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 النسخة 1.1

قائمة السلع 
المقرر رفع فئة رسومها الجمركية 

المطبقة حاليًا إلى الحد المثبت لدى 
منظمة التجارة العالمية

–

customs.gov.sa
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توضيح

سبق أن أصدرت الجمارك السعودية هذا المستند 
بتاريخ 27 مايو 2020 شاماًل للرسوم المطبقة 
حالًيا والسقوف التي سيتم تطبيقها بتاريخ 10 

يونيو 2020. 

هذه الوثيقة ال تغير في النسب الموضحة سابًقا 
والتغيير الوحيد هو تصنيف السلع حسب النوع 

وإضافة اللغة االنجليزية.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden ede9c518-b9ec-4642-afc3-d5e1783dde18 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: e81797d0-a664-4c26-b6d6-7e200f162696-223248796. Bu kod ile https://evrak.tim.org.tr/evrakdogrulama adresinden doğrulayabilirsiniz.

23
.6

.2
02

0 
/ 1

60
4



أصناف الحيوانات 
الحية واألغذية
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البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 10 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

4 يونيو 2020

Sheep for slaughter (males)07%ذكور الضأن معدة للذبح010410900001

Sheep  for slaughter (females)07%إناث الضأن معدة للذبح010410900002

Sheep for Festivals07%ضأن للمهرجانات010410900003

Other07%غيرها010410909999

Goats for slaughter (males)07%ذكور الماعز معدة للذبح010420900001

Goats for slaughter (females)07%إناث الماعز معدة للذبح010420900002

Other07%غيرها010420909999

Other015% غيرها من جمال اصيلة لالنسال010613900000

Fresh deer meat20%25%لحوم غزالن طازجة020890210001

Chilled deer meat20%25%لحوم غزالن مبردة020890210002

Fresh antelope meat20%25%لحوم ظباء طازجة020890210003

Chilled antelope meat20%25%لحوم ظباء مبردة020890210004

Frozen deer meat20%25%لحوم غزالن مجمدة.020890220001

Frozen antelope meat20%25%لحوم ظباء مجمدة.020890220002

Fresh wild pigeon meat20%25%لحوم حمام بري طازجة020890310001

Fresh partridge meat20%25%لحوم حجل طازجة020890310002

Fresh pheasant meat20%25%لحوم تدرج طازجة020890310003

Fresh quail meat20%25%لحوم فري (سمان) طازجة020890310004

Fresh sandpiper meat20%25%لحوم دجاج األرض طازجة020890310005

Fresh snipe meat20%25%لحوم شنقب طازجة020890310006

Fresh pterocles meat20%25%لحوم قطا طازجة020890310007

Fresh ortolan meat20%25%لحوم أرطالن طازجة020890310008

Fresh wild duck meat20%25%لحوم بط بري طازجة020890310009

Chilled wild pigeon meat20%25%لحوم حمام بري أو مبردة020890310010

Chilled partridge meat20%25%لحوم حجل أو مبردة020890310011

Chilled pheasant meat20%25%لحوم تدرج أو مبردة020890310012

Chilled quail meat20%25%لحوم فري (سمان) أو مبردة020890310013

Chilled sandpiper meat20%25%لحوم دجاج األرض أو مبردة020890310014

Chilled snipe meat20%25%لحوم شنقب أو مبردة020890310015

Chilled pterocles meat20%25%لحوم قطا أو مبردة020890310016

Chilled ortolan meat20%25%لحوم أرطالن أو مبردة020890310017

Chilled wild duck meat20%25%لحوم بط بري أو مبردة020890310018

Frozen wild pigeon meat20%25%لحوم حمام بري مجمدة020890320001

Frozen partridge meat20%25%لحوم حجل مجمدة020890320002

Frozen pheasant meat20%25%لحوم تدرج مجمدة020890320003

Frozen quail meat20%25%لحوم فري (سمان) مجمدة020890320004

Frozen sandpiper meat20%25%لحوم دجاج األرض مجمدة020890320005

Frozen snipe meat20%25%لحوم شنقب مجمدة020890320006

Frozen pterocles meat20%25%لحوم قطا مجمدة020890320007

Frozen ortolan meat20%25%لحوم أرطالن مجمدة020890320008

Frozen wild duck meat20%25%لحوم بط بري مجمدة020890320009

Smoked rooster meat12%15%لحوم ديوك مدخن021099000001

Salted rooster meat12%15%لحوم ديوك مملحه021099000002

Dried rooster meat12%15%لحوم ديوك مجففه021099000003

لحوم ديوك مضافا لها مساحيق صالحه لألكل021099000004
Rooster meat formulated with edible 

powders
12%15%

Smoked chicken12%15%لحوم دجاج مدخن021099000005
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البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 10 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

4 يونيو 2020

Salted chicken12%15%لحوم دجاج مملحه021099000006

Dried chicken12%15%لحوم دجاج مجففه021099000007

Chicken formulated with edible powders12%15%لحوم دجاج مضافا لها مساحيق صالحه لألكل021099000008

Smoked turkey meat12%15%لحوم ديوك روميه مدخنه021099000010

Salted turkey meat12%15%لحوم ديوك روميه مملحه021099000011

Dried turkey meat12%15%لحوم ديوك روميه مجففه021099000012

021099000013
لحوم ديوك روميه مضافا لها مساحيق صالحه 

لألكل

Turkey meat formulated with edible 

powders
12%15%

Smoked female turkey meat12%15%لحوم دجاج رومي مدخنه021099000014

Salted female turkey meat12%15%لحوم دجاج رومي مملحه021099000015

Dried female turkey meat12%15%لحوم دجاج رومي مجففه021099000016

021099000017
لحوم دجاج رومي مضافا لها مساحيق صالحه 

لألكل

Dried female turkey formulated with edible 

powders
12%15%

Other12%15%غيرها021099009999

Tilapias (Oreochromis spp.)0%12% - --- سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)030271000000

030272000000
-- سمك سلور (من انواع بانجاسيوس سيلوروس، 

ايكنالوروس )

--Catfish (Pangasius spp., Silurus 

spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.)
0%12%

Seabass (Dicentrarchus spp.)0%8% ---- سمك قاروس (من نوع ديسنتراركوس)030284000000

030285000000
-- سبيطي(سمك سيبريم، شعوميات مثل شعم، 

نهاش فسكر، قرقفان،كوفر، سباريداي)
-- Seabream (Sparidae)0%8%

Tilapias (Oreochromis spp.)5%6% ---- سمك بلطي030323000000

030324000000
--سمك سلور(من انواع بانجاسيوس، سيلوروس، 

كالرياس، ايكتالوروس)

-- Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.)
5%6%

030389910000
---- سمك سيبريم(شعوميات مثل شعم 

سباريداي) (سبيطي، نهاش، فسكر، قرقفان، كوفر)

---- Seabream (bareed silvery, banded) 

(Sparidae)
5%6%

Tilapias (Oreochromis spp.)5%8% ---- سمك بلطي(من نوع أوريوكروميس)030431000000

030432000000
-- سمك سلور(من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، 

كالرياس، ايكتالوروس)

-- Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.)
5%8%

030451000000

_ _ سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمـك 

سلـور (من أنـواع بانجـاسيوس، سيلـوروس، 

كالريـاس،  ايكتالـوروس)، سمـك شبـوط 

(سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، 

ستينوفارينجودون، آيدلـوس، من نوع 

هيبوفثالميكثيس ، ومن نـوع سيرهينـوس،   

ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتال كاتال و 

البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس 

هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليـس "ثعبان 

البحر" (من نوع انجـويال)،   سمك البياض النيلي 

"سمك نهر النيل" (التس نيلـوتيكوس)، سمـك 

رأس الثعبان (من نوع تشانـا)

- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo 

spp.

5%8%
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البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 10 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

4 يونيو 2020

030493000000

_ _  سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمـك 

سلـور (من أنـواع بانجـاسيوس، سيلـوروس، 

كالريـاس،  ايكتالـوروس)، سمـك شبـوط 

(سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، 

ستينوفارينجودون، آيدلـوس، من نوع 

هيبوفثالميكثيس ، ومن نـوع سيرهينـوس،   

ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتال كاتال و 

البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس 

هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليـس "ثعبان 

البحر" (من نوع انجـويال)،   سمك البياض النيلي 

"سمك نهر النيل" (التس نيلـوتيكوس)، سمـك  

رأس الثعبان (من نوع تشانـا)

-- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo 

spp.

5%12%

030531000000

_ _ سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك 

سلـور  (من أنواع بانجاسيوس، سيلـوروس، 

كـالريـاس،  ايكتالوروس)، سمك شبوط 

(سبرينـوس كـاربيـو،  كاراسيوس كـاراسيـوس، 

ستينـوفـارينجـودون، آيدلوس، من نـوع 

هيبوفثالميكثيس ، ومـن نـوع  سيرهينوس، 

ميلوفارينجـودون بيسـوس ، من أنواع كاتال كاتال و 

البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس 

هوفيني وميجالوبراما))، سمك أنقليـس "ثعبان 

البحر" (من نوع انجـويال)،   سمك البياض النيلي 

"سمك نهر النيل" (التس نيلـوتيكوس)، سمـك  

رأس الثعبان (من نوع تشانـا)

- - Tilapias (Oreochromis spp.) catfish 

(Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., 

Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, 

Carassiuscarassius, Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp.,Cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus), eels 

(Anguilla sp

5%8%

030544000000

_ _  سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمـك 

سلـور (من أنـواع بانجـاسيوس، سيلـوروس، 

كالريـاس، ايكتالـوروس)، سمـك شبـوط 

(سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، 

ستينوفارينجودون، آيدلـوس، من نوع 

هيبوفثالميكثيس ، ومن نـوع سيرهينـوس،   

ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتال كاتال و 

البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس 

هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليـس "ثعبان 

البحر" (من نوع انجـويال)،   سمك البياض النيلي 

"سمك نهر النيل" (التس نيلـوتيكوس)، سمـك  

رأس الثعبان (من نوع تشانـا).

-- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo 

spp.,

5%8%

030552000000

- - سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمـك 

سلـور  (من أنـواع انجـاسيوس، سيلـوروس، 

كالريـاس،ايكتالـوروس)، سمـك شبـوط 

(سبرينوس، كاراسيوس ، ستينوفارينجودون، 

آيدلـوس، من نوع هيبوفثالميكثيس ، ومن نـوع 

سيرهينـوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من 

أنواع كاتال كاتال و البيو،

-- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo 

spp.,

5%8%
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البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 10 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

4 يونيو 2020

030553000000

- - أسماك من عائلة برجماسيروتيدا، 

يوكليكثيداي، جاديداي، ماكروريدا، ميالنونيدا، 

موريداي، و مـورينوليبيديداي، عدا أسماك القد 

(جـادوس مـوروا أو جـادوس أوجـاك أوجادوس 

ماكروسيفالوس)

-- Fish of the families Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and 

Muraenolepididae, other than cod (Gadus 

morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

5%12%

030564000000

_ _ سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمـك 

سلـور  (من أنـواع بانجـاسيوس، سيلـوروس، 

كالريـاس، ايكتالـوروس)، سمـك شبـوط 

(سبرينوس، كاراسيوس ، ستينوفارينجودون، 

آيدلـوس، من نوع هيبوفثالميكثيس ، ومن نـوع 

سيرهينـوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من 

أنواع كاتال كاتال و البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، 

لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) سمك 

أنقليـس "ثعبان البحر" (من نوع انجـويال)،   سمك 

البياض النيلي "سمك نهر النيل" (التس 

نيلـوتيكوس)، سمـك  رأس الثعبان (من نوع 

تشانـا).

-- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo 

spp.,

5%12%

030616000000
-- ربيان المياه الباردة (قريدس أو 

جمبري)(بندالوس، كرنجون)

-- Cold-water shrimps and prawns (Pandalus 

spp., Crangon crangon)
0%6%

Other shrimps and prawns0%6% ---- ربيان آخر(قريدس أو جمبري)030617000000

%12%0ربيان المياه الباردة حية030635000003

%12%0ربيان المياه الباردة (طازج أو مبرد)030635000004

%12%0ربيان (قريدس، جمبري) اخر، حي030636000003

%12%0-- ربيان (قريدس وجمبري) اخر، طازج أو مبرد030636000004

Shrimps and prawns0%12% --- - ربيان ( قريدس أو جمبري) أخر.030695000000

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
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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%

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
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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

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
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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

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
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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%

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
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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

Of fowls of the species Gallus domesticus20%25%  --بيض من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس040721000000

040729000000
 غيره من بيض دجاج من نوع جالوس 

دوميستيكوس
-- Other20%25%

Other5%25% -غيره بيض طازج اخر040790000000

Other0%15% -ـ غيرهـــا من بطاطس070190000000

Tomatoes, fresh or chilled.0%15%بندورة طازجة أو مبردة070200000000

ـ بصل للطعام (أخضر أو يابس القشرة)070310110000 ـ  ـ  Onions for food (green or dry rind)0%15% - - - -ـ 

جزر ولفت بقلي070610000000 Carrots and turnips0%15% -ـ 

Cucumbers and gherkins, fresh or chilled .0%15%"خيار وقثاء، خيار محبب، طازجة أو مبردة "070700000000

Aubergines (egg-plants)0%15% -ـ باذنجان070930000000

070960000000
ـ أثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا 

(فليفلة أو فلفل)

- Fruits of the genus Capsicum or of the 

genus Pimenta
0%15%

Olives0%15% ---- زيتون070992000000

Marrow0%15% ------ كوسة070999100000

Okra0%15% ------ باميا070999200000

Parsley0%15% ------ بقدونس070999300000

Coriander0%15% ------ كزبرة070999400000

Sweet corn,  fresh or chilled0%12%ذرة حلوة وان كانت عىل أكوازها طازجة أو مبردة070999900001

other0%12%غيرها070999909999

طازج080420100000 ـ  ـ  Fresh0%15% - - -ـ 

جـاف080420200000 ـ  ـ  Dried0%15% - - -ـ 

ـ بطيخ أخضر…080711000000 Watermelons0%15% --ـ 

ـ بطيخ أصفر (شمام و قاوون)080719100000 ـ  Melon (muskmelon)0%15% - - -ـ 

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 نشاء أراروت110819200000 ـ  Arrowroot starch5%10%---ـ 

ـ نشاء لب النخل الهندي (ساجو)110819300000 ـ  Sago starch5%10%---ـ 

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

Virgin Olive oil, suitable for consumption5%12%زيت زيتون بكر  صالح لالستهالك150910000001

زيت زيتون بكر موقد  لألغراض الصناعية150910000002
Virgin olive oil , lighted for industrial 

purposes
5%12%

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

ـ غيرهـــا من سوائل سكرية أخر170290900000 ـ  Other5%12% - - -ـ 

ـ محشوة باللحم190220100000 ـ  Stuffed With meat12%15% - - -ـ 

ـ محشوة باألسماك أو القشريات أو الرخويات190220200000 ـ  ـ 
- - - Stuffed With fish, custaceans and 

molluscs
12%15%

بطاطا (بطاطس) محضرة بغير الخل غير مجمدة200520000001
Potatoes, prepared with other than vinegar, 

not frozen
12%15%

200520000002
بطاطا (بطاطس) محضرة بغيرحمض الخليك غير 

مجمدة

Potatoes, prepared with other than acetic 

acid, not frozen
12%15%

بطاطا (بطاطس)محفوظة بغير الخل غير مجمدة200520000003
Potatoes, preserved with other than 

vinegar, not frozen
12%15%

200520000004
بطاطا (بطاطس)محفوظة بغيرحمض الخليك 

غير مجمدة

Potatoes, preserved with other than acetic 

acid, not frozen
12%15%

200540000001
بازالء (بيزوم ساتيفيوم)محضرة بغير الخل غير 

مجمدة

Peas (Pisum sativum), prepared with other 

than vinegar, not frozen
12%15%

200540000002
بازالء (بيزوم ساتيفيوم)محضرة بغير حمض 

الخليك غير مجمدة

Peas (Pisum sativum), prepared with other 

than acetic acid, not frozen
12%15%

200540000003
بازالء (بيزوم ساتيفيوم)محفوظة بغير الخل غير 

مجمدة

Peas (Pisum sativum), preserved with other 

than vinegar, not frozen
12%15%

200540000004
بازالء (بيزوم ساتيفيوم)محفوظة بغير حمض 

الخليك مجمدة

Peas (Pisum sativum), preserved with other 

than acetic acid, frozen
12%15%

200931110000
---- عصير ليمون قيمة بريكس التزيد عن 20 غير 

مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخر.

