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 2 عــــــــــــــــــــدد

 2018لسنة   قانون الماليةمشروع 
 

 أحكام الميزانية 

 الفصل األول:

ويبقى مرخصاا ياأ  ي يساص لص لدا ا    2018يرخص بالنسبة إلى سنة 

ميزانية ال ولة المقاابي  المصتيياة ماأل اءاا اا والئارا ل والممااليت واءيااواا 

ايناا  مبببا ة  000 000 851 35  والما اخي  الم صلداة والقاروم بماا ـملصا   

 كما يلأ:

 اينا  000 200 603 24 مبا ا المنباي اءول -

 اينا  000 000 431 10 مبا ا المنباي الثانأ -

 اينا  000 800 816 مبا ا الحساباا ال اصة يأ ال زينة -

 ويبزع هذه الم اخي  ويقا للج ول "   " الملحق بهذا القانبي.           

 : 2الفصل 

يئبط مبلغ المبا ا المبظدة للحساباا ال اصة يأ ال زينة بالنسبة إلى سنة 

 اينا  ويقا للج ول " ب " الملحق بهذا القانبي.000 800 816  ب   2018

 : 3الفصل 

 2018يئبط مبلغ اعصماااا ال يع لندقاا ميزانية ال ولة بالنسابة إلاى سن ا ة 

 اينا  مبببة حسل اءـزا  واءقسام كما يلأ: 000 000 851 35بما ق  ه 

 الجزء األول: نفقات التصرف

 اينا  000 000 751 14 الصتـير الممبمأ : القست اءول

 اينا  000 000 150 1 وسا   المصالح : القست الثانأ

 اينا  000 000 636 5 الص خ  الممبمأ : القست الثالث

 اينا  000 200 404 ندقاا الصصرف الطا  ة : القست الرابع

 دينار 000 200 941 21 جملة الجزء األول:  
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 الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

 القساااااااااااااااااااات

 ال امس

: 
 اينا  000 000 787 2 يبا   ال يأل الممبمأ

 دينار 000 000 787 2 جملة الجزء الثاني:  

 

 الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسااااااااااااااااااات 

 اينا  000 845 713 2 االسصثما اا المباشر  : السااس

 اينا  000 574 632 1 الصمبي  الممبمأ : القست السابع

 اينا  000 420 128 الصنمية الطا  ةندقاا  : القست الثامأل

ندقاااا الصنميااة المريبطااة بااالمبا ا  : القست الصاسع

 اينا  000 161 646 ال ا ـية المبظدة

 دينار 000 000 121 5 جملة الجزء الثالث:  

 

 الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

 اينا  000 000 185 5 يس ي   ص  ال يأل الممبمأ : القست الماشر

 دينار 000 000 185 5 جملة الجزء الرابع:  

 

 الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القساااااات الحاااااااا  

 عشر

الحسااااباا ال اصاااة ياااأ  ندقااااا :

 اينا  000 800 816 ال زينة

 دينار 000 800 816 جملة الجزء الخامس:  

 

 ويقا للج ول " ا " الملحق بهذا القانبي. االعصمااااويبزع هذه 
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 : 4الفصل 

               2018برامج ال ولة بالنسب  ة إلى سن    ة  العصماااايح ا المبلغ الجملأ 

 اينا .  000 501 919 10ب   

حسل البرامج والمشا يع ويقا للجا ول "   " الملحاق  االعصمااااويبزع هذه 

 بهذا القانبي.

 

 : 5الفصل 

يئبط مبلغ اعصماااا الصمه  للجز  الثالث: "ندقاا الصنمية لميزانياة ال ولاة" 

ايناا  مبزعاة حسال  000 000 079 9 بماا قا  ه 2018بالنسابة إلاى سانة 

 اءقسام كما يلأ:

 

 الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسااااااااااااااااااااات 

 اينا  000 641 332 3 االسصثما اا المباشر  : السااس

 اينا  000 366 029 2 الصمبي  الممبمأ : القست السابع

 اينا  000 160 900 ندقاا الصنمية الطا  ة : القست الثامأل

ندقااااااااا الصنمياااااااة المريبطاااااااة  : القست الصاسع

 اينا  000 833 816 2 بالمبا ا ال ا ـية المبظدة

 دينار 000 000 079 9 جملة الجزء الثالث:  

 

 ويقا للج ول " ج " الملحق بهذا القانبي. االعصمااااويبزع هذه 

 

 : 6الفصل 

يئبط مبلغ مابا ا قاروم ال ولاة الصاايية ماأل إ ـااع  صا  الا يأل الممابمأ   

 .2018اينا  بالنسبة إلى سن ة    000 000 251 4ب   
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 : 7الفصل 

يئاابط ماابا ا وندقاااا الماسساااا الممبميااة الملحقااة يرييبيااا بميزانيااة ال ولااة 

ايناا  ويقاا للجا ول "   "  000 571 007 1 بماا قا  ه 2018بالنسابة إلاى سانة 

 الملحق بهذا القانبي.

 : 8الفصل 

يئاابط المبلااغ اءقصااى الماارخص يياا  لاابزير المالياا ة لماانح قااروم ال زينااة 

ماا أل مجلاا ة المحاسباا ة الممبمياا ة  62 ى الدص اا   للماسساااا الممبمياا ة بمقصئ  اا

 .2018اينا  بالنسبة إلى سن ة  000 000 100ب   

 

 : 9الفصل 

يئبط المبلغ اءقصى المرخص يي  لبزير المالي ة لمنح ضماي ال ولة البرام 

قاااااروم  و إصااااا ا  صااااا بل اساااااجمية ويقاااااا للصشاااااريع الجاااااا   بااااا   الممااااا                              

 .2018اينا  بالنسبة إلى سن ة   000 000 000 3ب 

 

 توسيع مشموالت ومجال تدخل

 ديوان تنمية رجيم معتوق 

 

 :10 فصلال

 الما خ يأ 1988لسنة  145مأل القانبي ع ا  105يلغى  ح ام الدص  

 : ويمّبم بما يلأ 1989والمصملق بقانبي المالية لسنة  1988ايسمبر  31 

يصمث  مهمة ايباي ينمية  ـيت ممصبق يأ ينديذ مشروع )ـ ي (:  105الدص  

إحيا  منطقة  ـيت ممصبق ومشروع إحيا  منطقة المح   وذلك بالصماوي مع 

الجماعاا المحلية والمصالح والماسساا الممبمية الممنية. ولهذا الغرم ي لف 

 ال يباي خاصة ب : 

ك  اإلـرا اا ـمع ك  المملبماا الجزمة وإع اا ال  اساا واقصرا   -1

 واءعمال الئرو ية لصنديذ مهمص  مع ضماي مصابمصها ويقييت نصا جها.

 إع اا البرنامج المام لصنديذ المشروعيأل وبرامج المم  السنبية. -2
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 أل كلّف بإنجازهما.يالصصرف يأ اءمبال الم صصة للمشروعيأل اللّذ -3

 السهر على ينديذ كّ  مقبماا المشروعيأل. -4

 

 ىالحساب الخاص في الخزينة والمسم   فحــــــذ

 " حساب المال المشترك للجماعات العمومي ة المحلي ة"

 

  :11 الفصل

يحذف الحساب ال اص يأ ال زينة والمسّمى "حساب المال المشصرل  (1

 1975لسنة  36للجماعاا الممبميّة المحليّة" المح   بالقانبي ع ا 

 شصرل للجماعاا المحليةالمصملق بالمال الم 1975ما   14الماّ خ يأ 

 .ويحّبل بقايا مبا اه إلى ميزانيّة ال ولة

 

 1975ما   14الماّ خ يأ  1975لسنة  36يلغى  ح ام القانبي ع ا  (2

المصملق بالمال المشصرل للجماعاا المحليّة وـميع النصبص الصأ نقّحص  

  و يّممص .
 

مقاييس يبزيع مبالغ ال عت المالأ مأل ميزانيّة ال ولة بيأل الجماعاا  يئبط  (3

المحليّة بقرا  مشصرل بيأل البزير الم لّف بالجماعاا المحليّة والبزير 

 الم لّف بالماليّة.

 

 الترخيص للدولة في االكتتاب في الزيادة

 في رأس مال البنك التونسي للتضامن  
 

 :12 فصــلال

المالية القا ت يأ حق ال ولة يأ االكصصاب يأ الزياا  يأ ب الم لّف لبزيرليرخص   

       س مال البنك الصبنسأ للصئامأل وذلك بصحبي  مبلغ عشريأل مليبي اينا 

ا( مأل االعصماا المسن  لدا    البنك على مبا ا صن وق الصئامأل  20 000 000)

 البطنأ.
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 تشجيع إحداث المؤسسات

 

 : 13الفصل 

 

مأل مجلة الئريبة على اخ  اءش اص  71النظر عأل  ح ام الدص  بصرف 

المح ثة والمصحّصلة على ينصدع الماسساا  ،الطبيمييأل والئريبة على الشركاا

سنصأ خجل  ل ى المصالح الممنية بقطاع النشاط يصريح باالسصثما  إي اع شهاا 

باسصثنا   ،الطاقةمأل غير يلك الناشطة يأ القطاع المالأ وقطاعاا  2019و 2018

والمناـت والبمث المقا   واالسصهجل على عيأل الم اي  ،الطاقاا المصج ا 

باإلعدا  مأل الئريبة على ال خ   و مأل  ،صالااليّ والصجا   ومشغلأ شب اا 

خبل طب  النشاط ال ّ سنباا ابص ا  مأل يا يخ  4  الئريبة على الشركاا لم ّ 

 .الدملأ

 

االنصداع باإلعدا  مسك محاسبة مطابقة للصشريع المحاسبأ  ويسصبـل

خبل طب  النشاط الدملأ يأ  ـ   قصاه سنصاي ابص ا  مأل يا يخ وال ّ  للماسساا

 .الصصريح باسصثما  اإلح ا 

 

ق  ح ام هذا الدص  على الماسساا المح ثة يأ إطا  عملياا إحالة وال يطبّ 

يير الش   القانبنأ للماسسة وذلك لمما سة  و يبما للصبقف عأل النشاط  و يبما لصغ

 ندس النشاط المصملق بندس المنصبج  و بندس ال  مة.

 

 

 ودفعإحداث خط اعتماد لدعم 

 لمؤسسات الصغرى والمتوسطةا 
 

 :  14الفصل 

 الم لدة بزا  اليح   خط اعصماا يأ قست الصمبي  الممبمأ يأ باب ميزانية 

والمصبسطة ل عت إعاا  الهي لة المالية للماسساا الصناعة و الماسساا الصغرى ب

 الصغرى والمصبسطة يه ف إلى يمبي  المملياا الصالية:
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وعملياا المرايقة ل ى البنبل  واالقصصاا ا اساا الصش يص المالأ  -

والماسساا المالية ومصابمة برامج إعاا  الهي لة المالية المنجز  يأ إطا  

 ،االعصماابص خجا خط  االنصداع

 

مال الماسساا المنصدمة وي عيت  مبالها الذايية بإسناا إعاا  هي لة   س  -

المساهت  ويسن  هذه القروم لدا    باعث المشروع  و قروم مساهمة،

الر يسأ بالماسسة يأ ش   قرم ش صأ ي صص قصرا للصرييع يأ 

يشصرط لجنصداع بقروم المساهمة يبيير يمبي  ذايأ ال يق  و   س المال.

 مأل المبلغ الجملأ لص عيت اءمبال الذايية.   %10عأل 

 

بنبل والمح ا  يأ الإعاا  يمبي  قروم إعاا  الج ولة المسن   مأل قب   -

 ، واالقصصاا إطا  ا اسة الصش يص المالأ 

 

 ضماي الصمبيجا المسن   يأ إطا  برنامج إعاا  الهي لة المالية.  -

والمصبسطة مأل غير  الصغرى وينصدع بص خجا هذا ال ط الماسساا

 الناشطة يأ القطاع الصجا   وقطاع البمث المقا   والقطاع المالأ الماسساا

 .المحروقااقطاع و

اعصماا اعت إعاا  الهي لة المالية ويئبط قباع  ينظيت ويسيير خط 

 للماسساا الصغرى والمصبسطة وشروط و ساليل ي خل  بمقصئى  مر ح بمأ. 

الصبنسية للئماي بمقصئى  آلية الئماي إلى الشركة ويمه  بالصصرف يأ

 .الماليةب الم لدة بزا  الايداقية يبرم مع 

مليبي اينا  على مبا ا ميزانية ال ولة لدا     100وي صص اعصماا ق  ه 

 هذا ال ط. 
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 ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة دعم

 

 :15الفصل 

  

مأل مجلة الئريبة على اخ   49مأل الدص   Iمأل الدقر   اءولىالدقر  إلى ئاف ي

 :ما يلأاءش اص الطبيمييأل والئريبة على الشركاا 

 

النسبة إلى اء با  المصتيية مأل النشاط اءصلأ ب %20يئبط هذه النسبة ب و

مأل  11م ر  مأل الدص     Iوكذلك اء با  االسصثنا ية المنصبص عليها بالدقر 

إلى الشركاا الصأ ال يصجاوز  قت  هذه المجلة وحسل ندس الشروط وذلك بالنسبة

 ممامجيها السنب :

 

 اينا  بالنسبة إلى  نشطة الصحبي  و نشطة الشرا  لغرم البيع، مليبي 1 -

  لف اينا  بالنسبة إلى  نشطة ال  ماا والمهأل غير الصجا ية. 500 -

 

   قام الممامجا المذكب    عجه اوي اعصبا  اءاا اا. ويصت احصساب ح وا
 


 إحداث صندوق تعويض األضرار الفالحية  الناجمة

 عن الجوائح الطبيعية   
 

 

 :16الفصل 

يح   صن وق خاص يطلق علي  إست "صن وق يمبي  اءضرا  الدجحية  (1

الناـمة عأل الجبا ح الطبيمية"  يصبلى يمبي  اءضرا  الناـمة عأل الجبا ح 

 . يأ قطاع الدجحة والصي  البحر الطبيمية 

وشروط ي خجي  بتمر  نشطة الممنية بص خجا الصن وق وطرق يسييرهاء ويئبط

 ح بمأ.

 يصبلى البزير الم لف بالدجحة اإلذي بال يع لمصا يف الصن وق.

ويمه  بالصصرف يي  إلى شركة يتميأل بمقصئى ايداقية يصت إبرامها بيأل هذه الشركة 

 المالية.الم لّف ببزير الو
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 :المذكب   الصن وقمبل ي (2
 

 سنبيا، مليبي اينا  30منحة مأل ميزانية ال ولة يأ ح وا ب -

 مر مقصئى ب ئبطالمصرحيأل يحصسل على  ساس مقاييس يمساهمة ب -

 ،ح بمأ

منصجاا يئبط بمقصئى قا مة مأل العلى  %1بنسبة يبظف يئامنأ مملبم ب -

  مر ح بمأ.

 

 عم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسيةد

 والصيد البحري يقطاع الفالحالفي  

 

 :17 الفصل

لسنة  113مأل القانبي ع ا  97المنصبص عليها بالدص   %2يمبم نسبة 

كما يت  1984والمصملق بقانبي المالية لسنة  1983ايسمبر  30الما خ يأ  1983

 .%2,5بنسبة ينقيح  بالنصبص الجحقة 

 

 داب حاملي شهادات التعليم العاليانتتشجيع 

 

 :18 الفصل

الناشطة يأ ـميع المنصصبة بمناطق الصنمية الجهبية و ينصدع الماسساا ال اصة

القطاعاا االقصصااية الصأ يقبم بانص اب بصدة قا   طالبأ شغ  ءول مر  مأل 

حاملأ الجنسية الصبنسية والمصحصليأل على شهاا  يمليت عالأ  و ماه  الصقنأ 

االـصماعأ السامأ بص د  ال ولة بمساهمة اءعراف يأ النظام القانبنأ للئماي 

مأل  ابص ا سنباا  ثج المذكب يأل وذلك لمّ    بايبمنباي اءـب  الم يبعة لألع

خجل الدصر  الممص   مأل يا يخ االنص اب. و يشم  هذا االمصياز االنص اباا الصأ يصت 

 وذلك بالنسبة إلى الماسساا: 2020 ايسمبر 31إلى غاية  2018غر  ـاندأ 
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مساهمة اءعراف يأ النظام القانبنأ للئماي غير المنصدمة بص د  ال ولة ب -

 . واالـصماعأ بمقصئى الصشريع الجا   ب  المم 

 

 2016لسنة  36 غير المصبقدة عأل النشاط وغير الممنية بتح ام القانبي ع ا -

 و المصملّق باإلـرا اا الجماعية. 2016لسنة   يري  29الما خ يأ 
 

ووضميصها يجاه صناايق الئماي الصأ يثبت يسبية وضميصها الجبا ية  -

 االـصماعأ عن  يق يت طلل االنصداع باالمصياز وطيلة م   االنصداع باالمصياز.
 

ويئبط شروط وإـرا اا االنصداع باالمصياز المنصبص علي  بهذا الدص  

 بمقصئى  مر ح بمأ.

 توحيد النظام الجبائي للمؤسسات 

 المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية

 

: 19 الفصل  

ييدر   14الما خ يأ  2017لسنة  8مأل القانبي ع ا  20ئاف إلى الدص  ي

م ر  يأ ما يلأ  1يقر   ،المصملق بمراـمة منظبمة االمصيازاا الجبا ية 2017

 :نصها

 

مجلة الئريبة على اخ  اءش اص مأل  64م ر ( يطبق  ح ام الدص   1

على الم اخي  واء با  الصأ يحققها  والئريبة على الشركااالطبيمييأل 

الماسساا المنجز  لمملياا اسصثما  يأ مناطق الصنمية الجهبية على ممنى الدص  

مأل ندس المجلة والمصحصلة على شهاا  إي اع يصريح باالسصثما  قب  غر   63

 والصأ اخلت طب  النشاط الدملأ قب  هذا الصا يخ والصأ: 2017 يري  

 

ال لأ  و الجز أ لم اخيلها  و   باحها المصتيية مأل  اسصبيت م   الطر  -

وذلك بالنسبة إلى الم اخي  واء با   2017ايسمبر  31النشاط يأ 

 .2018المحققة ابص ا  مأل غر  ـاندأ 

 

م   الطر  ال لأ لم اخيلها  و   باحها  2017ايسمبر  31لت يسصبف يأ  -

ل لأ الم بلة لها لذلك المصتيية مأل النشاط وذلك بم  اسصيدا  م   الطر  ا

 بمقصئى  ح ام مجلة يشجيع االسصثما اا.
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لم اخيلها  و  م   الطر  الجز أ 2017ايسمبر  31لت يسصبف يأ  -

  باحها المصتيية مأل النشاط وذلك بالنسبة إلى م اخيلها  و   باحها المحققة 

 .2018ابص ا  مأل غر  ـاندأ 

 

 

 االستهالكعلى  توقيف العمل بالمعلوم

دة   بالنسبة إلى العربات الصالحة لكل  المسالك المور 

 لفائدة وكاالت األسفار السياحية

 

 : 20 الفصل

ـباي  2الما خ يأ  1988لسنة  62م ّر  إلى القانبي ع ا  6يئاف يص  

يّت ينقيح  وإيمام   كما سصهجلاالالمملبم على نظام  المصملق بمراـمة 1988

 بالنصبص الجحقة هذا نّص :

 م ّر : 6الدص  

بمنباي المرباا الّصالحة ل   المسالك  االسصهجليبقف المم  بالمملبم على 

مأل قب  وكج  البيع المرخص المبّ ا  و 87.03مالم  ـة بالصمريدة ال يبانية ع ا 

 8مأل القانبي ع ا  5يأ إطا   ح ام الدص   اءسدا  السياحية لدا    وكاالا لهت

المصملق بمراـمة منظبمة االمصيازاا  2017ييدر   14الما خ يأ  2017لسنة 

 .الجبا ية

 بمقصئى  مر ح بمأ. باالمصياز االنصداعويئبط شروط وإـرا اا 

 
 

دة  وضع بعض المنتجات المصن عة محليا ومثيالتها المور 

 مادة المعلوم للمحافظة على البيئة على قدم المساواة في

 

 :21 الفصل 

 

مأل القانبي ع ا  58مأل الدص   Iإلى الج ول المنصبص علي  بالدقر   يئاف (1

والمصملق بقانبي المالية لسنة  2002ايسمبر  17الما خ يأ  2002لسنة  101

 كما يّت ينقيح  بالنصبص الجحقة المنصجاا الم  ـة بالج ول الصالأ: 2003
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 بياي المنصجاا  قت الصمريدة البن  قت 

 و ينص  " لبا  مأل ـز ياا ال شل،  لبا    44.10

و لبا  مماثلة  (OSB)" سصران بب ا

)ويدريبا مثج( مأل خشل  و مأل مباا 

نبايية  خر، وإي كانت م صلة براينجاا  و 

 بمباا  ابطة عئبية  خر.

 لبا  مأل  لياف ال شل  و مأل مباا نبايية   44.11

 خر، وإي كانت م صلة براينجاا  و بمباا 

  ابطة عئبية  خر.

 

مأل القانبي ع ا  58مأل الدص   IIيئاف إلى الج ول المنصبص علي  بالدقر   (2

والمصملق بقانبي المالية لسنة  2002ايسمبر  17الما خ يأ  2002لسنة  101

 الصالأ:كما يّت ينقيح  بالنصبص الجحقة المنصجاا الم  ـة بالج ول  2003

 

 بياي المنصجاا  قت الصمريدة  قت البن 

سبا   للدرام  الهي  ولية وسبا    381900000 38.19

محئر   خرى لنق  الحركة الهي  ولية، ال 

يحصب  على زيبا ندط وال على زيبا 

مم نية قا ية  و يحصب  على  قّ  مأل 

 وزنا مأل هذه الزيبا.  70%

 مطاطية خا ـية هبا ية ـ ي  . إطا اا  40.11

 لبا  مأل ـز ياا ال شل،  لبا   و ينص    44.10

و لبا  مماثلة  (OSB)سصران بب ا 

)ويدريبا مثج( مأل خشل  و مأل مباا 

نبايية  خر، وإي كانت م صلة براينجاا  و 

 بمباا  ابطة عئبية  خر.
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 بياي المنصجاا  قت الصمريدة  قت البن 

 لبا  مأل  لياف ال شل  و مأل مباا نبايية   44.11

كانت م صلة براينجاا  و بمباا   خر، وإي

  ابطة عئبية  خر.

