
فئة الرسمالصــــــنفرمز النظام المنسق

إعفاء.ـ ـ ـ  خٌول من أصل عربً 10 10 01 01

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها 90 10 01 01

إعفاء.ـ ـ ـ خٌول للرٌاضة10 90 01 01

إعفاء .(بونً)ـ ـ ـ خٌول صغٌرة الجسم 20 90 01 01

إعفاء.ـ ـ ـ حمٌر30 90 01 01

إعفاء.ـ ـ ـ بغال40 90 01 01

إعفاء.(نغال)ـ ـ ـ كوادن 50 90 01 01

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها90 90 01 01

إعفاء.ـ أصٌلة لؤلنسال 00 10 02 01

إعفاء.ـ غٌرهـــــا 00 90 02 01

إعفاء.ـ ـ ـ أصٌلة لؤلنسال 10 10 04 01

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــــا 90 10 04 01

إعفاء.ـ ـ ـ أصٌلة لؤلنسال 10 20 04 01

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها 90 20 04 01

إعفاء.ـ ـ دٌوك ودجاجات من جنس جالوس دومٌستكوس00 11 05 01

إعفاء.ـ ـ دٌوك ودجاجات رومٌة 00 12 05 01

إعفاء.ـ ـ غٌرهــــا 00 19 05 01

إعفاء.ـ ـ ـ دجاج بٌاض10 94 05 01

إعفاء.ـ ـ ـ دجاج الحم20 94 05 01

إعفاء.ـ ـ ـ دجاج أمهات30 94 05 01

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــــــا 90 94 05 01

إعفاء.ـ ـ ـ بط و أوز ألٌفة 10 99 05 01

إعفاء.ـ ـ ـ دٌوك ودجاجات رومٌة20 99 05 01

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــــــا 90 99 05 01

إعفاء.ـ ـ حٌوانات رئٌسٌة00 11 06 01

إعفاء.(ثدٌٌات من رتبة الخٌبلنٌات)؛ خرفان بحر و أطومات (ثدٌٌات من رتبة الحٌتان)ـ ـ حٌتان ودالفٌن وخنازٌر بحرٌة 00 12 06 01

إعفاء.ـ ـ ـ إبل 10 19 06 01

إعفاء.ـ ـ ـ أرانب ألٌفة وأرانب برٌة 20 19 06 01

إعفاء.ـ ـ ـ غزالن و ظباء 30 19 06 01

إعفاء.ـ ـ ـ كبلب 40 19 06 01

إعفاء.ـ ـ ـ الثعالب والمنك وأمثالها من حٌوانات الفراء 50 19 06 01

إعفاء.ـ ـ ـ حٌوانات حدائق ومعارض الحٌوان وحٌوانات مستوردة لهٌئات علمٌة لمختبرات التجارب والبحوث60 19 06 01

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها90 19 06 01

إعفاء.ـ زواحف بما فٌها الثعابٌن والسبلحف00 20 06 01

إعفاء.(جوارح)ـ ـ طٌور جارحة 00 31 06 01

إعفاء(ببغاء ذو عرف)ببغاء فخم طوٌل الذٌل والكوكاتو )والمكاو  (بٌضاء وصغٌر الجسم)بما فٌها الببغاوات العادٌة والبركٌت )ـ ـ ببغاوات 00 32 06 01

إعفاء.ـ ـ ـ حمام ألٌف، حمام برى، حجل، تدرج، سمانً، دجاج األرض، شنقب، قطا، أرطبلن، بط بري10 39 06 01

إعفاء.ـ ـ ـ طٌور الزٌنة20 39 06 01

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها 90 39 06 01

إعفاء.ـ ـ ـ نحل وان كانت جماعات والحشرات األخرى 10 90 06 01

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهــــا 90 90 06 01

إعفاء.ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح 00 10 01 02

إعفاء.ـ قطع أخر بعظمها 00 20 01 02

إعفاء.ـ دون عظام  00 30 01 02

إعفاءـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمبلن، طازجة أو مبردة00 10 04 02

إعفاء.ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح 00 21 04 02

إعفاء.ـ ـ قطع أخر بعظمها 00 22 04 02

إعفاء.ـ ـ دون عظام  00 23 04 02

إعفاء.ـ ـ ـ ـ  طازجة أو مبردة  11 50 04 02

إعفاء.ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة21 50 04 02

إعفاء.ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة31 50 04 02

إعفاء.ـ ـ ـ من فصٌلتً الضؤن والماعز 10 80 06 02

إعفاء.ـ ـ ـ طازجة أو مبردة10 10 08 02

إعفاء.ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة11 90 08 02

قائمة السلع المعفية بدولة الكويت



إعفاء.ـ ـ ـ ـ مجمدة12 90 08 02

إعفاء.ـ أسماك زٌنة  00 10 01 03

إعفاء.ـ ـ ـ لؤلنسال 10 91 01 03

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهــا 90 91 01 03

إعفاء.ـ ـ ـ لؤلنسال 10 92 01 03

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهــا 90 92 01 03

إعفاء.ـ ـ ـ لؤلنسال 10 93 01 03

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهــا 90 93 01 03

إعفاء.(ثونوس ثاٌنوس)ـ ـ تونة ذات زعانف زرقاء 00 94 01 03

إعفاء.(ثونوس ماكوًٌ)ـ ـ تونة جنوبٌة ذات زعانف زرقاء 00 95 01 03

إعفاء.ـ ـ ـ لؤلنسال 10 99 01 03

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها90 99 01 03

03 02 11 00

سالموتروتا، انكور هٌنوكس مٌكٌس، انكورهٌنوكس كبلركً، انكورهٌنوكس أجوابونٌتا، انكورهٌنوكس جٌبلى، انكورهٌنوكس )ـ ـ  أسماك التروتا 

إعفاء.(انكورهٌنوكس كرٌزوجاستر,أباشً 

03 02 12 00

اونكورهٌنوكس نكرا، اونكورهٌنوكس غوربشا، اونكورهٌنوكس كٌتا، اونكورهٌنوكس تشاوتشا، اونكورهٌنوكس )ـ ـ  ســلمون المحٌط الهادي 

إعفاء(هوكوهوكو)وسلمون الدانوب ( سالموساالر)، سلمون االطلنطً (كٌسوتش، انكورهٌنوكس ماسو، انكورهٌنوكس رودورس

إعفاء.ـ ـ  غٌرهـــــا 00 19 02 03

إعفاء(رٌنهاردتٌوس هٌبوجلوسوداٌس، أوهٌبوجلوس هٌبوجلوس، هٌبوجلوسوس ستٌنولٌبٌس)ـ ـ أسماك القفندر 00 21 02 03

إعفاء .(بلورنكتس ببلتٌسا )ـ ـ أسماك هوشع  00 22 02 03

إعفاء .(سولٌا)ـ ـ أسماك موسً 00 23 02 03

إعفاء.ـ ـ غٌرهـــا00 29 02 03

إعفاء .(ثونوس االلونجا)ـ ـ أسماك تونة بٌضاء 00 31 02 03

إعفاء(ثونوس البكارس)ـ ـ أسماك تونة ذات زعانف صفراء 00 32 02 03

إعفاء.ـ ـ أسماك بونٌت مخطط البطن 00 33 02 03

إعفاء .(ثونوس، أوبسوس)ـ ـ تونة بٌجً 00 34 02 03

إعفاء.(ثونوس ثاٌنوس)ـ ـ تونة ذات زعانف زرقاء 00 35 02 03

إعفاء .(ثونوس ماكوًٌ)ـ ـ تونة جنوبٌة ذات زعانف زرقاء 00 36 02 03

إعفاء.ـ ـ غٌرهــــا 00 39 02 03

إعفاء.، باستثناء األكباد والبٌض وغدد التذكٌر (كلوبٌا هارنجس، كلوبٌا باالسً)ـ أسماك الـــرنجة 00 40 02 03

إعفاء.، باستثناء األكباد والبٌض وغدد التذكٌر (جادوس موروا أو جادوس أوجاك وجادوس ماكروسٌفالوس)ـ أسماك القــــد 00 50 02 03

إعفاء .(سبراتوس سبراتوس)رنجه صغٌرة أو اسبرط  (سانردٌنبل)، وساردٌنبل من نوع (ساردٌنٌا بٌلكـاردوس ساردٌنوٌس )ـ ـ  أسماك الســـــردٌن 00 61 02 03

إعفاء .(مٌبلنو جراموس اٌكلفٌنوس)ـ ـ أسماك الحدوق 00 62 02 03

إعفاء .(بوالكٌوس فٌرنس)ـ ـ سمك أسود 00 63 02 03

إعفاء .(الدراك أو الخباط)ـ ـ ـ أسماك الكنعد10 64 02 03

إعفاء.ـ ـ ـ أسماك الباغة 20 64 02 03

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها  90 64 02 03

إعفاء.ـ ـ كبلب البحر وغٌرها من أسماك القرش 00 65 02 03

إعفاء.(جمٌع انواع انجوٌبل)ـ ـ أسماك االنقلٌس 00 66 02 03

إعفاء.(اكسٌفٌاس جبلدٌوس)ـ ـ أسماك أبو سٌف 00 67 02 03

إعفاء.(دٌسوستٌكوس)ـ ـ أسماك أبوسن 00 68 02 03

إعفاء" .هامـور ، برطام ، شنٌنو ، قطو ، ناجل ، السمان"مثل  (groupers)ـ ـ ـ قروبر 10 69 02 03

إعفاء.(شعور)ـ ـ ـ أسماك الشعري20 69 02 03

إعفاء.(العصمودي)ـ ـ ـ أسماك الحمراء30 69 02 03

إعفاء.(الحمام والخضره)ـ ـ ـ أسماك البٌاض40 69 02 03

إعفاء.ـ ـ ـ أسماك الزبٌدي50 69 02 03

إعفاء" .سبٌطً، شعم، نهاش، فسكر، قرقفان"مثل  (برٌم)ـ ـ ـ الشعومٌات 60 69 02 03

إعفاء.ـ ـ ـ نقرور 70 69 02 03

إعفاء" .المٌد والبٌاح"ـ ـ ـ البوري مثل 80 69 02 03

إعفاء.ـ ـ ـ ـ صافً  91 69 02 03

إعفاء.ـ ـ ـ ـ غٌرها  99 69 02 03

إعفاء.ـ أكباد وبٌض وغدد تذكٌر00 70 02 03

إعفاء .(بالٌنوروس، بانولٌروس وجاسوس )ـ ـ جراد بحر 00 11 06 03

إعفاء" .هاماروس "(شارخة أم الروبٌان)ـ ـ عقارب بحر 00 12 06 03

إعفاء .(قرٌدس أو جمبري )ـ ـ ربٌان 00 13 06 03

إعفاء .(سلطعون ، أو قبقب)ـ ـ سرطانات 00 14 06 03

إعفاء.ـ ـ غٌرهــا، بما فٌها دقٌق وسمٌد ومكتبلت قشرٌات رخوٌة صالحة لبلستهبلك البشري  00 19 06 03

