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040110900000

ـ غيرها من لبن(حليب)طويل األجل بعبوات  ـ  ـ 

تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم التزيد عن 

%1 وزنا

---Other5%15%

040120900000

ـ غيرها  من لبن(حليب)طويل األجل بعبوات  ـ  ـ 

تزيد سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم التزيد عن 

%6 وزنا

---Other5%15%

040140900000
 غيرها من لبن(حليب)طويل األجل بعبوات تزيد 

سعتها عن لتر واحد بنسبة دسم تزيد عن 6% وزنا
--- Other5%10%

040150900000
غيرها من نسبةالدسم التزيد عن 1% وزنا و التزيد 

عن 6% و تزيد %6
--- Other5%10%

040210110000

ألبان معدة للصناعة تحتوي عىل حليب بنسبة 

%75 عىل االقل محتوية عىل سكر مضاف أو مواد 

تحلية أخر وإن كانت مركزة

Milk, for industrial purposes, containing at 

least 75% milk, containing added sugar or 

other sweetening matter, whether or not 

concentrated.

5%10%

useed in  the beverges industry.5%10%تستخدم في صناعة المشروبات.040210120001

Other5%10%غيرها040210129999

Other5%10%غيرها040210190000

040210910000

غيرها من ألبان تحتوي عىل حليب بنسبة %75 

عىل األقل محتوية عىل سكر مضاف أو مواد تحلية 

أخر وإن كانت مركزة

Other of milk containing at least 75% of 

milk, containing added sugar or other 

sweetening matter, whether or not 

concentrated.

5%10%

useed in the preparation of beverges.5%10%تستخدم في إعداد المشروبات.040210920001

Other5%10%غيرها040210929999

Other5%10%غيره040210990000

ـ معد للصناعة040221100000 ـ  For industrial purposes5%15% - - -ـ 

ـ غيرهـــا040221900000 ـ  Other5%10% - - -ـ 

040229110000

غيرها من ألبان معدة الصناعة تحتوي عىل حليب 

بنسبة 75%عىل األقل محتوية عىل سكر مضاف أو 

مواد تحلية أخر وإن كانت مركزة

Other of milk, for industrial purposes, 

containing at least 75% of milk, containing 

added sugar or other sweetening matter, 

whther or not concentrated.

5%15%

useed in the beverges industry.5%15%تستخدم في صناعة المشروبات040229120001

Other.5%15%غيرها.040229129999

Other.5%15%غيره.040229190000

040229910000

غيرها من ألبان تحتوي عىل حليب بنسبة %75 

عىل األقل محتوية عىل سكر مضاف أو مواد تحلية 

أخر وإن كانت مركزة

Other of milk, containing at least 75% of 

milk containing added sugar or other 

sweetening mattar, whther or not 

concentrated.

5%15%

useed in the preparation of beverges.5%15%تستخدم في إعداد المشروبات.040229920001

Other.5%15%غيرها040229929999

Other.5%15%غيره، من البان وقشدة040229990000

ـ لبن (حليب)040291100000 ـ  Milk5%10% - - -ـ 

ـ قشدة040291200000 ـ  Cream5%10% - - -ـ 

040299110000

غيرها من ألبان تحتوي عىل حليب بنسبة %75 

عىل األقل محتوية عىل سكر مضاف أو مواد تحلية 

أخر وإن كانت مركزة

Other of milk containing at least 75% of 

milk, containing added sugar or other 

sweetening matter, whther or not 

concentraited.

5%10%
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040299120000

غيرها من ألبان تحتوي عىل حليب بنسبة أقل من 

%75 محتوية عىل سكر مضاف أو مواد تحلية أخر 

وإن كانت مركزة

Other of milk, containing less than 75% of 

milk, containing added sugar pr other 

sweetening matter, whther or not 

concentrated.

5%10%

ـ قشدة040299200000 ـ  Cream5%10% - - -ـ 

Full-fat buttermilk5%10%لبن رائب كامل الدسم040310000001

Full-fat strawberry buttermilk5%10%لبن رائب كامل الدسم بالفراوله040310000002

Full-fat berry buttermilk5%10%لبن رائب كامل الدسم بالتوت040310000003

Full-fat peach buttermilk5%10%لبن رائب كامل الدسم بالخوخ040310000004

Full-fat apricot buttermilk5%10%لبن رائب كامل الدسم بالمشمش040310000005

Full-fat cherry buttermilk5%10%لبن رائب كامل الدسم بالكرز040310000006

Full-fat apple buttermilk5%10%لبن رائب كامل الدسم بالتفاح040310000007

Full-fat orange buttermilk5%10%لبن رائب كامل الدسم بالبرتقال040310000008

Full-fat honey buttermilk5%10%لبن رائب كامل الدسم بالعسل040310000009

Full-fat vanilla buttermilk5%10%لبن رائب كامل الدسم بالفانيليا040310000010

Full-fat chocolate buttermilk5%10%لبن رائب كامل الدسم بالشكوالته040310000011

Full-fat toffee buttermilk5%10%لبن رائب كامل الدسم بالتوفي040310000012

Low-fat buttermilk5%10%لبن رائب قليل الدسم040310000013

Low-fat strawberry buttermilk5%10%لبن رائب قليل الدسم بالفراوله040310000014

Low-fat berry buttermilk5%10%لبن رائب قليل الدسم بالتوت040310000015

Low-fat peach buttermilk5%10%لبن رائب قليل الدسم بالخوخ040310000016

Low-fat apricot buttermilk5%10%لبن رائب قليل الدسم بالمشمش040310000017

Low-fat cherry buttermilk5%10%لبن رائب قليل الدسم بالكرز040310000018

Low-fat apple buttermilk5%10%لبن رائب قليل الدسم بالتفاح040310000019

Low-fat orange buttermilk5%10%لبن رائب قليل الدسم بالبرتقال040310000020

Low-fat honey buttermilk5%10%لبن رائب قليل الدسم بالعسل040310000021

Low-fat vanilla buttermilk5%10%لبن رائب قليل الدسم بالفانيليا040310000022

Low-fat chocolate buttermilk5%10%لبن رائب قليل الدسم بالشكوالته040310000023

Low-fat toffee buttermilk5%10%لبن رائب قليل الدسم بالتوفي040310000024

Skimmed buttermilk5%10%لبن رائب منزوع الدسم040310000025

Skimmed strawberry buttermilk5%10%لبن رائب منزوع الدسم بالفراوله040310000026

Skimmed berry buttermilk5%10%لبن رائب منزوع الدسم بالتوت040310000027

Skimmed cherry buttermilk5%10%لبن رائب منزوع الدسم بالكرز040310000028

Skimmed apple buttermilk5%10%لبن رائب منزوع الدسم بالتفاح040310000029

Skimmed orange buttermilk5%10%لبن رائب منزوع الدسم بالبرتقال040310000030

Skimmed honey buttermilk5%10%لبن رائب منزوع الدسم بالعسل040310000031

Skimmed vanilla buttermilk5%10%لبن رائب منزوع الدسم بالفانيليا040310000032

Skimmed chocolate buttermilk5%10%لبن رائب منزوع الدسم بالشكوالته040310000033

Skimmed toffee buttermilk5%10%لبن رائب منزوع الدسم بالتوفي040310000034

Fermented buttermilk5%10%لبن رائب مخمر040310000035

Curdled buttermilk5%10%لبن رائب مخثر040310000036

Acidified buttermilk5%10%لبن رائب محمض040310000037

Full-fat yogurt5%10%لبن زبادي كامل الدسم040310000038

Full-fat strawberry yogurt5%10%لبن زبادي كامل الدسم بالفراوله040310000039

Full-fat berry yogurt5%10%لبن زبادي كامل الدسم بالتوت040310000040

Full-fat peach yogurt5%10%لبن زبادي كامل الدسم بالخوخ040310000041

Full-fat apricot yogurt5%10%لبن زبادي كامل الدسم بالمشمش040310000042
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Full-fat cherry yogurt5%10%لبن زبادي كامل الدسم بالكرز040310000043

Full-fat apple yogurt5%10%لبن زبادي كامل الدسم بالتفاح040310000044

Full-fat spinach yogurt5%10%لبن زبادي كامل الدسم بالسبانخ040310000045

Full-fat honey yogurt5%10%لبن زبادي كامل الدسم بالعسل040310000046

Full-fat vanilla yogurt5%10%لبن زبادي كامل الدسم بالفانيليا040310000047

Full-fat chocolate yogurt5%10%لبن زبادي كامل الدسم بالشكوالته040310000048

Full-fat toffee yogurt5%10%لبن زبادي كامل الدسم بالتوفي040310000049

Low-fat yogurt5%10%لبن زبادي قليل الدسم040310000050

Low-fat strawberry yogurt5%10%لبن زبادي قليل الدسم بالفراوله040310000051

Low-fat berry yogurt5%10%لبن زبادي قليل الدسم بالتوت040310000052

Low-fat peach yogurt5%10%لبن زبادي قليل الدسم بالخوخ040310000053

Low-fat apricot yogurt5%10%لبن زبادي قليل الدسم بالمشمش040310000054

Low-fat cherry yogurt5%10%لبن زبادي قليل الدسم بالكرز040310000055

Low-fat apple yogurt5%10%لبن زبادي قليل الدسم بالتفاح040310000056

Low-fat spinach yogurt5%10%لبن زبادي قليل الدسم بالسبانخ040310000057

Low-fat honey yogurt5%10%لبن زبادي قليل الدسم بالعسل040310000058

Low-fat vanilla yogurt5%10%لبن زبادي قليل الدسم بالفانيليا040310000059

Low-fat chocolate yogurt5%10%لبن زبادي قليل الدسم بالشكوالته040310000060

Low-fat toffee yogurt5%10%لبن زبادي قليل الدسم بالتوفي040310000061

Skimmed yogurt5%10%لبن زبادي منزوع الدسم040310000062

Skimmed strawberry yogurt5%10%لبن زبادي منزوع الدسم بالفراوله040310000063

Skimmed berry yogurt5%10%لبن زبادي منزوع الدسم بالتوت040310000064

Skimmed peach yogurt5%10%لبن زبادي منزوع الدسم بالخوخ040310000065

Skimmed apricot yogurt5%10%لبن زبادي منزوع الدسم قليل بالمشمش040310000066

Skimmed cherry yogurt5%10%لبن زبادي منزوع الدسم بالكرز040310000067

Skimmed apple yogurt5%10%لبن زبادي منزوع الدسم بالتفاح040310000068

Skimmed spinach yogurt5%10%لبن زبادي منزوع الدسم بالسبانخ040310000069

Skimmed honey yogurt5%10%لبن زبادي منزوع الدسم بالعسل040310000070

Skimmed vanilla yogurt5%10%لبن زبادي منزوع الدسم بالفانيليا040310000071

Skimmed chocolate yogurt5%10%لبن زبادي منزوع الدسم بالشكوالته040310000072

Skimmed toffee yogurt5%10%لبن زبادي منزوع الدسم بالتوفي040310000073

Full-fat condensed yoghurt5%15%لبنه كاملة الدسم040390100001

Low-fat condensed yoghurt5%15%لبنه قليلة الدسم040390100002

Skimmed condensed yoghurt5%15%لبنه منزوعة الدسم040390100003

Condensed yoghurt with oil5%15%لبنه بالزيت040390100004

Condensed yoghurt with thyme5%15%لبنه بالزعتر040390100005

Condensed yoghurt with mint5%15%لبنه بالنعناع040390100006

buttermilk5%15%مخيض اللبن040390200001

Buttermilk with strawberries5%15%مخيض اللبن بالفراوله040390200002

Buttermilk with Berries5%15%مخيض اللبن بالتوت040390200003

Buttermilk Peach5%15%مخيض اللبن بالخوخ040390200004

Buttermilk with Apricot5%15%مخيض اللبن بالمشمش040390200005

Buttermilk with Cherry5%15%مخيض اللبن بالكرز040390200006

Buttermilk Apple5%15%مخيض اللبن بالتفاح040390200007

Buttermilk with Orange5%15%مخيض اللبن بالبرتقال040390200008

Buttermilk with Vanilla5%15%مخيض اللبن بالفانيليا040390200009

Buttermilk  with Chocolate5%15%مخيض اللبن بالشكوالته040390200010
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Buttermilk with Toffee5%15%مخيض اللبن بالتوفي040390200011

Cream with Strawberries5%10%قشده بالفراوله040390900001

Cream with Berries5%10%قشده بالتوت040390900002

Cream with Peach5%10%قشده بالخوخ040390900003

Cream with Apricots5%10%قشده بالمشمش040390900004

Cream with Cherries5%10%قشده بالكرز040390900005

Cream with Apple5%10%قشده بالتفاح040390900006

Cream with Orange5%10%قشده بالبرتقال040390900007

Cream with Honey5%10%قشده بالعسل040390900008

Cream with Vanilla5%10%قشده بالفانيليا040390900009

Cream with Chocolate5%10%قشده بالشكوالته040390900010

Cream with Toffee5%10%قشده بالتوفي040390900011

قشده مخثره وان كانت مركزه040390900012
Curdled Cream, whether  or  not 

Concentrated
5%10%

قشده مخمره وان كانت مركزه040390900013
Fermented Cream, whether  or  not 

Concentrated
5%10%

قشده مخثره وان كانت مركزه040390900014
Curdled Cream, whether  or  not 

Concentrated
5%10%

Whey of Natural Milk in liquid form5%10%مصل اللبن الطبيعي بشكل سائل040410000001

Chey of Natural Milk in paste form5%10%مصل اللبن الطبيعي بشكل عجينه040410000002

Whey of Natural Milk in solid form5%10%مصل اللبن الطبيعي بشكل صلب040410000003

Powdered Whey of Natural Milk5%10%مصل اللبن الطبيعي بشكل مسحوق040410000004

Frozen Whey of Natural Milk5%10%مصل اللبن الطبيعي بشكل مجمد040410000005

Modified Whey in liquid form5%10%مصل اللبن المعدل بشكل سائل040410000006

Modified Whey in paste form5%10%مصل اللبن المعدل بشكل عجينه040410000007

Modified Whey in solid form5%10%مصل اللبن المعدل بشكل صلب040410000008

Modified Whey in powder form5%10%مصل اللبن المعدل بشكل مسحوق040410000009

Frozen Modified Whey5%10%مصل اللبن المعدل بشكل مجمد040410000010

other5%10%ـ غيرها، من مصل اللبن040490000000

Natural Butter5%6%زبد طبيعي040510000001

Whey Butter5%6%زبده مصل اللبن040510000002

Fresh Reproduced Butter5%6%زبد معاد تركيبه طازج040510000003

040510000004 ً زبد معاد تركيبه مملحاً وان كان معلبا
Salted Reproduced Butter whether  or  not 

Canned
5%6%

040510000005 ً زبد معاد تركيبه زنخاً وان كان معلبا
Reproduced Ripe Butter whether  or  not 

Canned
5%6%

Goat Milk Butter5%6%زبد لبن الماعز040510000006

sheep Milk Butter5%6%زبد لبن االغنام040510000007

040520000001
مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات اقل من 

10كجم صافي

Dairy Spreads derived from Milk in packages 

of a weight less than 10 kgs
5%15%

040520000002
مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات من 10 

حتى اقل من 20 كجم صافي

Dairy spreads derived from Milk in packages 

of a weight from 10 kgs to a weight less than 

20 kgs

5%15%

040520000003
مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات 20 كجم 

صافي

Dairy Spreads derived from Milk in packages 

of a weight equal to 20 kgs
5%15%

040520000004
مشتقات اللبن القابلة للدهن في عبوات اكبر من 

20 كجم صافي

Dairy Spreads derived from Milk in packages 

of a weight more than 20 kgs
5%15%
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Milk Cream5%10%دسم اللبن040590000001

Butter Cream5%10%دسم الزبد040590000002

Cow Butter Ghee5%10%سمن بقري040590000003

Sheep Butter Ghee5%10%سمن اغنام040590000004

Goat Butter Ghee5%10%سمن الماعز040590000005

Butteroil obtained by water extraction5%10%زيت زبد مستحصل عليه باستخالص الماء040590000006

Dehydrated Oil of Cow Milk  (ghee)5%10%زيت منزوع ماؤه ((Ghee  من لبن االبقار040590000007

Dehydrated Oil of Buffalo Milk  (ghee)5%10%زيت منزوع ماؤه ((Ghee  من لبن الجاموس040590000008

040590000009
خليط من الزبده مضاف عليه مضاف عليه 

اعشاب
Mixtures of Butter With Herbs5%10%

Mixtures of Butter With Spices5%10%خليط من الزبده مضاف عليه مضاف عليه توابل040590000010

040590000011
خليط من الزبده مضاف عليه مضاف عليه 

منكهات
Mixtures of Butter With Flavouring Matters5%10%

Mixtures of Butter With Garlic5%10%خليط من الزبده مضاف عليه مضاف عليه ثوم040590000012

Mixtures of Butter With Onion5%10%خليط من الزبده مضاف عليه مضاف عليه بصل040590000013

040590000014
خليط من الزبده مضاف عليه مضاف عليه فلفل 

اخضر
mixtures of butter With Green Pepper5%10%

Fresh Cheese (Ripened)5%6%جبن طازج(غير منضج)040610000001

Whey Cheese5%6%جبن مصل اللبن040610000002

Ricotta Cheese5%6%جبن الريكوته040610000003

Cottage Cheese (Double Ceam)5%6%جبن الكوتاج ( الدبل كريم)040610000004

Cottage Cheese5%6%جبن قريش040610000005

Mozzarella Cheese5%6%جبن موزاريال040610000006

Full Cream White Cheese5%6%جبن ابيض كامل الدسم040610000007

Full Cream White Cheese5%6%جبن ابيض كامل الدسم040610000008

White Skimmed Cheese5%6%جبن ابيض منزوع الدسم040610000009

White Skimmed Cheese5%6%جبن ابيض منزوع الدسم040610000010

Curd White Cheese5%6%جبن ابيض حلوم040610000011

Akawi White Cheese5%6%جبن ابض عكاوي040610000012

Feta White Cheese5%6%جبن ابيض فيتا040610000013

Low-Salt White Cheese5%6%جبن ابيض قليل الملح040610000014

Unsalted White Cheese5%6%جبن ابيض بدون ملح040610000015

Grated Cheese5%6%اجبان مبشوره040620000001

Low- Fat Grated Cheese5%6%اجبان مبشوره قليلة الدسم040620000002

Skimmed Grated Cheese5%6%اجبان مبشوره منزوعة الدسم040620000003

Powdered Cheese5%6%اجبان مسحوقه040620000004

Low- Fat Powdered Cheese5%6%اجبان مسحوقه قليلة الدسم040620000005

Skimmed Powdered Cheese5%6%اجبان مسحوقه منزوعة الدسم040620000006

Wheat strach5%10%نشاء حنطة (قمح) .110811000001

Prime wheat strach5%10%نشاء حنطة (قمح) فاخر .110811000002

ـ نشاء حنطة (قمح) وطني (محلي).110811000003 Local wheat strach5%10%ـ 

maize (corn) strach5%15%نشاء ذرة .110812000001

Dolden yellow maize (corn) strach5%15%نشاء ذرة صفراء ذهبية .110812000002

White maize (corn) strach5%15%نشاء ذرة بيضاء .110812000003

Sweet maize (corn) strach5%15%نشاء ذرة شامية .110812000004

ـ نشاء بطاطا110813000000 Potato starch5%15% --ـ 

Rice Strach5%10%نشاء أرز.110819100001
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White rice strach5%10%نشاء أرز أبيض .110819100002

Dark rice strach5%10%نشاء أرز أسمر .110819100003

Yellow rice strach5%10%نشاء أرز أصفر.110819100004

Brown rice strach5%10%نشاء أرز بني.110819100005

ـ أنواع نشاء أخر110819900000 ـ  Other starches5%10%---ـ 

170230000001

سكر جلوكوز صلب ال يحتوي عىل فركتوز أو يحتوي 

عىل أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً عىل 

الحالة الجافة

Glucose sugar, in solid form; not containing 

fructose, or containing by weight less than 

20% of fructose calculated on the dry matter

5%15%

170230000002

سائل جلوكوز ال يحتوي عىل فركتوز أو يحتوي عىل 

أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً عىل 

الحالة الجافة

Glucose sugar, liquid; not containing 

fructose, or containing by weight less than 

20% of fructose calculated on the dry matter

5%15%

170240000001

سكر جلوكوز يحتوي عىل فركتوز بنسبة 20% أو 

أكثر وأقل من 50% محسوبا وزناً عىل الحالة 

الجافة باستثناء السكر المنعكس .

