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%10%5%30%30.غيرها---- 99 00 03 95

 Consolesألعاب الفيديو من نوع 00 00 04 95

وأجهزة ألعاب الفيديو، ألعاب مجتمعات، 

بما فيها األلعاب المجهزة بمحرك أو 

بوسيلة حركة أخرى والبلياردو والمناضد 

، (كازينو)الخاصة أللعاب أندية القمار 

وتجهيزاتها ذاتية " البولينج " لعبة 

.الحركة 
:بلياردو ولوازمه بجميع أنواعه - 00 20 04 95

%10%55%2,5%40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%10%5%30%30بلياردو من جميع األنواع--- 10 20 04 95

%10%55%2,5%40%40%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%10%5%30%30لوازم--- 90 20 04 95

ألعاب أخرى، تدار بالعمالت المعدنية ، - 00 30 04 95

األوراق النقدية ، البطاقات اإلئتمانية، 

القطع المعدنية أو بأي وسيلة دفع أخري 

:عدا معدات البولينج اآللية
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

%10%55%2,5%60 ـ %40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%10%5%30%30ألعاب بها شاشة ذاتّية--- 10 30 04 95

اآلالت ذات استعمال مبني على --- 20 30 04 95

.المهارة أو الحظ 
30%30%

5%10%
%10%55%2,5%60 ـ 5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%40%40%

%10%55%2,5%60 ـ %40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%10%5%30%30غيرها--- 90 30 04 95

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%10%5%30%30ورق اللعب- 00 40 04 95

 Consolesألعاب الفيديو من نوع - 00 50 04 95

عدا تلك الداخلة في وأجهزة ألعاب الفيديو 

9504.30البند 

30%30%

5%10%

%10%55%2,5%60ـ % 40 ـ %20%60 ـ 5%35%30%5%10%40%5%15%5%15%5%100%20%

%15%5:غيرها- 00 90 04 95

المسارات الكهربائّية للعربات السّيارة --- 10 90 04 95

.ذات طابع األلعاب التنافسّية
30%30%

5%10%
%10%55%2,5%60 ـ 5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%40%40%

%10%55%2,5%60 ـ %40%40%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%10%5%30%30.غيرها--- 90 90 04 95

أصناف لإلحتفاالت أو للمهرجانات أو 00 00 05 95

لغيرها من أنواع التسلية، بما فيها ألعاب 

.الحواة وأدوات الدعابة والمباغتة 

:أصناف إحتفاالت عيد الميالد- 00 10 05 95

%15%55%2,5%30%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30من زجاج--- 10 10 05 95

%15%55%2,5%30%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 10 05 95

%15%55%2,5%30%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30.غيرها- 00 90 05 95

أصناف ومعدات للرياضة البدنية وأللعاب 00 00 06 95

القوى والجمباز وألنواع الرياضة األخر 

أولأللعاب فى  (بما فيها تنس الطاولة)

الهواء الطلق، غير مذكورة وال داخلة فى 

مكان آخر من هذا الفصل؛ أحواض 

.السباحة، بما فيها أحواض لعب األطفال 

زالجات للـثلج وغيرها من معدات - 00 10 06 95

:الـتـزلج على الـثلج 

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30زالجات للثلج-- 00 11 06 95

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30مثبتات للزالجات-- 00 12 06 95

:غيرها-- 00 19 06 95

قضبان لزالجات الثلج و مضارب --- 10 19 06 95

الثلج
30%30%

5%15%
5%35%15%5%5%40%5%15%5%15%5%100%5%20%2,5%55%5%

%5%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%5%5%15%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 19 06 95

زالجات للماء، وألواح تزحلق على - 00 20 06 95

األمواج، ألواح شراعية ومعدات أخر 

:للرياضة المائية

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30ألواح شراعية-- 00 21 06 95

%5%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%5%5%15%35%5%15%5%30%30غيرها-- 00 29 06 95