---- Lemon juice,  of Brix value not exceeding 

20,  not containing added sugar or other 

sweetening matter.

5%15%

200931120000
---- عصير ليمون قيمة بريكس التزيد عن 20 

مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخر

---- Lemon juice,  of Brix value not exceeding 

20,  containing added sugar or other 

sweetening matter.

5%15%

200950100000
--- عصير طماطم (بندوره) غير مضاف إليه سكر أو 

مواد تحلية أخر.

--- Tomato juice, not containing added sugar 

or other sweetening matter.
5%15%

200950200000
--- عصير طماطم (بندوره)،  مضاف إليه سكر أو 

مواد تحلية أخر.

--- Tomato juice, containing added sugar or 

other sweetening matter.
5%15%

200961100000

--- عصير عنب (بما فيه سالفة العنب) ، قيمة 

بريكس ال تزيد عن 20 ، غير مضاف إليه سكر أو 

مواد تحلية أخر.

--- Grape juice (including grape must), of 

Brix value not exceeding 20,  not containing 

added sugar or other sweetening matter.

5%15%

200961200000

--- عصير عنب (بما فيه سالفة العنب)، قيمة 

بريكس التزيد عن 20 ، مضاف إليه سكر أو مواد 

تحلية أخر.

--- Grape juice (including grape must), of 

Brix value not exceeding 20,   containing 

added sugar or other sweetening matter.

5%15%

200989220000
---- عصير منجا، غير مركز وغير مضاف إليه سكر 

أو مواد تحلية أخر.

----  Mango juice, not concentrated, not 

containing added sugar or other sweetening 

matter.

5%10%

200989230000
---- عصير منجا، غير مركز مضاف إليه سكر أو 

مواد تحلية أخر.

----  Mango juice, not concentrated, 

containing added sugar or other sweetening 

matter.

5%10%

200989240000
---- عصير منجا، مركز غير مضاف إليه سكر أو 

مواد تحلية أخر.

----  Mango juice, concentrated, not 

containing added sugar or other sweetening 

matter.

5%10%
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200989250000
---- عصير منجا، مركز مضاف إليه سكر أو مواد 

تحلية أخر.

----  Mango juice, concentrated, containing 

added sugar or other sweetening matter.
5%10%

200989320000
---- عصير جوافة غير مركز غير مضاف إليه سكر أو 

مواد تحلية أخر.

---- Guava juice, not concentrated, not 

containing added sugar or other sweetening 

matter,

5%10%

200989330000
---- عصير جوافة غير مركز مضاف إليه سكر أو 

مواد تحلية أخر.

---- Guava juice, not concentrated, 

containing added sugar or other sweetening 

matter.

5%10%

200989340000
---- عصير جوافة مركز غير مضاف إليه سكر أو 

مواد تحلية أخر.

---- Guava juice, concentrated, not 

containing added sugar or other sweetening 

matter.

5%10%

200989350000
عصير جوافة مركز مضاف إليه سكر أو مواد تحلية 

أخر.

Guava juice, concentrated, containing added 

sugar or other sweetening matter.
5%10%

200989420000
---- عصير جزر غير مركز غير مضاف إليه سكر أو 

مواد تحلية أخر.

---- Carrots juice, not concentrated, not 

containing added sugar or other sweetening 

matter.

5%10%

200989430000
---- عصير جزر غير مركز مضاف إليه سكر أو مواد 

تحلية أخر.

---- Carrots juice, not concentrated, 

containing added sugar or other sweetening 

matter.

5%10%

200989440000
---- عصير جزر مركز غير مضاف إليه سكر أو مواد 

تحلية أخر.

---- Carrots juice, concentrated, not 

containing added sugar or other sweetening 

matter.

5%10%

200989450000
---- عصير جزر مركز مضاف إليه سكر أو مواد 

تحلية أخر

---- Carrots juice, concentrated, containing 

added sugar or other sweetening matter.
5%10%
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Pure Magnesium Oxide5%15%أوكسيد المغنيسيوم النقي251990100001

Calcareous Magnesium Oxide5%15%أوكسيد المغنيسيوم  المكلس251990100002

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

Bulk  waterier lime12%15%كلس مائي (نورة) سائب252230000001

Loaded waterier lime12%15%كلس مائي (نورة) معبأ252230000002

red arsenic (realgar)5%15%الرهج االحمر " ريالجار" ثاني كبريتيد الزرنيخ253090190001

Yellow arsenic (realgar), trisulphide arsenic5%15%الرهج االصفر " اوربيمنت "  ثالث كبريتيد الزرنيخ253090190002

naphthalene5%15%نفتالين270740000001

nephthalene solute5%15%نفتالين مذاب270740000002

naphthalene sulfonate powder, beta5%15%بودرة سلفونات النفتالين بيتا270740000003

naphthalene formaldehyde5%15%نفاتلين فور مالديهايد270740000004

ـ للفرامل الهيدروليكية271019940000 ـ  ـ  For hydraulic brakes5%10% - - - -ـ 

Petroleum bitumen5%15% -ـ قار نفطي271320000000

bitumenous shale12%15%شيست قاري271410000001

oil shale12%15%شيست زيتي271410000002

tar sand12%15%رمال قطرانية271410000003

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 bitumen
12%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

280300000000
"كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، 

غيره داخلة أو مذكورة في مكان آخر)"

Carbon (carbon blacks and other forms of 

carbon not elsewhere specified or included).
5%5.50%

280461000000
ـ محتوي عىل ما ال يقل عن9999% من  ـ 

السيليسيوم

- - Containing by weight not Iess than 99.99 

% of silicon
5%5.50%

حمض فسفوريك280920100000 ـ  ـ  Phosphoric acid5%5.50%---ـ 

tetrachloroauric acid5%5.50%حمض التترافلورويوريك281119900001

Hypochlorous acid5%5.50%حمض الهيبوكلوروز281119900002

chloric acid5%5.50%حمض الكلوريك281119900003

perchloric acid5%5.50%حمض بيركلوريك281119900004
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other5%5.50%غيرها281119909999

ـ ثاني أوكسيد السيليسيوم281122000000 Silicon dioxide5%5.50% --ـ 

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

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

Aluminium hydroxide5%5.50% -ـ هيدروكسيد األلمنيوم281830000000

titanium oxide5%5.50%أوكسيد التيتانيوم282300000001

titanium dioxide5%5.50%ثاني اوكسيد التيتانيوم282300000002

other5%5.50%غيرها282300009999

Calcium chloride5%5.50%ـ كلوريد الكالسيوم282720000000

Sodium sulphides5%5.50% ـ كبريتدات الصوديوم283010000000

Sodium sulphites5%5.50% -ـ كبريتيتات الصوديوم283210000000

ـ من مغنيزيوم283321000000 Of magnesium5%5.50% --ـ 

ـ من المنيوم283322000000 Of aluminium5%5.50% --ـ 

ـ من باريوم283327000000 Of barium5%5.50% --ـ 

ـ من الصوديوم283410100000 ـ  Of Sodium5%5.50% - - -ـ 

ـ من الكالسيوم283410400000 ـ  Of Calcium5%5.50% - - -ـ 

283525000000
ـ هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات  ـ 

ثنائي الكالسيوم)

- - Calcium hydrogenorthophosphate  

("dicalcium phosphate ")
5%5.50%

283531000000
ـ ثالث فوسفات الصوديوم (ثالث بولي فوسفات  ـ 

الصوديوم)

- - Sodium triphosphate ( sodium 

tripolyphosphosphate )
5%5.50%

حمض بروفوسفات الصوديوم283539100000 ـ  ـ  Sodium prophosphate acid5%5.50% - - -ـ 

Disodium carbonate5%5.50% -ـ كربونات ثنائي الصوديوم283620000000

283630000000
ـ كربونات الصوديوم الهيـدروجينيــة (ثاني 

كربونات الصوديوم)

- Sodium hydrogencarbonate (sodium 

bicarbonats)
5%5.50%

ـ من صوديوم284170100000 ـ  Of sodium5%5.50% - - -ـ 

ـ برومو ميثان (ميثيل بروميد)290339200000 ـ  Bromomethane (methyl bromide)5%5.50%---ـ 

290339900001(HFC-134a غاز تبريد) رابع فلورو ايثان
TETRAFLUOROETHANE (refrigerant HFC ' 

134a=
5%5.50%

290339900002(HFC-152a غاز تبريد) ثاني فلورو ايثانDifluoroethane (refrigeratant HFC-152a)5%5.50%

290339900003(HFC-227/FM200) هيبتا فلورو بروبانHeptafluoropropane (HFC-227 /FM200)5%5.50%

Freon 235%5.50%ثالث فلورو ميثان (غاز فريون 23)290339900004

290339900005(1234YF غاز تبريد) 2.3.3.3رابع فلورو بروبين-tetrafluoropropene5%5.50%

290339900006(R236Fa) 1.1.1.3.3.3سادس فلورو بروبين  ( غاز تبريد-Hexafluoropropane5%5.50%

290339900007R-125 خامس فلورو ايثانPentafluoroethane R-1255%5.50%

290339900008R-143a 10101- ثالث فلورو ايثانtrifuoroethane R-143a5%5.50%

290339900009R-32 ثاني فلورو ميثانdifluoromethane R-325%5.50%

290339900010(ENOVATE 245FA)5.50%5خامس فلورو بروبين%

Other5%5.50%غيرها290339909999

Chlorodifluoromethane5%5.50% ---- كلوروثاني فلوروميثان290371000000

ـ ثنائي كلورو فلورو إيثانات290373000000 Dichlorofluoroethanes5%5.50% --ـ 

Trichlorofluoromethane5%5.50%ثالث كلورو فلورو ميثان290377990001

Dichlorodifluoromethane 5%5.50%ثاني كلورو ثاني فلورو ميثان290377990003

other5%5.50%غيرها290377999999

290379100000
ـ  مشتقات أخر من الميثان أو اإليثان أو  ـ  ـ 

البروبين المهلجنة فقط مع الفلور والكلور

--- Methan, ethane or propane derivatives, 

halogenated only with fluorine & chlorine
5%5.50%

290410000000
ـ مشتقات مسلفنة فقط ، أمالحها وأستيراتها  "

اإليثيلية"

- Derivatives containing only sulpho groups, 

their salts and ethyl esters
5%5.50%
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ـ أول (كحول البوتيل العـادي)290513000000 ـ بوتان ـ1 Butan -1- ol (n-butyl alcohol)5%5.50% - -ـ 

ـ بوتانوالت أُخر290514000000 Other butanols5%5.50% --ـ 

ـ ديول)290532000000 ـ 1و 2 ـ بروبلين جاليكول (بروبان   Propylene glycol (propane-1,2-diol)5%5.50% - -ـ 

Pentanetriol5%5.50%بنتانتريول290549000001

Hexanetriol5%5.50%هكسانتريول290549000002

Other5%5.50%غيرها290549009999

ـ غيرها من فينوالت أحادية290719000000 other5%5.50%ـ 

Pyrocatechol (1,2-dihydroxybenzene)5%5.50%بيروكاتيشول (أورثو ثنائى هيدروكسى بنـزين)290729000001

Hexylresorcinol5%5.50%هكسيل ريزورسينول290729000002

Heptylresorcinol 5%5.50%هبيتل ريزورسينول290729000003

290729000004
2، 5 ثنائى ميثيل هيدروكينون (2، 5 - ثنائى ميثيل 

كينول)

DIMETHYL HYDROQUINONE (2, 5 5, 2 

dimethyl quinol)
5%5.50%

Other5%5.50%غيرها290729009999

ـ غيرها290949000000 Other5%5.50% --ـ 

290950000000

ـ فينوالت  ـ كحوالت  ـ فينوالت ، أثيرات  ـ أثيـرات  "

ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة 

أوالمنترزة       "

- Ether-phenols, Ether-alcohol-phenols and 

their Halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives

5%5.50%

ـ غيرها290960900000 ـ  other5%5.50%ـ 

Mesityl oxide5%5.50%أكسيد الميزيتيل291419000001

Other5%5.50%غيرها291419009999

خالت األثيل291531000000 ـ  Ethyl acetate5%5.50% --ـ 

Methyl acetate5%5.50%خالت المثيل291539000001

n- Propyl and isopropyl acetate5%5.50%خالت البروبيل واأليزوبروبيل العادى291539000002

Isobutyl acetate5%5.50%خالت األيزوبيوتيل291539000003

n-Pentyl acetate (n-amyl)5%5.50%خالت البنتيل العادى ( األميل العادى )291539000004

Ethoxyethyl acetate 5%5.50%-2خالت 2 - إيثوكسى إيثيل291539000005

Benzyl acetate5%5.50%خالت البنـزيل291539000006

Glycerol acetate5%5.50%خالت الجليسرول291539000007

Other5%5.50%غيرها291539009999

Calcium stearate5%5.50%ستيارات الكالسيوم291570900001

Zinc stearate5%5.50%ستيارات الزنك291570900002

Aluminum stearate5%5.50%ستيارات األلومنيوم291570900003

Copper stearate5%5.50%ستيارات النحاس291570900004

Lead stearate5%5.50%ستيارات الرصاص291570900005

Other5%5.50%غيرها291570909999

حمض إكريليك وأمالحه291611000000 ـ  Acrylic acid and its salts5%6.50% --ـ 

ـ أستيرات حمض إكريليك291612000000 Esters of acrylic acid5%6.50% --ـ 

حمض ميثاكريليك291613000000 ـ  Methacrylic acid5%6.50% - -ـ 

291639000001
أحماض النتروبنـزويك (أورثو - وميتا- وبارا) 

نيروبنزويل

Nitrobenzoic acids (meta-, ortho- and para-) 

and their salts and esters
5%6.50%

291639000002
كلوريدات النتروبنـزويل ( أورثو - وميتا - وبارا) 

فيتروبنزويل

Nitrobenzoyl chlorides (meta-, ortho- and 

para-)
5%6.50%

Chlorobenzoic acids 5%6.50%أحماض الكلوروبنـزويك291639000003

Dinitrobenzoic acids5%6.50%أحماض ثاني كلوروبنـزويك291639000004

Phenylpropionic acid5%6.50%حمض فينيل بوروبونيك291639000005

Naphthoic acid5%6.50%حمض نفثويك291639000006

Cinnamic acid5%6.50%حمض السناميك291639000007
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Potassium cinnamate5%6.50%سينامات البوتاسيوم291639000008

Sodium cinnamate5%6.50%سينامات الصوديوم291639000009

Methyl cinnamate5%6.50%سينامات المثيل291639000010

Ethyl cinnamate5%6.50%سينامات اإلثيل291639000011

Benzyl cinnamate5%6.50%سينامات البنـزيل291639000012

Propyl cinnamate5%6.50%سينامات البروبيل291639000013

Other5%6.50%غيرها291639009999

ـ أنهيدريد مالِيك291714000000 Maleic anhydride5%6.50% --ـ 

Maleic acid5%6.50%حمض مالييك291719000001

Malonic acid5%6.50%حمض مالونيك291719000002

Succinic acid5%6.50%حمض سكسينيك291719000003

Other5%6.50%غيرها291719009999

ـ أستيرات أُخر من حمض اورثوفثاليك291734000000 Other esters of orthophthalic acid5%6.50% --ـ 

