الفهرس
القسم األول
حيوانات حية ؛ منتجات حيوانية
مالحظات القسم
-1حيوانات حية.
 -2لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل.
 -3أسماك وقشريات  ،رخويات وغيرها من الالفقريات المائية.
 -4ألبااان ومنتجااات صاانابة األلبااان ؛ باايس طيااور ؛ بساال طبيل ا ؛ منتجااات صااالحة
لألكل من أصل حيوان  ،غير مذكورة وال داخلة ف مكان آخر.
 -5منتجات أُخر من أصل حيوان  ،غير مذكورة وال داخلة ف مكان آخر.
القسم الثان
منتجات نباتية
مالحظات القسم
 -6أشجار ونباتات أُخر حية ؛ بصالت وبصيالت وجذور وماا شاابهها ؛ أاهاار مقطوفاة
وأغصان مورقة للاينة.
 -7خضر ونباتات وجذور ودرنات ،صالحة لألكل.
 -8فواكه وأثمار قشرية صالحة لألكل ؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام.
 -9بن وشاي ومتة وبهارات وتوابل.
 -10حبوب.
 -11منتجات مطاحن ؛ شلير ناشظ (مالت) ؛ نشااء حباوب أو جاذور أو درناات؛أينولين؛
دابوق القمح (جلوتين).
 -12بذور وأثمار ايتية ؛ حبوب وبذور وأثمار متنوبة ؛ نباتات للصنابة أو الطب؛ قش
وبلف.
 -13صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من بصارات وخالصات نباتية.
 -14مواد ضفر نباتية ؛ منتجات أُخر من أصل نبات  ،غير مذكورة وال داخلة ف مكاان
آخر.
القسم الثالث
شحوم ودهون وايوت حيوانية أو نباتية  ،ومنتجات تفككها ؛

دهون غذائية محضرة ؛ شموع من أصل حيوان أو نبات .
 -15شحوم ودهون وايوت حيوانية أو نباتية  ،ومنتجات تفككها ؛ دهون غذائية محضارة
؛ شموع من أصل حيوان أو نبات .
القسم الرابع
منتجات صنابة األغذية ؛ مشروبات  ،سوائل كحوليه
وخل ؛ تبغ وأبدال تبغ مصنلة
مالحظة القسم
 -16محضااارات لحاااوم ومحضااارات أساااماك أو قشاااريات أو رخوياااات أو غيرهاااا مااان
الالفقريات المائية.
 -17سكر ومصنوبات سكرية.
 -18كاكاو ومحضراته.
 -19محضرات أساسها الحبوب او الدقيق او النشاء او الحليب ؛ فطائر.
 -20محضرات خضر ومحضرات أثماار قشارية أو فواكاه ومحضارات مان أجاااء أخار
من النباتات.
 -21محضرات غذائية متنوبة.
 -22مشروبات  ،سوائل كحولية وخل.
 -23بقايا ونفايات صنابات األغذية ؛ أغذية محضرة للحيوانات.
 -24تبغ وأبدال مصنلة.
القسم الخامس
منتجات ملدنية
 -25ملح ؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية ،كلس (جير) وإسمنت.
 -26خامات ملادن ،خبث ورماد.
 -27وقود ملدن  ،ايوت ملدنية ومنتجات تقطيرها ؛ مواد قارية ؛ شموع ملدنية.
القسم السادس
منتجات الصنابات الكيميائية أو الصنابات المرتبطة بها