إعفاء .(بالٌنوروس، بانولٌروس وجاسوس)ـ ـ جراد بحر 00 21 06 03



إعفاء" .هاماروس  "(شارخة- ام الروبٌان )ـ ـ عقارب بحر 00 22 06 03

إعفاء .(قرٌدس أو جمبري )ـ ـ ربٌان 00 23 06 03

إعفاء .(سلطعون ، او قبقب)ـ ـ سرطانات 00 24 06 03

إعفاء.ـ ـ غٌرهـا بـما فٌها دقٌق وجرٌش ومكتبلت قشرٌات صالحة لبلستهبلك البشري  00 29 06 03

إعفاء.ـ ـ ـ ـ للتفرٌخ 11 00 07 04

إعفاء.، راقدة (جذامٌر أو رزومات) ـ بصٌبلت وبصبلت ودرنات وجذور درنٌه وبصلٌه، سٌقان أرضٌة 00 10 01 06

إعفاء .(شٌكورٌا)، منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء (جذامٌر أو رزومات)ـ بصٌبلت وبصبلت ودرنات وجذور درنٌه وبصلٌه، سٌقان أرضٌة 00 20 01 06

إعفاء .(عقل العنب  )ـ ـ ـ جفون الكرمه 10 10 02 06

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــا 90 10 02 06

إعفاء.ـ ـ ـ غرسات نخٌل 10 20 02 06

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــا 90 20 02 06

إعفاء.ـ تقاوي للزرع 00 10 01 07

إعفاء.ـ غٌرهـــا 00 90 01 07

إعفاء.بندورة طازجة أو مبردة 00 00 02 07

إعفاء.(أخضر أو ٌابس القشرة)ـ ـ ـ ـ بصل للطعام 11 10 03 07

إعفاء .(قزح أو قنار)ـ ـ ـ ـ بصل للبذار 12 10 03 07

إعفاء.ـ ـ ـ عسقبلن 20 10 03 07

إعفاء.ـ ثـــوم00 20 03 07

إعفاء.ـ كراث وخضر ثومٌة أخر 00 90 03 07

إعفاء.ـ قرنبٌط ورإوس بروكلً 00 10 04 07

إعفاء.ـ كرنب بروكسل 00 20 04 07

إعفاء.ـ غٌرهـــا 00 90 04 07

إعفاء(مكبب)ـ ـ خس 00 11 05 07

إعفاء.ـ ـ غٌـــره 00 19 05 07

إعفاء.(شٌكورٌام انثٌوبوس فٌولوسام)ـ ـ هندباء وتلوف 00 21 05 07

إعفاء.ـ ـ غٌرهـــا 00 29 05 07

إعفاء.ـ جزر ولفت بقلً 00 10 06 07

إعفاء.ـ غٌرهـــا 00 90 06 07

إعفاء.خٌار وقثاء، خٌار محبب، طازجة أو مبردة 00 00 07 07

إعفاء .(بٌسوم ساتٌفوم )ـ بازالء 00 10 08 07

إعفاء .(فٌجٌنٌا ، فاسٌولوس)ـ لوبٌا وفاصولٌا 00 20 08 07

إعفاء.ـ ـ ـ فـول 10 90 08 07

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــا 90 90 08 07

إعفاء.ـ هلٌون00 20 09 07

إعفاء.ـ باذنجان00 30 09 07

إعفاء.ـ كرفس عدا الكرفس اللفتً 00 40 09 07

إعفاء.ـ ـ فطرمن جنس أجارٌكوس 00 51 09 07

إعفاء.ـ ـ ـ كمؤ10 59 09 07

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها90 59 09 07

إعفاء .(فلٌفلة أو فلفل)ـ أثمار من جنس كابسٌكوم أو من جنس بٌمنتا 00 60 09 07

إعفاء.ـ سبـانخ أو سبـانخ نٌـوزٌلندي وسـبانخ كبٌـرة الــــورق00 70 09 07

إعفاء.ـ ـ ـ قــرع 10 90 09 07

إعفاء.ـ ـ ـ كوسة20 90 09 07

إعفاء.ـ ـ ـ زٌتون30 90 09 07

إعفاء.ـ ـ ـ بامٌـا 40 90 09 07

إعفاء.ـ ـ ـ بقدونس50 90 09 07

إعفاء.ـ ـ ـ كزبرة60 90 09 07

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــا 90 90 09 07

إعفاء.ـ ـ ـ للبذار 10 31 13 07

إعفاء.ـ ـ ـ للبذار 10 32 13 07

إعفاء.ـ ـ ـ للبذار 10 33 13 07

إعفاء.موز، بما فٌه موز الببلنتان، طازج أو مجفف00 00 03 08

إعفاء(رطب)ـ ـ ـ طازج 10 10 04 08

إعفاءـ ـ ـ مجفف20 10 04 08

إعفاءـ ـ ـ مكنوز30 10 04 08

إعفاءـ ـ ـ غٌـــره90 10 04 08

إعفاء.ـ ـ ـ طازج10 20 04 08



إعفاء.ـ ـ ـ جـاف 20 20 04 08

إعفاء.ـ أناناس00 30 04 08

إعفاء .(كمثرى أمرٌكً)ـ أفوكادو 00 40 04 08

إعفاء.ـ ـ ـ جوافــة10 50 04 08

إعفاء.ـ ـ ـ منجة 20 50 04 08

إعفاء.ـ ـ ـ منجوستٌن 30 50 04 08

إعفاء.ـ برتقال00 10 05 08

إعفاء.، كلمنتٌنا، ولكنج وغٌرها من الحمضٌات المهجنة (بما فٌها التانجارٌن والساتسوما)ـ  ٌوسفى أوماندرٌنه 00 20 05 08

إعفاء.بما فٌها البوملً  (جرٌب فروت)ـ لٌمون هندي 00 40 05 08

إعفاء.ـ ـ ـ طازج10 50 05 08

إعفاء.ـ ـ ـ جاف 20 50 05 08

إعفاء.ـ غٌرهـــا 00 90 05 08

إعفاء.ـ طازج 00 10 06 08

إعفاء.ـ مجفف00 20 06 08

إعفاءـ ـ بطٌخ أخضر00 11 07 08

إعفاء .(شمام و قاوون)ـ ـ ـ بطٌخ أصفر 10 19 07 08

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــا 90 19 07 08

إعفاء.ـ بـابـاٌـا 00 20 07 08

إعفاء.ـ تفاح 00 10 08 08

إعفاء.ـ ـ ـ كمثرى10 20 08 08

إعفاء.ـ ـ ـ سفرجل20 20 08 08

إعفاء.ـ مشمش00 10 09 08

إعفاء.ـ كرز00 20 09 08

إعفاء.أو خوخ من نوع برونوس بٌرسٌكا " نٌكتارٌن"بما فٌه )ـ دراق 00 30 09 08

إعفاء.ـ برقوق أو خوخ من نوع برونس دومستكا وقراصٌة00 40 09 08

إعفاء .(فرٌز أو فراولة)ـ توت األرض 00 10 10 08

إعفاء.ـ توت العلٌق وتوت عادي 00 20 10 08

إعفاء.ـ عنبٌات وفواكه أخر من نوع فاكسٌنوم00 40 10 08

إعفاء.ـ كٌوي00 50 10 08

إعفاء.ـ دورٌان00 60 10 08

إعفاء.ـ ـ ـ رمان10 90 10 08

إعفاء  .(بشملة)ـ ـ ـ اٌكى دنٌا 20 90 10 08

إعفاء .(تٌن شوكً أو برشومً)ـ ـ ـ صبٌر 30 90 10 08

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــا 90 90 10 08

إعفاء. {الكافٌٌن}ـ ـ غٌر منزوع منه 00 11 01 09

إعفاء. {الكافٌٌن}ـ ـ منزوع منه 00 12 01 09

إعفاء. {الكافٌٌن}ـ ـ غٌر منزوع منه 00 21 01 09

إعفاء.{الكافٌٌن}ـ ـ منزوع منه 00 22 01 09

إعفاء.ـ غٌره00 90 01 09

إعفاء. كٌلو غرام 3فً عبوات مباشرة ال ٌزٌد وزن محتواها عن  (غٌر مخمر)ـ شاي أخضر 00 10 02 09