 84.18م

 

 ثجـاا مأل النبع المنزلأ يمم  بالئغط 841821

  

 
 

 إحداث معلوم عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة 

 :22 الفصل

يح   لدا    الصن وق المام للصمبي  مملبم يبظف عن  يص ير الزيبا 

              يحت  قمأ الصمريدة ال يبانيةالغذا ية المسصمملة الم  ـة 

 ا للطأل الباح . 1000بمبلغ  151800990و 151800950

 

ويطبق على المملبم المذكب  ندس القباع  المممبل بها يأ ماا  المماليت 

والمراقبة ومماينة الم الداا والمقبباا  االسص جصبالنسبة إلى  ال يبانية

  .االسصرـاع والنزاعاا والصقاام و

 

 زيت الزيتون المعلببدعم موارد صندوق النهوض 

 :23 الفصل

 106 ع ا مأل القانبي 38المنصبص عليها بالدص   %0,5نسبة  يمبم

 2006والمصملق بقانبي المالية لسنة  2005ايسمبر  19الما خ يأ  2005لسنة 

 . %1نسبة ب
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 عن طريقطويل ومتوسط المدى التشجيع على االدخار 

 لالستثمار وعقود التأمين على الحياة وتكوين األموالحسابات االدخار 

 

 

 :24الفصل 
 

 

م ر   39اينا " البا ا بالدقر  اءولى مأل الدص   20.000يريّع مبلغ " (1

مجلة الئريبة على اخ  اءش اص الطبيمييأل والئريبة على مأل 

 اينا ". 50.000إلى " الشركاا

 

مجلة مأل  38مأل الدص   15" البا ا بالنقطة اينا  2.000يريّع مبلغ " (2

إلى  الئريبة على اخ  اءش اص الطبيمييأل والئريبة على الشركاا

 اينا ". 4.000"

 

مأل  2بالدقر   ا ينما و ايو"المشر سنباا"  سنباا" 10" يمبم عبا يا (3

مجلة الئريبة على اخ  اءش اص الطبيمييأل مأل  39مأل الدص   Iالدقر  

و"الثمانأ سنباا" حسل  سنباا" 8" شركاا بمبا يأعلى ال والئريبة

 .الحالة

 

مأل مجلة  38مأل الدص   15يئاف بم  لدظة "يبا  " البا ا  بالنقطة  (4

وبم  على الشركاا  الئريبة على اخ  اءش اص الطبيمييأل والئريبة

على مأل ندس المجلة م ر   39لدظة "الدبا  "  ينما و اا بالدص  

 " و   با " و " و اء با ". االصبالأ عبا ي

 
 

  للضريبة على الشركات التأمينات التعاونيةإخضاع 

 

 :25 الفصل

 

مأل مجلة الئريبة على اخ  اءش اص  46مأل الدص   2ا  يلغى  ح ام الم (1

 الطبيمييأل والئريبة على الشركاا.
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مأل مجلة الئريبة على  49مأل الدص   Iالرابمة مأل الدقر   الدقر يئاف إلى  (2

 :ة الصاليةاخ  اءش اص الطبيمييأل والئريبة على الشركاا، المط

 

 الصتميناا الصماونية. -

 

 .2018يطبق  ح ام هذا الدص  على اء با  المحققة ابص ا  مأل غر  ـاندأ  (3
 

 

 الجبائية االمتيازاتزيد إحكام متابعة م

 في مادة األداء على القيمة المضافة

 

 : 26الفصل 

 

 إلى مجلة اءاا  على القيمة المئاية هذا نّص :   ابما 19يئاف يص   (1

 

 : ابما 19الدص  

سصبـبة طبقا على اءش اص الذيأل لت يم  يصبير ييهت الشروط الميصميأّل 

لمباصلة االنصداع بصبقيف المم  باءاا  على الجا   ب  المم  للصشريع الجبا أ 

، إعجم المصلحة   مأل اءاا   و بالص دي  يأ نسب باإلعداالقيمة المئاية  و 

وقسا ت طلباا الصزّوا  الجبا ية الم صّصة بذلك وإ ـاع الشهاا  المسلمة يأ الغرم

  .الماشر عليها عن  اإلقصئا 

 و قسا ت طلباا الصزّوا الشهاا   و يصبلى مصالح الجباية عن  كشدها اسصممال

ياز المذكب  الصنبي  على الممنأ باءمر طبقا اوي وـ  قانبنأ بمنباي اإلمص

مأل مجلة الحقبق و اإلـرا اا الجبا ية  10لإلـرا اا المنصبص عليها بالدص  

إل ـاع الشهاا   و قسا ت طلباا الصزّوا عن  اإلقصئا  يأ اءـ  المنصبص علي  

 مجلة الحقبق و اإلـرا اا الجبا ية. مأل  47بالدقر  الرابمة مأل الدص  

عجو  على المقبباا المنصبص عليها بالصشريع الجبا أ الجا   ب  المم ، 

بامصياز يأ ماّا  اءاا  على القيمة  اوي وـ  قانبنأيطالل اءش اص المنصدمبي 

المسصبـل لدا    ال زينة يئاف المئاية، ب يع مبلغ اءاا  على القيمة المئاية 

 . إلي  ال طايا المسصبـبة
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 مجلة اءاا  على القيمة المئاية.مأل  11أل الدص  م Vيلغى الدقر   (2
 

ثامنا ييما  84مجلة الحقبق واإلـرا اا الجبا ية يص   ح ام يئاف إلى  (3

 يلأ نّص :

 

 

 ثامنا : 84الدص  

 ح ام الدقر  اءولى اينا  ك  ش ص لت يحصرم  1000 يساو يماقل ب طية 

 .المئايةمأل مجلة اءاا  على القيمة   ابما 19الدص  مأل 

اينا  عأل  1000يماقل ب طيّة يساو  اوي المساس بتح ام الدقر  السابقة 

اينا  كّ  ش ص لت يقت بإ ـاع  30000كّ  يبم يتخير مع حّ   قصى يحّ ا ب  

  ابما مأل مجلة 19المنصبص علي  بالدص  شهاا  االنصداع باالمصياز الجبا أ 

ا ت طلباا الصزّوا الماشر عليها غير اءاا  على القيمة المئاية وعن  االقصئا  قس

هذه مأل  47الدص  بالدقر  الرابمة مأل المسصمملة يأ اءـ  المنصبص علي  

 .ييما ع ى حاالا القب  القاهر  المثبصة طبقا للقانبي مجلةال

 

يقر  مأل مجلة الحقبق واإلـرا اا الجبا ية  47الدص    ح اميئاف إلى  (4

 :نصها يلأ ابمة ييما 

ثامنا مأل  84ال طية المنصبص عليها بالدقر  اءولى مأل الدص   يبظّف

هذه المجلة اوي الصنبي  على الممنأ باءمر. ويّبظف ال طية المنصبص عليها 

بالدقر  الثانية مأل ندس الدص  يأ صب   ع م قيام الممنأ باءمر بإ ـاع الشهاا  

 يام مأل يا يخ الصنبي   10وقسا ت طلباا الصزّوا المشا  إليها بندس الدص  يأ  ـ  

 مأل هذه المجلة. 10علي  طبقا ءح ام الدص  
 

 :نّص  م ّر  هذا 105يص  إلى مجلة الحقبق واإلـرا اا الجبا ية  ئافي (5
 

 م ر : 105الدص  

 

اينا  كّ  ش ص  100000اينا  و 10000يماقل ب طيّة مالية يصراو  بيأل 

 19المنصبص علي  بالدص  جبا أ ال مصيازالباشهاا  يأ االنصداع الل ااسصممقام ب

الماشر عليها صزّوا القسا ت طلباا  اءاا  على القيمة المئاية  و  ابما مأل مجلة
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 47الدقر  الّرابمة مأل الدص  طبقا ءح ام مصالح الجباية الصنبي  علي  مأل قب  بم  

 .مأل هذه المجلّة
 

للبيع ص يمبم عبا اا "قرا " و"القرا " و"القرا  اإلاا   المرخّ  (6

و"القرا  اإلاا   المصملق بمملية البيع بصتـي  يبظيف المم "  فبصبقي

مأل مجلة اءاا  على القيمة  18و 15و  11بل دصالالبا ا  باءاا " 

المئاية بمبا   "شهاا  يأ يبقيف المم  باءاا  على القيمة المئاية"  و 

ك حسل "الشهاا  يأ يبقيف المم  باءاا  على القيمة المئاية" وذل

 مقصئى السياق.
 

مأل مجلة  49يلغى عبا   " بالدقرييأل الثانية والثالثة" البا ا  بالدص    (7

الحقبق و اإلـرا اا الجب ا ية ويمّبم بمب  ا   " بالدقراا الثانية و الث الثة 

و الرابمة " ويلغى عبا   " بالدقر  الث  الثة " البا ا  بالدقر  الث  الثة مأل 

مأل مجلة الحقبق واإلـرا اا  50ر  الثالثة مأل الدص  وبالدق 27الدص    

 الجبا ية ويمّبم بمبا   " بالدقرييأل الثالثة والرابمة".
 

 

 وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني استغاللإدراج عقوبة الحرمان من 

رة في مجلة الديوانة    ومخزن ومساحة تصدير ضمن العقوبات اإلدارية المقر 
 

 : 27الفصل 

 م ر  ييما يلأ نصها: 1يقر  مأل مجلّة ال يبانة  403الدص   لى  ح ام إيئاف 

مأل هذا الدص  على ك  سب  اسصغجل  و سب   1يطبق  ح ام الدقر   -م ر  1

 .يبانأ وم زي ومساحة الصص يرام زي ومساحة يسريح ليسيير 
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  ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية

القطاع العام والقطاع الخاصومشاريع الشراكة بين   

باحترام واجب التصريح باألداء   

 

 :28 الفصل

 مأل مجلة الحقبق واإلـرا اا الجبا ية كما يلأ:  110ينقح  ح ام الدص      

ال يم أل المشا كة يأ الصدقاا واللزماا والبصاا الممبمية لل ولة والجماعاا      

 و  المحلية والماسساا والمنشآا الممبمية والمنظماا ال اضمة لرقابة ال ولة

إال لألش اص المشا كة يأ مشروع شراكة بيأل القطاع المام والقطاع ال اص 

قب  عشريأل يبما على  صأ ح   ـلهاالذيأل قامبا بإي اع ك  يصا يحهت الجبا ية ال

اءق  مأل الصا يخ اءقصى المح ا لصق يت المروم عن  ال عب  إلى المنايسة  و مأل 

 عن  الصداوم المباشر  و اعصماا طريقة االسصشا    و يا يخ يق يت المرم عن 

المرم الصلقا أ  و مأل يا يخ إـرا  البصة بالنسبة إلى البصاا الممبمية الصأ يصت 

 .لت يسقط بمرو  الزمألو مزاا الملنأ اوي طلل عروم بال

 

 

 توضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل المستوجبة 

 على االتفاقيات الثنائية بمقابل المماثلة للصفقات واللزمات

 

 :29 الفصل

 

مأل مجلة مماليت الصسجي  والطابع الجبا أ  3مأل الدص   1يئاف إلى الم ا  (1

 بالصدقاا" عبا   " و باللزماا".بم  عبا   " 

 

ما كمأل مجلة مماليت الصسجي  والطابع الجبا أ  3مأل الدص   11الم ا  ينقح (2

 يلأ:

 و باالسصشها   و باالسصغجل اللزماا ب و خط الي  المصملّقة بالصدقاا  عقبا-11

يحت الصسمية اءصلية  و بالنق  بمقاب  لمل ية حقبق صناعية  و ينية  و  ابية  و 

حق اسصغجل  و حق اسصممال لهذه الحقبق  و المصملقة بممامجا بمقاب  مع 
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الدنانيأل والمب عيأل والرياضييأل بصدصهت المهنية يلك حصى وإي كاي الصماق  مع 

 بصدة غير مباشر .هاال  ق  يت 
 

مأل مجلة مماليت الصسجي  والطابع  20)ـ ي ( مأل الدص   19الم ا  ينقح (3

 ما يلأ:كالجبا أ 

 

 نسبة المعلوم نوع العقود والنقل

والعقود المماثلة الصفقات واللزمات  

 و المصملّقة بالصدقاا  المقبا-(ـ ي ) 19

 و باالسصشها   و باالسصغجل يحت اللزماا ب

اءصلية  و بالنق  بمقاب  لمل ية حقبق الصسمية 

صناعية  و ينية  و  ابية  و حق اسصغجل  و 

حق اسصممال لهذه الحقبق  و المصملقة 

بممامجا بمقاب  مع الدنانيأل والمب عيأل 

 والرياضييأل بصدصهت المهنية يلك.

 

 

0,5% 

 

 يلأ:مأل مجلة مماليت الصسجي  والطابع الجبا أ كما )ـ ي (  32ينقّح الدص   (4

 

 ) ـ ي  ( : 32الدص  
 

 19المقاابا المنصاابص عليهااا بالماا ا يحصساال مملاابم الصسااجي  المسااصبـل علااى 

علااى  ساااس قيمصهااا باعصبااا  كاا  المماااليت  مااأل هااذه المجلااة 20)ـ ياا ( مااأل الدصاا  

 واءاا اا المسصبـبة طبقا للصشريع الجا   ب  المم . 
 

 3المبرمة لم   غير محا ا   و لما   يدابق لمقبا المذكب   إلى اغير  نّ  وبالنسبة 

سنباا يإي مملبم الصسجي  المسصبـل يحصسل على  ساس قيمة المق  لدصر  الاثج  

 سنباا اءولى من .

 

مأل مجلة الحقبق واإلـرا اا  16يئاف بم  الدقر  الرابمة مأل الدص   (5

 الجبا ية يقر  ييما يلأ نصها:
 

يصميأل على الجاممااا والجمميااا الرياضاية وهي ااا المهرـانااا ووساطا   

ومصمه   ومنظمأ الحدجا والمروم الدنية م  المركز الجهب  لمراقبة اءاا اا 

مرـع النظر يأ  ـ   قصاه ال مسة عشر يبما اءولى مأل ك  ثجثية م نية ك  ياأ 

صأ يبرمها الجامماا والجمميااا ح وا مهام   و نشاط  بالبياناا المصملقة بالمقبا ال
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الرياضية مع الرياضييأل  و المبرمة مع الدنانيأل والمب عيأل والصأ يبضع بيأل  ي يهت 

يأ نطاق مهامهت  و  نشطصهت وذلك حسل نمبذج يم ه اإلاا   يصئمأل خاصة هبية 

المصماقااا يأل ومبضااابع المقااابا والمباااالغ المئااامنة بهاااا. كماااا يصمااايأل علاااى هااااال  

نسااخ مااأل هااذه المقاابا غياار المسااجلة   سااا إلااى المركااز الجهااب   اءشاا اص إحالااة

 لمراقبة اءاا اا مرـع النظر يأ ندس اءـ .

 
 ترشيد االمتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات 

 واألصول التجارية بين األسالف واألعقاب وبين األزواج 
 

 :30الفصل 

الدقر  مأل مجلة مماليت الصسجي  والطابع الجبا أ  23الدص  يئاف إلى  (1

IV   ييما يلأ نصها:م ر 

 

IV  مأل  ثالثا 18بالم ا  المنصبص علي القا   يمنح الصسجي  بالمملبم -م ر

مأل هذا الدص  مر   Iيمريدة مماليت الصسجي  القا   المنصبص عليها بالدقر  

 .يصملق بندس المقا  واح   ك  خمس سنباا ل   حق عينأ

 

 1980 لسنة 88 ع ا القانبي مأل 26 لدص إلى الدقر  الثانية مأل ا ئافي (2

كما يت ينقيح  وإيمام  بالنصبص الجحقة  1980 ايسمبر 31 يأ الما خ

ويطبق  ح ام هذه الدقر  مر  واح   ك  خمس سنباا ل   حق  "ما يلأ: 

 عينأ يصملق بندس المقا "

 

 2003مأل قانبي المالية لسنة  61ئاف إلى الدقر  الرابمة مأل الدص  ي (3

المصملق بإح ا  مملبم على نق  ومقاسمة المقا اا غير المرسمة كما يت 

ويطبق  ح ام هذه الدقر   "ما يلأ: ينقيح  وإيمام  بالنصبص الجحقة 

 مر  واح   ك  خمس سنباا ل   حق عينأ يصملق بندس المقا "
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 لمكافحة التهريبإجراءات 

 :  31 الفصل

مأل مجلة  388يمّبم عبا   "سصة  شهر وثج  سنباا" البا ا  بالدص   

 ال يبانة بمبا   "ثج  وخمس سنباا".

 تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية 

 في مادة المخالفات الجبائية الجزائية

 وتوضيح اإلختصاص الحكمي في هذا المجال

 
 :32 الفصل

 مأل مجلة الحقبق واإلـرا اا الجبا ية 74الدص   إلى ثالثةيقر   يئاف  (1

 :نصها هذا

 و   يس وح   المالية  و الم ير المام لألاا اا الم لّف ببزير ال يصبلى

المراقبة البطنية واءبحا  الجبا ية  و م ير إاا   الماسساا ال برى  و م ير 

الجهبية لمراقبة اءاا اا ك  يأ إاا   الماسساا المصبسطة  و  ؤسا  المراكز 

الطمأل باالسص ناف والصمقيل يأ اءح ام الصاا   يأ شاي  ح وا اخصصاص 

الم الداا الجبا ية الجزا ية  و ي ليف مأل ينببهت للغرم طبقا للصراييل الجا   ب  

 المم .

يصت يق يت مذكر   سباب الطمأل بالصمقيل إلى كصابة مح مة الصمقيل يأ  ـ   و

ثجثبي يبما مأل يا يخ يسلت نس ة مأل الح ت المطمبي يي  مأل كصابة  قصاه 

وذلك بباسطة  عباي  المح مة الصأ  ص  ي  يبيأل الطمبي المنسببة للح ت المذكب 

 مصالح الجباية اوي يبكي  خاص.

مأل  74البا ا  بالدقر  الثانية مأل الدص  يئاف بم  عبا   " الممبمية"  (2

الجبا ية عبا   " ل ى المح مة االبص ا ية الصأ يبـ   واإلـرا اامجلة الحقبق 

 ب ا ريها مصلحة الجباية الصأ عاينت الم الدة  و يمه ا بها".
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 الجبائية بعنوان االكتتاب   باالمتيازاتإحكام االنتفاع 

 في رأس مال المؤسسات

 

 : 33الفصل 

مأل مجلة الئريبة على  74و 73  ابما و 48 ابما و 39 يئاف إلى الدصبل (1

 ما يلأ: الطبيمييأل والئريبة على الشركاااخ  اءش اص 

علي  بهذا الدص  لمملياا االكصصاب  المنصبصاالمصياز الجبا أ منح وال ي

 .الم صصة القصنا  اء اضأ

مأل مجلة الئريبة على اخ  اءش اص الطبيمييأل  77  يئاف إلى الدص (2

 ما يلأ: والئريبة على الشركاا

علي  بهذا الدص  لمملياا االكصصاب  المنصبصاالمصياز الجبا أ منح وال ي

عاا  االسصثما  يأ الماسساا باسصثنا  عملياا إ الم صصة القصنا  اء اضأ

 مأل هذه المجلة. 76المنصبص عليها بالدص  

 

ف في البضائع المحجوزة  إضفاء مزيد من المرونة في التصر 

 :34الفصل 

 مأل مجلة ال يبانة المبا   الصالية: 360مأل الدص   1الدقر   طالعيئاف إلى  (1

 "بصرف النظر عأل قيمة المحجبز،". 

 

مأل مجلة ال يبانة  360مأل الدص   1الدقر   يئاف بم  المطة اءولى مأل (2

 :نّصها يلأييما مطّة ـ ي   

 

 سصمملت للصهريل.اوسا   النق  المهّربة  و الصأ  -

 

مأل مجلة ال يبانة  360مأل الدص   1الدقر   مألثانية المطّة  ح ام ال نقحي  (3

 :كما يلأ
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مة  و الصأ ال يم أل حدظها اوي الحيباناا  و البئا ع المحجبز  المزحّ  - 

  ي يمصريها يساا  و يلف.

 

يئاف إلى القست الثانأ مأل الباب الّرابع مأل المنباي ال امس عشر مأل مجلة  (4

 :ما يلأال يبانة الدرع ال امس ك

 ال امس الدرع

 إيجف البئا ع
 

يم أل لقاضأ الناحية الّراـع ل  بالنظر يرابيا م صل ال يبانة  م ّر : 362لدص  ا

على البئا ع  اخصبا الممنأ  ي يتذي، بنا  على طلل إاا   ال يبانة، بإـرا  

 .االخصبا يساا  و يلف واإلذي بإيجيها بنا  على نصا ج  اعصراهاالمحجبز  الصأ 

 اإليجف على الم الف.يحم  مصا يف 

 

 في عجز الميزان التجاري تعريفية للتحك مإجراءات 

 

 :35 الفصل

يحّ ا نسل المماليت ال يبانية حسل الصمريدة الحّر  المنصبص عليها بصمريدة  (1

 1989لسنة  113المماليت ال يبانية عن  الصب ي  المصااق عليها بالقانبي ع ا 

كما يت ينقيحها وإيمامها بالنصبص الجحقة  1989ايسمبر  30الما خ يأ 

لهذا  1المنصجاا حسل الج ول البا ا بالملحق ع ا بم  المسصبـبة على 

 القانبي. 