مالحظات القسم
 -28منتجااات كيميائيااة غياار بضااوية ؛ مركبااات بضااوية  ،أو غياار بضااوية ماان ملااادن
ثمينة  ،أو من ملادن أتربة نادرة أو من بناصر مشلة أو من نظائر (إياوتوب).
 -29منتجات كيميائية بضوية.
 -30منتجات الصيدلة.
 -31أسمدة
 -32خالصااات للدباغةااةة والصااباغة ؛ مااواد داباااة ومشااتقاتها ؛ أصااباغ ؛ ألااوان سااطحية
(بيجمنت) ومواد ملونه أُخر ؛ دهانات وورنيش ؛ ملاجين ؛ حبر.
 -33اياااوت بطرياااة وراتنجاااات بطرياااة (راينوياااد) ؛ محضااارات بطاااور أو تطرياااة
(كواماتيك) أو تجميل (تواليت).
 -34صابون ،بوامل بضوية ذات نشاط سطح  ،محضرات غسيل،محضرات تشاحيم،
شااموع اصااطنابية ،شااموع محضاارة ،محضاارات صااقل أو تلميااع  ،شااموع إضاااءة
وأصناف مماثلةة  ،ملاجين لصنع النماذج"شموع طب األسانان" ،ومحضارات طاب
األسنان أساسها الجص .
 -35مواد ُااللية ؛ منتجات أساسها النشاء الملدل ؛ غراء ؛ أنايمات.
 -36بارود ومتفجرات ؛ منتجات نارية فنياة ؛ ثقااب ؛ خالئاط ملدنياة ثحاداث اثشاتلال؛
مواد لهوب.
 -37منتجات تصوير فوتوغراف أو سينمائ .
 -38منتجات كيماوية متنوبة.
القسم السابع
لدائن ومصنوباتها ؛ مطاط ومصنوباته
مالحظات القسم
 -39لدائن ومصنوباتها.
 -40مطاط ومصنوباته.
القةسم الثةامن
صالل وجلود خام  ،جلود مدبوغة أو ُم َهيأة  ،جلود بفراء ،
ومصنوبات هذه المواد ؛ أصناف بِ دة الحيوانات والسراجة ؛
لواام السفر ،حقائب يدوية وأوبية مماثلة لها ؛ مصنوبات من مصارين الحيوانات
(بدا مصارين دودة القا)

 -41صالل وجلود خام (بدا الجلود بفراء)  ،جلود مدبوغة أو مهيأة
 -42مصاانوبات ماان جلااد ؛ أصااناف باادة الحيوانااات والسااراجة ؛ لااواام الساافر ،حقائااب
يدوية وأوبية مماثلة لها ؛ مصنوبات من مصارين الحيوانات (بادا مصاارين دودة
القا).
 -43جلود بفراء طبيلية وفراء مُقلدة (اصطنابية) ؛ مصنوباتها.
القسم التاسع
خشب ومصنوباته ؛ فحم خشب ؛ فلين ومصنوباته ؛
مصنوبات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد
الضفر ؛ أصناف صنابت ال ُحصُر والسالل .
 -44خشب ومصنوباته ؛ فحم خشب .
 -45فلين ومصنوباته.
 -46مصاانوبات ماان القااش أو الحلفاااء أو غيرهااا ماان مااواد الضاافر ؛ أصااناف صاانابت
ال ُحصُةةر والسالل.
القسم اللاشر
ُ
بجائن من خشب  ،أو من مواد ليفية سليولواية أخر؛
ورق أو ورق مقوى (نفايات وفضالت) بارس إبادة التصنيع؛
ورق وورق مقوى ومصنوباتهما
 -47بجائن من خشب أو من مواد ليفية سليولواية أُخر ؛ ورق وورق مقوى (نفايات
وفضالت) بارس إبادة التصنيع.
 -48ورق وورق مقااوى ؛ مصاانوبات ماان بجينااة السااليولوا ،ماان ورق أو ورق مقااوى
(كرتون).
 -49كتب وصاحف وصاور وغيرهاا مان منتجاات صانابة الطباباة ؛ مخطوطاات يدوياة
ومستنسخات وتصاميم.
القسم الحادي بشر
مواد نسجية ومصنوباتها
مالحظات القسم
 -50حرير طبيل .

