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 يق المخزون السمعي البصريرقمنة وتوثـ  إنتاج حوامل متعددة الوسائط ذات مضامين ثقافيةـ  نشر الكتبـ  التوثيق باستعمال الميكرو فيلمـ 
التنشيط الشبابي والترفيه والعناية بالطفولة ورعاية  ـ 6  مراكز رعاية المسّنين ـ المنتزهاتـ  مراكز التربية والتنمية البدنيةـ  مراكز الطب الرياضيـ  المراكز الرياضيةـ  مراكز التخييم واإلقامةـ  مراكز الترفيه للطفل والعائلةـ  المحاضن ورياض األطفالـ  :المسنين 
  أفريل10 مـؤرخ في 2017 لسنة 419عـدد أمر حكومي    السكن الجامعي الخاص  ـ 7

 لسنة 8تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  كما تم 1988 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 61القانون عدد  القيمة المضافة الصادرة بمقتضى وعلى مجلة األداء على  ،بعد االطالع على الدستور  باقتراح من وزيرة المالية،  إن رئيس الحكومة،  .ة االمتيازات الجبائيةبمراجعة منظوم والمتعلق 2017 فيفري 14 المؤرخ في 2017 لسنة 8عدد   من القانون5 و4و 3بالحوافز المنصوص عليها بالفصول يتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط االنتفاع  2017
بمراجعة منظومة   المتعلق2017 فيفري14 المؤرخ في 2017  جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 62وعلى القانون عدد   ،زات الجبائيةاالمتيا
1988 لسنة 8تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على االستهالك كما تم 
اجعة منظومة  المتعلق بمر2017 فيفري 14 المؤرخ في 2017 تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة ّ تم  كما1989ديسمبر  30 المؤرخ في 1989 لسنة 113القانون عدد  الصادرة بمقتضىالتعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد  وعلى  ،االمتيازات الجبائية   فيفري14 المؤرخ في 2017 لسنة 8وخاصة القانون عدد 
  ،اجعة منظومة االمتيازات الجبائية المتعلق بمر2017

رخ  المؤ2017 لسنة 8بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  كما تم تنقيحها وإتمامها 1989 ديسمبر 30المؤرخ في  1989 لسنة 114القانون عدد  على الشركات الصادرة بمقتضىوعلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة   فيفري 14لمؤرخ في  ا2017 لسنة 8وخاصة القانون عدد كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة   منها،111الفصل  وخاصة 2000 أوت 9 المؤرخ في 2000 لسنة 82القانون عدد  الصادرة بمقتضى وعلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية  ،ئيةالجبا المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات 2017 فيفري 14في 
 سبتمبر  30المؤرخ في 2016 لسنة 71وعلى القانون عدد   ، المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية2017
 فيفري 14المؤرخ في  2017  لسنة8وعلى القانون عدد   ،بقانون االستثمار  المتعلق2016
بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية وخاصة   المتعلق2017  ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد   ، منه5 و4و 3 الفصول
لخدمات المرتبطة مباشرة ا المتعلق بضبط قائمة 2017أفريل  10  المؤرخ في2017 لسنة 418الحكومي عدد  وعلى األمر  ،المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها 2016  أوت 27المؤرخ في  2016 لسنة 107 الرئاسي عدد وعلى األمر  ، المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية1975 والالزمة لالستثمارات  %6نسبة األداء على القيمة المضافة إلى المؤهلة لالنتفاع باإلعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في الحكومي، التجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا،  الملحقة بهذا األمر 1تضبط بالقائمة عدد  ـ الفصـل األول  :تي نصهيصدر األمر الحكومي اآل  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية  ، على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من مجلة الضريبة 70 و68 المنصوص عليها بالفصلين المساندة قائمة أنشطة  وبضبطالمعنية بتعريف عمليات التصدير باالنتاج الملحقة بهذا األمر الحكومي، التجهيزات  2 وتضبط بالقائمة عدد  .غير الطاقات المتجددة والمناجم ومشغلي شبكات االتصالعين المكان والقطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع الطاقة من لقطاعات االقتصادية باستثناء قطاع االستهالك على المنجزة في ا قبل الدخول  الستثمارات اإلحداث وذلك بعنوان التجهيزات المقتناةباألداء على القيمة المضافة بالنسبة  توقيف العملـ   :المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل والمؤهلة لالنتفاع بـجزة في القطاعات الالزمة لالستثمارات المن المصنوعة محليا،   طور النشاط الفعلي،
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في % 6ى والتخفيض في نسبة األداء على القيمة المضافة إلـ  وتوقيف العمل  المؤهلة لالنتفاع باإلعفاء من المعاليم الديوانيةالحكومي، التجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الملحقة بهذا األمر  3 تضبط بالقائمة عدد ـ 2الفصـل   . الحاالت األخرى والالزمة لالستثمارات في قطاع  باألداء على القيمة المضافةالتجهيزات المصنوعة محليا المؤهلة لالنتفاع بتوقيف العمل الملحقة بهذا األمر الحكومي،  4 وتضبط بالقائمة عدد  .حة والصيد البحريالفال والالزمة لالستثمارات في قطاع باألداء على القيمة المضافة الملحقة بهذا األمر  5 تضبط بالقائمة عدد ـ 3الفصـل   .الفالحة والصيد البحري وتوقيف العمل  باإلعفاء من المعاليم الديوانية والمؤهلة لالنتفاعالتجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا  مي،الحكو والالزمة لالستثمارات في قطاع  باألداء على القيمة المضافة الملحقة بهذا األمر  7 تضبط بالقائمة عدد ـ 4الفصـل   .الصناعات التقليديةباألداء على القيمة المضافة والالزمة لالستثمارات في قطاع وعة محليا المؤهلة لالنتفاع بتوقيف العمل التجهيزات المصن الملحقة بهذا األمر الحكومي، 6 وتضبط بالقائمة عدد  .الصناعات التقليدية األداء على والتخفيض في نسبة  اإلعفاء من المعاليم الديوانيةـ   البحري والنقل الدولي للبضائع عبر الطرقات،للتجهيزات الالزمة لالستثمارات في قطاع النقل الجوي والنقل بالنسبة  القيمة المضافة وتوقيف العمل بالمعلوم على االستهالكء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل باألداء على اإلعفاـ   :بـ  والمؤهلة لالنتفاعالتجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا  الحكومي، والتجهيزات الالزمة الستثمارات  الدولي للبضائع عبر الطرقات،الالزمة لالستثمارات في قطاع النقل الجوي والنقل البحري والنقل هيزات باألداء على القيمة المضافة بالنسبة للتج توقيف العملـ   :التجهـيزات المصنوعة محليا المؤهلة لالنتفاع بـ الملحقة بهذا األمـر الحكومي  8 وتضبط بالقائمة عدد  .في قطاع النقل عبر الطرقات لألشخاصبالنسبة للتجهيزات الالزمة لالستثمارات  %6القيمة المضافة إلى  المقتناة قبل  في قطاع النقل عبر الطرقات لألشخاص اإلحداث   . في الحاالت األخرى الطرقات لألشخاص،بالنسبة للتجهيزات الالزمة لالستثمارات في قطاع النقل عبر  %6التخفيض في نسبة األداء على القيمة المضافة إلى ـ   الدخول طور النشاط الفعلي،

بالنسبة  رقاتلشركات النقل الدولي للبضائع عبر الطـ   لوكاالت األسفار بالنسبة للعربات الصالحة لكل المسالك،ـ   وصغيرة الحجم والمعدة للنقل الجماعي لألشخاص،التي تحتوي على مائتي سرير على األقل بالنسبة للحافالت الكبيرة  لمؤسسات النقل الجماعي لألشخاص ووكاالت األسفار والنزل ـ  :ية في الحاالت التالالها بالقائمات المذكورة أعاله إعليالصالحة لكل المسالك والمجرورات ونصف المجرورات المنصوص النظام الجبائي التفاضلي بعنوان الحافالت والعربات  ال يمنح بناء على اقتراح من الوزير المكلف  بقرار من وزير المالية أعالهويسند النظام الجبائي التفاضلي بعنوان وسائل النقل المذكورة   .للمجرورات ونصف المجرورات " خمس سنوات غير قابلة للتفويت لمدة"التسجيل على عبارة ويستوجب االنتفاع بهذا االمتياز التنصيص ضمن شهادة   .إمضائهويبقى هذا القرار ساري المفعول مدة سنة من تاريخ   .بالسياحة حسب الحالة بالنقل أو الوزير المكلف الملحقة بهذا األمر  9 تضبط بالقائمة عدد ـ 5الفصـل   ".نقل سياحي" ـ   ".نقل عمومي لألشخاص" ـ   :إحدى التحديدات التالية حسب الحالة وكذلك على ت الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا التجهيزا الحكومي، الملحقة بهذا األمر  11 تضبط بالقائمة عدد ـ 6الفصـل   .والتعليم والبحث العلميباألداء على القيمة المضافة والالزمة لالستثمارات في قطاع التربية نوعة محليا المؤهلة لالنتفاع بتوقيف العمل التجهيزات المص الملحقة بهذا األمر الحكومي، 10 وتضبط بالقائمة عدد  .والتعليم والبحث العلميباألداء على القيمة المضافة والالزمة لالستثمارات في قطاع التربية وتوقيف العمل  باإلعفاء من المعاليم الديوانية والمؤهلة لالنتفاع وتوقيف العمل  باإلعفاء من المعاليم الديوانية والمؤهلة لالنتفاعالتجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا  الحكومي، والالزمة لالستثمارات في قطاع  باألداء على القيمة المضافة   .اإلنتاج والصناعات الثقافيةضافة والالزمة لالستثمارات في قطاع باألداء على القيمة المالتجهيزات المصنوعة محليا المؤهلة لالنتفاع بتوقيف العمل  الملحقة بهذا األمر الحكومي، 12 وتضبط بالقائمة عدد  .اإلنتاج والصناعات الثقافية