:عصى الجولف ومعدات جولف أخر - 00 30 06 95

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%30%30عصى ، كاملة-- 00 31 06 95
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%38%15%35%5%15%5%30%30كرات-- 00 32 06 95

:غيرها-- 00 39 06 95

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30أجزاء من عصي--- 10 39 06 95

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 39 06 95

:أصناف ومعدات لتنس الطاولة- 00 40 06 95

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30شباك--- 10 40 06 95

%15%55%2,5%40%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 40 06 95

مضارب لتنـس المالعب أو لتـنس - 00 50 06 95

الريشة ومضارب مماثـلة ، بأوتـار أو 

:بدونها 

مضارب لتنس المالعب ، بأوتار أو -- 00 51 06 95

بدونها
30%30%

5%15%
5%35%15%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%20%2,5%55%15%

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30غيرها-- 00 59 06 95

كرات ، عدا كرات الجولف وكرات - 00 60 06 95

:تنس الطاولة 

%10%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%10%5%15%35%5%15%5%30%30كرات التنس-- 00 61 06 95

%10%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%10%5%30%35%5%15%5%30%30قابلة للـنـفخ-- 00 62 06 95

:غيرها-- 00 69 06 95

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30كرات الكريكت أو البولو--- 10 69 06 95

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 69 06 95

قباقيب إنزالق بعجالت أو بزالجات، - 00 70 06 95

بما فيها األحذية المثبت بها مثل هذه 

:القباقيب 

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30قبابيب انزالق بزالجات--- 10 70 06 95

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30قبابيب انزالق بعجالت--- 20 70 06 95

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 70 06 95

:غيرها- 00 90 06 95

أصناف ومعدات للرياضة البدنية -- 00 91 06 95

:والجمباز وألعاب القوى
5%

أجهزة تمارين بنظام الجهد قابلة --- 10 91 06 95

للتعديل
30%30%

5%15%
5%35%15%43%5%5%40%5%15%5%15%5%100%5%20%2,5%55%5%

%5%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%5%5%43%15%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 91 06 95

:غيرها-- 00 99 06 95

أصناف للكريكت أو البولو عدا الكرات--- 10 99 06 95
30%30%

5%15%
5%35%15%43%5%5%40%5%15%5%15%5%100%5%20%2,5%55%/50%5%

%5%50/%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%5%5%43%15%35%5%15%5%30%10أصناف للوقاية--- 20 99 06 95

%5%50/%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%5%5%43%15%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 99 06 95
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

قصبات وصنانير صيد األسماك وغيرها 00 00 07 95

من أصناف صيد األسماك بالصنارة؛ 

شبكات إلتقاط األسماك وشبكات صيد 

الفراشات والشبكات المماثلة؛ طيور 

عدا )إلجتذاب مثيالتها  (طعم)مقلدة 

 أو البند 92.08الداخلة فى البند 

ولوازم مماثلة للصيد أو  (97.05

.الرماية 
%15%50%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%25%15%35%5%15%5%30%30قصبات صيد األسماك- 00 10 07 95

صنانير صيد األسماك، وإن كانت مثبته - 00 20 07 95

:بخيطها

صنانير صيد األسماك، غير مثبتة --- 10 20 07 95

بخيطها
30%30%

5%15%
5%35%15%25%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%20%2,5%50%15%

%15%50%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%25%15%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 20 07 95

%15%50%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%25%15%35%5%15%5%30%30بكرات لقصبات صيد األسماك- 00 30 07 95

%15%55/%50%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%25%15%35%5%15%5%30%30غيرها- 00 90 07 95

أراجيح دوارة، وأراجيح، منصات ألعاب 00 00 08 95

الرماية، ألعاب تسلية متنقلة أخر؛ سيرك 

متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة 

.للعرض ومسارح متنقلة 

سيرك متـنـقل ومجموعات حيوانات - 00 10 08 95

متـنـقلة للعرض
30%30%

5%15%
5%35%15%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%20%2,5%55%15%