ـ أنهيدريد فتاليك291735000000 Phthalic anhydride5%6.50% --ـ 

291829000001
حمض سلفوساليسيليك (حمض ساليسيل 

سلفونيك)
Sulfosalicylic acid5%6.50%

Parahedroxy  acid5%6.50%حمض الباراهيدروكسى291829000002

Methyl benzoate parahedroxy5%6.50%الباراهيدروكسى بنـزوات المثيل291829000003

Ethyl benzoate parahedroxy5%6.50%الباراهيدروكسى بنـزوات اإلثيل291829000004

Propyl benzoate parahedroxy5%6.50%الباراهيدروكسى بنـزوات البروبيل291829000005

Crisotinic acids5%6.50%أحماض كريزوتينيك291829000006

Acetyl crisotinic acids5%6.50%أحماض إستيل كريزوتينيك291829000007

Gallic acid5%6.50%أحماض العفصيك (جاليك)291829000008

Basic bismuth galls5%6.50%عفصات (جاالت) البزموت القاعدية291829000009

Methyl galls5%6.50%عفصات (جاالت) المثيل291829000010

Propyl galls5%6.50%عفصات (جاالت) البروبيل291829000011

Hydroxy naphthoic acids5%6.50%أحماض هيدروكسى نفثويك291829000012

Hydroxy anthracene carboxylic acids5%6.50%أحماض هيدروكسى إنثراسين كربوكسيليك291829000013

Other5%6.50%غيرها291829009999

ـ  غيرها من استرات الفوسفيت وأمالحة292090900000 ـ  Other5%6.50%ـ 

292119990000
ـ غيرها من ميثيل أمين وثنائي أو ثالثي ميثيل  ـ  ـ  ـ 

أمين وأمالحها
- - - - Other5%6.50%

ـ إيثلين ثنائي أمين وأمالحه292121000000 Ethylenediamine and its salts5%6.50% --ـ 

ـ سداسي ميثيلين ثنائي أمين وأمالحه292122000000 Hexamethylenediamine and its salts5%6.50% --ـ 

Hexamethylenetetramine (hexamine)5%6.50% - -- - هيكسا ميثيلين تترامين (هيكسامين)292129000001

Other5%6.50% - -- - غيرها292129009999

NN-alkyl cry dual Secretaries5%6.50% - الكيل تولولين ثنائى أمينات292159000001

Benzedine5%6.50%بنـزيدين292159000002

Amino - diphenylamines5%6.50%أمينو - وداى أمينو ثنائى فينيل أمينات292159000003

Diamino stilbene5%6.50%ثنائى أمينو ستلبين292159000004

Other5%6.50%غيرها292159009999

ـ غيرها من أحماض أمينية ،292249000000 Other5%6.50%ـ 

Ureines5%6.50%يوريدات292419000001

Carbamate5%6.50%كربامات292419000002

Glutamine5%6.50%جلوتامين292419000003

Other5%6.50%غيرها292419009999

Dimethyl 4-(methyl theo) phenyl phosphate5%6.50%داي ميثيل 4 – (ميثيل ثيو) فينيل فوسفيت293090190001

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden ede9c518-b9ec-4642-afc3-d5e1783dde18 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: e81797d0-a664-4c26-b6d6-7e200f162696-223248796. Bu kod ile https://evrak.tim.org.tr/evrakdogrulama adresinden doğrulayabilirsiniz.

23
.6

.2
02

0 
/ 1

60
4



  21 / 86

البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 10 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

4 يونيو 2020

Other5%6.50%غيرها293090199999

ـ  غيرها293139900000 ـ  Other5%6.50% - - -ـ 

N-Methylperfluorooctane sulphonamide5%6.50% -ـ سلفوناميد N- ميثيل مشبع بفلورواوكتان293510000000

N-Ethylperfluorooctane sulphonamide5%6.50% -ـ سلفوناميد N- ايثيل مشبع بفلورواوكتان293520000000

293530000000
ـ (2-هيدروكسي ايثيل )  Nايثيل ـ -N ـ سلفوناميد

مشبع بفلورواوكتان

- N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl) 

perfluorooctane sulphonamide
5%6.50%

293540000000
ـ مشبع  Nـ (2-هيدروكسي ايثيل ) ـ  N ـ سلفوناميد

بفلورواوكتان

- N-(2-Hydroxyethyl)-N-

methylperfluorooctane sulphonamide
5%6.50%

Other perfluorooctane sulphonamides5%6.50% -ـ سلفوناميدات اخر مشبعه بفلورواوكتان293550000000

Other5%6.50% -ـ غيرها من سلفوناميدات293590000000

320290000001
مواد دابغة غير عضوية وإن احتوت عىل مواد 

دابغة طبيعية

Inorganic tanning substances, whether or 

not containing natural tanning substances
5%6.50%

320290000002
محضرات دابغة ، وإن احتوت عىل مواد دابغة 

طبيعية

tanning preparations, whether or not 

containing natural tanning substances
5%6.50%

Enzymatic preparations for pre-tanning5%6.50%محضرات إنزيمية لالستعمال قبل الدباغة320290000003

Other5%6.50%غيرها320290009999

320420000000
ـ منتجات عضوية تركيبية من األنواع المستعملة 

كعوامل تبييض ضوئي

- Synthetic organic products of a kind used 

as fluorescent brightening agents
5%6.50%

321410800000

ـ معاجين أساسها المواد البالستيكية  ـ  ـ 

المستعملة لمنع تسرب السوائل في بعض 

المفاصل ولتسوية سطوح األرضيات  الخ

- - - Plastic-based mastics used to prevent 

leakage in joints and to seal flooring 

surfaces,.. etc

5%6.50%

340590900001

محضرات عىل شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو ال 

منسوجات أو لدائن خلوية (بالستيكية) أو مطاط 

خلوي، مشربة أو مطلية أو مغطاة بمثل هذه 

المحضرات)، عدا الشموع الداخلة في البند 3404

Preparations in the form of paper, fillings, 

felt, nonwovens, cellular plastics or rubber, 

impregnated,coated or covered with such 

preparations), excluding waxes included in 

heading 34.04

5%5.50%

340590900002
محضرات تلميع تحتوي عىل أي مادة ضمن قائمة 

االمن العام

Polish preparations contain any material 

within public security list
5%5.50%

Other5%5.50%غيرها340590909999

ـ مجفف350211000000 Dried5%15% --ـ 

Carbonaceous pastes for electrodes5%6.50%عجائن كربونية لإللكترودات " األقطاب الكهربائية "380130000001

Similar pastes for furnace linings5%6.50%عجائنمماثلةلتبطين األفران380130000002

صموغ أستريه380630000000 Ester gums5%6.50% -ـ 

Anti emulsifier for oils5%6.50%مانع استحالب للزيوت381190000001

Corrosion inhibitor for oils and gas5%6.50%مانع تآكل للزيوت والوقود381190000002

Preparations to prevent oxidation of oils5%6.50%محضرات منع التاكسد للزيوت381190000003

381190000004

محضرات منع تأكل المعادن ومحضرات مماثلة 

آخر مما يضاف لزيوت المعدنية تحتوي عىل أي 

مادة ضمن قائمة االمن العام

Anti-corrosive preparations and similar 

other prepared additives, for mineral oils 

contain any material within the public 

security list

5%6.50%

Other5%6.50%غيرها381190009999

381590000001
مسارعات للتفاعل تحتوي عىل أي مادة ضمن 

قائمة االمن العام

Interaction accelerators contain any 

material within public security list
5%6.50%

Other5%6.50%غيرها381590009999

ـ محضرات تضاف لالسمنت أو المالط أو الخرسانة382440000000
- Prepared Additives for cements, mortars 

or concretes
5%6.50%
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- - - إضافات لتصليد الورنيش أو الغراء382499500000
- - - Additives for hardening varnishes or 

glues
5%6.50%

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

ـ اسيتات الفينيل390130000000 Ethylene-vinyl acetate copolymers5%6.50% -ـ كوبوليمرات  اإليثيلين 

390140000000
ـ كوبوليمرات  اإليثيلين - ألفا - أوليفين وزنه النوعي 

يقل عن 0.94

- Ethylene-alpha-olefin copolymers, having 

a specific gravity of less than 0.94
5%6.50%

Other5%6.50% -ـ غيرها390190000000

Propylene copolymers5%6.50% -ـ بوليمرات مركبة البروبيلين390230000000

Polybutylene5%6.50%بولي بيوتيلين390290000001

Other5%6.50%غيرها390290009999

other5%6.50%ـ غيرها من بوليمرات الستيرين ، بأشكالها األولية390390000000

ـ بيوتاديين390390000001 Styrene polymers - butadiene5%6.50%بوليمرات مركبة ستيرين 

Other5%6.50%غيرها390390009999

ـ بولي( كلوريد الفينيل) غير الممزوج بمواد أُخر390410000000
- Poly(vinyl chloride), not Mixed with any 

Other substances
5%6.50%

ـ غير ملدنة390421000000 Non-plasticised5%6.50% --ـ 

ـ ملدنة390422000000 Plasticised5%6.50% --ـ 

Other vinyl chloride copolymers5%6.50% -ـ كوبوليمرات كلوريد فينيل أُخر390440000000

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 - 

6,12
5%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 

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

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 

ـ من بولي(بوتيرال فينيل)392091000000 Of poly(vinyl butyral)5%6.50% --ـ 

ـ من بولي أميدات392092000000 Of polyamides5%6.50% --ـ 

ـ من راتنجات فينولية392094000000 Of phenolic resins5%6.50% --ـ 

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

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 L
5%6.50%

392530000000

ـ مصاريع أبواب أو نوافذ أو الستائر الداخلية 

والبالستيكية (بما في ذلك الستائر المضلعة) 

وأصناف مماثلة وأجزاؤها

- Shutters, blinds (including Venetian blinds) 

and similar articles and parts thereof
5%6.50%
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392590000001
علب بالستيك لحفظ مفاتيح المكيفات المركزية 

تركب عىل الجدران بصفة دائمة

Plastic boxes to save central central air 

conditionersswitches fitted to walls 

permanently.

5%6.50%

392590000002
صناديق بالستيكية مخصصة للعدادات الكهربائية 

 ً غير مجهزة كهربائيا

Plastic boxes for electrical counters not 

electrically equipped
5%6.50%

392590000003
علب من لدائن لتوزيع اسالك الكهرباء غير مجهزة 

كهربائياً تثبت عىل الجدران واألسقف بصفة دائمة

Plastic boxes for electrical wiring not 

electrically equipped installed on walls and 

ceilings permanently.

5%6.50%

Other5%6.50%غيرها392590009999

Office or school supplies5%6.50% -ـ أدوات مكتبية و مدرسية392610000000

Fittings for furniture, coachwork or the like5%6.50% -ـ تركيبات لألثاث و للحافالت أو ما شابه ذلك392630000000

Statuettes and other ornamental articles5%6.50% -ـ تماثيل صغيرة وأدوات زينة أُخر392640000000

392690400000
ـ بـراغي ومسامير لولبية وحلقات وما يمـاثلها  ـ  ـ 

من األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة

- - - Screws, bolts, washers and similar 

fittings of general use
5%6.50%

392690500000
ـ أقفال حقائب اليد وزوايا الحقائب والكالليب  ـ  ـ 

واألقواس والمسكات وأعقاب أرجل األثاث

- - - Fasteners of handbags, corners for suit-

cases,suspension hooks, protective cups 

and glides for placing under furniture

5%6.50%

392690800000
ـ األصناف الفنيــة لآلالت واألجهزة والمعدات  ـ  ـ 

الصناعية والزراعية

- - - Technical articles for Industrial and 

agricultural machinery and equipment
5%6.50%

400231000001
 ( IIR ) ( بيوتيل ) مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين

بأشكالها األولية.

Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR) in its 

primary forms.
5%8%

400231000002
 ، [ IIR ] [ بيوتيل ] مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين

بشكل ألواح.

Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR) in 

plate form
5%8%

400231000003
 ، [ IIR ] [ بيوتيل ] مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين

بشكل صفائح.

Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR) in 

sheet form
5%8%

400231000004
 ، [ IIR ] [ بيوتيل ] مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين

بشكل أشرطة .

Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR) in 

strip form.
5%8%

ـ غيرها من مطاط غير خلوي400829000000 Other5%15%ـ 

401011000001
سيور نقل مواد ، من مطاط مبركن مقواة بمعدن 

فقط ، بعرض حتى 20سم .

Conveyor belts of Vulcanized rubber 

reinforced with metal only, of width up to 20 

cm.

5%15%

401011000002
سيور نقل مواد ، من مطاط مبركن مقواة بمعدن 

فقط ، بعرض يتجاوز 20سم حتى 160سم .

Conveyor belts of Vulcanized rubber 

reinforced with metal only, of width more 

than 20 - 160 cm.

5%15%

401011000003
سيور نقل مواد ، من مطاط مبركن مقواة بمعدن 

فقط .

Conveyor belts of Vulcanized rubber 

reinforced with metal only.
5%15%

401011000004

سيور نقل مواد ، من مطاط مبركن مقواة بمعدن 

فقط ، ذات مقطع عرضى شبه منحرف ( سيور 

. ( V حرف

Conveyor belts of Vulcanized rubber 

reinforced with metal onlym, with  

trapezoidal cross-section (V-belts)

5%15%

401012000001
سيور نقل مواد ، من مطاط مبركن مقواه بمواد 

نسجية فقط ، بعرض حتى 20سم .

Conveyor belts of Vulcanized rubber 

reinforced with textile materials only, of 

width up to 20 cm.

5%15%

401012000002

سيور نقل مواد ، من مطاط مبركن مقواه بمواد 

نسجية فقط ، بعرض يتجاوز 20سم حتى 160سم 

.

Conveyor belts of Vulcanized rubber 

reinforced with textile materials only, of 

width more than 20 - 160 cm.

5%15%

401012000003
سيور نقل مواد ، من مطاط مبركن مقواه بمواد 

نسجية فقط.

Conveyor belts of vulcanized rubber 

reinforced with textile materials only.
5%15%
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401012000004

سيور نقل مواد ، من مطاط مبركن مقواه بمواد 

نسجية فقط ، ذات مقطع عرضى شبه منحرف( 

( V سيور حرف

Conveyor belts of Vulcanized rubber 

reinforced with textile materials only, with  

trapezoidal cross-section (V-belts)

5%15%

401019000001
سيور نقل مواد ، من مطاط مبركن مقواه بمواد 

أخر ، بعرض حتى 20سم.

Conveyor belts of Vulcanized rubber 

reinforced with textile materials only, of 

width up to 20 cm.

5%15%

401019000002
سيور نقل مواد ، من مطاط مبركن مقواه بمواد 

أخر ، بعرض يتجاوز 20سم حتى 160سم .

Conveyor belts of Vulcanized rubber 

reinforced with textile materials only, of 

width more than 20 - 160 cm.

5%15%

401019000003
سيور نقل مواد أخر من مطاط مبركن مقواه بمواد 

أخر .