إعفاء.فً عبوات أخر  (غٌر مخمر)ـ شاي أخضر 00 20 02 09

إعفاء جرام3ـ ـ ـ شاي مغلف بؤكٌاس صغٌرة الٌزٌد وزنها عن 10 30 02 09

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها 90 30 02 09

إعفاءوشاي مخمر جزئٌاً، فً عبوات أخر (مخمر)ـ شاي أسود 00 40 02 09

إعفاء .(قاقلة)ـ حب الهال 00 30 08 09

إعفاء.صلبة  (قمح  )ـ حنطة 00 10 01 10

إعفاء.عادٌة (قمح  )ـ ـ ـ حنطة 10 90 01 10

إعفاء.رفٌعة (قمح  )ـ ـ ـ حنطة 20 90 01 10

إعفاء.ـ ـ ـ خلٌط حنطة مع شٌلم 30 90 01 10

إعفاء.شــعٌر00 00 03 10

إعفاء .(أو أسود)ـ ـ ـ شوفان أشهب 10 00 04 10

إعفاء .(أو أصفر)ـ ـ ـ شوفان أبٌض 20 00 04 10

إعفاء.ـ تقاوي للبذار 00 10 05 10

إعفاء.ـ ـ ـ ذرة صفراء ذهبٌة 10 90 05 10

إعفاء.ـ ـ ـ ذرة بٌضاء20 90 05 10

إعفاء.ـ ـ ـ ذرة سمراء30 90 05 10

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــا 90 90 05 10



إعفاء.(أرز بغبلفه الزهري)ـ أرز غٌر مقشور 00 10 06 10

إعفاء .(أرز أسمر)ـ أرز مقشور 00 20 06 10

10 06 30 00ً إعفاءـ أرز مضروب كلٌاً أو جزٌئاً وإن كان ممسوحاً أو ملمعا

إعفاء.ـ أرز مكسر00 40 06 10

إعفاء.ـ حنطة سوداء00 10 08 10

إعفاء.ـ دخــن 00 20 08 10

إعفاء.ـ حبوب العصافٌر 00 30 08 10

إعفاء.ـ حبوب أخر00 90 08 10

إعفاء .(قمح  )ـ ـ ـ دقٌق حنطة 10 00 01 11

إعفاء.ـ ـ ـ دقٌق خلٌط حنطة مع شٌلم 20 00 01 11

إعفاء.ـ دقٌق شٌلم 00 10 02 11

إعفاء.ـ دقٌق ذرة00 20 02 11

إعفاء.ـ ـ ـ دقٌق شعٌر10 90 02 11

إعفاء.ـ ـ ـ دقٌق شوفان20 90 02 11

إعفاء.ـ ـ ـ دقٌق حبوب السورغوم30 90 02 11

إعفاء.ـ ـ ـ دقٌق حنطة سوداء 40 90 02 11

إعفاء.ـ ـ ـ دقٌق دخن50 90 02 11

إعفاء.ـ ـ ـ دقٌق أرز60 90 02 11

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــا 90 90 02 11

إعفاء.ـ ـ ـ جرٌش 10 11 03 11

إعفاء.ـ ـ ـ سمٌد  20 11 03 11

إعفاء.ـ ـ ـ جرٌش10 13 03 11

إعفاء.ـ ـ ـ سمٌد 20 13 03 11

إعفاء.ـ ـ ـ من شعٌر10 19 03 11

إعفاء.ـ ـ ـ من حبوب السورغوم 20 19 03 11

إعفاء.ـ ـ ـ من شٌلم 30 19 03 11

إعفاء.ـ ـ ـ من حنطة سوداء40 19 03 11

إعفاء.ـ ـ ـ من دخن50 19 03 11

إعفاء.ـ ـ ـ من حبوب أخر90 19 03 11

إعفاء.ـ كرٌات حبوب مكتلة00 20 03 11

إعفاء.ـ ـ ـ حبوب كاملة10 00 01 12

إعفاء.ـ ـ ـ حبوب مكسرة20 00 01 12

إعفاء.ـ  بذور شوندر السكر 00 10 09 12

إعفاء.(فصه)ـ ـ بذور برسٌم 00 21 09 12

إعفاء .(ترٌفولٌام)ـ ـ بذور نفل 00 22 09 12

إعفاء(تف)ـ ـ بذور عكرش 00 23 09 12

إعفاء(بوابر اتنسسال)ـ ـ بذور تف الكنتكً 00 24 09 12

إعفاء(L)لولٌام ملتفلورم الم ، لولٌام بٌرٌن )ـ ـ بذور زوان الجودار 00 25 09 12

إعفاء.ـ ـ ـ ترمس10 29 09 12

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــا 90 29 09 12

إعفاء.ـ بذور نباتات عشبٌة تزرع أساسا من أجل أزهارها00 30 09 12

إعفاء.ـ ـ ـ بذور طماطم10 91 09 12

إعفاء.ـ ـ ـ بذور كراث20 91 09 12

إعفاء.ـ ـ ـ بذور فجل30 91 09 12

إعفاء.ـ ـ ـ بذور جزر40 91 09 12

إعفاء.ـ ـ ـ بذور خٌار50 91 09 12

إعفاء.ـ ـ ـ بذور كوسة60 91 09 12

إعفاء.ـ ـ ـ بذور قرع70 91 09 12

إعفاء.ـ ـ ـ بذور باذنجان80 91 09 12

إعفاء.ـ ـ ـ ـ بذور خس91 91 09 12

إعفاء.ـ ـ ـ ـ بذور جرجٌر92 91 09 12

إعفاء(من جنس كابسٌوم أوبٌنتما)ـ ـ ـ ـ بـــذور فلفل 93 91 09 12

إعفاء.ـ ـ ـ ـ غٌرهـــا 99 91 09 12

إعفاء.ـ ـ غٌرهـــا 00 99 09 12

إعفاء.ـ ـ ـ تبن10 00 13 12

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــا 90 00 13 12

إعفاء.(فصه)ـ مسحوق ومكتبلت برسٌم 00 10 14 12



إعفاء.ـ ـ ـ ترمس10 90 14 12

إعفاء.وجلبان (بٌقٌه)ـ ـ ـ كرسنة 20 90 14 12

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــا90 90 14 12

إعفاء.ـ ـ ـ بقصد التصفٌة والتكرٌر للصناعة 10 11 01 17

إعفاء.ـ ـ ـ غٌره 90 11 01 17

إعفاء.ـ ـ ـ بقصد التصفٌة والتكرٌر للصناعة 10 12 01 17

إعفاء.ـ ـ ـ غٌره 90 12 01 17

إعفاء.ـ ـ سكر ٌحتوي على منكهات أو مواد تلوٌن مضافة00 91 01 17

إعفاء.ـ ـ ـ ـ بلوري متفاوت النعومة11 99 01 17

إعفاء.ـ ـ ـ ـ مكعبات أو قوالب12 99 01 17

إعفاء.ـ ـ ـ ـ مسحوق بودرة 13 99 01 17

إعفاء.غٌر ملون وال معطر (قند)ـ ـ ـ سكر نبات 20 99 01 17

إعفاء.ـ ـ ـ سكروز نقً كٌماوٌاً 30 99 01 17

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــا 90 99 01 17

إعفاء .(ـ ـ ـ أغذٌة أطفال أساسها اللبن ، واللبن المعدل المحضر بدٌبلً للبن األم غٌر محتوي على كاكاو10 10 01 19

إعفاء.وزناً% 5ـ ـ ـ أغذٌة أطفال أساسها اللبن، واللبن المعدل المحضر بدٌبلً للبن األم تحتوي على كاكاو بنسبة تقل عن 20 10 01 19

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرهـــا90 10 01 19

إعفاءـ ـ ـ أنواع السكاكر واألقراص الصمغٌة وما ٌماثلها المحتوٌة على تحلٌة تركٌبٌة بدل من السكر مما ٌستعمل للمصابٌن بمرض السكر70 90 06 21

إعفاء.ـ ـ ـ ـ معد لبلستعماالت الطبٌة 11 20 07 22

إعفاء.كسب وغٌرها من بقاٌا صلبة، وإن كانت مجروشة أو بشكل مكتبلت، ناتجة عن استخراج زٌت فول الصوٌا 00 00 04 23

إعفاء.ـ ـ ـ معدة ألغراض طبٌة 10 40 44 28

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها 90 40 44 28

إعفاء.ـ ـ ـ اٌثان10 10 01 29

إعفاء.ـ ـ ـ بوتانات20 10 01 29

إعفاء.ـ ـ ـ بنتانات30 10 01 29

إعفاء.ـ ـ ـ هكسانات40 10 01 29

إعفاء.ـ ـ ـ هبتانات50 10 01 29

إعفاء.ـ ـ ـ أوكتانات60 10 01 29

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها90 10 01 29

إعفاء.ـ ـ إٌثٌلٌن00 21 01 29

إعفاء .(بروبٌلٌن)ـ ـ بروبٌن 00 22 01 29

إعفاء.وأٌزومٌراتها (بوتٌلٌن)ـ ـ بوتٌن 00 23 01 29

إعفاء. ـ دٌٌن ، وأٌزوبرٌن1 و3ـ ـ بٌوتا ـ 00 24 01 29

إعفاء.ـ ـ ـ بروبادٌان10 29 01 29

إعفاء. دٌان1ر2ـ ـ ـ بٌوتا 20 29 01 29

إعفاء.ـ ـ ـ غاز األسٌتٌلٌن30 29 01 29

إعفاء.ـ ـ ـ فٌنٌل اسٌتٌلٌن40 29 01 29

إعفاء.ـ ـ ـ مٌثٌل فٌنٌل اسٌتلٌن50 29 01 29

إعفاء.ـ ـ ـ بٌوتٌن60 29 01 29

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها90 29 01 29

إعفاء.ـ ـ سٌكلوهٌكسان00 11 02 29

إعفاء.ـ ـ غٌرها00 19 02 29

إعفاء.ـ بنزٌن00 20 02 29

إعفاء.ـ تولوٌن00 30 02 29

إعفاء.ـ ـ اورثو ـ اكسٌلٌن00 41 02 29

إعفاء.ـ ـ مٌتا ـ اكسٌلٌن00 42 02 29

إعفاء.ـ ـ بارا ـ اكسٌلٌن00 43 02 29

إعفاء.ـ ـ أٌزومٌرات اكسٌلٌن المخلوطة00 44 02 29

إعفاء.ـ ستٌرٌن00 50 02 29

إعفاء.ـ إٌثٌل بنزٌن00 60 02 29

إعفاء.ـ كومٌن00 70 02 29

إعفاء.ـ ـ ـ تترالٌن10 90 02 29

إعفاء.ـ ـ ـ نفتالٌن20 90 02 29

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها90 90 02 29

إعفاءومشتقاتها (A)ـ ـ فٌتامٌنات 00 21 36 29

إعفاءومشتقاته (B1)ـ ـ فٌتامٌن 00 22 36 29

إعفاءومشتقاته (B2)ـ ـ فٌتامٌن 00 23 36 29



إعفاءومشتقاتها (B5 أو فٌتامٌن B3فٌتامٌن ) ـ  بنتوثٌنٌك DL ـ أو Dـ ـ  حمض 00 24 36 29

إعفاءومشتقاته (B6)ـ ـ فٌتامٌن 00 25 36 29

إعفاءومشتقاته (B12)ـ ـ فٌتامٌن 00 26 36 29

إعفاءومشتقاته (C)ـ ـ فٌتامٌن 00 27 36 29

إعفاءومشتقاته (E)ـ ـ فٌتامٌن 00 28 36 29

إعفاءـ ـ فٌتامٌنات أُخر ومشتقاتها00 29 36 29

إعفاءـ غٌرها، بما فً ذلك المركزات الطبٌعٌة00 90 36 29

إعفاءـ ـ سوماتتروبٌن، مشتقاته ونظائرها البنٌوٌة00 11 37 29

إعفاءـ ـ األنسولٌن وأمبلحه00 12 37 29

إعفاءـ ـ غٌرها00 19 37 29

إعفاء(دٌهٌدرو هاٌدروكورتٌزون)وبرٌد ترولون (دٌهٌدروكورتٌزون)ـ ـ كورتٌزون وهــٌدروكورتٌزون وبرٌدنٌزون 00 21 37 29