Glucose sugar, containing by weight 20% 

fructose or more, and containing by weight 

less than 50% calculated on the dry matter, 

excluding invert sugar

5%15%

170240000002

سائل جلوكوز يحتوي عىل فركتوز بنسبة 20% أو 

أكثر وأقل من 50% محسوبا وزناً عىل الحالة 

الجافة باستثناء السكر المنعكس .

Glucose liquid, containing by weight 20% 

fructose or more, and containing by weight 

less than 50% calculated on the dry matter, 

excluding invert sugar

5%15%

170260000001

سكر الفركنوز تحتوي عىل أكثر من 50% وزناً من 

الفركتوز محسوباً عىل الحالة الجافة باستثناء 

السكر المنعكس .

Fructose sugar, containing more than 50% 

weight of fructose, calculated on the dry 

matter, excluding invert sugar

5%6%

170260000002

سائل الفركتوز تحتوي عىل أكثر من 50% وزناً من 

الفركتوز محسوباً عىل الحالة الجافة باستثناء 

السكر المنعكس .

Fructose liquid, containing more than 50% 

weight of fructose, calculated on the dry 

matter, excluding invert sugar

5%6%

170290100000 ً ـ مالتوز وإن كان نقيا كيميائيا ـ  Maltose, whether or nor chemically pure5%12% - - -ـ 

170290200000 ً ـ سكروز غير نقي كيميائيا ـ  Sucrose, chemically impure5%12% - - -ـ 

170290300000 ً ـ سكر منعكس وإن كان نقيا كيميائيا ـ  ـ 
- - - Invert sugar, whether or not chemically 

pure
5%12%

170290400000 ً ـ فركتوز غير نقي كيميائيا ـ  Fructose , chemically impure5%12% - - -ـ 

Levulose5%12%سكر الفواكه .170290500001

Fructose syrup5%12%شراب الفركتوز .170290500002

Levulose5%12%سكر الفواكه .170290500003

Sugary liquids5%12%سوائل سكرية .170290500004

Creme caramel5%12%كريم كاراميل170290600001

Caramel paste5%12%معجون الكراميل .170290600002

Caramel flavor5%12%نكهة الكراميل .170290600003

Caramel sauce5%12%صلصة الكراميل .170290600004

Iced Caramel5%12%كراميل مثلجة .170290600005

Caramel Powder5%12%مسحوق الكراميل .170290600006

ـ عسل صناعي170290700000 ـ  Artificial honey5%12%---ـ 

ـ غيرهـــا من سوائل سكرية أخر170290900000 ـ  Other5%12% - - -ـ 
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Bulk Gypsum12%15%جبس سائب252010100001

Packaged Gypsum12%15%جبس معبأ252010100002

Bulk Anhydrite12%15%أنهيدريت سائب252010200001

Packaged Anhydrite12%15%أنهيدريت معبأ252010200002

Bulk  alive lime12%15%كلس حي سائب252210000001

Loaded alive lime12%15%كلس حي معبأ252210000002

Bulk  extinguished lime12%15%كلس مطفأ سائب252220000001

Loaded extinguished lime12%15%كلس مطفأ معبأ252220000002

natural bitumen12%15%قار طبيعي271490100001

natural asphalt12%15%اسفلت طبيعي271490100002

asphalt improvers12%15%محسنات اسفلت271490900001

asphalt rocks12%15%صخور اسفلتيه271490900002

aqueous rubber emulsion12%15%مستحلب مائي اسفلتي مطاطي271490900003

asphalt insulation sheets12%15%رقائق عازلة اسفلتية271490900004

insulating asphalt material12%15%مواد عازلة اسفلتية271490900005

other12%15%غيرها271490909999

bitumenous mixtures from natural asphalt12%15%مخاليط قارية اساسها االسفلت الطبيعي271500000001

bitumenous mixtures from natural bitumen12%15%مخاليط قارية اساسها القار الطبيعي271500000002

مخاليط قارية اساسها القار النفطي المعدني271500000003

bitumenous mixtures from mineral 

petroleum bitumen12%15%

bitumenous mixtures from mineral tar pitch12%15%مخاليط قارية اساسها زفت القطران المعدني271500000004

bitumenous mastics12%15%معاجين قارية271500000005

fast adhesion material12%15%مواد سريعة االلتصاق271500000007

ـ أوكسيد الزنك (توتياء)281700100000 ـ  Zinc oxide5%5.50%---ـ 

ـ فوق أوكسيد الزنك281700200000 ـ  Zinc peroxide5%5.50%---ـ 

ـ محضرات تضاف لالسمنت أو المالط أو الخرسانة382440000000

- Prepared Additives for cements, mortars 

or concretes5%6.50%

- - - إضافات لتصليد الورنيش أو الغراء382499500000

- - - Additives for hardening varnishes or 

glues5%6.50%

Anti-rust preparations5%6.50% - - -- - - المحضرات المضادة للصدأ382499800000

Poly(methyl methacrylate)5%6.50% -ـ بولي(ميثاكريالت الميثيل)390610000000

Other5%6.50% -ـ غيرها من بوليمرات أكريليه ، بأشكالها األولية390690000000

Other polyethers5%6.50% -ـ بولي أثيرات أُخر390720000000

390810000000

ـ 610  أو   ـ 69   ـ 66 ،   ـ 12 ،  ـ 6 ، ـ11 ،  ـ بولي أميدات  "

ـ 612"

- Polyamide - 6, -11, -12, - 6,6, - 6,9, - 6,10 or - 

6,125%6.50%

Other5%6.50% -ـ غيرها من بولي أميدات بأشكالها األولية390890000000

Polyurethanes5%6.50% -ـ بولي يوريثانات390950000000

Silicon resins5%6.50%راتنجات السيلكون391000000001

Elastomeric Silicone5%6.50%السيليكون المطاط (سيليكون إالستومير)391000000002

Other5%6.50%غيرها391000009999

ـ كاربوكسي ميثيل السليلوز وأمالحه391231000000 Carboxymethylcellulose and its salts5%6.50% --ـ 

Of other plastics5%6.50% -ـ من لدائن أُخر391590000000

391990000001

روالت (لفات) من بوليمرات كلوريد الفينيل 

 ً Rolls of self-adhesivevinyl chloride polymers5%6.50%الصقة ذاتيا

Other5%6.50%غيرها391990009999

ـ من بولي (إيثلين تيريفتاالت)392062000000 Of poly(ethylene terephthalate)5%6.50% --ـ 

ـ من بوليسترات أُخر392069000000 Of other polyesters5%6.50% --ـ 
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ـ من بولي أميدات392092000000 Of polyamides5%6.50% --ـ 

ـ من لدائن أُخر392099000000 Of other plastics5%6.50% --ـ 

other5%6.50%غيرها392190000000

Bidets5%6.50%أحواض اإلستبراء "بيديه"392290000001

flushing cisterns5%6.50%خزانات تدفق المياه (سيفونات)392290000002

Other5%6.50%غيرها392290009999

392510000000

صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز  ـ 

سعتها 300 لتر

- Reservoirs tanks, vats and similar 

containers, of a capacity exceeding 300 L5%6.50%

392690400000

ـ بـراغي ومسامير لولبية وحلقات وما يمـاثلها  ـ  ـ 

من األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة

- - - Screws, bolts, washers and similar 

fittings of general use5%6.50%



أصناف الجلود 
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410621000001
جلود ماعز خام منتوفة بحالتها الرطبة مشطورة 

غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of goats, without wool in the wet 

state split but not further prepared
12%15%

410621000002
جلود ماعز خام منتوفة بحالتها الرطبة غير 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of goats, without wool in the wet 

state un split but not further prepared
12%15%

410621000003
جلود ماعز خام منتوفة مرطبة بالصبغ األزرق 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of goats, without wool in the wet 

state incl. wet-blue split but not further 

prepared

12%15%

410621000004
جلود ماعز خام منتوفة مرطبة بالصبغ األزرق غير 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of goats, without wool in the wet 

state  incl. wet-blue un split but not further 

prepared

12%15%

410621000005
جلود ماعز مدبوغة بحالتها الرطبة مشطورة غير 

مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skins of goats in the wet state split 

but not further prepared
12%15%

410621000006
جلود ماعز مدبوغة بحالتها الرطبة غير مشطورة 

غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skin of goats, in the wet state un 

split but not further prepared
12%15%

410621000007
جلود ماعز مدبوغة مرطبة بالصبغ األزرق 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skin of goats in the wet state incl. 

wet-blue split but not further prepared
12%15%

410621000008
جلود ماعز مدبوغة مرطبة بالصبغ األزرق غير 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skin of goats in the wet state  incl. 

wet-blue un split but not further prepared
12%15%

410621000009
جلود صغار الماعز خام منتوفة بحالتها الرطبة 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of young goats, without wool in 

the wet state split but not further prepared
12%15%

410621000010
جلود صغار الماعز خام منتوفة بحالتها الرطبة 

غير مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of young goats, without wool in 

the wet state un split but not further 

prepared

12%15%

410621000011
جلود صغار الماعز خام منتوفة مرطبة بالصبغ 

األزرق مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of young goats, without wool in 

the wet state incl. wet-blue split but not 

further prepared

12%15%

410621000012
جلود صغار الماعز خام منتوفة مرطبة بالصبغ 

األزرق غير مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of young goats, without wool in 

the wet state  incl. wet-blue un split but not 

further prepared

12%15%

410621000013
جلود صغار الماعز مدبوغة بحالتها الرطبة 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skins of young goats, without wool 

in the wet state split but not further 

prepared

12%15%

410621000014
جلود صغار الماعز مدبوغة بحالتها الرطبة غير 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skins of young goats, in the wet 

state un split but not further prepared
12%15%

410621000015
جلود صغار الماعز مدبوغة مرطبة بالصبغ األزرق 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skins of young goats, in the wet 

state incl. wet-blue split but not further 

prepared

12%15%

410621000016
جلود صغار الماعز مدبوغة مرطبة بالصبغ األزرق 

غير مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skins of young goats, in the wet 

state  incl. wet-blue un split but not further 

prepared

12%15%

411200000001
جلود مهيأة اكثر بعد الدباغة من خراف منتوفة 

مشطورة

Further prepared after tanning skins of 

sheet  without wool split
12%15%

411200000002
جلود مهيأة اكثر بعد الدباغة من خراف منتوفة 

غير مشطورة

Further prepared after tanning skins of 

sheet  without wool un split
12%15%

411200000003
جلود مهيأة اكثر بعد التجفيف من خراف منتوفة 

مشطورة

Further prepared after drying skins of sheet  

without wool split
12%15%
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411200000004
جلود مهيأة اكثر بعد التجفيف من خراف منتوفة 

غير مشطورة

Further prepared after drying skins of sheet  

without wool not split
12%15%

411200000005
جلود مهيأة اكثر بعد الدباغة من ضأن منتوفة 

مشطورة

Further prepared after tanning skins of 

lambs  without wool split
12%15%

411200000006
جلود مهيأة اكثر بعد الدباغة من ضأن منتوفة 

غير مشطورة

Further prepared after tanning skins of 

lambs without wool un split
12%15%

411200000007
جلود مهيأة اكثر بعد التجفيف من ضأن منتوفة 

مشطورة

Further prepared after drying skins of lambs  

 without wool split
12%15%

411200000008
جلود مهيأة اكثر بعد التجفيف من ضأن منتوفة 

غير مشطورة

Further prepared after drying skins of lambs 

without wool not split
12%15%

جلود مرققة بارشمان من  خراف منتوفة411200000009
Parchment-dressed skins of sheep without 

wool
12%15%

جلود مرققة بارشمان من  ضأن، منتوفة411200000010
Parchment-dressed skins of lambs without 

wool
12%15%

جلود مرققة بارشمان من  الخيل ، منزوعة الشعر411200000011
Parchment-dressed skins of equine animals 

without hair on
12%15%
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Unbleached paper in rolls5%8%ورق غير مبيض لفات480411000001

Unbleached paper in sheets5%8%ورق غير مبيض صفائح480411000002

Unbleached paperboard in rolls5%8%ورق مقوى غير مبيض لفات480411000003

Unbleached paperboard in sheets5%8%ورق مقوى غير مبيض صفائح480411000004

ـ غير مبيض480421000000 Unbleached5%10% --ـ 

480442000000

ـ مبيـض بطريقة موحدة في العجينة (في  ـ 

الكتلة) تمثل فيه األلياف الخشبية المتحصل 

عليها بطريقة كيماوية أكثر من 95% وزناً من 

المحتوى الكلي لمجموع األلياف

-- Bleached uniformly throughout the mass 

and of which more than 95 % by weight of 

the total fibre content consists of wood 

fibres obtained by a chemical process

5%10%

ـ غير مبيض480451000000 Unbleached5%10% --ـ 

colored5%10%ملونة480459000001

Colored of marble in pulp5%10%ملونة رخامي في العجينة480459000002

Smoothened5%10%مملس480459000003

Brightened5%10%ملمع480459000004

Polished5%10%مصقول480459000005

Semi-chemical fluting paper in rolls5%8%ورق نصف كيماوي محزز (فلوتينج) بشكل لفات .480511000001

480511000002
ورق نصف كيماوي محزز (فلوتينج) بشكل 

صفائح .
Semi-chemical fluting paper in sheets5%8%

Sulphite wrapping paper5%10% -ـ ورق (سلفيت) للتغليف480530000000

Felt paper5%10%ورق ملبد480550000001

Felt paperboard5%10%ورق مقوى ملبد480550000002

481960000001
علب لحفظ الملفات صواني الرسائل وما يماثلها 

من األنواع المستعملة في المكاتب .

Box files, letter trays, and similar articles of 

a kind used in offices.
5%10%

481960000002
علب لحفظ الملفات صواني الرسائل وما يماثلها 

من األنواع المستعملة في المحالت التجارية .

Box files, letter trays, and similar articles of 

a kind used in shops.
5%10%

481960000003
صناديق تخزين لحفظ الملفات صواني الرسائل 

وما يماثلها من األنواع المستعملة في المكاتب .

Packing containers for files, letter trays, and 

similar articles of a kind used in offices.
5%10%

481960000004

صناديق تخزين لحفظ الملفات صواني الرسائل 

وما يماثلها من األنواع المستعملة في المحالت 

التجارية .