Other conveyor belts of vulcanized rubber 

reinforced with other materials.
5%15%

401019000004

سيور نقل مواد ، من مطاط مبركن مقواة بمواد 

أخر ، ذات مقطع عرضى شبه منحرف ( سيور 

. ( V حرف

Conveyor belts of Vulcanized rubber 

reinforced with other materials, with  

trapezoidal cross-section (V-belts)

5%15%

401031000000

ـ سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات  ـ  "

مقطع عرضي شبه منحرف ( بشكل  V)، محززة، 

بمحيط خارجي يزيد  عن 60سم وال يتجاوز 180 

سم"

- - Endless transmission belts of trapezoidal 

cross-section (V-belts), V- ribbed, of an 

outside  circumference exceeding 60 cm but 

not exceeding 180 cm

5%15%

401032000000

ـ سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات  ـ  "

مقطع عرضي شبه منحرف ( بشكل  V)، غير 

محززة،  بمحيط خارجي يزيد عـن 60 سم وال 

يتجـاوز 180 سم"

- - Endless transmission belts of trapezoidal 

cross-section (V-belts), other thanV-ribbed, 

of an outside cicumference exseeding 60 cm 

but not exceeding 180 cm

5%15%

401033000000

ـ سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات  ـ  "

مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل  V)، محززة، 

بمحيط خارجي يزيد عن 180سم وال يتجاوز 

240سم"

- -  Endless transmission belts of trapezoidal 

cross-section (V-belts), V-ribbed, of an 

outside circumference exceeding180 cm but 

not exceeding 240cm

5%15%

401034000000

ـ سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات  ـ  "

مقطع عرضي شبه منحرف ( بشكل  V)، غير 

محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180سم وال 

يتجاوز 240سم"

- -  Endless transmission belts of trapezoidal 

cross-section (V-belts),other than V-ribbed, 

of an outside circumference exceeding180 

cm but not exceeding 240cm

5%15%

401035000000

ـ سيور نقل حركة متزامنـة مقفلة بدون  ـ  "

نهايات، يزيد طول محيطها الخارجي عن 60 سم 

و ال يتجاوز 150 سم"

- - Endless synchronous belts, of an outside 

circumference exceeding 60 cm but not 

exceeding 150 cm

5%15%

401036000000

ـ سيور نقل حركة متزامنـة مقفلة بدون  ـ  "

نهايات، يزيد طول محيطها الخارجي عن 150 سم 

و ال يتجاوز 198 سم"

- - Endless synchronous belts, of an outside 

circumference exceeding 150 cm but not 

exceeding 198 cm

5%15%

401039000001
سيورنقل أخر ، ذات مقطع عرضى شبه منحرف ( 

. ( v - بشكل

Other conveyor belts with  trapezoidal cross-

section (V-belts).
5%15%

Other transmission belts5%15%سيور نقل حركة أخر .401039000002

401110000001
ـ من األنواع المستعملة لسيارات السياحة 

(بمافي ذلك سيارات االستيشن وسيارات السباق

- Of a kind used on tourers (including station 

wagons and racing cars)
5%7%

401110000002

اطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط ، من 

االنواع المستعملة لسيارات النقل الخفيف [ 

نصف نقل ] .

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind 

used for pickups.
5%7%

For buses5%7%للحافالت (باصات)401120000001

For light trucks5%7%لشاحنات النقل الخفيف401120000002

For other trucks5%7%غيرها من الشاحنات401120000003
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ـ من األنواع المستعملة للدراجات العادية401150000000 "- Of a kind used on bicycles5%10%

401170000000
ـ  من األنواع المستعملة عىل المركبات واآلالت 

الزراعية أو الحرجية

- Of a kind used on agricultural or forestry 

vehicles and machines
5%15%

401180000000
ـ  من األنواع المستعملة عىل المركبات واآلالت 

اإلنشائية أو التعدينية أو المناولة الصناعية

- Of a kind used on construction, mining or 

industrial handling vehicles and machines
5%15%

401190000000

ـ غيرها من إطارات خارجية هوائية جديدة من 

مطاط من األنواع المستعملة للحافالت 

والشحنات

- Other5%10%

ـ للجراحة401511000000 Surgical12%13% --ـ 

401693000001
حلقات وفواصل ( جوانات ) للمركبات ، من 

مطاط مبركن غير مقسي ، غير خلوي .

Gaskets, washers and other seals for 

vehicles of vulcanized rubber, not hard nor 

cellular.

12%15%

401693000002
حلقات وفواصل ( جوانات ) لغير المركبات ، من 

مطاط مبركن غير مقسي ، غير خلوي .

Gaskets, washers and other seals not for 

vehicles of vulcanized rubber, not hard nor 

cellular.

12%15%

ـ غيرها  من حلقات وفواصل من مطاط401695900000 ـ  Other5%15% - - -ـ 

401699100000
ـ لصقات معدة إلصالح األطـواق واإلطارات  ـ  ـ 

واألنابيب الهوائية
- - - Patches, for repairing tire & inner tubes5%13%

حلقات وفواصل من مطاط مقسى غير خلوي401700600000 ـ  ـ  ـ 
- - - Rings and gaskets of  non-cellular 

haredened rubber
12%15%
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البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 10 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

4 يونيو 2020

410510000001
جلود خراف خام منتوفة بحالتها الرطبة 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of sheep, without wool in the wet 

state split but not further prepared
12%15%

410510000002
جلود خراف خام منتوفة بحالتها الرطبة غير 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of sheep, without wool in the wet 

state un split but not further prepared
12%15%

410510000003
جلود خراف خام منتوفة مرطبة بالصبغ األزرق 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of sheep, without wool in the wet 

state incl. wet-blue split but not further 

prepared

12%15%

410510000004
جلود خراف خام منتوفة مرطبة بالصبغ األزرق 

غير مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of sheep, without wool in the wet 

state  incl. wet-blue un split but not further 

prepared

12%15%

410510000005
جلود خراف مدبوغة بحالتها الرطبة مشطورة غير 

مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skins of sheep in the wet state split 

but not further prepared
12%15%

410510000006
جلود خراف مدبوغة بحالتها الرطبة غير مشطورة 

غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skin of sheep, in the wet state un 

split but not further prepared
12%15%

410510000007
جلود خراف مدبوغة مرطبة بالصبغ األزرق 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skin of sheep in the wet state incl. 

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

410510000008
جلود خراف مدبوغة مرطبة بالصبغ األزرق غير 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skin of sheep in the wet state  incl. 

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

410510000009
جلود ضأن خام منتوفة بحالتها الرطبة مشطورة 

غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of lambs, without wool in the wet 

state split but not further prepared
12%15%

410510000010
جلود ضأن خام منتوفة بحالتها الرطبة غير 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of lambs, without wool in the wet 

state un split but not further prepared
12%15%

410510000011
جلود ضأن خام منتوفة مرطبة بالصبغ األزرق 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of lambs, without wool in the wet 

state incl. wet-blue split but not further 

prepared

12%15%

410510000012
جلود ضأن خام منتوفة مرطبة بالصبغ األزرق غير 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of lambs, without wool in the wet 

state  incl. wet-blue un split but not further 

prepared

12%15%

410510000013
جلود ضأن مدبوغة بحالتها الرطبة مشطورة غير 

مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skins of lambs in the wet state split 

but not further prepared
12%15%

410510000014
جلود ضأن مدبوغة بحالتها الرطبة غير مشطورة 

غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skin of lambs, in the wet state un 

split but not further prepared
12%15%

410510000015
جلود ضأن مدبوغة مرطبة بالصبغ األزرق 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skin of lambs in the wet state incl. 

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

410510000016
جلود ضأن مدبوغة مرطبة بالصبغ األزرق غير 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skin of lambs in the wet state  incl. 

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

410530000001
جلود خراف خام جافة مشطورة غير مهيأة اكثر 

من ذلك

Raw skins of sheep, in the dry state split but 

not further prepared
12%15%

410530000002
جلود خراف خام جافة غير مشطورة غير مهيأة 

اكثر من ذلك

Raw skins of sheep, in the dry state un split 

but not further prepared
12%15%

410530000003
جلود ضأن خام جافة مشطورة غير مهيأة اكثر 

من ذلك

Raw skins of lambs, in the dry state split but 

not further prepared
12%15%

410530000004
جلود ضأن خام جافة غير مشطورة غير مهيأة 

اكثر من ذلك

Raw skins of lambs, in the dry state un split 

but not further prepared
12%15%

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%
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البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 10 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

4 يونيو 2020

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%

410622000001
جلود الماعز خام جافة مشطورة غير مهيأة اكثر 

من ذلك

Raw skins of goats, in the dry state split but 

not further prepared
12%15%

410622000002
جلود الماعز خام جافة غير مشطورة غير مهيأة 

اكثر من ذلك

Raw skins of goats, in the dry state un split 

but not further prepared
12%15%

410622000003
جلود صغار الماعز خام جافة مشطورة غير مهيأة 

اكثر من ذلك

Raw skins of young goats, in the dry state 

split but not further prepared
12%15%

410622000004
جلود صغار الماعز خام جافة غير مشطورة غير 

مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of young goats, in the dry state 

un split but not further prepared
12%15%
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البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 10 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

4 يونيو 2020

410640000001
جلود الثعابين خام بحالتها الرطبة مشطورة غير 

مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of snake inn the wet state split 

but not further prepared
12%15%

410640000002
جلود الثعابين خام بحالتها الرطبة غير مشطورة 

غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of snake inn the wet state un split 

but not further prepared
12%15%

410640000003
جلود الثعابين مدبوغة بحالتها الرطبة مشطورة 

غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skins of snake in the wet state split 

but not further prepared
12%15%

410640000004
جلود الثعابين مدبوغة بحالتها الرطبة غير 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skins of snake inn the wet state un 

split but not further prepared
12%15%

410640000005
جلود التماسيح خام بحالتها الرطبة مشطورة غير 

مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of Crocodiles in the wet state split 

but not further prepared
12%15%

410640000006
جلود التماسيح خام بحالتها الرطبة غير مشطورة 

غير مهيأة اكثر من ذلك

Raw skins of Crocodiles in the wet state un 

split but not further prepared
12%15%

410640000007
جلود التماسيح مدبوغة بحالتها الرطبة 

مشطورةغير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skins of Crocodiles in the wet state 

split but not further prepared
12%15%

410640000008
جلود التماسيح مدبوغة بحالتها الرطبة غير 

مشطورة غير مهيأة اكثر من ذلك

Tanned skins of Crocodiles in the wet state 

un split but not further prepared
12%15%

In the wet state12%15%بحالتها الرطبة410691000001

In the wet state incl. wet-blue12%15%مرطبة بالصبغ األزرق410691000002

410692000000( ً ـ بحالتها الجافة (خاما ln the dry state (crust)12%15% - -ـ 

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%

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%

411310000001
جلود مهيأة اكثر بعد الدباغة من ماعز منتوفة 

مشطورة

Further prepared after tanning skins of 

goats  without hair on split
12%15%

411310000002
جلود مهيأة اكثر بعد الدباغة من ماعز منتوفة 

غير مشطورة

Further prepared after tanning skins of 

goats without hair on un split
12%15%

411310000003
جلود مهيأة اكثر بعد التجفيف من ماعز منتوفة 

مشطورة

Further prepared after drying skins of goats  

without hair on split
12%15%
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البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 10 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

4 يونيو 2020

411310000004
جلود مهيأة اكثر بعد التجفيف من ماعز منتوفة 

غير مشطورة

Further prepared after drying skins of goats 

without hair on not split
12%15%

411310000005
جلود مهيأة اكثر بعد الدباغة من صغار الماعز 

منتوفة مشطورة

Further prepared after tanning skins of 

young goats without hair on split
12%15%

411310000006
جلود مهيأة اكثر بعد الدباغة من صغار الماعز 

منتوفة غير مشطورة

Further prepared after tanning skins of 

young goats without hair on un split
12%15%

411310000007
جلود مهيأة اكثر بعد التجفيف من صغار الماعز 

منتوفة مشطورة

Further prepared after drying skins of 

young goats without hair on split
12%15%

411310000008
جلود مهيأة اكثر بعد التجفيف من صغار الماعز 

منتوفة غير مشطورة

Further prepared after drying skins of 

young goats without hair on not split
12%15%

جلود مرققة بارشمان من  الماعز منتوفة411310000009
Parchment-dressed skins of goats without 

hair on
12%15%

جلود مرققة بارشمان من  صغار الماعز منتوفة411310000010
Parchment-dressed skins of young goats 

without hair on
12%15%

411330000001
جلود محضرة بعد الدباغة من الثعابين ،  

مشطورة ، عدا تلك الداخلة فى البند 41.14 .

Prepared after tanning skins of snakes, 

split, other than those of heading 41.14.
12%15%

411330000002
جلود محضرة بعد الدباغة من التماسيح ،  

مشطورة ، عدا تلك الداخلة فى البند 41.14 .

Prepared after tanning skins of crocodiles, 

split, other than those of heading 41.14.
12%15%

411330000003
جلود محضرة بعد الدباغة من الثعابين ،  غير 

مشطورة ، عدا تلك الداخلة فى البند 41.14 .

Prepared after tanning skins of snakes, un 

split, other than those of heading 41.14.
12%15%

411330000004
جلود محضرة بعد الدباغة من التماسيح ،  غير 

مشطورة ، عدا تلك الداخلة فى البند 41.14 .

Prepared after tanning skins of crocodiles, 

un split, other than those of heading 41.14.
12%15%

411330000005
جلود مرققة " بارشمان " من الثعابين ،  مشطورة ، 

عدا تلك الداخلة فى البند 41.14 .

Parchment-dressed skins of snakes, split, 

other than those of heading 41.14.
12%15%

411330000006
جلود مرققة " بارشمان " من التماسيح ،  مشطورة 

، عدا تلك الداخلة فى البند 41.14 .

Parchment-dressed skins of crocodiles, 

split, other than those of heading 41.14.
12%15%

411330000007
جلود مرققة " بارشمان " من الثعابين ،  غير 

مشطورة ، عدا تلك الداخلة فى البند 41.14 .

Parchment-dressed skins of snakes, un split, 

other than those of heading 41.14.
12%15%

411330000008
جلود مرققة " بارشمان " من التماسيح ،  غير 

مشطورة ، عدا تلك الداخلة فى البند 41.14 .

Parchment-dressed skins of snakes, un split, 

other than those of heading 41.14.
12%15%

other12%15%ـ غيرها من جلود الزواحف411390000000

420211200001
حقائب لنقل األوراق والوثائق  (بريفكيس) سطحها 

الخارجي من جلد طبيعي .
Briefcases with outer surface of leather12%15%

420211200002

حقائب لنقل األوراق والوثائق  (بريفكيس)سطحها 

الخارجي من جلد طبيعي محتوية عىل معادن 

ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة األهمية .

Briefcases with outer surface of leather 

containing simple precious metals or minor 

ornaments.

12%15%

420211200003
حقائب لنقل األوراق والوثائق  (بريفكيس)سطحها 

الخارجي من جلدمجدد .

Briefcases with outer surface of 

composition leather
12%15%

420211200004

حقائب لنقل األوراق والوثائق  (بريفكيس)سطحها 

الخارجي من جلد مجد دمحتوية عىل معادن 

ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة األهمية.

Briefcases with outer surface of 

Composition leather containing simple 

precious metals or minor ornaments.

12%15%

420211200005
حقائب لنقل األوراق والوثائق  

(بريفكيس)سطحهاالخارجي من جلدملمع .

Briefcases with outer surface of patent 

leather
12%15%

420211200006

حقائب لنقل األوراق والوثائق  (بريفكيس)سطحها 

الخارجي من جلد ملمع محتوية عىل معادن 

ثمينة بسيطة أو زخارف قليلة األهمية.

Briefcases with outer surface of patent 

leather containing simple precious metals or 

minor ornaments.

12%15%
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420212200001
حقائب لنقل األوراق والوثائق سطحهاالخارجي 

من لدائن.
Briefcases with outer surface of  plastics5%10%

420212200002

حقائب لنقل األوراق والوثائق سطحها الخارجي 

من لدائن محتوية عىل معادن ثمينة بسيطة أو 

زخارف قليلة األهمية.

Briefcases with outer surface of  plastics 

containing simple precious metals or minor 

ornaments.

5%10%

420212200003
حقائب لنقل األوراق والوثائق سطحها الخارجي 

من موادنسجية .

Briefcases with outer surface of textile 

materials
5%10%

420212200004

حقائب لنقل األوراق والوثائق سطحها الخارجي 

من مواد نسجية محتوية عىل معادن ثمينة 

بسيطة أو زخارف قليلة األهمية .

Briefcases with outer surface of textile 

materials containing simple precious metals 

or minor ornaments.