إعفاء.ـ ـ مشـتقات هــرمونات ســتروٌدٌة قشـرٌة مهلجنة00 22 37 29

إعفاءـ ـ استروجٌنات وبروجستوجٌنات00 23 37 29

إعفاءـ ـ غٌرها00 29 37 29

إعفاءـ ـ اٌبٌنفرٌن00 31 37 29

إعفاءـ ـ غٌرها00 39 37 29

إعفاءـ مشتقات أحماض أمٌنٌة00 40 37 29

إعفاءـ بروستاجبلندٌنات وثرومبوكسٌنات لٌوكوترٌنات، مشتقاتها ونظائرها البنٌوٌة00 50 37 29

إعفاءـ غٌرهـا00 90 37 29

29 39 11 00

، هٌروٌن، هٌدروكودون (INN)، إٌثٌل مورفٌن، إٌتورفٌن (INN)، كودٌٌن، دٌهٌدروكودٌن (INN)ـ ـ مركزات قش الخشخاش؛ ببرٌنورفٌن 

(INN) هٌدرومورفون ،(INN) مورفٌن، نٌكومورفٌن ،(INN) أوكسٌكودون ،(INN) أوكسٌمورفون ،(INN) فولكودٌن ،(INN) ثٌباكون ،

(INN)إعفاء، ثٌبٌن؛ أمبلح هذه

إعفاءـ ـ غٌرهـا00 19 39 29

إعفاء.ـ أشباه قلوٌات ألكٌناومشتقاتها؛أمبلح هذه المنتجات00 20 39 29

إعفاءـ كافئٌٌن وأمبلحه00 30 39 29

إعفاءـ ـ اٌفٌدرٌن وأمبلحه00 41 39 29

إعفاءوأمبلحه (INN)" بسودو إفٌدرٌن"ـ ـ أشباه اٌفٌدرٌن 00 42 39 29

إعفاءوأمبلحه (INN)ـ ـ كاثٌٌن 00 43 39 29

إعفاءـ ـ غٌرها00 49 39 29

إعفاءوأمبلحه (INN)ـ ـ فٌنتلٌن 00 51 39 29

إعفاءـ ـ غٌرهـا00 59 39 29

إعفاءوأمبلحه (INN)ـ ـ ارجومٌترٌن 00 61 39 29

إعفاءوأمبلحه (INN)ـ ـ ارجوتامٌن 00 62 39 29

إعفاءـ ـ حمض لٌسرجٌك وأمبلحه00 63 39 29

إعفاءـ ـ غٌرها00 69 39 29

إعفاءـ ـ ـ غٌره90 91 39 29

إعفاءـ ـ غٌرها00 99 39 29

إعفاءـ بنسلٌن ومشتقاته ببنٌة حمض بنسلٌنً ؛ أمبلح هذه المنتجات00 10 41 29

إعفاء.ـ سترٌبتومٌسٌن ومشتقاته ؛ أمبلح هذه المنتجات00 20 41 29

إعفاءـ تتراسٌكلٌن ومشتقاته؛ أمبلح هذه المنتجات00 30 41 29

إعفاءـ  كلورا مفنٌكول ومشتقاته؛ أمــبلح هذه المنتجات00 40 41 29

إعفاء.ـ ارٌثرومٌسٌن ومشتقاته؛ أمبلح هذه المنتجات00 50 41 29

إعفاءـ غٌرها00 90 41 29

إعفاءـ خبلصات غدد أو غٌرها من أعضاء أو إفرازاته00 20 01 30

إعفاء.ـ غٌرها00 90 01 30

إعفاء.ـ أمصال مضادة وغٌرها من مكونات الدم والمنتجات المناعٌة  المعدلة، وإن كانت مستحصل علٌها بعملٌات التقنٌة الحٌوٌة 00 10 02 30

إعفاء.ـ لقاحات للطب البشري00 20 02 30

إعفاء.ـ لقاحات للطب البٌطري00 30 02 30

إعفاء.ـ ـ ـ ساكسٌتوكسٌن 10 90 02 30

إعفاء.ـ ـ ـ رٌسٌن 20 90 02 30

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها 90 90 02 30

إعفاءـ  تحتوي على بنسلٌنات أو على مشتقاتها، ذات بنٌة حمض بنسلٌنً أو على ستروبتوماسٌنات أو على مشتقاتها00 10 03 30

إعفاء.أُخر (انتً بٌوتٌك)ـ تحتوي على مضادات حٌوٌة 00 20 03 30

إعفاءـ ـ تحتوي على األنسولٌن00 31 03 30

إعفاءـ ـ غٌرها00 39 03 30

إعفاء. وال على مضادات حٌوٌة29.37ـ  تحتوي على أشباه قلوٌات أو على مشتقاتها، ولكن ال تحتوي على هرمونات وال منتجات أُخر داخلة فـً البنـد 00 40 03 30



إعفاء.ـ غٌرها00 90 03 30

إعفاء.ـ تحتوي على بنسلٌنات أو على مشتقاتها، ذات بنٌة حمض بنسلٌنً أو على ستربتوماسٌنات أو مشتقاتها00 10 04 30

إعفاء.ـ تحتوي على مضادات حٌوٌة أُخر00 20 04 30

إعفاءـ ـ تحتوي على األنسولٌن00 31 04 30

إعفاء.ـ ـ تحتوي على هرمونات ستروٌدٌة قشرٌة، مشتقاتها أو نظائرها البنٌوٌة 00 32 04 30

إعفاء.ـ ـ غٌرها00 39 04 30

إعفاء. وال على مضادات حٌوٌة29.37ـ  تحتوي على أشباه قلوٌات أو مشتقاتها، ولكن ال تحتوي على هرمونات وال منتجات أُخر مذكورة فً البند 00 40 04 30

إعفاء.29.36ـ أدوٌة أُخر تحتوي على فٌتامٌنات أو منتجات أُخر مذكورة فً البند 00 50 04 30

إعفاء.ـ ـ ـ محالٌل طبٌة  10 90 04 30

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها90 90 04 30

إعفاء.ـ ضمادات الصقة وغٌرها من أصناف ذات طبقة الصقة00 10 05 30

إعفاء.ـ ـ ـ قطن طبً 10 90 05 30

إعفاء.ـ ـ ـ ـ مغطاة أو مشربة بمواد صٌدلٌة21 90 05 30

30 05 90 22

ـ ـ ـ ـ غٌر مغطاة أو مشربة بمواد صٌدلٌة معدة للبٌع بالتجزئة أو تبٌن من وجود رقاع علٌها أو تهٌئتها أنها معدة حصراً للمستشفٌات ودوائر الصحة 

إعفاء.واإلسعاف بقصد االستعمال فً الطب والجراحة 

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها 90 90 05 30

إعفاء.ـ ـ ـ خٌوط جراحٌة معقمة لخٌاطة الجروح 10 10 06 30

إعفاء.ـ ـ ـ فتائل معقمة 20 10 06 30

إعفاءـ ـ ـ موقفــات النزٌف القابلة لبلمتصاص المعقمة للجراحة أو لطب األسنان30 10 06 30

إعفاء.ـ ـ ـ لواصق جراحٌة معقمة للنسج العضوٌة40 10 06 30

إعفاء.ـ كواشف تحدٌد فئات وفصائل  أو عوامل الدم00 20 06 30

إعفاءـ محضرات معتمة للفحص باألشعـة ومواد كاشفة ٌتناولها المرضى للتشخٌص الطب00ً 30 06 30

إعفاء.ـ اسمنت وغٌره من منتجات مستعملة فـً حشو األسنان؛ اسمنت ترمٌم العظام00 40 06 30

إعفاء.ـ حقائب طبٌة وعلب إسعاف المجهزة والمعدة لئلسعاف العاجل00 50 06 30

إعفاء. أو مبٌدات منوٌة29.37ـ محضرات كٌماوٌة لمنع الحمل أساسها هرمونات أو منتجات أخر من البند 00 60 06 30

30 06 70 00

ألجزاء الجسم للعملٌات الجراحٌة أو الفحوصات السرٌرٌة  (تزٌٌت)ـ محضرات هبلمٌة معدة لبلستعمال فً الطب البشري أو البٌطري كمادة تشحٌم 

إعفاء.أو كرابط ما بٌن الجسم واألجهزة الطبٌة 

إعفاء.(المفاغرة)ـ ـ األدوات المعدة لبلستعمال فً الفتحات الجراحٌة 00 91 06 30

إعفاء.ـ ـ نفاٌا محضرات الصٌدلة00 92 06 30

38 18 00 00

عناصر كٌماوٌة منشطة الستعمالها فً اإللكترونٌات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقٌة أو أشكال مماثلة؛ مركبات كٌماوٌة منشطة الستعمالها فً 

إعفاءاإللكترونٌات

38 22 00 00

كواشف للتشخٌص أو للمختبرات على حامل وكواشف محضرة للتشخٌص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، عدا تلك الداخلة فً البندٌن 

إعفاء.؛ مواد مرجعٌة معتمدة30.06 أو 30.02

إعفاءـ النفاٌات الطبٌة00 30 25 38

إعفاءـ خشب وقود بشكل قطعاً مستدٌرة أو حطباً أو أغصاناً أو حزماً أو بؤشكال مماثلة00 10 01 44

إعفاء .(بامبو)ـ من بوص هندي 00 10 02 44

إعفاءـ غٌرها00 90 02 44

إعفاءـ ـ ـ ـ ورق نماذج الحاسب اآلل94ً 90 23 48

إعفاءـ ـ ـ بطاقات مسلسلة الترقٌم تحتوي على أسئلة وأجوبة أو معلومات عامة، ثقافٌة10 10 01 49

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 10 01 49

إعفاءـ ـ قوامٌس وموسـوعات، وأجـزاء مسلسلة منها00 91 01 49

إعفاءـ ـ ـ ـ غٌرها19 99 01 49

إعفاءلمكفوفً البصر أو االختزال (براٌل)ـ ـ ـ كـتـب وكـتٌبات ونـشـرات مطبوعة بطرٌقة 20 99 01 49

