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 النظام رمز البند رقم
 المتناسق

 القياسية الوحدة الرسم معدل البضاعة نوع

غير خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك،   20.05
 . 20.06مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 

  

   مالحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:  

    ها :غير  --  

عجائن من دقيق أو سميد أو جريش الذرة العادية أو الحلوة بشكل  --- 2005.99.10 
  أقماع أو بشكل آخر معدة لالستهالك للقرمشة بعد القلي

 كغ 10%

 كغ %50 غيرها --- 2005.99.90 

فواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل، محضرة أو   20.08
ن أضيف إليها السكر أو مواد تحلية أخر أو ا  أخرى، و  محفوظة بطريقة

 مشروبات روحية، غير المذكورة أو الداخلة في مكان آخر.

  

   الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي : البنودمالحظة : تبقى جميع   

   غيرها : --  

منها واحدة لللب الفواكه الوارد ضمن عبوات يزن المحتوى الصافي  --- 2008.90.10 
 كغ فأكثر  20

 كغ 5%

 %50 غيرها  --- 2008.90.90 
 

 كغ

   محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر.  21.06

" )معدلة texturedمركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية " - 2106.10.00 
  خصائصها الفيزيائية(

 كغ 5%

   غيرها : -  

ضرات التستعمل مباشرة )بحالتها الراهنة( في التغذية البشرية مح --- 2106.90.10 
أو بعد معالجتها )بالطبخ أو اإلذابة أو الغلي في الماء أو الحليب...( 
 تتكون كليًا أو جزئيًا من مواد غذائية تستعمل في الصناعات الغذائية

 كغ 5%

اء رسم اإلنفاق بشأن استيف 22للفصل  1مالحظة: تراجع المالحظة اإلضافية رقم   
 االستهالكي عن المحضرات الكحولية المستخدمة إلنتاج المشروبات

  

محضرات تتكون من مخاليط مواد كيماوية )أحماض عضوية،  --- 2106.90.20 
أمالح الكالسيوم، ليستين، ...( مع مواد غذائية )دقيق، سكر، دهن، 

غذية إما مسحوق الحليب المجفف ...( ألجل إدخالها في محضرات األ
مهيأة غير كعناصر أساسية أو لتحسين بعض صفاتها واردة في عبوات 

 كغ أو أكثر  20للبيع بالتجزئة وزن المحتوى الصافي للواحدة منها 

 كغ 5%

بشأن استيفاء رسم اإلنفاق  22للفصل  1مالحظة: تراجع المالحظة اإلضافية رقم   
 نتاج المشروباتاالستهالكي عن المحضرات الكحولية المستخدمة إل
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في  ةالكريما النباتية واردو ( Coffee Whitenerمبيض القهوة ) --- 2106.90.30 
عبوات غير مهيأة للبيع في التجزئة يزن المحتوى الصافي للواحدة منها 

 كغ أو أكثر  10

 كغ 20%

 كغ %10 ل الحليب(يمحضرات لتغذية الحيوانات أساسها الحليب )بد --- 2106.90.40 

 كغ %20 متممات غذائية صيدالنية لتحسين الصحة  --- 2106.90.50 

 كغ %50 غيرها  --- 2106.90.90 

بشأن استيفاء رسم اإلنفاق  22للفصل  1مالحظة: تراجع المالحظة اإلضافية رقم   
 ات الكحولية المستخدمة إلنتاج المشروباتاالستهالكي عن المحضر 

  

   محضرات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات.  23.09

 كغ %50 أغذية كالب أو قطط مهيأة للبيع بالتجزئة - 2309.10.00 

   غيرها : -  

 كغ %5 المحضرات المستخدمة كمتممات لصناعة األعالف --- 2309.90.10 

 كغ %5 حضرات علفية لتغذية األسماكم --- 2309.90.20 

 كغ %50 غيرها  --- 2309.90.90 

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من الفلزات القارية، عدا الخامية؛   27.10
 %70محضرات غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر، محتوية على 

وزنًا أكثر من زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من الفلزات القارية، 
ن تكون هذه الزيوت هي العنصر األساسي في هذه المحضرات؛ على أ

 نفايات الزيوت.
 