 -51صوف  ،وبر حيوان نابم أو خشن ؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شلر الخيل.
 -52قطن.
ُ
 -53ألياف نسجية نباتية أخر ؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها.
 -54شاااليرات تركيبياااة أو اصاااطنابية؛ أشااارطة وماااا يماثلهاااا مااان أقمشاااة تركيبياااة أو
اصطنابية.
-55ألياف تركيبية أو اصطنابية غير مستمرة.
 -56حشو ،لباد وال منساوجات ؛ خياوط خاصاة ؛ خياوط حاام ،حباال وأماراس؛ أصاناف
صنابة الحبال.
 -57سجاد وأغطية أرضيات أُخر من مواد نسجية.
 -58أقمشااة خاصااة منسااوجة ؛ أقمشااة بسااطو" ذات خماال "أوبااار" ماان مااواد نسااجية ؛
مُسننات (دانتيال) ؛ ديابيج ؛ أصناف بقادة ؛ مطراات.
 -59نساج مشااربة أو مطليااة أو مُاطااة أو مُنضاادة ؛ أصااناف نساجية لالسااتخدام التقنا أو
الصناب .
 -60أقمشة مُصنرة أو كروشيه.
 -61ألبسة وتوابع ألبسة  ،من مصنرات أو كروشيه.
 -62ألبسة وتوابع ألبسة  ،من غير المصنرات أو الكروشيه.
 -63أصاااناف أُخااار جااااهاة مااان ماااواد نساااجية ؛ مجموباااات (أطقااام) ؛ ألبساااة مساااتلملة
وأصناف نسجية مستلملة ؛ أسمال وخرق.
القسم الثان بشر
أصناف األحذية  ،أغطية رأس ،مظالت مطر ،مظالت شمس ،
بُص مش  ،بُص بمقابد  ،سياط وسياط الفروسية ،
أجااء هذه األصناف ؛ ريش محضر  ،وأصناف مصنوبة منه ؛
أاهار اصطنابية ؛ مصنوبات من شلر بشري
 -64أحذية وطماقات وما يماثلها ؛ أجااء هذه األصناف.
 -65أغطية رأس وأجااؤها.
 -66مظااالت مطاار ،مظااالت شاامس ،بصا  ،بصا بمقابااد  ،سااياط وسااياط الفروسااية،
وأجااء هذه األصناف.
 -67ريش واغب محضران وأصناف مصنوبة منهما ؛ أاهار اصطنابية ؛ أصناف
من شلر بشري.
القسم الثالث بشر
مصنوبات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري (سبستوس أو أميانت) أو

ميكا أو من مواد مماثلة ؛
منتجات من خاف ؛ اجاج ومصنوباته .
مالحظات القسم
 -68مصنوبات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صاخري (أسبساتوس أو أميانات)
أو ميكا  ،أو من مواد مماثلة.
 -69منتجات من خةةاف.
 -70اجاج ومصنوباته.
القسم الرابع بشر
لؤلؤ طبيل أو مستنبت  ،وأحجار كريمة أو شبة كريمة ،
ملادن ثمينة ،وملادن بادية مكسوة بقشرة من ملادن ثمينة،
ومصنوبات هذه المواد ؛ حل الاواية (مقلدة) ؛ نقود
 -71لؤلااؤ طبيلا أو مسااتنبت  ،وأحجااار كريمااة أو شاابه كريمااة ،ملااادن ثمينااة ،وملااادن
باديااة مكسااوة بقشاارة ماان ملااادن ثمينااة  ،ومصاانوبات هااذه المااواد ؛ حل ا الاوايااة
(مقلدة) ؛ نقود.

القسم الخامس بشر
ملادن باديةة ومصنوباتها
مالحظات القسم
 -72حديد صب (ظهر) وحديد وصلب (فوالذ).
 -73مصنوبات من حديد صب (ظهر) أو من حديد أو من صلب (فوالذ).
 -74نحاس ومصنوباته.
 -75نيكل ومصنوباته.

 -76ألمنيوم ومصنوباته.
 -77فصل احتياط الستلمال الحق محتمل ف النةظام المنسق.
 -78رصاص ومصنوباته.
 -79انك (توتياء) ومصنوباته.
 -80قصدير ومصنوباته.
 -81ملادن بادية أُخر ؛ خالئط ملدنية خافية (سيرميت) ؛ مصنوباتها.
 -82بدد  ،أدوات قاطلة وأدوات مائدة  ،مان ملاادن بادياة ؛ أجاااء هاذه األصاناف مان
ملادن بادية.
 -83أصناف متنوبة من ملادن بادية.
القسم السادس بشر
آالت وأجهاة آلية ؛ ملدات كهربائية ؛ أجااؤها ؛
أجهاة تسجيل وإذابة الصوت ،أجهاة تسجيل
وإذابة الصوت والصورة ف اثذابة المرئية (تليفايون) ؛
أجااء ولواام هذه األجهاة
مالحظات القسم
 -84مفابالت نووية  ،مراجل  ،آالت وأجهاة وأدوات آلية ؛ أجااؤها.
 -85آالت وأجهاااة وملااادات كهربائيااة وأجااؤهاااا ؛ أجهاااة تساااجيل وإذابااة الصاااوت ،
أجهاة تسجيل وإذابة الصوت والصورة ف اثذابة المرئياة (تليفاياون)  ،وأجاااء
ولواام هذه األجهاة.