5%10%

420212200005

حقائب ذكية آمنة من لدائن لنقل النقود الورقية 

والوثائق ذات القيمة ال تحتوي عىل أجهاز تحديد 

المواقع

Smart bags are safe from plastics to carry 

paper money and valuable documents do 

not contain a GPS device

5%10%

420212200006

حقائب ذكية آمنة من لدائن لنقل النقود الورقية 

والوثائق ذات القيمة تحتوي عىل أجهزة تحديد 

المواقع

Smart bags are safe from plastics for 

carrying paper money and valuable 

documents contain GPS devices

5%10%

other5%10%غيرها420212209999

School satchels outer surface of plastics5%10%حقائب مدرسية سطحها الخارجي من لدائن420212300001

420212300002

حقائب مدرسية سطحها الخارجي من لدائن 

محتوية عىل معادن ثمينة بسيطة أو زخارف 

قليلة األهمية

School satchels outer surface of plastics 

containing simple precious metals or minor 

ornaments

5%10%

420212300003
حقائب مدرسية سطحهاالخارجي من مواد 

نسجية

School satchels outer surface of textile 

materials
5%10%

420212300004

حقائب مدرسية سطحها الخارجي من مواد 

نسجية محتوية عىل معادن ثمينة بسيطة أو 

زخارف قليلة األهمية

School satchels outer surface of textile 

materials containing simple precious metals 

or minor ornaments

5%10%
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مصنوعات من القش – 

منتجات الورق ومصنوعاتها  – 

بعض منتجات المطبوعات– 
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%15%5حصير460290900001

Cutains5%15%ستائر460290900002

Trip Baskets5%15%سالل رحالت460290900003

Rift screens5%15%حواجز خسفيه460290900004

Carpets of rift5%15%سجاد من خسف460290900005

Brackets5%15%مشاجب460290900006

Ass bridles5%15%شدود حمير460290900007

Brooms5%15%مكانس460290900008

Rift Gabions5%15%زنابيل خسف460290900009

Mulattos5%15%مهاجين460290900010

Ropes in small braits5%15%حبال بشكل ضفائر صغيرة460290900011

Ropes in big braits5%15%حبال بشكل ضفائر كبيرة460290900012

Joints for camel hump5%15%خي لسنام الجمال460290900013

Eyeliners5%15%مكاحل460290900014

Pedal5%15%دعاسات460290900015

Dishes for eating (Bread Dishes)5%15%صحون لألكل ( صحون خبز)460290900016

Hand fans5%15%مراوح يدوية460290900017

Puff5%15%ليف تنظيف الجسم460290900018

Fruit Baskets5%15%سالل فواكه460290900019

Flower Baskets5%15%سالل للزهور460290900020

Bags for shopping5%15%حقائب للتسوق460290900021

Birds nest5%15%عش عصافير460290900022

Bird Cages5%15%اقفاص طيور460290900023

Home Appliances5%15%ادوات منزلية460290900024

House models of straw5%15%مجسمات بيوت ( عشش ) من قش460290900025

Boxes5%15%صناديق460290900026

others5%15%غيرها460290909999

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
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Felt paperboard5%10%ورق مقوى ملبد480550000002

Glassine paper in rolls5%10%ورق كريستال لفات .480640000001

Glassine paper in sheets5%10%ورق كريستال صفائح .480640000002

Glazed transprint paper in rolls5%10%ورق مصقول شفاف لفات .480640000003

Glazed transprint paper in sheets5%10%ورق مصقول شفاف صفائح .480640000004

Glazed semi-transprint paper in rolls5%10%ورق مصقول نصف شفاف لفات480640000005

Glazed semi-transprint paper in sheets5%10%ورق مصقول نصف شفاف صفائح480640000006

Self-copy paper, in rolls5%10%ورق إستنساخ ذاتي بشكل لفات480920000001

Self-copy paper, in sheets5%10%ورق إستنساخ ذاتي بشكل صفائح480920000002

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

Toothed paper for shelfe edges5%10%الورق المسنن ألطراف الرفوف482390200001

Emproidered paper for shelfe edges5%10%الورق  المطرز  ألطراف الرفوف482390200002

Strips and papers for shelfe edges5%10%اشرطة وورق ألطراف الرفوف482390200003

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%

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

Prints for business fairs5%10%مطبوعات للمعارض التجارية491110100001

Petroleum Oil Prints5%10%مطبوعات للزيوت البترولية491110100002

Perfume prints5%10%مطبوعات للعطور491110100003

Prints for commercial centers5%10%مطبوعات للمراكز التجارية491110100004

Prints for TV channels' programs5%10%مطبوعات لبرامج القنوات الفضائية491110100005

Hospital Prints5%10%مطبوعات المستشفيات491110100006
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Dispensary prints5%10%مطبوعات المستوصفات491110100007

Clinic prints5%10%مطبوعات العيادات491110100008

prints for health clubs5%10%مطبوعات لألندية الصحية491110100009

prints for medicines5%10%مطبوعات لألدوية491110100010

prints for restaurants5%10%مطبوعات للمطاعم491110100011

showing the way prints5%10%إشعارات الهدي491110100012
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السجادات– 

الخيوط – 

األقمشة– 

األلبسة – 

األحذية– 

أغطية الرأس – 
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540220000000
خيوط عالية المتانة من بوليسترات، وإن كانت  ـ  "

معدلة البنية (التكستورية)

- High tenacity yarn of polyesters, whether 

or not textured:
5%15%

540232000000
ـ من نايلون أو من بولي أميدات أُخر ، مقاس  ـ  "

الخيط المفرد منها يزيد عن 50 تكس"

- - Of nylon or other polyamides, measuring 

per single yarn more than 50 tex
5%15%

ـ من بوليستر540233000000 Of polyesters5%12% --ـ 

ـ من بوليسترات540252000000 Of polyesters5%15% --ـ 

of polypropylene5%15% - -- - من بولي بروبيلين540253000000

ـ من بوليسترات540262000000 Of polyesters5%12% --ـ 

of polypropylene5%15% - -- - من بولي بروبيلين540263000000

540710000000

ـ أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط 

عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أُخر أو 

من بوليسترات

- Woven fabrics obtained from high tenacity 

yarn of nylon or other polyamides or of 

polyesters

5%15%

ـ أقمشة منسوجة من قدد أو أشكال مماثلة540720000000
- Woven fabrics obtained from strip or the 

like
5%15%

540761000000
ـ  تحتـوي عىل 85% وزناً أو أكثر من شعيرات  ـ 

البوليستر غير معدلة البنية (غير تكستوريه)

-- Containing 85 % or more by weight of non-

textured polyester filaments
5%15%

Of nylon or other polyamides5%15% -ـ من نايلون أو من بولي أميدات أُخر550110000000

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

Of polypropylene5%15% -- من بولي بروبيلين550640000000

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

Fabrics made of printed yarns5%10%أقمشة من نسج مطبوعة551229000001

Woven fabrics of different-colored yarns5%10%أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة األلوان551229000002

Fabrics made of dyed fabrics5%10%أقمشة من نسج مصبوغة551229000003

Other5%10%غيرها551229009999

551511000000
ـ مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف  ـ 

حرير فسكوز غير مستمرة

-- Mixed mainly or solely with viscose rayon 

staple fibres
5%10%

551512000000
ـ مخلوطة بـصـورة رئـيـسـية أو حصرية  ـ 

بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية

-- Mixed mainly or solely with man-made 

filaments
5%10%

551513000000
ـ مخلوطة بصـورة رئيسية أو حصرية بصــوف أو  ـ 

بوبـر ناعم

-- Mixed mainly or solely with wool or fine 

animal hair
5%10%

551519000001
أقمشة منسوجة مخلوطة بشعيرات ألياف بولي 

بروبلين

Woven fabrics mixed with polypropylene 

fibers
5%10%

Woven fabrics mixed with polyamide fibers5%10%أقمشة منسوجة مخلوطة بألياف بولي أميدات551519000002

Woven fabrics mixed with polythene fibers5%10%أقمشة منسوجة مخلوطة بألياف بولي ثيلين551519000003

Other5%10%غيرها551519009999

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%
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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%

560312000001
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/ م2 

ولكن ال يتجـاوز 70 غ/ م 2 ، مشربة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 25 

g / m2 but not exceeding 70 g / m2, 

impregnated

12%15%

560312000002
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/ م2 

ولكن ال يتجـاوز 70 غ/ م 2 ، مطلية

Non-woven fabrics of a weight exceeding 25 

g / m2 but not exceeding 70 g / m², 
impregnated

12%15%

560312000003
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/ م2 

ولكن ال يتجـاوز 70 غ/ م 2 ، مغطاة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 70 

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

12%15%

560312000004
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/ م2 

ولكن ال يتجـاوز 70 غ/ م 2 ، منضدة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 70 

g / m2 but not exceeding 150 g / m2, 

Compositor

12%15%

560312000005

غيرها من ال منسوجات " أقمشة غير منسوجة " 

من ألياف تركيبية أو اصطناعية بوزن يزيد عن 25 

جم/م2 ولكن ال يتجاوز 70 غ/م2

Other non-woven fabrics of synthetic or 

synthetic fibers of a weight exceeding 25 g / 

m2 but not exceeding 70 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%
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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%

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%

560392000001
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/ م2 

ولكن ال يتجاوز 70 جم/   م2 ، مشربة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 70 

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

5%15%

560392000002
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/ م2 

ولكن ال يتجاوز 70 جم/   م2 ، مطلية

Non-woven fabrics of a weight exceeding 70 

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

560392000003
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/ م2 

ولكن ال يتجاوز 70 جم/   م2 ، مغطاة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 70 

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

covered

5%15%

560392000004
أقمشة غير منسوجة بوزن يزيد عن 25 جم/ م2 

ولكن ال يتجاوز 70 جم/   م2 ، منضدة

Non-woven fabrics of a weight exceeding 70 

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

Compositor

5%15%

560392000005

غيرها من ال منسوجات " أقمشة غير منسوجة 

بوزن يزيد عن 25جم /م2 ولكن ال يتجاوز 70 

جم/م2

Other non-woven fabrics with a weight of 

more than 70 g / m2 but not exceeding 150 

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%
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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

سجاد آلي من صوف ، مخملية، غير جاهزة570231100001
Carpets Machinemade of wool, velvet, not 

ready
12%15%

سجاد آلي من وبر ناعم ، مخملية، غير جاهزة570231100002
Carpets  Machinemade of soft hair, velvet, 

non-finished
12%15%

سجاد آلي من الحرير، مخملية، غير جاهزة570231100003
Carpets  Machinemade of silk, velvet, not 

ready
12%15%

سجاد آلي من القطن ، مخملية، غير جاهزة570231100004
Carpets Machinemade of cotton, velvet, non-

made
12%15%

سجاد آلي من الكتان ، مخملية، غير جاهزة570231100005
Carpets  Machinemade of linen, velvet, non-

woven
12%15%

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

سجاد تعاليق للحائط ، مخملية، غير جاهزة570231900001
Wall hanged Rugs for wall, velvet, non-

finished
12%15%

ـ غيرها570231909999 ـ  Others12%15%ـ 

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%

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%

Carpets of acrylic yarn, velvet, not ready12%15%سجاد من خيوط اكريلك ، مخملية، غير جاهزة570232900001

Covers made of acrylic, velvet, not ready12%15%أغطية من خيوط اكريلك ، مخملية، غير جاهزة570232900002

Carpets made of nylon, velvet, not ready12%15%سجاد من خيوط نايلون، مخملية، غير جاهزة570232900003

ـ غيرها570232909999 ـ  Others12%15%ـ 

Carpets made of cotton12%15%سجاد من قطن570239000001

Carpets made of coarse hair12%15%سجاد من وبر خشن570239000002

Carpets made of silk12%15%سجاد من حرير570239000003

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%
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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

Wall hanged Rugs, velvet, ready-made12%15%سجاد تعاليق للحائط ، مخملية، جاهزة570241900001

ـ غيرها570241909999 ـ  Others12%15%ـ 

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%

ـ غيرها من سجادة وبسط من خيوط قطفية570242900000 ـ  other12%15%ـ 

سجاد لألرضيات  من قطن ، مخملية، جاهزة570249190001
Carpets for floors made of cotton, velvet, 

ready
12%15%

مفارش لألسرة من قطن، مخملية، جاهزة570249190002
Bed linen for beds made of cotton, velvet, 

ready
12%15%

مفارش للطاوالت من قطن، مخملية، جاهزة570249190003
Mattresses for tables made of cotton, 

velvet, ready
12%15%

مفارش للكراسي من قطن، مخملية، جاهزة570249190004
Mattresses for chairs made of cotton, 

velvet, ready
12%15%

ـ غيرها570249199999 ـ  ـ  Others12%15%ـ 

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%
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Rugs of wool, non-velvet, ready12%15%بسط من صوف ، غير مخملية، جاهزة570291200001

Rugs of soft hair, non-velvet, ready-made12%15%بسط من وبر ناعم ، غير مخملية، جاهزة570291200002

Rugs of silk, non-velvet, ready12%15%بسط من الحرير، غير مخملية، جاهزة570291200003

Rugs cotton, non-velvet, ready12%15%بسط من القطن ، غير مخملية، جاهزة570291200004

Rugs of linen, non-velvet, ready12%15%بسط من الكتان ، غير مخملية، جاهزة570291200005

Rugs of hemp fibers, non-velvet, ready12%15%بسط من ألياف القنب ، غير مخملية، جاهزة570291200006

Rugs for wall, non-velvet, ready-made12%15%سجاد تعاليق للحائط ، غير مخملية، جاهزة570291900001

Wall hanged Rugs, non-velvet, ready12%15%بسط تعاليق للحائط ، غير مخملية، جاهزة570291900002

Others12%15%---غيرها570291909999

570292100001
سجاد من مواد نسجية تركيبية ، غير مخملية ، 

جاهز

Carpets made of synthetic textile material, 

non-velvet, ready
12%15%

570292100002
بسط من مواد نسجية تركيبية ، غير مخملية ، 

جاهزة

Rugs of textile materials, synthetic, non-

velvet, ready
12%15%

570292100003
موكيت من مواد نسجية تركيبية ، غير مخملية ، 

جاهزة

Moquette made of synthetic textile 

material, non-velvet, ready
12%15%

570292100004
سجاد من مواد نسجية اصطناعية ، غير مخملية 

، جاهزة

Carpets made of artificial textile material, 

non-velvet, ready
12%15%

570292100005
بسط من مواد نسجية أصطناعية ، غير مخملية ، 

جاهزة

Rugs of synthetic textile material, non-

velvet, ready
12%15%

570292100006
موكيت من مواد نسجية أصطناعية ، غير 

مخملية ، جاهزة

Moquette made of artificial woven material, 

non-velvet, ready
12%15%

Carpets for wall hangings, non-velvet, ready12%15%سجاد للتعليق عىل الحائط ، غير مخملية، جاهزة570292900001

ـ غيرها570292909999 ـ  Others12%15%ـ 

سجاد لألرضيات  من قطن ، غير مخملية، جاهزة570299190001
Carpets made of cotton, non-velvet, ready-

made
12%15%

مفارش لألسرة من قطن ، غير مخملية، جاهزة570299190002
Mattresses for beds made of cotton, non-

velvet, ready-made
12%15%

مفارش للطاوالت من قطن ، غير مخملية، جاهزة570299190003
Mattresses for tables made of cotton, non-

velvet, ready
12%15%

مفارش للكراسي من قطن ، غير مخملية، جاهزة570299190004
Mattresses for chairs made of cotton, non-

velvet, ready-made
12%15%

570299190005
سجاد للتعليق عىل الحائط من قطن، غير 

مخملية، جاهزة

Carpets for wall hangings of cotton, non-

velvet, ready
12%15%

Others12%15%----غيرها570299199999

Carpets made of wool, non-velvet, ready12%15%سجاد لألرضيات  من صوف ، غير مخملية، جاهزة570299900001

مفارش لألسرة من صوف ، غير مخملية، جاهزة570299900002
Mattresses for tables made of cotton, non-

velvet, ready
12%15%

570299900003
مفارش للطاوالت من صوف ، غير مخملية، 

جاهزة

Mattresses for tables made of wool, non-

velvet, ready
12%15%

مفارش للكراسي من صوف ، غير مخملية، جاهزة570299900004
Mattresses for chairs made of wool, non-

velvet, ready
12%15%

570299900005
سجاد للتعليق عىل الحائط من صوف ، غير 

مخملية، جاهزة

Carpets for wall hangings from wool, non-

velvet, ready
12%15%

Others12%15%---غيرها570299909999

Carpets for floor made of cotton12%15%سجاد لألرضيات  من قطن570390190001

Mattresses for the beds made of cotton12%15%مفارش لألسرة من قطن570390190002
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Mattresses for tables made of cotton12%15%مفارش للطاوالت من قطن570390190003