  

   مالحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:  

 كغ %10 شحوم زيوت تشحيم  ---- 2710.19.81 

صابون؛ منتجات ومحضرات عضوية فعالة سطحيًا )معدلة للتوتر   34.01
"( معدة لالستعمال كصابون، على هيئة tensio – actifsالسطحي "
ة أو بأشكال خاصة ب" أو قطع مقولcakesأو ألواح "قضبان 

"shapes"،  محضرات عضوية و ن احتوت على صابون؛ منتجات ا  و
" ( معدة tensio – actifs"فعالة سطحيًا )معدلة للتوتر السطحي 

ن ا  و  ،التجزئةلغسيل البشرة، بشكل سائل أو معجون مهيأة للبيع ب
حشو ولباد وال منسوجات، مشربة أو و احتوت على صابون؛ ورق 

مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمحضرات تنظيف أساسها منتجات 
 "(.detergentجنت "معدلة للتوتر السطحي )ديتر 

 

  

   مالحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:  
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   صابون بأشكال أخر: -  
 كغ 20% (NOODLLESمحضرات من الصابون على شكل فتائل ) --- 3401.20.10 

 كغ %50 غيرها --- 3401.20.90 

محضرات للتشحيم )بما فيها محضرات زيوت القطع، محضرات حل   34.03
"، محضرات مضادة للصدأ أو التآكل ق العزالبراغي أو الصواميل "

ومحضرات للفك"للحل" من القوالب، أساسها مواد تشحيم( ومحضرات 
من األنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء 

أو  %70أو غيرها من المواد، باستثناء المحضرات المتضمنة على 
المواد المعدنية القارية  أكثر وزنًا من الزيوت النفطية أو من زيوت

 كمكونات أساسية .

  

   مالحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:  

   غيرها: --  
مخاليط بشكل مساحيق من صابون الكالسيوم والكلس المستخدمة  --- 3403.99.10 

 في سحب األسالك المعدنية لتسهيل انزالقها

 كغ 10%

 كغ %15 غيرها --- 3403.99.90 

مصنوعات )أصناف( أخر من اللدائن ومصنوعات )أصناف( من المواد   39.26
 .39.14إلى  39.01األخر الداخلة في البنود 

 

  

   مالحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:  

   غيرها : ---  

 كغ %10 املها من لدائنمالزم ملزمات مصنوعة بك --- 3926.90.91 

 كغ %50 غيرها --- 3926.90.99 

أو لألرضيات  ومعاجين لألحذية أو لألثاث" شع "بوليمحضرات تلمي  43.05
وللعربات أو للزجاج أو المعادن،معاجين الجلي)الصقل( ومحضرات 

)وان كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو  مماثلة
       مشربة أو مطليةمطاط خلوي،و أو لدائن خلوية أ المنسوجات،

             باستثناء الشموع الداخلة في أو مغطاة بمثل هذه المحضرات(
  .34.04البند 

  

   مالحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:  

   غيرها: -  

محتوى الصافي معاجين تلميع وجلي معادن ضمن عبوات يزن ال --- 3405.90.10 
 كغ أو أكثر  25للواحدة منها 

 كغ 10%

 كغ %50 غيرها  --- 3405.90.90 

 القياسية الوحدة الرسم معدل البضاعة نوع النظام رمز البند رقم
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أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيليلوز أو طبقات من   48.23
عات أخر من عجائن ألياف سيليلوزية، مقطعة بأشكال معينة؛ مصنو 

ليلوز أو من طبقات يالورق، أو من الورق أو ورق مقوى أو حشو الس
 من ألياف سيليلوزية.