القسم السابع بشر
ملدات نقل
مالحظات القسم :
 -86قاااطرات وبربااات وملاادات للسااكك الحديديااة أو مااا يماثلهااا  ،وأجااؤهااا ؛ أجهاااة
إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصالت.
 -87سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وبربات أخر ،وأجااؤها ولواامها.
 -88مركبات جوية ومركبات فضائية  ،وأجااؤها.
 -89سفن  ،قوارب ومنشآت بائمة.

القسم الثامن بشر
أدوات وأجهاة للبصريات أو التصوير الفوتوغراف أو السينمائ ،
أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق ؛
أدوات وأجهاة للطب أو للجراحة ؛ أصناف صنابة السابات ؛
أدوات موسيقية ؛ أجااء ولواام هذه األدوات واألجهاة
 -90أدوات وأجهااااة للبصاااريات أو التصاااوير الفوتاااوغراف أو الساااينمائ أو للقيااااس أو
للفحااص والمراقبااة أو للقياااس والضاابط الاادقيق ؛ أدوات وأجهاااة للطااب أو للجراحااة؛
أجااء ولواام هذه األدوات واألجهاة.
 -91أصناف صنابة السابات وأجااؤها.
 -92أدوات موسيقية ؛ أجااؤها ولواامها.
القسم التاسع بشر
أسلحة وذخائر ؛ أجااؤها ولواامها
 -93أسلحة وذخائر ؛ أجااؤها ولواامها.
القسم اللشةةرون
سلع ومنتجات متنوبةة
 -94أثاااث ؛ أثاااث للطااب والجراحااة ؛ أصااناف لألساارة (حشااايا ،حواماال حشااايا ،وسااائد
وأصناف محشوة مماثلة) ؛ أجهاة إناارة  ،غيار ماذكورة وال داخلاة فا مكاان آخار؛
إشارات ضوئية  ،لوحات إبالنياة أو إرشاادية مُضايئة  ،وأصاناف مماثلاة ؛ منشاآت
مسبقة الصنع.
 -95للب أطفال وأللاب مجتملات  ،أصناف للتسلية أو الرياضة ؛ أجااؤها ولواامها.
 -96مصنوبات متنوبة.
القسم الحادي واللشرون
تحف فنية  ،قطع للمجموبات وقطع أثريةة

 -97تحف فنية  ،قطع للمجموبات وقطع أثرية.
( -98فصل احتياط ) الستلماالت خاصة من قبل األطراف المتلاقدة.
( -99فصل احتياط ) الستلماالت خاصة من قبل األطراف المتلاقدة.