إعفاءـ ـ ـ كتب مدرسٌة وجامعٌة30 99 01 49

إعفاءـ ـ ـ فهارس المتاحف والمكتبات العامة وفهارس المإلفات وكتب األدلة السنوٌة40 99 01 49

إعفاءـ ـ ـ كتـب مصورة لؤلطفال التً ال تشكل الصور فٌها العنصر الرئٌس50ً 99 01 49

49 01 99 60

ـ ـ ـ الصحـــف والمجبلت والدورٌات المغلفة بورق مقوى ، مجموعات الصحف والمجبلت أو الدورٌات الموضوعة فً غبلف واحد ، وإن كانت 

إعفاءمحتوٌة على إعبلنات

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 99 01 49

إعفاءـ ـ ـ صحف10 10 02 49

إعفاءـ ـ ـ مجبلت20 10 02 49

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 10 02 49

إعفاءـ ـ ـ صحف10 90 02 49

إعفاءـ ـ ـ مجبلت20 90 02 49

إعفاءـ ـ ـ النشرات الدورٌة30 90 02 49

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 90 02 49

إعفاءـ ـ ـ مجامٌع رسم وتلوٌن لؤلطفال10 00 03 49



إعفاءـ ـ ـ مجامٌع صور لؤلطفال20 00 03 49

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 00 03 49

إعفاءـ كرات أرضٌة00 10 05 49

إعفاءـ ـ بشكل كتب00 91 05 49

إعفاءـ ـ غٌرها00 99 05 49

إعفاءـ ـ ـ ـ طوابع برٌدٌة11 00 07 49

إعفاءـ ـ ـ ـ طوابع مالٌة12 00 07 49

إعفاءـ ـ ـ ـ طوابع أخر19 00 07 49

إعفاءموسومة بطابع غٌر مبطل (ظروف)ـ ـ ـ ورق بـطـاقات أو مغلفات 20 00 07 49

إعفاءـ ـ ـ ـ عملة ورقٌة متداولة31 00 07 49

إعفاءـ ـ ـ ـ عملة ورقٌة لم تكتسب بعد صفة التداول القانون32ً 00 07 49

إعفاءـ ـ ـ شٌكات سٌاحٌة40 00 07 49

إعفاءـ ـ ـ شٌكات معتمدة قابلة للصرف50 00 07 49

إعفاءـ ـ ـ أسهم وسندات وصـكـوك ومـا ٌماثلها ذات قٌمة، مرقمة وموقعة60 00 07 49

إعفاءـ ـ ـ أسـهم وسندات وصكوك وما ٌماثلها بشكل مطبوعات معدة لبلستعمال70 00 07 49

إعفاءـ ـ ـ دفاتر شٌكات80 00 07 49

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 00 07 49

إعفاءـ ـ ـ أنابٌب وأوعٌة مفاعبلت من كوارتز معدة لبلستعمال فً أفران الصهر واألكسدة إلنتاج الرقائق شبه الموصلة10 10 17 70

إعفاءـ ـ ـ  غٌرها90 10 17 70

إعفاءـ ـ ـ أنابٌب وأوعٌة مفاعبلت من كوارتز معدة لبلستعمال فً أفران الصهر واألكسدة إلنتاج الرقائق شبه الموصلة40 00 20 70

إعفاءـ غٌر مصنف00 10 02 71

إعفاءـ ـ غٌر مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أول00ً 21 02 71

إعفاءـ ـ غٌر مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أول00ً 31 02 71

إعفاءـ مسحوق00 10 06 71

إعفاءـ ـ ـ سبائك10 91 06 71

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 91 06 71

إعفاءـ ـ نصف مشغولة00 92 06 71

إعفاءـ ـ مسحوق00 11 08 71

إعفاءـ ـ ـ سبائك10 12 08 71

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 12 08 71

إعفاءـ ـ بؤشكال نصف مشغولة أُخر00 13 08 71

إعفاءـ نقدي00 20 08 71

إعفاءـ ـ ـ سبائك10 11 10 71

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 11 10 71

إعفاءـ ـ غٌرها00 19 10 71

إعفاءـ ـ بؤشكال خام أو بشكل مسحوق00 21 10 71

إعفاءـ ـ غٌرها00 29 10 71

إعفاءـ ـ بؤشكال خام أو بشكل مسحوق00 31 10 71

إعفاءـ ـ غٌرها00 39 10 71

إعفاءـ ـ بؤشكال خام أو بشكل مسحوق00 41 10 71

إعفاءـ ـ غٌرها00 49 10 71

إعفاءغٌر مطروحة للتداول الرسمً (عدا النقود الذهبٌة)" عمبلت معدنٌة"ـ نقود 00 10 18 71

إعفاءـ غٌرها00 90 18 71

إعفاءـ ـ غٌرها00 89 19 84

إعفاءـ أجزاء00 90 19 84

إعفاءـ ـ غٌرها00 19 21 84

إعفاءـ ـ ـ مرشحات لتنقٌة الدم10 29 21 84

إعفاءـ ـ ألجهزة الطرد المركزي، بما فٌها أجهزة التجفٌف بالطرد المركزي00 91 21 84

إعفاءـ ـ غٌرها00 89 24 84

إعفاءـ ـ ـ روإس ببلستٌكٌة لنفث السوائل بالضغط المتكرر10 90 24 84

إعفاء84248110ـ ـ ـ أجزاء ألنظمـة الـري الـواردة بالبنـد الفرعً 20 90 24 84

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 90 24 84

84 43 31 00

ـ  ـ   آالت تقـوم بوظٌفـــتٌن أو أكثر من مهام الطباعة أو تصوٌر المستندات أو االرسال بواسطة الفاكس، قابلة للتوصٌل بؤجهزة المعالجة الذاتٌة 

إعفاء.للبٌانات او بالشبكة

إعفاء(فاكس)ـ ـ ـ أجهزة نسخ  هاتفٌة 10 32 43 84

إعفاءـ ـ ـ أجهزة تلكس20 32 43 84

إعفاء(تلٌبرنتر)ـ ـ ـ طابعات عن بعد 30 32 43 84

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 32 43 84



إعفاءـ ـ ـ آالت تصوٌر مستندات تعمل بالطرٌقة البصرٌة10 39 43 84

إعفاءـ ـ ـ أجهزة استنساخ تعمل بنقل الصورة األصلٌة مباشرة على النسخة90 39 43 84

إعفاءـ ـ ـ ـ ملقمات ذاتٌة للوثائق11 99 43 84

إعفاءـ ـ ـ ـ ملقمات الورق12 99 43 84

إعفاءـ ـ ـ ـ فارزات13 99 43 84

إعفاءـ ـ ـ ـ غٌرها19 99 43 84

إعفاءـ ـ ـ غٌرها من أجزاء و لوازم90 99 43 84

إعفاءـ تعمل باستخدام حزم اللٌزر أو غٌرها من الحزم الضوئٌة أو الفوتونٌة األُخر00 10 56 84

إعفاء.ـ غٌرها من آلٌة لشغل المواد باستخدام اللٌزر والضوئٌة00 90 56 84

إعفاءـ آالت نشر00 10 64 84

إعفاءـ آالت شحذ أو صقل00 20 64 84

إعفاءـ غٌرها00 90 64 84

إعفاء84.64ـ ـ لآلالت الداخلة فً البند 00 91 66 84

إعفاء84.61 لغاٌة 84.56ـ ـ لآلالت الداخلة فً البنود 00 93 66 84

إعفاءـ ـ ـ آالت معالجة الكلمات10 00 69 84

84 70 10 00

ـ آالت حاسبة إلكترونٌة قادرة على العمل من دون مصدر طاقة كهربائً خارجً وآالت بحجم الجٌب لتسجٌل واسترجاع و عرض المعلومات ذات 

إعفاءوظائف حاسبة

إعفاءـ ـ تتضمن أداة طابعة00 21 70 84

إعفاءـ ـ غٌرها00 29 70 84

إعفاءـ آالت حاسبة أُخر00 30 70 84

إعفاءـ صنادٌق نقد مسجلة00 50 70 84

إعفاءـ ـ ـ آالت ختم الطوابع10 90 70 84

إعفاءـ ـ ـ آالت صرف تذاكر20 90 70 84

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 90 70 84

84 71 30 00

 كلج، تتضمن على األقل وحدة معالجة مركزٌة ولوحة مفاتٌح وشاشة 10ـ آالت للمعالجة الذاتٌة للمعلومات، قابلة للحمل، ال ٌتجاوز وزنها أكثر من 

إعفاءعرض

84 71 41 00

ـ ـ محتوٌة على األقل، ضمن نفس البدن، على وحدة معالجة مركزٌة ومع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومـات، أوعلى وحـدة مشـتركة لئلدخــال 

إعفاءأو اإلخراج

إعفاءـ ـ غٌرها، مقدمة بشكل أنظمة00 49 71 84

84 71 50 00

، سواء تضمنت أم ال فً نفس البدن على واحد  أو أثنٌن 84 71 49  أو  84 71 41ـ وحدات معالجة ذاتٌة، غٌر تلك الداخلة فً البند الفرعً 

إعفاءأو وحدة إدخال أووحدة إخراج (ذاكرة)وحدة تخزٌن : من أنواع الوحدات التالٌة

إعفاء(ذاكرة)ـ وحدات إدخال أو وحدات إخراج، سواء تضمنت أم ال ، على وحدات تخزٌن 00 60 71 84

إعفاء(ذاكرة)ـ وحدات تخزٌن 00 70 71 84

إعفاءـ وحدات أُخر آلالت المعالجة الذاتٌة  للمعلومات00 80 71 84

إعفاءـ غٌرها00 90 71 84

إعفاء.(84.70عدا المشتملة عـلـى أجـهـزة حاسبة أو التً تعمل بوضع قطعة نقود الداخلة فً البند )ـ ـ ـ آالت صرف التذاكر 10 90 72 84

إعفاءـ ـ ـ آالت فـرز قطـع النقـود وأوراق النقد وعدها وتغلٌفها20 90 72 84

إعفاءـ ـ ـ أجهزة بري األقبلم30 90 72 84

إعفاءـ ـ ـ أجهزة تثقٌب األوراق40 90 72 84

إعفاءأو فكها (دبـاسـة )ـ ـ ـ االآلت الصـغٌرة لشـبك األوراق 50 90 72 84

إعفاءـ ـ ـ األجهزة الصغٌرة التبلف المستندات السرٌة60 90 72 84

إعفاء(ATM)ـ  ـ ـ أجهزة الصرف اآللً 80 90 72 84

إعفاءـ ـ ـ غٌرها من آالت مكتبٌة90 90 72 84

إعفاء84 70 29   أو  84 70 21  أو  84 70 10ـ ـ لآلالت الحاسبة اإللٌكترونٌة الداخلة فً البند الفرعً  00 21 73 84