  

يريّع نسل المماليت ال يبانية حسل مع مراعا  نسل المماليت ال يبانية المثبصة،  (2

الصمريدة الحّر  المنصبص عليها بصمريدة المماليت ال يبانية عن  الصب ي  

 1989ايسمبر  30الما خ يأ  1989لسنة  113المصااق عليها بالقانبي ع ا 

كما يت ينقيحها وإيمامها بالنصبص الجحقة المسصبـبة على الصجهيزاا 

مأل يمريدة المماليت ال يبانية عن   97إلى  25والمنصجاا الم  ـة بالدصبل مأل 

       .%30إلى  %20الصب ي  مأل 
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يريّع نسل المماليت ال يبانية حسل الصمريدة الحّر  المنصبص عليها بصمريدة  (3

 1989لسنة  113يت ال يبانية عن  الصب ي  المصااق عليها بالقانبي ع ا الممال

كما يت ينقيحها وإيمامها بالنصبص الجحقة  1989ايسمبر  30الما خ يأ 

إلى  25المسصبـبة على بم  الصجهيزاا والمنصجاا الم  ـة بالدصبل مأل 

وذلك  %15إلى  %0نسبة   مألمأل يمريدة المماليت ال يبانية عن  الصب ي   97

 .لهذا القانبي 2ـ ول البياناا البا ا بالملحق ع ا حسل 

 

ينصدع باالعدا  مأل المماليت ال يبانية المسصبـبة عن  الصب ي  المباا اءولية  (4

والمباا نصف المصنمة واءيصال اءخرى الصأ ليس لها مثي  مصنبع محليا 

يسصمم  لصركيل  و والمم   للصحبي   و ءي يئاف عليها  عمال  خرى  و الصأ 

مأل  14صنع  يصال ويجهيزاا ومنصجاا  خرى وذلك ويقا ءح ام الدص  

المصملق بقانبي  2003ايسمبر  29الما خ يأ  2003لسنة  80القانبي ع ا 

 .2004المالية لسنة 
 

 

يريّع يأ مبلغ المملبم على الغجل والدباك  الطّازـة والمجدّدة المبظّف لدا     (5

الماّ خ يأ  1995لسنة  1212الصن وق المام للصمبي  المح   باءمر ع ا 

اينا   0.500كما يّت ينقيح  وإيمام  بالنصبص الجحقة مأل  1995ـبيلية  10

يأ ذلك بجنصاي طازج اينا  عأل كّ  كيلبغرام مأل المبز بما  0.600إلى 

 مأل يمريدة المماليت ال يبانية. 08.03الم  ج برقت البن  م 

 

 قائمة من المنتجات على  استثنائيةإجراءات تعريفية 

دة ذات المنشأ التركي  المور 

 :36الفصل 

 40و 34و 33البا ا  بالدصبل الصمريدية  ذاا المنشت الصركأ ي ئع المنصجاا

الم  ـة بالقا مة الثانية الملحقة  85و 84و 76و 72و 64و 63و  62و 61و 48و

إيّداقية الّشراكة إلقامة منطقة الصباال الحّر بيأل الجمهب ية الصبنسية وـمهب ية ب

والمصااق عليها بمقصئى القانبي  2004نبيمبر  25المبرمة بصبنس يأ  يركيا

إلى المماليت ال يبانية يأ ح وا  2005ما   11الما خ يأ  2005لسنة  36ا ع 

مأل المماليت المطبقة ويق النظام المام مع مراعا  نسل المماليت ال يبانية  90%

 المثبّصة.
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 ذاا المنشت الصركأ المنصجااعلى  اسصثنا ياالمماليت ال يبانية المبظّدة  يطبّق 

 .2018ندأ مأل غّر  ـا ابص ا لم   سنصيأل 

 ـ  السنصيأل  انقئا المماليت ال يبانية بم  ويصّت اإللغا  الص  يجأ لهذه  

 المذكب  عجه وذلك على ثج  سنباا ويقا لمم الا سنبية مصساوية.

 

 ة المستوجبة على واردات مواد االستهالك قالترفيع في نسبة التسب

 %15إلى %10بصفة ظرفية من 

 

 :37 الفصل

 

 51عليها بالدص  المنصبص  مباا االسصهجل وا ااايطبق الصسبقة على 

ثالثا مأل مجلة الئريبة على اخ  اءش اص الطبيمييأل والئريبة على الشركاا 

وذلك على عملياا الصب ي  الصأ يصت خجل الدصر  الممص   مأل غر   %15بنسبة 

 .2019ايسمبر  31إلى  2018ـاندأ 

 

 باألشع ةإحداث معلوم الكشف 

 على وحدات الشحن عند التوريد 
 

 :38الفصل 

 القببل الماقتيح   مملبم يبظّف على مراقبة وح اا الشحأل باءشمة عن  

 يطلق علي  "مملبم ال شف باءشّمة على وح اا الشحأل".

اينا  بالنسبة  100حّ ا مق ا  مملبم ال شف باءشّمة على وح اا الشحأل ب  

النسبة لبقية اينا  ب 200للحاوياا الصأ ال يصجاوز حمبلصها عشروي ق ما، وب  

 . صناف وح اا الشحأل

يطبّق على مملبم ال شف باءشّمة لبح اا الشحأل ندس القباع  بالنسبة 

والمراقبة ومماينة الم الداا والمقبباا والنزاعاا والصقاام المممبل  لجسص جص

 للمماليت ال يبانية.بها بالنسبة 
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 مراجعة نسب األداء على القيمة المضافة

 

 :39الفصل 

اءاا   مأل مجلة 7البا ا  بالدقر  اءولى مأل الدص   % 18يمّبم نسبة  (1

 .%19بنسبة  على القيمة المئاية

 ينما و اا  %13بنسبة  لألاا  على القيمة المئاية% 12يمّبم نسبة  (2

 الجا   بها المم .بالنصبص الصشريمية والصرييبية 

مأل الج ول "ب" ـ ي  الملحق بمجلّة اءاا   Iمأل الدقر   25يحذف الم ا   (3

 على القيمة المئاية.

مأل الج ول "ب" ـ ي  الملحق بمجلّة اءاا  على القيمة  Iيئاف إلى الدقر    (4

 ثالثا ييما يلأ نّص : 13المئاية ع ا 

 .الصجهيز وقطع الغيا  الجّزمة لنشاط النّق  الح ي   ثالثا ( ممّ اا 13

 

 مراجعة المعلوم على االستهالك

 
 

 : 40 الفصل    
 

 2الما خ يأ  1988لسنة  62يلغى الج ول الم  ج بملحق القانبي ع ا  (1

كما يّت ينقيح   االسصهجلوالمصملق بمراـمة نظام المملبم على  1988ـباي 

 ويمبم بما يلأ:وإيمام  بالنصبص الجحقة 

 
 المعلوم

 االستهالكعلى 

 

 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

 17.04 مصنبعاا س رية )بما ييها الشبكجي  البيئا (، ال يحصب  على ال اكاو................... 10%

%10 

شبكجط  ومحئراا غذا ية  خر يحصب  على كاكاو، باسصثنا  يلك الم  ـة بت قام 

 .......................................................... 180620و 180610الصمريدة  

 18.06م 

 

 

 

%10 

 

خبز ويطا ر وكمك وبس بيت وغيرها مأل منصجاا الم ابز، وإي كانت يحصبى على 

كاكاو؛  قا ق "البيدر" المنصدشة )خبز القرباي( والبراشيت الدا غة مأل النبع المسص  م 

 لمحئراا الصي لة،  قا ق "البيدر" المبصبم ،  و اق اء ز والمنصجاا المماثلة

19.05 

 

%25 

وعصير خئر، غير م صمر وال مئاف إلي   )بما يأ ذلك سجية المنل(عصير يباك  

 كحبل، وإي  ضيف إلي  س ر  و مباا يحلية  خرى باسصثنا  عصير الغجل الطازـة

 20.09م 
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 المعلوم

 االستهالكعلى 

 

 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

 

 

%25 

 

و  وا  ومركزاا بأل  و شاى  و مص  ومحئراا  ساسها هذه المنصجاا  و خجصاا 

 س  اسها البأل  و الشاى  و المص ؛ هن با  )ش ب يا( محمصة غيرها مأل  ب ال البأل 

 ..…………………………………..……………المحمصة و  واحها وخجصايها ومركزايها

21.01 

 

25% 

ومساحيق خرال  صلصاا محئر  ومحئراا للصلصاا؛ يباب  م لبطة؛ اقيق

وخرال محئر باسصثنا  الصباب  الم لبطة البا ا   بم ا الصمريدة ال يبانية 

210390900.............................................................................. 

21.03م  

 

%10 

 21.05 كاكاو.مثلجاا )آيس كريت، ببظة ..إلخ( ومثلجاا  خر صالحة لألك ، وإي إحصبا على 

 

 

40% 

محئراا غذا ية غير مذكب   وال ااخلة يأ م اي  خر باسصثنا  المسصحئراا الغذا ية 

يأ ش    قراص  و عل ة  و  ش ال  خرى، مأل النبع الذ  يساع  الم خنيأل لإلقجع عأل 

 .................................210690الص خيأل الم  ـة برقت الصمريدة م 

 21.06م

 

25% 

مياه بما ييها المم نية  والمياه الغازية المحصبية على س ر   و مباا يحلية  و من هة، 

 ومشروباا  خرى غير  ال حبلية..................................................................

 22.02م

 22.03 .................................................................................. ـمة مصندة . ا الصنصلصر 0.018

 ا اله صلصر7,500

 ا البح   000،24

 

 ا البح  3,750

 

 ا اللصر 1.8

 ال مب  الّصبة المصندة المسلمة للممب يأل................................................. -

 ..................الدبا   المصندة ممبت  يأ قبا ير سمصها ال يصم ى لصرا واح اال مب   -
النبيذ والمسصي  وعصير المنل المحبل بال حبل المصحصلة خاصة مأل اءعناب  -

 الطرية، المصندة، ممبت  يأ قبا ير سمصها ال يصم ى لصرا واح ا.............................

ة المصحصلة خاصة مأل ي مير اءعناب الطرية  و مأل عصير ال مب  اءخرى المصند -

 المنل الطر  والممبت  يأ قبا ير......................................................

 22.04م 

 22.05 الدرمبا و نبذ   خرى مأل عنل طازج، من هة بنباياا  و مباا عطرية................ 100%

25% 

 

 22.06 م مر   خرى )شراب يدا   و كمثر   و محلبل المس  مثج(................ مشروباا

 

 ا اله صلصر 16,000

، %80كحبل خام وكحبل  ثي ، غير  ممطّ  ال يقّ  مميا  ال حبل الحجمأ يي  عأل  -

 ال ولة..................................................................... ائ الطمت لحساب 

22.07 

 

 

 ا اله صلصر 16,000

كحبل خام وكحبل  ثي ، ممط  مأل كّ  ال  ـاا،  ائ الطمت، ممّ  لإلسصممال  -

 المنزلأ..........................................................................................

 

 

 

 ا اله صلصر 16,000

، طيل الطمت، %80كحبل  ثي  غير ممط  ال يقّ  مميا  ال حبل الحج مأ يي  عأل  -

اءخرى لحساب ممّ  إلنصاج المباا الصي لية والمطب اا واإلسصمماالا الصناعية 

 ال ولة.............................................................................................

 

 

 ا اله صلصر 16,000

كحبل  ثي   ممطّ ، مأل كّ  ال  ـاا، طيل الطمت، ممّ  إلنصاج المباا الصي لية  -

 اءخرى............................................والمطب اا واإلسصمماالا الصناعية 

 

 

 ا اله صلصر 570,000

كحبل  ثي  غير ممط ، طيل الطمت ،مأل ـميع ال  ـاا، م صص  ساسا لصنع  -

 .....................المشروباا ال حبلية باسصثنا  ال حبل المسصمم  يأ صناعة ال ّ .

 

 

 22.08م  بالصقطير ...................................................مشروباا  وحية مصحص  عليها  - 100%

100% 

100% 

 البس أ وال بنيال والدباكا والجيأل وغيرها مأل المشروباا الرييمة..................... -

 ....................................................الباسصيس والري ا  واءنيزاا والصيبا يأل  -

 

 24.01 ي بغ خام  و غير مصنع ويئجي  ............................................................. 40%

 

135% 

لدا ف غليظة )سيجا ( وإي كانت مقطبعة اءطراف ولدا ف )سجا يلبس( ولدا ف 

 مأل  ب ال .............................................................عااية )سجا ر( مأل يبغ  و 

24.02 

 

135% 

 نباع  خرى مأل يبغ مصنع  و  ب ال يبغ مصنع ، يبغ مصجانس  و مج ا خجصاا و 

   وا  يبغ............................................................................................

24.03 

 

%10 

 

 خام ويرايرييأل و إي بسيأل و حجا  كلسية  خر للنحت  و البنا   خاماً  و مشذباً -

 .…………………………………………………………ي شذيباً  وليا

 خام ويرايرييأل وإي بسيأل و حجا  كلسية  خر للنحت  و البنا  ذاا ثق  نبعأ -

25.15م  
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 المعلوم

 االستهالكعلى 

 

 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

 
25% 

 

بغيره، إلى كص   و  لبا  ، ومرمر، مقطما يقط، بالنشر  و 2.5ظاهر  ال يقّ  عأل 

 ..………………………………………………………بش   مسصطي 

10% 

 

 

25% 

 

 ...خاماً  و مشذباً ي شذيباً  وليا  ـرانيت وحجر  ملأ   و حجا    خر للنحت  و البنا ، -

ـرانيت وحجر سماقأ "بب يير" وبازلت وحجر  ملأ و حجا   خرى للنحت  و  -

يشذيبًا  وليًا،  و مقطمة يقط، بالنشر  و بغيره، الى كص   و  لبا  البنا ، وإي كانت مشذب  

 بش   مسصطي   و مربع....................................................................

 

  25.16م

  25.18م  .......................251810000اولبميت غير م ل ّس  و ملب ّ  الم  ج برقت الصمريدة  25%

 27.09 زيبا البصرول ال ام و زيبا الممااي الرييمة ال ام..........................................  / ه ا0.400

 27.10م بنزيأل مأل نبع  ييع .............................................................................. - ا/ه  23,632

  بنزيأل مأل نبع  ييع خال مأل الرصاص ...................................................... - ا/ه  41,382

  بنزيأل مأل نبع عاا  ............................................................................. - ا/ه  21,801

  ال ربب ي صب (....................................بنزيأل الطا راا )كيروزاي بما يأ ذلك  - ا / ه  1,990

  وايت سبيريت غير ممط  ....................................................................... - ا / ه  1,690

  ....................................................................................بصرول للصشمي   - ا/ه  3,540

  غازوال عاا ...................................................................................... - ا/ه  12,116

  .............................................................غازوال ذو نسبة كبريت من دئة  - ا/ه  29,6181

  ييبل واي  منزلأ ................................................................................. - كلغ100ا/8,190

  ..................................................................................ييبل واي  خديف  - كلغ100ا/ 3,900

  ييبل واي  ثقي  .................................................................................... - كلغ100ا/ 2,074

 كلغ100ا / 0,997

 ا / ه  0,875

 ا / ه  1,690

 

 زيبا الصشحيت  و الصنظيف ....................................................................... -

 زيبا الدزليأل والبراييأل ......................................................................... -

 .................................غيرها ما ع ا البايت سبيريت الممط  ........................-

 

 

 

 ا/طأل8,256

 

 ا/طأل44,700

 ا/م م مل0,113

 

غاز الندط، بروباي وبيصاي مملل يأ قبا ير ال يصم ى وزنها الصايأ ثجثة عشر كيلب  -

 غراما..................................................................................................

غاز الندط بروباي وبيصاي صبة  و مملل يأ قبا ير يصم ى وزنها الصايأ ثجثة عشر  -

 ............................كيلب غراما ................................................................

 الغاز الطبيمأ الممّ  لإلسصممال كبقبا للمرباا السيا  ..................................... -

 

 27.11م 

40% 

م اليط مباا عطرية وم اليط )بما ييها المحالي  ال حبلية( قاع يها ماا   و  كثر مأل هذه 

كمباا خام يأ الصناعة، محئراا  خر قاع يها المباا المطرية، مأل اءنباع المسصمملة 

مباا عطرية مأل اءنباع المسصمملة يأ صناعة المشروباا باسصثنا  الم اليط المبـهة 

 لصناعة المطب  .....................................................................................

 33.02م

   

 33.03 ومياه يجمي  )يباليت(............................................................. عط  ب  25%

 

 

25% 

مسصحئراا يجمي   و زينة )ماكياج( ومسصحئراا للمناية بالبشر  )غير اءاوية( بما 

ييها محئراا البقاية مأل الشمس ومحئراا الصسمير )برنز( محئراا المناية بتظاير 

 و ظاير الق م  ...............................................................الي يأل 

33.04 

 48.13 و ق سجا ر وإي كاي مهيت يأ قالل اياير و نابيل........................................... 40%

50% 

 حجا  نصل وبنا  )ع ا حجر اء اواز( مشغبلة و صناف مصنبعة منها، ع ا  -

؛ م مباا الدسيدسا  )المبزاييك( وما يماثلها، مأل  68.01اءصناف المذكب   يأ البن  

حجر طبيمأ )بما يي  اء اواز(، وإي كانت على حام ؛ حبيباا وشظايا ومساحيق مأل 

 حجر طبيمأ )بما يي  اء اواز(، ملبنة إصطناعيّا  ...........................................

68.02 

 

10% 

بجط ويرابيع خزيية للصبليط  و الصغطية وم مباا يسيدسا  وما يماثلها، مأل حجر  ملأ، -

 ..........690723000و 690722000و  690721000م الصمريدة ا قتالم  ـة ب

 69.07م 
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 المعلوم

 االستهالكعلى 

 

 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

 

 

%40 

 اواا مأل زـاج مأل اءنباع المسصمملة للما     و المطبخ  و الصباليت  و الم صل  و 

 المماثلة، مأل ال ريسصال.....................................  لجسصمماالاالصزييأل ال اخلأ  و 

 70.13م 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيا اا سياحية وغيرها مأل المرباا السيا   المصممة  ساسا لنق  اءش اص )ع ا 

مأل الصمريدة ال يبانية( بما يأ ذلك سيا اا "البريك" وسيا اا  87. 02ال اخلة يأ البن  

 السباق :

 

ييها بغير  االشصمالعرباا مجهز  بمحركاا ذاا م ابس مصناوبة   و اّوا   يصّت  -

مقاع  الم صصة  9 و  8يا اا اإلسماف والمرباا السيا   ذاا س باسصثنا الئغط  

قصرا لنق  الممبقيأل والمقصنا  مأل قب  الجممياا الممصنية بالممبقيأل والماسساا 

 : االـصماعيةواءش اص المرخص لهت مأل قب  المصالح الم صصة لبزا   الشاوي 

 87.03م 

%63 
  .........................................................3صت 1000* سمة إسطبانصها ال يصجاوز 

  .…...................… 3صت 1300وال يصج اوز  3صت  1000* سمة إسطبانصها يصم ى  %69

  .............................3 صت 1500وال يصج اوز  3صت 1300* سمة إسطبانصها يصم ى  %125

  .............................3صت 1700وال يصج اوز  3صت 1500* سمة إسطبانصها يصم ى  %157

  ........................... 3صت 2000وال يصج اوز  3صت 1700* سمة إسطبانصها يصم ى  %213

  ............................................................ 3صت 2000* سمة إسطبانصها يصم ى  %250

 

بمحركاا ذاا م ابس مصناوبة   و اّوا   يصّت اإلشصمال ييها بالئغط  عرباا مجهز   -

 9 و  8)ايازال  و نصف ايازال( بإسصثنا  سيا اا اإلسماف والمرباا السيا   ذاا 

مقاع  الم صصة قصرا لنق  الممبقيأل والمقصنا  مأل قب  الجممياا الممصنية بالممبقيأل 

مصالح الم صصة لبزا   الشاوي والماسساا واءش اص المرخص لهت مأل قب  ال

 اإلـصماعية  :

 

  .....................................................  3صت 1500*سمة إسطبانصها  ال يصجاوز  %94

  ............................3صت 1700وال يصج  اوز  3صت 1500سمة إسطبانصها يصم ى * %100

  ............................  3صت 1900وال يصج اوز  3صت 1700*سمة إسطبانصها يصم ى  %157

  .............................3صت 2100وال يصج اوز  3صت 1900*سمة إسطبانصها يصم ى  %238

  ........................... 3صت  2300وال يصج اوز  3صت 2100*سمة إسطبانصها يصم ى  %263

  ..............................3صت 2500وال يصجاوز  3صت 2300يصم ى *سمة إسطبانصها  %300

  .............................................................3صت 2500*سمة إسطبانصها يصم ى  %334

 

 

 

 

%75 

 

%50 

 

عرباا مصمّ ا  اءغرام، يم أل اسصممالها لنق  اءش اص ولنق  البئا ع، يدبق ع ا 

 كغ: 3500مقاع ها ثجثة باعصبا  مقم  السا ق و ال يصمّ ى وزنها الجملأ 

 

مجهز  بمحركاا يصّت اإلشصمال ييها بالئغط والم  ـة بتع اا الصمريدة  -

 ..................................... 87042199إلى  87042131الّ يبانيّة مأل 

مجهز  بمحركاا يصّت اإلشصمال ييها بالّشر  والم  ـة بتع اا الصمريدة  -

 .................................... 87043199إلى  87043131الّ يبانيّة مأل 

 87.04م 

 

 

 

 

 

%30 

%100 

 ا اـاا نا ية وا اـاا بمحركاا إضايية بإسصثنا  المجهز  بثج  عججا :

 ....................................3صت 125وال يصجاوز  3صت  50* سمة إسطبانصها يدبق 

 ............................................................... 3صت 125* سمة إسطبانصها يدبق 

 

 87.11م 

 

 ..............................................ي با وسدأل  خرى وزوا ق النزهة  و الرياضة . %50

 

 89.03م 

 

%50 

 االسصحمام ـهز  الص ليك بالما  لجميع الجست  و لجز  من ، بما يأ ذلك  حبام 

 ..………901910901واءاواش المجهز  ب "الجاكبز "، الم  ـة برقت الصمريدة 

 90.19م 
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 المعلوم

 االستهالكعلى 

 

 بيان المنتـوجات

عـدد 

التعريفة 

 الديوانية

 

 

%50 

ي  وساعاا ـيل وساعاا مماثلة بما ييها ساعاا قياس الدصراا الزمنية  ساعاا

 ……بظروف مأل ممااي ثمينة  و مأل ممااي عااية م سب  بقشر  مأل ممااي ثمينة 

91.01 

 

%50 

ساعاا ومنبهاا بم   حركة ساعة بظروف مأل ممااي ثمينة  و مأل ممااي عااية م سب  

 ......................……………………………بقشر  مأل ممااي ثمينة

  03-91 

 

%50 

ظروف و ساو  الساعاا وعلل وصناايق ءصناف صناعة الساعاا و ـزاؤها مأل  -

 ممااي ثمينة  و مأل ممااي عااية م سب  بقشر  مأل ممااي ثمينة ...........................