:غيرها- 00 90 08 95

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%12%43%15%35%5%15%5%30%30أراجيح دوارة، أراجيح--- 10 90 08 95

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 90 08 95

ذبل " عاج، عظام، عظم ظهر السلحفاة 00 00 01 96

، قرون وقرون مشعبة، مرجان، "أو درق

صدف ومواد حيوانية أخر للنحت، 

مشغولة، ومصنوعات من تلك المواد 

بما فيها المصنوعات المتحصل عليها )

.(بالقولبة 
%15%55%2,5%60%30%100%5%15%5%15ممنوع إستيراده%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30عاج مشغول ومصنوعات من عاج- 00 10 01 96

:غيرها- 00 90 01 96

مرجان طبيعي أو مستنبت، مشغول، --- 10 90 01 96

ومصنوعات من هذه المواد
30%30%

5%15%
5%35%15%43%5%10%40%5%15%5%15%5%100%30%60%2,5%55%10%

%10%55%2,5%60%30%100%5%15%5%15%5%40%10%5%43%15%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 90 01 96
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، 00 00 02 96

ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعــات 

مقولبة أو منحوتة من شمع أو من 

ستيارين، أو من صموغ أو راتنجـات 

طبيعية، أو من عجن قولبة النماذج، 

ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتـة، 

غير مذكورة والداخلة فى مكان آخر؛ 

عدا الهالم )هالم غير مقسى مشغول 

، ومصنوعات (35.03الداخل فى البند 

.من هالم غير مقسى 

:هالم غير مقسى ومصنوعاته--- 10 00 02 96

%15%55%2,5%60%30 ـ %10ممنوعممنوع%15%5%200%100%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30.من مشتقات الخنزير---- 11 00 02 96

%15%55%2,5%60%30 ـ %10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30.غيرها---- 19 00 02 96

:غيرها--- 90 00 02 96

%10%55%2,5%60%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%10%5شمع لخاليا النحل---- 91 00 02 96

أصناف مصنوعة من مستحضرات ---- 92 00 02 96

قاعدتها الشمع والهالم غير المقسى 

تستخدم في األغراض الطبية والجراحية 

أو في صناعة األدوية

30%30%

5%15%

5%35%15%5%15%40%5%15%5%15%5%100%30%60%2,5%55%15%

مصنوعات من برافين مثل األوعية ---- 93 00 02 96

الخاصة بحامض الهايدروفلوريك

30%30%

5%15%

5%35%15%5%15%40%5%15%5%15%5%100%30%60%2,5%55%15%

%15%55%2,5%60%30 ـ %10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30غيرها---- 99 00 02 96

وإن كانت تشكل أجزاء )مكانس وفراجين 00 00 03 96

، (لآلالت أو األجهزة، أو المركبات

مكانس آلية لألرضيات تدار يدوياً، غير 

مزودة بمحرك، مماسح أرضيات بنسج 

أو خيوط، منافض من ريش؛ حزم 

وخصل محضرة لصناعة المكانس أو 

الفراجين؛ وسيدات وإسـطوانات دهان؛ 

من مطاط أو من مواد " مقاشط"مماسح 

.مرنة مماثلة 

مكانــس وفــراجين مؤلفة من أغصان - 00 10 03 96

دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزماً 

، سواء كانت بأيد أم ال

30%30%

5%15%

5%35%30%12%12%40%5%15%5%15%5%100%10%60%25%55%12%

فراجين أسنان، فراجين حالقة، فراجين - 00 20 03 96

شعر، فراجين أظافر، فراجين رموش 

وفراجين أخر لتجميل أو لزينة األشخاص، 

بما فيها الفراجين التى تشكل أجزاء 

:لألجهزة 
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

فراجين األسنان ، بما فيها فراجين -- 00 21 03 96

أطقم األسنان
30%30%5%35%30%12%15%40%5%15%5%15%5%100%40%40%2,5%55%15%

:غيرها-- 00 29 03 96

%15%55%25%40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%12%30%35%5%15%5%30%30فراجين حالقة--- 10 29 03 96