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الملحقة بهذا األمر  13 تضبط بالقائمة عدد ـ 7الفصـل  وتوقيف العمل  باإلعفاء من المعاليم الديوانية والمؤهلة لالنتفاعالتجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا  الحكومي، عناية باألداء على القيمة المضافة والالزمة لالستثمارات في قطاع الالتجهيزات المصنوعة محليا المؤهلة لالنتفاع بتوقيف العمل  الملحقة بهذا األمر الحكومي، 14 وتضبط بالقائمة عدد  .والترفيه بالطفولة ورعاية المسنين والتنشيط الشبابيضافة والالزمة لالستثمارات في قطاع العناية باألداء على القيمة الم الملحقة بهذا األمر  15 تضبط بالقائمة عدد ـ 8الفصـل   .والترفيه والتنشيط الشبابي ورعاية المسنين بالطفولة وتوقيف العمل  باإلعفاء من المعاليم الديوانية والمؤهلة لالنتفاعالتجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا  الحكومي، المنجزة من قبل  باألداء على القيمة المضافة والالزمة لالستثماراتالتجهيزات المصنوعة محليا المؤهلة لالنتفاع بتوقيف العمل  بهذا األمر الحكومي، الملحقة 16 وتضبط بالقائمة عدد  .المؤسسات الصحية واالستشفائية المنجزة من قبل والالزمة لالستثماراتباألداء على القيمة المضافة  الملحقة بهذا األمر  17تضبط بالقائمة عدد  ـ 9الفصـل   .شفائيةالمؤسسات الصحية واالست والتخفيض في  من المعاليم الديوانية باإلعفاء والمؤهلة لالنتفاعالتجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا  الحكومي، والالزمة لالستثمارات  %6إلى  نسبة األداء على القيمة المضافة والالزمة لالستثمارات في  الحكومي،التجهيزات المصنوعة محليا الملحقة بهذا األمر 18 تضبط بالقائمة عددو  .في قطاع السياحة في % 6إلى  التخفيض في نسبة األداء على القيمة المضافةـ    الفعلي،طور النشاطاستثمارات اإلحداث وذلك بعنوان التجهيزات المقتناة قبل الدخول توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى ـ   :والمؤهلة لالنتفاع بـ  قطاع السياحة تحويل  تنتفع المؤسسات المختصة في جمع أو ـ 10الفصـل   .الحاالت األخرى والمؤسسات  معالجة الفضالت والنفايات و أأو تثمين أو رسكلة للتجهيزات  باألداء على القيمة المضافة بالنسبةوتوقيف العمل  باإلعفاء من المعاليم الديوانية المختصة في التكوين المهني من هذا األمر  11أخذ رأي اللجنة المحدثة للغرض بالفصل ويسند النظام الجبائي التفاضلي بقرار من وزير المالية بعد   .باألداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محلياوبتوقيف العمل  الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا   .الحكومي

تحدث لدى وزير المالية لجنة مكلفة بالنظر في  ـ 11الفصـل   .إمضائهمدة سنة من تاريخ  ساري المفعول ويبقى هذا القرار   :االستثمار وعلى قائمة التجهيزات وذلك طبقا للشروط التاليةالحكومي بعد مصادقة المصالح المشرفة على القطاع على برنامج  من هذا األمر 10بها المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الجبائية لالستثمارات التي تقوم  متيازاتتسند اال ـ 12الفصـل   .الملفات المقترحة من قبل الوزارات المعنيةوتجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من وزير المالية لدراسة   .عضو:  اللجنةـ ممثل عن كل وزارة معنية بالملف المعروض على أنظار   ، عضو:  بالصناعة ـ ممثل عن الوزارة المكلفة  ، عضو:  ـ ممثل عن وزارة المالية  ،سرئي:  ـ وزير المالية أو من ينوبه  :تتكون من من هذا األمر الحكومي، 10المنصوص عليها بالفصل  باالمتيازات الجبائية مطالب االنتفاع
  .نجازه ضمن مطبوعة تسحب لدى المصالح المشرفة على القطاعإ ـ تقديم بيانات حول برنامج االستثمار وخاصياته وطرق 1
  . ـ تقديم مخطط لالستثمار والتمويل ومخطط لإلنجاز2
ل المكتب الذي قام لخاصياته معدة عند االقتضاء من قبـ قائمة في التجهيزات الالزمة للمشروع مصحوبة بوصف   ـ الدراسات والمكونات والخاصيات الفنية للمشروع،  : ـ تقديم ملف فني يتضمن3   وقطاع السياحة،اإلشراف بالنسبة ألنشطة المساندة ومقاومة التلوث وقطاع النقل الح المعنية لوزارة بالسوق المحلية مؤشرا عليها من قبل المصـ أن تكون قائمة التجهيزات المزمع توريدها أو اقتناؤها   السياحة،بالنسبة ألنشطة المساندة ومقاومة التلوث وقطاع النقل وقطاع ـ أن تكون المؤسسة مصادقا عليها من قبل وزارة اإلشراف    من قانون االستثمار،3مباشرة طبقا ألحكام الفصل االستثمارات الاالستظهار بشهادة في إيداع التصريح باالستثمار بعـنوان  ـ  : من هذا األمر الحكومي شريطة10إلى  2بالمّطة األولى من الفقرة الثانية من الفصل األول وبالفصول من يمنح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه  ـ 13الفصـل   .بالدراسات الفنية
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غير قابلة " التنصيص ضمن شهادة التسجيل على عبارة ـ  .وذلك بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محلياأو التخفيض فيه مسلمة من قبل مركز مراقبة األداءات المؤهل   وأن يتم االستظهار بشهادة في توقيف العمل بهذا األداء أن يتم االقتناء لدى الخاضعين لألداء على القيمة المضافة ـ   التقليدية،التسجيل بالنسبة للمؤسسات الحرفية بالنسبة لقطاع الصناعات ـ االستظهار بالبطاقة المهنية بالنسبة للحرفيين وبوصل   ـ إيداع التصاريح الجبائية التي حّل أجلها، حلية المقدم لدى مركز مراقبة أو بطلب االقتناء بالسوق المويرفق هذا االلتزام بالتصريح الديواني لالستهالك عند التوريد   .التوريد أو االقتناءمقابل في التجهيزات خالل الخمس سنوات األولى ابتداء من تاريخ توريد أو اقتناء بالسوق المحلية بعدم التفويت بمقابل أو بدون اكتتاب التزام عند كل عملية  مي، من هذا األمر الحكو10إلى  2بالمّطة األولى من الفقرة الثانية من الفصل األول وبالفصول من  ويجب على المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه  .المنتفعة باالمتياز الجبائي عند التوريد أو عند االقتناء المحليوذلك بالنسبة للمعدات الدارجة  "تفويت لمدة خمس سنواتلل ات الموردة المنصوص عليها التخفيض فيه على التجهيز أو  االمتياز المتعلق بتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافة  أعاله، ينطبق 13مع مراعاة أحكام الفصل  ـ 14الفصـل   .والتراتيب الجاري بها العمل بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محلياـ دفع األداء على القيمة المضافة المستوجب طبقا للتشاريع   ،ردةالمووالنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت بالنسبة للتجهيزات واألداءات المستوجبة على أساس القيمة  ـ دفع المعاليم  :يشترط المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضليوفي صورة التفويت خالل مدة الخمس سنوات في التجهيزات   .األداءات المؤهل لذلك   .محليا من هذا األمر الحكومي عند اقتنائها 10 إلى 2بالفصول من 

ع  الملحقتين بهذا األمر الحكومي ألنشطة تجمي4والقائمة عدد  2 والمضمنة بالقائمة عدد 8704المدرجة بالبند التعريفي رقم يمنح النظام الجبائي التفاضلي بعنوان الشاحنات  ـ 15الفصـل  دون  الحليب والنقل المبرد لمنتوجات الفالحة والصيد البحري مسلمة  %6إلى أو التخفيض في نسبة األداء على القيمة المضافة   االستظهار، حسب الحالة، بشهادة في توقيف العمل ـ   األمر الحكومي، من هذا 13االستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل ـ   :ويستوجب االنتفاع بهذا االمتياز  .سواها غير قابلة "التنصيص ضمن شهادة التسجيل على عبارة ـ   من قبل مركز مراقبة األداءات المؤهل، إحدى التحديدات  وكذلك على" للتفويت لمدة خمس سنوات لمياء بوجناح الزريبي                       الماليةةوزير  اإلمضاء المجاور    .2017  أفريل10تونس في   .الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالمالية مكلفة بتنفيذ أحكام هذا األمر  وزيرة ـ 18الفصـل   .2017أفريل  أولمن  تطبق أحكام هذا األمر الحكومي ابتداء ـ 17الفصـل   .إمضائهساري المفعول مدة سنة من تاريخ لتفاضلي بقرار من وزير المالية يبقى ويسند النظام الجبائي ا  .الحكومي من هذا األمر 13الفصول بصرف النظر عن أحكام الفصل أو المقتناة محليا طبقا للقائمات المضبوطة حسب أحكام هذه    المشار إليها أعاله على التجهيزات الموردة 10  إلى1من  والمعاليم الواردة بالفصــول أو التخفيض أو اإلعفاء من األداءات  عمل تنطبق التشجيعات المتمثلة في توقيف ال ـ 16الفصـل   ".مجهزة بصهريج" ـ  ".مجهزة بصندوق عازل" ـ  :التالية حسب الحالة
  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
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 رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات    االتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محلي 1القائمة عدد 
  حاويات عازلة لنقل األسماك       لتر400صناديق بالستيكية لنقل لحوم الدواجن ذات سعة تفوق         لتر200صناديق بالستيكية لنقل الدواجن الحية ذات سعة تفوق         لتر مخصصة لنقل الخضر والغالل 250ذات سعة تساوي أو تفوق صناديق من البالستيك    392310م  39.23