Mattresses for chairs made of cotton12%15%مفارش للكراسي من قطن570390190004

Carpets for wall hangings of cotton12%15%سجاد للتعليق عىل الحائط من قطن570390190005

Others12%15%----غيرها570390199999

Carpets for floor12%15%سجاد لألرضيات  من صوف570390900001

mattresses for Beds made of wool12%15%مفارش لألسرة من صوف570390900002

Mattresses for tables made of wool12%15%مفارش للطاوالت من صوف570390900003

Mattresses for chairs made of wool12%15%مفارش للكراسي من صوف570390900004

ـ غيرها570390909999 ـ  Others12%15%ـ 

570410000001
سجاد بمربعات ال تتجاوز مساحة سطحها عن  

0.3م2

Carpets in boxes with a surface area not 

exceeding 0.3 m 2
12%15%

570410000002
أغطية أرضيات بمربعات ال تتجاوز مساحة 

سطحها عن  0.3م2

Floor coverings with boxes with a surface 

area not exceeding 0.3 m 2
12%15%

570420000000
- مربعات تتجاوز مساحة سطحها عن  0.3 م2 

ولكن ال تزيد عن 1م2

- Tiles, having a maximum surface area 

exceeding 0.3 m² but not exceeding 1 m²”
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%

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

Mattresses for beds made of plush yarns12%15%مفارش لألسرة من خيوط قطيفة570500190001

Mattresses for tables made of plush yarns12%15%مفارش للطاوالت من خيوط قطيفة570500190002

Mattresses for chairs from plush yarns12%15%مفارش للكراسي من خيوط قطيفة570500190003

سجاد للتعليق عىل الحائط من خيوط قطيفة570500190004
Carpets for hanging on the wall of plush 

yarns
12%15%

ـ غيرها570500199999 ـ  ـ  Others12%15%ـ 

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%

ـ سجاد مصنر له مظهر الموكيت أو مظهر الفرو570500300000 ـ  ـ 
- - - Knitted or crocheted carpets  having the 

appearance of moquette or furskins
12%15%

570500900000
ـ غيرها من سجاد وأغطية أرضيات أخر من  ـ  ـ 

مواد نسيجة ، وأن كانت جاهزة
- - - Other12%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%

580900000000

"أقمشة منسوجة من خيوط من معدن و أقمشة 

منسوجة من خيوط نسجية ممعدنة مما يدخل 

في البند 5605، من األنواع المستعملة لأللبسة و 

للمفروشات أو الستعماالت مماثلة، غير مذكورة 

وال داخلة في مكان آخر"

Woven fabrics of metal thread and woven 

fabrics of metallized yarn of heading 56.05, 

of a kind used in apparel, as furnishing 

fabrics or for similar purposes, not 

elsewhere specified or included.

5%15%

590110000000

ـ نسج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من األنواع  "

المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من 

االستعماالت المماثلة"

- Textile fabrics coated with gum or 

amylaceous substances, of a kind used for 

the outer covers of books or the like

5%15%
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Poly (vinyl chloride)5%10% -ـ ببولي (فينيل كلوريد)590310000000

ـ من مواد نسجية أخر590500900000 ـ  Of other textile materials5%15% - - -ـ 

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

cm
5%15%

ـ مصنرة أو كروشيه590691000000 Knitted or crocheted5%15% --ـ 

ـ غيرها من نسج ممططة590699000000 Other5%15% --ـ 

ـ المجهزة إلطفاء الحرائق590900100000 ـ  For fire-fighting5%15% - - -ـ 

591000000000

"سيور نقل الحركة أو نقل المواد من مواد نسجية، 

وإن كانت مشربة، مطلية، مغطاة،  أو منضدة 

بلدائن أو مقواة بمعدن أو بمواد أُخرى"

Transmission or conveyor belts or belting, 

of textile material, whether or not 

impregnated, coated, covered or laminated 

with plastics, or reinforced with metal or 

other material.

5%15%

591110000001

أقمشة منسوجة ولباد والنسج المبطنة بلباد، 

مطلية ، من األنواع المستعملة في صنع كسوة 

أجهزة الندف، والنسج المماثلة الستعماالت 

تقنيه أُخر، بما في ذلك النسج ضيقة العرض 

المصنوعة من قطيفة مشربه بمطاط لتغطية 

مغازل النسيج  "مكوك النسيج"

Woven and laminated fabrics coated of a 

kind used in the making of blazers and 

similar fabrics for other technical uses, 

including narrow-width fabrics made of 

plush, impregnated with rubber,

5%15%

591110000002

أقمشة منسوجة ولباد والنسج المبطنة بلباد، 

مغطاة ، من األنواع المستعملة في صنع كسوة 

أجهزة الندف، والنسج المماثلة الستعماالت 

تقنيه أُخر، بما في ذلك النسج ضيقة العرض 

المصنوعة من قطيفة مشربه بمطاط لتغطية 

مغازل النسيج  "مكوك النسيج"

Woven fabrics, impregnated fabrics and 

coated fabrics, of a kind used in the 

manufacture of blazers and similar fabrics 

for other technical uses, including narrow-

width fabrics made of plush, impregnated 

with rubber,

5%15%

591110000003

أقمشة منسوجة ولباد والنسج المبطنة بلباد، 

منضده بمطاط ، من األنواع المستعملة في صنع 

كسوة أجهزة الندف، والنسج المماثلة 

الستعماالت تقنيه أُخر، بما في ذلك النسج 

ضيقة العرض المصنوعة من قطيفة مشربه 

بمطاط لتغطية مغازل النسيج  "مكوك النسيج"

Woven fabrics, wadding and lace-lined 

fabrics, of textile material, of a kind used for 

the manufacture of blazers and similar 

fabrics for other technical uses, including 

narrow-width fabrics made of plush, 

impregnated with rubber,

5%15%

591110000004

أقمشة منسوجة ولباد والنسج المبطنة بلباد، 

منضده بجلد أو مواد أُخر، من األنواع المستعملة 

في صنع كسوة أجهزة الندف، والنسج المماثلة 

الستعماالت تقنيه أُخر، بما في ذلك النسج 

ضيقة العرض المصنوعة من قطيفة مشربه 

بمطاط لتغطية مغازل النسيج  "مكوك النسيج"

Woven fabrics, wadding, weathed textile 

fabrics, leather or other materials of a kind 

used for the manufacture of blazers and 

similar fabrics for other technical uses, 

including narrow-width fabrics made of 

plush, impregnated with rubber,,

5%15%

ـ وزن المتر المربع منها 650 جم  أو أكثر591132000000 Weighing 650 g/m2 or more5%15% --ـ 

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

ـ من مواد نسجية أُخر611599000000 of Other textile materials12%15% ـ 

Other men's or boys' garments5%10% -ـ ألبسة أُخر للرجال أو الصبية621040000000

Other women's or girls' garments5%12% -ـ ألبسة أُخر للنساء أو البنات621050000000

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%

ـ  بطانيات (عدا الكهربائية)، و أحرمة، من قطن"630130000000 "
- Blankets (other than electric blankets) and 

travelling rugs, of cotton
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%
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Other blankets and travelling rugs12%15% -ـ بطانيات و أحرمة أُخر630190000000

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 مواد نسجية أُخر630229000000 Of other textile materials12%15% --ـ 

ـ من قطن630231000000 Of cotton12%15% --ـ 

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

ـ من مواد نسجية أُخر630239000000 Of other textile materials12%15% --ـ 

630533000000
ـ غيرها، متحصل عليها من أشرطة أو من أشكال  ـ  "

مماثلة من بولي إيثيلين أومن بولي بروبلين"

- - Other, of polyethylene or polypropylene 

strip or the like
12%15%

640320000000

ـ أحذية بنعال خارجية من جلد ووجوه مؤلفة 

من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم 

لتلتف حول اإلبهام

- Footwear with outer soles of leather, and 

uppers which consist of leather straps 

across the instep and around the big toe

12%15%

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

ـ للنساء والبنات640351200000 ـ  For women and girls12%15% - - -ـ 

ـ لألطفال640351300000 ـ  For children12%15% - - -ـ 

ـ للرجال والصبية.640359100000 ـ  For men and boys12%15% - - -ـ 

ـ للنساء والبنات640359200000 ـ  For women and girls12%15% - - -ـ 

ـ لألطفال640359300000 ـ  For children12%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%
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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 – 
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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%

680210000003
بالط مربعة الشكل أكبر مساحة سطح لها يمكن 

إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7سم

Square-shaped tiles The largest surface 

area can be entered into the square length 

of the rib less than 7 cm

5%15%

680210000004

بالط مستطيل الشكل أكبر مساحة سطح لها 

يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 

7سم

Rectangular tiles The largest surface area 

can be entered within the square length of 

the rib less than 7 cm

5%15%

Artificially colored granules5%15%حبيبات ملونه اصطناعيا680210000005

Artificially colored fragments5%15%شظايا ملونه اصطناعيا680210000006

Artificially colored powders5%15%مساحيق ملونه اصطناعيا680210000007

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
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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%

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 رخام680291290001

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
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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

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%
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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%

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%
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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%

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%
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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%

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%
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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%

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%

Drawings, molded5%15%رسوم مقولبه معده للزينه680990200001

Molded columns for the5%15%اعمدة مقولبه معده للزينه680990200002

Molded bowls5%15%طاسات مقولبه معده للزينه680990200003

Molded molded5%15%اصص مقولبه معده للزينه680990200004

Vases molded5%15%مزهريات مقولبه معده للزينه680990200005

Drawings5%15%رسوم مقولبه معده للزخرفه680990200006

Molded columns for decorative5%15%اعمدة مقولبه معده للزخرفه680990200007

Molded bowls for decorative5%15%طاسات مقولبه معده للزخرفه680990200008

Molded5%15%اصص مقولبه معده للزخرفه680990200009

Vases molded5%15%مزهريات مقولبه معده للزخرفه680990200010

ـ قوالب مستعملة في الصناعة680990300000 ـ  Moulds used in industry5%15% - - -ـ 

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%

690100000001
آجر "طوب"، كتل، بالط، وإن كانت نارية (متحملة 

للحرارة)

Bricks, blocks, tiles, whether or not fire-

resistant (heat-tolerant)
5%15%

ألواح ذات أطر وإن كانت نارية (متحملة للحرارة) .690100000002
Panels with frames, whether or not fire-

resistant (heat-tolerant).
5%15%
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690100000003
قرميد آجر مجوف أشكال اسطوانية، 

مواسير..إلخ)، وإن كانت نارية (متحملة للحرارة) .

Bricks, hollow bricks, pipes, etc.), whether 

or not fire-resistant (heat-tolerant).
5%15%

The Kesseljur5%15%الكيسلجور690100000004

Tribolite5%15%التريبوليت690100000005

Diatomite5%15%الدياتوميت690100000006

Silesian soils5%15%أتربة سيليسية مماثلة690100000007

690210000000

ـ محتوية عىل أكثر من 50% وزناً من عناصر  "

المغنسيوم Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو 

الكــروم(Cr)، كل بمفرده أو مجتمعة، معبراً عنها 

"Cr2O3 و CaOو MgOبـ

- Containing by weight, singly or together, 

more than 50% of the elements Mg, Ca or 

Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3

5%15%

690220000000

ـ محتوية عىل أكثر من 50% وزناً من أاللومينا 

Al2O3 أو من السيلكا (السليس) SiO2 أو من خليط 

أو مركب من تلك المنتجات

- Containing by weight more than 50 % of 

alumina (A12O3), of silica (SiO2) or of a 

mixture or compound of these products

5%15%

690290000001

المنتجات النارية (محتملة للحرارة) (عدا تلك 

الداخلة فى البند 69.01) والتى تستعمل عادة فى 

بناء المواقد والقمائن واألفران.

Firearms (potentially heat) (other than 

those of heading 69.01) commonly used for 

the construction of stoves, kilns and 

furnaces.

5%15%

Brick for the building of fireplaces.5%15%اجر ( طوب) لبناء المواقد .690290000002

Brick for brick building.5%15%اجر ( طوب) لبناء االفران .690290000003

Bricks to build kilns.5%15%اجر ( طوب) لبناء القمائن .690290000004

690290000005

اآلجر (طوب) من جميع األشكال (أجسام سداسيه 

السطوح أو مستطيلة وأسطوانية أو نصف 

أسطوانية الشكل..إلخ )

Bricks of all shapes (hexagonal, rectangular, 

cylindrical or semi-cylindrical objects, etc.)
5%15%

690290000006

أحجار العقود والطوب ذو الشكل الخاص (مثل 

طوب الصب الذى أحد أوجهه مقعر والوجوه 

األخرى مستقيمة).

Stone blocks and bricks of special shape 

(such as cast bricks with concave sides and 

other faces straight).

5%15%

690290000007

اآلجــر ( طــوب ) والقــرميد النارى ( المتحمــل 

للحرارة ) للرصـــف أو لألرضـيات أو للجدران أو 

للمصطىل " للمصطبات " ..إلخ .

Brick and fire-resistant bricks for paving, 

floors, walls, or moldings for moldings, etc.
5%15%

Other5%15%غيرها690290009999

690310000000

ـ تحتوي عىل أكثر من 50% وزناً من الجرافيت أو 

من أنواع  أُخر من الكربون أو من خليط من تلك 

المنتجات

- Containing by weight more than 50 % of 

graphite or other carbon or of a mixture of 

these products

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
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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

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

690600000001
مواسير صرف المياه للزراعة والبساتين، من فخار 

. ً خشنا عادى ذى مسام مصقولة صقالً 

Drainage pipes for agriculture and orchards, 

from ordinary pottery with pores polished 

with roughness.

5%15%

690600000002

المواسير واألنابيب والمزاريب إلسالة المياه (مثل 

مواسير صرف مياه األمطار ومواسير الصرف 

الصحى وأنابيب لوقاية الكابالت الكهربائية لكن غير 

تلك المصممـة لتكون عازالت .

Pipes, pipes and gutters for water drainage 

(eg rainwater drainage pipes, sewage pipes 

and pipes for the protection of electrical 

cables but not those designed to be 

insulated.

5%15%

690600000003
أنصاف األنابيب بشكل مجارى أو أنابيب صرف 

المياه المركبة عىل الجدران ..إلخ) .

Semi-circular pipes or drainage pipes 

installed on the walls, etc.).
5%15%

690600000004

لوازم المواسير للتوصيل أو التفريع (أطواق 

وفالنشات وأكواع قطع بشكل حرف (T) ومصافى 

لتجميع األقذار للمواسير ..إلخ) .

Pipe fittings for conveying or splitting 

(hoops, flanges, cut-off tails, strainers for 

pipe assembling, etc.).

5%15%

ـ معامل امتصاصها للماء ال يزيد عن 0.5% وزنا690721000000 ـ 
-- Of a water absorption coefficient by 

weight not exceeding 0.5 %
12%15%

690722000000
ـ معامل امتصاصها للماء يزيد عن 0.5% وزنا وال  ـ 

يتجاوز %10

-- Of a water absorption coefficient by 

weight exceeding 0.5 % but not exceeding 

10 %

12%15%

ـ معامل امتصاصها للماء يزيد عن 10% وزنا690723000000 ـ 
-- Of a water absorption coefficient by 

weight exceeding 10 %
12%15%

690730000000
ـ  مكعبات فسيفساء وما يماثلها، عدا األصناف 

الداخلة في البند الفرعي 690740

- Mosaic cubes and the like, other than 

those of subheading 6907.40
5%15%

Finishing ceramics”.5%15% -ـ  خزف للتشطيب690740000000

ـ من بورسلين أو صيني690911000000 Of porcelain or china5%15% --ـ 

690912000000
ـ أصناف ذات صالبة تعادل أو تزيد عن 9 بقياس  ـ 

MOHS))

-- Articles having a hardness equivalent to 9 

or more on the Mohs scale
5%15%

الواح وصفائح زجاج مصبوب غير مشغول700320000001
Plates and sheets of molded glass but not-

processed.
5%15%

الواح وصفائح زجاج مرقق غير مشغول700320000002
Plates and sheets ofLaminated glass but 

not-processed.
5%15%

Profiles5%15% -ـ أشكال خاصة (بروفيالت)700330000000

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%
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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%

700711000000
ـ بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في  ـ 

العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر

- - Of size and shape suitable for 

incorporation in vehicles, aircraft, 

spacecraft or vessels

5%12%

700719000000

ـ غيرها من أشكال ومقاسات مناسبة للتركيب  ـ 

في العربات أو الطائرات  أو العربات الفضائية أو 

البواخر من زجاج مأمون مقسى

-- Other5%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

ـ بدون أطر700991000000 Unframed12%15% --ـ 

ـ بأطر700992000000 Framed12%15% --ـ 

ـ مهيأة لمعدات النقل701400100000 ـ  For transportaion equipment5%15% - - -ـ 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden ede9c518-b9ec-4642-afc3-d5e1783dde18 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: e81797d0-a664-4c26-b6d6-7e200f162696-223248796. Bu kod ile https://evrak.tim.org.tr/evrakdogrulama adresinden doğrulayabilirsiniz.