 مأل

 91.11م 

 إلى

 91.13م 

 95.04م  لصنمية الق  اا الذهنية لألطدال.................و ق اللمل بإسصثنا  و ق اللّمل الممّ   %60
 

 

 2002لسنة  101مأل القانبي ع ا  65ينقح الج ول المنصبص علي  بالدص   (2

 كما يلأ: 2003المصملق بقانبي المالية لسنة  2002ايسمبر  17الما خ يأ 

عـدد 

 التعريفة

 الديوانية

 

 جــــاتوبيـان المنتـ

نسبة المعلوم 

على 

 اإلستهالك

%  

 

 87.03م 

 

 

ساسا لنق  اءش اص ) ع ا ال اخلة  سيا اا سياحية وغيرها مأل المرباا السيا   المصّممة  -

 مأل الصمريدة ال يبانية ( بما يأ ذلك سيا اا " البريك " وسيا اا السباق : 87.02يأ البن  

يصّت اإلشصمال ييها بغير الئغط   و اّوا    عرباا مجهز  بمحركاا ذاا م ابس مصناوبة -

 : باسصثنا  سيا اا اإلسماف 

  3صت  1300سمة إسطبانصها ال يصجاوز .........................................................  

  3صت 1500وال يصجاوز  3صت 1300يصم ى  سمة إسطبانصها ............................... 

 3 صت 1700وال يصجاوز  3صت 0150 يصم ى سمة إسطبانصها   .............................. 

  3صت 2000وال يصجاوز  3صت 1700 يصم ى سمة إسطبانص.................................. 

 3صت 2000 يصم ى سمة إسطبانصها  .......................................................... 

 

ذاا م ابس يصّت اإلشصمال ييها بالئغط )ايزل  و نصف ايزل ( عرباا مجهز  بمحركاا  -

 باسصثنا  سيا اا اإلسماف   :

 3صت 1700ال يصجاوز  سمة إسطبانصها ....................................................... 

 3صت 1900وال يصجاوز  3صت 1700 يصم ى سمة إسطبانصها ............................ 

 3صت 2100وال يصجاوز  3صت 1900 يصم ى سطبانصهاسمة إ ............................ 

 3صت 2300وال يصجاوز  3صت 2100 يصم ى سمة إسطبانصها ............................ 

  3 صت 2500وال يصجاوز  3صت 2300 يصم ىسمة إسطبانصها............................ 
 3صت 2500 يصم ى سمة إسطبانصها............................................................ 

 

 

 

 

 

20 

38 

48 

65 

84 

 

 

 

 

 
48 
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79 

88 

110 
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مأل  33" البا ا  بالج ول المنصبص علي  بالدص  %10يمّبم نسبة "  (3

المصملّق بقانبي  2014 وا  19الما خ يأ  2014لسنة  54القانبي ع ا 

 ".%13، بنسبة "2014المالية الص ميلأ لسنة 

 

مملبم االسصهجل المطبق على المرباا السيا   البا ا   %30ي دّ  بنسبة  (4

 بالنسبة إلى السيا اا المجهّز  بمحّرل مزاوج 87.03بم ا الصمريدة ال يبانية 

 .با أرحرا   وكه

 

ايسمبر  29الما خ يأ  1997لسنة  88مأل القانبي ع ا 66الدص   يلغى (5

 .1998المصملق بقانبي المالية لسنة  1997

 الترفيع في نسبة الضريبة المستوجبة 

 على األرباح الموزعة 

 

 : 41 الفصل

 

البا ا  بالدقر  الدرعية اءولى مأل الدقر  "ج م ر " مأل  %5يريع نسبة 

مأل مجلة الئريبة على اخ  اءش اص الطبيمييأل  52مأل الدص   Iالدقر  

 .%10والئريبة على الشركاا إلى 
 

 

 الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة 

 على فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المقيمة

 وغير المستقرة بالبالد التونسية 

 

 :42الفصل 

 

 52مأل الدص   Iالدقر  البا ا  بالدقر  الدرعية "ه  " مأل  %5يريع نسبة 

إلى مأل مجلة الئريبة على اخ  اءش اص الطبيمييأل والئريبة على الشركاا 

10%  . 
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 تحيين تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين

 

 

 :43الفصل 
 

المنصبص عليهما  %12إلى  %10ونسبة  %6إلى  %5يريع نسبة 

 . مأل مجلة مماليت الصسجي  والطابع الجبا أ 147 بالدص 

 

 

 

 السياحية بالنزلإحداث معلوم إقامة 

 

 : 44 الفصل

 

السياحية كما يت يمريدها بالصشريع الجا   بالنزل يح   مملبم على ك  مقيت 

 .سنة 12ب  المم  يصجاوز سن  

 

 ويئبط مبلغ المملبم حسل يصنيف النزل السياحية كما يلأ:

 

 نجبم، 2ك  ليلة مقئا  بنزل سياحية مأل صنف عأل  ا 1 -

 نجبم، 3ا عأل ك  ليلة مقئا  بنزل سياحية مأل صنف  2 -

 نجبم. 5و  4مقئا  بنزل سياحية مأل صنف  ا عأل ك  ليلة  3 -

 

بنازل ساياحأ حا  وال يم األ  ي يصجااوز المملابم الما يبع ماأل قبا  كا  مقايت 

 ليالأ مقئا  مصصالية.   7 قصى يحصسل على  ساس 

 

السااياحية الممنيااة مقاباا  يسااليت وصاا  يااأ  الناازل لاا ىيسااص لص المملاابم 

الغرم. ويصت ايع المملبم على  ساس يصريح شهر  ياباع لا ى القباضاة المالياة 

السياحية بالنظر يأ ندس اآلـاال المممابل بهاا ياأ مااا  ال صات  النزلالراـمة لها 

م  منقبصاا ياصت يطبياق مأل المب ا . ويأ صب   ع م ايع المملبم يأ اآلـال  و اي

 .ندس المقبباا المممبل بها يأ ماا  ال صت مأل المب ا

 

السااياحية مسااك ايصاار مرقاا ّت وماشاا ّر علياا   مااأل قباا   الناازلويصماايأّل علااى 

 مصالح الجباية يصئّمأل الصنصيصاا البـببية الصالية :
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 است المقيت ولقب  وـنسيص  و سن ، -

 السياحية، بالنزليصر  إقامص   -

 السياحية. بالنزلع ا الليالأ المقئا   -

 

وال يطبق المملبم المنصبص علي  بهذا الدص  على المقبا وااليداقياا المبرمة 

 .2018مع وكج  اءسدا  والمسجلة قب  غر  ـاندأ 

 

 

 مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي

 والوثائقالموظفة على خدمات الهاتف وبعض الكتابات 

 

 :45الفصل 

سابما ومأل  12إلى  1يري ّع يمريدة مماليت الصسجي  الق ا   البا ا  باءع اا مأل  (1

مأل الصمريدة البا ا   28ثالثا و 27و 25إلى  22 ابما ومأل  18إلى  16

مأل مجلة مماليت الصسجي  والطابع الجبا أ وكذلك اءياو   23بالدص  

اينا ا إلى  20مأل ندس المجلة مأل  92مأل الدص   IIالمنصبص عليها بالدقر  

 اينا ا. 25
 

 117مأل الصمريدة البا ا  بالدص   I ابما مأل الدقر   8إلى  8يلغى اءع اا مأل  (2

)ـ ي ( ييما يلأ  8مأل مجلة مماليت الصسجي  والطابع الجبا أ ويمّبم بالم ا 

 نص :

 
 

 نوع العقود والكتابات 

 والوثائق اإلدارية

 المعلوم مقدار

I- العقود والكتابات 

.......... 

ب اا ماا الهااايف وخاا ماا  داابايير المصملّقااةال –)جديددد(  8

اءنصرناااااا وكااااذلك الصماااابيجا المصملّقااااة بهااااذه ال اااا ماا 

باسااصثنا  خاا ماا اءنصرناااا المساا ا  لألشاا اص الطبيمياايأل 

 وغير المم   لجسصممال المهنأ.

 

 

اينا ا عأل ك  اينا   و  0,140

ـز  مأل ال ينا  مدبيرا  و 

 مسص لصا باعصبا  ك  اءاا اا   
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 9والمطة السااسة مأل الم ا  Iمأل الدقر   7إلى  3ومأل  2و  1ينقح اءع اا  (3

مأل يمريدة مماليت الطابع الجبا أ على المقبا  IIمأل الدقر   10والم ا 

مأل مجلة مماليت الصسجي   117وال صاباا والبثا ق اإلاا ية البا ا  بالدص  

 والطابع الجبا أ كما يلأ :

 

 نوع العقود والكتابات

 والوثائق اإلدارية

 مقدار المعلوم

I- العقود والكتابات  

 انانير عأل ك  و قة  5 000, اياير وسججا المتمب يأل الممبمييأل ـ 1

المقبا وال صاباا ال اضمة لمملبم يسجي  نسبأ  و  - 2

يصاع   وكذلك نظا ر هذه المقبا وال صاباا ونظا ر عقبا 

)ـ ي (  19ع ول اإلشهاا باسصثنا  المقبا المشا  إليها بالم ا 

مأل هذه المجلة واءح ام و القرا اا الصاا    20مأل الدص  

 .عأل المحاكت

 انانير عأل ك  و قة 5 000,

  يذاكر النق  ال ولأ الجب  والبحر  لألش اص والسلع  3

 والبثا ق الصأ يقبم مقامها 

 انانير عأل ك  نس ة 5، 000

 اينا ا عأل ك  سن  0,600   السن اا الصجا ية الصأ عيأل ييها مقّر ماسسة الصرف  4

 انانير عأل ك  سن  5، 000   السن اا الصجا ية الصأ لت يميأل ييها مقر ماسسة الصرف 5

مأل هذا  )جديد( 8لعدد باسصثنا  الدبايير مبضبع االدبايير - 6

 الدص 

 اينا ا عأل ك  يايب   0,600

 اينا ا 25,000 سن  القرم - 7

.....  

II ـ الوثائق اإلدارية  

.....  
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 نوع العقود والكتابات

 والوثائق اإلدارية

 مقدار المعلوم

ال يحم  طابما ـبا يا والصأ لها قيمة ممينة  المطببعاا الصأ  9

: 

..... 

 ثالثا( 6   1   6  الصصريح ال يبانأ   سا )

 

 

 انانير 10,000

  ال  ماا المس ا  مأل طرف ال ولة يأ ش   يراخيص  و  10

 شهاااا وغير ال اضمة لمماليت  و  ياواا

 انانير 5,000

 

يلغى عبا   "الماسساا الصأ لها صدة مشغ  شب ة ايصاالا" البا ا  بالم ا   (4

مأل مجلة مماليت الصسجي  والطابع الجبا أ ويمّبم بمبا    119مأل الدص   6

 "مشغلأ شب اا االيصاالا  و مزّوا  خ ماا اءنصرناا".
 

مأل مجلة  124وللدقر  اءولى مأل الدص   119مأل الدص   6يئاف للم ا   (5

يت الصسجي  والطابع الجبا أ بم  عبا   "وعملياا يمبي  الهايف" عبا   ممال

 " و اءنصرناا".
 

يأ ما  7مأل مجلة مماليت الصسجي  والطابع الجبا أ الم ا  119يئاف للدص    (6

 يلأ نّص :
 

( عن  اإلص ا  بالنسبة إلى الدبايير غير  ّي مملبم الطابع الجبا أ 7          

المبظف على خ ماا الهايف وخ ماا اءنصرناا المدبير  لل ولة والجماعاا 

 المحلية والماسساا والمنشآا الممبمية يصبح مسصبـبا عن  االسص جص.

ليت الصسجي  والطابع مأل مجلة مما 126يلغى  ح ام الدقر  الثانية مأل الدص   (7

 الجبا أ ويمّبم بما يلأ:

 

يحم  واـل الصصريح بمملبم الطابع الجبا أ المسصبـل على خ ماا الهايف  

وخ ماا اءنصرناا على مشغلأ شب اا االيصاالا وعلى مزّوا  خ ماا 

 اءنصرناا. 
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 تيسير خالص الديون العمومية المثقلة

 

 :46الفصل 

 

 م ر  هذا نص : 80يئاف إلى مجلة المحاسبة الممبمية يص   (1

 

  و سن اا لألمر يجبز ايع ال يبي الممبمية المثقلة بباسطة سن اا الصزام مئمبنة

 قرا  مأل ل ى المحاسبيأل الممبمييأل ويقا للشروط واإلـرا اا الصأ يئبطها 

 المالية.الم لف ببزير ال

 

 الممبميّة بالّ يبي المصملّقة االسص جص يأ الصتخير خطايا عأل الص لّأ يصتّ   (2

 يس ي   و المصبقية المبالغ كام  ايع شريطة 2018 ـاندأ غّر  قب  المثقلة

  يري  غر  قب  الباقأ يأ  مئمبنة الصزام سن اا ويق يت منها %20 ب  يسبقة

2018. 

 

 ايسمبر 31 قب  ذكرها المصق م االلصزام سن اا ل جص  ـ  آخر ويميأّل

2018. 

 

 إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة

 2019و 2018لسنتي  

 

 :  47 الفصل

  

البنبل والماسساا المالية يسصبـل على لدا    ميزانية ال ولة مملبم  ح  ي (1

ـبيلية  11الما خ يأ  2016لسنة  48المنصبص عليها بالقانبي ع ا 

والماسساا المالية باسصثنا  منها ماسساا ال يع  بالبنبلالمصملق  2016

وعلى شركاا الصتميأل وإعاا  الصتميأل الناشطة طبقا ءح ام مجلة الصتميأل 

 .2019و 2018خجل سنصأ 
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 ويحصسل المملبم المذكب  بنسبة:

 

اء با  الممصم   الحصساب الئريبة على الشركاا الصأ ح   مأل 5% -

 اينا . 5.000مع ح   انى ب  2018 ـ  الصصريح بها خجل سنة 

 

 ح  الصأ الشركاا على الئريبة الحصساب الممصم   اء با  مأل 4% -

 .اينا 5.000 ب   انى ح  مع 2019 سنة خجل بها الصصريح  ـ 

 

يأ ندس اآلـال وحسل ندس الطرق  المذكب يسص لص المملبم الظريأ  (2

 الممصم   ل جص الئريبة على الشركاا.

 

 ال يم أل طر  المملبم المذكب  مأل  ساس الئريبة على الشركاا.

ويصت مراقبة هذا المملبم ومماينة الم الداا والنزاعاا المصملقة ب  كما هب 

 الشتي بالنسبة للئريبة على الشركاا.

 

 منيةإحداث مساهمة اجتماعية تضا

 

 :  48 الفصل

  

  ح ثت مساهمة اـصماعية يئامنية لدا    الصناايق االـصماعية. (1

 وي ئع لهذه المساهمة:

 

اءش اص الطبيميبي ال اضمة م اخيلهت للئريبة على ال خ   -

مأل  44حسل ـ ول الئريبة على ال خ  المنصبص علي  بالدص  

على مجلة الئريبة على اخ  اءش اص الطبيمييأل والئريبة 

 الشركاا،

وكذلك  للئريبة على الشركاا ةال اضمالماسساا والشركاا  -

 .الممدا  منها

 

 :يساو  المساهمة االـصماعية الصئامنية (2

 

الدا ق بيأل الئريبة على ال خ  بالنسبة إلى اءش اص الطبيمييأل،   -

المحصسبة على  ساس ـ ول الئريبة على ال خ  المنصبص علي  

بة على اخ  اءش اص الطبيمييأل مأل مجلة الئري 44بالدص  
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والئريبة على الشركاا بإضاية نقطة لنسل الئريبة الممصم   

على مسصبى شرا ح ال خ  البا ا  بالج ول المذكب  والئريبة على 

 اوي إضايةالمذكب  ال خ  المحصسبة على  ساس ـ ول الئريبة 

 .إلى نسل الئريبةنقطة 

 

ال اضمة للئريبة على الماسساا والشركاا بالنسبة إلى  -

الدا ق بيأل الئريبة على الشركاا المسصبـبة حسل ، الشركاا

يئاف لها نقطة بالصشريع الجا   ب  المم  النسل المنصبص عليها 

مع  والئريبة المسصبـبة حسل النسل المذكب   اوي إضاية نقطة

 يساو :ح   انى 

 

 300  بالنسبة إلى اءش اص ال اضميأل للئريبة على  اينا

 ،% 35الشركاا بنسبة 

 200  اينا  بالنسبة إلى اءش اص ال اضميأل للئريبة على

 ، %15 و  %20 و  %25الشركاا بنسبة 

 100  اينا  بالنسبة إلى اءش اص ال اضميأل للئريبة على

 .%10الشركاا بنسبة 

 

بالنسبة إلى الشركاا والماسساا الممدا  كليا مأل الئريبة على  -

ا للصشريع الجا   ب  المم   و المنصدمة بالطر  ال لأ قالشركاا طب

ء باحها المصتيية مأل االسصغجل بصرف النظر عأل الئريبة ال نيا 

 1989لسنة  114مأل القانبي ع ا  12المنصبص عليها بالدص  

مجلة الئريبة على المصملق بإص ا   1989ايسمبر  30الما خ يأ 

 اينا . 200 : الشركاااخ  اءش اص الطبيمييأل والئريبة على 

 

يسص لص المساهمة االـصماعية الصئامنية يأ ندس اآلـال وحسل ندس  (3

الطرق الممصم   ل جص الئريبة على ال خ  والئريبة على الشركاا 

 وال صت مأل المب ا عن  االقصئا .

 

يم أل طر  المساهمة االـصماعية الصئامنية مأل  ساس الئريبة على  ال

 اخ  اءش اص الطبيمييأل  و الئريبة على الشركاا.
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يصت مراقبة هذه المساهمة ومماينة الم الداا والنزاعاا المصملقة بها كما و

هب الشتي بالنسبة للئريبة على اخ  اءش اص الطبيمييأل والئريبة على 

 الشركاا.

 

يطبق  ح ام هذا الدص  على الم اخي  واء با  المحققة ابص ا  مأل غر   (4

 .2018ـاندأ 

 

 إعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان

 قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية 

 

 

 :49 الفصل

 

بذمصهت بمنباي قروم المال المص اول يمدى الحرييبي مأل يس ي  ال يبي المص ل   

وذلك  2008المسن   مأل قب  ال يباي البطنأ للصناعاا الصقلي ية إلى مبيى سنة 

 اينا . 2000يأ ح وا 

 

 الجمعيات  منح امتيازات جبائية لفائدة

 الناشطة في مجال اإلحاطة والعناية

 باألشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة  
 

 

 :50 الفصل

 

مأل مجلة اءاا  على القيمة  9مأل الدص   IVمأل الدقر   5إلى الم ا  يئاف  (1

 :نّصها ما يلأيييرعية يقر  المئاية 

ي صت مشّغلب شب اا االيصال مأل اءاا  المطلبب مبلغ اءاا  على 

اإل سالياا القصير  الم ّصصة لجمع القيمة المئاية المسصبـل بمنباي 

ا للصشريع الجا   ب  المم  يبرعاا لدا    الجممياا المح ثة ويق

والناشطة يأ مجال المناية واإلحاطة باءش اص الذيأل يمانبي مأل 

 مرام خطير  والمرخص لها يأ ـمع يبرعاا مأل قب  المصالح 

 الم صصة بر اسة الح بمة.
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إلى ولجنصداع بهذا ال صت يصميأّل على مشّغلأ شب اا االيصال يق يت 

 ق المصملّقة بالمملياا المذكب   خجل البثاالمصالح الجبا ية الم صّصة 

الشهر الذ  يلأ الشهر الذ  ينصهأ خجل  الصرخيص يأ ـمع الصبّرعاا 

 عأل طريق اال سالياا القصير .

 

 2001لسنة  123مأل القانبي ع ا  68بم  الدقر  الثانية مأل الدص   يئاف (2

كما يّت ينقيح   2002والمصملق بقانبي المالية لسنة  2001ايسمبر  28الما خ يأ 

 بالنصبص الجحقة ما يلأ:

 

مأل  قت الممامجا المحقق مأل قبلهت  االيصاليطر  مشغلب شب اا  

  الم صصة لجمع الصبرعاا ال اضع لألياو  مبلغ اإل سالياا القصير

لدا    الجممياا المح ثة ويقا للصشريع الجا   ب  المم  والناشطة يأ 

مجال المناية واإلحاطة باءش اص الذيأل يمانبي مأل امرام خطير  

والمرخص لها يأ ـمع الصبرعاا مأل قب  مصالح الم صصة بر اسة 

 9مأل الدص   IVمأل الدقر   5الح بمة وذلك طبقا للشروط البا ا  بالم ا 

 مأل مجلة اءاا  على القيمة المئاية.

 

 إحداث صندوق ضمان القروض السكنية

 لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القار

 

 : 51 الفصل

 

يح   صن وق يسّمى " ص ن وق ضماي القروم الس نية لدا    الد اا االـصماعية 

مأل ذو  ال خ  غير القا  " ي ّصص لدا  ي  اعصماا على مبا ا ميزانية ال ولة 

مليبي اينا  لئماي القروم الس نية المسن   مأل قب  البنبل للد اا  50ق  ه 

ي بي البضمية المقا ية االـصماعية مأل ذو  ال خ  غير القا ، شريطة  ي 

للمملياا الممبلة يأ إطا  منظبمة الئماي مسّبا  وخاضمة للصراييل الجا   بها 

 المم  يأ مجال البنا  والصممير. 
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ويصّت ضبط طرق الصصرف يأ الصن وق وصيغ وشروط االنصداع بص خجي  

 بمقصئى  مر ح بمأ.

 

ئماي بمقصئى ايداقية يبرم ويمه  بالصصّرف يأ الصن وق إلى الشركة الصبنسية لل

 مع وزا   المالية .