إلى  39.01ُألخر الداخلة في البنود من مصنوعات ُأخر من اللدائن ومصنوعات من المواد ا    39.26

  البالستيك من مادةقوالب    392990 9 7 8    :غيرهاـ   392690م     :39.14
  ـ غيرها   440690 0 0 0    ـ غير مشربة   440610 0 0 0    :يماثلهاعوارض من خشب للسكك الحديدية و الترام وما     44.06
  :ـ ـ غيرها   690919 0 0     للمختبرات ---   Mohs:     1 0 0 690912(( بمقياس 9ـ ـ أصناف بدرجة صالبة تعادل أو تزيد عن   690912 0 0     للمختبرات ---   690911 0 0 1    " صيني " ـ ـ من بورسلين    690911 0 0م     :ـ أجهزة وأصناف للمختبرات والستعماالت كيمائية أو تقنية ُأخـر      :التعبئة، من خزف وأوعية مماثلة الستعماالت زراعية، من خزف؛ أوعية  وجـرار وأصناف خزفية مماثلة للنقل أو كيمائية أو تقنية ُأخر، من خزف؛ أجران و أحواض أجهزة وأصناف للمختبرات والستعماالت     69.09
قضبان، قضبان :  لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب، لخطوط السكك الحديدية والترام    73.02 ، قضبان وقضبان المقصات، أسنة مقصات، قضبان تقاطع وتوجيه أمان، محوالت، مقصات    عوارض من صلب --   730290 0 0 1    : ـ غيرها   730290 0 0  م     وأسنة مقصات، قضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع ُأخر  ـ محوالت، مقصات  730230 0 0 0    ـ قضبان سكك حديدية   730210    :الخطوطمن القطع المصممة خصيصًا لمد أو لربط أو لتثبيت هذه و مثبتات زوايا، قواعد، ألواح شد، ألواح وروابط التباعد وغيرها ) فلنكات(مسننة، عوارض 
    730490      730459      730451      730439    :مستعملة للضخ والتنقيب عن المياه مواسير و أنابيب ، غير ملحومة، من حديد أو صلب  730431  73.04
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 رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
، ذات مقاطع )مثل، الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة(ر وأنابيب ُأخر مواسي    73.05   خارجي من بولي إثيلين وبغالف داخلي من إيبوكسي بغالف ---   730519 0 0 1    :غيرها--   73051900م     :الغازـ أنابيب ومواسير من األنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو       :صلب مم، من حديد أو 406.4عرضية دائرية يزيد قطرها الخارجي عن 
عدا أوعية الغاز المضغوط أو (خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة لجميع المواد   730900 م  73.09    لتر 5.000 ذات سعة تزيد عن --   730900 9 0 1     للمواد الصلبة ـ      :لحرارة آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة ل لتر، غير مزودة بتجهيزات 300، من حديد صب،أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها )المسيل
  حاويات حليب  731021     براميل مخروطية الشكل --   731010 0 0 3     خزانات عازلة للحرارة --   731010 0 0 2     أواني صالحة للتفاعالت البيوكيميائية--   731010 0 0 1    :أكثر لترا أو 50ـ ذات سعة   731010 0 0  م    :رارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة بتجهيزات آلية أو ح لتر، غير مزودة 300، من حديد صب أو حديد أو صلب، ال تتجاوز سعتها )أو المسيل  عدا الغاز المضغوط (خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة، لجميع المواد     73.10
   بار 60يقّل عن  لتر، ولضغط ال 1000ولكن أقّل من )  لتر0،5 (3 سم500از األسيتيالن، ذات سعة تفوق  لغ---   731100 9 1 1    : لتر 1000 أقـّل من --       :  غيرها، ذات سعة -       لغاز األوكسجين والنتروجين ---   731100 3 0 2     بار 165من  بار ولكن أقّل 60، ولضغط ال يقّل عن ) لتر0،5 (3 سم500 لغاز األسيتيالن، ذات سعة تفوق ---   731100 3 0 1    : غيرها --       والنتروجين  لغاز األوكسجين ----   731100 1 9 2     لغاز األسيتيالن----   731100 1 9 1    : لترا 50 تزيد عن ---        لغاز األوكسجين والنتروجين ----   731100 1 3 2     لغاز األسيتيالن----   731100 1 3 1    : لترا 50 لتر ولكن ال تزيد عن 20 ال تقّل عن ---       غاز األوكسجين والنتروجين  ل----   731100 1 1 2     لترا 20، ولكن أقّل من ) لتر0،5 (3 سم500 لغاز األسيتيالن، ذات سعة تفوق ----   731100 1 1 1    : لترا 20 أقّل من ---       : بار، ذات سعة 165 لضغط ال يقّل عن --       : غير ملحومة ـ      :أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب   731100  م  73.11
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  :مصنوعات ُأخر من حديد أو صلب   732620م   73.26م   لغاز األوكسجين والنتروجين ---   731100 9 9 2      بار60 لتر، ولضغط ال يقّل عن 1000 لغاز األسيتيالن، ذات سعة ال تقّل عن ---   731100 9 9 1    : لتر 1000 ال تقّل عن --        لغاز األوكسجين والنتروجين ---   731100 9 1 2   رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
  مصنوعات من أسالك حديد أو صلب  --   732620001 

   لتر300 أوعية وحاويات مماثلة ذات سعة تفوق -----   741499 9 0 5     لتعبئة الغازات المضغوطة أو السائلة -----   741499 9 0 3    : لتر 300 سعتها إلخ، ال تتجاوز...  خزانات، دنان، ----       : غيرها ---   741999 9 0  م    : غيرها --   741999    :أصناف ُأخر من نحاس     74.19
   ٭حاويات حليب من األلمنيوم  761290م   76.12
   باسكال 150 لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل بضغط يفوق -  761300 0 0 1    : أوعية من ألمنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل  761300 0 0  م  76.13
  مخاريط صفق السوائل  -----   761699 9 0 6    : غيرها ----       : غيرها---        مخاريط صفق السوائل -----   761699 1 0 6    : غيرها ----       : مصبوبة أو مقولبة ---       : ـ ـ غيرها   761699 م    :مصنوعات ُأخر من ألمنيوم     76.16
باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة (مراجل توليد البخار المائي وغيره من األبخرة     84.02    8.000.000 حرارية تتجاوز -  ذات قوة معبر عنها بكيلو--   840220 0 0 1    :ـ مراجل المياه المسعرة   840220 0 0  م     أطنان في الساعة 5 من البخار المائي إنتاجها يفوق ----   840219 1 0 2    :لهب  مراجل ذات أنابيب ال---       :ـ ـ مراجل ُأخر لتوليد األبخرة، بما في ذلك المراجل المشتركة   840219  م     طن في الساعة 45 من البخار المائي إنتاجهاـ ـ مراجل بأنابيب مائية ال يتجاوز   840212 0 0 0     طن في الساعة 45 من البخار المائي نتاجهاإاجل بأنابيب مائية يتجاوز ـ ـ مر  840211 0 0 0    :ـ مراجل توليد البخار المائي وغيره من األبخرة       :؛ مراجل المياه المسعرة )ط منخفض بخار ذي ضغعلى إنتاجالمركزية والقادرة ايضًا 
ل، الموفرات مث (84.03البند  أو 84.02أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند     84.04   ـ مكثفات لآلالت البخارية   840420 0 0 0     84.02 للمراجل الداخلة في البند --   840410 0 0 1    :84.03 أو 84.02ـ أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند   840410 0 0  م    :البخارية؛ مكثفات لآلالت )والمسعرات ومزيالت الهباب ومسترجعات الغاز
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  ات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتهامولدات غاز األستيلين ومولد٭       مولدات غاز تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها؛ ٭       : غيرها --   840510 0 0 9    :غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها مولدات غاز تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز األستيلين ومولدات   840510 م  84.05
   كيلوواط 500 كيلوواط وال تتجاوز 300 تزيد عن ----   840890 6 7 0    ):ديزل نصف أومحركات ديزل (محـركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم اإلشعال فيها بالضغط     84.08
   كيلو واط 10000ـ ـ تتجاوز قدرتها   841013 0 0 0     كيلو واط 10000 كيلو واط وال تتجاوز 1000ـ ـ  تزيد قدرتها عن   841012 0 0 0     كيلو واط 1000ـ ـ ال تتجاوز قدرتها   841011 0 0 0    :ـ عنفات ودواليب تعمل بقوة الماء       :ومنظماتها ودواليب تعمل بقوة الماء، ) توربينات(عنفات     84.10
   كيلو واط 5000ـ ـ تتجاوز قدرتها   841182 0 0 0     كيلو واط 5000تتجاوز قدرتها  ـ ـ ال  841181 0 0 0    :ـ عنفات غازية ُأخر      : كيلو واط  1100ـ ـ تتجاوز قدرتها   841122 0 0 0     كيلو واط 1100ـ ـ ال تتجاوز قدرتها   841121 0 0 0    :ـ عنفات دافعة       كيلو نيوتن 25ـ ـ تتجاوز قوة دفعها   841112 0 0 0     كيلو نيوتن 25ـ ـ ال تتجاوز قوة دفعها   841111 0 0 0    :ـ عنفات نفاثة      :فعة، وعنفات غازية ُأخر عنفات نفاثة، وعنفات دا    84.11
  :ـ غيرها   841280 0 0 0    ـ ـ غيرها   841239 0 0 0    ) اسطوانات(ـ ـ بحركة خطية مستقيمة   841231 0 0 0    :ـ محركات وآالت محركة تعمل بالهواء المضغوط       ـ ـ غيرها   841229 0 0 0    ) اسطوانات(مستقيمة ـ ـ بحركة خطية   841221 0 0 0    ):هيدروليكية(الت محركة، تعمل بقوة السوائل آـ محركات و      :محركات وآالت محركة ُأخر     84.12