إعفاءـ ـ غٌرها00 29 73 84

إعفاء.84.71ـ أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة فً البند 00 30 73 84

إعفاء.84.72 لغاٌة 84.69ـ أجزاء ولوازم ٌمكن استخدامها على حد سواء مع اآلالت الداخلة فً بندٌن أو أكثر من البنود 00 50 73 84

إعفاءـ آالت قولبة بالحقن00 10 77 84

إعفاءـ أجزاء00 90 77 84

إعفاء، غٌر مذكور وال داخل فً مكان آخر(روبوت)ـ انسان آلً صناعً 00 50 79 84

إعفاءـ ـ ـ آالت وأجهزة لصناعة الصابون10 89 79 84

إعفاءـ ـ ـ آالت وأجهزة لصناعة السبلل والحصر20 89 79 84

إعفاءـ ـ ـ آالت وأجهزة لصنع الفراجٌن30 89 79 84

إعفاء85.09  أو 84.24 أو 84.15ـ ـ ـ أجهزة ترطٌب أو نزع الرطوبة من الهواء من غٌر األنـواع المنصوص عنها فً البنود 40 89 79 84

إعفاءذات المضخات لآلالت (اتوماتٌكٌة)ـ ـ ـ أجهزة التشحٌم ذاتٌة الحركة 50 89 79 84

إعفاءـ ـ ـ آالت غمس الثقاب60 89 79 84

إعفاءـ ـ ـ آالت لطبلء أقطاب اللحام الكهربائ70ً 89 79 84



84 79 89 80

 82ـ ـ ـ آالت وأجهزة لربط وفك المسامٌر اللولبٌة والصوامٌل وأجهزة فك مسامٌر الجمع ومراكز الدوالٌب عدا العدد الٌدوٌة الواردة فً الفصل 

إعفاء.85.08 ، 84.67واألجهزة الٌدوٌة الداخلة فً البندٌن 

إعفاءـ ـ ـ ـ آالت لصٌانة خطوط األنابٌب والمجاري91 89 79 84

إعفاءـ ـ ـ ـ آالت تعبئة اللحف والحشاٌا بالزغب وتنجٌدها بواسطة أداة نافخة أو دافعة92 89 79 84

إعفاء.نسٌج، ورق)ـ ـ ـ ـ آالت وضع المواد الشاحذة على مختلف الحوامل 93 89 79 84

إعفاءـ ـ ـ ـ نواقٌس الغطاس ومبلبس الغواصٌن المعدنٌة المجهزة بتركٌبات آلٌة94 89 79 84

إعفاءـ ـ ـ ـ غٌرها99 89 79 84

إعفاءـ أجزاء00 90 79 84

إعفاءـ ـ للقولبة بالحقن أو بالضغط00 71 80 84

إعفاء.ـ ـ ـ آالت تفرٌز بالحزم األٌونٌة المركزة إلنتاج أو إصبلح األقنعة و الشبٌكات لؤلشكال على أدوات شبه موصلة10 10 86 84

إعفاء.ـ ـ ـ آالت لنشر كتل أشباه الموصبلت أحادٌة البلورات إلى شرائح أو األقراص الرقٌقة إلى رقاقات20 10 86 84

إعفاء.ـ ـ ـ آالت شحذ وصقل لمعالجة الرقائق شبه الموصلة30 10 86 84

إعفاء.ـ ـ ـ آالت تقطٌع المكعبات لتفرٌز أو تحزٌز الرقائق من أشباه الموصبلت40 10 86 84

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 10 86 84

إعفاءـ ـ ـ عدد لحفر النماذج بالطرٌقة الجافة على المواد شبه الموصلة للكهرباء10 20 86 84

إعفاءـ ـ ـ أجهزة زرع أٌونٌة،لتنشٌط أشباه الموصبلت  بالطبلء20 20 86 84

إعفاءـ ـ ـ أجهزة الرسم المباشر على أقراص رقٌقة30 20 86 84

إعفاء(بطرٌقة تكرار الصور )ـ ـ ـ أجهزة الرسم بالصف 40 20 86 84

إعفاءـ ـ ـ غٌرها من أجهزة عرض أو رسم نماذج الدوائر على المواد شبه الموصلة المحسسه50 20 86 84

إعفاء.ـ ـ ـ أجهزة تثبٌت القوالب وأجهزة لصق األشرطة وأجهزة ربط األسبلك لتجمٌع الرقائق شبه الموصلة60 20 86 84

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 20 86 84

إعفاء.ـ ـ ـ أجهزة الحفر بالطرٌقة الرطبة أو التظهٌر أو اإلزالة أو التنظٌف للشاشات المسطحة 10 30 86 84

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 30 86 84

إعفاء.ـ ـ ـ أجهزة إنتاج الرسومات واألشكال من النوع المستعمل فً إنتاج األقنعة أو الشبٌكات من طبقات مطلٌة مقاومة للضوء 10 40 86 84

إعفاء.ـ ـ ـ آالت ذاتٌة الحركة لنقل ومناولة وتخزٌن الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغٌرها من المواد لؤلدوات من أشباه الموصبلت 20 40 86 84

إعفاء.ـ ـ ـ مجاهر مجسمة تعمل بالحزم االكترونٌة مجهزة بآالت مصممة خصٌصا لمناولة ونقل الرقائق والشبٌكات من أشباه الموصبلت 30 40 86 84

إعفاء.ـ ـ ـ ـ مجاهر مجسمة مجهزة بآالت مصممة خصٌصا لمناولة ونقل الرقائق والشبٌكات من أشباه الموصبلت 91 40 86 84

84 86 40 92 

مجهزة بآالت مصممة خصٌصا لمناولة ونقل الرقائق والشبٌكات من أشباه " ـ ـ ـ ـ مجاهر للتصوٌر الفوتغرافً متناهٌة الصغر وتوماٌكروغرافٌك

إعفاء.الموصبلت

إعفاء.غٌرها 99 40 86 84

إعفاء.ـ ـ ـ أجزاء أجهزة تثبٌت القوالب وأجهزة لصق األشرطة وأجهزة ربط األسبلك لتجمٌع الرقائق شبه الموصلة10 90 86 84

إعفاءـ ـ ـ أجزاء أجهزة الزرع األٌونٌة لتنشٌط المواد شبه الموصلة للطبلء20 90 86 84

إعفاء .84 86 20 50 لغاٌة 84 86 20 30ـ ـ ـ أجزاء ولوازم األجهزة الداخلة فً البنود من 30 90 86 84

84 86 90 40

ـ ـ ـ أجزاء لآلالت  الذاتٌة الحركة لنقل ومناولة وتخزٌن الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغٌرها من المواد لؤلدوات من أشباه 

إعفاء.الموصبلت

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 90 86 84

إعفاءـ ـ ـ مغٌرات كهربائٌة ساكنة آلالت معالجة البٌانات ذاتٌا ووحداتها وأجهزة االتصال10 40 04 85

إعفاءـ ـ ـ غٌرها من مغٌرات كهربائٌة ساكنه90 40 04 85

إعفاء.أخر لتزوٌد الطاقة آلالت معالجة البٌانات ذاتٌا ووحداتها وأجهزة االتصال (محثات)ـ ـ ـ وشائع تؤثٌر كهربائً 10 50 04 85

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 50 04 85

إعفاء(بالتسخٌن غـــٌر المباشر)ـ أفــران ذات مقاومة حـرارٌة 00 10 14 85

إعفاءالكهربــائً أو بحجــز الشحنة" بالتؤثٌر"ـ أفران تعمل بالحث 00 20 14 85

إعفاءـ أفران أُخر00 30 14 85

إعفاء.ـ أجزاء ألفران الصناعة وأجهزة المعالجة بالحرارة للصناعة00 90 14 85

إعفاءـ ـ أجهزة خطوط هاتف ذات سماعه ٌد السلكٌة00 11 17 85

إعفاءـ ـ أجهزة هاتف للشبكات الخلٌوٌة أو غٌرها من الشبكات البلسلكٌة00 12 17 85

إعفاءـ ـ غٌرها00 18 17 85

إعفاء(بٌس ستٌشن)ـ ـ  محطات قاعدة 00 61 17 85

إعفاء(سنترال)ـ ـ ـ أجهزة لوحات تحوٌل ومقاسم 10 62 17 85

إعفاءـ ـ ـ أجهزة أخرى ألنظمة خطوط التٌار الناقل أو ألنظمة الخطوط الرقمٌة20 62 17 85

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 62 17 85

إعفاءـ ـ ـ أجهزة  التنبٌه و النداء10 69 17 85

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 69 17 85

إعفاءـ أجزاء00 70 17 85

85 18 10 10

مم 3 مم وارتفاع ال ٌزٌد عن 10 كٌلوهرتز بقطر ال ٌتجاوز 3,4 هرتز حتى 300ـ ـ ـ مذٌاعات للصوت ذات نطاق ترددي ٌتراوح ما بٌن 

إعفاءألغراض االتصاالت

إعفاء.وحواملها (مٌكروفونات)ـ ـ ـ غٌرها من مذٌعات 90 10 18 85



85 18 29 10

 مم ألغراض 50 كٌلوهرتز بقطر ال ٌتجاوز 3,4 هرتز حتى 300ـ ـ ـ مكبرات صوت ، بدون هٌاكلها، ذات نطاق ترددي ٌتراوح ما بٌن 

إعفاء.االتصاالت 

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها من مكبرات صوت90 29 18 85

إعفاءـ ـ ـ سماعات ألجهزة الهاتف الثابت10 30 18 85

إعفاء.وأجهزة تضم المٌكروفون ومكبر الصوت معا (راس ، أذن)ـ ـ ـ غٌرها من سماعات 90 30 18 85

إعفاءـ ـ ـ مضخمات كهربائٌة الستعمالها كؤجهزة إلعادة تشكٌل اإلشارات فً منتجات تقنٌة خطوط الهاتف الداخلة فً اتفاقٌة تقنٌة المعلومات10 40 18 85