  

   مالحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:  

   غيرها : -  

 كغ %30 أغطية أرضيات على حامل من الورق أو الورق المقوى  --- 4823.90.10 

سم لصنع جدار وقعر 5ورق مقوى بشكل لفات بعرض اليزيد عن  --- 4823.90.20 
 )رنديالت البطاريات(وأقراص 

 كغ 5%

 كغ %5 رنديالت أقراص ورقية شحمية لصنع البطاريات --- 4823.90.30 

 كغ %15 غيرها  --- 4823.90.90 

للبيع  عيرات تركيبية )عدا خيوط الخياطة(، غير مهيأةشخيوط من   54.02
" Monofilamentبالتجزئة، بما فيها الخيوط وحيدة الشعيرة "

 ديسيتكس . 67التركيبية بمقاس أقل من 

  

   مالحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:  

   غيرها، من بوليسترات : --  

 10ي تضم من ( وهfdyع المسحوب بشكل كامل )نو خيوط من ال --- 5402.47.10 
شعيرة مستمرة صالحة لكي يتم عليها عمليات فصل وتشغيل  16إلى 

دون تجعيد أو مع تجعيد المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة 
 الخيوط الصنعية 

 كغ 5%

 كغ %10 غيرها  --- 5402.47.90 
ديسيتكس أو أكثر، اليزيد أي مقاس  67شعيرات مفردة تركيبية بمقاس   54.04

ملم؛ صفيحات وأشكال مماثلة )مثل القش  1مقطعها العرضي عن ل
 5ناعي( من مواد نسجية تركيبية، اليزيد عرضها الظاهر عن طصاإل

 ملم.

  

   : "monofilamentشعيرات منفردة "  
 كغ %1 من بولي يوريتان ايالستوميرية )بما فيها الليكرا(  -- 5404.11.00 
   ن:غيرها؛ من بولي بروبيلي --  
 كغ %5 حزم غير محضرة معدة لصناعة المكانس والفراشي المنزلية --- 5404.12.10 
 كغ %10 غيرها --- 5404.12.90 
 كغ %10 غيرها -- 5404.19.00 
 غيرها - 5404.90.00 

 

 كغ 5%
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ة، وقفازات تكسو راحة اليد دون األصابع، وقفازات تكسو قفازات عادي  62.16
 األصابع األربع معًا واإلبهام منفردًا.

  

معًا واالبهام منفردًا منسوجة من مواد  األربعقفازات تكسو األصابع  --- 6216.00.10 
 مقاومة للحرارة كاألراميد مثاًل 

 كغ 10%

 كغ %50 غيرها --- 6216.00.90 

 ." أو من مركبات أساسها الجصPlasterت من جص "مصنوعا  68.09
 

  

ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترابيع وبالط وأصناف مماثلة، غير  -  
 مزخرفة:

  

 كغ  %40 مغطاة على الوجه أو مقواة، بورق أو بورق مقوى فقط -- 6809.11.00 

 كغ  %40 غيرها  -- 6809.19.00 

   أصناف أخر : -  

 كغ %10 ام غير مهيأة للبيع بالتجزئةعظأربطة مطلية بالجبس لجبر كسور ال --- 6809.90.10 
   غيرها : ---  

 كغ %10 فواشات من جص )لزوم صناعة األلمنيوم(  ---- 6809.90.91 
 كغ %40 غيرها ---- 6809.90.99 

 
ن ا  مصنوعات من اسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي، و   68.10

 حة.كانت مسل

  

ترابيع وبالط وقرميد سقوف، وأحجار تبليط، وآجر )طوب( وأصناف  -  
  :مماثلة

  

 كغ %40 كتل وأجر، للبناء  -- 6810.11.00 

   غيرها : --  

 كغ %5 غير مشذبة وال متجانسةكتل حجر اصطناعي  --- 6810.19.10 

 كغ %7 كتل حجر اصطناعي غير متجانسة  --- 6810.19.20 

ألواح من حجر اصطناعي غير متجانسة األطراف وغير مجلية  --- 6810.19.30 
 والمصقولة والملمعة 

 كغ 7%

 كغ %7 كتل إسمنتية مصممة لالستخدام الصناعي وان كانت مسلحة  --- 6810.19.40 

ألواح من حجر اصطناعي متجانسة األطراف غير مجلية  --- 6810.19.50 
 والمصقولة والملمعة 