 

 صيانةنشاء وإلالمخصصة  الرعاياطرح 

 المساحات الخضراء والمنتزهات 

 

 :52الفصل 

  

مأل مجلة الئريبة على اخ  اءش اص الطبيمييأل  12الدص  إلى يئاف  (1

 ثالثا ييما يلأ نصها: 5يقر  والئريبة على الشركاا 

 

صيانة المساحاا ال ئرا  نشا  وإل ي صصالصأ الرعايا ثالثا.  5

لغرم مع لوالمنصزهاا الما لية والحئرية يأ إطا  ايداقياا مبرمة 

 وذلك يأ ح وا  و البزا   الم لدة بالصجهيز واإلس اي البي ةالم لدة ببزا   ال

 .  لف اينا  سنبيا 150

مأل  14مأل الدص   9بم  عبا   "الهباا واإلعاناا" البا ا  بالم ا  يئاف (2

 مجلة الئريبة على اخ  اءش اص الطبيمييأل والئريبة على الشركاا

 عبا   "والرعايا".
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  معالجةب المتعلقة اإلجراءات اعتماد مواصلة
 البرامج إطار في مسندة سكنية بقروض مديونية المنتفعين

 االجتماعي للسكن الخصوصية 
 

 :  53 الفصل
لسنة  30من القانون عدد  25يتم تمديد العمل باإلجراءات الواردة بالفصل 

انون المالية التكميلي لسنة والمتعلق بق 2015أوت  18 مؤرخ فيال 2015
 .2018ديسمبر  31إلى غاية  2015

 دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية

 : 54الفصل 

 17الما خ يأ  2016لسنة  78مأل القانبي ع ا  67يلغى  ح ام الدص   

 ويمبم بما يلأ : 2017المصملق بقانبي المالية لسنة  2016ايسمبر 

ينصدع ماسساا الصحاية الم صببة الصبنسية الصأ شه ا يراـما يأ  قت 

 2011على اءق  مقا نة برقت ممامجيها لسنة  %10ب   2016ممامجيها لسنة 

الصأ يحايظ على  عبانها باسصثنا  البضمياا المصملقة بانصها  المجقة الشغليّة و

ءسباب قانبنية بص د  ال ولة بمساهمة اءعراف يأ النظام القانبنأ للئماي 

االـصماعأ بمنباي اءـب  الم يبعة لألعباي مأل ذو  الجنسية الصبنسية المصر  

ـصماعأ ء بمة ثجثياا منقئية بهت ل ى مصالح الصن وق البطنأ للئماي اال

 بصدة مصصالية.

يسن  االمصياز المنصبص علي  بهذا الدص  لم   خمس سنباا ب اية مأل غّر   

 ويئبط شروط وإـرا اا االنصداع ب  بمقصئى  مر ح بمأ. 2017ـاندأ 
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 توحيد وتنسيق العقوبات المتعلقة

 بحق االطالع

 

 :55الفصل 

 

م ر  مأل  100البا ا  بالدقر  اءولى مأل الدص  " 17يلغى عبا   "الدص   (1

 17و 17مجلة الحقبق واإلـرا اا الجبا ية ويمبم بمبا  " الدصليأل 

 م ر ".

 

مأل  102ـ ي " البا ا  بالدقر  الثانية مأل الدص   17يلغى عبا   "الدص   (2

 17و 17مجلة الحقبق واإلـرا اا الجبا ية ويمبم بمبا   " الدصليأل 

 م ر ".

 

 

 الترفيع في المبلغ المخصص لعمليات

 التخلي عن القروض الفالحية 

 

 :56الفصل 

 

يريع يأ المبلغ  الم ّصص لمملياا الص لأ عأل القروم الدجحية  المسن   على  

اعصماااا ميزانية ال ولة  و على قروم خا ـية مباشر  لدا    ال ولة ، البا ا 

 30الما خ  2013لسنة  54مأل القانبي ع ا  79بالنقطة اءولى مأل الدص  

كما يت ينقيح  بالنصبص  2014والمصملق بقانبي المالية لسنة  2013ايسمبر 

مليبي اينا (  إلى ما ة وثجثيأل مليبي اينا   80الجحقة مأل ثمانيأل مليبي اينا  ) 

 مليبي اينا (.  130)
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 اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحليةمنح 

 والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 2018خالل سنة 
 

 :57الفصل 

والجماعاا المحلية والماسساا الممبمية ذاا الصبغة ينصدع مبظدب ال ولة 

باعصماا  2018إلى مبيى شهر ايسمبر  2018اإلاا ية ابص ا  مأل شهر ـاندأ 

ـبا أ يصمث  يأ الص دي  يأ مبلغ ال صت مأل المب ا المسصبـل على مريبايهت 

و ـب هت يساو  المبلغ الصايأ المصريل عأل الصرييع يأ  ـب هت بمقصئى 

يأ  2018و 2017المامة وال صبصية كما يمت برمجصها خجل سنصأ  الزياااا

  .2016ـاندأ  5الما خ يأ  2016لسنة  1إطا  اءمر الح بمأ ع ا 

 

وال يم أل  ي يق  مبلغ االعصماا الجبا أ يأ ك  الحاالا عأل مبلغ الزياااا 

 5الما خ يأ  2016لسنة  1اءمر الح بمأ ع ا الصايية المقر   يأ إطا  

 .2016ندأ ـا

 

ال يم أل  ي ياا  يطبيق  ح ام هذا الدص  إلى الص دي  يأ مبلغ ال صت 

مأل المب ا القاب  للطر  مأل الئريبة على ال خ  المسصبـبة على اءـرا  

 المذكب   والذ  المنصدميأل بالزياااا المامة وال صبصية يأ المنح ال صبصية

 ا الجبا أ المذكب .يساو  ال صت مأل المب ا المحصسل قب  طر  االعصما

 

 ضبط تاريخ تطبيق

 2018مشروع قانون المالية لسنة 

 

 : 58 الفصل
 

، يطبّق  ح ام هذا الم الدة البا ا  بهذا القانبيح ام اءمع مراعا   (1

 .2018القانبي ابص ا  مأل غّر  ـاندأ 

 

مأل هذا القانبي  40و 39و 37و 36و 35ال ينطبق  ح ام الدصبل  (2

عن   يأ نسل المماليت واءاا اا على البئا عوالمصملقة بالصرييع 

 :الصب ي 
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 هذا القانبي  الصأ يثبت سن اا النق  ال اّصة بها والمحّر   قب  اخبل 

 حيّز الصنديذ  نها كانت مبـهة مباشر  نحب الصراب ال يبانأ الصبنسأ.

اوي  ي ي بي ق  يّت وضمها  لجسصهجل  والصأ يصّت الصصريح بها مباشر  

  .يحت نظام المسصباعاا  و المناطق الحّر 



رقم البند 

التعريفي
بيان المنتجاترقم التعريفة

نسب المعاليم 

%الديوانية 

أسماك مجمدة، بإستثناء الشرائح وغيرها من لحوم األسماك 03.03م 

.03.04الداخلة فى البند 

، بونيت مخطّط البطن (من نوع تونوس)ـ  سـمك تونة 

، باستثناء األكباد [بيالميس (كاتسووانوس)ايوثينوس ]

:والبيض وغدد التذكير 

36(تونوس أاللونجا)ـ ـ سمك تونة بيضاء 030341

36(تونوس الباكارس)ـ ـ تونة ذات زعانف صفراء 030342

36:ـ ـ سمك بونيت مخطط البطن 030343

36 :(ثونوس أوبيسوس)ـ ـ أسماك بونيت البدينة 030344

ثونوس )ـ ـ أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء 030345

 :(ثاينوس
36

ـ ـ أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية 030346

 :(ثونوس ماكويـى)
36

36ـ ـ غيرهـا030349

36عسل طبيعي04.09040900

وجوافة  (كمثرى أمريكي)تمر وتين وأناناس وأوفوكادو 

ومانغة، ومانغوستين، طازجة أو مجففة

:ـ تـين 080420م 

: جـاف-- 

36مغيّر طبيعته--- 080420901

36غيره--- 080420909

وجوافة  (كمثرى أمريكي)تمر وتين وأناناس وأوفوكادو 

ومانغة، ومانغوستين، طازجة أو مجففة

36ـ أناناس080430000

وجوافة  (كمثرى أمريكي)تمر وتين وأناناس وأوفوكادو 

ومانغة، ومانغوستين، طازجة أو مجففة

 

36(كمثرى أمريكي)ـ أفوكادو 080440000

وجوافة  (كمثرى أمريكي)تمر وتين وأناناس وأوفوكادو 

ومانغة، ومانغوستين، طازجة أو مجففة

36(جوز الجندم)ـ غوافة، مانغة ومنغوستين 080450000

وسفرجل، طازجة" كمثرى " تفاح و إّجاص 

36ـ تفاح080810

فواكه أخرى، طازجة

36ـ فاكهة الكيـوي081050000

قائمة المنتجات المعنية  بالترفيع في نسب المعاليم الديوانية عند التوريد : 1ملحق عدد 

08.04 م 

08.04 م 

08.04 م 

08.04 م 

08.08 م 

0810 م 



ثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة

ـ بذور سمسم120740

36غيرهـا-- 120740900

30.شموع إصطناعية وشموع محضرة 34.04

34.05م 

34.04
محضــرات تلميــع ، معــاجين ومحضــرات مماثــلة -  340520000

لصيانة األثـاث الخشبي ، األرضيات أو غيرها من 

المصنوعات الخشبية

30

محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، عدا مواد - 340530000

تلميع المعادن
30

30معاجين ومساحيق الجلى وغيرها من محضرات الجلى- 340540000

30:غيرها- 340590

84.50م 

أجزاء - 84509000م 

30:غيرها  -- 845090009

85.28م 

أجهزة استقبال لإلرسال التليفزيوني ، وإن كانت مشتملة - 

، أو أجهزة تسجيل أو  (راديو)علي أجهزة استقبال اإلذاعة 

:(فيديو)إذاعة للصوت أو الصورة 

:غير مصممة لتشتمل علي جهاز عرض فيديو-- 

30(ريسيفر)أجهزة استقبال اشارات الصوت والصورة --- 852871191

أجزاء معدة لالستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع األجهزة 

85.28 إلى 85.25الداخلة في البنود من 

ـ هوائيات وعاكسات هوائيــات من جميع األنواع؛ أجزاء معدة 

:لالستعمال مع هذه األصناف 

:غيرها  -- 

30عاكسات الستقبال اإلرسال عبر األقمار الصناعيّة--- 852910951

30ـ آالت التقاط852871191

12.07 م 

85.29 م 



87.11م 

 الى 871120من 

871150

مجهــزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس متـناوبة  - 

سم 50تـزيد سعة إسطواناتها عن 
3:30

غيرالكهربائية وغير المتناوبة، تـزيد سعة إسطواناتها عن  - 871190م

:3 سم50
30

.87.05 حتى 87.01 

30هياكل الحافالت والشاحنات870600110

87.06م 



رقم البند 

التعريفي
بيان المنتجاترقم التعريفة

(أسبستوس أو أميانت)حرير صخري 25.24 

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ 

محضرات غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر، محتوية على ما ال يقل 

وزناً من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قـارية، على أن % 70عن 

.تكون هذه الزيوت العنصر األساسى فى هذه المحضرات؛ نفايا الزيوت
:زيوت و محضرات خفيفة-- 271012م 

غيرها ------ 271012219

غيرها ------ 271012259

غيرها ------ 271012319

غيرها ------ 271012709

غيرها ------ 271012909

:غيرها-- 271019م 

:زيوت تزيت--- 
غيرها ----- 271019119

غيرها ------ 271019210

غيرها ------ 271019292

غيرها ------ 271019319

غيرها ------ 271019519

غيرها ------ 271019559

غيرها  ------- 271019939

غيرها  -------- 271019999

:نـفـايا الزيوت - 27109100م 

أو  (PCBs) (كلورية)محتوية على ثنائي فينيل بولى كلورينيـتد -- 

أو على ثنائي فينيل  (PCTs) (كلورية)على تيرفينيـل بولى كلورينيتد 

(PBBs) (برومية)برومينيتد 
غيرها ------ 271091009

غيرها-- 271099009
فلور وبروم ويود28.01م 

هيدروجين، غازات نادرة وغيرها من الالفلزات28.04

حمض كلوركبريتيك28.06280620م 

كربونات؛ فوق كربونات؛ كربونات النشادر التجارية المحتوية على 28.36م 

كربامات النشادر ما عدى الكربونات البوتاسيوم المدرجة بالبند 

.28.3640التعريفي 

.من هذا الفصل  (4)محضرات وأصناف صيدلة، مذكورة فى المالحظة 

:نفايا محضرات الصيدلة -- 30069200

قائمة المنتجات المعنية  بالترفيع في نسب المعاليم الديوانية عند  :   2      ملحق عدد 

%15التوريد من صفر الى 

27.10م 

30.06م 



خالصات دابغة من أصل نباتى؛ مواد دابغة وأمالحها، وإثيراتها، 

.وإستيراتها، والمشتقات األخر
خالصة الكيـبراكو- 32.0110

(األكاسيا أو السنط  )خالصة الميموزا - 32.0120

غيرها--- 32.0190900

مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات 32.02

دابغة، وإن إحتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية 

.لإلستعمال قبل الدباغة 
بمافيها خالصات الصباغة )مواد تلوين من أصل نباتى أو حيوانى 32.03

، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ (ولكن بإستثناء الفحم الحيوانى

من هذا الفصل قاعدتها مواد  (3)محضرات مذكورة فى المالحظة 

.تلوين من أصل نباتى أو حيوانى 
من هذا الفصل  (3)؛ محضرات مذكورة فى المالحظة (لك)ألوان مرسبة 32.05

.(لك)أساسها ألوان مرسبة 

محضرة  (معتمات)، ألوان حاجبة للضوء (بيجمنت)ألوان سطحية 32.07

وألوان محضرة، مركبات قابلة للتزجج، دهانات لطالء الفخار والخزف 

ودهانات لماعة سائلة والمحضرات المماثلة من األنواع  (إينجوب)

المستعملة لطالء الخزف والطالء بالمينا أو فى صناعة الزجاج؛ مواد 

وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو  (فريت)قابلة للتزجج 

.رقائق 
مبددة فى  (بما فى ذلك المساحيق والرقائق المعدنية)ألوان سطحية 32.12

وسط غير مائى، بشكل سائل أو معجون من األنواع المستعملة فى 

؛ أوراق الختم؛ أصباغ (بما فى ذلك ألوان المينا)صناعة الدهانات 

.ومواد تلوين أخر مهيأة بأشكال أو فى أغلفة معدة للبيع بالتجزئة 
أو لتعديل تدرج  (الالفتات)ألوان للفنانين، الطلبة أو لرسامى اللوحات 32.13

األلوان أو للتسلية وألوان مماثلة، بشكل أقراص، فى أنابيب، زجاجات، 

.، أو أوعية أو أغلفة مماثلة (برطمانات)قوارير 
حبر الطباعة، حــبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر أخر، وإن كانت 32.15

.مركزة أو بشكل جامد
، بشمعها أو بدونه؛ (وإن كان التربين منزوعاً منها)زيوت عطرية 33.01

وزيوت عطرية مركزة في الشحوم أو في " رزينويد"راتنجات عطرية 

زيوت ثابتة؛ أو في شموع أو مواد مماثلة، متحصل عليها بطريقة 

التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربينية متخلفة من علمية نزع 

التربين

مستحضرات للعناية بالفم أو األسنان، بما فيها معاجين ومساحيق 

دنتال )تثبيت األسنان اإلصطناعية؛ خيوط للتنظيف ما بين األسنان 

.، فى عبوات فردية مهيأة للبيع بالتجزئة (فلوس
(دنـتال فلوس  )خيوط للـتـنظيف ما بـين األسنان - 33.0620000

32.01م 

33.06م 



صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة لإلستعمال 

كصابون، على هيئة قضبان، قطع أو بأشكال مقولبة، وإن إحتوت على 

صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة لغسل الجلد، بشكل 

سائل أو كريم ومهيأة للبيع بالتجزئة، وإن إحتوت على صابون؛ ورق، 

حشو، لبــاد والمنسوجات، مشربة، مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة 

.منظفة 
صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية، على هيئـة قضبان، - 

قطع، بأشــكال مقولبة، وورق، حشـو، لباد وال منسوجات، مشربة،  

:مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة منـظفة 
بما فيها المنتجات المحتوية )" تواليت"معدة لإلستعمال كمواد تجميل -- 34011100

(على مواد طبية
صابون طبي--- 340111001

؛ محضرات غواسل، (عدا الصابون)عوامل عضوية ذات نشاط سطحى 

ومحضرات  (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة)ومحضرات غسـيل 

 .34.01تنظيف، وإن إحتوت على صابون، عدا تلك الداخلة فى البند 

:عوامل عضوية ذات نشاط سطحى، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة - 

 :(سالبة الشحنة  )أنيونية -- 340211

(موجبة الشحنة  )كاتيونية -- 340212000

غير أيونية-- 340213000

غيرها-- 34021900

بما فيها محضرات زيوت القطع، ومحضرات حل )محضرات للتشحيم 34.03

البراغى أو الصواميل، ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل، ومحضرات 

ومحضرات من األنواع المستعملة  (حل القوالب، أساسها مواد تشحيم

فى تزييت أو تشحيم النسج، الجلد، الفراء أو غيرها من المواد، 

وزناً أو أكثر من الزيوت % 70بإستثناء المحضرات المتضمنة، على 

.النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية 
معاجين لصنع النماذج، بما فى ذلك ما كان منها مهيأ لتسلية األطفال؛ 34.07

بمركبات "أو " بشموع طب األسنان"محضرات من النوع المعروف 

، مهيأة بشكل مجموعات،  فى أغلفة للبيع بالتجزئة، أو "طبع األسنان

على شكل ألواح، بشــكل حدوات حصان، عيدان أو بأشكال مماثلة؛ 

من )محضرات أخر معدة لإلستعمال فى طب األسنان أساسها الجـص 

 .(الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم
.، أمالحه ومشتقاته األخر؛ غراء الجبنين (كازيين)جبنين 35.01

34.01م 

34.02م 



بما فى ذلك المركزات المكونة من إثنين أو أكثر )" ألبومين " زالل 35.02

وزناً من هذه % 80من بروتينات مصل اللبن، المحتوية على أكثر من 

، أمالحه ومشتقاته (البروتينات محسوبه على أساس المادة الجافة

.األخر 
بما فى ذلك الهالم المهيأ على شكل صفائح مستطيلة أو مربعة، )هالم 35.03350300

ومشتقاته؛ غراء السمك  (وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة

؛ أنواع غراء أخر، من أصل حيوانى، بإستثناء غراء "أيزنجالس"

 .35.01الجبنين الداخل فى البند 
ومشتقاته؛ مواد بروتينية أخر ومشتقاتها، غير  (ببتون)هضمون 35.04350400

جلود غير )داخلة وال مذكورة فى مكان آخر؛ مساحيق صالل 

.، وإن كانت معالجة بالكروم (مدبوغة

النشاء الذى سبق تهليمه )ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل 

؛ غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع (أوأسترته مثالً

.النشاء المعدل 
:ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل- 350510

:غراء- 350520

غراء محضر وغيره من المواد الالصقة المحضرة، غير مذكورة وال 

داخلة فى مكان آخر؛ منتجات صالحة لالستعمال كغراء أو مواد الصقة، 

مهيأة للبيــع بالتجزئــة كغراء أو مواد الصقة، ال يزيد وزنها الصافي 

.عن كيلو جرام واحد

غيرها-- 

350699001

350699002

350699003

.أنزيمات؛ أنزيمات محضرة غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 35.07

.متفجرات محضرة، عدا مساحيق البارود

متفجرات لالشتعال أساسها فلومينات الزئبق، نيتروجين الرصاص، --- 360200001

إلخ
ديناميت--- 360200002

، ترينترو (ميلينت، متفجر قوي)عطرية ترينتروفينوالت --- 360200003

...إلى آخره (توليت)، ترينبروتولوين (كسيليت)كسيلينوالت 
فتائل لألمان؛ فتائل للتفجير؛ كبسوالت لالشتعال أو للتفجير؛ أدوات 3603360300

.إشعال؛ مفجرات كهربائية

ألعاب نارية، قذائف إشارة، صواريخ مانعة لسـقوط البرد، إشـارات 

.الضباب وغيرها من األصناف النارية الفنية
أصناف لإلشارة الضوئية--- 360490001

غيرها--- 360490009

ألواح وأفالم مسطحه للتصوير الفوتوغرافى، محسسة، غير مصورة، 37.01

من أية مادة عدا الورق، الورق المقوى أو النسج؛ أفالم للتصوير 

.الفورى مسطحة، محسسة، غير مصورة، وإن كانت مهيأة فى أغلفة 

36.04م 

35.05

35.06م 

36.02م 



أفالم بشكل لفات، للتصوير الفوتوغرافى، محسسة، غير مصورة، من 37.02

أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج؛ أفالم للتصوير 

.الفورى بشكل لفات، محسسة، وغير مصورة 
ورق وورق مقوى ونسج، للتصوير الفوتوغرافى، محسسة، وغير 37.03

.مصورة
ألواح وأفالم للتصوير الفوتوغرافي، مصورة ومظهرة، عدا أفالم 37.05

.التصوير السينمائي
عدا )محضرات كيميائية لالستعمال فـى التصوير الفوتوغرافي 37.07

؛ منتجات غير (الورنيش، الغراء، المواد الالصقة والمحضرات المماثلة

مخلوطة الستعماالت التصوير الفوتوغرافي، مهيأة فى مقاديــر معايرة 

.أو مهيأة للبيع بالتجزئة بشكل جاهز لالستعمال المباشر 
جرافيت إصطناعى؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات أساسها 38.01

الجرافيت أو كربون أخر، بشكل معاجين أو كتل أو ألواح أو غيرها من 

.المنتجات نصف المصنعه 
فحم منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيوانى، بما فى 38.02

.ذلك الهباب الحيوانى المستنفذ 
.، وإن كان مكرراً "طول أويل " زيت 38.03

محاليل الغسـل المتبقية من صناعة عجائن السيليولوز، وإن كانت 38.04

مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيميائياً، بما فى ذلك 

الداخل فى البند " الطول أويل"سلفونات اللجنين، بإستثناء زيت 

38.03. 
أرواح تربنتين من صموغ أو من األخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن 38.05