القوابد اللامة لتفسير النظام المنسق
ُتتبع المبادئ التالية بند تبنيد السةلع ف جدول التلريفة :
 -1ليس للناوين األقسام أو الفصول أو الفصول الفربية سوى قيماة إرشاادية ؛ أماا تبنياد
السلع فيجب أنْ يتحدد قانونا ً تِبلاا ً لنصاوص البناود والمالحظاات الخاصاة باألقساام أو
الفصول  ،وتِبلا ً للقوابد التالية  ،بشرط أال تتلارس هذه القوابد مع نصاوص البناود
والمالحظات.
 -2أ -إن كل إشةةار ٍة إلى صن ٍ
كامال
ف ما ف بن ٍد ملين تشمل هذا الصانف وإنْ كاان غيار
ٍ
أو غير تةةام الصنع بشرط أن تتوافر فياه بحالتاه التا يُقادم بهاا الصافات األساساية
للصانف الكاماال أو التاام الصاانع .وتشةاةمل هااذه اثشاارة كااذلك الصانف الكاماال أو
التام الصنع (أو الذي يُلتبر ف حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام
هذه القابدة) سواء قُدم مفككا ً أو غير مُجمع .
ب -إن كل إشارة إلى مةةادة مةةا ف بنةة ٍد مُلين تشامل هاذه الماادة ساواء كانات صارفة
أو مخلوطة أو مشةةةتركة مةع ماوا ٍد أُخار  .وكاذلك فاين أي إشاار ٍة إلاى سالل ٍة ماا مان
مااادة ملينااة تشاامل هااذه السااللة المصاانوبة كلي اا ً أو جائي اا ً ماان هااذه المااادة  .وتبنااد
المنتجات المخلوطة أو المركبة وفقا ً للمبادئ المنصوص بليها ف القابدة (. )3
 -3إذا رؤي -ألول وهلة  -أن سللا ً قد تدخل ف بندين أو أكثر  ،تبلا ً لما جاء ف القابادة
(/2ب) السابقة  ،أو ألي سب ٍ
ب آخر ،فين التبنيد يتم بلى الوجه اآلت :
أ -يُرجح البند األكثار تخصيصاا ً  ،الاذي يُلطا وصافا ً أكثار تحدياداً بلاى البناود ذات
النصااوص اللامااة  .إال أنااه  ،بناادما يُشااير بناادان أو أكثاار  ،كاال بلااى حااده  ،إلااى
جا ٍء فقط من المواد الداخلة ف تركيب المنتجات المخلوطة أو المركباة  ،أو إلاى
جا ٍء فقاط مان األصاناف المهياأة بشاكل مجموباات (أطقام) للبياع بالتجائاة  ،فاين
هااذه البنااود تلتباار متساااوية فا التخصاايص بالنساابة لتلااك األصااناف  ،حتااى وإنْ
كان أحد هذه البنود يُلط وصفا ً أكثر اكتمةاالً أو أكثر ً
دقة .
ب – المنتجات المخلوطة أو السلع المركبة المكونة  ،من مواد مختلفة أو الناتجاة بان
تجميع مكونات مختلفة  ،وكذلك األصاناف المهياأة بشاكل مجموباات(أطقم) للبياع
بالتجائااة  ،والت ا ال يمكاان تبنياادها تطبيق اا ً للقاباادة ( / 3أ)  ،يجااب أنْ ُتبنااد تبل اا ً
للمادة أو للمُكون الذي يُضْ ف بليها الصفة األساسية  ،وذلك إذا أمكن تحدياد هاذه
الصفة .
ج  -بندما يتلذر تبنيد السلع بمقتضى أحكام القابدتين ( / 3أ) أو ( /3ب) ،فينها

ُتبند ف البند الذي يرد متأخراً ف الترتيب الرقم من بين البنود الت يُمكن
أخذها بلين اثبتبار بلى ح ٍّد سواء .
َ -4ت ْتبااع األصااناف التاا ال يُمكاان تبنياادها وفااق القوابااد السااابقة بنااد األصااناف األكثاار
مماثلةة.
 -5باثضافة إلى األحكام السابقة ُ ،تطبق القوابد التالية بلى السلع المشار إليها أدناه:
أ -بلااب وغالفااات أجهاااة التصااوير واألدوات الموساايقية واألساالحة وأدوات الرساام
والحل واألوبية المماثلة  ،ذات الشكل الخاص أو المجهاة الحتةواء صن ٍ
ف ملاين
أو مجموبات (أطقم)  ،والقابلاة لالساتلمال المدياد  ،المُقدماة ماع األصاناف الملادة
لها ُ ،تبند مع هذه األصناف بندما تكون مان األناواع التا تبااع بااد ًة ملهاا  .غيار
أن هذه القابادة ال ُتطباق بلاى األوبياة التا ُتضاف بلاى المجماوع بكاملاة الصافة
األساسية ؛
ب  -مااع مراباااة أحكااام القاباادة ( /5أ) أباااله  ،فااين مااواد التاليااف وأوبيااة التلبئااة
المُقدمة محتوية بلى سلع ُتبند مع هةذه السالع إذا كانات مان األناواع التا ُتساتخدم
باااد ًة ف ا تاليفهااةا  .إال أن أحكااام هااذه الفقاارة ليساات إلااميااة بناادما تكااون مااواد
التاليف أو أوبية التلبئة قابلة لالستلمال المتكرر بوضو" .
 -6تبند السلع قانونا ً ف البنود الفربية التابلة لنفس البند وفقا ً لنصاوص ومالحظاات هاذه
البنود الفربية وكذلك وفقاا ً للقواباد القانونياة المنصاوص بليهاا أبااله -ماع تلاديل ماا
يجااب تلديلااه -مااع الللاام أنااه ال يُمكاان مقارنااة البنااود الفربيااة إال إذا كاناات ماان ذات
المسااتوى .وماان أجاال تطبيااق أحكااام هااذه القاباادة ُ ،تطبااق أيض اا ً مالحظااات األقسااام
والفصول ما لم يُنص بلى خالف ذلك .