23
.6

.2
02

0 
/ 1

60
4



  57 / 86

البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 10 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

4 يونيو 2020

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 نسج من ألياف ممشطه ""فتائل"""701940000000 "- Woven fabrics of rovings5%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 

701990700000
--- اسطوانات غاز للمواقد المنزلية من الياف 

زجاجية

--- Gas cylinders for domestic ranges, of 

fiberglass
5%15%

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

- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 مم721430300000
- - - Of circular cross-section measuring less 

than 8mm in diameter
10%20%

- - - ذات مقطع عرضي دائري  من 8 مم - 40 مم721430400000
- - - Of circular cross-section measuring  8-

40 mm in diameter
10%20%

Other10%20% ------ غيرها721430900000

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
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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

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 
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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 

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 
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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%

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%
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- - - 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%

- - - 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 
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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%

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%
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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

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

Skid chain5%15% -ـ سالسل مانعة لالنزالق731520000000

ـ بحلقات ذات خوابير731581000000 Stud-link5%15% --ـ 
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ـ غيرها، بحلقات ملحومة"731582000000 ـ  "- - Other, welded link5%15%

Marinas5%15%مراسي731600000001

Hooks5%15% خطاطيف731600000002

its Parts5%15% أجزاؤها731600000003

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

ـ أفران طبخ732112100000 ـ  Cookers5%15% - - -ـ 

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

%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%

Balls and similar tools for grinding5%15% كرات وأصناف مماثلة ألجهزة الطحن732591000001

Balls and similar tools for crunches5%15% كرات وأصناف مماثلة ألجهزة الجرش732591000002

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%
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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%

cathodes5%10%أقطاب سالبة (كاثودات)740311000001

picese of cathodes5%10%مقاطع أقطاب سالبة (كاثودات)740311000002

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

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 

740329000000
خالئط نحاس أُخر (عدا الخالئط الرئيسية  ـ  ـ 

الداخلة في البند 7405)

-- Other copper alloys (other than master 

alloys of heading 74.05)
5%12%

Master alloys of copper5%12%خالئط رئيسة من نحاس740500000000

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

740821000000
ـ من خـالئـط أسـاسها النحاس مع الزنك (نحاس  ـ 

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

rolled Plates5%10%ألواح  بشكل لفات740921000001

Rolled sheets5%10%صفائح  بشكل لفات740921000002

rolled Strips5%10%أشرطه  بشكل لفات740921000003

rolled Plates5%12%ألواح  بشكل لفات740931000001

Rolled sheets5%12%صفائح  بشكل لفات740931000002

rolled Strips5%12%أشرطه  بشكل لفات740931000003

Of other copper alloys5%12%ـ من خالئط أُخر من نحاس740990000000

copper-zinc alloys (brass)5%12%من خالئط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)741012000001
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copper-tin alloys (bronze)5%12%من خالئط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)741012000002

Copper-nickel  alloys (coproonucleic)5%12%من خالئط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل)741012000003

Other5%12%غيرها741012009999

ـ من نحاس نقي741021000000 Of refined copper5%12% --ـ 

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%

741122000000

ـ من خالئط أساسها النحاس مع النيكل  ـ 

(كوبرونيكل) أو من خالئط أساسها النحاس مع 

النيكل والزنك (فضة النيكل)

-- Of copper-nickel base alloys (cupro-

nickel) or copper-nickel-zinc base alloys 

(nickel silver)

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

Spring rings5%12%حلقات نابضة741521000001

Loose rings5%12%حلقات غير نابضة741521000002

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

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
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Other5%10%غيرها741820009999

741999400001
أقطاب من نحاس المستخدمة في الطالء 

الكهربائي

The electrodes of copper are used in 

electroplating
5%12%

741999400002
أقطاب من خالئط النحاس المستخدمة في 

الطالء الكهربائي

Electrodes of copper alloys used in 

electroplating
5%12%

Sheets5%12%صفائح750610000001

Plates5%12%ألواح750610000002

ribbons5%12%أشرطه750610000003

nickel foils5%12%أورأق من نيكل750610000004

Sheets5%12%صفائح750620000001

Plates5%12%ألواح750620000002

ribbons5%12%أشرطه750620000003

foils5%12%أورأق750620000004

ـ من نيكل غير مخلوط750711000000 Of nickel, not alloyed5%12% - -ـ 

ـ أطر نوافذ للمنشآت750890100000 ـ  Window frames for structures5%12% - - -ـ 

750890200000
خزانات و خوابي وأوعية أخر ، بأي سعة  ـ  ـ  ـ  "

كانت، غير مزودة بأجهزة آلية أو حرارية"

- - - Reservoirs, tanks, vats and similar 

containers, of any copacity, not fitted with 

mechanical or thermal equipment

5%12%

nails5%12%مسامير750890300001

bolts for Upholstery5%12%مسامير تنجيد750890300002

Nuts5%12%صواميل750890300003

Screws5%12%براغي750890300004

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 غيرها من اسالك من أاللومنيوم760519000000 Other5%12% --ـ 

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 

760711900001
لفات ألومونيوم غير مهيأة للبيع بالتجزئة 

مطبوعة

printed Aluminum rolls not put up for retail 

sale
5%10%

760711900002
لفات ألومونيوم غير مهيأة للبيع بالتجزئة غير 

مطبوعة

 Non-printed Aluminum rolls not put up for 

retail sale
5%10%

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden ede9c518-b9ec-4642-afc3-d5e1783dde18 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: e81797d0-a664-4c26-b6d6-7e200f162696-223248796. Bu kod ile https://evrak.tim.org.tr/evrakdogrulama adresinden doğrulayabilirsiniz.

23
.6

.2
02

0 
/ 1

60
4



  72 / 86

البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 10 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

4 يونيو 2020

ـ غيرها لفات الومنيوم مهيأه للبيع بالتجزئة760719900000 ـ  Other5%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

761300900001
اسطوانات هواء مضغوط للمسدسات التي تعمل 

بالهواء
5%12%

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

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

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

ـ سالسل وأجزائها761699100000 ـ  Chains and parts thereof5%12% - - -ـ 

weave5%12% نسج761699210001

Metal window5%12%شباك معدنية761699210002

reticulate panels5%12%ألواح شبكية الشكل بالتمديد761699210003

ـ غيرها من مصنوعات اخر شبكة من ألمنيوم761699290000 ـ  ـ  Other5%12% - - - -ـ 

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
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780419000000
ـ غيرها من ألواح وصفائح واشرطة وأوراق من  ـ 

رصاص
-- Other5%12%

Powders5%12%مساحيق780420000001

foils5%12%رقائق780420000002

Zinc dust5%12% -ـ غبار زنك790310000000

ـ أسالك790400100000 ـ  Wire5%12% - - -ـ 

ـ قضبان وعيدان790400200000 ـ  Bars and rods5%12% - - -ـ 

drilling Photo plates5%12%الواح للتصوير بالحفر790500100001

Ink-jet plates5%12%ألواح للطباعة بالحبر790500100002

Rods5%12%قضبان810295000001

sticks5%12%عيدان810295000002

plates5%12%الواح810295000003

Sheets5%12%صفائح810295000004

ribbons5%12%اشرطة810295000005

foils5%12%أوراق810295000006

Special shapes (profiles)5%12%أشكال خاصة (بروفيالت)810295000007

Rods5%12%قضبان810320000001

sticks5%12% عيدان810320000002

Soft powders5%12% مساحيق ناعمة810320000003

Coarse powders5%12%مساحيق خشنة810320000004

angles and special forms of magnesia5%12%زاويا واشكال خاصة من المغنيسوم810490100001

Magnesium sheet5%12%صفائح من المغنيسوم810490100002

Magnesium plates5%12%الواح من المغنيسوم810490100003

Magnesium foils5%12%اوراق من المغنيسوم810490100004

magnesia dishes5%12%قدد من المغنيسوم810490100005

magnesia Hollow rods5%12%قضبان مجوفة من المغنيسوم810490100006

magnesia thin foil5%12%أوراق رقيقة من المغنيسوم810490100007

Flakes of Magnesium5%12%رقائق من المغنيسوم810490100008

Wires5%12%أسالك810490200001

Rods5%12%قضبان810490200002

sticks5%12%عيدان810490200003

tubes5%12%أنابيب810490300001

Pipes5%12%موأسير810490300002

tubes elbow5%12%اكواع أنابيب810490300003

pipes elbow5%12%أكواع موأسير810490300004

Hollow rods5%12%قضبان مجوفة810490300005

Sleeves5%12%أكمام810490300006

Other5%12%غيرها810490309999

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

Cobalt Semi-Raw (Matt)5%12%كوبالت نصف خام (مات)810520000001

raw5%12%خام810520000002

Soft powders5%12%مساحيق ناعمة810520000003

Powdered powders5%12%مساحيق خشنة810520000004

Other products of cobalt mining5%12%منتجات وسيطة أخر من تعدين الكوبالت810520000005

not-processed titanium5%12%تيتانيوم غير مشغول810820000001

Titanium soft powders5%12%تيتانيوم مساحيق ناعمة810820000002

Titanium coarse Powders5%12%تيتانيوم مساحيق خشنة810820000003
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Other5%8% -ـ غيرها تيتانيوم ومصنوعاتها810890000000

not-processed Zirconium5%12%زيركونيوم غير مشغول810920000001

Zirconium soft powders5%12%زيركونيوم مساحيق ناعمة810920000002

Zirconium coarse powders5%12%زيركونيوم مساحيق خشنة810920000003

not-processed Antimony5%12%ـ أنتيمون غير مشغول811010000001

Antimony soft powders5%12%أنتيمون مساحيق ناعمة811010000002

Antimony Powders5%12%أنتيمون مساحيق خشنة811010000003

Manganese and its products5%12%منجنيز ومصنوعاته811100000001

Manganese waste5%12%منجنيز فضالت811100000002

Manganese Scrap5%12%منجنيز خردة811100000003

not-processed Beryllium5%12%بيريليوم غير مشغول811212000001

Beryllium soft powders5%12%بيريليوم مساحيق ناعمة811212000002

Beryllium coarse Powders5%12%بيريليوم مساحيق خشنة811212000003

Padlocks12%15% -ـ أقفال830110000000

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%

831130000000
ـ عيدان مطلية وأسالك محشوة للحام باللّهب،  "

من معادن عادية"

- Coated rods and cored wire, of base metal, 

for soldering, brazing or welding by flame
12%15%
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840212000000
ـ مراجل بأنابيب مائية اليتجاوز إنتاجها من  ـ 

البخار المائي 45 طن في الساعة

-- Watertube boilers with a steam 

production not exceeding 45 t  per hour
12%15%

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 

840991400000
ـ ماني  صمامات وأنابيب اخراج العادم (قزوز  ـ  ـ  ـ 

فولد)
- - - Exhaust valves and pipes (manifold)5%7%

ـ كربوريتر ونافثات (بخاخات النفث للوقود)840991500000 ـ  Carburettors and nozzles (fuel nozzles)5%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%12أجهزة تكييف هواء (فريون)841510200001

%15%5غيرها841510209999

%15%12تعمل بغاز الفريون841581200001

%15%5غيرها841581209999

%15%12تعمل بغاز الفريون841581900001

%15%5غيرها841581909999

%15%12تعمل بغاز الفريون841582200001

%15%5غيرها841582209999

%15%12تعمل بغاز الفريون841583200001

%15%5غيرها841583209999
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%15%12تعمل بغاز الفريون841583900001

%15%5غيرها841583909999

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

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

Insecticide spraying appliances5%15% - - -- - - أجهزة رش المبيدات الحشرية842441100000

Insecticide spraying appliances5%15% - - -- - - أجهزة رش المبيدات الحشرية842449100000

Complete irrigation systems of all kinds12%15% - - -- - - أنظمة الري الكاملة بجميع أنواعها842482100000

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

ـ  محمالت ومحمالت بمجارف أمامية842951000000 Front-end shovel loaders5%6% --ـ 

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

844540000000
ـ آالت لف األلياف النسجية (بما فيها الياف 

خيوط اللحمة)  وآالت تكبيب

- Textile winding (including weft-winding) or 

reeling machines
5%15%

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%
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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%

Fans for ships5%15%رفاصات ( مراوح ) للسفن848710000001

Fans for boats5%15%رفاصات ( مراوح ) للقوارب848710000002

Plates5%15%الريش848710000003

850120000001
محركات دوارة تتراوح قدرتها بين 750 وات و 375 

كيلو وات
5%15%

850120009999
غيرها من محركات شاملة للتيارين المستمر 

والمتناوب

Other engines including direct and alternate 

currents
5%15%

ـ ال تزيد قدرتها عن 750 وات850131000000 Of an output not exceeding 750 W5%15% --ـ 

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%

ـ تزيد قدرتها عن 375 كيلو وات850134000000 Of an output exceeding 375 kW5%15% --ـ 

850162000000
ـ تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير وال  ـ 

(KVA) تتجاوز375 كيلو فولت أمبير

-- Of an output exceeding 75 kVA but not 

exceeding 375 kVA
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%
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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%

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%
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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

ـ غيرها، باألسود واألبيض  أو بألوان أحادية آخر"852873000000 ـ  "- -  other monochrome5%15%

Split keys12%15%مفاتيح تقسيم853530000001

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

854420200000
ـ كابـالت البرق والهاتف تحتوي عىل عشرة  ـ  ـ 

أزواج أو أكثر

- - - Telegraph and telephone cable 

incorporating10 pairs of wire or more
12%15%

854420300000
ـ أسـالك البرق والهاتف  تحتوي  عىل أقل من  ـ  ـ 

عشرة أزواج

- - - Telegraph and telephone cable 

incorporating less than 10 pairs of wire
12%15%

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%

854460300000
ـ كابـالت البــرق والهاتف تحتوي عىل عشرة  ـ  ـ 

أزواج أو أكثر

- - - Telegraph and telephone cable 

incorporating 10 pairs of wire or more
12%15%

ـ غيرها854460900000 ـ  Other12%15% - - -ـ 

Head of Trilla12%15%رأس تريال870120000001

Other road tractors for semi-trailers12%15%غيرها من جرارات طرق ألنصاف المقطورات870120009999

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%

870220000000

- مجهزة معاً ، للدفع ،  بمحرك ذو مكابس يتم 

االشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف 

ديزل) وبمحرك كهربائي

- With both compression-ignition internal 

combustion piston engine (diesel or semi-

diesel) and electric motor as motors for 

propulsion

5%7%

870230000000

- مجهزة معاً ، للدفع ، بمحرك ذو مكابس متناوبة 

يتم االشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك 

كهربائي

- With both spark-ignition internal 

combustion reciprocating piston engine and 

electric motor as motors for propulsion

5%7%

With only electric motor for propulsion5%7% -- مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع870240000000

870290000000
ـ غيرها من سيارات معدة لنقل عشرة اشخاص أو 

اكثر ، بما فيهم السائق
- Other5%7%

ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها870321110000 ـ  ـ  ـ 
- - - - Make of the Clearance year or the year 

that follows
5%7%
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870321120000
ـ موديل السنة األوىل التي تسبق سنة  ـ  ـ  ـ 