، وغيرها (السلفات)عملية  تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات 

من أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية التقطير أو عن معالجات أخر 

وغيره  (سلفيتي)لألخشاب الصنوبرية؛ ديبنتين خام؛ تربنتين كبريتيتى 

تربينول كمكون - من الباراسيمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوى على ألفا 

.رئيسى
قلفونية وأحماض راتنجية، ومشتقاتها؛ أرواح وزيوت قلفونية؛ 38.06

.صموغ مصهورة
قـطران خشـب؛ زيـوت قـطران خشــب؛ كريوزوت خشـــب؛ كحــول 38.07

؛ زفت نباتى؛ زفت لطالء براميل البيرة ومحضرات "نافتا " خشب 

.مماثلة أساسها القلفونية أو األحماض الراتنجية أو الزفت النباتى 

مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات واألعشاب الضارة، موقفات 

اإلنبات ومنظمات نموالنبات، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة 

بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصنـاف مماثلة 

.(كاألشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قـتل الذباب)

38.08م 



:لهذا الفصل (1)األصناف المحددة في مالحظة البند الفرعي رقم - 

380852 --DDT (ايزو) ؛( كلوفينوتين(INN)) في اغلفة ال يزيد محتوى وزنها الصافي ،

 جرام300عن 

غيرها-- 380859

:مبيدات أعشاب ؛ موقفات اإلنبات ومنظمات نمو اإلنبات--  380893

:مطهرات-- 380894

:غيرها-- 380899

عوامل تهيئة أو تجهيز، ومسرعات للصباغة أو لتثبيت مواد التلوين، 38.09

، من (كمحضرات تهيئة أو تثبيت األلوان)ومنتجــات ومحضرات أخر 

األنواع المستعملة فى صناعات النسيج والورق والجلود والصناعات 

.المماثلة، غير مذكورة والداخلة فى مكان آخر 
محضرات لتنظيـف سطوح المعادن؛ محضرات مسـاعدة لصهر المعادن 38.10

ومحضرات مساعدة أخر للحام المعادن؛ مساحيق وعجائن " فلكس"

مركبة من معدن ومواد أخر للحام المعادن؛ محضرات من األنواع 

.المستعملة لكسو أو حشو قضبان أو عيدان اللحام

محضرات ضبط إشعال وقود المحركات، ومحضرات منع التأكسد 38.11

والتصمغ، محضرات تحسين لزوجة الزيوت، ومحضرات منع تآكل 

بما فى ذلك )المعادن وإضافات محضرة أخر، للزيوت المعدنية 

أو للسوائل األخر المستعملة لنفس األغراض كزيوت  (الجازولين

.معدنية 
؛ ملدنات مركبة (أكسيليريتور)مسرعات محضرة لبركنة المطاط 38.12

للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر؛ محضرات 

.مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن
محضرات وشحنات ألجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة إلطفاء 38.13

.الحريق 
مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة وال داخلة فى مكان 38.14

.آخر؛ محضرات معدة إلزالة الدهان أو الورنيش 
محضرات لبدء التفاعل، منظمات ومسرعات التفاعل، ومحضرات 38.15

.وسيطة محفزة غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 
ألكايل بنزينات مخلوطة وألكايل نفتالينات مخلوطة، عدا تلك المذكورة 38.17

 .29.02 أو البند 27.07فى البند 
عناصر كيميائية منشطة إلستعمالها فىاإللكترونيات، بشكل أقراص أو 38.18

صفائح رقائقية أو بأشكال مماثلة؛ مركبات كيميائية منشطة إلستعمالها 

.فى اإللكترونيات 

38.08م 



سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل محضرة أخر لنقل الحركة 38.19

الهيدروليكية، التحتوى على زيوت نفط وال على زيوت معدنية قارية 

.وزناً من هذه الزيوت% 70أو تحتوى على أقل من 
.محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين الجليد 38.20

بما )محضرات وسيطة إلستنبات أو المحافظة علي الكائنات المجهرية 38.21

أو الخاليا النباتية أو البشرية أو  (في ذلك الفيروسات وما يشابهها

.الحيوانية 
أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة 38.23

.عن التكرير؛ كحوالت دسمة صناعية 
روابط محضرة لقوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات 38.24 

بما فى ذلك مخاليط المنتجات )الكيميائية والصناعات المرتبطة بها 

.، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر(الطبيعية
مخـلفات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة 38.25

وال داخلة فى مكان آخر؛ نفايا البلديات؛ وحول الصرف الصحي؛ نفايا 

. لهذا الفصل 6آخر محددة في المالحظة 
وقود الديزل الحيوي ومخاليطه، ال يحتوي علي زيوت نفط أو علي 38.26

زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية أو يحتوي علي أى منهما 

.وزناً% 70بنسبة أقل من 
بوليميرات كلوريد الفينيل أو األوليفينات المهلجنة األخر، بأشكالها 39.04م 

.األولية 
:أسيتات الفينيل- كوبوليميرات من كلوريد الفيـنـيل - 390430

نفايات وقصاصات وفضالت؛ أصناف نصف مصنعة؛ أصناف تامة 39.15

الصنع
 مم، بشكل 1شعيرات مفردة يتجاوز قياس أي مقطع عرضي لها 39.16

قضبان أو عيدان أو أشكال خاصة من لدائن، وإن كانت مشغولة 

السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أُخرى
أغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت الصقة ذاتياً، بشكل لفات أو 39.18

ترابيع أو بالطات؛ أغطية جدران أو سقوف من اللدائن، كما هى معرفة 

. من هذا الفصل 9فى المالحظة  
مطــاط مركــب، غير مبركن، بأشــكاله األوليــة أو بشكل ألواح أو 40.05

.صفائح أو أشرطة
مثل العيدان واألنابيب واألشكال )أشـكال أخـر من مطاط غير مبركن 40.06

( .مثل األقراص والحلقات)، وأصناف أخر (الخاصة
.خيوط وحبال وأمراس، من مطاط مبركن 40.07

أنابيب ومواسير وخراطيم، من مطاط مبركن غير مقسى، مع أو بدون 

 .(مثل الفواصل واألكواع والوصالت)لوازمها 

:مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط - 

:بدون لوازم-- 40092100

:مع لوازم-- 40092200

:مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط- 

40.09م 



:بدون لوازم-- 40093100

:مع لوازم-- 40093200

:مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر- 

:بدون لوازم-- 40094100

:مع لوازم-- 40094200

، (بما فى ذلك رضاعات األطفال)أصناف لإلستعمال الصحى والصيدلى 

.من مطاط مبركن غير مقسى، وإن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى 
غيرها-- 401490009

بما فى ذلك القفازات العادية، والقفازات بال )أصناف ألبسة ولوازمها 

، من (أصابع، وقفازات تكسو األصابع األربع معاً واإلبهام منفرداً 

.مطاط مبركن غير مقسى لجميع األغراض
غيرها--- 401590000

.مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقسى 

:من مطاط خلوي- 401610000

:أصناف أخر قابلة للـنـفخ-- 40169500

من جميع األشكال، بما فى ذلك النفايات  (إيبونيت مثالً)مطاط مقسى 40.17

.والفضالت؛ مصنوعات من المطاط المقسى 
أو الخيل  (بما فيها الجاموس)صالل وجلود خام من فصيــلتى البقـر 41.01

طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقـة )

أومهيأة أكثر من " بارشمان"أخرى، ولكنها غـير مدبوغة أو مرققة 

.، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة(ذلك
طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة )صالل وجلود فصيلة الضأن، خام 41.02

أو محمضـة أو محفوظة بطريقة أخرى، لكنها غـير مدبوغة أو مرققة 

، وإن كانت منزوعة الصوف (أو مهيأة أكثر من ذلك" بارشمان"

 (ج) 1أو مشطورة، عدا تلك المستـثـناة بموجب المالحظة " منتوفه"

.من هذا الفصل

طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو )صالل وجلود خام أخر 41.03

" محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، لكنها غير مدبوغة أو مرققة 

، وإن كانت منزوعة الشعر أو (أو مهيأة أكثر من ذلك" بارشمان

من  (ج) 1أو  (ب) 1مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب المالحظات 

.هذا الفصل 

بما فيها )، من فصيلـتى البـقر "كرست"صالل وجلود مدبوغة أو 

أو الخيل، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، ولكن غير  (الجاموس

.محضرة بطريقة أخرى 
 :(" وت بلو " بما فيها  )بحالـتها الرطبة - 410411

أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبـيعية، كاملة ، غير مشطورة ؛ -- 41041110

:قطع من أوجه الجلود
 :(بما فيها الجاموس)من فصيلة البقر--- 41041110

وايت بلو ----  410411101

40.09م 

40.14م 

40.15م 

40.16م 

41.04م 



وايت بلو ----  410411511

وايت بلو ----  410411591

وايت بلو ----  410411901

:غيرها-- 410419

 :(بما فيها الجاموس)من فصيلة البقر--- 41041910

وايت بلو ----  410419101

وايت بلو ----  410419511

وايت بلو ----  410419591

غيرها، -- 41041990

وايت بلو ----  410419901

، من فصيلة الضأن، منزوعة الصوف، "كرست " جلود مدبوغة أو 

.وإن كانت مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى 
:(" وت بلو " بما فيها  )بحالـتها الرطبة - 410510001

صالل وجلود حيوانات أخر، منزوعة الشعر أو الصوف، وجلود 

، وإن كانت مشطورة "كرست " حيوانات بدون شعر، مدبوغة أو 

.ولكن غير محضرة بطريقة أخرى 
:من فصيلة الماعز - 41062110

:(" وت بلو " بما فيها  )بحالـتها الرطبة -- 410621001

من الزواحف- 410640

:غيرها - 

(" وت بلو " بما فيها  )بحالـتها الرطبة -- 410691000

(كرست  )بحالـتها الجافة -- 410692000

جلود مجددة، أساسها الجلد أو أليافه، ألواحاً أو صفائح أو أشرطة، 41.15

وإن كانت بشـكل لفات؛ قصــاصات ونفايات أخر من جلود طبيعية 

مهيأة أو جلود مجددة، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية؛ نشارة 

.جلود، مسحوقها ودقيقها 
.أصناف أخر من جلد طبيعى أو مجدد 42.05

، أو من مثانات، أو (عـدا مصارين دودة القز)مصنوعات من مصـارين 42.06

.من أوتار العضالت
خشب وقود، قطعاً مستديرة أو حطباً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال 44.01

مماثلة؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا؛ نشارة ونفايات وفضالت خشب، 

.وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو  كريات أو أشكال مماثلة 
.، وإن كان مكتالً (بما فى ذلك فحم القشور أو النوى)فحم خشبى 44.02

بما فى ذلك األلواح والقطع غـير المجمعة لألرضيات الخشبية )خشب 44.09

ملسن، مقروض، محزز، مدرج، )، مشغول بأشكال خاصة ("الباركيه"

، محدب، مهيأ بشكل طنوف أو (V)مشطوف الحواف، موصول بشكل 

على طول أى من حوافه أو نهاياته أو سطوحه، وإن  (مدور وما شابه .أصناف أخر من خشب 44.21

فـلين طبيعي، خام أو محضر بطريقة بسيطة؛ نفايات فلين؛ فلين 45.01

.مهروس أو مجروش أو مسحوق

41.05م 

41.06م 

41.04م 



فلين طبيعى، منزوع القشرة أو مربع بصورة بسيطة، أو فى شكل كتل 45.02

بما فيها )، ألواح، صفائح أو أشرطة (بما فيها المربعة)مستطيلة 

 .(األشكال األولية مستدقة الحواف لصناعة السدادات
أصناف صناعة السالل، المتحصـل عليهـا مباشرة بشكلها من مواد 46.02

؛ مصنوعات 46.01ضفر أو مصنوعة مـن األصناف الداخلة فى البند 

.(ليف نباتى)من لوف 
.عجائن خشب آلية 47.01

.عجائن خشب كيميائية، بطريقة اإلذابة 47.02

عجائن خشب كيميائية، مصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات 47.03

.، عدا العجائن بطريقة اإلذابة(السلفات)
عجائـن خشب كيميائـيــة، مصنوعة بطريقة الكبريتيت، عدا العجينة 47.04

.بطريقة اإلذابة 
.عجائن خشب متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة 47.05

عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضالت الورق والورق 47.06

.المقوى معدة إلعادة التصنيع أو من مواد ليفية سيليولوزية أخر
.نفايات وفضالت من ورق أو ورق مقوى معدة إلعادة التصنيع 47.07

ورق وورق مقــوى، كرافــت غـير مطلى، بشـكل لفــات أو صفائـح، 

 .48.03 أو البند 48.02عدا ما يدخل منه فى البند 

" :كرافـت اليـنر " ورق وورق مقوى - 

:غير مبيض-- 

ورق حزم وتغليف غير مصقول أو مصقول على وجه واحد--- 480411

غيرها--- 480419

م/  جم 150ورق وورق مقوى كرافت آخر ، بوزن ال يزيد عن - 
2

: 

:غير مبيض-- 480431

:غيرها-- 480439

م/ جم150ـ  ورق وورق مقوى كرافـت آخر، بوزن أكثر من 
2 

ولكن أقـل 

م/  جم225من 
2

:

:غير مبيض-- 480441

مبيض بطريقـــة موحدة فى كتـلـته والذى تـمثـل فيـه األلياف -- 480442

وزناً من % 95الخشـبـيـــة المتحصل عليها بطريقة كيميائيــة أكـثر من

:المحتوى الكلى لمجموع األلياف
:غيرها-- 480449

م/  جم 225ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن - 
2

: أو أكثر 

:غير مبيض-- 480451

مبيض بطريقة موحدة فى كـتـلـته والذى تمثل فيه األلياف الخشبية -- 480452

وزناً من المحتوى % 95المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 

:الكلى لمجموع األلياف
:غيرها-- 480459

48.04م 



ورق وورق مقوى آخــر، غير مطلى، بشكل لفات أو صفائح، غير 

 من هذا 3مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة فى المالحظة 

.الفصل 
ورق وورق مقوى للترشيح- 480540000

:غيره - 

 من نوع وايت توب لينير2م /  جم 150بوزن ال يتجاوز  -- 48059100م 

 من نوع 2م /  جم 225 وأقل من 2م /  جم 150بوزن يتجاوز --  48059200م 

وايت توب لينير
 أو أكثر2م /  جم 225بوزن -- 480593

، ورق كتيم للشحوم، (مرقق)" بارشمان"ورق وورق مقوى مكبرت 48.06

ورق لنقل الرسـم، ورق معروف بالكريســتال، وغيره من ورق 

.مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح 
، غير (طبقات مسطحة مجمعة باللصق)ورق وورق مقوى مجمع 48.07

.مطلى السطح وال مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، لفات أو صفائح 
ورق كربـون، ورق إستنساخ ذاتـى وغيره من ورق اإلستنساخ أو 48.09

بما فى ذلك الورق المطــلى أو المشــرب المعــد آلالت )النقل 

، وإن كان مطبوعاً، بشكل (أو ألواح األوفست" اإلستنسل"اإلستنساخ 

.لفات أو صفائح 
.كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق 48.12

.ورق سجائر، وإن كان مقطعاً بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب 48.13

 .(فتروفانى)ورق حائط وأغطية جدران مماثلة؛ ورق شفاف للزجاج 48.14

ورق كربـــون، ورق إســتـنســاخ ذاتى وغيره من ورق اإلستنساخ أو 48.16

، ورق إستنسل وألواح (48.09عدا األصناف الداخلة فى البند )النقل 

.أوفست، من ورق، وإن كانت مهيأة فى علب
بكــرات ومواســير ومكبــات وحوامل مماثـلة، من عجائن الورق أو 48.22

 .(وإن كانت مثقبة أو مقساة)الورق أو الورق المقوى، 
مصورات جغرافية من جميع األنواع، بما فى ذلك األطلس وخرائط 49.05

.الجدران، ومصورات المساحة والكرات األرضية، مطبوعة 
.خيوط من صوف أو من وبر ناعم، مهيأة للبيع بالتجزئة 51.09

بما فيها خيوط بريم شعر )خيوط من وبر خشن أو من شعر الخيل 51.10

.، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة (الخيل 
.خيوط للخياطة من قطن، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة 52.04

وزناً أو أكثر من % 85، تحتوى على (عدا خيوط الخياطة)خيوط قطن 52.05

.القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة 

48.05م 



وزناً من % 85، تحتوى على أقل من (عدا خيوط الخياطة)خيوط قطن 52.06

.القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة 

.، مهيأة للبيع بالتجزئة (عدا خيوط الخياطة)خيوط قطن 52.07

خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو إصطناعية، وإن كانت مهيأة 54.01

.للبيع بالتجزئة 
، غير مهيأة للبيع (عدا خيوط الخياطة)خيوط من شعيرات تركيبية 54.02

 67بالتجزئة، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 

.ديسيتكس 
، غير مهيأة للبيع (عدا خيوط الخياطة)خيوط من شعيرات إصطناعية 54.03

بالتجزئة، بما فـيهــا الشــعـيرات المفردة اإلصطنـاعيــة بمقــاس أقــل 

. ديسيتكس 67من 
 ديسيتكس أو أكثر، ال يزيد أي 67شعيرات مفردة تركيبية بمقاس 54.04

مثل ) مم؛ صفيحات وأشكال مماثلة 1مقاس لمقطعها العرضي عن 

من مواد نسجية تركيبية، ال يـزيد عرضـــها الظـاهر  (القش الصناعي

. مم 5عن 
 ديسيتكس أو أكثر، ال يزيد أي 67شعيرات مفــردة إصطناعية بمقـاس 54.05

مثل ) مم؛ صفيحات وأشكال مماثلة 1مقاس لمقطعها العرضي عن 

من مواد نسجية إصطناعية، ال يزيد عرضها الظاهر  (القش الصناعي

. مم 5عن 
، مهيأة (عدا خيوط الخياطة)خيوط من شعيرات تركيبية أو إصطناعية 54.06

.للبيع بالتجزئة
خيوط للخياطة من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة، وإن 55.08

.كانت مهيأة للبيع بالتجزئة 
من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير  (عدا خيوط الخياطة)خيوط 55.09

.مهيأة للبيع بالتجزئة
من ألياف إصطناعية غير مستمرة، غير  (عدا خيوط الخياطة)خيوط 55.10

.مهيأة للبيع بالتجزئة
، من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير (عدا خيوط الخياطة)خيوط 55.11

.مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة
حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو؛ ألياف نسجية ال يزيد 56.01

.وغبار نسجى وعقد من مواد نسجية  (زغب) مم 5طولها عن 

.لباد، وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضداً 56.02

، وإن كانت مشربة أو مطلية أو (أقـمشة غـير منسوجة)ال منسوجات 56.03

.مغطاة أو منضدة 
شباك بعيون معقودة، من خيوط حزم أو أمراس أو حبال؛ قطعاً أو 56.08

أطواالً، شباك جاهزة لصيد األسماك وغيرها من الشباك الجاهزة، من 

.مواد نسجية 
أصناف مصنوعة من خيوط أو من صفيحات أو أشكال مماثلة، داخلة 56.09

، أو من خيوط حزم أو أمراس أو 54.05 أو البند 54.04فى البند 

.حبال، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 



تول وتول بوبينو، وأقمشة شبكية أخر، عدا األقمشة المنسوجة أو 58.04

أثواباً، أشرطة أو  (دانتال)المصنرة بما فيها الكروشيه؛ مسننات 

 .60.06 إلى 60.02زخارف، عدا األقمشة الداخلة فى البنود من 
، عدا األصناف الداخلة فى (أقمشة منسوجة ضيقة العرض)شرائط 58.06

؛ شرائط سداء دون لحمة، مؤلفة من خيوط أو ألياف 58.07البند 

.(البولدوك)متوازية ومجمعة بواسطة الصق 
رقاع، وشارات وأصنـاف ممـاثـلة من مواد نسجية، أثواباً أو شرائطاً 58.07

.أو مقطعة بأشكال أو بقياسات معينة، غير مطرزة 
ضفائر، أثواباً؛ أصناف عقادة وأصناف تزينية مماثلة، أثواباً، بدون 58.08

" شراريب " تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه منها؛ شرابات 

.وأصناف مماثلة " طرر " وكرات تزينية 
منتجات نسجية ذات حشو، أثواباً، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد 58.11

نسجية مضمومة الى حشو بالغرز أو بطريقة أخرى، عدا المطرزات 

.58.10الداخلة فى البند 

نسج لإلطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولى 59.02

.أميدات أخر، أو من بوليسترات أو من حرير الفسكوز 
، وإن كان مقطعاً بأشكال معينة؛ أغطية (لينوليوم)مشمع أرضية 59.04

أرضيات مكونة من طالء أو غطاء على حامل من مواد نسجية، وإن 

.كانت مقطعة بأشكال معينة 
.أغطية جدران من مواد نسجية 59.05

 .59.02نسج ممططة، عدا تلك الداخلة فى البند 59.06

المتضمنة " الكانفا " نسج أخر مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسج 59.07

رسوماً للمشاهــد المسرحية، أو للمناظر الخـلفية لإلستديوهات 

.، أو لإلستعماالت المماثلة"ديكورات"
فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة من مواد نسجية، للمصابيح 59.08

وهاجة  (أغشية)والمواقد والقداحات والشموع أو مايماثلها؛ رتائن 

لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة لصنعها، وإن كانت 

.مشربة 
خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجية مماثلة، وإن كانت 59.09

.مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر 
سيور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسجية، وإن كانت مشربة، 59.10

.مطلية، مغطاة أو منضدة بلدائن و مقواة بمعدن أو بمواد أخر 
 (7)منتجات وأصناف نسجية، إلستعماالت تقنية، محددة فى المالحظة 59.11

.من هذا الفصل 
توابع أخر جـاهزة لأللبسة، من مصنرات أو كروشيه؛ أجزاء ألبسة أو 61.17