   مضخات معايرة --   841350 4 0 0    ٭  وحدة قوى هيدروليكية --   841350 2 0 0    :ـ مضخات إزاحة موجبة متناوبة أخر   841350م     ـ مضخات خرسانة   841340 0 0 0    ـ ـ غيرها   841319 0 0 0    :ـ مضخات محتوية على أجهزة قياس، أو معدة الحتواء مثل هذه األجهزة      :وائل مضخات للسوائل، وإن كانت مزودة  بأجهزة  قياس؛ رافعات س    84.13
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   في الثانية لترا40 بنسبة تدفق مائي تفوق ------   841370 8 9 1    : متعددة الخاليا -----        لترا في الثانية40 بنسبة تدفق مائي تفوق ------   841370 8 1 1    : أحادية الخاليا -----       : مضخات ُأخر تعمل بالطرد المركزي ----        لترا في الثانية40 بنسبة تدفق مائي تفوق ------   841370 7 5 1    : متعددة الخاليا -----        لترا في الثانية40 بنسبة تدفق مائي تفوق --------   841370 6 5 1    : متعددة المجاري -------        لترا في الثانية40 بنسبة تدفق مائي تفوق - -------  841370 5 9 1    غيرها -------        لترا في الثانية40 بنسبة تدفق مائي تفوق - -------  841370 5 1 1    : أحادية الكتلة -------       : ذات مجرى مفرد ------       : أحادية الخلية -----       : مضخات ذات مروحة دفع نصف قطري ----        لترا في الثانية40 بنسبة تدفق مائي تفوق ----   841370 4 5 1    : مضخات ذات قنوات مروحية ومضخات ذات قنوات جانبية -- --      : مم 15 يزيد عن ---        لترا في الثانية40 بنسبة تدفق مائي تفوق ----   841370 3 5 1    : مم 15 ال يزيد عن ---       : غيرها، بفتحات دفع قطرها --        لترا في الثانية 40 بنسبة تدفق مائي تفوق ----   841370 2 9 1    : متعددة الخاليا ---       ٭  لترا في الثانية 40ق  بنسبة تدفق مائي تفو----   841370 2 1 1    : أحادية الخلية ---       : مضخات مغمورة --       :ـ مضخات ُأخر تعمل بالطرد المركزي   841370م     :ـ مضخات إزاحة موجبة دوارة ُأخر   841360 0 0 0    841350801في البند  على مضخة إزاحة موجبة متناوبة لضخ الزيوت الثقيلة الداخلة باستثناء مجموعات الضخ المحتوية٭        غيرها ----   841350 8 0 9     مجموعة ضّخ تحتوي مضخة إزاحة موجبة متناوبة لضخ الزيوت الثقيلة ----   841350 8 0 1    : غيرها ---        غيرها ----   841350 6 9 0     مضخات نقل ضغطي  ----   841350 6 1 0    : مضخات تعمل بمكبس ---       :يرها  غ--      رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
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  ) طريقة أرخميدس ( رافعات حلزونية بلوالب ---   841382 0 0 2     رافعات سوائل عدا الماء ---   841382 0 0 1    :رافعات سوائل ـ ـ    84138200 م    السترجاع المحروقات والمواد الكيميائية ومضخات خاصة للمعايرة  محوالت للتسريح، مضخات آلية االشتغال، مضخات مستعملة للتطهير، مضخات خاصة ----   841381 0 0 4    : غيرها ---       :ـ ـ مضخات   841381 0 0    :ـ مضخات ُأخر؛ رافعات سوائل      رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
 الداخلة في البند عدد باستثناء المعدة لتجهيز محركات العربات السيارة( غيرها -- ---   841410259م      لالستعمال في صناعة أشباه الموصالت --   841410 2 0 0    لشاشة مسطحة  أو أجهزة عرضفي صناعة أشباه الموصالتلالستعمال قصرا أو أساسا  --   841410 1 0 0    :ـ مضخات تفريغ الهواء   841410م     :هواءأو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مزودة بمنقيات   أجهزة شافطة  مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء، مضاغط ومراوح هواء أو غازات أخر؛    84.14

باستثناء المعدة لتجهيز محركات العربات السيارة الداخلة في البند عدد ( غيرها -- ---   841410819م     :   مضخات بمكابس دوارة، مضخات هاللية، مضخات جزيئية ومضخات نوع روتس--- -       غيرها-----       : غيرها -- -      )841410251
باستثناء المعدة لتجهيز محركات العربات السيارة الداخلة في البند عدد ( غيرها -- ---   841410899م     :ها  غير-- --      )841410251
  مضاغط هواء عنفية للمخابر ٭   841480م     :ـ غيرها   841480     لالستعمال الصناعي ----   841459 9 5 1    : غيرها ---        لالستعمال الصناعي ----   841459 3 5 1    : تعمل بالطرد المركزي ---        لالستعمال الصناعي ----   841459 2 5 1    : محورية ---       : هاـ ـ غير  841459     في الثانية 3 م2 بنسبة تدفق تزيد عن --   841440 9 0 0     في الثانية 3 م2 بنسبة تدفق ال تزيد عن --   841440 1 0 0    :ـ مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر   841440     غيرها ---   841430 8 9 0     كتيمة أو شبه كتيمة ---   841430 8 1 0     : كيلوواط0،4 ذات قدرة تزيد عن --        كيلوواط 0،4 ذات قدرة ال تزيد عن --   841430 2 0 0    :ـ مضاغـط مـن األنـواع المستعملة في أجهـزة التبريد   841430    )841410251
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   غيرها ---   841583 0 0 9    :ـ ـ غير متضمنة وحدة تبريد   841583 0 0     وحدة مركزية لمعالجة الهواء ----   841581 0 0 2    :  وحدة في الساعة 10.000 تبريد تزيد عن  ذات قوة---       ):مضخات حرارية عاكسة(ـ ـ متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة   841581 0 0    :غيرها -      :بما في ذلك اآلالت التي ال يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة وأجهزة تكييف الهواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، آالت     84.15
   غيرها - --  841630 0 0 9    :ـ مواقد آلية بما فيها أجزاؤها اآللية كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها   841630 0 0     غيرها ----   841620809م     : غيرها ---        غيرها ----   841620 2 0 9    : أجهزة إشعال مشتركة ---       : غيرها --        غيرها ---   841620 1 0 9    : تعمل حصرا بالغاز، أحادية الكتلة، ذات مراوح مدمجة وجهاز مراقبة --       :ـ أجهزة إشعال لألفران ُأخر، بما فيها أجهزة اإلشعال المشتركة   841620    ) 250.000عن  حراري تزيد - ذات قوة معبر عنها بكيلو( غيرها ---   841610 9 0 9    : غيرها --        غيرها ---   841610 1 0 9    : مزودة بجهاز مراقبة آليـا --       :ـ أجهزة إشعال لألفران تعمل بالوقود السائل   841610    : بما فيها أجزاؤها اآللية، كالسفود، ومفرغات الرماد وما يماثلها مواقد آلية،أجهزة إشعال لألفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛     84.16
، غير كهربائية )أفران لحرق المخلفات أو القمامة(أفران للصناعة أو للمختبرات، بما فيها المرمدات     84.17    غيرها ---   841780 5 0 9    :  أفران لتحضير األسمنت، والزجاج والمنتجات الكيميائية --        غيرها ---   841780 3 0 9    : أفران لصنع المنتجات الخزفية --       :غيرها ـ   841780    :أفران للمخابز ولصنع المرطبات والبسكويت ـ  841720 م     دوارة ---   841720 9 0 1    : غيرها --       :والبسكويتـ أفران للمخابز، بما فيها أفران صنع الفطائر   841720    ـ أفران للتحميص أو للصهر أو لغيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو خاماتها   841710 0 0 0    :
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   غيرها ---   841780 7 0 9    حرق النفايات والفضالت ل أفران ---   841780 7 0 2    : غيرها --      رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
  لوحات عازلة لتجهيز القاعات البيضاء للصناعات الصيدالنية   841899م      مم 250 يفوق سمكها -----   841899 9 0 1    : لوحات عازلة لغرف التبريد --- -      : غيرها ---       :ـ ـ غيرها   841899   :ـ أجزاء      وحدات تبريد مخصصة لوسائل نقل منتوجات البحر والحليب الطازج   841869     غيرها -- - --  841869 0 0 9    : معدات أخر وأجهزة وآالت إلنتاج البرودة ---        وحدات إلنتاج الثلج الغذائي ---   841869 0 0 1    :ـ ـ غيرها  841869 0 0    :ـ آالت و معدات وأجهزة تبريد أو تجميد ُأخر؛ مضخات حرارية        :84.15الداخلة في البند ، كهربائية أو غير كهربائية؛ مضخات حرارية، عدا آالت وأجهزة تكييف الهواء )التجميد التبريد أو(ومجمدات وغيرها من آالت ومعدات وأجهزة إحداث البرودة ) برادات(الجات ث    84.18