 كغ 15%

 كغ %40 غيرها  --- 6810.19.90 

   أصناف أخر:  -  

 كغ %40 عناصر انشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية  -- 6810.91.00 
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 كغ %40 غيرها  -- 6810.99.00 

   مصنوعات أخر، من خزف .  69.14

 كغ %50 من بورسلين "صيني" - 6914.10.00 
   غيرها : -  

 كغ %15 فالتر للصهر من سيراميك بشكل أنابيب مجوفة )شمعات( --- 6914.90.10 

 كغ %50 غيرها  --- 6914.90.90 
قوارير ضخمة )دمجانات( وقناني وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب   70.10

ة المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع؛ )أمبوالت( وغيرها من األوعي
 برطمانات حفظ من زجاج؛ سددات وأغطية وغالقات أخر من زجاج.

  

 كغ 1% "( ampoulesأنابيب )أمبوالت " - 7010.10.00 

 كغ %1 سددات وأغطية وغالقات أخر - 7010.20.00 

 كغ %3 غيرها  - 7010.90.00 

رئيسية للمحركات الداخلة في البند  أجزاء معدة حصرًا أو بصورة  84.09
 . 84.08أو  84.07

  

 كغ %1 لمحركات الطائرات - 8409.10.00 

   غيرها: -  

معدة حصرًا أو بصورة رئيسية للمحركات ذات المكابس التي يتم  -- 8409.91.00 
 االشتغال فيها بالشرر 

 كغ 20%

 كغ %20 غيرها -- 8409.99.00 

آالت وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات   84.15
لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك اآلالت التي اليمكن تنظيم 

 الرطوبة فيها على حدة.

  

-selfمن األنواع المعدة للنوافذ أو الجدران التي تؤلف جسمًا واحدًا " -  

contained" أو من نوع )النظام المنشطر "split-system أنظمة( )"
 "(:elements separesالوحدات المنفصلة "

  

لزوم منشآت صناعية تتطلب شروط مناخية خاصة مثل صناعة  --- 8415.10.10 
 أو الورق أو التبغ أو الصناعات الغذائية النسيج 

 عدد 5%

 عدد %20 غيرها --- 8415.10.90 

   يارات:من النوع المستخدم في مقصورات الركاب بالس -  

   لهذا الفصل 7مالحظة: تراجع المالحظة اإلضافية رقم   

 عدد %5 المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات --- 8415.20.10 

 النظام رمز البند رقم
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 عدد %50 غيرها --- 8415.20.90 

   غيرها: -  

متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس الدورة الحرارية )تبريد/تدفئة  -- 8415.81.00 
"cooling/heat cycle مضخات حرارية قابلة لعكس الدورة الحرارية( )"
"reversible)" 
 

 عدد 20%

   مالحظة : إن المقصود هو المضخات الحرارية فقط   

   غيرها متضمنة وحدة تبريد: --  

مصممة لتدفئة أو تبريد فقط للغرف المغلقة تتألف من ضاغط  --- 8415.82.10 
ومكثف ومحرك مركبة ضمن صندوق مثبت على غرفة السلع من الخارج 

 ومن مبخر ومروحة مركبين ضمن صندوق مثبت داخل غرفة السلع 
 

 عدد 20%

لزوم منشآت صناعية تتطلب شروطًا مناخية خاصة مثل صناعة  --- 8415.82.20 
 يج أو الورق أو التبغ أو الصناعات الغذائية.النس

 عدد 5%

   (ductsمالحظة: يشمل ذلك أنظمة تكييف الهواء المركزية بواسطة السراديب)  

 عدد %20 غيرها --- 8415.82.90 
 عدد %40 غير متضمنة وحدة تبريد  -- 8415.83.00 

   أجزاء: -  

أجهزة تكييف الهواء المنشطرة )سبليت( الوحدات الداخلية آلالت و  --- 8415.90.10 
 حين استيرادها دون الوحدات الخارجية