Packing containers for files, letter trays, and 

similar articles of a kind used in shops.
5%10%

Printed5%10% -ـ مطبوعة482110000000

Tray of paperboard5%8%صواني من ورق مقوى482369000001

Dish of paperboard5%8%أطباق من ورق مقوى482369000002

Plate of paperboard5%8%صحون من ورق مقوى482369000003

Cup of paperboard5%8%أكواب من ورق مقوى482369000004

Paper for covering fruits, cutten to size5%10%ورق لتغليف الفواكه مقطعة بقياسات معينة482390100001

Paper for covering desert, cutten to size5%10%ورق لتغليف الحلويات مقطعة بقياسات معينة482390100002

482390100003
ورق لتغليف المواد الغذائية مقطعة بقياسات 

معينة
Paper for covering food lebals, cutten to size5%10%

Paper for covering clothes, cutten to size5%10%ورق لتغليف المالبس مقطعة بقياسات معينة482390100004

Paper for covering gifts, cutten to size5%10%ورق لتغليف الهدايا مقطعة بقياسات معينة482390100005

Separators made of paper5%10%الفواصل من ورق482390300001

Rings made of paper5%10%الحلقات من ورق482390300002

استندات عرض من ورق مقوى لألدوات المكتبية482390990001
Width Stands made of paper board for office 

supplies
5%10%

استندات عرض من ورق مقوى للسلع المكتبية482390990002
Width stands made of paper board for office 

goods
5%10%
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Boarding pass, not printed5%10%بطاقات صعود الطائرة غير مطبوعة482390990004

Taqat cards for laggages, not printed5%10%بطاقات تاقات لحقائب الشحن غير مطبوعة482390990005

others5%10%غيرها482390999999



السجادات– 

الخيوط – 

األقمشة– 

األلبسة – 

األحذية– 

أغطية الرأس – 
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Of polyesters12%15% -ـ من بوليستر550320000000

Acrylic or modacrylic5%15% -ـ أكريليك أو مود اكريليك550330000000

Of polypropylene5%15% -ـ من بولي بروبيلين550340000000

550390000001
ألياف تركيبية غير مستمرة وغير مندوفة ، من 

بولي ثيلين

Non-continuous, non-carded synthetic 

fibers, of polyethylene
5%15%

550390000002
ألياف تركيبية غير مستمرة وغير ممشطة ، من 

بولي ثيلين

Non-continuous, uncombed synthetic fibers, 

of polyethylene
5%15%

550390000003
ألياف تركيبية غير مستمرة وغير محضرة للغزل ، 

من بولي ثيلين

Non-continuous unprepared to be woven 

synthetic fibers, of polythene
5%15%

Other5%15%غيرها550390009999

Of polyesters12%15% -ـ من بوليستر550620000000

ـ غير مقصورة أو مقصورة551211000000 Unbleached or bleached12%15% --ـ 

560311000001
أقمشة غير منسوجة بوزن ال يزيد عن 25 غ/ م2 ، 

مشربة

Non-woven fabrics of a weight not 

exceeding 25 g / m², impregnated
12%15%

560311000002
أقمشة غير منسوجة بوزن ال يزيد عن 25 غ/ م2 ، 

مطلية

Non-woven fabrics of a weight not 

exceeding 25 g / m², coated
12%15%

560311000003
أقمشة غير منسوجة بوزن ال يزيد عن 25 غ/ م2 ، 

مغطاة

Non-woven fabrics of a weight not 

exceeding 25 g / m2, covered
12%15%

560311000004
أقمشة غير منسوجة بوزن ال يزيد عن 25 غ/ م2 ، 

منضدة

Non-woven fabrics of a weight not 

exceeding 25 g / m2, Compositor
12%15%

560311000005

غيرها من ال منسوجات " أقمشة غير منسوجة " 

من الياف تركيبية أو اصطناعية بوزن ال يزيد عن 

25 غ/م2

Other non-woven "non-woven fabrics" of 

synthetic or synthetic fibers of a weight not 

exceeding 25 g / m 2

12%15%

560313000001
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/ م2 

ولكن ال يتجاوز 150 غ/ م2 ، مشربة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 70 

g / m2 but not exceeding 150 g / m 2, table
12%15%

560313000002
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/ م2 

ولكن ال يتجاوز 150 غ/ م2 ، مطلية

Other non-woven fabrics with a weight of 

more than 70 g / m2 but not exceeding 150 

g / m 2

12%15%

560313000003
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/ م2 

ولكن ال يتجاوز 150 غ/ م2 ، مغطاة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 

150 g / m2, impregnated
12%15%

560313000004
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70 جم/ م2 

ولكن ال يتجاوز 150 غ/ م2 ، منضدة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 

150 g / m 2, Compositor
12%15%

560313000005

غيرها من ال منسوجات " أقمشة غير منسوجة " 

من ألياف تركيبية أو اصطناعية بوزن يزيد عن 

70جم/م2 ، ولكن ال يتجاوز 150 غ/م2

Non-woven fabrics of a weight exceeding 

150 g / m 2, covered
12%15%

560314000001
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/ م2 ، 

مشربة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 

150 g / m 2, impregnated
12%15%

560314000002
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/ م2 ، 

مطلية

Other non-woven "non-woven fabrics" with 

a weight exceeding 150 g / m 2
12%15%

560314000003
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/ م2 ، 

مغطاة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 

150 g / m 2, covered
12%15%

560314000004
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/ م2 ، 

منضدة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 

150 g / m 2, Compositor
12%15%

560314000005

غيرها من ال منسوجات " أقمشة غير منسوجة " 

من ألياف تركيبية أو اصطناعية بوزن يزيد عن 150 

جم/م2

Other non-woven fabrics of synthetic or 

synthetic fibers of a weight exceeding 150 g 

/ m 2

12%15%
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560391000001
أقمشة غير منسوجة بوزن ال يزيد عن  25 جم/ م2 

، مشربة

Non-woven fabrics of a weight not 

exceeding 25 g / m2, impregnated
5%15%

560391000002
أقمشة غير منسوجة بوزن ال يزيد عن  25 جم/ م2 

، مطلية

Non-woven fabrics of a weight not 

exceeding 25 g / m², coated
5%15%

560391000003
أقمشة غير منسوجة بوزن ال يزيد عن  25 جم/ م2 

، مغطاة

Non-woven fabrics of a weight not 

exceeding 25 g / m2, covered
5%15%

560391000004
أقمشة غير منسوجة بوزن ال يزيد عن 25جم/ م2 

منضدة

Non-woven fabrics of a weight not 

exceeding 25 g / m 2 Compositor
5%15%

560391000005
غيرها من المنسوجات " أقمشة غير منسوجة " 

بوزن ال يزيد عن 25 جم/م2

Other nonwoven fabrics with a weight not 

exceeding 25 g / m 2
5%15%

560393000001
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70جم/ م2 

ولكن ال  يتجاوز 150 جم/ م2 ، مشربة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 70 

g / m2 but not exceeding 150 g / m², 
impregnated

5%15%

560393000002
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70جم/ م2 

ولكن ال  يتجاوز 150 جم/ م2 ، مطلية

Non-woven fabrics of a weight exceeding 70 

g / m2 but not exceeding 150 g / m2, coated
5%15%

560393000003
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70جم/ م2 

ولكن ال  يتجاوز 150 جم/ م2 ، مغطاة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 70 

g / m2 but not exceeding 150 g / m 2, 

covered

5%15%

560393000004
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 70جم/ م2 

ولكن ال  يتجاوز 150 جم/ م2 ، منضدة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 70 

g / m2 but not exceeding 150 g / m2, 

Compositor

5%15%

560393000005

غيرها من ال منسوجات " أقمشة غير منسوجة " 

بوزن يزيد عن 70 جم/م2 ولكن ال يتجاوز 150 

جم/م2

Other non-woven fabrics with a weight of 

more than 70 g / m2 but not exceeding 150 

g / m 2

5%15%

560394000001
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/ م2 ، 

مشربة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 

150 g / m2, impregnated.
5%15%

560394000002
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/ م2 ، 

مطلية

Non-woven fabrics of a weight exceeding 

150 g / m 2, coated.
5%15%

560394000003
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/ م2 ، 

مغطاة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 

150 g / m 2, covered.
5%15%

560394000004
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 150 جم/ م2 ، 

منضدة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 

150 g / m 2, Compositor
5%15%

560394000005
غيرها من ال منسوجات " أقمشة غير منسوجة " 

بوزن يزيد عن 150جم/م2

Other non-woven "Non-woven fabrics" with 

a weight of more than 150 g / m 2 "
5%15%

Stretchy "Kermani", Handmade textile12%13%بسط "كليم" ، يدوية النسيج570210000001

Stretching "Shumak", hand-woven textile12%13%بسط "شوماك" ، يدوية النسيج570210000002

Stretchy "Kermani", Handmade textile12%13%بسط "كرماني" ، يدوية النسيج570210000003

Stretch of wool, velvet, not ready12%15%بسط من صوف ، مخملية، غير جاهزة570231200001

Stretch of soft, velvet, unpretentious12%15%بسط من وبر ناعم ، مخملية، غير جاهزة570231200002

570232100001
سجاد من مواد نسجية تركيبية ، مخملية، غير 

جاهزة

Carpets made of synthetic textile materials, 

velvet, not ready
12%15%

570232100002
بسط من مواد نسجية تركيبية ، مخملية، غير 

جاهزة

Stretch of textile materials, synthetic, 

velvet, not ready
12%15%

570232100003
موكيت من مواد نسجية تركيبية ، مخملية، غير 

جاهزة

A carpet of synthetic textile material, velvet, 

not ready
12%15%



البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 20 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

5321 / 18 يونيو 2020

570232100004
سجاد من مواد نسجية اصطناعية ، مخملية، غير 

جاهزة

Carpets made of artificial woven material, 

velvet, not ready
12%15%

570232100005
بسط من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، غير 

جاهزة

Stretch of artificial, velvet, non-ready textile 

materials
12%15%

570232100006
موكيت من مواد نسجية اصطناعية، مخملية، 

غير جاهزة

Carpets made of artificial woven material, 

velvet, not ready
12%15%

سجاد آلي من صوف ، مخملية، جاهزة570241100001
Carpets  Machinemade of wool, velvet, 

ready-made
12%15%

سجاد آلي من وبر ناعم ، مخملية، جاهزة570241100002
Carpets  Machinemade of soft, velvet, ready-

made
12%15%

Stretch of wool, velvet, ready12%15%بسط من صوف ، مخملية، جاهزة570241200001

Rugs of fine, velvet, ready-made hair12%15%بسط من وبر ناعم ، مخملية، جاهزة570241200002

سجاد من مواد نسجية تركيبية ، مخملية، جاهزة570242100001
Carpets made of synthetic materials, velvet, 

ready
12%15%

بسط من مواد نسجية تركيبية ، مخملية، جاهزة570242100002
Stretching of textile materials, synthetic, 

velvet, ready
12%15%

570242100003
موكيت من مواد نسجية تركيبية ، مخملية، 

جاهزة

Carpets made of synthetic, velvet,  textile 

materials, ready
12%15%

570242100004
سجاد من مواد نسجية اصطناعية ، مخملية، 

جاهزة

Carpets made of synthetic, velvet,  textile 

materials, ready
12%15%

570242100005
بسط من مواد نسجية اصطناعية ، مخملية، 

جاهزة

Stretch of artificial, velvet, ready-made 

textile materials
12%15%

570242100006
موكيت من مواد نسجية اصطناعية ، مخملية، 

جاهزة

Carpets made of artificial, velvet, ready-

made textile materials
12%15%

Rugs for praying made of wool, velvet, ready12%15%سجاد صالة من صوف ، مخملية، جاهزة570249900001

Carpets, floor, wool, velvet, ready12%15%سجاد أرضيات من صوف ، مخملية، جاهزة570249900002

Mattresses for beds of wool, velvet, ready12%15%مفارش لألسرة من صوف ، مخملية، جاهزة570249900003

مفارش للطاوالت من صوف ، مخملية، جاهزة570249900004
Mattresses for tables made of wool, velvet, 

ready
12%15%

مفارش للكراسي من صوف ، مخملية، جاهزة570249900005
Mattresses for chairs made of wool, velvet, 

ready-made
12%15%

Others12%15%---غيرها570249909999

سجاد آلي من صوف ، غير مخملية، جاهزة570291100001
Machinemade Carpets made of wool, non-

velvet, ready-made
12%15%

سجاد آلي من وبر ناعم ، غير مخملية، جاهزة570291100002
Machinemade Carpets made of soft, non-

velvet, ready-made fabric
12%15%

سجاد آلي من الحرير، غير مخملية، جاهزة570291100003
Machinemade Carpets made of silk, non-

velvet, ready
12%15%

سجاد آلي من القطن ، غير مخملية، جاهزة570291100004
Machinemade Carpets made of cotton, non-

velvet, ready
12%15%

سجاد آلي من الكتان ، غير مخملية، جاهزة570291100005
Machinemade Carpets made of linen, non-

velvet, ready-made
12%15%

سجاد آلي من ألياف القنب ، غير مخملية، جاهزة570291100006
Machinemade Carpets made of hemp, non-

velvet, ready-made
12%15%

570490000001
سجاد بمربعات ال تتجاوز مساحة سطحها عن  

0.3م2  من صوف

Carpets with boxes not exceeding a surface 

area of ??0.3 m 2 of wool
12%15%
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570490000002
سجاد بمربعات ال تتجاوز مساحة سطحها عن  

0.3م2  من وبر حيواني

Carpets with boxes not exceeding a surface 

area of ??0.3 m 2 of animal fur
12%15%

570490000003
أغطية أرضيات بمربعات ال تتجاوز مساحة 

سطحها عن  0.3م2  من صوف

Floor coverings with boxes with a surface 

area not exceeding 0.3 m 2 of wool
12%15%

Others12%15%ـ غيرها570490009999

570500200000
ـ سجاد (غير منسوج) من ألياف نسجية  ـ  ـ 

مندوفة متماسكة بمطاط أو بمواد لدنة الخ)

- - - Non-woven carpets, consisting of a layer 

of carded textile fibres crimped and held in 

position by rubber, plastics, etc

12%15%

580610000000

ـ أشرطة من أقمشة منسوجة ذات خمل(بما 

فيها أقمشة مزردة من النوع اإلسفنجي)وأقمشة 

من خيوط قطيفية (شنيل)

- Woven pile fabrics (including terry 

towelling and similar terry fabrics) and 

chenille fabrics

5%15%

Poly (vinyl chloride)5%10% -ـ ببولي (فينيل كلوريد)590310000000

ـ أشرطة الصقة بعرض ال يزيد عن 20 سم590610000000
- Adhesive tape of a width not exceeding 20 

cm
5%15%

ـ من مواد نسجية أُخر611219000000 Of other textile materials5%8% --ـ 

630120000000
ـ بطانيات (عدا الكهربائية)، و أحرمة، من صوف أو  "

من وبر ناعم"

- Blankets (other than electric blankets) and 

travelling rugs, of wool or of fine animal hair
12%15%

630140000000
ـ  بطانيات (عدا الكهربائية)، و أحرمة، من ألياف  "

تركيبية"

- Blankets (other than electric blankets) and 

travelling rugs, of synthetic fibres
12%15%

ـ بياضات لألسرة، من مصنرات أو كروشيه"630210000000 "- Bed linen, knitted or crocheted12%15%

ـ من ألياف صناعية630222000000 Of man-made fibres12%15% --ـ 

ـ من ألياف صناعية630232000000 Of man-made fibres12%15% --ـ 

ـ للرجال والصبية640351100000 ـ  For men and boys12%15% - - -ـ 

ـ أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو مجدد640420000000
- Footwear with outer soles of leather or 

compositiun leather
12%15%

640510000001
أحذية رجالية بنعال خارجية من خشب ووجوه 

من جلد طبيعي

Men 's shoes with outer leather of wood and 

leather
12%15%

640510000003
أحذية نسائية بنعال خارجية من خشب ووجوه 

من جلد طبيعي

Women's shoes with outer soles of wood 

and imitation leather
12%15%

640510000005
أحذية لألطفال بنعال خارجية من خشب ووجوه 

من جلد طبيعي

Children's shoes with wooden outerwear 

and leather
12%15%



منتجات الرخام والسيراميك – 

الزجاج ومصنوعاته– 

الحديد ومصنوعاته – 

النيكل ومصنوعاته – 

رصاص ومصنوعاته – 

معادن عاديه، أخر – 

منتجات من خزف – 

معادن عاديه ومصنوعاته – 

النحاس ومصنوعاته – 

األلمنيوم ومصنوعاته – 

الزنك ومصنوعاته – 

بعض أصناف األقفال – 

  23 / 53



البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 20 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

5324 / 18 يونيو 2020

Stones paving of a granite12%15%حجارة رصف الطرق من جرانيت680100200001

احجار تبليط الطرق بشكل مربع من جرانيت680100200002
Stones for paving roads with square form of 

granite
12%15%

Rectangular paving stones of granite12%15%احجار تبليط الطرق بشكل مستطيل من جرانيت680100200003

Stone paving methods of marble stone12%15%حجارة رصف طرق من حجر رخام680100400001

احجار تبليط الطرق بشكل مربع من حجر رخام680100400002
Stone paving stones in square form of 

marble stone
12%15%

680100400003
احجار تبليط الطرق بشكل مستطيل من حجر 

رخام

Stone paving stones in rectangular form of 

marble stone
12%15%

680210000001
ترابيع مربعة الشكل أكبر مساحة سطح لها يمكن 

إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7سم

Square shaped squares The largest surface 

area can be entered within a square length 

of a rib less than 7 cm

5%15%

680210000002

ترابيع مستطيلة الشكل أكبر مساحة سطح لها 

يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 

7سم

The rectangular shape of the largest surface 

area can be entered within the square 

length of the rib less than 7 cm

5%15%

Stones made of cut marble and flat surfaces5%10%احجار نصب من رخام مقطعه وبسطح منبسط680221000001

680221000002
احجار نصب من رخام منشوره بصوره بسيطه 

وبسطح منبسط

Stones made of marble published simple 

and flat surface
5%10%

Stones made of cut marble and flat surface5%10%احجار نصب من رخام مقطعه وبسطح مستوي680221000003

680221000004
احجار نصب من رخام منشوره بصوره بسيطه 

وبسطح مستوي

Stones made of marble published in a 

simple and flat surface
5%10%

680221000005
مكعبات فسيفساء وان كانت علي حامل من 

رخام
Mosaic cubes were on a marble stand5%10%

680221000006
احجار نصب من ترافرتين مقطعه وبسطح 

منبسط

Stones erected from Travertine cut and flat 

surface
5%10%

680221000007
احجار نصب من ترافرتين منشوره بصوره بسيطه 

وبسطح منبسط

Stones erected from Travertine published 

simple and flat surface
5%10%

680221000008
احجار نصب من ترافرتين مقطعه وبسطح 

مستوي

Stones erected from Travertine cut and flat 

surface
5%10%

680221000009
احجار نصب من ترافرتين منشوره بصوره بسيطه 

وبسطح مستوي

Stones erected from Travertine published 

simple and flat surface
5%10%

680221000010
مكعبات فسيفساء وان كانت علي حامل من 

ترافرتين

Mosaic cubes though were on a rack of 

Travertine
5%10%

احجار نصب من مرمر مقطعه وبسطح منبسط680221000011
Stones made of smooth marble and flat 

surfaces
5%10%

680221000012
احجار نصب من مرمر منشوره بصوره بسيطه 

وبسطح منبسط

The stones of the monument of Marmar 

published simple and flat surface
5%10%

Stones made of marble cut and flat surface5%10%احجار نصب من مرمر مقطعه وبسطح مستوي680221000013