باستثناء األفران واألجهزة (آالت أو أجهزة، ومعدات للمختبرات، وإن كانت تسخن بالكهرباء     84.19 ، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل، التسخين أو الطبخ أو )85.14األخرى الداخلة في البند    الجدران   آالت وأجهزة تبريد تعمل بطريقة استرجاع الماء، حيث ال يتم التبادل الحراري عبر---   841989 1 0 0    :ـ ـ غيرها   841989     آالت للطهي الصناعي لألغذية ----   841981 8 0 1    : غيرها ---       :ـ ـ لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين األغذية   841981    :ـ آالت وأجهزة ومعدات، ُأخر      ـ آالت وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات اُألخر   841960 0 0 0    ـ مبادالت حرارية   841950    ـ أجهزة تقطير أو إعادة التقطير   841940 0 0 0     غيرها-- --  841939 0 0 9     غيرها ---       :ـ ـ غيرها   841939    ـ ـ للخشب، لعجائن الورق، للورق أو الورق المقوى   841932 0 0 0    :ـ أجهزة تجفيف       ـ أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية   841920 0 0 0    :ورية للماء أو مسخّنات مياه مجمعة، غير كهربائية المنزلية؛ مسخّنات فالتجفيف أو التكثيف أو التبريد، عدا المعدات واألجهزة من األنواع المستعملة لألغراض أوالتبخير أو ) التعقيم بطريقة باستور(أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة   التحميص 
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   لصناعات أخر ----   841999 9 8 9     الغذائية  للصناعات----   841999 9 8 1    : غيرها ---        آالت وأجهزة للتعدين، في حيز مفرغ ---   841989 3 0 0   رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
   غيرها ---   842091 8 0 0     من حديد صب ---   842091 1 0 0    :ـ ـ اسطوانات   842091    :ـ أجزاء       غيرها ----   842010 8 9 9     غيرها ---       : غيرها --       في صناعة الورق  من األنواع المستعملة --   842010 3 0 0     من األنواع المستعملة في الصناعات النسجية--   842010 1 0 0    :ـ آالت صقل وترقيق   842010    :آالت صقل وترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، واسطوانات لهذه اآلالت     84.20
  :ـ ـ غيرها   842139     غيرها ----   842129 8 0 9     غيرها ---       :ـ ـ غيرها  842129 م    ـ ـ لتراشيح أو تنقية المشروبات عدا المياه   842122 0 0 0    ـ ـ لترشيح أو تنقية المياه   842121 0 0 0    : السوائل ـ آالت وأجهزة ترشيح أو تنقية       غيرها ---   842119 7 0 0     أجهزة طرد مركزي من النوع المستعمل في المختبرات ---   842119 2 0 0    :غيرهاـ ـ   842119    ـ ـ فارزات قشدة   842111 0 0 0    :ـ أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي      :الغازاتلسوائل أو اأجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي؛ آالت وأجهزة ترشيح أو تنقية     84.21
  )للدائن ذلك آالت وأجهزة التغليف باإلنكماش الحراري يبما ف(يف البضائع  ـ آالت وأجهزة أخر لتعبئة أو تغل  842240 0 0 0    بالكبسوالت؛ آالت وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها أو األوعية األخر؛ آالت وأجهزة إحكام غلق القناني والبرطمانات واألنابيب واألوعية المماثلة   ق الرقاع على القناني والعلب والصناديق واألكياس ـ آالت وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لص  842230 0 0 0    ـ آالت وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو األوعية اُألخر   842220 0 0 0    :الغازات إليها  ؛ آالت وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة )يآالت وأجهزة التغليف باإلنكماش الحرار  ذلك يبما ف( البضائع واألوعية المماثلة بالكبسوالت؛ آالت وأجهزة أخر لتعبئة أو تغليف أو األوعية األخر؛ آالت إلحكام الغلق على القناني والبرطمانات واألواني واألنابيب وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع على القناني والعلب والصناديق واألكياس أو األوعية اُألخر؛ آالت ) واريرالق( آالت لغسل األواني؛ آالت لتنظيف أو تجفيف القناني    84.22
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، بما في ذلك القبابين ) سنتيجرام أو أقل5عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها (أجهزة وزن     84.23    أجهزة فرز معدلة، تعمل آليـا -- - --  842382 8 1 1    : بما في ذلك أجهزة الفرز المعدلةآليـا،مراقبة اعتمادا على وزن محدد مسبقا، تعمل  أجهزة - - --      : غيرها - --      : كغ 5000 كغ وال تتجاوز 30ـ ـ ذات قدرة وزن تزيد عن   842382    في ذلك موازين المعايرة ـ أجهزة لوزن كمية ثابتة وأجهزة وزن وقبابين لوضع المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد، بما   842330    زن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة ـ أجهزة للو  842320    :من جميع األنواع ) عيارات(وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن؛ صنجات موازين 
   غيرها ----   842489 7 0 9    : غيرها ---       :ـ ـ غيرها   842489    :ـ أجهزة ُأخر       ـ آالت وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، آالت وأجهزة مماثلة   842430    ـ مسدسات رش وأجهزة مماثلة   842420 0 0 0    :بالنفثالرمال، وآالت وأجهزة مماثلة للرش  رش وأجهزة مماثلة؛ آالت وأجهزة نفث البخار أو قذف الحرائق، وإن كانت معبأة؛ مسدساتلرش و نثر و نفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء ) وإن كانت تدار باليد(أجهزة آلية     84.24
  ) عفريتات( روافع ----   842542 0 0 2    :غيرها ---       :وآالت رفع ُأخر، هيدروليكية) عفريتات(ـ ـ روافع   842542 0 0     غيرها ---   842539 0 0 9     أفقية لرفع شباك الصيد سطواناتا روافع ذات اسطوانات عمودية وروافع ذات ---   842539 0 0 2    ٭  أفقية مصممة خصيصا لآلبار العميقة سطواناتا آبار المناجم؛ روافع ذات ي أفقية لرفع وإنـزال األسيات والقواديس فسطواناتا روافع ذات ---   842539 0 0 1    :ـ ـ غيرها  842539 0 0    :ـ ـ غيرها  842519 0 0 0    ـ ـ تعمل بمحرك كهربائي   842511 0 0 0    :ـ روافـع        ) :عفريتات (عمودية؛ روافع  أفقية أو سطواناتا؛ روافع ذات )عدا الروافع ذات القواديس(روافـع ذات بكـرات وروافـع،     84.25



  1093صفحـة   2017 أفريل 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   29عــدد 

 رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
على (ل رفع وتنضيد متحركة معلقة؛ جسور رافعة متحركة، روافع متحركة على جسور؛ هياك؛ بما فيها الروافع المتحركة على كابـالت )كرين(؛ روافع ) دركات(روافع ذات أذرع للسفن       84.26 ، )على إطارات( رافعة متحركة، روافع متحركة على جسور، هياكل رفع وتنضيد متحركة ـ جسور      ) :كرين(، عربات مزودة بأذرع رافعة )على إطارات(، حامالت رافعة للتنضيد متحركة )إطارات    غيرها ---   842699 0 0 9    :ـ ـ غيرها   842699 0 0     مسطحات خلفية رافعة ----   842691 9 0 1    : غيرها ---       المركبات  روافع هيدروليكية لتحميل وتفريغ حمولة ---   842691 1 0 0    :الطرقات على ـ ـ مصممة للتركيب على مركبات تسـير  842691    :ـ آالت وأجهزة ُأخر      ـ ـ غيرها   842649 0 0 0    ـ ـ على إطارات   842641 0 0 0    :ـ آالت وأجهزة ُأخر ذاتية الدفع      هياكل متحركة على خط حديدي ب) كرين(ـ روافع   842630 0 0 0    ذات برج ) كرين(ـ روافع   842620 0 0 0     جسور رافعة متحركة ---   842619 0 0 1    :ـ ـ غيرها   842619 0 0     هياكل رفع وتنضيد متحركة ---   842612 0 0 1    ):على إطارات(وحامالت رافعة للتنضيد متحركة ) على إطارات(كل رفع وتنضيد متحركة ـ ـ هيا  842612 0 0    ):على إطارات(حامالت رافعة للتنضيد متحركة 
  بات ُأخر ـ عر  842790 0 0 0     غيرها --   842720 9 0 0     غيرها ---   842720 1 9 0     عربات بروافع شوكية، لكّل األرضيات ---   842720 1 1 0    : متر 1 رافعة إلى علو ال يقّل عن --       :ـ عربات ُأخر ذاتية الدفع   842720     غيرها ---   842710 9 0 0     متر 1 يقّل عن علو الة إلى  رافع--   842710 1 0 0    :ـ عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي   842710    :عربات بروافع شوكية؛ عربات ُأخر للتنضيد، مجهزة بمعدات رفع     84.27
مثل، المصاعد والساللم (آالت وأجهزة أخر للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ     84.28   ـ ـ غيرها، ذات قواديس   842832 0 0 0     لالستعمال تحت األرض ـ ـ مصممة خصيصا  842831 0 0 0    :ـ أجهزة رفع أو نقل ُأخر، ذات عمل مستمر، للبضائع أو المواد       غيرها --   842420 8 0 0    )السائبة( للمنتجات الفرط --   842820 2 0 0    : بالهواء المضغوط ـ أجهزة رافعة أو ناقلة، تعمل  842820     كغ 2000 ذات حمولة ال تقّل عن ----   842810 8 0 9    :قواديس روافـع ذات ---       ):المتحركة واألجهزة الناقلة والناقالت السلكية
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   وتجهيزات مماثلة لمناولة معدات النقل على سكك الحديد خالحديدية، إلالقالبة لتفريغ عربات السكك  آالت دفع العربات في غرف المناجم، عربات نقل القاطرات وعربات السكك الحديدية، األجهزة ----   842890 9 0 3     مسطحات رافعة ----   842890 9 0 2     آالت ترصيف البضائع ----   842890 9 0 1    :غيرها --       :ـ آالت وأجهزة ُأخر   842890     غيرها ----   842839 9 0 9    : غيرها ---        أجهزة رفع أو نقل، ذات اسطوانات أو دواليب ---   842839 2 0 0    :ـ ـ غيرها   842839     غيرها ---   842833 0 0 9    :سيورغيرها، ذات ـ ـ   842833 0 0   رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