 كغ 20%

 كغ %1 غيرها  --- 8415.90.90 

   لهذا الفصل  1مالحظة: تراجع المالحظة اإلضافية رقم   

ثالجات "برادات" ومجمدات "فريزرات" وغيرها من آالت ومعدات وأجهزة   84.18
أو التجميد(، كهربائية أو غير كهربائية؛  احداث البرودة )التبريد

 .84.15مضخات حرارية، ماعدا آالت تكييف الهواء الداخلة في البند 

  

   جهزة بأبواب خارجية مستقلة:مثالجات مع مجمدات في جسم واحد،  -  

 عدد  %50 من األنواع المصممة لالستعماالت المنزلية  --- 8418.10.10 

 عدد %30 هاغير  --- 8418.10.90 

   برادات من النوع المنزلي: -  

 " compression typeمن النوع ذي المضغط " -- 8418.21.00 
 

 عدد 50%
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 عدد %50 غيرها -- 8418.29.00 
 عدد %30 ( ليتر:800سعتها )مجمدات بشكل صناديق أفقية التتجاوز  - 8418.30.00 
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   ( ليتر:900مجمدات بشكل خزائن عامودية، التتجاوز سعتها ) -  

 عدد %50 من األنواع المصممة لالستعماالت المنزلية --- 8418.40.10 

تحلت  85نتجات المماثلة بدرجة حرارة أقلل ملن ممصممة لحفظ الدم وال --- 8418.40.20 
درجللة مئويللة  30درجللة الحللرارة فللي الخللارج  الصللفر علللى األقللل عنللدما تكللون 

 فوق الصفر

 عدد 10%

 عدد %30 غيرها --- 8418.40.90 

أثللاأ أخللر )صللناديق(، خللزائن، مناضللد عللرض، خللزائن "واجهللات" عللرض  -  
 ومايشابهها للتخزين أو العرض، متضمنة أجهزة تبريد أو تجميد :

  

وبشكل  اً ليتر   800ز سعتها مجمدات بشكل صناديق أفقية تتجاو  --- 8418.50.10 
 ليتر 900خزائن عامودية تتجاوز سعتها 

 

 عدد 10%

 عدد %10 أجهزة تبريد مصممة لالستخدامات المخبرية --- 8418.50.20 
 عدد %30 غيرها --- 8418.50.90 
   آالت ومعدات وأجهزة تبريد أو تجميد أخر؛ مضخات حرارية  -  
   :8415ييف الهواء الداخلة في البند مضخات حرارية عدا آالت تك --  
الوحدات الخارجية آلالت وأجهزة تكييف الهواء من النوع المنشطر  --- 0 8418.61.1 

)سبليت( المتضمنة صمام لعكس الدورة الحرارية المستوردة بمفردها دون 
 الوحدات الداخلية

 عدد 20%

( تتضمن CHILLERلير )آالت وأجهزة تكييف الهواء من نوع الش --- 8418.61.20 
 صمامًا لعكس الدورة الحرارية 

 عدد 20%

 عدد %20 غيرها  --- 8418.61.90 
   غيرها : --  

الوحدات الخارجية آلالت وأجهزة تكييف الهواء من النوع المنشطر  --- 8418.69.10 
)سبليت( التي التتضمن صمام لعكس الدورة الحرارية عندما تستورد بمفردها 

 وحدات الداخلية دون ال

 عدد 20%

( التتضمن chillerآالت وأجهزة تكييف الهواء من نوع الشيلر ) --- 8418.69.20 
 صمامًا لعكس الدورة الحرارية 

 عدد 20%

وحدات تبريد تتألف من مضغط ومكثف على قاعدة مشتركة أو تؤلف  --- 8418.69.30 
تضمن مبخرًا مصممة  ن تتضمن محركًا للمضغط أوا  كتلة أو جسمًا واحدًا و 