680221000014
احجار نصب من مرمر منشوره بصوره بسيطه 

وبسطح مستوي

The stones of the monument of Marmar 

published in a simple and flat surface
5%10%

مكعبات فسيفساء وان كانت علي حامل من مرمر680221000015
Mosaic cubes if they were on a holder of 

mulch
5%10%

680223000001
احجار نصب من جرانيت مقطعه وبسطح 

منبسط
Stones made of cut granite and flat surfaces5%10%

680223000002
احجار نصب من جرانيت منشوره بصوره بسيطه 

وبسطح منبسط

Stones made of granite spread simple and 

flat surface
5%10%
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680223000003
احجار نصب من جرانيت مقطعه وبسطح 

مستوي
Stones made of granite cut and flat surface5%10%

680223000004
احجار نصب من جرانيت منشوره بصوره بسيطه 

وبسطح مستوي

Stones made of granite published in a 

simple and flat surface
5%10%

680223000005
مكعبات فسيفساء وان كانت علي حامل من 

جرانيت
Mosaic cubes were on a granite stand5%10%

Marble staircase5%15%رخام درج680291100001

Marble Eaves5%15%رخام طنف680291100002

Marble fountains for windows5%15%رخام افاريز للشبابيك680291100003

Marble friezes for handrails5%15%رخام افاريز للدرابزين680291100004

Marble friezes5%15%رخام افاريز االسوار680291100005

Marble thresholds5%15%رخام عتبات680291100006

Stones border marble5%15%احجار رخام الحدود680291100007

Marble Stones Distances5%15%احجار رخام المسافات680291100008

Travertine drawer5%15%ترافرتين درج680291100009

Travertine Eaves5%15%ترافرتين طنف680291100010

Travertine Avarez Windows5%15%ترافرتين افاريز للشبابيك680291100011

Travertine frieze for handrails5%15%ترافرتين افاريز لدرابزين680291100012

Travertine frieze fences5%15%ترافرتين افاريز االسوار680291100013

Travertine thresholds5%15%ترافرتين عتبات680291100014

Two border stones5%15%احجارترافرتين الحدود680291100015

Travertine Stones Distances5%15%احجار ترافرتين المسافات680291100016

Marble bathtubs5%15%أحواض استحمام من رخام680291210001

Travertine bathtubs5%15%أحواض استحمام من ترافرتين680291210002

Marmara bathtubs5%15%أحواض استحمام من مرمر680291210003

Washbasins for marble5%15%مغاسل لأليدي من رخام680291220001

Hand washbasins from Travertine5%15%مغاسل لأليدي من ترافرتين680291220002

Washbasins for the hands of Marmara5%15%مغاسل لأليدي من مرمر680291220003

Bedia of marble5%15%بديه من رحام680291290001

bedia of Travertine5%15%بديه من ترافرتين680291290002

Bedia of Marmar5%15%بديه من مرمر680291290003

Others5%15%غيرها680291299999

Columns made of marble5%15%أعمدة من رخام680291400001

Columns of Travertine5%15%أعمدة من ترافرتين680291400002

Columns of marble5%15%أعمدة من مرمر680291400003

Rules of columns of marble5%15%قواعد اعمده من رخام680291400004

Rules of columns of Travertine5%15%قواعد اعمده من ترافرتين680291400005

Rules of columns of marble5%15%قواعد اعمدة من مرمر680291400006

Rectangular columns of marble5%15%تيجان لألعمدة من رخام680291400007

Columns of Travertine5%15%تيجان لألعمدة من ترافرتين680291400008

Crowns of columns of marble5%15%تيجان لألعمدة من مرمر680291400009

Grains of granite5%10%درجات من جرانيت680293000001

Eaves of granite5%10%طنف من جرانيت680293000002

Cornices for windows made of granite5%10%افاريز للشبابيك من جرانيت680293000003

Friezes for handrails made of granite5%10%افاريز للدرابزينات من جرانيت680293000004

Friezes for walls made of granite5%10%افاريز لالسوار من جرانيت680293000005

Granite thresholds5%10%عتبات من جرانيت680293000006
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Granite bathtubs5%10%احواض استحمام من جرانيت680293000007

Hand washbasins of granite5%10%مغاسل لاليدي من جرانيت680293000008

Baskets of granite5%10%احواض من جرانيت680293000009

Fountains made of granite5%10%نافورات من جرانيت680293000010

Vase from a granite5%10%مزهريات من جرانيت680293000011

Columns made of granite5%10%اعمدة من جرانيت680293000012

Columns made of granite5%10%قواعد اعمدة من جرانيت680293000013

Columns made of granite5%10%تيجان اعمدة من جرانيت680293000014

Stones sharpening mechanism12%15%أحجار شحذ اليه680430000001

Polishing stones12%15%أحجار صقل اليه680430000002

Hand sharpening stones12%15%أحجار شحذ يدويه680430000003

Hand-grinding stones12%15%أحجار صقل يدويه680430000004

NATURAL POWDER MATERIAL MATERIALS5%15%مواد شاحذة طبيعيه بشكل مساحيق680510000001

680510000002
مواد شاحذة طبيعيه بشكل مساحيق مقطعة 

باشكال معينه

NATURAL POWDER MATERIALS IN A 

PARTICULAR FORM
5%15%

Natural agglomeration granules5%15%مواد شاحذة طبيعيه بشكل حبيبات680510000003

680510000004
مواد شاحذة طبيعيه بشكل حبيبات مقطعة 

باشكال معينه

Materials of natural agglomeration in the 

form of granules cut in a certain form
5%15%

Industrial materials, powders5%15%مواد شاحذة صناعيه بشكل مساحيق680510000005

680510000006
مواد شاحذة صناعيه بشكل مساحيق مقطعة 

باشكال معينه

Industrial materials, powders, cut in a 

certain form
5%15%

Industrial granular materials5%15%مواد شاحذة صناعيه بشكل حبيبات680510000007

680510000008
مواد شاحذة صناعيه بشكل حبيبات مقطعة 

باشكال معينه

Industrial materials in the form of granules 

cut in certain forms
5%15%

680520000001
مواد شاحذة طبيعيه بشكل مساحيق عىل قاعدة 

من ورق أو ورق مقوى فقط

Natural powders on a base of paper or 

cardboard only
12%15%

680520000002

مواد شاحذة طبيعيه بشكل مساحيق عىل قاعدة 

من ورق أو ورق مقوى فقط مقطعة باشكال 

معينه

Natural materials of powders on a base of 

paper or paperboard only cut in a certain 

form

12%15%

680520000003
مواد شاحذة طبيعيه بشكل حبيبات عىل قاعدة 

من ورق أو ورق مقوى فقط

Natural agglomerated granular materials on 

a base of paper or cardboard only
12%15%

680520000004

مواد شاحذة طبيعيه بشكل حبيبات عىل قاعدة 

من ورق أو ورق مقوى فقط مقطعة باشكال 

معينه

Materials of natural agglomeration in the 

form of granules on a base of paper or 

paperboard only cut in a certain form

12%15%

680520000005
مواد شاحذة صناعيه بشكل مساحيق عىل قاعدة 

من ورق أو ورق مقوى فقط

Industrial materials with powders on a base 

of paper or cardboard only
12%15%

680520000006

مواد شاحذة صناعيه بشكل مساحيق عىل قاعدة 

من ورق أو ورق مقوى فقط مقطعة باشكال 

معينه

Industrial materials of powders on a base of 

paper or paperboard only cut in a certain 

form

12%15%

680520000007
مواد شاحذة صناعيه بشكل حبيبات عىل قاعدة 

من ورق أو ورق مقوى فقط

Industrial materials with granules on a base 

of paper or paperboard only
12%15%

680520000008

مواد شاحذة صناعيه بشكل حبيبات عىل قاعدة 

من ورق أو ورق مقوى فقط مقطعة باشكال 

معينه

Synthetic materials in the form of granules 

on a base of paper or paperboard only cut in 

a certain form

12%15%

680530000001
مواد شاحذة طبيعيه بشكل مساحيق عىل قاعده 

من ورق المونيوم

NATURAL POWDER MATERIAL MATERIALS 

ON A BASED MATERIAL BASE
5%15%
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680530000002
مواد شاحذة طبيعيه بشكل مساحيق مقطعة 

باشكال معينه عىل قاعده من ورق المونيوم

Natural materials of powders, cut in a 

certain form on a base of aluminum foil
5%15%

680530000003
مواد شاحذة طبيعيه بشكل حبيبات عىل قاعدة 

من ورق المونيوم

Natural granular materials in the form of 

granules on a base of aluminum foil
5%15%

680530000004

مواد شاحذة طبيعيه بشكل حبيبات عىل قاعدة 

من ورق أو ورق مقوى فقط مقطعة باشكال 

معينه

Materials of natural agglomeration in the 

form of granules on a base of paper or 

paperboard only cut in a certain form

5%15%

680530000005
مواد شاحذة طبيعيه بشكل حبيبات عىل قاعدة 

من ورق المونيوم مقطعة باشكال معينه

Natural granular materials on a base of 

aluminum foil cut in certain shapes
5%15%

680530000006
مواد شاحذة صناعيه بشكل مساحيق عىل قاعدة 

من ورق المونيوم مقطعة باشكال معينه

Industrial materials with powders on a base 

of aluminum foil cut in certain shapes
5%15%

680530000007
مواد شاحذة صناعيه بشكل حبيبات عىل قاعدة 

من ورق المونيوم

Industrial materials with granules on base of 

aluminum foil
5%15%

680530000008
مواد شاحذة صناعيه بشكل حبيبات عىل قاعدة 

من ورق المونيوم مقطعة باشكال معينه

Industrial materials in the form of granules 

on a base of aluminum foil cut in certain 

shapes

5%15%

Plates made of fiber cement12%15%الواح ذات اطر من الياف نباتيه مكتله باسمنت680800000001

Plates made of vegetable fiber12%15%الواح ذات اطر من الياف نباتيه مكتله بجص680800000002

680800000003
الواح ذات اطر من الياف نباتيه مكتله بمواد 

تماسك معدنيه

Plates made of vegetable fiber with metal 

bonding materials
12%15%

الواح ذات اطر من قش مكتله باسمنت680800000004
Plates with a covering made of straw with 

cement
12%15%

Plates made of straw with plaster12%15%الواح ذات اطر من قش مكتله بجص680800000005

680800000006
الواح ذات اطر من قش مكتله بمواد تماسك 

معدنيه

Plates with straw frames filled with metal 

bonding materials
12%15%

الواح ذات اطر من قشارة خشب مكتله باسمنت680800000007
Plates with frames of wood peeler with 

cement
12%15%

الواح ذات اطر من قشارة خشب مكتله بجص680800000008
Plates with a frame of wood peeler with 

plaster
12%15%

680800000009
الواح ذات اطر من قشارة خشب مكتله بمواد 

تماسك معدنيه

Plates with a frame of wood peeler with 

metal bonding material
12%15%

680800000010
الواح ذات اطر من قطع صغيره من خشب مكتله 

باسمنت

Plates with small pieces of wood in the form 

of cement
12%15%

680800000011
الواح ذات اطر من قطع صغيره من خشب مكتله 

بجص
Plates with small pieces of wood in plaster12%15%

680800000012
الواح ذات اطر من قطع صغيره من خشب مكتله 

بمواد تماسك معدنيه

Plates made of small pieces of wood with 

metal fastening materials
12%15%

680800000013
الواح ذات اطر من دقائق الخشب خشب مكتله 

باسمنت
Plates with wooden frame frames12%15%

680800000014
الواح ذات اطر من دقائق الخشب خشب مكتله 

بجص

Plates with wooden frames of wood, carved 

with plaster
12%15%

680800000015
الواح ذات اطر من دقائق خشب مكتله بمواد 

تماسك معدنيه

Plates with minutes of wood with metal 

bonding material
12%15%

Plates with a covering of sawdust12%15%الواح ذات اطر من نشارة الخشب مكتله باسمنت680800000016

Plates with a covering of sawdust12%15%الواح ذات اطر من نشارة الخشب مكتله بجص680800000017

680800000018
الواح ذات اطر من نشارة الخشب مكتله بمواد 

تماسك معدنيه

Plates with sawdust frames are packed with 

metal bonding material
12%15%
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Plates made of vegetable fiber12%15%الواح من الياف نباتيه مكتله باسمنت680800000019

Plates made of vegetable fiber12%15%الواح من الياف نباتيه مكتله بجص680800000020

680800000021
الواح من الياف نباتيه مكتله بمواد تماسك 

معدنيه

Plates of vegetable fiber are packed with 

metal bonding materials
12%15%

Plates made of straw, cemented12%15%الواح من قش مكتله باسمنت680800000022

Sheets of straw with plaster12%15%الواح من قش مكتله بجص680800000023

Scraped sheets with metal bonding material12%15%الواح من قش مكتله بمواد تماسك معدنيه680800000024

Plates made of wood-sawdust12%15%الواح من قشارة خشب مكتله باسمنت680800000025

Plates of wood plucker with plaster12%15%الواح من قشارة خشب مكتله بجص680800000026

680800000027
الواح من قشارة خشب مكتله بمواد تماسك 

معدنيه

Plates of wood peeler with metal fastening 

materials
12%15%

الواح من قطع صغيره من خشب مكتله باسمنت680800000028
Plates made of small pieces of wood in 

cement
12%15%

Plates of small pieces of wood with plaster12%15%الواح من قطع صغيره من خشب مكتله بجص680800000029

680800000030
الواح من قطع صغيره من خشب مكتله بمواد 

تماسك معدنيه

Plates of small pieces of wood clutched with 

metal bonding materials
12%15%

الواح من دقائق خشب مكتله باسمنت680800000031
The plates are minutes of wood and 

cemented
12%15%

الواح من دقائق الخشب خشب مكتله بجص680800000032
Sheets of wood minutes are wood with 

plaster
12%15%

680800000033
الواح من دقائق خشب مكتله بمواد تماسك 

معدنيه

Sheets of minutes of wood with metal 

fasteners
12%15%

Plates of sawdust12%15%الواح من نشارة الخشب مكتله باسمنت680800000034

Plates of sawdust12%15%الواح من نشارة الخشب مكتله بجص680800000035

680800000036
الواح من نشارة الخشب مكتله بمواد تماسك 

معدنيه
Sawing boards with metal bonding materials12%15%

Tiles of vegetable fiber12%15%ترابيع بالط من الياف نباتيه مكتله باسمنت680800000037

Tiles of vegetable fiber12%15%ترابيع بالط من الياف نباتيه مكتله بجص680800000038

680800000039
ترابيع بالط من الياف نباتيه مكتله بمواد تماسك 

معدنيه

Tiles of vegetable fiber, with metal bonding 

materials
12%15%

Tiles of straw with cement12%15%ترابيع بالط من قش مكتله باسمنت680800000040

Tiles of plaster with plaster12%15%ترابيع بالط من قش مكتله بجص680800000041

Tiles of straw with metal bonding material12%15%ترابيع بالط من قش مكتله بمواد تماسك معدنيه680800000042

Tiles made of wood peeler12%15%ترابيع بالط من قشارة خشب مكتله باسمنت680800000043

Tiles of wood plank with plaster12%15%ترابيع بالط من قشارة خشب مكتله بجص680800000044

680800000045
ترابيع بالط من قشارة خشب مكتله بمواد تماسك 

معدنيه

Tiles of wood peeler with metal bonding 

material
12%15%

680800000046
ترابيع بالط من قطع صغيره من خشب مكتله 

باسمنت
Tiles of small pieces of wood in cement12%15%

680800000047
ترابيع بالط من قطع صغيره من خشب مكتله 

بجص
Tiles of small pieces of wood with plaster12%15%

680800000048
ترابيع بالط من قطع صغيره من خشب مكتله 

بمواد تماسك معدنيه

Tiles of small pieces of wood with metal 

fasteners
12%15%

Tile tiles of minutes of wood, cemented12%15%ترابيع بالط من دقائق خشب مكتله باسمنت680800000049

Tiles of wood minutes of wood with plaster12%15%ترابيع بالط من دقائق الخشب خشب مكتله بجص680800000050

680800000051
ترابيع بالط من دقائق خشب مكتله بمواد تماسك 

معدنيه

Tiles are made of minutes of wood with 

metal fasteners
12%15%
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Tiles of sawdust12%15%ترابيع بالط من نشارة الخشب مكتله باسمنت680800000052

Tiles of sawdust12%15%ترابيع بالط من نشارة الخشب مكتله بجص680800000053

680800000054
ترابيع بالط من نشارة الخشب مكتله بمواد 

تماسك معدنيه
Tiles of sawdust with metal bonding material12%15%

Blocks of vegetable fiber12%15%كتل من الياف نباتيه مكتله باسمنت680800000055

Blocks of vegetable fiber12%15%كتل من الياف نباتيه مكتله بجص680800000056

كتل من الياف نباتيه مكتله بمواد تماسك معدنيه680800000057
Blocks of vegetable fiber, with metal 

bonding materials
12%15%

Blocks of straw clinked with cement12%15%كتل من قش مكتله باسمنت680800000058

Blocks of straw covered with plaster12%15%كتل من قش مكتله بجص680800000059

كتل من قش مكتله بمواد تماسك معدنيه680800000060
Blocks of straw clipped with metal bonding 

material
12%15%

Blocks of wood-sawdust12%15%كتل من قشارة خشب مكتله باسمنت680800000061

Blocks of peeled wood sawdust12%15%كتل من قشارة خشب مكتله بجص680800000062

680800000063
كتل من قشارة خشب مكتله بمواد تماسك 

معدنيه

Blocks of wood peeler with metal bonding 

material
12%15%

كتل من قطع صغيره من خشب مكتله باسمنت680800000064
Blocks of small pieces of wood clipped with 

cement
12%15%

Blocks of small pieces of wood with plaster12%15%كتل من قطع صغيره من خشب مكتله بجص680800000065

680800000066
كتل من قطع صغيره من خشب مكتله بمواد 

تماسك معدنيه

Blocks of small pieces of wood with metal 

bonding materials
12%15%

Blocks of minutes of wood piled with cement12%15%كتل من دقائق خشب مكتله باسمنت680800000067