%15%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%12%30%35%5%15%5%30%30فراجين شعر--- 20 29 03 96

%15%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%12%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 29 03 96

فراجين للفنانين ، فراجين للكتابة - 00 30 03 96

وفراجين مماثلة مما يستخدم لوضع مواد 

 :(كوزماتيك)التطرية 

%15%55%25%30%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30.فراجين للرسم والكتابة --- 10 30 03 96

فراجين لوضع مواد التطرية --- 20 30 03 96

(مستحضرات التجميل)
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%30%60%25%55%15%

%15%55%25%60%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 30 03 96

فراجين دهان أو طالء أو ورنشة وما - 00 40 03 96

عدا الفراجين الداخلة فى البند )يماثلها 

؛ وسيدات  (9603.30الفرعى 

:وإسطوانات دهان

فراجين دهان أو رسم أو ورنشة وما --- 10 40 03 96

يماثلها
30%30%

5%15%
5%35%30%12%15%40%5%15%5%15%5%100%20%40%25%55%15%

%15%55%25%40%20%100%5%15%5%15%5%40%15%12%30%35%5%15%5%30%30وسيدات وإسطوانات دهان--- 20 40 03 96

فراجين أخر تشكل أجزاء لآلالت أو - 00 50 03 96

:األجهزة أو العربات

%15%5:لآلالت واألجهزة--- 10 50 03 96

%15%45/%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30.آلالت النسيج----  11 50 03 96

%15%45/%55%25%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30.غيرها---- 19 50 03 96

%15%45/%55%25%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30.غيرها--- 90 50 03 96

:غيرها- 00 90 03 96

مكانس آلية تدار باليد، غير مجّهزة --- 10 90 03 96

بمحّرك
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%10%17,5%45%/55%10%

فراجين من مطاط أو من لدائن --- 20 90 03 96

لتنظيف )مصبوبة قطعة واحدة 

والفراجين لإلستعمال  (المراحيض الخ

المنزلي

0%30%

5%15%

5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%10%25%45%/55%10%

%10%55/%45%25%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30فراجين لتنظيف األلبسة واألحذية--- 30 90 03 96

فراجين المكانس لتنظيف الطرق، --- 40 90 03 96

األرضيات
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%10%25%45%/55%10%

%10%55/%45%25%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30فراجين يدوية من أسالك معدنية--- 50 90 03 96

%10%55/%45%25%10%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 90 03 96

%15%40%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30.مناخل وغرابيل، يدوية 00 00 04 96

سفر للتجميل أو " أطقم " مجموعات 00 00 05 96

للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف 

.األحذية أو المالبس

30%30%

5%15%

5%35%30%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%30%60%15%
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ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

؛ (حابكة بالكبس)أزرار، أزرار كباسة 00 00 06 96

قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه 

أشكال )األزرار؛ أزرار غير تامة الصنع 

 .(أولية

،  (حابكة بالكبس)أزرار كباسة - 00 10 06 96

وأجزاؤها
0%10%

5%15%
5%35%15%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%40%2,5%55%10%

:أزرار - 00 20 06 96

%10%55%2,5%60%5%100%5%15%5%15%5%40%15%12%15%35%5%15%5%10%0من لدائن ، غير مغطاة بمواد نسجية-- 00 21 06 96

من معادن عادية ، غير مغطاة بمواد -- 00 22 06 96

نسجية
0%10%

5%15%
5%35%15%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%60%2,5%55%10%

%10%55%2,5%60%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%10%0غيرها-- 00 29 06 96

قوالب أزرار وأجزاء أزرار أخر ؛ - 00 30 06 96

أزرار غير تامة الصنع
0%10%

5%15%
5%35%15%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%60%2,5%55%10%

، (مسننة أو غير مسننة)حابكات منزلقة 00 00 07 96

.وأجزاؤها 

:حابكات منزلقة - 00 10 07 96

%10%55%2,5%60%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%10%0مزودة بأسنان من معادن عادية-- 00 11 07 96