.أجزاء توابع ألبسة، من مصنرات أو كروشيه 
توابع أخر جاهزة لأللبسة؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، عدا 62.17

.62.12األصناف الداخلة فى البند 
.أكياس تعبئة وتغليف 63.05م 



 :53.03من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخر داخلة فى البند - 630510

.أصناف أخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة 63.07م 

سترات وأحزمة للنجاة- 630720000

أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، فضالت وأصناف بالية، من خيوط 

.حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة، من مواد نسجية 
:(مفروزة)مصنفة - 63101000

غيرها -- 631010009

:غيرها- 63109000

غيرها -- 631090009

من لباد، غير مقولبة وال مجهزة  (كلوش)قبعات بشكلها األولى 65.01

بما فيها االسطوانات )واسطوانات للقبعات  (أقراص)الحواف؛ دوائر 

.، من لباد(المشقوقة طولياُ
، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة (كلوش)قبعات بشكلها األولى 65.02

.من جميع المواد، غير مقولبة وال مجهزة الحواف وال مبطنة وال مزينة
أشرطة لتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية، هياكل قبعات، 65.07

.أطر قبعات، حواف قبعات، وسيور تثبيت القبعات 
.عصى مشي، وعصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، وما يماثلها 66.02

 أو 66.01أجزاء وزخارف ولوازم، لألصناف الداخلة فى البندين 66.03

66.02. 
شعر بشــرى، مصففة جذوره ورؤوسه باإلتجاه الطبيعى، منعم أو 67.03

مقصور أو محضر بأية طريقة أخرى؛ صوف أو شعر حيوانى أو مواد 

.نسجية أخر محضرة لإلستعمال فى صنع الشعر المستعار أو ما يماثله 
عدا حجر )ترابيع وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعى 68.01

 .(األردواز

أرحيـة وأصنـاف مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو الجرش أو نزع 

األلياف أو الشحذ أو الصقل أو التقويم أو القطع، أحجار شحذ أو صقل 

يدوية، وأجزاؤها، من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو 

.إصطناعية مكتلة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد أخر
أرحية للطحن أو الجرش أو نزع األلياف- 68041000

:أرحية أخر وأصناف مماثلة - 

من ماس طبيعى أو تركيبى ، مكتل-- 68042100

:من مواد شاحذة أخر مكتلة أو من خزف-- 680422304من 

من أحجار طبيعية-- 680423000الى 

68.04م 

63.10م 



ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة؛ 68.06

فيرميكوليت ممدد، وغضار ممدد، خبث رغوى ومنتجات معدنية 

مماثلة ممددة؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو 

 أو 68.11الصوت أو إلمتصاص الصوت، عدا ما يدخل فى البندين 

 .69 أو فى الفصل 68.12
مثل قار نفطى أو زفت )مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة 68.07

 .(قطران الفحم
بأسمنت أو من خليط  (أسبستوس)مصنوعات من خليط حرير صخرى 68.11

.ألياف سيليولوز بأسمنت وأصناف مماثلة
ألياف حرير صخرى مشغولة؛ مخاليط أساسها حرير صخرى، أو 68.12

أساسها حرير صخرى وكربونات الماغنسيوم؛ مصنوعات من تلك 

مثل، الخيوط والنسج والمالبس )المخاليط أو من حرير صخرى 

، وإن كـانت مقواة أو مسلحة، عدا (وأغطية الرأس واألحذية والفواصل

 .68.13 أو البند 68.11األصناف الداخلة فى البند 
ميكا مشغولة ومصنوعات منها، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة، 68.14

.وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر 
بما فيها ألياف الكربون، )مصنوعات من حجر أو مواد معدنية أخر 68.15

، ("طحلب الوقود " ومصنوعاتــها، ومصنوعات من الخنور 

.غيرمذكورة وال داخلة فى مكان آخر 
مثل، المعوجات والبوادق والفوهات )منتجات نارية خزفية أخر 69.03م 

، عدا المنتجات (والسدادات والحوامل واألنابيب والمواسير والقضبان

.من دقيق الحفريات السيليسية أو من األتربة السيليسية المماثلة 
وزنا من الجرافيـت أو من أنواع أخر من % 50تحتوى على أكـثر من -  690310000

:الكربون أو من خليط من تلك المنتجات

:غيرها- 690390

مواسير وأنابيب ومزاريب ومجارى تصريف المياه، ولوازمها، من 69.06

.خزف 
.نفايات زجاج مسحوقة وغيرها من فضالت ونفايا زجاج؛ زجاج كتالً 70.01

زجاج مصبوب وزجاج مرقق، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة، وإن 70.03

كان ذا طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة 

.أخرى
زجاج مسحوب وزجاج منفوخ، ألواحاً، وإن كان ذا طبقة ماصة 70.04

.عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى 
فوارغ وأنابيب من زجاج مفتوحة وأجزاؤها الزجاجية، بدون تركيبات، 70.11

.للمصابيح الكهربائية أو ألنابيب األشعة الكاثودية أو ما يماثلها 



عدا الداخلة فى )أصناف من زجاج لإلشارة وأصناف بصرية من زجاج 70.14

.، غير مشغولة بصرياً (70.15البند 
زجاج للسـاعات أو المنبهات وزجاج مماثل، وزجاج للنظارات العادية 70.15

، محدب أو محنى أو مقعر أو مايماثل (المصححة للنظر)أو الطبية 

ذلك، غير مشغول بصرياً؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية، 

.لصنع مثل هذه األنواع من الزجاج
خرز زجاجى وآللئ مقلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما 70.18

يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجى، ومصنوعاتها، عدا حلى 

؛ عيون من زجاج، عدا العيون اإلصطناعية للبشر؛ (المقلدة)الغواية 

تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ 

اللهب، عدا حلى الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج اليتجاوز 

. مم 1قطرها 
مثل، الخيوط )ومصنوعاتها  (بما فيها صوف الزجاج)ألياف من زجاج 70.19

 .(والنسج

لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وإن كان مشغوالً أو مصنفاً ولكن غير مجمع 71.01

بخيوط، وال مركب أو منظوم؛ لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، مجمع بخيوط 

.بصفة مؤقتة لسهولة النقل

.ماس، وإن كان مشغوالً، ولكن غير مركب وال منظوم 71.02

وأحجار شبه كريمة، وإن كانت مشغولة  (عــدا المــاس)أحجار كريمة 71.03

أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط وال مركبة أو منظومة؛ أحجار 

وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط  (عدا الماس)كريمة 

.بصفة مؤقتة لسهولة النقل 
أحجار كريمـة أو شبه كريمة تـركيبيـة أو مجــددة، وإن كانت مشغولة 71.04

أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط وال مركبة؛ أحجار كريمة أو شبه 

كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة 

.لسهولة النقل 
.تراب ومسحوق، من أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية 71.05

، بأشكال خام أو (بما فى ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببالتين)فضة 71.06

.نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق 
.معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة، بأشكال خام أو نصف مشغولة 71.07

، بأشكال خام أو نصف (بما فى ذلك الذهب المطلى بالبالتين)ذهب 71.08

.مشغولة أو بشكل مسحوق 
معادن عادية أو فضة مكسوة بقشرة من ذهب، بأشكال خام أو نصف 71.09

.مشغولة
.بالتين، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق 71.10

معــادن عادية أو فضة أو ذهب، مكسوة بقشرة من البالتين، بأشكال 71.11

.خام أو نصف مشغولة 



نفايا وفضالت معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن 71.12

ثمينة؛ نفايا وفضالت أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن 

ثمينة، من األنواع المستعملة بصورة رئيسية فى إسترجاع المعادن 

.الثمينة 
مصنوعات أخــر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة 71.15

.من معادن ثمينة
مصنوعات من لؤلؤ طبيعى أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه 71.16

 .(طبيعية أو تركيبية أو مجددة)كريمة 
أو بأشكال أولية  (إينجوت)حديد وصلب من غير الخالئط، بشكل سبائك 72.06

 .(72.03عدا الحديد الداخل فى البند )أخر 
، من حديد، أو من (مدرفلة)منتجات مسـطحة مرققـة باإلسطوانات 72.08

 مم أو أكثر، مدرفلة بالحرارة، غير 600صلب من غير الخالئط، بعرض 

.مكسوة وال مطلية وال مغطاة

، من حديد، أو من (مدرفلة)منتجات مسطحة مرققة باإلسطوانات 

 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية 600صــلب من غير  الخالئط، بعرض 

.أو مغطاة 
مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائى- 72103000من 

:غيرها- 721090الى 

من حديد، أو من  (مدرفلة)منتجات مسطحة مرققة باإلسطوانات 72.11

 مم، غير مكسوة 600صــلب من غير الخالئط، بعرض أقل من 

.والمطلية وال مغطاة 
من حديد، أو من  (مدرفلة)منتجات مسطحة مرققة باإلسطوانات 72.12

 مم، مكسوة أو مطلية أو 600صــلب من غير الخالئط، بعرض أقــل من 

.مغطاة 

.قضبان أخر من  حديد أو من صلب من غير الخالئط 72.15

.مجوفة، من حديد صب  (بروفيالت)مواسير وأنابيب وأشكال خاصة 73.03

، مجوفة، غير ملحومة، (بروفيالت)مواسيروأنابيب وأشكال خاصة 

.من حديد أو صلب  

غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير - 

:الخالئط 
:على البارد" مدرفلة " مسحوبة  على البارد أو -- 730431

غيرها-- 730439

مفتولة بشكل " تورسيد " أسالك شائكة من حديد أو صلب؛ أسالك 7313

، أو مزدوجة (وإن كانت غير شائكة)أطواق، أو مفردة مسطحة، 

مفتولة فتالً رخواً، من األنواع المستعملة فى السياجات، من حديد أو 

.صلب  
.سالسل وأجزاؤها، من حديد صب أو  حديد أو صلب 73.15

73.04م 

7210م 



مسامــير، ومسامــير تنجـــيد، ودبابيــس ورق الرسم وخـــارزات 73.17

 (83.05عدا الداخلة فى البند )مموجة أو مشطوفه، ومشابك خارزة 

وأصناف مماثلة من حديد صب أو حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس 

.من مواد أخر، عدا التى برؤوس من نحاس 

ومسامير برشام  (شناكل)، ومحاجن لولبية (عزقات)براغى وصواميل 

بما فيها )" وردات"وخوابير ومسامير خابورية، حلقات  (تباشيم)

.، وأصناف مماثلة، من حديد  صب أو حديد أو صلب (الحلقات النابضة
براغى ذاتية التثبيت-- 731814

"عزقات " صواميل -- 731816م 

صواميل فراشة --- 731816391

صواميل فراشة --- 731816601

صواميل فراشة --- 731816911

صواميل فراشة --- 731816921

صواميل فراشة --- 731816991

مسامير برشام-- 731823م 

أخر --- 731823009

خوابير ومسامير خابورية-- 731824000

بما فيها المجهزة بصورة )مواقد ومدافئ ومناصب مواقد وأفران طبخ 

، شوايات (ثانوية  بمراجل إضافية لإلستعمال فى التدفئة المركزية

ومسخنات أطباق وأجهزة  " طباخات"وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز 

.منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزاؤها، من حديد أو صلب 
:أجزاء- 73219000 م

.رؤوس أجهزة اشعال مواقد تعمل بالنفط -- 732190001

.أدوات صحية وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب 

 :(بانيوهات  )مغاطس إستحمام - 73242100

من حديد صب ، وإن كانت مطلية بالمينا-- 732421001

غيرها-- 732429

غير مطلية --- 732429001

.، من نحاس (بروفيالت)قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة 74.07

.أسالك من نحاس 74.08

. مم 0.15ألواح وصفائح وأشرطة، من نحاس، يزيد سمكها عن 74.09

وإن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق أو )أوراق وقدد من نحاس 74.10

 0.15ال يزيد سمكها عن  (ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة

 .(باستثناء سمك الحامل)مم 
 .(مثل الوصالت واألكواع واألكمام)لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس 74.12

7318م 

73.21م 

73.24م 



أسالك مجدولة، كابالت، أمراس مضفورة، وما يماثلها من نحاس، 74.13

.غير  معزولة للكهرباء
عدا )مسامير، ومسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم، مشابك خارزة 74.15

وأصناف مماثلة، من نحاس، أو من  (83.05الداخلة منها فى البند 

 (عزقات)حديد أو صلب برؤوس من نحاس؛ براغى وصواميل 

ومسامير برشام وخوابير ومسامير خابورية  (شناكل)ومحاجن لولبية 

، وأصناف مماثلة، من (بما فيها الحلقات النابضة)"  وردات"وحلقات 

.نحاس 
.أصناف أخر من نحاس 74.19

وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق )أوراق من ألومنيوم 

ال يتجاوز سمكها   (أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة

. مم 0.2 (بإستثناء سمك الحامل)

:غير مثبتة على حامل - 

غيرها--- 760711190

غيرها--- 760711900

أسالك مجدولة، كابالت، أمراس مضفورة وما يماثلها، من ألومنيوم 76.14

.غير  معزولة للكهرباء 
.مصنوعات أخر من ألومنيوم 76.16

.مصنوعات أخر من قصدير 80.07

بما فى ذلك نصال )مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع األنواع 82.02

 .(الثقب والشق أو نصال المناشير  غير المسننة

بما فى ذلك )" بنسات"مبارد، ومبارد للخشب، كماشات وزراديات 

، مالقط، مقصات لقطع المعادن، قاطعات مواسير، (األنواع القاطعة

.قاطعات براغى ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد يدوية مماثلة 
مبارد ، ومبارد للخشب ، وعدد مماثلة- 820310000

مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة- 820330000

قاطعات مواسير ، قاطعات براغى ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد - 820340000

مماثلة

بما فى )، يدوية "إنجليزية"مفاتيح ربط، ومفاتيح ربط قابلة للتعديل 

؛ رؤوس (ذلك مفاتيح قياس عزم اللف، ماعد مفاتيح ربط الحنفيات

.ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتها
رؤوس ربط قابلة للتبديل ، وإن كانت بماسكاتها- 820420000

، غير مذكورة وال داخلة (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)عدد يدوية 

في مكان آخر؛ مواقد اللحام؛ ملزمات ومرابط وما يماثلها، عدا تلك 

التي تعتبر أجزاء ولوازم للعدد اآللية أو آلالت القطع بنفث الماء ؛ 

سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للنقل؛ دواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو 

.بالقدم 

82.03م 

82.04م 

82.05م 

76.07م 



أدوات ثـقب ولولبة- 820510000

، أزاميل وأزاميل مقعرة وما يماثلها من أدوات "فارات"مساحج - 820530000

قاطعة، لشغل الخشب
مواقد لحام- 820560000

أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية وإن كانت تدار آلياً، أو للعدد 

مثالُ، للضغط والكبس والبصم والتخريم واللولبة والحفر )اآللية، 

، بما (والتثقيب والتقعير والتقوير والتفريز والخرط وفك وربط البراغى

فى ذلك قوالب سحب وبثق المعادن وأدوات حفر وثقب التربة 

.والصخور 
:قوالب سحب وبثق المعادن- 820720

:أدوات للضغط والكبس أو البصم أو التخريم- 820730

:أدوات لللولبة الداخلية أو الخارجية- 820740

:أدوات للثـقب ، عدا أدوات ثـقب الصخور- 820750

أدوات للتـقعير والتـقوير- 820760

أدوات للتفريز- 820770

أدوات للخرط- 820780

أدوات أخر قابلة للتبديل- 820790

.سكاكين ونصال قاطعة، لآلالت أو األجهزة اآللية 82.08

أطراف ورؤوس وما يماثلها للعدد، غير مركبة، من خالئط معدنية 82.09

.(سيرميت)خزفية 
 كج أو أقل، لإلستعمال فى تحضير أو 10أجهزة آلية تدار باليد تزن 82.10

.تهيئة أو تقديم األطعمة أو األشربة

سكاكين ذات نصال قاطعة، وإن كانت مسننة، بما فى ذلك مطاوى تقليم 

.، ونصالها 82.08األشجار، عدا السكاكين الداخلة فى البند 
نصال-- 821194000

بما فى ذلك النصال غير تامة الصنع )أمواس وأدوات حالقة ونصالها 

 .(بشكل أشرطة أو قدد
ألدوات الحالقة المأمونة، بما فى ذلك النصال " شفرات " نصــال -  82122000

غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد
أجزاء أخر- 82129000

مثل، أدوات قص أو جز الشعر وسواطير وسكاكين )أدوات قاطعة أخر 

؛ أدوات (الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم، وقاطعات ورق

بما )تجميل وتقليم أظــــافر اليدين والقدمين " أطقم " ومجموعات 

 .(فيها مبارد األظافر
قاطعات الورق وفاتحات الرسائل وسكاكين محو وبرايات أقالم - 82141000

:الرصاص، ونصالها
821410نصال من منتجات البند  -- 821410009

بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما )ومزاليج " غاالت"أقفال ومغاليق 

، من معادن عادية؛ أغالق وأطر بأغالق، متضمنة (يفتح بالكهرباء

مغاليق، من معادن عادية؛ مفاتيح ألى من األصناف السابقة، من 

.معادن عادية 

82.14م 

83.01م 

82.05م 

82.07م 

82.11م 

82.12م 



، من األنواع المستعملة للسيارات"غاالت"مغاليق - 830120000

:أغالق وأطر بأغالق ، متضمنة مغاليق- 830150000

:أجزاء- 830160000

مفاتيح مقدمة على حدة- 830170000

لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل فى 

األثاث واألبواب والساللم والنوافذ والستائر وأبدان العربات والسراجة 

وصناديق وخزائن األمتعة، ومايماثلها؛ مشاجب وحوامل قبعات، 

وتركيبات حاملة، وتركيبات مماثلة، من معادن عادية؛ عجالت تدحرج 

بتركيبات من معادن عادية؛ غالقات ذاتية الحركة لألبواب  (كاستور)

.من معادن عادية 
غالقات ذاتية الحركة لألبواب- 830260000

أو للملفات، ماسكات " دوسيهات " تركيبات لمصنفات ضم األوراق 83.05

وشابكات وزوايا رسائل، ومشابك األوراق، رقاع للفهرسة، وأصناف 

مثالً، )مماثلة للمكاتب، من معادن عادية؛ مشابك خارزة بشكل أمشاط 

.، من معادن عادية (للمكاتب وللتنجيد وللتغليف

.أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية، وإن كانت مع لوازمها 

من حديد أو صلب- 830710000

، عرى (شناكل)أغالق، أطر بإغالق و أبازيم و أبازيم بمشابك محاجن 83.08

وعينيات وأصناف مماثلة من معادن عادية، لأللبسة أو توابع األلبسة 

أو لالحذية أو للحلي أو ألساور الساعات أو للكتب أو للخيام أو 

لالصناف الجلدية أو للوازم السفر أو للسراجة أو غيرها من األصناف 

الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق، من معادن عادية؛ 

.، من معادن عادية (ترتر)خرز وبرق 
بما فى ذلك األغطية التاجية واألغطية الملولبة )سدادات وأغطية 83.09

، كبسوالت للقنانى، وسدادات ملولبة ("القطارة"وسدادات الصب 

" وأغطيتها للبراميل، أختام وغيرها من لوازم ضمان إحكام اإلغالق 

.، من معادن عادية "الترصيص 
الفتات، لوحات أسماء وعناوين، ولوحات مماثلة، أرقام وحروف 83.10

 .94.05وعالمات أخر، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها فى البند 

بإستثناء مراجل الماء )مراجل توليد البخار المائى وغيره من األبخرة 

الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذى ضغط 

.؛ مراجل المياه المسعرة(منخفض
:مراجل أخر لتوليد األبخرة ، بما فى ذلك المراجل المشتركة-- 840219م 

 أطنان في الساعة5يقّل انتاجها من البخار المائي عن  ---- 840219108

.غيرها--- 840219900

:مراجل المياه المسعرة- 84022000

غيرها --- 840220009

.أجزاء- 840290000

83.01م 

83.02م 

83.07م 

82.02م 



 .84.02مراجل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة فى البند 84.03

مثل ) 84.03 أو البند 84.02أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة فى البند 

؛ مكثفات (الموفرات والمسعرات ومزيالت الهباب ومسترجعات الغاز

.لآلالت البخارية  
.أجزاؤها- 840490000

مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها؛ 

مولدات غاز األستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت 

.مع منقياتها
.أجزاؤها- 840590000

.بخارية  (توربينات)عنفات 

:أجزاء- 840690

محركات اإلحتراق الداخلى، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم اإلشعال 

 .(محركات إنفجارية)فيها بالشرر 
محركات للطائرات- 84071000

:محركات لـتسيـير المراكب البحرية - 

:(غير ثابتة  )المحركات الخارجية -- 840721

:غيرها-- 840729000

:محركات أخر- 840790

أجزاء معدة حصـراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة فى البند 

.84.08 أو البند 84.07

لمحركات الطائرات- 840910000

.ودواليب، تعمل بقوة الماء، ومنظماتها  (توربينات)عنفات 

أجزاء ، بما فيها المنظمات- 841090000

.عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخر 

للعنفات النفاثة أو العنفات الدافعة-- 841191000

.غيرها-- 841199000

.محركات وآالت محركة أخر 

:أجزاء- 841290

مضخات هواء ومضخــات تفريغ الهواء، مضاغط ومراوح هواء أو 

بشكل أغطية )غازات أخر؛ أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء 

"HOODS" )  بمراوح مندمجة بها، وإن كانت مزودة بمنقيات

 .(فالتر)هـواء 
:غيرها- 841480

.أجزاء- 841490000

أجهزة إشعال لألفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب 

المسحوق أو بالغاز؛ مواقد آلية، بما فيها أجزاؤها اآللية، كالسفود 

.ومفرغات الرماد وما يماثلها 
.أجزاء- 841690000

أفران حرق )أفران للصناعة أو المختبرات، بما فيها المرمدات 

.، غير كهربائية(المخلفات أو القمامة
.أجزاء- 841790000

84.12م 

84.14م 

84.16م 

84.17م 

84.05م 

84.06م 

84.07م 

84.09م 

84.10م 

84.11م 

84.04م 



وغيرها من آالت ومعدات " فريزرات"ومجمدات " برادات"ثالجات 

، كهربائية أو غير (التبريد أو التجميد)وأجهزة إحداث البرودة 

كهربائية؛ مضخات حرارية ماعدا آالت وأجهزة تكييف الهواء الداخلة 

 .84.15فى البند 
:غيرها-- 84186900

.غرف تبريد أو تجميد--- 841869007

االالت واألجهزة والمعدات أو معدات  المختبرات، وإن كانت تسخن 

بإستـثـناء األفران واألجهزة األخر الداخلة فى البند )بالكهرباء 

، لمعالجة المواد بتغـيـير الحرارة مثـل التسخين أو الطبخ أو (85.14

التعقيم )التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة 

أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد، عدا  (بطريقة باستور

المعدات أو األجهزة من األنواع المستخدمة فى األغراض المنزلية؛ 

.مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية 
باستثناء الوجهة لالستعمال المنزلي المدرجة تحت رقم أجزاء  - 841990 م