كتل من دقائق الخشب خشب مكتله بجص680800000068
Blocks of wood minutes are wood with 

stucco
12%15%

680800000069
كتل من دقائق خشب مكتله بمواد تماسك 

معدنيه

Blocks of minutes of wood with metal 

fasteners
12%15%

Blocks of sawdust12%15%كتل من نشارة الخشب مكتله باسمنت680800000070

Blocks of sawdust12%15%كتل من نشارة الخشب مكتله بجص680800000071

680800000072
كتل من نشارة الخشب مكتله بمواد تماسك 

معدنيه

Blocks of sawdust are packed with metal 

bonding material
12%15%

680911000001
الواح من جص غير مزخرفه مغطاه عىل الوجه 

بورق او ورق مقوى

Uncoated plaster panels covered with paper 

or cardboard
5%13%

680911000002
صفائح من جص غير مزخرفه مغطاه عىل الوجه 

بورق او ورق مقوى

Uncoated plaster sheets, covered with 

paper or paperboard
5%13%

680911000003
الواح ذات اطر من جص غير مزخرفه مغطاه عىل 

الوجه بورق او ورق مقوى

Plates with uncoated plaster, covered with 

paper or paperboard
5%13%

680911000004
ترابيع "بالط"  من جص غير مزخرفه مغطاه عىل 

الوجه بورق او ورق مقوى

Tile of uncoated plaster covered with paper 

or paperboard
5%13%

680911000005
الواح من مركبات اساسهاالجص غير مزخرفه 

مغطاه عىل الوجه بورق او ورق مقوى

Plates of plaster-based compositions not 

embossed, covered with paper or 

paperboard

5%13%

680911000006
صفائح من مركبات اساسها الجص غير مزخرفه 

مغطاه عىل الوجه بورق او ورق مقوى

Plates of plaster-based composition not 

decorated with paper or paperboard
5%13%

680911000007
الواح ذات اطر من مركبات اساسها الجص غير 

مزخرفه مغطاه عىل الوجه بورق او ورق مقوى

Plates made of plaster-based composition 

not decorated with paper or paperboard
5%13%
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680911000008
ترابيع "بالط"  من مركبات اساسها الجص غير 

مزخرفه مغطاه عىل الوجه بورق او ورق مقوى

Trabayat "tiles" of vehicles based on plaster, 

not decorated, covered on the face with 

paper or cardboard

5%13%

680990100001
الواح من جص مزخرفه مغطاه عىل الوجه بورق او 

ورق مقوى

Plaster sheets embossed on the face with 

paper or cardboard
5%15%

680990100002
صفائح من جص مزخرفه مغطاه عىل الوجه بورق 

او ورق مقوى

Plaster sheets decorated with paper or 

paperboard
5%15%

680990100003
الواح ذات اطر من جص مزخرفه مغطاه عىل 

الوجه بورق او ورق مقوى

Plates decorated with plaster coated on the 

face with paper or cardboard
5%15%

680990100004
ترابيع "بالط"  من جص مزخرفه مغطاه عىل الوجه 

بورق او ورق مقوى

Trabayat "Tile" of decorated plaster covered 

on the face with paper or cardboard
5%15%

680990100005
الواح من مركبات اساسهاالجص مزخرفه مغطاه 

عىل الوجه بورق او ورق مقوى

Plates made of plaster-based compositions, 

covered with paper or paperboard
5%15%

680990100006
صفائح من مركبات اساسها الجص مزخرفه 

مغطاه عىل الوجه بورق او ورق مقوى

Plates of plaster-based compositions 

decorated with paper or paperboard
5%15%

680990100007
الواح ذات اطر من مركبات اساسها الجص 

مزخرفه مغطاه عىل الوجه بورق او ورق مقوى

Plates made of plaster-based compositions 

decorated with paper or paperboard
5%15%

680990100008
ترابيع "بالط"  من مركبات اساسها الجص مزخرفه 

مغطاه عىل الوجه بورق او ورق مقوى

Tile is a vehicle based on plaster, decorated 

with a paper or cardboard covering
5%15%

Blocks of plaster5%15%كتل من جص680990900001

Blocks of compounds based on plaster5%15%كتل من مركبات اساسها الجص680990900002

Other5%15%غيرها680990909999

681019220000
ـ بالط مغطى بطبقة من الحجر المجروش  ـ  ـ  ـ 

(عادي) لألرضيات والسطوح

- - - - Tiles covered with a layer of ground 

stone for flooring or roofing
12%15%

690320000000

ـ تحتـوي علـى أكثـر من 50% وزناً من 

ألومينـا(Al2O3) أو من خليط مركب أو من 

SIO2 األلومينا وسليكا

- Containing by weight more than 50% of 

alumina (A12O3) or of a mixture or 

compound of alumina and of silica (SiO2)

12%15%

Casting molds.12%15%قوالب السبك .690390000001

Ceramic Fireworks Products.12%15%منتجات المعوجات النارية الخزفية .690390000002

منتجات نارية خزفية ألوعية التفاعل الكيميائى .690390000003
Ceramic pyrotechnic products for chemical 

reaction vessels.
12%15%

The pawns are "pyrotechnic" vases.12%15%البوادق "بوائق" نارية خزفية .690390000004

Ceramic veneers.12%15%اغطية نارية خزفية .690390000005

Ceramic fire nozzles12%15%الفوهات نارية خزفية690390000006

690390000007
السدادات النافئة والحارقات واألجزاء المماثلة 

لألفران .

Stoppers, fireplaces and similar parts of 

furnaces.
12%15%

Ceramic fireplaces.12%15%الحوامل النارية الخزفية .690390000008

690390000009
اللوازم األخرى للقمائن واألفران لسند أوفصل 

الخزف أثناءالمعالجة النارية .

Other supplies for kilns and kilns for 

sawdust and porcelain during fire treatment.
12%15%

Ceramic fire rods.12%15%القضبان النارية الخزفية .690390000010

Handle holdings.12%15%حوامل البوادق .690390000011

Similar products for use in12%15%المصنوعات المماثلة لإلستعمال فى690390000012
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690390000013

األنابيب والمواسير (بما فيها المجارى بشكل 

أنصاف أسطوانات) والزوايا والمنحنيات 

والوصالت وما يماثلها من لوازم لألنابيب أو 

للمواسير، حتى وإن كانت معدة لإلستعمال 

كتركيبات ثابتة فى أعمال البناء .

Pipes and pipes (including semi-roller 

conveyors), angles, curves, joints and 

similar fittings for pipes or pipes, even if 

intended for use as fixed fixtures in 

construction works.

12%15%

Other12%15%غيرها690390009999

700420000001

الواح وصفائح زجاج مسحوب وإن كان ذو طبقة 

ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول 

بطريقة أخرى.

Plates and sheets of drawn glass, whether 

or not with a absorbent or reflecting layer 

but otherwise not-processed.

12%15%

700420000002

الواح وصفائح زجاج منفوخ وإن كان ذو طبقة 

ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول 

بطريقة أخرى.

Plates and sheets of blown glass, whether 

or not with a absorbent or reflecting layer 

but otherwise not-processed.

12%15%

Other glass12%15% ـ زجاج أُخر700490000000

700510000001

ألواح أوصفائح من زجاج متحصل عليه بالتعويم 

فلوت ، غير مسلح ذوطبقة ماصة عاكسة ، ولكن 

غير مشغول بطريقة أخرى.

Plates and sheets of glass obtained by 

floating flute, unarmed with a reflective 

absorbent coating, but otherwise not-

processed

12%15%

700510000002

ألواح أوصفائح زجاج مجلو أو مصقول الوجه أو 

الوجهين ، غير مسلح ذوطبقة ماصة عاكسة ، 

ولكن غير مشغول بطريقة أخرى.

Glossy or polished glass sheets or plates, 

faceted or uncoated, uncoated, absorbent, 

reflective, but not otherwise worked.

12%15%

700521000001
زجاج عادي في كتلته أو معتم مجلو السطح فقط 

غير مسلح .

Ordinary glass in its mass or opaque glass 

surface.
12%15%

700521000002
زجاج مصفح بزجاج أخر (مزدوج) مجلو السطح 

فقط غير مسلح .
doubled glass with glossy surface only.12%15%

700530000001

ألواح أوصفائح من زجاج متحصل عليه بالتعويم 

فلوت ،  مسلح ذوطبقة ماصة عاكسة ، ولكن غير 

مشغول بطريقة أخرى.

Plates and sheets of glass obtained by 

floating flute, armed with a reflective 

absorbent coating, but otherwise not-

processed.

12%15%

700530000002

ألواح أوصفائح زجاج مجلو أو مصقول الوجه أو 

الوجهين ، مسلح ذوطبقة ماصة عاكسة ، ولكن 

غير مشغول بطريقة أخرى

Glossy or polished glass plates or sheets , 

paintes with one ir both sides, with a 

reflective absorbent layer,But otherwise 

not-processed

12%15%

700721000000
ـ بأشكال ومقاسات للتركيب في العربات أو  ـ 

الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر

- - Of size and shape suitable for 

incorporation in vehicles, aircraft, 

spacecraft or vessels

5%15%

700729000000

ـ غيرها من أشكال ومقاسات مناسبة للتركيب  ـ 

في العربات أو الطائرات  أو العربات الفضائية أو 

البواخر من زجاج مأمون منضد

-- Other5%15%

700800000001
ألواح أو صفائح حتى وإن كانت مطروقة أو من 

زجاج الكاتدرائيات.

Plates or sheets, whether or not 

impregnated or of cathedrals.
5%15%

700800000002

الزجاج المتعدد الجدران من صفيحتين من 

الزجاج بحشو داخىل من ألياف زجاجية وهذا 

النوع من الزجاج يستعمل للنوافذ والسقوف إلخ ، 

لعزل الحرارة والصوت إىل درجة ما ، والتقليل من 

تكاثف بخار الماء عليها.

The multi-wall glass is made of two glass 

plates with an inner lining of glass fibers. 

This type of glass is used for windows, 

ceilings, etc., to isolate the heat and sound 

to a certain degree, and to reduce the 

condensation of water vapor on it.

5%15%

Rear-view mirrors for vehicles5%12% -ـ مرايا للرؤية الخلفية للعربات700910000000
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ـ بدون أطر700991000000 Unframed12%15% --ـ 

ـ بأطر700992000000 Framed12%15% --ـ 

701820000000
ـ كريات متناهية الصغر من زجاج ال يتجاوز 

قطرها 1 ملم

- Glass microspheres not exceeding 1 mm in 

diameter
12%15%

جدائل مقطعة، بطول ال يتجاوز 50 مم"701911000000 ـ  ـ  "
- - Chopped strands, of a length of not more 

than 50 mm
5%15%

ـ ألياف ممشطه ""فتائل"""701912000000 ـ  "-- Rovings5%10%

tuft5%15%خصل701919000001

FiberglassThreads5%15%خيوط من الياف الزجاج701919000002

Other5%15%غيرها701919009999

حصر701931000000 ـ  Mats5%15% --ـ 

صفائح رقيقة (فوال)701932000000 ـ  Thin sheets (voiles)5%15% --ـ 

701939000000

ـ غيرها من صفائح رقيقة ونسج شبكية وحصر  ـ 

وفرش (مراتب) وألواح ومنتجات مماثلة غير 

منسوجة من ألياف زجاجية

-- Other5%15%

ـ غيرها من نسج أخرى من ألياف زجاجية701959000000 Other5%15% --ـ 

701990200001
خزنات مياه معزولة حراريا مصنوعة من الياف 

زجاجية
12%15%

%15%12غيرها701990209999

ـ ألغراض العزل (الحرارة، الصوت، الكهرباء)"701990400000 ـ  ـ  "
 For insulation purposes (heat, sound 

electricity)
12%15%

701990500000
صناديق مصنعة للعدادات الكهربائية من  ـ  ـ  ـ 

 ً األلياف الزجاجية غير مجهزة كهربائيا

- - - Fiberglass cases for electric meters, 

without electrical fittings
12%15%

ـ أنابيب ومواسير701990600000 ـ  Pipes and tubes5%15%---ـ 

In rectangular blocks form5%10%بشكل كتل مستطيله720110000001

In square blocks form5%10%بشكل كتل مربعه720110000002

In round blocks form5%10%بشكل كتل مستديره720110000003

Other5%10%غيرها720110009999

حديد صب (ظهر) مخلوط بشكل كتل مستطيله720150000001 ـ 
Mixed cast Iron in the Form of Rectangular 

Blocks
5%10%

حديد صب (ظهر) مخلوط بشكل كتل مربعه720150000002 Mixed cast Iron in the Form of  square Blocks5%10%ـ 

حديد صب (ظهر) مخلوط بشكل كتل مستديره720150000003 Mixed cast Iron in the Form of  round blocks5%10%ـ 

720150000004
حديد صب (سبيجل) مخلوط بشكل كتل 

مستطيله

Mixed Spiegel cast Iron in the Form of 

Rectangular Blocks
5%10%

حديد صب (سبيجل) مخلوط بشكل كتل مربعه720150000005
Mixed Spiegel cast Iron in the Form of  

square Blocks
5%10%

حديد صب (سبيجل) مخلوط بشكل كتل مستديره720150000006
Mixed Spiegel cast Iron in the Form of  

round blocks
5%10%

Other5%10%غيرها720150009999

ـ محتوية عىل أكثر من 2% وزناً من الكربون720211000000 ـ 
-- Containing by weight more than 2 % of 

carbon
5%15%

720219000000
ـ غيرها من حديد -منجنيز محتوية عىل اكثر من  ـ 

%2 وزنا من الكربون
-- Other5%15%

ـ محتوية عىل أكثر من 55% وزناً من السيليكون720221000000 ـ 
-- Containing by weight more than 55 % of 

silicon
5%15%
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720229000000
ـ غيرها من حديد -سيلكون (سيلسيوم) محتوية  ـ 

عىل أكثر من 55% وزنا من السيلكون
-- Other5%15%

ـ منجنيز720230000000 ـ سيليكون  حديد  Ferro-silico-manganese5%12% -ـ 

ـ محتوية عىل أكثر من 4% وزناً من الكربون720241000000 ـ 
-- Containing by weight more than 4 % of 

carbon
5%15%

ـ كروم720250000000 ـ سيليكون  حديد  Ferro-silico-chromium5%15% -ـ 

ـ تنجستين"720280000000 ـ سيليكون  ـ تنجستين، حديد  حديد  ـ  "- Ferro-tungsten and ferro-silico-tungsten5%15%

720390000001
حديد ذو نقاوه 99.94% وزنا عىل االقل بشكل 

قطع مكعبه

Iron with a purity of 99.94% by weight at 

least, cut in cubic form
5%15%

720390000002
حديد ذو نقاوه 9994% وزنا عىل االقل عىل شكل 

كرات

Iron with a purity of 99.94% by weight at 

least, in balls form
5%15%

Other5%15%غيرها720390009999

Remelting scrap ingots5%15% -ـ سبائك (اينجوت) ناتجة  عن إعادة لصهر الخردة720450000000

Of the cast iron5%15%من حديد صب720510000001

Of cast iron (spiegel)5%15%من حديد صب (سبيجل)720510000002

Of iron5%15%من حديد720510000003

Of steel5%15%من صلب720510000004

ـ من خالئط صلب720521000000 Of alloy steel5%15% --ـ 

Of cast iron5%15%من حديد صب720529000001

Of cast iron (spiegel)5%15%من حديد صب (سبيجل)720529000002

Of iron5%15%من حديد720529000003

Of steel5%15%من صلب720529000004

Other5%15%غيرها720529009999

Of iron5%12%من حديد720610000001

Of steel5%12%من صلب720610000002

Other5%12%غيرها720610009999

720690000000
ـ غيرها من حديد وصلب من غير الخالئط بشكل 

سبائك (اينجوت)
others5%15%

Of iron5%10%من حديد720711000001

Of steel5%10%من صلب720711000002

Of iron5%12%من حديد720712000001

Of steel5%12%من صلب720712000002

Of iron5%12%من حديد720719000001

Of steel5%12%من صلب720719000002

others5%12%غيرها720719009999

ـ محتويه عىل 025%  وزنا أو أكثر من الكربون720720000000
- Containing by weight 0.25 % or more of 

carbon
5%12%

Of iron5%10%من حديد720810000001

Of steel5%10%من صلب720810000002

Of iron5%15%من حديد720825000001

Of steel5%15%من صلب720825000002

Of iron5%15%من حديد720826000001

Of steel5%15%من صلب720826000002

Of iron5%15%من حديد720827000001

Of steel5%15%من صلب720827000002

Of iron5%15%من حديد720836000001
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Of steel5%15%من صلب720836000002

Of iron5%15%من حديد720837000001

Of steel5%15%من صلب720837000002

Of iron5%15%من حديد720838000001

Of steel5%15%من صلب720838000002

Of iron5%15%من حديد720839000001

Of steel5%15%من صلب720839000002

Of iron5%12%من حديد720840000001

Of steel5%12%من صلب720840000002

Of iron5%15%من حديد720851000001

Of steel5%15%من صلب720851000002

Of iron5%13%من حديد720852000001

Of steel5%13%من صلب720852000002

Of iron5%15%من حديد720853000001

Of steel5%15%من صلب720853000002

Of iron5%15%من حديد720854000001

Of steel5%15%من صلب720854000002

720890000000

ـ غيرها من منتجات مسطحة بالتجليخ من 

حديد أو من صلب غير خالئطي مجلخة بالحرارة  

بشكل لفات

others5%15%

Of iron5%15%من حديد720915000001

Of steel5%15%من صلب720915000002

Of iron5%15%من حديد720916000001

Of steel5%15%من صلب720916000002

Of iron5%15%من حديد720917000001

Of steel5%15%من صلب720917000002

Of iron5%15%من حديد720918000001

Of steel5%15%من صلب720918000002

Of iron5%15%من حديد720925000001

Of steel5%15%من صلب720925000002

Of iron5%15%من حديد720926000001

Of steel5%15%من صلب720926000002

Of iron5%15%من حديد720927000001

Of steel5%15%من صلب720927000002

Of iron5%15%من حديد720928000001

Of steel5%15%من صلب720928000002

720990000000

ـ غيرها ، من منتجات مسطحة بالتجليخ من 

حديد أو من صلب غير خالئطي مجلخة بالبارد  

بشكل لفات

others5%15%

Of iron5%15%من حديد721011000001

Of steel5%15%من صلب721011000002

Of iron5%13%من حديد721012000001

Of steel5%13%من صلب721012000002

painted or covered with plumbum5%15%مطلية أو مغطاة بالرصاص721020000001

painted with mixture of plumbum and tin5%15%مطلية بخليط من الرصاص والقصدير721020000002