%10%55%2,5%60%5%100%5%15%5%15%5%40%10%5%15%35%5%15%5%10%0غيرها-- 00 19 07 96

:أجزاء- 00 20 07 96

%10%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%10%0.من معادن عادّية--- 10 20 07 96

%10%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%10%0.غيرها --- 90 20 07 96

أقالم حبر جاف؛ أقالم وأقالم تأشير 00 00 08 96

برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس 

مسامية؛ أقالم حبر سائل بأنواعها؛ أقالم 

حبر للنسخ؛ أقالم رصاص بخزان؛ 

ماسكات ريش كتابة وماسكات أقالم 

بما )رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء 

لألصناف  (فيها األغطية والمشابك

.96.09السابقة، عدا تلك الداخلة فى البند

:أقالم حبر جاف- 00 10 08 96

مكونة كليا أو جزئيا من معادن ثمينة --- 10 10 08 96

أو مكسوة بمعادن ثمينة
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%40%60%2,5%55%15%

%15%55%25%50 ـ %40%50 ـ %40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 10 08 96

أقالم وأقالم تأشير برؤوس من لباد أو - 00 20 08 96

:بغيرها من رؤوس مسامية

مكونة كليا أو جزئيا من معادن ثمينة --- 10 20 08 96

أو مكسوة بمعادن ثمينة
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%40%40%2,5%55%15%

%15%55%25%40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 20 08 96

:أقالم حبر سائل بأنواعها- 00 30 08 96

:أقالم رسم بالحبر الصيني--- 10 30 08 96

مكونة كليا أو جزئيا من معادن ثمينة ---- 11 30 08 96

أو مكسوة بمعادن ثمينة
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%40%60%2,5%55%15%
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التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

%15%55%25%60 ـ %40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها---- 19 30 08 96

مكونة كليا أو جزئيا من معادن ثمينة --- 20 30 08 96

أو مكسوة بمعادن ثمينة
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%40%60%2,5%55%15%

%15%55%25%60 ـ %40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 30 08 96

:أقالم رصاص بخزان- 00 40 08 96

مكونة كليا أو جزئيا من معادن ثمينة --- 10 40 08 96

أو مكسوة بمعادن ثمينة
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%40%40%2,5%55%15%

%15%55%25%40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 40 08 96

مؤلفة من أصناف  (أطقم)مجموعات - 00 50 08 96

داخلة فى بندين فرعيين أو أكثر من البنود 

الفرعية السابقة

30%30%

5%15%

%15%55%25%60 ـ 5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%40%40%

ألقالم الحبر  (خراطيش)عبوات غيار - 00 60 08 96

الجاف مزودة برؤوسها
30%30%

5%15%
%15%55%2,5%40 ـ 5%35%15%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%20%

:غيرها - 00 90 08 96

:ريش كتابة ورؤوس ريش كتابة -- 00 91 08 96

مكونة كليا أو جزئيا من معادن ثمينة --- 10 91 08 96

أو مكسوة بمعادن ثمينة
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%60%2,5%55%15%

%15%55%25%40%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 91 08 96

:غيرها-- 00 99 08 96

مكونة كليا أو جزئيا من معادن ثمينة --- 10 99 08 96

أو مكسوة بمعادن ثمينة
30%30%

5%15%
%15%55%2,5%60%10 ـ 5%35%30%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%2%

%15%55%25%40%2%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30رؤوس أقالم--- 20 99 08 96

%15%55%25%40%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 99 08 96

عدا أقالم الرصاص )أقالم رصاص 00 00 09 96

، رصاص (96.08الداخلة فى البند 

، أقالم فحم، "باستيل"أقالم، أقالم تلوين 

طباشير للكتابة أو الرسم، طباشير 

.للخياطين 
أقالم رصاص وأقالم تلوين ، برصاص - 00 10 09 96

:محاط بغالف صلب

%15%55%2,5%50%50%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30برصاص من الجرافيت--- 10 10 09 96