  ـ ـ غيرها   842959 0 0 0     غيرها ---   842952 9 0 0    ت استخراج، بسالسل  آال---   842952 1 0 0    :  درجة 360ـ ـ آالت ذات هيكل علوي دوار مدى دورانه   842952     غيرها ----   842951 9 9 0     محمالت بسالسل ----   842951 9 1 0    : غيرها ---        محمالت مصممة خصيصا للمناجم أو لغيرها من األشغال المماثلة ---   842951 1 0 0    :بمجارف أمامية ـ ـ  محمالت ومحمالت   842951    :ـ مجارف آلية وآالت استخراج، محمالت ومحمالت بمجارف آلية        آالت دك --   842940 9 0 0     غيرها ---   842940 3 0 0     محادل هزازة ---   842940 1 0 0    :رصف محادل --       :رصفـ آالت دك ومحادل   842940    ـ آالت كشط   842930 0 0 0     ـ آالت تمهيد وتسوية  842920 0 0 0    ـ ـ غيرها   842919 0 0 0    ـ ـ بجنازير    842911 0 0 0    :تسويةـ جرافات وجرافات       :الدفعمجارف آلية وآالت استخراج ومحمالت ومحمالت بمجارف وآالت دك ومحادل رصف ذاتية ، )سكرابير(وآالت تسوية وكشط ) انجلدوزرات(افات تسوية الطرق وجر) بلدوزرات(جرافات     84.29
  ـ آالت غرز أو نزع األوتاد   843010 0 0 0    :ات وطاردات ثلـج جارفأو الثقب، للتربة أو لخامات المواد المعدنية أو خامات المعادن؛ آالت غرز أو نـزع األوتاد؛    االستخراجآالت وأجهزة أخر، للتسوية أو التمهيـد أو الكشط أو الحفـر أو الدك أو الرص أو     84.30
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  ـ ـ غيرها   843069 0 0 0    ـ ـ آالت وأجهزة دك أو رص   843061 0 0 0    :ـ آالت وأجهزة ُأخر، غير ذاتية الدفع       ـ آالت وأجهزة ُأخر ذاتية الدفع   843050 0 0 0    ـ ـ غيرها   843049 0 0 0    ـ ـ ذاتية الدفع   843041 0 0 0    :ـ آالت ُأخر للحفر أو سبر األعماق      ـ ـ غيرها   843139 0 0 0    ـ ـ ذاتية الدفع   843031 0 0 0    :ـ آالت تكسير الصخر أو الفحم الحجري وآالت حفر األنفاق     رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
ود من  مع اآلالت واألجهزة الداخلة في البنلالستعمالأجزاء معدة حصرًا أو بصورة رئيسية     84.31

   خطاطيف، مقابض حاويات، مقابض أكياس، مقابض لفائف، مقابض بمشد و مقابض للفواضل---   843141 0 0 1    :ـ ـ قواديس، مجارف وقابضات وكالليب   843141 0 0    :84.30 أو 84.29 ، 84.26ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البنود        :84.30 إلى 84.25
  ظيف أو لتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية آالت لتن  843360م   84.33
   النبيذ أو السيدر أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلةوأجهزة لصناعةآالت   843510 0 0 0  84.35
  جة الحبوب أو البقول اليابسة  مما يستعمل في معال--   843780 0 0 9     مما يستعمل في مطاحن الحبوب أو البقول اليابسة --   843780 0 0 1    :ُأخرـ آالت وأجهزة   843780 0 0    :المزارعواألجهزة من األنواع المستعملة في أجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا اآلالت وآالت وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آالت     84.37
   لمعالجة وتحضير القهوة أو الشاي --   843880 1 0 0    :ـ آالت وأجهزة ُأخر   843880    ـ آالت وأجهزة لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضر   843860 0 0 0    ـ آالت وأجهزة لتحضير اللحوم   843850 0 0 0    ) الجعة(ـ آالت وأجهزة لصناعة البيرة   843840 0 0 0    ـ آالت وأجهزة لصناعة السكر   843830 0 0 0    شوكوالتة أو الكاكاو أو ال) الحلوى(ـ آالت وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية   843820 0 0 0     غيرها ---   843810 9 0 9    :الغذائية لصناعة العجائن --        غيرها ---   843810 1 0 9    :المخابز لصناعة منتجات --       :الغذائيةآالت وأجهزة لصناعة منتجات المخابز، أو لصناعة العجائن ـ   843810م     :الثابتةأو الدهون والزيوت النباتية   الحيوانية، لصناعة األغذية أو المشروبات، عدا آالت وأجهزة استخالص أو تحضير الدهون أو الزيوت آالت وأجهزة، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، للتحضير الصناعي أو     84.38
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   قوالب لصناعة العجائن الغذائية --   843890 0 0 1    :ـ أجزاء   843890 0 0     غيرها ---   843880 9 9 0     لتحضير أو لصناعة المشروبات ---   843880 9 1 0    : غيرها --      رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
ية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق آالت وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سليلوز    84.39   ـ آالت وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى   843930 0 0 0    ـ آالت وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى   843920 0 0 0    ـ آالت وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سليلوزية  843910 0 0 0           :المقوى 
   غيرها --   844010 9 0 0     آالت التجليد بواسطة اللصق --   844010 4 0 0     آالت خياطة الكتب أو الشباكات--   844010 3 0 0     آالت تجميع الورق --   844010 2 0 0     آالت طي الورق --   844010 1 0 0    :وأجهزةـ آالت   844010           :والدفاترليد الكتب والدفاتر، بما فيها آالت وأجهزة خياطة الكتب آالت وأجهزة لحبك وتج    84.40
، الصناديق، األنابيب، البراميل أو األوعية المماثلة بغير طريقة )الكراتين(ـ آالت وأجهزة صنع العلب   844130 0 0 0    ) المغلفات(ـ آالت وأجهزة لصنع األكياس أو األكياس الصغيرة أو الظروف   844120 0 0 0     غيرها --   844110 7 0 0     آالت قطع مستقيم --   844110 3 0 0     آالت قص طولي أو عرضي --   844110 2 0 0     آالت قص الورق ولفه على بكرات --   844110 1 0 0    ـ آالت وأجهزة قص   844110    :القص من جميع األنواع آالت وأجهزة ُأخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آالت وأجهزة     84.41   ـ آالت وأجهزة ُأخر   844180 0 0 0    ـ آالت وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولبة   844140 0 0 0    ولبة الق
، )84.65 حتى 84.56 العدد اآللية الداخلة فى البنود من باستثناء(آالت وأجهزة ومعدات     84.42 نات أو غيرها من عناصر طابعة؛ ألواح، إسطوانات أو غيرها لتحضير أو صنع األلواح، اإلسطوا ورواسم وألواح وإسطوانات، محضرة ألغراض ) ليتوغرافيا(من عناصر طابعة؛ أحجار طباعة  ليتوغرافيا، محضرة  وأحجار طباعةابعة أخر؛ ألواح واسطوانات ـ ألواح، اسطوانات وعناصر ط  844250م     :وأجهزة ومعداتـ آالت   844230 0 0 0    ):مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة(الطباعة     ألواح، اسطوانات وعناصر طابعة أخر ---   844250 0 0 1    ):مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة(ألغراض الطباعة 
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 رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
، وإن )الفاكس(؛ آالت طباعة أخر، آالت نسخ المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية 84.42البند آالت وأجهزة للطباعة بواسطة األلواح، االسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في     84.43 ـ آالت وأجهزة للطباعة بواسطة األلواح، االسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند       :ولوازمهاكانت مدمجة فيما بينها؛ أجزاؤها 

ن كانت مدمجة في ما إ، و)الفاكس ( أخر وآالت نسخ المستندات وأجهزة النسخ الهاتفيةـ طابعات       غيرها ---   84419 7 0 0     مستعملة في صناعة أشباه الموصالت ---   84419 4 0 0     لطباعة المواد النسجية---   84419 2 0 0    :ـ ـ غيرها   844319    ) غرافير(ـ ـ آالت طباعة بطريقة الحفر   844317 0 0 0    " افية الفليكسوغر" ـ ـ آالت الطباعة   844316 0 0 0    " الفليكسوغرافية"ـ ـ آالت طباعة بالحروف، عدا التي تغذى بلفات الورق، باستثناء آالت الطباعة   844315 0 0 0    " الفليكسوغرافية " ـ ـ آالت وأجهزة طباعة بالحروف تغذى بلفات ورق، باستثناء آالت الطباعة   844314 0 0 0    ا  غيره---   844313 9 0 0     سم 107 × 74 يتجاوز -- - --  844313 3 9 0     سم 107 × 74 سم وال يتجاوز 74 × 52 يزيد عن - ----   844313 3 5 0     سم 74 × 52 ال يتجاوز - ----   844313 3 1 0    : جديدة، ألوراق ذات مقاس - - --       مستعملة ----   844313 1 0 0    : تغّذى بصفائح الورق - --      :ـ ـ آالت وأجهزة أخر للطباعة باألوفست   844313    )المطوية غير حالته في سنتيمتر 36 يتجاوز ال اآلخر والجانب سنتيمتر 22 يـتجاوز ال جانبيها أحد (المكاتب في المستعمل النـوع من بصفائح تغـذى ،)أوفست( للطباعة وأجهزة  آالت--   844312000    بلفات تغذى ،)أوفست (اعةللطب وأجهزة آالت --   844311000    :84.42 ، قابلة )طباعة أو نسخ أو إرسال بواسطة الفاكس(   آالت تؤدي وظيفـــتين أو أكثر ـ ـ  844331    :بينها     غيرها ----   844332 9 9 0     آالت تؤدي وظيفة النسخ وتحتوي نظاما بصريا----   844332 9 3 0    ة    آالت تؤدي وظائف النسخ بواسطة مسح المستند األصلي والطباعة بطريقة الكهرباء الساكن----   844332 9 1 0    : غيرها ---       ) الفاكس( آالت النسخ الهاتفية ---    844332 3 0 0     آالت طابعة بنفث الحبر -----   844332 1 0 3    طابعات، يمكن أن تحتوي في نفس الظرف وحدات ذاكرة  -----   844332 1 0 2    : الحبر طابعات، يمكن أن تحتوي في نفس الظرف وحدات ذاكرة؛ آالت طابعة بنفث ----       : طابعات ---   844332 1 0    :عمل غيرها، قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو بشبكة ـ ـ  844332م      غيرها ----   844331 8 0 0    طريقة الكهرباء الساكنة  آالت تؤدي وظائف النسخ بواسطة مسح المستند األصلي والطباعة ب---   844331 2 0 0    للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو بشبكة عمل 