721030000000
ـ مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل 

الكهربائي
- Electrolytically plated or coated with zinc5%15%
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painted with Zinc5%15%مطلية بالزنك721041000001

Covered with zinc5%15%مغطاة بالزنك721041000002

721049000000
ـ غيرها من منتجات مسطحة بالتجليخ مطلية  ـ 

أو مغطاه بالزنك بطرق أخرى
others5%15%

painted or covered with chromium oxide5%12%مطلية  أو مغطاة بأكسيد الكروم721050000001

مطلية أو مغطاة بالكروم مع أكاسيد الكروم721050000002
Coated or covered with chromium with 

chromium oxides
5%12%

ـ ألمونيوم721061000000 ـ مطلية أو مغطاة بخليط زنك  ـ 
-- Plated or coated with aluminium-zinc 

alloys
5%15%

721069000000
ـ غيرها من منتجات مسطحة بالتجليخ مطلية  ـ 

أو مغطاه باأللمنيوم
-- Other5%15%

Printed5%12% مدهونة721070000001

Varnished5%12%مورنشة721070000002

Covered with plastics5%12% مغطاة بلدائن721070000003

721090000000
ـ غيرها ، من منتجات مسطحة بالتجليخ 

مدهونه أو مورنشة أو مغطاه باللدائن
- Other5%15%

Of iron5%12%من حديد721113000001

Of steel5%12%من صلب721113000002

Of iron5%12%من حديد721114000001

Of steel5%12%من صلب721114000002

721119000000

ـ غيرها من منتجات مسطة بالتجليخ من حديد  ـ 

أو صلب من غير الخالئط غير مكسوة وال مطلية 

وال مغطاه بسمك 475مم

other5%12%

Of iron5%12%من حديد721123000001

Of steel5%12%من صلب721123000002

721129000000

ـ غيرها  منتجات مسطة بالتجليخ من حديد أو  ـ 

صلب من غير الخالئط غير مكسوة وال مطلية وال 

مغطاه ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ عىل 

البارد تحتوي عىل أقل من 0.25% وزنا من الكربون

others5%12%

721190000000
ـ غيرها من منتجات مسطحة بالتجليخ غير 

مشغولة بأكثر من الجليخ بالحرارة
others5%12%

Painted5%10% مطلية721210000001

Covered5%10% مغطاة721210000002

Painted5%12% مطلية721220000001

Covered5%12% مغطاة721220000002

Painted5%12% مطلية721230000001

Covered5%12% مغطاة721230000002

Printed5%12% مدهونة721240000001

Varnished5%12%مورنشة721240000002

Covered with plastics5%12% مغطاة بلدائن721240000003

Painted5%12%مطلية721250000001

Covered5%12%مغطاة721250000002

Clad5%12% -ـ مكسوة721260000000

Of iron10%20%من حديد721310000001

Of steel10%20%من صلب721310000002

ـ غيرها، من صلب سهل القطع"721320000000 "- Other, of free-cutting steel10%20%

Of iron10%20%من حديد721391000001
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Of steel10%20%من صلب721391000002

721399000000
ـ غيرها من قضبان وعيدان مجلخة بالحراراه  ـ 

ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14مم
-- Other10%20%

- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم721410300000
- - - Of circular cross-section measuring less 

than 8mm in diameter
10%20%

- - - ذات مقطع عرضي دائري  من 8 مم - 40 مم721410400000
- - - Of circular cross-section measuring  8-

40 mm in diameter
10%20%

Other10%20% ------ غيرها721410900000

- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم721420300000
- - - Of circular cross-section measuring less 

than 8mm in diameter
10%15%

- - - ذات مقطع عرضي دائري  من 8 مم - 40 مم721420400000
- - - Of circular cross-section measuring  8-

40 mm in diameter
10%15%

Other10%15% ------ غيرها721420900000

Of iron10%20% من حديد721491000001

Of steel10%20% من صلب721491000002

721499000000

ـ غيرها قضبان وعيدان من حديد أو صلب من  ـ 

غير الخالئط غير مشغولة ذات مقطع عرضي 

مستطيل (عدا المربع)

-- Other10%20%

- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم721510300000
- - - Of circular cross-section measuring less 

than 8mm in diameter
5%20%

- - - ذات مقطع عرضي دائري  من 8 مم - 40 مم721510400000
- - - Of circular cross-section measuring  8-

40 mm in diameter
5%20%

Other5%20% ------ غيرها721510900000

- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم721550300000
- - - Of circular cross-section measuring less 

than 8mm in diameter
5%20%

- - - ذات مقطع عرضي دائري  من 8 مم - 40 مم721550400000
- - - Of circular cross-section measuring  8-

40 mm in diameter
5%20%

Other5%20% ------ غيرها721550900000

- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم721590300000
- - - Of circular cross-section measuring less 

than 8mm in diameter
5%20%

- - - ذات مقطع عرضي دائري  من 8 مم - 40 مم721590400000
- - - Of circular cross-section measuring  8-

40 mm in diameter
5%20%

Other5%20% ------ غيرها721590900000

Pieces of iron in U-shaped5%15%مقطعها بشكل حرف U من حديد721610000001

Pieces of steel in U-shaped5%15%مقطعها بشكل حرف U من صلب721610000002

Pieces of iron in I-shaped5%15%مقطعها بشكل حرف I من حديد721610000003

Pieces of steel in I-shaped5%15% مقطعها بشكل حرف I من صلب721610000004

Pieces of iron in H-shaped5%15%مقطعها بشكل حرف H من حديد721610000005

Pieces of steel in H-shaped5%15%مقطعها بشكل حرف H من صلب721610000006

Of iron5%12%من حديد721621000001

Of steel5%12%من صلب721621000002

Of iron5%12%من حديد721622000001

Of steel5%12%من صلب721622000002

Of iron5%15%من حديد721631100001

Of steel5%15%من صلب721631100002

Of iron5%15%من حديد721631200001

Of steel5%15%من صلب721631200002
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Of iron5%15%من حديد721632100001

Of steel5%15%من صلب721632100002

Of iron5%15%من حديد721632200001

Of steel5%15%من صلب721632200002

Of iron5%15%من حديد721633100001

Of steel5%15%من صلب721633100002

Of iron5%15%من حديد721633200001

Of steel5%15%من صلب721633200002

Pieces of iron in L-shaped5%15%مقطعها بشكل  L من حديد721640100001

Pieces of steel in L-shaped5%15%مقطعها بشكل  L من صلب721640100002

Pieces of iron in T-shaped5%15%مقطعها بشكل   T من حديد721640100003

Pieces of steel in T-shaped5%15%مقطعها بشكل T  من صلب721640100004

Pieces of iron in L-shaped5%15%مقطعها بشكل L  من حديد721640200001

Pieces of steel in L-shaped5%15%مقطعها بشكل L  من صلب721640200002

Pieces of iron in T-shaped5%15%مقطعها بشكل T  من حديد721640200003

Pieces ofsteel in T-shaped5%15%مقطعها بشكل T  من صلب721640200004

Of iron5%12%من حديد721650000001

Of steel5%12%من صلب721650000002

Of iron5%12%من حديد721661000001

Of steel5%12%من صلب721661000002

721669000000
ـ غيرها من زوايا واشكال خاصة ومقاطع ، غير  ـ 

مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز عىل البارد
other5%12%

Of iron5%12%من حديد721691000001

Of steel5%12%من صلب721691000002

721699000000
ـ غيرها مشكلة أو مجهزة عىل البارد، من  ـ 

منتجات مسطحة بالتجليخ
other5%12%

Of iron5%15%من حديد721710000001

Of steel5%15%من صلب721710000002

Of iron5%15%من حديد721720000001

Of steel5%15%من صلب721720000002

Of iron5%15%من حديد721730000001

Of steel5%15%من صلب721730000002

721790000000
ـ غيرها من اسالك من حديد أو من صلب من غير 

الخالئط مطلية بمعادن عادية اخر
others5%15%

bullions (Ingots)5%12%بشكل سبائك( اينجوت )721810000001

In other primary forms5%12%بأشكال أوليه أخر721810000002

ـ ذات مقطع عرضي مستطيل721891000000 ـ 
 of rectangular (Other than square) cross-

section
5%12%

With a round cross-section5%12% ذات مقطع عرضي مستدير721899000001

With a square cross section5%12% ذات مقطع عرضي مربع721899000002

Other5%12%غيرها721899009999

ـ بسمك يزيد عن 10 مم721911000000 Of a thickness exceeding 10 mm5%12% --ـ 

ـ بسمك 475 مم أو أكثر و ال تتجاوز 10 مم721912000000 ـ 
- - Of a thickness of 4.75 mm or more but 

not exceeding 10 mm
5%12%

ـ بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 475 مم721913000000 ـ 
-- Of a thickness of 3 mm or more but less 

than 4.75 mm
5%12%

ـ بسمك أقل من 3 مم721914000000 Of a thickness of less than 3 mm5%12% --ـ 
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ـ بسمك يزيد عن10 مم721921000000 Of a thickness exceeding 10 mm5%12% --ـ 

ـ بسمك 475 مم أو أكثر و ال تتجاوز 10مم721922000000 ـ 
- - Of a thickness of 4.75 mm or more but 

not exceeding 10 mm
5%12%

ـ بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 475 مم721923000000 ـ 
-- Of a thickness of 3 mm or more but less 

than 4.75 mm
5%12%

ـ بسمك أقل من 3 مم721924000000 Of a thickness of less than 3 mm5%12% --ـ 

ـ بسمك 475 مم أو أكثر721931000000 Of a thickness of 4.75 mm or more5%12% --ـ 

ـ بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 475 مم721932000000 ـ 
-- Of a thickness of 3 mm or more but less 

than 4.75 mm
5%12%

ـ بسمك يزيد عن 1 مم و لكن يقل عن 3 مم721933000000 ـ 
-- Of a thickness exceeding 1 mm but less 

than 3 mm
5%12%

ـ بسمك 05 مم أو أكثر و ال تتجاوز 1 مم721934000000 ـ 
-- Of a thickness of 0.5 mm or more but not 

exceeding 1 mm
5%12%

ـ بسمك أقل من 05 مم721935000000 Of a thickness of less than 0.5 mm5%12% --ـ 

Other5%12% -ـ غيرها721990000000

ـ بسمك 475مم أو أكثر722011000000 Of a thickness of 4.75 mm or more5%12% --ـ 

ـ  بسمك يقل عن 475 مم722012000000 Of a thickness of less than 4.75 mm5%12% --ـ 

ـ غير مشغولة بأكثر من التجليخ عىل البارد722020000000
- Not further worked than cold-rolled (cold-

reduced)
5%12%

Other5%12% -ـ غيرها722090000000

Rods5%12%قضبان722100000001

sticks5%12%عيدان722100000002

Rods5%12%قضيان722211000001

sticks5%12%عيدان722211000002

rods with a square cross section5%12%قضيان  ذات مقطع عرضي مربع722219000001

sticks with square cross section5%12%عيدان  ذات مقطع عرضي مربع722219000002

rods with a rectangular cross-section5%12%قضيان  ذات مقطع عرضي مستطيل722219000003

sticks with rectangular cross section5%12%عيدان  ذات مقطع عرضي مستطيل722219000004

Other5%12%غيرها722219009999

Rods5%10% قضبان722220000001

sticks5%10%عيدان722220000002

Other rods5%10% قضبان أُخر722230000001

Other sticks5%10%عيدان أُخر722230000002

Angles5%12% زوايا722240000001

Special forms5%12%أشكال خاصة722240000002

Clips5%12%مقاطع722240000003

Wire of stainless steel.5%10%أسالك من صلب مقاوم للصدأ722300000000

bullions5%12%سبائك722410000001

Other primary forms5%12% أشكال أولية أُخر722410000002

Other5%12% -ـ غيرها من خالئط فوالذية اخر722490000000

ـ ذات حبيبات موجهة722511000000 Grain-oriented5%12% --ـ 

ـ غيرها من صلب سيلكون722519000000 Other5%12% --ـ 

722530000000
ـ غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ،  "

بشكل لفات"

- Other, not further worked than hot-rolled, 

in coils
5%12%

722540000000
ـ غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة،  "

بشكل غير اللفات"

- Other, not further worked than hot-rolled, 

not in coils
5%12%
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722550000000
ـ غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ عىل  "

البارد"

- Other, not further worked than cold-rolled 

(cold-reduced)
5%12%

722591000000
ـ مطلية أو مغطاة بالزنك، بطريقة التحليل  ـ  "

الكهربائي"
-- Electrolytically plated or coated with zinc5%12%

Painted5%12% مطلية722592000001

Covered5%12%مغطاة722592000002

ـ غيرها من مطلية ومغطاه بالزنك بطرق اخرى722599000000 Other5%12% --ـ 

ـ ذات حبيبات موجهة722611000000 Grain-oriented5%12% --ـ 

ـ غيرها من ذات حبيبات موجهه722619000000 Other5%12% --ـ 

722620000000
ـ من صلب سريع القطع (متحمل للسرعات 

العالية )
- Of high speed steel5%12%

ـ غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة722691000000 Not further worked than hot-rolled5%12% --ـ 

ـ غير مشغولة بأكثر من التجليخ عىل البارد722692000000 ـ 
-- Not further worked than cold-rolled (cold-

reduced)
5%12%

ـ غيرها من صلب سيلكون كهربائي722699000000 Other5%12% --ـ 

Rods5%12%قضبان722710000001

sticks5%12%عيدان722710000002

Rods5%12%قضبان722720000001

sticks5%12%عيدان722720000002

%10%5ـ غيرها من صلب السيليكو - منجنيز722790000000

- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم722810100000
- - - Of circular cross-section measuring less 

than 8mm in diameter
5%12%

- - - ذات مقطع عرضي دائري  من 8 مم - 40 مم722810200000
- - - Of circular cross-section measuring  8-

40 mm in diameter
5%12%

Other5%12% - - -- - - غيرها722810900000

- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم722820100000
- - - Of circular cross-section measuring less 

than 8mm in diameter
5%12%

- - - ذات مقطع عرضي دائري  من 8 مم - 40 مم722820200000
- - - Of circular cross-section measuring  8-

40 mm in diameter
5%12%

Other5%12% - - -- - - غيرها722820900000

- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم722830100000
- - - Of circular cross-section measuring less 

than 8mm in diameter
5%12%

- - - ذات مقطع عرضي دائري  من 8 مم - 40 مم722830200000
- - - Of circular cross-section measuring  8-

40 mm in diameter
5%12%

Other5%12% - - -- - - غيرها722830900000

- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم722840100000
- - - Of circular cross-section measuring less 

than 8mm in diameter
5%12%

- - - ذات مقطع عرضي دائري  من 8 مم - 40 مم722840200000
- - - Of circular cross-section measuring  8-

40 mm in diameter
5%12%

Other5%12% - - -- - - غيرها722840900000

- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم722850100000
- - - Of circular cross-section measuring less 

than 8mm in diameter
5%12%

- - - ذات مقطع عرضي دائري  من 8 مم - 40 مم722850200000
- - - Of circular cross-section measuring  8-

40 mm in diameter
5%12%

Other5%12% - - -- - - غيرها722850900000

- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم722860100000
- - - Of circular cross-section measuring less 

than 8mm in diameter
5%12%
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- - - ذات مقطع عرضي دائري  من 8 مم - 40 مم722860200000
- - - Of circular cross-section measuring  8-

40 mm in diameter
5%12%

Other5%12% - - -- - - غيرها722860900000

Angles5%12% زوايا722870000001

Special forms5%12% أشكال خاصة722870000002

Clips5%12%مقاطع722870000003

Rods5%12% قضبان722880000001

sticks5%12%عيدان722880000002

ـ منجنيز722920000000 Of silico-manganese steel5%12% -ـ من صلب السيليكو 

Other5%12% -ـ غيرها من صلب السيليكو - منجنيز722990000000

Of slotted  iron5%15% من حديد مثقبه730110000001

Of pierced iron5%15% من حديد  مخرمه730110000002

Of slotted  steel5%15%من صلب مثقبه730110000003

Of pierced steel5%15% من صلب مخرمه730110000004

Composed of elements of iron5%15%مشكله من عناصر مجمعه من حديد730110000005

Composed of elements of steel5%15%مشكلة من عناصر مجمعه من صلب730110000006

Angles5%10% زوايا730120000001

Special forms5%10%أشكال خاصة730120000002

Clips5%10%مقاطع730120000003

Rails5%12% -ـ قضبان730210000000

transformers5%15%محوالت730230000001

Scissors and their blades5%15%مقصات وأسنة مقصات730230000002

قضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع أخر730230000003
Rods, crossbars and other cross-sectional 

elements
5%15%

Fish-plates and sole plates5%12% -ـ ألواح دعم وقواعد730240000000

Other5%12% -ـ غيرها من لوازم من حديد أو صلب730290000000

cast iron pipes and hollow tubes5%15%مواسير وأنبيب مجوفة، من حديد صب730300000001

hollow special shapes (profiles), Of cast iron5%15%أشكال خاصة (بروفيالت) مجوفة، من حديد صب730300000002

730411000001
من األنواع المستعملة في خطوط نقل 

الزيت(البترول)

types used in oil transmission lines 

(petroleum)
5%10%

types used in gas transmission lines5%10%من األنواع المستعملة في خطوط نقل الغاز730411000002

730419000000
ـ غيرها من مواسير وانابيب من صلب مقاوم  ـ 

لصداء
-- Other5%10%

types used for oil prospecting5%10%من األنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت730422000001

types used for gas prospecting5%10%من األنواع المستعملة في التنقيب عن الغاز730422000002

ـ مواسير حفر أخر730423000000 Other drill pipe5%10% --ـ 

ـ غيرها، من صلب مقاوم للصداء"730424000000 ـ  "- - Other, of stainless steel5%10%

ـ غيرها من مواسير حفر من صلب مقاوم لصداء730429000000 Other5%10% --ـ 

Of iron5%8% من حديد730431000001

Of steel without mixtures5%8% من صلب من غير الخالئط730431000002

ـ غيرها من حديد و صلب من غير الخالئط730439000000 Other5%8% --ـ 

ـ مسحوبة أو مجلخة عىل البارد730441000000 Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced)5%8% --ـ 