%15%55%2,5%50 ـ %40%50 ـ %40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 10 09 96

%15%55%2,5%40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%15%35%5%15%5%30%30رصاص أقالم أسود أو ملون- 00 20 09 96

:غيرها- 00 90 09 96

%15%55%2,5%40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30أقالم إردواز--- 10 90 09 96

%15%55%2,5%40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30أقالم الفحم--- 20 90 09 96

%15%55%2,5%40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30أقالم ملونة للرسم--- 30 90 09 96

%15%55%10%40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%12%30%35%5%15%5%30%30طباشير للكتابة أو للرسم--- 40 90 09 96

%15%55%10%40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30طباشير للخياطين--- 50 90 09 96

%15%55%2,5%40%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 90 09 96

ألواح أردواز وألواح أخر للكتابة أو 00 00 10 96

.الرسم، وإن كانت بأطر 
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

ألواح إردواز للكتابة أو للرسم، وإن --- 10 00 10 96

كانت بأطر
30%30%

5%15%
5%35%15%12%15%40%5%15%5%15%5%100%20%30%17,5%55%15%

%15%55%17,5%30%20%100%5%15%5%15%5%40%15%5%15%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 00 10 96

أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة، 00 00 11 96

بما فى ذلك أجهزة طبع )وأصناف مماثلة 

، يدوية؛ صفافات حروف (أو نقش الرقاع

يدوية، ومجموعات طباعة يدوية محتوية 

.على صفافات حروف

30%30%

5%15%

5%35%15%43%5%40%5%15%5%15%5%100%10%30%15%

أشرطة لآلالت الكاتبة وأشرطة مماثلة، 00 00 12 96

محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، 

سواء كانت مركبة على بكرات أو ضمن 

؛ محبرات أختام (خراطيش)عبوات 

مشربة أو غير مشربة، فى علب أو 

.بدونها
:أشرطة- 00 10 12 96

%15%55%2,5%50%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%0من لدائن--- 10 10 12 96

%15%55%2,5%50%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%0من ألياف تركيبّية أو اصطناعّية--- 20 10 12 96

%15%55%2,5%50%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%0غيرها--- 90 10 12 96

%15%55%2,5%50%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%30%0محبرات أختام- 00 20 12 96

قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، 00 00 13 96

وإن كانت آلية أو كهربائية وأجزاؤها، 

.عدا أحجار القدح والفتائل 

قداحات جيب تـشعل بالغاز ، غير قابلة - 00 10 13 96

إلعادة التعبئة
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%40%60%2,5%55%15%

قداحات جيب تـشعل بالغاز ، قابلة - 00 20 13 96

:إلعادة التعبئـة

قّداحات ذات خّزانات غاز بالستيكّية--- 10 20 13 96
30%30%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%40%60%2,5%55%15%

%15%55%2,5%60%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 20 13 96

:قداحات أخر- 00 80 13 96

من األنواع المستخدمة للتركيب في --- 10 80 13 96

مواقد الغاز والسخانات، ذات اإلشعال 

الذاتي

30%30%

5%15%

5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%20%60%2,5%55%15%

%15%55%2,5%60%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 80 13 96

:أجزاء- 00 90 13 96

%15%55%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%20%20من معدن--- 10 90 13 96

%15%55%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%15%5%30%35%5%15%5%20%20غيرها--- 90 90 13 96

 (بما في ذلك الشيشة)غاليين تدخين 00 00 14 96

.مباسم السجائر والسيجار، وأجزاؤها

%15%55%2,5%60%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30(نرجيالت)شيش --- 10 00 14 96

%15%55%2,5%60%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30غاليين تدخين أخر--- 20 00 14 96
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

%15%55%2,5%60%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30مباسم سيجار أو سجائر--- 30 00 14 96

%15%55%2,5%60%40%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%30%30أجزاء--- 40 00 14 96

أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة؛ 00 00 15 96

دبابيس شعر، مالقط ومشابك ولفــافات 

لتجعيد أو تمويج الشعر وأصناف 

، 85.16مماثـلة، عدا الداخلة فى البند 

.وأجزاؤها
:أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة - 00 10 15 96

%10%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%10%5%43%30%35%5%15%5%30%30من مطاط مقسى أو من لدائن-- 00 11 15 96

%15%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%30%30غيرها-- 00 19 15 96

%15%55%25%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%5%43%30%35%5%15%5%30%30غيرها- 00 90 15 96

نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد 00 00 16 96

التجميل ورؤوسها وتركيباتها؛ ذاريات 

للمساحيق أو وسيدات لوضع مواد 

.التجميل أو محضرات التطرية 

نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد - 00 10 16 96

:التجميل ورؤوسها وتركيباتها

نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد --- 10 10 16 96

التجميل
15%15%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%60%2,5%55%15%

%15%55%2,5%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%15%15رؤوس وتركيبات--- 90 10 16 96

ذاريات مساحيق أو وسيدات لوضع - 00 20 16 96

مواد التجميل أو محضرات التطرية
30%30%

5%15%
5%35%30%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%20%60%25%55%15%

أوعية عازلة للحرارة مركبة فى أغلفتها، 00 00 17 96

عدا )تم عزلها بتفريغ الهواء؛ أجزاؤها 

 .(الزجاجات الداخلية

قوارير مما يستعمل عادة للشاي أو --- 10 00 17 96

القهوة
30%30%

5%15%
5%35%30%43%5%10%40%5%15%5%15%5%100%40%40%2,5%55%10%

%10%55%2,5%40%40%100%5%15%5%15%5%40%10%5%43%30%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 00 17 96

" مانيكان"نماذج أجسام للخياطين 00 00 18 96

وأصناف مماثلة؛ أشكال ذاتية الحركة 

للعرض واإلعالن وغيرها من المشاهد 

.المتحركة لواجهات العرض 

30%30%

5%15%

5%35%15%43%5%15%40%5%15%5%15%5%100%5%20%15%

وواقيات صحية، حفاضات  (مناشف)فوط 00 00 19 96

وبطانات حفاضات و فوط مبطنه لألطفال 

واألصناف المماثلة من أي مادة

:حشو من مواد نسجية--- 10 00 19 96

%15%55%25%40 ـ %15%10%100%5%15%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%20%20حفاضات األطفال---- 11 00 19 96

%15%55%25%40 ـ %15%10%100%5%15%5%15%5%40%15%15%30%35%20%15%5%20%20حفاضات النساء---- 12 00 19 96

حفاضات للمرضى والمقعدين ---- 13 00 19 96

والمسنين
0%20%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%15%25%55%15%
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أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

وسائد رقيقة قابل المتصاص ---- 14 00 19 96

اإلفرازات من المرضى
20%20%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%15%25%55%15%

مجموعة أطقم للوالدة تحتوي على ---- 15 00 19 96

صنفين أو اكثر من األصناف المذكورة 

9619في البند  

20%20%

5%15%

%15%55%25%60ـ % 40 ـ 20%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%10%15%

%15%55%25%60ـ % 40 ـ %15%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%20%20غيرها---- 19 00 19 96

:من ورق--- 20 00 19 96

وسائد رقيقة من ورق قابل ---- 21 00 19 96

المتصاص اإلفرازات من المرضى
20%20%

5%15%
5%35%30%5%15%5%15%5%15%5%100%10%60%25%55%15%

%15%55%25%60%10%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%20%20غيرها--- 29 00 19 96

:غيرها--- 90 00 19 96

%15%55%25/%17,5%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%20%20حفاضات األطفال---- 91 00 19 96

%15%55%25/%17,5%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%15%30%35%5%15%5%20%20حفاضات النساء---- 92 00 19 96

حفاضات للمرضى والمقعدين ---- 93 00 19 96

والمسنين
0%20%

5%15%
5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%60%60%17,5%/25%55%15%