إعفاءـ ـ ـ أجزاء مضخمات كهربائٌة الستعمالها كؤجهزة إلعادة تشكٌل اإلشارات فً منتجات تقنٌة خطوط الهاتف الداخلة فً اتفاقٌة تقنٌة المعلومات10 90 18 85

إعفاءـ أجهزة الرد على المكالمات الهاتفٌة00 50 19 85

إعفاء.ـ ـ ـ حوامل ممغنطة غٌر مسجلة،ألجهزة التسجٌل و أجهزة الفٌدٌو10 29 23 85

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها90 29 23 85

إعفاءـ حوامل بصرٌة00 40 23 85

إعفاءـ ـ أجهزة تخزٌن صلبة مستدٌمة00 51 23 85

إعفاءـ ـ بطاقات ذكٌة00 52 23 85

إعفاءـ ـ غٌرها00 59 23 85

إعفاء.ـ ـ ـ أقراص غٌر مسجلة،للحاسب اآلل10ً 80 23 85

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها90 80 23 85

إعفاءـ ـ ـ أجهـزة اإلرسال الخاصة بنقل الترجمة الفورٌة فً المإتمرات إلى عدة لغات10 50 25 85

إعفاءـ ـ ـ أجهزة اإلرسال األوتوماتٌكٌة للتنبٌه بالخطر المستخدمة  فً البواخر والطائرات الخ20 50 25 85

85 25 50 30

أو اإلذاعة المصورة  (رادٌو)أو هوائً معدنً صغٌر عدا أجهزة اإلرسال لئلذاعة  (هوائً)ـ ـ ـ مٌكروفونات السلكٌة، المرفق بها كٌبل قصٌر 

إعفاء(تلفزٌون)

إعفاء(تلفزٌون)أو اإلذاعة المصورة  (رادٌو)ـ ـ ـ أجهزة إرسال عدا أجهزة اإلرسال لئلذاعة 40 50 25 85

إعفاءأداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتؤمٌن الدخول إلى االنترنت، لها وظٌفة تبادل المعلومات: ـ ـ ـ علب بسطح للضبط ذات وظٌفة اتصال 50 50 25 85

إعفاء.ـ ـ ـ غٌرها من أجهزة إرسال إذاعً أو تلفزٌون90ً 50 25 85

إعفاءـ أجهزة إرسال مندمجاً بها جهاز استقبال00 60 25 85

إعفاءـ ـ ـ كامٌرات فٌدٌو رقمٌة للصور الثابتة10 80 25 85

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 80 25 85

إعفاء.84.71ـ ـ من األنواع المعدة لبلستعمال حصراً أو بصورة رئٌسٌة مع نظام المعالجة الذاتٌة للبٌانات الداخل فً البند 00 41 28 85

إعفاء.84.71ـ ـ من األنواع المعدة لبلستعمال حصراً أو بصورة رئٌسٌة مع نظام المعالجة الذاتٌة للبٌانات الداخل فً البند 00 51 28 85

إعفاء.84.71ـ ـ من األنواع المعدة لبلستعمال حصراً أو بصورة رئٌسٌة مع نظام المعالجة الذاتٌة للبٌانات الداخل فً البند 00 61 28 85

إعفاءأداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتؤمٌن الدخول إلى االنترنت، لها وظٌفة تبادل المعلومات: ـ ـ ـ علب بسطح للضبط ذات وظٌفة اتصال 10 71 28 85

إعفاءأداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتؤمٌن الدخول إلى االنترنت، لها وظٌفة تبادل المعلومات: ـ ـ ـ  علب بسطح للضبط ذات وظٌفة اتصال 10 72 28 85

إعفاءـ ـ ـ هوائٌات من النوع المستعمل مع أجهزة الهاتف والبرق10 10 29 85

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 10 29 85

85 29 90 10

، أجهزة إرسال متضمنة جهاز استقبال ، كامٌرات (تلفزٌون)أو اإلذاعة المصورة  (رادٌو)أجهزة اإلرسال عدا أجهزة اإلرسال لئلذاعة : ـ ـ ـ أجزاء

إعفاءفٌدٌو رقمٌة للصور الثابتة ، أجهزة استقبال محمولة لبلتصال أو التنبٌه أو النداء

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 90 29 85

إعفاء(LED)أو صمامات ثنائٌة باعثة للضوء (LCD)ـ لـوحات داللة أو بٌان متضمنة على أداة ذات بلورات سائلة 00 20 31 85

85 31 80 20

  LCD,Plasma , ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescenceبما فٌها شاشات  )ـ ـ ـ أدوات عرض ذات شاشة مسطحة 

إعفاءللمنتجات الداخلة فً اتفاقٌة تقنٌة المعلومات (وغٌرها من تقنٌات العرض

إعفاءـ ـ ـ أجهزة  التنبٌه و النداء30 80 31 85

إعفاء85 31 80 30 و 85 31 80 20 و 85 31 20ـ ـ ـ أجزاء لؤلجهزة الداخلة فً البند 10 90 31 85

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 90 31 85

85 32 10 00

 KVAR 0.5ٌمكنها استٌعاب قدرة تفاعلٌة التقل عن  (هرتز) HZ 60/50ـ مكثفـات ثابتة معدة لبلستعمال فً الدوائر الكهربائٌة، ذات تردد 

إعفاء.(مكثفات الطاقة) (كٌلوفولت أمبٌر تفاعلً)

إعفاءـ ـ من تنتالوم00 21 32 85

إعفاء(متحللة بالكهرباء)ـ ـ إلكترولٌتٌة من األلمنٌوم 00 22 32 85

إعفاءـ ـ ذات عازل من خزف، بطبقة واحدة00 23 32 85

إعفاءـ ـ ذات عازل من خزف، متعددة الطبقات00 24 32 85

إعفاءـ ـ ذات عازل، من ورق أو من لدائن00 25 32 85

إعفاءـ ـ غٌرها00 29 32 85

إعفاء(الضبط المسبق)ـ مكثفات متغٌرة أو قابلة للتعدٌل00 30 32 85

إعفاءـ أجزاء00 90 32 85

إعفاءـ مقاومات من كربون ثابتة، من األنواع المكتلة أو ذات طبقة رقٌقة00 10 33 85



إعفاء(W) وات 20ـ ـ معدة لقدرة ذات طاقة التزٌد عن 00 21 33 85

إعفاءـ ـ غٌرها00 29 33 85

إعفاء(W) وات 20ـ ـ  معدة لقدرة ذات طاقة التزٌد عن 00 31 33 85

إعفاءـ ـ غٌرها00 39 33 85

إعفاء(بمـا فٌـها الرٌوســتات ومقاومات قٌاس فرق الجهد بوتنشٌومتر)ـ مقاومات متغٌـرة  أخرى 00 40 33 85

إعفاءـ أجزاء00 90 33 85

إعفاءدوائر مطبوعة00 00 34 85

إعفاء(مفاتٌح كهربائٌة ثاٌروستورٌة معزولة)ـ ـ ـ مفاتٌح كهربائٌة إلٌكترونٌة مكونة من دوائر إخراج وإدخال متصلة بصرٌا 10 50 36 85

85 36 50 20

-chip-onتقنٌة )منطقٌة " chip"ـ ـ ـ مفاتٌح الٌكترونٌة، بما فٌها المفاتٌح االلٌكترونٌة المحمٌة ضد درجة الحرارة، مكونة من ترانزٌستور و رقٌقة 

chip)  إعفاء فولت1000لجهد ال ٌتجاوز

إعفاء أمبٌر11ـ ـ ـ مفاتٌح كهرومٌكانٌكٌة سرٌعة الحركة لتٌار ال ٌتجاوز 30 50 36 85

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 50 36 85

إعفاءـ ـ ـ مآخذ و مقابس لؤلسبلك المتحدة المحور والدوائر المطبوعة10 69 36 85

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 69 36 85

إعفاءـ ـ ـ عناصر توصٌل وتماس لؤلسبلك و الكٌابل10 90 36 85

إعفاءـ ـ ـ مجسات الرقائق20 90 36 85

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 90 36 85

إعفاءـ صمامات ثنائٌة، عــدا الصمامـات الثنائٌة الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء00 10 41 85

إعفاء(W 1)ـ ـ ذات معدل  تبدد ٌقل عن وات واحد 00 21 41 85

إعفاءـ ـ غٌرها00 29 41 85

إعفاء، عدا األدوات الحساسة للضوء"ترٌاك"و" دٌاك" "ثاٌرستور"ـ مقومات ترانزستورٌة 00 30 41 85

85 41 40 00

ـ أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما فً ذلك الخبلٌا الفولتائٌة الضوئٌة، وإن كانت مجمعة فً شكل وحدات أو مهٌؤة بشكل ألوح؛ صمامات 

إعفاءثنائٌة باعثة للضوء

إعفاءـ أدوات أُخر شبه موصلة أخر00 50 41 85

إعفاءـ بلورات بٌزو ـ كهربائٌة مركبة00 60 41 85

إعفاءـ أجزاء00 90 41 85

85 42 31 00

ـ ـ معالجات وأجهزة تحكم، وان كانت مندمجا بها ذاكرات أو محوالت أو دوائر منطقٌة أو مضخمات أو أصناف صناعة الساعات ودوائر التوقٌت 

إعفاءأو غٌرها من الدوائر األخر

إعفاءـ ـ ذاكرات00 32 42 85

إعفاءـ ـ مضخمات00 33 42 85

إعفاءـ ـ غٌرها00 39 42 85

إعفاءـ أجزاء00 90 42 85

إعفاء(إلٌكتروفورسٌز)ـ آالت وأجهزة لطبلء المعادن كهـربـائٌـاً وللتحـلٌل الكهربائً أو لبلنتقال الكهربائً للجزئٌات المعلقة 00 30 43 85

إعفاءـ ـ ـ آالت كهربائٌة ذات وظائف ترجمة أو معجم10 70 43 85

85 43 70 20

  CD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescenceبما فٌها شاشات  )ـ ـ ـ أدوات عرض ذات شاشة مسطحة 

إعفاءللمنتجات الداخلة فً اتفاقٌة تقنٌة المعلومات (وغٌرها من تقنٌات العرض

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 70 43 85

إعفاءـ ـ ـ مجمعات الكترونٌة متناهٌة الصغر10 90 43 85

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 90 43 85

إعفاء فولت300 ملم وجهدها عن 10ـ ـ ـ كاببلت كهربائٌة ٌزٌد مقطعها العرضً عن 10 42 44 85