ـ غيرها من مسحوبة أو مجلخة عىل البارد730449000000 Other5%8% --ـ 

ـ مسحوبة أو مجلخة عىل البارد730451000000 Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced)5%8% --ـ 

ـ غيرها من مسحوبة أو مجلخة عىل البارد730459000000 Other5%8% --ـ 

730490000000
ـ غيرها من ذات مقطع عرضي دائري من خالئط 

فوالذية اخر
- Other5%8%
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Used in oil transmission lines5%15% المستعملة في خطوط نقل الزيت730511000001

Used in gas transmission lines5%15% المستعملة في خطوط نقل الغاز730511000002

Used in oil transmission lines5%15% المستعملة في خطوط نقل الزيت730512000001

Used in gas transmission lines5%15% المستعملة في خطوط نقل الغاز730512000002

ـ غيرها من ملحومة730519000000 others5%15%ـ 

المستعملة في الحفر الستخراج الزيت (البترول)730520000001
 Used in drilling for oil extraction 

(petroleum)
5%15%

Used in drilling for gas extraction5%15% المستعملة في الحفر الستخراج  الغاز730520000002

730531000000 ً ـ ملحومة طوليا Longitudinally welded5%15% --ـ 

ـ غيرها من ملحومة طولية730539000000 Other5%15% --ـ 

Other5%15% -ـ غيرها من ملحومة730590000000

730611000001
من األنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت 

(البترول)

types used in oil transmission lines 

(petroleum)
5%15%

730611000002
من األنواع المستعملة في خطوط نقل الغاز 

أنابيب ملحومة

types used in gas transmission lines, welded 

pipes
5%15%

ـ غيرها من ملحومة من صلب مقاوم لصداء730619000000 Other5%15% --ـ 

730621000001
من األنواع المستعملة في الحفر الستخراج الزيت 

(البترول)

types used in drilling for oil prospecting 

(petroleum)
5%15%

types used in drilling for gas prospecting5%15%من األنواع المستعملة في الحفر الستخراج الغاز730621000002

730629000000

ـ غيرها من مواسير تبطين وانابيب من األنواع  ـ 

المستعمله بالحفر ملحومة من صب مقاوم 

لصداء

-- Other5%15%

Of iron5%15%من حديد730630000001

Of steel5%15%من صلب730630000002

730640000000
ـ غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من  "

صلب مقاوم للصدأ         "

- Other, welded, of circular cross-section, of 

stainless steel
5%8%

730650000000
ـ غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من  "

خالئط فوالذيه أخر         "

- Other, welded, of circular cross-section, of 

other alloy steel
5%8%

Square5%15% مربع730661000001

A rectangle5%15% مستطيل730661000002

ـ ذات مقطع عرضي آخر غير دائري730669000000 Of other non-circular cross-section5%15% --ـ 

Other5%15% -ـ غيرها730690000000

joints5%15%وصالت730711000001

elbows5%15%أكواع730711000002

Sleeves5%15%أكمام730711000003

Other5%15%غيرها730711009999

ـ غيرها لوازم مواصير مصبوبة730719000000 Other5%10% --ـ 

ـ رابطات (فلنجات)730721000000 Flanges5%15% --ـ 

ـ أكواع وقطع منحنية  وأكمام، ملولبة"730722000000 ـ  "- - Threaded elbows, bends and sleeves5%12%

ـ لوازم وصل األطراف باللحام730723000000 Butt welding fittings5%15% --ـ 

ـ رابطات (فلنجات)730791000000 Flanges5%15% --ـ 

ـ أكواع و قطع منحنية وأكمام، ملولبة"730792000000 ـ  "- - Threaded elbows, bends and sleeves5%12%

ـ لوازم وصل األطراف باللحام730793000000 Butt welding fittings5%15% --ـ 

ـ غيرها من صلب مقاوم لصداء730799000000 Other5%12% --ـ 

Bridges5%12%جسور730810000001

bridges Sections5%12%مقاطع جسور730810000002

Towers5%15% أبراج730820000001
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Network commissural5%15%صواري شبكية730820000002

Doors5%10%أبواب730830000001

Windows5%10% نوافذ730830000002

Door frames5%10%أطر أبواب730830000003

windows Frames5%10%أطر نوافذ730830000004

Doorsills5%10%عتبات األبواب730830000005

fire extinguishers5%10%الحتواء أجهزة إطفاء الحريق730890100001

water pipes5%10%الحتواء  أنابيب المياه730890100002

Other5%10%غيرها730890109999

In shops5%10% في المحالت730890200001

In the workshops5%10% في االورش730890200002

In stores5%10% في المخازن730890200003

Angles5%15% زوايا730890300001

Connectors5%15%مرابط730890300002

Scaffolding5%10% سقاالت730890400001

stands for Scaffolding lifting equipment5%10%منصات لوازم شد السقاالت730890400002

Shutters5%10%مصاريع730890900001

Handrails5%10%مساند ( درابزين)730890900002

Pillars prop5%10%دعامات أعمده730890900003

slabs5%10%ألواح730890900004

Rods5%10%قضبان730890900005

Angles5%10%زوايا730890900006

Special forms5%10%أشكال خاصة730890900007

Sections Pipes and tubes5%10%مقاطع أنابيب ومواسير730890900008

Other5%10%غيرها730890909999

Electric wires, non-insulated5%15% أسالك كهربائية، غير معزولة731210100001

Electrical cables, non-insulated5%15%كوابل كهربائية، غير معزولة731210100002

731300000000

"أسالك شائكة من حديد أو صلب؛ أسالك مفتولة 

بشكل أطواق أو مفردة مسطحة وإن كانت شائكة، 

أو مزدوجة أو مفتولة فتالً رخواً من األنواع 

المستعملة في السياج من حديد أو صلب"

Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or 

single flat wire,barbed or not, and loosely 

twisted double wire, of a kind used for 

fencing, of iron or steel.

5%15%

731412000000
ـ أشرطة مـقـفلة بدون نهايات لآلالت،من صلب  ـ  "

مقاوم للصدأ"

- - Endless bands for machinery, of stainless 

steel
5%15%

Covered with zinc5%15%مغطاة  بالزنك731431000001

Zinc painted5%15% مطلية بالزنك731431000002

ـ غيرها مغطاه او مطلية بالزنك731439000000 Other5%15% --ـ 

ـ مغطاة أو مطلية بالزنك731441000000 Plated or coated with zinc5%15% --ـ 

ـ مطلية بلدائن731442000000 Coated with plastics5%15% --ـ 

ـ غيرها731449000000 Other5%15% --ـ 

Expanded metal5%15% -ـ ألواح شبكية بالتمديد731450000000

steel Nails5%15%مسامير صلب731700100001

carpentry Nails5%15% مسامير نجارة731700100002

operated with Gas5%7%تعمل بالغاز732111200001

operated with gas and other fuels5%7% تعمل بالغاز ووقود أخر732111200002

Washbasins of stainless steel5%15% مغاسل  غسيل، من صلب مقاوم للصدأ732410000001

Washsinks of stainless steel5%15%أحواض غسيل، من صلب مقاوم للصدأ732410000002

%15%5مرشات دش732490000001
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%15%5غيرها ، بما فيها االجزاء732490009999

Control Slots5%15% فتحات المراقبة732510100001

Sewer coverings5%15%أغطية البالوعات732510100002

Other5%15%غيرها732510109999

732510200000
ـ لـوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق  ـ  ـ 

وأعمدة اإلنذار من الحريق
- - - Hydrant pillars and covers5%10%

Painted5%10% مطلية732510300001

Not painted5%10% غير مطلية732510300002

732510900000
ـ غيرها من مصنوعات اخر مصبوبة من حديد  ـ  ـ 

صب أو حديد صلب
others5%10%

Control Slots5%15% فتحات المراقبة732599100001

Sewer coverings5%15%أغطية البالوعات732599100002

Other5%15%غيرها732599109999

732599200000
ـ لـوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق  ـ  ـ 

وأعمدة اإلنذار من الحريق

- - - Hydrant plates and valves and fire-alarm 

columns
5%15%

Painted5%15% مطلية732599300001

Not painted5%15% غير مطلية732599300002

rabbits cells5%12%بـيـوت األرانب732599400001

Chicken Cages5%12%أقفاص الدجاج732599400002

Hives5%12%خاليا النحل732599400003

Animals cribs5%12% معالف الحيوانات732599400004

water cannals for animals5%12%المساقي732599400005

Tillage plows5%12% أنيار الحراثة732599400006

732599900000
ـ غيرها من مصنوعات اخر مصبوبة من حديد  ـ  ـ 

صب أو حديد صلب
- - - Other5%10%

Painted5%10% مطلية732690300001

Not painted5%10% غير مطلية732690300002

Painted5%10% مطلية732690400001

Not painted5%10% غير مطلية732690400002

732690600000

ـ لوازم الـخـطـوط الكهربائية (مثل مجاري  ـ  ـ 

األسالك والكابالت والمساند والمشابك 

والحوامل) وتركيبات تعليق وتثبيت سالسل 

العازالت

- - - Fittings for electric wiring (e.g., stays, 

clips, brackets); suspension or connecting 

devices for insulator chains

5%15%

painted5%15%مطلية732690930001

Not painted5%15% غير مطلية732690930002

jewelery Boxes5%10%علب الحلي732690960001

antiques Boxes5%10%علب التحف732690960002

Cosmetic Packaging and cosmetics boxes5%10%علب معاجين ومساحيق التجميل732690960003

%15%5اصفاد (كلبشات)732690990001

%15%5غيرها732690999999

Copper not pure5%15%نحاس غير نقي740200000001

740200000002
أقطاب موجبة (انودات) من نحاس للتنقية 

بالتحليل الكهربائي

anodates of copper for electrolytic 

purification
5%15%

ـ سبائك مستطيلة القواعد ""بيليت"""740313000000 ـ  "-- Billets5%12%

Copper granules5%12%حبيبات نحاس740319000001

squared bullions(Billet)5%12%سبائك مربعه القواعد "بيليت"740319000002

Round bullions (Billet)5%12%سبائك مستديرة القواعد "بيليت"740319000003
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Triangled bullions (Billet)5%12%سبائك مثلثه القواعد "بيليت"740319000004

Other5%12%غيرها740319009999

خالئط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)740321000000 ـ  Copper-zinc base alloys (brass)5%12% --ـ 

خالئط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)740322000000 ـ  Copper-tin base alloys (bronze)5%12% --ـ 

Rods5%10%قضبان740710000001

sticks5%10%عيدان740710000002

Special forms "profiles"5%10%أشكال خاصة "بروفيالت740710000003

740721000000
ـ من خالئط أساسها النحاس والزنك (نحاس  ـ 

أصفر)
-- Of copper-zinc base alloys (brass)5%10%

740811000001
يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم عىل 

شكل لفات منتظمة

The large size of its cross section exceeds 6 

mm in the form of regular rolls
12%15%

740811000002
يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم عىل 

شكل لفات غير منتظمة

The larger size of its cross section exceeds 6 

mm in the form of irregular rolls
12%15%

740819000001
يقل مقاس مقطعها العرضي عن 6 مم عىل شكل 

لفات منتظمة

Its size cross section is less than 6 mm in the 

form of regular rolls
12%15%

740819000002
يقل مقاس مقطعها العرضي عن 6 مم عىل شكل 

لفات غير منتظمة

Its size cross section is less than 6 mm in the 

form of irregular rolls
12%15%

Other12%15%غيرها740819009999

rolled Plates5%10%ألواح  بشكل لفات740921000001

Rolled sheets5%10%صفائح  بشكل لفات740921000002

rolled Strips5%10%أشرطه  بشكل لفات740921000003

copper-zinc alloys (brass)5%12%من خالئط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)741022000001

copper-tin alloys (bronze)5%12%من خالئط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)741022000002

Copper-nickel alloys (coproonucleic)5%12%من خالئط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل)741022000003

Other5%12%غيرها741022009999

741121000000
ـ مـن خـالئـط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس  ـ 

أصفر)
-- Of copper-zinc base alloys (brass)5%12%

pure copper joints5%12%وصالت من نحاس نقي741210000001

Pure brass elbows5%12%أكواع من نحاس نقي741210000002

Pure copper sleeves5%12%أكمام من نحاس نقي741210000003

Other5%12%غيرها741210009999

joints of copper mixtures5%12%وصالت  من خالئط نحاس741220000001

elbows of copper mixtures5%12%أكواع  من خالئط نحاس741220000002

Sleeves of copper mixtures5%12%أكمام  من خالئط نحاس741220000003

Other5%12%غيرها741220009999

Stranded wire5%15%أسالك مجدولة741300000001

Cables5%15%كوابل741300000002

plaques ribbons and the similar5%15%أشرطة من أمراس مضفورة وما يماثلها741300000003

Other5%15%غيرها741300009999

Copper Hoon5%12%هاون نحاس741810000001

copper coffe cup5%12%دله قهوه من نحاس741810000002

Trays5%12%صواني741810000003

Cup Cake5%12%قالب كيك741810000004

Water Cup5%12%كاس ماء741810000005

Tea pots5%12%براد شاي741810000006

Saucepan5%12%قدر741810000007
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Dish5%12%صحن741810000008

goblet5%12%طاسه741810000009

Incubators5%12%مباخر741810000010

Sponges for polishing5%12%أسفنجات للجلي والتلميع741810000011

Gloves5%12%قفازات741810000012

A cup of tea5%12%كاس شاي741810000013

Coffee Cup5%12%كاس قهوه741810000014

Other5%12%غيرها741810009999

Bathroom chair5%10%كرسي حمام741820000001

Washbasins5%10%مغاسل741820000002

Sewage refinery5%10%مصافي بالليع741820000003

Other5%10%غيرها741820009999

Sheets5%12%صفائح750620000001

Plates5%12%ألواح750620000002

ribbons5%12%أشرطه750620000003

foils5%12%أورأق750620000004

ـ نوابض (سست)750890400000 ـ  Springs5%12% - - -ـ 

ـ غيرها من مصنوعات اخر من نيكل750890900000 ـ  Other5%12% - - -ـ 

Aluminium, not alloyed5%8% -ـ ألومونيوم غير مخلوط760110000000

خالئط ألومونيوم760120000000 Aluminium alloys5%12% -ـ 

Non-flaky, non-alloyed powders5%12%مساحيق ذات بنيه رقائقية؛ رقائق غير مخلوط760320000001

760320000002
مساحيق ذات بنيه رقائقية؛ رقائق من خالئط 

ألومونيوم

 Non-flaky, non-alloyed powders of 

aluminum alloys
5%12%

ـ يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم760511000000 ـ 
- - Of which the maximum cross-sectional 

dimension exceeds 7 mm
5%12%

ـ يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم760521000000 ـ 
- - Of which the maximum cross-sectional 

dimension exceeds 7 mm
5%12%

ـ غيرها من اسالك خالئط األلومنيوم760529000000 Other5%12% --ـ 

Non-alloyed aluminum sheets5%15%صفائح من ألومونيوم غير مخلوط760611000001

Non-alloyed aluminum plates5%15%ألواح من ألومونيوم غير مخلوط760611000002

ribbons of non-alloyed aluminum5%15%أشرطه من ألومونيوم غير مخلوط760611000003

Sheets of aluminum alloys5%12%صفائح من خالئط ألومونيوم760612000001

plates of aluminum alloys5%12%ألواح من خالئط ألومونيوم760612000002

ribbons of aluminum alloys5%12%أشرطه من خالئط ألومونيوم760612000003

ـ من ألومونيوم غير مخلوط760691000000 Of aluminium, not alloyed5%12% - -ـ 

ـ من خالئط ألومونيوم760692000000 Of aluminium alloys5%12% --ـ 

760720900000
ـ غيرها لفات الومنيوم مهيئأه للبيع بالتجزئة  ـ  ـ 

مثبتة عىل حوامل
- - - Other5%12%

joints5%12%وصالت760900000001

elbows5%12%أكواع760900000002

Sleeves5%12%أكمام760900000003

Other5%12%غيرها760900009999

761100000001
خزانات مياه معزولة حراريا لحفظ المياه 

مصنوعة من ألمنيوم تتجاوز سعتها 300لتر
5%12%

%12%5غيرها761100009999

non-insulated electric wires,5%12%  أسالك  كهربائية، غير معزولة761410100001

non-insulated electrical cables,5%12%كوابل كهربائية، غير معزولة761410100002
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ـ غيرها761410900000 ـ  other5%12%ـ 

other5%12%ـ غيرها761490000000

aluminum wire5%12%نسج من أسالك ألمونيوم761691000001

window of aluminum wire5%12%شباك من أسالك ألمونيوم761691000002

Fence netting of aluminum wire5%12% سياج شبكية من أسالك ألمونيوم761691000003

weave5%12% نسج761699210001

Metal window5%12%شباك معدنية761699210002

reticulate panels5%12%ألواح شبكية الشكل بالتمديد761699210003

painted non-motorized air vents5%12%فتحات التهوية غير اآللية مطلية761699300001

not painted Non-motorized air vents5%12% فتحات التهوية غير اآللية غير مطلية761699300002

Metal blinds (Venetian) painted5%12% ستائر معدنية (فنيسيان) مطلية761699400001

Metal blinds (Venetian) not painted5%12% ستائر معدنية (فنيسيان) غير مطلية761699400002

aspirating channels5%12% مجاري761699500001

Wires5%12% أسالك761699500002

cushions5%12%مساند761699500003

buckles5%12%مشابك761699500004

holders5%12%حوامل761699500005

Other5%12%غيرها761699509999

painted Fences5%12% أعمدة السياجات مطلية761699600001

non-painted Fence5%12%أعمدة السياجات غير مطلية761699600002

ـ غيرها من مصنوعات اخر من ألمنيوم761699900000 ـ  Other5%12% - - -ـ 

Templates12%15%قوالب780110000001

Alloy12%15%سبائك780110000002

Other12%15%غيرها780110009999

ـ محتوي وزناً عىل عنصر األنتيمون كعنصر رئيسي780191000000 ـ 
-- Containing by weight antimony as the 

principal other element
12%15%

ـ غيره من رصاص نقي غير مشغول (خام)780199000000 Other12%15% --ـ 

Sheets5%12%صفائح780411000001

ribbons5%12%اشرطة780411000002

foils5%12%اوراق780411000003

780419000000
ـ غيرها من ألواح وصفائح واشرطة وأوراق من  ـ 

رصاص
-- Other5%12%

Zinc dust5%12% -ـ غبار زنك790310000000

ـ مصنوعات أخر من مغنيسيوم810490900000 ـ  Other articles of magnesium5%12%---ـ 

Locks of a kind used for furniture12%15% -ـ مغاليق مما يستعمل لألثاث830130000000

ـ مقابض لألبواب830249100000 ـ  Door handles12%15% - - -ـ 

831110000000
ـ أقطاب لحام كهربائي مكسوة، للحام القوسي  "