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  ـ ـ غيرها   844339   رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
         االصطناعيةآالت لبثق أو سحب أو تعديل البنية النسجية أو تقطيع، المواد النسجية التركيبية أو   844400  84.44
بما فيها آالت لف خيوط (لصناعة الخيوط النسجية؛ آالت لحّل أو لف المواد النسجية ية؛ آالت غزل أو زوي أو فتل األلياف النسجية وآالت ُأخر آالت لتحضير األلياف النسج    84.45 وآالت لتحضير الخيوط النسجية الستعمالها على اآلالت واألجهزة الداخلة في البندين ) اللحمة

  ـ غيرها   844590 0 0 0    وآالت حّل المواد النسجية) بما فيها آالت لف خيوط اللحمة (ـ آالت لف  844540 0 0 0    ـ آالت زوي أو فتل األلياف النسجية  844530 0 0 0    ـ آالت غزل المواد النسجية  844520 0 0 0    ـ ـ غيرها   844519 0 0 0    ـ ـ آالت سحب الفتائل   844513 0 0 0    ـ ـ آالت تمشيط الغزل   844512 0 0 0    ـ ـ آالت ندف   844511 0 0 0    :اف النسجية ـ آالت لتحضير األلي      :84.47 أو 84.46
  )أنوال(آالت نسج     84.46
  ) التوبير( التعفير المسننات أو المطرزات أو أصناف العقادة أو الضفر أو الشباك أوآالت وأنوال للمصنرات، آالت تجميع بغرز التصنير وآالت صنع خيوط البريم أو التول أو     84.47
؛ ) المواكيكمثل،أجهزة دوبي وأجهزة جاكار، موقفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير (84.47أو    84.46 أو 84.45 أو 84.44آالت وأجهزة مساعدة لالستخدام مع اآلالت الداخلة في البنود     84.48 جهزة الداخلة في هذا  حصرًا أو بصفة رئيسية لآلالت أو األستعماللالأجزاء ولوازم صالحة  "  نير النول " وكساوي آالت الندف واألمشاط ومساحب الخيوط والمواكيك والدرق مثل المغازل وطارات المغازل  (84.47 أو 84.46 أو84.45 أو84.44البند أو في البنود     غيرها---   884849009      المكوكات---   844849001     غيرها--   84484900    :المساعدة وأجهزتها آلالتها أو) األنوال(  أجزاء ولوازم آلالت النسج-       علب حّل المواد النسجية---   844839 0 0 1    :غيرها--   844839 0 0م     ـ ـ آلالت تحضير األلياف النسجية، عدا كساوي آالت الندف   844832 0 0 0    ـ ـ لوازم كساوي آالت الندف   844831 0 0 0    : أو آلالتها وأجهزتها المساعدة 84.45ـ أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة في البند       التها وأجهزتها المساعدة  أو آل84.44ـ أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة في البند   844820 0 0 0    ـ ـ غيرها   844819 0 0 0    مما يستعمل مع أجهزة الدوبي أو الجاكارـ ـ أجهزة دوبي وأجهزة جاكار؛ آالت وأجهزة الختزال أو نسخ أو ثقب أو شبك البطاقات بعد ثقبها   844811 0 0 0    :84.47 أو 84.46 ، 84.45 ، 84.44ـ آالت وأجهزة مساعدة لآلالت الداخلة في البنود       ) :وهياكلها وإبر التصنير
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  ـ ـ غيرها   844859 0 0 0     غيرها ---   844851 9 0 0     صفائح ---   844851 1 0 0    :وإبر وأصناف ُأخر مما يستعمل في تشكيل الغرز ) بالتينات(ـ صفائح ـ   844851    : أو آلالتها وأجهزتها المساعدة 84.47ـ أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة في البند      رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
  ة صنـع القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعات وأجهزآالت وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو الالمنسوجات، أثوابًا أو بأشكال معينة، بما فيها آالت   844900 0 0 0  84.49
"  آالت لتغطية النسج وغيرها من الحوامل لصناعة أغطية األرضيات، مثل مشمع األرضيات --   845180 1 0 0    :آالت وأجهزة ُأخر ـ   845180    ـ آالت لف أو حّل أو طي أو قص أو تسنين النسج  845150 0 0 0    ـ آالت غسل أو قصر أو صبغ   845140 0 0 0    )بما فيها مكابس التثبيت الحراري(ـ آالت ومكابس كي   845130000     غيرها ---   845129 0 0 9     لالستعمال الصناعي ---   845129 0 0 1    :ـ ـ غيرها   845129 0 0    :ـ آالت وأجهزة تجفيف       ـ أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة   845110 0 0 0    : أو تسنين النسج ؛ آالت لف أو حل أو طي أو قص" نوليوماللي" لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية األرضيات مثل مشمع األرضيات صنوعات الجاهزة من مواد نسجية وآالت أو تشريب الخيوط النسجية أو النسج أو الم أو طالء أو قصر أو صبغ أو تحضير أو تجهيز ) بما فيها مكابس التثبيت الحراري(أو كي أو كبس  لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف ) 84.50عدا اآلالت الداخلة في البند (آالت وأجهزة     84.51    غيرها --   845180 8 0 0     آالت تحضير أو تجهيز --   845180 3 0 0    ... ، إلخ" اللينوليوم
  ـ ـ غيرها   845229 0 0 0    ـ ـ وحدات ذاتية الحركة   845221 0 0 0    :ـ آالت خياطة ُأخر      :الخياطةخصيصا آلالت الخياطة؛ إبر آالت  أثاث وقواعد وأغطية مصممة ؛84.40لبند آالت خياطة، عدا آالت خياطة الكتب الداخلة في ا    84.52
  ـ آالت وأجهزة ُأخر   845380 0 0 0    ـ آالت وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف األحذية   845320 0 0 0    ـ آالت وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل أو الجلود   845310 0 0 0    :الخياطةأو غيرها من المصنوعات من الصالل والجلود، عدا آالت   األحذية آالت وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف     84.53
  ـ أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة   845410 0 0 0    :المعادنمن األنواع المستعملة في عمليات التعدين أو سبك  المصهورة، مغارف، قوالب صب السبائك وآالت صب المعادن، أجهزة تنقية وتحويل المعادن    84.54
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   غيرها --   845430 9 0 0     صب المعادن بالضغط  أجهزة--   845430 1 0 0    :المعادنـ أجهزة صب   845430    ـ قوالب صب السبائك ومغارف   845420 0 0 0   رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
  غيرها  --   845530 9 0 0     اسطوانات للعمل على البارد ---   845530 3 9 0    وعلى البارد اسطوانات للعمل بالحرارة؛ اسطوانات ارتكاز للعمل بالحرارة ---   845530 3 1 0    :مطروق من صلب --        من حديد صب --   845530 1 0 0    :التجليخـ اسطوانات آلالت   845530    ت تجليخ على البارد ـ ـ آال  845522 0 0 0    ـ ـ آالت تجليخ بـالـحـرارة، آالت تجليخ بالحرارة وعلى البارد معا   845521 0 0 0    :ـ آالت ُأخر      ـ آالت أنبوبية   845510 0 0 0    باالسطوانات للمعادن، واسطواناتها ) درفلة( آالت تجليخ     84.55
  غيرهاـ   845690    الماء بنفث تعمل التي القطع تآالـ   845650000    البالزما قوس بطريقة ـ تعمل  845640 0 0 0     غيرها --   845630 9 0 0     غيرها ---   845630 1 9 0     سلكي ---   845630 1 1 0    : ذات تحّكم رقمي --       :قة التفريغ الكهربائي ـ تعمل بطري  845630    ـ تعمل بالموجات فوق الصوتية   845620 0 0 0    ـ ـ تعمل باستخدام الحزم الضوئية أو الفوتونية اُألخر   845612 0 0 0    ـ ـ تعمل باستخدام حزم الليزر  845611 0 0 0    ـ تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية اُألخر       :االبالزمالكهربائية، أو بحزم اإلليكترونات، أو بالحزم األيونية أو بطريقة قوس الضوئية أو الفوتونية، أو فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيمائية عدد آلية لشغل جميع المواد باقتطاع المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم     84.56
  المعادن ذات محطة شغل مفردة وآالت ذات محطات شغل متعددة، لشغل مراكز تشغيل آلي، آالت    84.57
  تعمل باقتطاع المعدن) بما فيها مراكز الخراطة(مخارط     84.58
بما فيها (قتطاع المعدن، عدا المخارط أو اللولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق ا للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب أو التفريز ) بما فيها وحدات تشغيل بمزالق(عدد آلية     84.59   ـ ـ ذات تحكم رقمي   845921 0 0 0    :ـ آالت تثقيب ُأخر      ـ وحدات تشغيل بمزالق   845910 0 0 0    :84.58الداخلة في البند ) مراكز الخراطة