 للتركيب في البرادات المنزلية وأنواع األثاأ األخرى المصممة للتبريد
 

 عدد 5%

 النظام رمز البند رقم
 المتناسق

 القياسية الوحدة الرسم معدل البضاعة نوع

منشآت تبريد ضخمة تتألف من عناصر غير مركبة على قاعدة  --- 8418.69.40 
دًا لكنها مصممة لتعمل معًا وهي ذات مشتركة والتؤلف جسمًا واح

استعماالت صناعية كصنع كتل الثلج أو التجميد السريع للمنتجات الغذائية 

 عدد 5%
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أو تبريد عجينة الشوكوال أو فصل شمع البرافين لدى تكرير النفط أو في 
 الصناعات الكيماوية 

 كغ %10 غيرها --- 8418.69.90 

   أجزاء: -  

 كغ %1 أثاأ مصمم الستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد  -- 8418.91.00 

 كغ %1 غيرها -- 8418.99.00 

الت وأجهزة، ومعدات للمختبرات، وان كانت تسخن كهربائيًا )باستثناء آ  84.19
" وغيرها من األجهزة الداخلة في البند ovensأو  furnacesاألفران "
الحرارة مثل التسخين أو  (، لمعالجة المواد بطريقة تتطلب تغيير85.14

الطبخ أو التحميص أو التقطير أو اعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة 
)التعقيم بطريقة باستور(أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد، 
عدا المعدات أو األجهزة من األنواع المستخدمة في األغراض المنزلية؛ 

 مجمعة، غير كهربائية . مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه 

  

   مالحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :  

   لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين األغذية : --  

 كغ %5 ذات صفة صناعية  --- 8419.81.10 

 كغ %30 غيرها --- 8419.81.90 

يرها من األدوات المماثلة للمواسير والمراجل أصناف صناعة الحنفيات وغ  84.81
والخزانات والدنان أو األوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيف الضغط 

 والصمامات الحرارية )ترموستاتية(.

  

   أدوات أخر من أصناف الحنفيات:  

 رؤوس نافثة لعلب الرش أو النفأ عدا نافثات العطور ومواد التجميل --- 8481.80.10 
 9616الداخلة في البند 

 كغ 1%

 كغ %1 أنش 5صمامات وغيرها من أصناف الحنفيات يزيد قطرها عن  --- 8481.80.20 

 كغ %20 غيرها --- 8481.80.90 

"( وأجهزة تسليط الصور على monetorsأجهزة إظهار )مونيتورات "  85.28
ورة جيكتورات(، التتضمن جهاز الستقبال اإلذاعة المصو الشاشة )بر 

ن كانت تتضمن ا  )تلفزيون(؛ أجهزة استقبال اإلذاعة المصورة )تلفزيونات( و 
أجهزة استقبال اإلذاعة المسموعة )راديو( أو أجهزة تسجيل أو إعادة 

 إذاعة الصوت أو الفيديو .

  

 النظام رمز البند رقم
 المتناسق

 القياسية الوحدة الرسم معدل البضاعة نوع

ن كانت مندمجة ا  عة المصورة )تلفزيونات(، و أجهزة استقبال لإلذا  -  
بأجهزة استقبال لإلذاعة المسموعة )راديوات( أو بأجهزة تسجيل أو بإعادة 

 إذاعة الصوت أو الصورة )فيديوات(:
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 عدد %20 غير مصممة لتندمج بجهاز عرض أو شاشة فيديو -- 8528.71.00 

   غيرها باأللوان : --  

تتضمن عناصر أخرى إضافية غير  L.C.Dالبلورات السائلة أجهزة  --- 8528.72.10 
المستوردة من قبل  9013.80.10تلك المذكورة في البند الجزئي 

الشركات المرخصة بتجميع وصناعة األجهزة التلفزيونية على أال تشكل 
 تلفزيونًا كاماًل وتكون بدون ظهر وبدون قواعد تثبيت 

 عدد  5%

 عدد %20 غيرها  --- 8528.72.90 

غيرها باألبيض واألسود أو بلون أحادي آخر )مونوكروم  -- 8528.73.00 
"monochrom") 

 عدد 50%

وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسًا لنقل سيارات سياحية   87.03
بما في ذلك سيارات ( 87.02األشخاص )غير الداخلة منها بالبند 

 ستيشن )بريك( وسيارات السباق.
 