التخليص أو اكثر

- - - - Make of the first year preceding the 

clearance year or earlier
5%7%

Ambulances5%7%سيارات إسعاف870321500001

Police cars5%7%سيارات شرطة870321500002

prisoners transport cars5%7%سيارات نقل مساجين870321500003

Hearses5%7%سيارات نقل موتى870321500004

Other emergency vehicles5%7%غيرها من سيارات الطوارئ870321509999

Tuk Tuk or Raksha and the like5%7% - - - -- - - - توك توك أو ركشة ومايماثلها870321710000

870321790000
  غيرها من سيارات خفيفة ذات ثالث عجالت 

والتصميم البسيط
- - - - Other5%7%

ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها870322110000 ـ  ـ  ـ 
- - - - Model of the clearance year or the year 

that follows
5%7%

870322120000
ـ موديل السنة األوىل التي تسبق سنة  ـ  ـ  ـ 

التخليص أو اكثر

- - - - Model of the first year preceding 

clearance year or earlier
5%7%

Ambulances5%7%سيارات إسعاف870322500001

Police cars5%7%سيارات شرطة870322500002

prisoners transport cars5%7%سيارات نقل المساجين870322500003

Hearses5%7%سيارات نقل الموتى870322500004

Other emergency vehicles5%7%غيرها من ســيارات الطوارئ870322509999

%7%5سيارات مصفحة870323110001

%7%5غيرها من سيارات870323119999

%7%5سيارات مصفحة870323120001

%7%5غيرها من سيارات870323129999

870323900000
ـ غيرها من سيارت سعة اسطوانتها تزيد عن  ـ  ـ 

1500سم3 وال تتجاوز 3000سم3
others5%7%

%7%5سيارات مصفحة870324110001

%7%5غيرها من السيارات870324119999

%7%5سيارات اسعاف870340000001

%7%5سيارات مصفحة870340000002

%7%5غيرها من سيارات870340009999

%7%5سيارات اسعاف870350000001

%7%5سيارات مصفحة870350000002

%7%5غيرها من سيارات870350009999

%7%5سيارات اسعاف870360000001

%7%5سيارات مصفحة870360000002

%7%5غيرها من سيارات870360009999

%7%5سيارات اسعاف870370000001

%7%5سيارات مصفحة870370000002

%7%5غيرها من سيارات870370009999

%7%5سيارات اسعاف870380000001

%7%5سيارات مصفحة870380000002

%7%5غيرها من سيارات870380009999

Car Pickup one5%7%وانيت (بيك أب ) غماره واحدة870421100001

Car Pickup two5%7%وانيت (بيك أب ) غمارتين870421100002

870421910000
- - - - سيارات خفيفة ذات ثالث عجالت لنقل 

البضائع

- - - - 3-tire light vehicles for transport of 

goods
5%15%

Other5%15% - - - -- - - - غيرها870421990000

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden ede9c518-b9ec-4642-afc3-d5e1783dde18 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: e81797d0-a664-4c26-b6d6-7e200f162696-223248796. Bu kod ile https://evrak.tim.org.tr/evrakdogrulama adresinden doğrulayabilirsiniz.

23
.6

.2
02

0 
/ 1

60
4



  82 / 86

البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 10 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

4 يونيو 2020

870422600000
ـ سيارات مجهزة خصيصاً ببكرات رافعة وأجهزة  ـ  ـ 

للتحميل الذاتي

- - - Vehicles fitted with lifting pullleys and 

self-loading equipment
5%15%

870422700001
سـيـارات ذات تــركـيـبـات آلية ومعدة خصيصاً 

لنقل االسمنت والخرسانه بحالتيهما الطرية

Cars with mechanical fittings designed for 

cement and concretetransporting according 

to their soft condition

5%15%

870422700002
سـيـارات ذات تــركـيـبـات آلية ومعدة خصيصاً 

لنقل المواد الكيماويه

Cars with mechanical fittings designed for 

chemicals transporting
5%15%

870422700003
سـيـارات ذات تــركـيـبـات آلية ومعدة خصيصاً 

لنقل الغازات

Cars with mechanical fittings designed for 

gas transporting
5%15%

ـ سيارات مجهزة بصناديق للتبريد870422910000 ـ  ـ  Reftigerated vehicles5%15% - - - -ـ 

870423500000
ـ سيارات مجهزة خصيصاً ببكرات رافعة وأجهزة  ـ  ـ 

تنضيد للتحميل الذاتي

- - - Vehicles fitted with lifting pullleys and 

self-loading equipment
5%7%

870423600000
ـ سـيـارات ذات تـركيبات آلية  ومعدة خصيصاً  ـ  ـ 

لنقل االسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية

- - - Vehicles fitted with mechanical fittings 

especially constructed for the transport of 

wet concrete

5%7%

870431900000

ـ غيرها من سيارات معدة لنقل القمامة وإن  ـ  ـ 

كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط 

والترطيب، جاهزة

- - - Other5%10%

Brakes5%15%المكابح (فرامل)870830000001

auxiliary brakes (Servo )5%15%مكابح مساعدات (سرفو)870830000002

Vehicle brake pads5%15%بطائن فرامل (تيل) مركبة870830000003

Hydraulic brake oil tanks5%15%خزانات زيت الفرامل الهيدروليكية870830000004

Other brake parts, and auxiliary brakes5%15%غيرها من أجزاء مكابح و مكابح مساعدة870830009999

mechanism change Gearboxes5%7%علب تغيير السرعة (جير بوكس) اآللية870840000001

multiplier change Gear Box5%7%علب تغيير السرعة (جير بوكس) المضاعفة870840000002

علب تغيير السرعة (جير بوكس) الكهروآلية870840000003
Electromechanical mechanism change Gear 

Box
5%7%

870840000004
علب تغيير السرعة (جير بوكس) األوتوماتيكية 

الحركة
automatic Gear Box5%7%

Other Gearboxes5%7%غيرها من علب تغيير السرعة (جير بوكس)870840000005

Speed ??transformers and automatic covers5%7%محوالت السرعة وأغطية علب السرعة870840000006

870840000007
واألعمدة (بخالف األعمدة التى تعتبر أجزاء 

داخلية من المحركات)

Columns (other than columns that are 

internal parts of engines)
5%7%

Gears5%7%التروس870840000008

Other parts5%7%غيرها من األجزاء870840009999

870850100001
محاور أمامية دافعة (دفرنس) بتركيبات مغيره 

للسرعة
Front defense with gearboxes fittings5%7%

870850100002
محاور خلفية دافعة (دفرنس) بتركيبات مغيره 

للسرعة
back defense  with gearboxes fittings5%7%

870850109999

غيرها من محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة 

للسرعة، وإن كانت مزودة بمكونات أُخر لنقل 

الحركة

Otherdefense  with gearboxes fittings, 

whether or not fitted with other 

transmission components

5%7%

ـ محاور غير دافعة؛ أجزاؤها870850900000 ـ  Non-driving axles; parts thereof5%15% - - -ـ 

ـ دواليب (عجالت) و أجزاؤها ولوازمها870870000000
- Road wheels and parts and accessories 

thereof
5%7%

friction suspension systems5%7%أنظمة تعليق (مساعدات) تعمل باالحتكاك870880000001

Hydraulic suspension systems5%7%أنظمة تعليق (مساعدات) تعمل بالهيدروليك870880000002
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Other Suspension Systems5%7%غيرها من أنظمة تعليق (مساعدات)870880000003

Tensile columns5%7%أعمدة الشد870880000004

Other suspension parts5%7%غيرها من أجزاء أنظمة تعليق870880009999

tractors in item 87.01.12%15%للجرارات الداخلة في البند 870891000001.87.01

vehicles in item 87.02.12%15%للعربات السيارة الداخلة في البند 870891000002.87.02

vehicles in item 87.03.12%15%للعربات السيارة الداخلة في البند 870891000003.87.03

vehicles in item 87.04.12%15%للعربات السيارة الداخلة في البند 870891000004.87.04

vehicles in item 87.05.12%15%للعربات السيارة الداخلة في البند 870891000005.87.05

tractors in item 87.01.12%15%للجرارات الداخلة في البند 870892000001.87.01

vehicles in item 87.02.12%15%للعربات السيارة الداخلة في البند 870892000002.87.02

vehicles in item 87.04.12%15%للعربات السيارة الداخلة في البند 870892000004.87.04

vehicles in item 87.05.12%15%للعربات السيارة الداخلة في البند 870892000005.87.05

870892000006
مضخمات صوت لعوادم السيارات الداخلة في 

البند 8703 تعمل بجهاز تحكم لكتم الصوت
12%15%

870892000007
غيرها كاتمات صوت مواسير عادم ؛ وأجزؤها 

للسيارات الداخلة في البند 8703
12%15%

tractors in item  87.01.5%7%للجرارات الداخلة في البند 870893000001.87.01

vehicles in item 87.02.5%7%للعربات السيارة الداخلة في البند 870893000002.87.02

vehicles in item 87.03.5%7%للعربات السيارة الداخلة في البند 870893000003.87.03

vehicles in item 87.04.5%7%للعربات السيارة الداخلة في البند 870893000004.87.04

vehicles in item 87.05.5%7%للعربات السيارة الداخلة في البند 870893000005.87.05

tractors in item  87.01.5%15%للجرارات الداخلة في البند 870894000001.87.01

vehicles in item 87.02.5%15% للعربات السيارة الداخلة في البند 870894000002.87.02

vehicles in item 87.03.5%15%للعربات السيارة الداخلة في البند 870894000003.87.03

vehicles in item 87.04.5%15%للعربات السيارة الداخلة في البند 870894000004.87.04

vehicles in item 87.05.5%15%للعربات السيارة الداخلة في البند 870894000005.87.05

ـ غيرها من اجزاء السيارات870899000000 other5%7%ـ 
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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

Of bamboo5%15% - -- - من بوص هندي (بامبوأو خيزران)940152000000

Of  rattan5%15% - -- - من أسل هندي (روطان)940153000000

Of bamboo5%15% - -- - من بوص هندي (بامبو أو خيزران)940382000000

Of  rattan5%15% - -- - من أسل هندي (روطان)940383000000

made of bamboo5%15%من الخيزران940389000001

made of willow5%15%من صفصاف940389000002

made of palm leaves (fronds)5%15%من سعف النخل ( الخوص )940389000003

دواليب من كرتون مجهزة بارفف ترتكز علياألرض940389000004
Cartons of cabinet equipped with a shelves 

based on the ground
5%15%

Furniture made of glass5%15%أثاث من زجاج940389000005

Other5%15%غيرها940389009999

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 

Warehouses5%7% - - - -- - - - مستودعات940690130000

Greenhouses for cultivation purposes5%15% - - - -- - - - بيوت محمية لألغراض الزراعية940690210000

Warehouses12%15% - - - -- - - - مستودعات940690230000

Residential or school buildings12%15% - - - -- - - - مباني للسكن أو للمدارس940690240000

Greenhouses for cultivation purposes5%15% - - - -- - - - بيوت محمية لألغراض الزراعية940690410000

Barns and cages for animal production5%15% - - - -- - - - حظائر وأقفاص لإلنتاج الحيواني940690420000

Warehouses5%15% - - - -- - - - مستودعات940690430000

Puzzles of all kinds5%15%ألغاز من جميع األنواع950300900001

Other Games5%15%غيرها من العاب950300909999

950450000000
-اجهزة وآالت العاب الفيديو ، عدا الداخلة في 

البند الفرعي 95 04 30

Video game consoles and machines, other 

than those of subheading 9504.30
5%10%

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

ـ من لدائن، غير مغطاة بمواد نسجية"960621000000 ـ  " of plastics, not covered with textile material12%15%

طباشير للكتابة أو للرسم960990400000 ـ  ـ  Writing and drawing chalks12%15% - - -ـ 
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البنود المستهدف رفع رسومها

وصف البندالبند
الرسم المطبق

من تاريخ: 10 يونيو 2020الحالي
)السقف اللتزام المملكة لدى منظمة التجارة العالمية(

4 يونيو 2020

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%
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In brief

The Government of the Kingdom of Saudi Arabia (‘KSA’) has announced an increase in the customs duty 
rates for an extensive range of goods, including foodstuff, mineral and chemical products, plastic, rubber, 
leather goods, textile and footwear, base metals (e.g. steel, iron, nickel, copper, aluminium), cement, 
ceramic, machinery, equipment and electrical equipment, toys, furniture, vehicles and various other 
manufactured goods. The measure affects a total of 57 Chapters and more than 2,000 Tariff Lines of the 
KSA Integrated Customs Tariff. The announced increase in customs duty rates would be applicable from 
June 10, 2020 onwards. 

In detail

Proposed changes to the KSA Integrated Customs Tariff

The Government of KSA has decided to increase the customs duty rates for an extensive range of goods. 
A total of 57 Chapters and more than 2,000 Tariff Lines of the KSA Integrated Customs Tariff are expected 
to be affected. The full list of products affected was recently published on the Saudi Customs website and 
can be accessed through this link (only the Arabic version is currently available): HS codes subject to 
increased duty rates

For ease of reference, we have listed the main categories of goods that will be subject to higher customs 
duties, starting June 10, 2020, below:

● Foodstuff
● Mineral products
● Chemical products
● Plastic products
● Rubber products
● Leather products
● Textile
● Footwear
● Base metals, e.g. steel, iron, aluminium, etc. 
● Cement
● Ceramic
● Machinery, equipment, electrical equipment
● Toys
● Furniture
● Vehicles
● Other various types of manufactured goods

What can I do to minimise the impact on my business?

The changing trade landscape has become a constant source of uncertainty for companies. More 
importantly, tariffs impact all aspects of an organization and have a direct impact on profitability. In 
managing these uncertain times, businesses are expected to understand the tariffs impact on profitability 
today and the impact that tariffs may have on profitability in the future.

As the customs duty rates have been increased to levels reaching 10%, 15% and 20% in many of the 
above listed cases, it is critical for businesses importing goods in KSA to consider the possibility of 
reviewing their customs and international trade policies to ensure efficient duty management. 

2
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Some of the options that importers can consider, in accordance with the applicable customs rules and 
regulations in KSA, may include: 

● Exploring alternative sourcing, focusing on the KSA local market and Free Trade Agreement 
(‘FTA’) partners, such as the GCC and other Arab countries, Singapore, Switzerland, Norway, 
etc.

● Considering applying for, or extending the customs duty exemption for industrial activities
● Exploring the use of the growing number of bonded warehouses and bonded zones across the 

KSA to store goods under duty suspension, i.e. deferring the payment of goods intended for the 
local market, and avoiding the payment of duties for goods to be re-exported from KSA

● Evaluating the use of the temporary admission relief for goods imported for a limited period of 
time

● Considering the review of the customs valuation policy, unbundling non-dutiable costs
● Considering the review of the tariff classification policy, focusing on streamlining the use of tariff 

lines
● Reviewing the contractual terms with suppliers and logistics service providers to minimise the 

supply chain costs associated to the imports in KSA
● Discussing the changes with customs brokers and third party logistics service providers to 

ensure compliance and avoid potential fines
● Evaluating the potential impact that the increased duty rates have on the VAT, Transfer Pricing 

and Corporate Tax/Zakat positions of businesses operating in KSA

It is also important to consider the use of digital automated trade solutions (many of which may exist in 
native ERP environments or can be added with additional software packages).These solutions can 
automate and standardize import and export processes across business units, manage customs data in a 
central location as well as enabling local, regional and global reporting dashboards. This helps reduce 
risk and provides an extra layer of control surrounding interactions with government agencies. These type 
of solutions also help organizations manage trade uncertainties by providing real time visibility to customs 
data that can be used to accurately set prices and provide support in managing profitability and ensuring 
compliance. 

Next steps to consider

The announced increase in customs duty rates as of June 10, 2020 requires that importers in KSA start to 
consider the necessary changes required to manage the impact on their operations, and comply with the 
legal requirements in terms of declaring and paying the right amount of customs duty to Saudi Customs. It 
is also recommended that importers consider the appropriateness of reviewing their customs and 
international trade policies to address the impact of the new customs duty rates in KSA in an efficient 
manner.
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