مجموعة أطقم للوالدة تحتوي على ---- 95 00 19 96

صنفين أو اكثر من األصناف المذكورة 

9619في البند  

20%20%

5%15%

5%35%30%5%15%40%5%15%5%15%5%100%60%60%25%55%15%

%15%55%25/%17,5/%10/%2,5%60%60%100%5%15%5%15%5%40%15%5%30%35%5%15%5%20%20غيرها---- 99 00 19 96

حوامل أحادية أو ثنائية أو ثالثية القوائم 00 00 20 96

:واألصناف المماثلة

%15%55%25/%2,5%60%20%100%5%15%5%15%5%40%15%5%0%35%5%15%5%20%10من حديد--- 10 00 20 96

%12%55%25/%2,5%60%20%100%5%15%5%15%5%40%12%5%35%5%15%5%20%10من ألومنيوم--- 20 00 20 96

%20%100%5%15%5%15%5%40%15%5%0%35%5%15%5%20%10غيرها--- 90 00 20 96 %15%55%25/%17,5/%2,5%60ـ % 40ـ % 30ـ % 20ـ % 10 ـ 5%

لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً 00 00 01 97

باليد، عدا الرسوم الداخلة فى البند 

 وعدا األصناف المصنعه، 49.06

المرسومة أو المزخرفة يدوياً؛ لوحات فن 

.وأصناف مماثلة  (كوالج)اللصق 

%15%55%2,5%60%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%0%35%5%15%5%25%25لوحات وصور ورسوم- 00 10 01 97

%15%60/%55%2,5%60%30%100%5%15%5%15%5%40%15%5%0%35%5%15%5%25%25غيرها- 00 90 01 97

أو  (جرافير)صــور أصلية، محفورة 00 00 02 97

مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر 

.(ليتوغرافيا)

30%30%

5%15%

5%35%0%5%15%40%5%15%5%15%5%100%30%60%15%

تماثيل ومنحوتات أصلية، من جميع 00 00 03 97

.المواد 
30%30%

5%15%
5%35%0%5%15%40%5%15%5%15%5%100%30%60%15%

طوابع بريدية وطوابع مالية، عالمات 00 00 04 97

بريدية، ظروف اليوم األول، أصناف 

 (مثل، الظروف والبطاقات)المراسلة 

بطابع  (المدموغة)الموسومة 

ومايماثلها، مبطلة، أو غير مبطلة، عدا 

 .49.07تلك الداخلة فى البند 

30%30%

5%15%

5%35%0%5%15%40%5%15%5%15%5%100%30%60%15%

47/48



أقل سقفلبنانفلسطين

ملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقمطبقملزممطبقمطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبقملزممطبق

السودان

وصف السلعالنظام المنسق

التعر

يفة  

المو

حدة

تونسالبحرين المغربمصرالكويتقطرُعمانالسعوديةاإلماراتاألردن

مجموعـات وقطع لمجموعات علم 00 00 05 97

الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح 

أو التاريخ أو اآلثار أو السالالت أو 

.أو المسكوكات " المتحجرات"الحفريات 

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%0%35%5%15%5%30%30(المتحجرات)الحفريات --- 10 00 05 97

%15%55%2,5%20%5%100%5%15%5%15%5%40%15%5%0%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 00 05 97

.قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام 00 00 06 97

%15%55%2,5%30%20%100%5%15%5%15%5%40%15%15%0%35%5%15%5%30%30أثاث--- 10 00 06 97

%15%55%2,5%30%20%100%5%15%5%15%5%40%15%5%0%35%5%15%5%30%30السجاد--- 20 00 06 97

%15%55%2,5%30%20%100%5%15%5%15%5%40%15%5%0%35%5%15%5%30%0كتب--- 30 00 06 97

%15%55%2,5%30%20%100%5%15%5%15%5%40%15%5%0%35%5%15%5%30%30غيرها--- 90 00 06 97
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