  

   حظة: تبقى البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:مال  

   غيرها: -  

 عدد %15 لالسعاف --- 8703.90.10 

 عدد %20 لنقل الموتى والمساجد --- 02800.8078 

   غيرها: ---  

سيارات هجينة تستخدم مصدرين للطاقة، محرك بنزين ومحرك  ---- 8703.90.91 
 سعة االسطوانات مهما كانت كهربائي 

 عدد 30%

 عدد %20  مهما كانت االستطاعةسيارات كهربائية  ---- 8703.90.92 

 عدد %40  3سم 1600غيرها التتجاوز سعة اسطوانتها  ---- 8703.90.93 

 عدد %60 غيرها ---- 8703.90.99 

هياكل )شاسيهات( مجهزة بمحركاتها، للعربات السيارة الداخلة في   87.06
 .87.05لغاية  87.01ود من البن

 

  

   مالحظة: تبقى البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:  

هياكل )شاسيهات( السيارات ذات المحركات لنقل األشخاص  --- 8706.00.30 
المستوردة من  8704و 87.03و 87.02 والبضائع الداخلة في البنود 

 سيارات قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع ال
 

 عدد 5%

 النظام رمز البند رقم
 المتناسق

 القياسية الوحدة الرسم معدل البضاعة نوع

، بما 87.05لغاية  87.01أبدان العربات السيارة الداخلة في البنود من   87.07

 في ذلك غرف القيادة .

  

   مالحظة: تبقى البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:  

   ا:غيره -  
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المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات  --- 8708.90.10 
 الشاحنة ونقل األشخاص

 عدد 5%

 عدد %30 غيرها --- 8708.90.90 

دراجات نارية )موتوسيكل( ودراجات عادية مزودة بمحرك مساعد، وان   87.11
 كانت بمركبات جانبية، مركبات جانبية للدراجات.

  

   غيرها: -  

 عدد %30 دراجات بما فيها العادية تعمل بمحرك كهربائي بشكل كامل أو مساعد  --- 8711.90.10 

 عدد %50 غيرها --- 8711.90.90 

مقطورات )روادف( ومقطورات نصفية، عربات أخر غير آلية الحركة،   87.16
 أجزاؤها.

  

   أجزاء: -  

مستوردة من قبل المنشآت الصناعية المرخصة األجزاء والقطع ال --- 8716.90.10 
 بصناعة المقطورات

 كغ 5%

 كغ %10 غيرها --- 8716.90.90 

أجهزة كريستال سائل التؤلف أصنافًا مشمولة في بنود أخرى أكثر   90.13
تخصيصًا، أجهزة ليزر غير الصمامات الثنائية )ديورات( لليزر، أدوات 

داخلة في مكان آخر من هذا  وأجهزة بصرية أخرى غير مذكورة وال
 الفصل.

  

مناظير تحديد األهداف لألسلحة؛ مناظير األفق )بيروسكوبات(؛  - 9013.10.00 
مناظير مصممة لآلالت واألدوات واألجهزة والمعدات الداخلة في هذا 

 الفصل أو في القسم السادس عشر 

 عدد 5%

 عدد 5% (lasers  diodesيزر )أجهزة ليزر عدا الصمامات الثنائية لل - 9013.20.00 
   أدوات ومعدات وأجهزة أخرى: -  

التي تشكل فيها هذه البللورات طبقة  L.C.Dأجهزة البللورات السائلة  --- 9013.80.10 
ن كانت  محصورة بين لوحين أو صحيفتين من الزجاج أو من اللدائن وا 

التحتوي  مقطعة بأشكال معينة أو تضمنت توصيالت كهربائية على أن
 على عناصر أخرى 

 عدد 5%

 عدد %5  غيرها --- 9013.80.90 

 