الكهربائي، من معادن عادية"

- Coated electrodes of base metal, for 

electric arc-welding
12%15%



منتجات آالت وأجهزة آلية – 

األجهزة الكهربائية وأجزاءها– 

بعض أصناف السيارات وأجزاءها   – 
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Parts5%7% -ـ أجزاءمراجل توليد بخار الماء وغيره840290000000

840991200000
ـ اسطوانات(سلندرات) ومجموعة االسطوانات  ـ  ـ 

ورؤوس وقمصان االسطوانات

- - - Cylinders and cylinder blocks and 

cylinder heads, cylinder liners
5%7%

صمامات وأنابيب ادخال الوقود840991300000 ـ  ـ  Fuel inlet valves and tubes5%7% - - -ـ 

840991900000

ـ غيرها اجزاء معدة حصرا او بصوره رئيسية  ـ  ـ 

للمحركات بمكابس يتم االحتراق الداخلي فيها 

بالشرر

- - - Other5%7%

Pumps for fuel distribution5%7%مضخات توزيع الوقود841311000001

Pumps for lubrication distribution5%7%مضخات توزيع مود التشحيم841311000002

ـ مضخات الحريق841319100000 ـ  Fire pumps5%15%---ـ 

Pumps of total quantities5%15%مضخات حساب الكميات الكلية841319900001

Pumps working by pay money in advance5%15%مضخات تعمل بدفع النقود مسبقا841319900002

Pumps for price calculation5%15%مضخات احتساب السعر841319900003

Pumps for sampling5%15%مضخات انتقاء العينات841319900004

Dosing pumps5%15%مضخات لتنظيم الجرعات841319900005

Other5%15%غيرها841319909999

ـ مضخات إزاحة موجبة متناوبة، أخر"841350000000 "
- Other reciprocating positive displacement 

pumps
5%15%

Other rotary positive displacement pumps5%15% -ـ مضخات إزاحة موجبة دوارة أُخر841360000000

Submersible pumps5%15%مضخات مغمورة (غاطسة)841370000001

Other5%15%غيرها841370009999

ـ لالستعمال الزراعي841381100000 ـ  For agricultural use12%15% - - -ـ 

ـ لالستعمال المنزلي841381200000 ـ  For domestic use5%10% - - -ـ 

ـ غيرها841381900000 ـ  Other5%10% - - -ـ 

ـ للمضخات841391000000 Of pumps5%15% --ـ 

Vacuum pumps5%15% -ـ مضخات تفريغ الهواء841410000000

841430000000
ـ مضاغـط مـن األنـواع المستعملة في أجهـزة 

التبريد

- Compressors of a kind used in refrigerating 

eguipment
5%10%

841440000000
ـ مضاغط هواء مركبة عىل هياكل بدواليب وقابلة 

للقطر

- Air compressors mounted on a wheeled 

chassis for towing
5%10%

%15%12أجهزة تكييف هواء (فريون)841510100001

%15%5غيرها841510109999

%15%12تعمل بغاز الفريون841581200001

%15%5غيرها841581209999

parts5%10%ـ أجزاء، االت وأجهزة تكييف هواء841590000000

841810000000
ـ ثالجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة  "

بأبواب خارجية مستقلة"

- Combined refrigerator-freezers, fitted with 

separate external doors
5%10%

ـ غيرها من ثالجات تعمل بالضغط841829000000 Other12%15% --ـ 

841830000000
ـ مجمدات بشكل صناديق أفقيةالتتجاوزسعتها 

800لتر

- Freezers of the chest type, not exceeding 

800 L capacity
12%15%

841840000000
ـ مجمدات بشكل صناديق رأسية، ال تتجاوز  "

سعتها 900 لتر"

- Freezers of the upright type, not 

exceeding 900 L capacity
12%15%

841861000000
ـ  مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء  ـ 

الداخلة في البند 8415

- - Heat pumps other than air conditioning 

machines of heading 84.15
5%15%

ـ برادات لمياه الشرب841869100000 ـ  Potable water coolers12%15%---ـ 

ـ أجهزة تبريد المشروبات841869300000 ـ  Beverage cooling machines5%15%---ـ 

Cooling Rooms exceeding 900 liters12%15%غرف تبريد تتجاوز سعتها 900 لتر841869400001
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Freezing Rooms exceeding 900 liters12%15%غرف تجميد تتجاوز سعتها 900 لتر841869400002

841869900001
مجمدات بشكل صناديق أفقيةتتجاوزسعتها 

800لتر
Horizontal Freezers  exceeding 800 liters5%15%

841869900002
مجمدات بشكل صناديق رأسية، تتجاوز سعتها 

900 لتر
Vertical Freezers exceeding 900 liters5%15%

841869900003
اجهزة تبريد وتجميد لغرف التبريد في 

المستودعات

Cooling and freezing devices for 

warehouses refrigerated rooms
5%15%

Other5%15%غيرها841869909999

ـ وحدات إحداث البرودة تعمل بالضغط841899100000 ـ  Compression-type refrigerating units5%7%---ـ 

841899900000
ـ غيرها من معدات واالت وأجهزة تبريد أو  ـ  ـ 

تجميد اخر ، مضخات حرارية
- - - Other5%15%

Heat exchange units5%15% -ـ وحدات مبادالت حرارية841950000000

Mineral oil filter Machines and Equipment12%15%آالت وأجهزة لترشيح الزيوت المعدنية842123000001

Fuel filter Machines and Equipment12%15%آالت وأجهزة لترشيح الوقود842123000002

842131000000
ـ مرشحات لتنقية الهواء الداخل، للمحركات  ـ  "

ذات االحتراق الداخلي"

-- Intake air filters for internal combustion 

engines
12%15%

Fire extinguishers, not charged.12%15%آالت وأجهزة إطفاء الحرائق غير معباءة842410000001

Fire extinguishers,  charged.12%15%اآلت و أجهزة إطفاء حرائق معبأة842410000002

Portal or pedestal jib cranes5%8% -ـ روافع (كرين) بهياكل متحركة عىل خط حديدي842630000000

ـ ذاتية الدفع843031000000 Self-propelled5%8% --ـ 

صمامات تخفيض الضغط848110000000 Pressure-reducing valves5%10% -ـ 

848120000001
صمامات ألجهزة نقل الحركة التي تعمل 

هيدروليكياً بالزيت

Transmission device valves operating 

hydraulically by oil
5%10%

848120000002
صمامات ألجهزة نقل الحركة التي تعمل 

هيدروليكياً بالهواء المضغوط

Transmission device valves operating 

hydraulically by pressed air
5%10%

848130000000
صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد  ـ 

الرجوع)
- Check valves5%10%

صمامات األمان أو الفائض848140000000 Safety or relief valves5%10% -ـ 

848310000001
أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات 

واألعمدة المرفقية)

Transmission shafts (including camas shafts 

and the attached shafts)
5%12%

Crank shafts5%12%اعمدة الكرنكات848310000002

Friction wheels and gears5%10%تروس وعجالت االحتكاك848340000001

Balling bolts5%10%براغي ذات كرات848340000002

Shafting bolts5%10%براغي ذات دواليب848340000003

Gearboxes5%10%علب التروس848340000004

مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة848340000005
Speed reducing, doubling and shifting 

devices
5%10%

Speed shifts of hydraulic gears5%10%مغيرات السرعة ذات التعشيقات الهيدروليكية848340000006

Others5%10%غيرها848340009999

Movement regulating frames5%15%طارات منظمة الحركة848350000001

بكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة848350000002
Movement handling tackles including free 

tackles
5%15%

848360000000
ـ معشقات ووصالت مناولة ألعمدة الحركة،  "

(بما فيها الوصالت المفصلية)"

- Clutches and shaft couplings (including 

univenal joints)
5%12%

850120000001
محركات دوارة تتراوح قدرتها بين 750 وات و 375 

كيلو وات
5%15%
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850120009999
غيرها من محركات شاملة للتيارين المستمر 

والمتناوب

Other engines including direct and alternate 

currents
5%15%

850132000000
ـ تزيد قدرتها عن 750 وات وال تتجاوز 75 كيلو  ـ 

KW وات

-- Of an output exceeding 750 W but not 

exceeding 75 kW
5%15%

850133000000
ـ تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات وال تتجاوز 375  ـ 

كيلو وات

-- Of an output exceeding 75 kW but not 

exceeding 375 kW
5%15%

850212000000
ـ تزيد قدرتها عن 75 كيلـو فـولت أمبير ولكنها ال  ـ 

(KVA) 375 تتجاوز

-- Of an output exceeding 75 kVA but not 

exceeding 375 kVA
12%15%

ـ تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير850213000000 Of an output exceeding 375 kVA12%15% --ـ 

850421000000
ـ ال تزيد قدرتها عن 650 (KVA)  (حتى5 كيلو وات  ـ 

(21

-- Having a power handling capacity not 

exceeding 650 kVA
12%15%

850422000000
ـ تزيد قدرتها عن 650 (KVA) ولكن ال تتجاوز  ـ 

(KVA) 10000

-- Having a power handling capacity 

exceeding 650 kVA but not exceeding 

10,000 kVA

12%15%

850423000000(KVA ) 10000 ـ تزيد قدرتها ـ 
-- Having a power handling capacity 

exceeding 10,000 kVA
5%15%

850431000000(KVA) 1 ـ ال تزيد قدرتها عن ـ 
-- Having a power handling capacity not 

exceeding 1 kVA
5%15%

850432000000(KVA)16ولكن التتجاوز (KVA)1ـ تزيد قدرتهاعن ـ 
-- Having a power handling capacity 

exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA
5%15%

850433000000
ـ تــزيد قدرتها عن 16 ( KVA) وال تتجاوز 500   ـ 

(KVA)

-- Having a power handling capacity 

exceeding 16 kVA but  not exceeding 500 

kVA

5%15%

850434000000(KVA) 500 ـ تزيد قدرتها عن ـ 
-- Having a power handling capacity 

exceeding 500 kVA
12%15%

850710000002

مدخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من األنواع 

المستعملة إلطالق الحركة للمحركات ذات 

المكابس سعة 35 أمبير

Electric savings of lead and acid used to 

launch motors for piston engine 35 amp.
12%15%

850710000003

مدخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من األنواع 

المستعملة إلطالق الحركة للمحركات ذات 

المكابس سعة 40 أمبير

Electric savings of lead and acid used to 

launch motors for piston engine 40 amp.
12%15%

850710000004

مدخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من األنواع 

المستعملة إلطالق الحركة للمحركات ذات 

المكابس سعة 43 إىل 44 أمبير

Electric savings of lead and acid used to 

launch motors for piston engine 43 to 44 

amp

12%15%

850710000005

مدخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من األنواع 

المستعملة إلطالق الحركة للمحركات ذات 

المكابس سعة 45 أمبير

Electric savings of lead and acid used to 

launch motors for piston engine 45 amp.
12%15%

850710000006

مدخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من األنواع 

المستعملة إلطالق الحركة للمحركات ذات 

المكابس سعة 50 أمبير

Electric savings of lead and acid used to 

launch motors for piston engine 50 amp.
12%15%

850710000007

مدخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من األنواع 

المستعملة إلطالق الحركة للمحركات ذات 

المكابس سعة 55 أمبير

Electric savings of lead and acid used to 

launch motors for piston engine 55 amp.
12%15%

850710000008

مدخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من األنواع 

المستعملة إلطالق الحركة للمحركات ذات 

المكابس سعة 60 إىل 62 أمبير

Electric savings of lead and acid used to 

launch motors for piston engine 60-62 amp
12%15%
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850710000009

مدخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من األنواع 

المستعملة إلطالق الحركة للمحركات ذات 

المكابس سعة 65 إىل 68 أمبير

Electric savings of lead and acid used to 

launch motors for piston engine 65 to 68 mA
12%15%

850710000010

مدخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من األنواع 

المستعملة إلطالق الحركة للمحركات ذات 

المكابس سعة 70 إىل 74 أمبير

Electric savings of lead and acid used to 

launch motors for piston engines of 70 to 74 

mA

12%15%

850710000011

مدخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من األنواع 

المستعملة إلطالق الحركة للمحركات ذات 

المكابس سعة 75 إىل 80 أمبير

Electric savings of lead and acid used to 

launch motors for piston engine of 75 to 80 

mA

12%15%

850710000012

مدخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من األنواع 

المستعملة إلطالق الحركة للمحركات ذات 

المكابس سعة 85 إىل 88 أمبير

Electric savings of lead and acid used to 

launch motors for piston engine85 to 88 amp
12%15%

850710000013

مدخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من األنواع 

المستعملة إلطالق الحركة للمحركات ذات 

المكابس سعة 95 إىل 100 أمبير

Electric savings of lead and acid used to 

launch motors for piston engine of 95 to 100 

amp

12%15%

850710000014

مدخرات كهربائية بالرصاص-والحامض من األنواع 

المستعملة إلطالق الحركة للمحركات ذات 

المكابس سعة 115 أمبير

Electric savings of lead and acid used to 

launch motors for piston engine of 115 amp
12%15%

850710009999
غيرها من مدخرات كهربائية تعمل بالرصاص - 

والحامض

Other electric savings are operated by lead - 

acid
12%15%

Other lead-acid accumulators5%15% -ـ مدخرات أُخر بالرصاص-الحامض850720000000

ـ كادميوم850730000000 Nickel-cadmium5%15% -ـ بالنيكل 

Other generators5%15% -ـ مولدات أُخر851150000000

Connectors and power cutters12%15%مفاتيح وصل وقطع التيار853530000002

Automatic circuit breakers12%15% -ـ قاطعات التيار الذاتية853620000000

ـ قواعد لمبات853661000000 Lamp-holders12%15% --ـ 

Plates12%15%لوحات853710000001

Tablets12%15%تابلوهات853710000002

Safes12%15%خزائن853710000003

853710000004
لوحات التحكم الرقمية المندمج بها اجهزة 

المعالجة الذاتية للمعلومات

Digital control panels integrated with self-

processing information
12%15%

لوحات المفاتيح المبرمجة ألجهزة التحكم853710000005
Programmable keyboards for control 

devices
12%15%

Programmable controllers "12%15%أجهزة تحكم قابلة للبرمجة"853710000006

Other12%15%غيرها853710009999

ـ غيرها854420900000 ـ  Other12%15% - - -ـ 

854460200000
ـ أسالك كهربائية ال يزيد مقطعها العرضي عن  ـ  ـ 

10 ملم

- - - Electric cable of a cross-section not 

exceeding 10 mm
12%15%

ـ غيرها854460900000 ـ  Other12%15% - - -ـ 

870210000000
ـ مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم االشتعال 

الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)

- With only compression-ignition internal 

combustion piston engine (diesel or semi-

diesel)

5%7%

870290000000
ـ غيرها من سيارات معدة لنقل عشرة اشخاص أو 

اكثر ، بما فيهم السائق
- Other5%7%



منتجات األجهزة البصرية – 

أطر وركائب النظارات – 

بعض من أصناف األثاث – 

بعض من أصناف األلعاب– 

بعض من أصناف مصنوعات متنوعة – 
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Optic fibres5%15%ألياف بصرية900110000001

Packages of optic fibres5%15%ُحزم من ألياف بصرية900110000002

Ropes of optic fibres5%15%حبال من ألياف بصرية900110000003

Frames of plastics5%15%أطر من لدائن900311000001

Racks of plastics5%15%ركائب من لدائن900311000002

ـ عدادات مياه902820100000 ـ  Water meters12%15%---ـ 

Electricity meters12%15% -ـ عدادات كهرباء902830000000

ع )940540100001 external illumination lamps (for streets)12%15%مصابيح لإلنارة الخارجية ( للشوار

external illumination lamps(for gates)12%15%مصابيح لإلنارة الخارجية ( للبوابات )940540100002

Outdoor lighting lamps (for public parks)12%15% مصابيح لإلنارة الخارجية ( للحدائق العامة )940540100003

Lamps for external illumination (for entries)12%15% مصابيح لإلنارة الخارجية ( للمداخل )940540100004

Headlights for external lighting12%15%كشافات لالنارة الخارجية940540100005

940540100006
وحدة إنارة صمامات ثنائية باعثة للضوء 

(luminaire)
Light-emitting diode lighting unit (luminaire)12%15%

ـ  أجزاء أجهزة اناره من لدائن940592000000 Of plastics5%15% --ـ 

Puzzles of all kinds5%15%ألغاز من جميع األنواع950300900001

Other Games5%15%غيرها من العاب950300909999

ـ أراجيح دوارة، أراجيح"950890100000 ـ  ـ  "- - - Roundabouts, swings12%15%

960321000000
ـ فراجين األسنان، بما فيها فراجين أطقم  ـ  "

األسنان"

- - Tooth brushes, including dental-plate 

brushes
12%15%

Brushes for paint12%15%فراجين الدهان960340000001

Brushes for drawing12%15%فراجين الرسم960340000002

Brushes for varnish12%15%فراجين الورنيش960340000003

Other Brushes12%15%غيرها من فراجين960340009999

ألواح إردواز للكتابة ، بدون أطر961000100001
Slates and boards, with writing  surfaces, 

not framed
12%15%

ألواح إردواز للكتابة ، بأطر961000100002
Slates and boards, with writing  surfaces, 

framed
12%15%

ألواح إردواز للرسم ،  بدون أطر961000100003
Slates and boards, with drawing surfaces, 

not framed
12%15%

ألواح إردواز للرسم ،  بأطر961000100004
Slates and boards, with drawing surfaces, 

framed
12%15%