إعفاءملم10ـ ـ ـ أسبلك كهربائٌة ال ٌزٌد مقطعها العرضً عن   20 42 44 85

إعفاءـ ـ ـ كاببلت البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر30 42 44 85

إعفاءـ ـ ـ أسبلك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج40 42 44 85

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 42 44 85

إعفاء. فولت80ـ ـ ـ ـ بجهد ال ٌزٌد عن 21 49 44 85

إعفاء فولت80ـ ـ ـ ـ  كاببلت البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر لجهد ال ٌزٌد عن 31 49 44 85

إعفاء فولت80ـ ـ ـ ـ أسبلك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج لجهد ال ٌزٌد عن 41 49 44 85

إعفاء. فولت80ـ ـ ـ ـ بجهد الٌزٌد عن 91 49 44 85

إعفاءـ كاببلت من ألٌاف بصرٌة00 70 44 85

إعفاءـ دون آلٌة دفع00 10 13 87

إعفاءـ غٌرها00 90 13 87

إعفاءـ للمقاعد ذات العجبلت لؤلشخاص للمعاقٌن00 20 14 87

إعفاء  كجم2000ـ ـ ال ٌتجاوز وزنها فارغة 00 11 02 88

إعفاء كجم2000ـ ـ ٌتجاوز وزنها فارغة 00 12 02 88

إعفاء.  كجم  2000ـ طائرات عادٌة ومركبات جوٌة أُخر، ال ٌتجاوز وزنها فارغة 00 20 02 88

إعفاء كجم15000 كجم وال ٌتجاوز 2000ـ طائرات عادٌة ومركبات جوٌة أُخر، ٌزٌد وزنها فارغة عن 00 30 02 88

إعفاء كجم15000ـ طائرات عادٌة ومركبات جوٌة أُخر ٌتجاوز وزنها فارغة 00 40 02 88



إعفاءوعربات إطبلق المركبات الفضائٌة والمركبات المدارٌة (بما فً ذلك األقمار الصناعٌة)ـ مركبات فضائٌة 00 60 02 88

إعفاءـ ـ غٌرها00 29 05 88

إعفاءمن جمٌع األنواع (فٌري بوت)ـ سفن رحبلت قوارب نزهه وسفن مماثلة معدة بصفة رئٌسٌة لنقل األشخاص؛ معدٌات 00 10 01 89

إعفاءـ سفن صهارٌج00 20 01 89

إعفاء89 01 20ـ سفن برادات، عــدا تلك الداخلــة فـً البنـد الفرعً 00 30 01 89

89 01 90 00ً إعفاءـ سفن أُخر لنقل البضائع وسفن أُخر لنقل األشخاص والبضائع معا

إعفاءسفن صٌد؛ سفن مصانع وسفن أُخر لمعالجة منتجات الصٌد أو حفظها00 00 02 89

إعفاءسفن قطر وسفن دافعة00 00 04 89

إعفاء(كراكات)ـ سفن جارفة أو كاسحة 00 10 05 89

إعفاءـ أرصفة مسطحة،عائمة أو غاطسة للحفر أو اإلنتاج00 20 05 89

إعفاءـ ـ ـ سفن إطفاء الحرائق10 90 05 89

إعفاءـ ـ ـ سفن اإلرشاد الضوئ20ً 90 05 89

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 90 05 89

إعفاءـ سفن حربٌة00 10 06 89

إعفاءـ ـ ـ قوارب وزوارق حربٌة من جمٌع األنواع بما فٌها قوارب النجاة10 90 06 89

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 90 06 89

إعفاء.ـ طوافات قابلة للنفخ 00 10 07 89

إعفاء.ـ غٌرها 00 90 07 89

إعفاء.سفن ومنشآت عائمة أخر قٌد التحطٌم00 00 08 89

إعفاء(سترٌو سكوبٌه)ـ مجاهر مجسمة 00 10 11 90

إعفاءـ مجاهر أُخر للتصوٌر الفوتغرافً أو السنٌمائً ومجاهر عرض الصور00 20 11 90

إعفاءـ أجزاء ولوازم00 90 11 90

إعفاء(دٌفراكتوغراف)ـ مجاهر عدا المجاهر البصرٌة؛ أجهزة إنحراف 00 10 12 90

إعفاء.ـ أجزاء و لوازم00 90 12 90

90 13 80 30

  LCD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescenceبما فٌها شاشات  )ـ ـ ـ أدوات عرض ذات شاشة مسطحة 

إعفاءللمنتجات الداخلة فً هذه االتفاقٌة (وغٌرها من تقنٌات العرض

90 13 90 10

-LCD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuumبما فٌها شاشات  )ـ ـ ـ أجزاء أدوات عرض ذات شاشة مسطحة 

Flourescenceإعفاءللمنتجات الداخلة فً هذه االتفاقٌة (  وغٌرها من تقنٌات العرض

إعفاء9017 أو آالت الرسم أو التخطٌط الداخلة فً البند 8471ـ ـ ـ أجهزة رسم وتخطٌط وان كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة فً البند 10 10 17 90

إعفاء9017 أو آالت الرسم أو التخطٌط الداخلة فً البند 8471ـ ـ ـ أجهزة رسم وتخطٌط وان كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة فً البند 10 20 17 90

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 20 17 90

إعفاءـ ـ ـ أجزاء ألجهزة إنتاج الرسومات و األشكال10 90 17 90

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 90 17 90

إعفاءـ لقٌاس أو لمراقبة أو فحص جرٌان أو ارتفاع السوائل00 10 26 90

إعفاءـ لقٌاس أومراقبة الضغط00 20 26 90

إعفاءـ أجهزة وأدوات أُخر00 80 26 90

إعفاءـ أجزاء ولوازم00 90 26 90

إعفاء.ـ أجهزة تحلٌل الغازات أو الدخان 00 10 27 90

إعفاء(إلٌكتروفورٌسٌز)ـ أجهزة التحلٌل بالفصل الكروماتوغرافً أو بالتغٌٌر الكهربائً للتركٌز 00 20 27 90

90 27 30 00

، (سبكتروجراف)، أو لتسجٌل الطٌف (سبٌكتروفوتومتر)، أو لقٌاس كثافة ألوان موجة الطٌف (سبٌكترومتر)ـ أجهزة  قٌاس أطوال موجة الطٌف 

إعفاء(فوق البنفسجٌة أوالمرئٌة أوتحت الحمراء)باستخدام اإلشعاعات البصرٌة 

إعفاء(فوق البنفسجٌة أو المرئٌة أو تحت الحمراء)ـ أجهزة وأدوات أُخر تستخدم اإلشعاعات البصرٌة 00 50 27 90

إعفاء.ـ ـ ـ لفحص الدم وتحلٌل العصارات والبول10 80 27 90

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 80 27 90

إعفاء.، عدا أجهزة تحلٌل الدخان أو الغاز90 27ـ ـ ـ أجزاء ولوازم لؤلصناف الداخلة فً البند 10 90 27 90

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 90 27 90

90 30 40 00

مثل، مقاٌٌس المحادثات الهاتفٌة مقاٌٌس مضاعفة الصوت، مقاٌٌس عامل التداخل، وأجهزة )ـ أجهزة وأدوات أُخر مصممة خصٌصاً لئلتصاالت 

إعفاء(قٌاس الضوضاء فً الخطوط سوفومٌتر

إعفاءـ ـ لقٌاس أو فحص األقراص الرقٌقة أو األدوات من أشباه الموصبلت00 82 30 90

إعفاءـ ـ ـ أجزاء ولوازم ألجهزة قٌاس أو فحص األقراص الرقٌقة أو األدوات من أشباه الموصبلت10 90 30 90

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 90 30 90

90 31 41 00

ـ ـ لفحص األقراص الرقٌقة أو األدوات من أشباه الموصبلت، أو لفحص األقنعة أوالشبٌكات الضوئٌة المستخدمةفً صناعة األدوات من أشباه 

إعفاءالموصبلت

إعفاءـ ـ ـ أجهزة بصرٌة لقٌاس التلوث السطحً الدقائقً على األقراص الرقٌقة ألشباه الموصبلت10 49 31 90

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 49 31 90



إعفاءالحزم االلٌكترونٌة مزودة بؤجهزة معدة خصٌصا لمناولة ونقل األقراص الرقٌقة و الشبٌكات من أشباه الموصبلت (مجاهر)ـ ـ ـ مٌكروسكوبات 20 80 31 90

90 31 90 10

ـ ـ ـ أجزاء ولوازم األجهزة البصرٌة  لفحص األقراص الرقٌقة أو األدوات من أشباه الموصبلت أو لفحص األقنعة أو األقنعة الضوئٌة أو الشبٌكات 

إعفاءالمستعملة فً صنع األدوات من أشباه الموصبلت

إعفاءـ ـ ـ أجزاء ولوازم المجاهر االسترٌوسكوبٌة  المزودة بؤجهزة معدة خصٌصا لمناولة ونقل األقراص الرقٌقة و الشبٌكات من أشباه الموصبلت20 90 31 90

إعفاءـ ـ ـ أجزاء ولوازم األجهزة البصرٌة لقٌاس التلوث السطحً الدقائقً على األقراص الرقٌقة ألشباه الموصبلت30 90 31 90

90 31 90 40

الحزم االلٌكترونٌة مزودة بؤجهزة معدة خصٌصا لمناولة ونقل األقراص الرقٌقة و الشبٌكات من أشباه  (مجاهر)ـ ـ ـ أجزاء ولوازم مٌكروسكوبات 

إعفاءالموصبلت

90 31 90 50

ـ ـ ـ أجزاء ولوازم مٌكروسكوبات الصور ألمجهرٌه  المزودة بؤجهزة معدة خصٌصا لمناولة ونقل األقراص الرقٌقة و الشبٌكات من أشباه 

إعفاء.الموصبلت 

إعفاءـ ـ ـ غٌرها90 90 31 90

إعفاء.األمتعة الشخصٌة واألدوات المنـزلٌة المستعملة التً ٌجلبها المواطنون المقٌمون فً الخارج واألجانب القادمون لئلقامة فً الببلد ألول مرة00 00 01 98

إعفاء.ـ ـ ـ للسفارات والقنصلٌات10 00 02 98
إعفاء.ـ ـ ــ للمنظمات الدولٌة20 00 02 98