841990853:

أجهزة طرد مركزى، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزى؛ آالت 

.وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أوالغازات 

:أجهزة طرد مركزى، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزى - 

أجهزة تجفيف المنسوجات ومصنوعاتها-- 842112000

:أجزاء- 

ألجهزة الطرد المركزى ، بما فيها أجهزة التجفيــف بالطرد -- 842191000

:المركزى

:غيرها-- 842199000

آالت وأجهزة لغسل األوانى؛ آالت وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القنانى 

أو األوعية األخر؛ آالت وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو  (القوارير)

لصق الرقاع، على القنانى والعلب والصناديق واألكياس أو األوعية 

األخر؛ آالت  وأجهزة إحكام غلق القنانى والبرطمانات واألنابيب 

واألوعية المماثلة بالكبسوالت؛ آالت  وأجهزة أخر لتعبئة أو تغليف 

بما فى ذلك آالت وأجهزة التغليف باإلنكماش الحرارى )البضائع 

؛ آالت وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات (للدائن

.إليها 

:آالت وأجهزة لغسل األوانى - 

غيرها-- 842219000

:أجزاء- 842290

، ( سنتيجرام أو أقل5عدا المـوازين التي تبـلغ حساسيتها )أجهزة وزن 

بما فى ذلك القبابين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن؛ صنجات 

.لجميع أنواع الموازين  (عيارات)موازين  

:أجهزة وزن أخر - 

: كج5000 كج وال تتجاوز  30ذات طاقة وزن تزيد عن -- 842382

:لجميع الموازين ؛  أجزاء أجهزة وزن (عيارات  )صنجات - 842390

84.21م 

84.22م 

84.23م 

84.18م 

84.19م 



لرش ونـثر ونفث السوائل أو  (وإن كانت تدار باليد)أجهزة آلية 

المساحيق؛  أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش 

وأجهزة مماثلة؛ آالت وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآالت 

.وأجهزة مماثلة 

:أجهزة أخر- 

.842489701باستثناء المدرجة تحت رقم  ،غيرها --- 842489م 

:أجزاء- 842490

روافع ذات بكرات، وروافع، عدا الروافع ذات القواديس؛ روافع ذات 

" .عفريتات " إسطوانات أفقية أو عمودية؛ روافع 

:؛ روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات  (عفريتات  )روافع - 

أجهزة رفع ثابتة للسـيارات من األنواع المسـتعملة بمرائـب السيارات -- 842541000

(الجراجات)
وروافع أخر ، هيدروليكية (عفريتات  )روافع -- 842542000

غيرها-- 842549000

أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية لإلستعمال مع اآلالت واألجهزة 84.31

 .84.30 إلى 84.25الداخلة فى البنود من 

آالت وأجهزة وأدوات مما يستعمل فى الزراعة أو البستنة أو الغابات 

.لتحضير أو فالحة التربة؛ محادل الحدائق أو المالعب الرياضية 
محاريــث- 843210000

آالت تـفـتـيت كتــل التربة، وآالت تـقــليب وتمهيد التربة للزراعة ، - 

:وآالت نزع األعشاب
آالت تـفـتـيت كتل التربة ذات أقراص-- 843221000

آالت وأجهزة لجنى وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية بما فيها  

مكابس القــش والعلف؛ قاصات عشب أو حشائش؛ آالت لتنظيف أو 

لتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، 

 .84.37عدا اآلالت واألجهزة الداخلة فى البند 

:قاصات األعشاب والحشائـش للمروج والحدائـق والمالعب - 

:بمحرك ، ذات آداة قـص تدور بخط أفـقى-- 843311

:غيرها-- 843319

آالت وأجهزة أخر مما يستعمل فى الزراعة أو البساتين أو الغابات، أو 

تربية طيور الدواجن أو النحل، بما فى ذلك أجهزة اإلستنبات المزودة 

.بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ طيور الدواجن

:آالت وأجهزة أخر- 

.أجهزة حاضنة للبكتيريا في المختبرات--- 843680100

آالت وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربـلة البذور أو الحبوب 

أوالبقول اليابسة؛ آالت وأجهزة مما يستعمل فى المطاحن أو لمعالجة 

الحبوب أو البقول اليابسة، عدا اآلالت واألجهزة من األنواع المستعملة 

.فى المزارع 

84.33م 

84.36م 

84.37م 

84.24م 

84.25م 

84.32م 



.أجزاء- 843790000

آالت وأجهزة، غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل، 

للتحضير الصناعى أو لصناعة األغذية أو المشروبات، عدا آالت 

وأجهزة إستخالص أوتحضير الدهون أوالزيوت الحيوانية، أوالدهون 

.أو الزيوت النباتية الثابتة 

.أجزاء- 

.غيرها--- 843890009

آالت وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليولوزية أو لصنع أو 

.تجهيز الورق أو الورق المقوى 

:أجزاء - 

:آلالت وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سيليولوزية-- 843991000

:غيرها-- 843999000

آالت وأجهزة لحبك وتجليد الكتب والدفاتر، بما فيها آالت وأجهزة 

.خياطة الكتب والدفاتر 
.أجزاء- 844090000

آالت وأجهزة أخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، 

.بما فى ذلك آالت وأجهزة القص من جميع األنواع 
:أجزاء- 844190

 84.56بإستثناء اآلالت الداخلة فى البنود من )آالت وأجهزة ومعدات 

، لتحضير أو صنع األلواح، األسطوانات أو غيرها من (84.65حتى 

عناصر طابعة؛ ألواح، أسطوانات أو غيرها من عناصر طابعة؛ ألواح، 

محضرة ألغراض الطباعة  (ليتوغرافيا)أسطوانات؛ أحجار طباعة 

.(مثل، الممسوحة أو المحببه أو المصقولة)
أجزاء لهذه اآلالت أو األجهزة أو المعدات- 844240000

آالت وأجهزة للطباعة، بواسطة األلواح، األسطوانات وغيرها من 

؛ آالت طباعة أخري، آالت 84.42العناصر الطباعة الداخلة في البند 

.نسخ، آالت فاكسميلي، وإن كانت مجمعه؛ أجزاؤها ولوازمها 

:أجزاء ولوازم- 

أجزاء ولوازم آلالت الطباعة المستخدمة في الطباعة باأللواح، -- 844391

:84.42باألسطوانات أو بعناصر طباعة  أخري الداخلة في البند 
:غيرها-- 844399

لغســل أو تنظيف  (84.50عدا اآلالت الداخلة فى البند )آالت وأجهزة 

بما فيها مكابس التثبيـت )أو عصر أو تجفـيف أو كـى أو كبس 

أو قصر أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طالء أو تشريب  (الحرارى

الخيوط النسجية أو النسج أو المصنوعات الجاهزة من مواد نسجية 

وآالت لتغطيـــة النسج أو غيرها من الحوامــل المستعمــلة لصنع 

؛ آالت لف ("ليـنـوليـوم"مثل، مشمع األرضيات )أغطيــة األرضيات 

.أو حـل أو طى أو قص أو تسنين النسج 

84.41م 

84.42م 

84.43م 

84.51م 

84.37م 

84.38م 

84.39م 

84.40م 



:آالت وأجهزة تجفيف - 

 كجم من الغسيل الجاف10التـتجاوز سعة الواحدة منها -- 845121000

:أجزاء- 845190000

؛ 84.40آالت خياطة، عدا آالت خياطة الكتب والدفاتر الداخلة فى البند 

أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصاً آلالت الخياطة؛ إبر آلالت 

.الخياطة 
آالت خياطة منزلية- 845210

:إبر آلالت الخياطة- 845230000

أثاث وقواعد وأغطية آلالت الخياطة ، وأجزاؤها؛ أجزاء أخر آلالت - 845290000

:الخياطة

آالت وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل أوالجلود أولصنع أو 

تصليح أصناف األحذية أو غيرها من المصنوعات من الصالل 

.والجلود، عدا آالت الخياطة 
.أجزاء- 845390000

أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة، مغارف، قوالب صب 

السبائك وآالت صب المعادن، مما يستخدم فى عمليات التعدين أو سبك 

.المعادن 
.أجزاء- 845490000

.للمعادن، وإسطواناتها  (درفلة)آالت ترقيق باإلسطوانات 

.أجزاء اخر- 845590000

أجزاء ولوازم معدة لإلستعمال حصراً أو بصورة رئيسية فى اآلالت 

، بما  فيها حوامل العدد أو 84.65 حتى 84.56الداخلة فى البنود من 

أدواتها العاملة ومثبتات المشغوالت ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس 

التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب على اآلالت؛ حوامل 

.العدد اليدوية والعدد اآللية التي تدار باليد، من أى نوع كانت 

:غيرها- 

:8464لآلالت الداخلة في البند -- 846691

:8465لآلالت الداخلة في البند -- 

.مصبوبة أو مقولبة، من حديد صب أو حديد أو صلب--- 846692

.8461 لغاية 8456لآلالت الداخلة في البند -- 846693

.8463 أو 8462لآلالت الداخلة في البند -- 846694

عدد تستعمل باليد، تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكياً أو بمحرك 

.كهربائى أو غير كهربائى مندمجاً بها 

:أجزاء- 

.للمناشير ذات السالسل-- 846791000

:للعدد التي تعمل بالهواء المضغوط-- 846792000

:غيرها-- 84679900

آالت وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة فى 

.؛ آالت وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية األسطح 85.15البند 
أجزاء- 846890000

84.53م 

84.54م 

84.55م 

84.66م 

84.67م 

84.68م 

84.51م 

84.52م 



آالت حاسبة، وآالت بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض 84.70

المعلومات ذات وظائف حاسبة؛ آالت محاسبة، آالت ختم الطوابع،  

آالت إصدار التذاكر، وما يماثلها من آالت، متضمنة أداة حاسبة؛ 

.صناديق نقد مسجلة

آالت وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط 

وعجن، األتربة أو األحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد 

؛ آالت تكتيل أو (بما فى ذلك العجـن أو المساحيـق)المعدنيــة الصلبــة 

تشكيل أو قولبة الوقود المعدنى الصلب أو العجن الخزفية واألسمنت 

والمواد الجبسية أو غيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو 

.عجن؛ آالت صنع قوالب الصب من رمل 

:آالت خلط أو عجن- 

:خالطات الخرسانة أو المالط-- 84743100

غيرها --- 847431003

:أجزاء- 847490

آالت تجـميع المصابـيح أو األنابـيب أو الصمـامــات الكهـربائيـة أو 84.75

اإللكترونية أو مصابيح  إحداث الضوء الخاطف فى أغلفة زجاجية؛ 

.آالت وأجهزة لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة 

مثل آالت بيع الطوابع )للبضائع " آلية " آالت بيع ذاتية الحركة 

، بما فيها آالت تبديل (البريدية أو السجائر أو المأكوالت أو المشروبات

.العملة 
أجزاء- 847690

آالت وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه 

.المواد، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل 
:أجزاء- 847790

8478م 

أجزاء- 847890000

آالت وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة قائمة بذاتها، غير مذكورة وال 

.داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل 
:أجزاء- 847990

صناديق قولبة لصب المعادن؛ قواعد قوالب؛ نماذج قولبة؛ قوالب 

أو للكربيدات المعدنية أو للزجاج أو  (عدا قوالب صب السبائك)للمعادن 

.المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن
.قواعد القوالب- 848020000

:نماذج قولبة- 848030

.من خشب أو حديد--- 848030100

.من مواد أخر--- 848030900

84.74م 

84.76م 

84.79م 

84.80م 

84.77م 



أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من األدوات المماثلة للمواسير 

والمراجل والخزانات والدنان أو األوعية المماثلة، بما فيها صمامات 

 .(ثرموستاتية)تخفيض الضغط والصمامات الحرارية 
:صمامات تخفيض الضغط- 848110

صمامات ألجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكياً بالزيت أو التي - 848120

:تعمل بالهواء المضغوط
:(ضد الرجوع  )صمامات بلسان أو صمامات الحجز - 848130

:صمامات األمان أو الفائض- 848140

:أدوات أخر- 848180م 

:صمامات األمان أو الفائض- 848180400

فوهات ومآخذ مياه --- 

من فونت ----848180611

من حديد ----848180631

غيرها ----848180691

غيرها---- 848180991

:أجزاء- 848180900
84.82

:كراسى غير مشتملة على مدحرجات ؛ سبائك - 848330

فواصل آلية مانعة للتسرب- 848420000
84.86

Boules

9

84.87

84.83م 

8484م 

8481م 



:محركات أخر ذات تيار مستمر ؛ مولدات التيار المستمر - 
(وات) W 750ال تزيد قدرتها عن -- 850131000

85.02

85.03

.85.02 أو البند 85.01

:محوالت ذات عوازل كهربائية سائلة - 
:(أ . ف . ك  )  K.V.A 10000تزيد قدرتها عن-- 850423م 

MVA 40تزيد أو تساوي قدرتها عن  --- 850423001

:محوالت أخر - 
:(أ . ف . ك  ) K.V.A 1ال تزيد قدرتها عن -- 850431210من 
:(إليكتروستاتيكية  )مغيرات كهربية ساكنه - 850440301الى 

:أخر (محثات)وشائع تأثير كهربائية - 850450
:أجزاء- 850490

85.05

:أجزاء- 85069000

كادميوم- مدخرات من النيكل - 850730من 
أيون –مدخرات من ليثيوم  - 850760000الى 

:أجزاء- 850790

.مكانس كهربائية أخر- 850860000
.أجزاء- 85087000

85.08.

.أجزاء- 850990000
85.10

85.08م 

85.09م 

85.01م 

85.04م 

8506م 

85.07م 



85.11

، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار (85.39

.المتكثف، من األنواع المستعملة للدراجات أو السيارات 
أجهزة إنارة أو إشارة مرئية من األنواع المستعملة فى الدراجات - 851210000من 

العادية
أجهزة إنارة أو إشارة مرئية ، أخر- 851220001الى 
أجهزة إشارة صوتية- 851230900من 
أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف- 851240000الى

85.12. 

.أجزاء- 851390000

الكهربائى أو بحجز الشحنة" بالتأثير " أفران تعمل بالحث - 851420من 
.أجزاء- 851490الى 

85.15

85.12م 

85.13م 

85.14م 



85.45
.أجزاء- 85169000

84.4385.2585.2785.28

.أجزاء- 851770م 
 وحدات ادخال للهاتف الجوال851770002

:مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها- 
.مكبرات صوت مفردة، مركبة في هياكلها-- 851821001

سماعات رأس وسماعات أذن وسماعات ، وإن كانت متحدة بمذياع -  851830

" ميكرفون " للصوت ، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت 

:وواحد أو أكثر من مكبرات للصوت
:مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية- 851840

:أجزاء- 851890000
85.19

85.22

 .85.21 أو 85.19

85.26

متحدة مع أجهزة لتسجيل وإذاعة الصوت-- 852791
غير متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن متحدة بأحد -- 852792

:أصناف صناعة الساعات

85.17م 

85.18م 

85.27م 

85.16م 



قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة لالستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية -- 852842000

84.71للبيانات الداخل في البند 
:أخر" مونيتور"شاشات عرض -  852852م 

ـ قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة لالستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية --852852100

84.71للبيانات الداخل في البند 
غيرها --- 852852990

":بروجكتور" أجهزة عرض -  
قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة لالستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية -- 852862000

84.71للبيانات الداخل في البند 
غيرها- - 852869800

أجهزة استقبال لإلرسال التليفزيوني ، وإن كانت مشتملة علي أجهزة - 

، أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو  (راديو)استقبال اإلذاعة 

:(فيديو)الصورة 

:غير مصممة لتشتمل علي جهاز عرض فيديو-- 

 .85.28 الى 85.25

:غيرها- 852990
 852851، 852841أجزاء األجهزة الداخلة في البنود الفرعّية --- 85299020

.852861و
غيرها ---- 852990209

 85.30

86.08). 

 .85.30 أو البند 85.12

:أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة - 853110
:أجهزة أخر- 853180

:أجزاء- 853190000

.أجزاء- 853390000
85.34

85.33م 

85.28م 

85.29م 

85.31م 



1000 V (فولت). 

(فيوزات)منصهرات - 853510000من 
:قاطعات تيار ذاتية الحركة - 853529009الى 
وأجهزة إمتصاص " توتر " مانعات صواعق ومحددات جهد - 85354000من 

الصدمات الكهربائية
.غيرها- 85359000الى 

V 1000

:(فيوزات)منصهرات - 853610

 :(ريالى  )مرحالت - 
:(فولت  ) V 60اليزيد عن " توتر " لجهد -- 853641

الموصالت لأللياف البصرية ، كابالت أو حزم األلياف البصرية- 85367000

(LED). 
:هالوجين بالتنجستن-- 853921
:لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ؛ لمبات بهاليدات معدنية-- 853932

.غيرها-- 853939من 
.غيرها -- 853949000الى 

:أجزاء- 853990
85.40م 

85.39

:آالت وأجهزة أخر- 854370
.آالت كهربائية ذات وظائف ترجمة أو معجم--- 854370100من 
:غيرها--- 854370903الى 

85.35م 

8536م 

85.39م 

85.43م 



:أجزاء- 854390000

" :بوبيناج " أسالك للف البوبينات - 
:من نحاس-- 854411

:غيرها-- 854419000
.كابالت من ألياف بصرية - 854470000

85.45

85.46

85.47

85.46

87.03م 

87.04م 

  طن 10عن  (مع الحمولة القصوى)يزيد وزنها اإلجمالى القائم  --  870422109

: طن20وال يتجاوز 
  طن 10عن  (مع الحمولة القصوى)يزيد وزنها اإلجمالى القائم  --  870422919

: طن20وال يتجاوز 
  طن 10عن  (مع الحمولة القصوى)يزيد وزنها اإلجمالى القائم  --  870422999

: طن20وال يتجاوز 
: طن 20 (مع الحمولة القصوى  )يتجاوز وزنها اإلجمالى القائم -- 870423

: طن 10 (مع الحمولة القصوى  )يتجاوز وزنها اإلجمالى القائم  -- 870432م 

87.10

.87.13 حتى 87.11

871410300م 

:هياكل وأذرع شوكية وأجزاؤها-- 871491
871492م 

  .(جنوط)أطواق  -- 871492100

85.43م 

85.44م 

87.14م 



85.44

:ألياف بصرية ، حزم وكابالت من ألياف بصرية- 900110
.ألواح وصفائح من مواد مستقطبة - 900120

90.02

.أجزاء - 900390000

:غيرها- 900490م 
900490104

900490407

90.05

90.06

85.39
90.07

90.08

90.10

90.11

90.13

90.04م 

90.01م 

90.03م 



90.14

90.15

90.17

:إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح-- 901832

:غيرها--- 90191090
.اجهزة تدليك مائية ---- 901910902

902121م 

:أسنان إصطناعية-- 902121901
902129م 

:أسنان إصطناعية-- 902129001
90.24

90.25

90.18م 

90.19م 

90.21م 



90.26

90.14

90.1590.2890.32
90.27

90.28 م

902830
90.29

90.1490.15

90.30

90.28

90.31

90.32

90.33

90

91.07

91.08



91.09

9108
91.10

. وأجزاؤها 91.02 أو 91.01

أظرف من معادن عادية، وإن كانت مطليه بالذهب أو الفضة- 911120000من 
:أجزاء- 91119000الى 

91.12

91.14

93.01

93.07
 .93.04 الى 93.0593.01

93.07

94.02

دمى وأجزاؤها ولوازمها؛ ألعاب على هيئة حيوانات أو مخلوقات --- 

غير بشرّية
أجزاء ---- 950300291
غيرها ---- 950300292

بالونات--- 
أشكال مصغرة ---- 950300309
أشكال مصغرة للتركيب ---- 950300350
أشكال أخرى ---- 950300390

:نماذج ولعب أخر بمحرك--- 
من خشب ---- 950300610
غيرها ---- 950300690

95.03م 

91.11م 



:زالجات للـثلج وغيرها من معدات الـتـزلج على الـثلج - 
زالجات للثلج-- 950611من 

:غيرها-- 950619000الى 
زالجات للماء، وألواح تزحلق على األمواج، ألواح شراعية ومعدات - 950629000من 

:أخر للرياضة المائية
:كرات ، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة - 950661000الى 

:غيرها-- 950669من 
:غيرها-- 950699الى 

95.07

92.0897.05
95.08

96.01

96.02

35.03

:فراجين أخر تشكل أجزاء لآلالت أو األجهزة أو العربات- 960350000
96.04

96.03م 

95.06م 



96.06

96.07

96.09
ألقالم الحبر الجاف مزودة برؤوسها (خراطيش)عبوات غيار - 960860000
:غيرها-- 960899004

96.08

رصاص أقالم أسود أو ملون- 960920000
96.10

96.11

96.18

:حوامل أحادية أو ثنائية أو ثالثية القوائم واألصناف المماثلة
المستعملة ألالت التصوير - 962000100
من أليمنيوم -- 962000919
غيرها ---- 962000999

96.20م 

96.09م 

96.08م 