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  ـ آالت أخر للولبة الداخلية أو الخارجية   845970 0 0 0     غيرها ---   845969 9 0 0     آالت تفريز العدد ---   845969 1 0 0    ـ ـ غيرها   845969     غيرها ---   845961 9 0 0     آالت تفريز األدوات ---   845961 1 0 0    ـ ـ ذات تحكم رقمي   845961    :ريز ُأخرـ آالت تف      ـ ـ غيرها   845959 0 0 0    ـ ـ ذات تحكم رقمي   845951 0 0 0    ):على شكل ركبة(، بمنضدة )فريزة(ـ آالت تفريز        غيرها --   845849 0 0 0     ذات تحكم رقمي --   845941 0 0 0    :الثقوبـ آالت ُأخر لتعديل وضبط       ـ ـ غيرها   845939 0 0 0    ـ ذات تحكم رقمي ـ   845931 0 0 0    :الثقوبـ آالت ُأخر للتفريز مع تعديل وضبط       ـ ـ غيرها   845929 0 0 0   رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
   84.61أو منتجات الصقـل، عـدا آالت قطـع أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البند بواسطة أحجار الشحذ أو المواد الشاحذة ) سيرميت(المعادن أو الخالئط المعدنية الخزفية ة لتشذيب أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو إلجراء عمليات تجهيز ُأخر لشغل عدد آلي    84.60
  أو الخالئط المعدنية الخزفية، غير داخلة وال مذكورة في مكان آخر  التروس، عدد آلية للنشر أو القطع، وغيرها من العدد اآللية التي تعمل باقتطاع المعدن أو للتسوية أو تشـقيق أو تفريض أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان عدد آلية للمسح     84.61
لطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة؛ عدد آلية لشغل المعادن با) بما فيها المكابس(عدد آلية     84.62   المذكورة أعالهأو القص أو التخريم أو القرض؛ مكابـس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية، غير تلك  لشغل المعادن بالثني و التقويس أو الطي أو التقويم او التسوية ) بما فيها المكابس(
   الخالئط المعدنية الخزفية تعمل دون اقتطاع المادةعدد آلية ُأخر، لشغل المعادن أو    84.63
   غيرها ---   846420 1 9 0     للزجاج البصري ---   846420 1 1 0    : لشغل الزجاج --       :ـ آالت شحذ أو صقل   846420م      غيرها --   846410 0 0 9     غيرها -- -  846410 0 0 2    : آالت نشر الرخام --       :نشرـ آالت   84641000م     :أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد  عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحرير الصخري باألسمنت     84.64
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  ـ غيرها   846490 0 0 0     غيرها ---   846420 8 0 9     غيرها ----   846420 8 0 2    : آالت شحذ أو صقل الرخام ---       : غيرها --      رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
لتشغيل اآللي، دون تغيير األدوات العاملة أثناء ـ آالت يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات ا  846510م     :المماثلةلشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة ، )بما فيها آالت غرز المسامير أو التشبيك أو التغرية، أو التجميع بطريقة ُأخرى(عدد آلية     84.65   ـ ـ غيرها   846599 0 0 0     غيرها ---   846596 0 0 9     ذات تحكم رقمي ---   846596 0 0 1    :ـ ـ آالت شق أو تقطيع إلى شرائح أو قصاصات   846596 0 0     غيرها ---   846595 0 0 8    :ـ ـ آالت ثقب أو تلسين   846595 0 0    ـ ـ آالت ثني وتقويس أو تجميع   846594 0 0 0    ـ ـ آالت شحذ أو تنعيم أو تلميع   846593 0 0 0     غيرها ---   846592 0 0 9    ) :بالقطع( ـ ـ آالت مسح وتسوية، أو تفريز أو قولبة   846592 0 0     غيرها ----   846591 9 0 9     مم2000 آالت نشر أفقي، بنصال قابلة للحني، يفوق طول طاولتها ----   846591 9 0 1    : غيرها ---        غيرها ----   846591 2 0 9     غيرها -----   846591 2 0 2     لنشر الخشب -----   846591 2 0 1    : ذات تحكم رقمي ----       : مناشير دائرية ---        غيرها -----   846591 1 0 8    : غيرها ----        ذات تحكم رقمي ----   846591 1 0 1    : ذات شريط ---       :نشر ـ ـ آالت   846591     مراكز تصنيع -  846520 0 0 0     غيرها ---   846510 9 0 9    : بدون استعادة يدوية للقطعة بعد كّل عملية --        غيرها ---   846510 1 0 9    : باستعادة يدوية للقطعة بعد كّل عملية --       :العملياتهذه 
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 رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
 البنود من فيستعمال حصرًا أو بصورة رئيسية فى اآلالت الداخلة معدة لالأجزاء ولوازم     84.66

  ـ رؤوس تقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي تركب على العدد اآللية   846630 0 0 0     غيرها ---   846620 9 8 0     للمخارط ---   846620 9 1 0     : غيرها--        تركيبات للتصنيع ومجموع مكوناتها ذات القياسات الموحدة --   846620 2 0 0    :ـ  مثبتات المشغوالت   846620    : حوامل األدوات العاملة --       :ـ حوامل األدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح   846610    : نوع كانت أيية والعدد اآللية التي تدار باليد، من اآللية؛ حوامل العدد اليدواللقـم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي ترّكب على العدد ، بما  فيها حوامل العدد أو أدواتها العاملة ومثبتات المشغوالت ورؤوس 84.65 إلى 84.56
   مناشير ذات سالسل ـ   846781    :كهربائي مدمج بها عدد تستعمل باليد، تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكيًا أو بمحرك كهربائي أو غير     84.67
؛ آالت 85.15آالت وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند     84.68   ـ آالت وأجهزة ُأخر   846880 0 0 0    ـ آالت وأجهزة ُأخر تستعمل فيها الغازت  846820 0 0 0    ـ قصبات لحام توجه يدويا   846810 0 0 0    :وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن 
  جلة ـ صناديق نقد مس  847050 0 0 0    :حاسبة؛ صناديق نقد مسجلة آالت محاسبة، آالت ختم الطوابع، آالت إصدار التذاكر، وما يماثلها من اآلت، متضمنة آالت آالت حاسبة، آالت بحجم الجيب للتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات، ذات وظائف حاسبة؛     84.70
  لألوراق النقدية  موزع آلي --   847290 3 0 0    :ـ غيرها  847290م      آالت فرز أو طي المراسالت أو وضعها في ظروف أو لّفها بأشرطة --   847230 0 0 1    : أو ختم المراسالت، وآالت وأجهزة للصق أو إبطال الطوابع البريدية  و طي المراسالت أو وضعها في ظروف أو لّفها بأشرطة، آالت لفض أو غلق ـ آالت فرز أ  847230 0 0م     ) :بري األقالم، آالت التثقيب أو التشبيك لطبع العناوين، آالت صرف آلي لألوراق النقدية، آالت فرز النقود أو عدها أو تغليفها، آالت ستنسل، آالت ا، طــراز هيكتوغراف أو االستنساخمثــل آالت ( آالت وأجهـــزة أخــر للمكاتــب     84.72
  ـ آالت وأجهزة فرز أو غربلة أو فصل أو غسل   847410 0 0 0    :قوالب الصب من رملواألسمنت والمواد الجبسية أو غيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجن؛ آالت صنع فية  الصلب أو العجن الخزالمعدني؛ آالت تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود )أو المساحيـق   ذلك العجـن فيبما ( أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنيــة الصلبــة   آالت وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط وعجن، األتربة أو األحجار     84.74
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   غيرها --   847480 9 0 0     غيرها ---   847480 1 0 9    : آالت تكتيل أو قولبة أو تشكيل عجائن الخزف --       : ـ آالت وأجهزة ُأخر   847480م      غيرها ---   847439 0 0 9    : ـ ـ غيرها   847439 0 0  م     دورة في الساعة 40درة تتجاوز  مراكز تغليف، متحركة، ذات ق---   847432 0 0 1    : ـ ـ آالت وأجهزة خلط المواد المعدنية بالقار   847432 0 0  م     لترا 600 تتجاوز سعتها ---   847431 1 0 9     ذات تعييـر آلـي ----   847431 0 0 2    : لترا 600 ال تتجاوز سعتها ---       :ـ ـ خالطات الخرسانة أو المالط   847431 0 0  م    :ـ آالت خلط أو عجن       غيرها --   847420 0 0 9    :ـ آالت وأجهزة جرش أو سحق   847420   رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
  ـ ـ غيرها   847529 0 0 0    ـ ـ آالت صنع األلياف البصرية وأشكالها األولية   847521 0 0 0    :ـ آالت وأجهزة لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة      ف، في أغلفة زجاجية الخاطـ آالت تجميع المصابيح أو األنابيب أو الصمامات الكهربائية أو اإللكترونية، أو مصابيح إحداث الضوء   847510 0 0 0    : بالحرارة الضوء الخاطف، في أغلفة زجاجية؛ آالت وأجهزة لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته  أو الصمامات الكهربائية أو اإللكترونية أو مصابيح إحداث آالت تجميع المصابيح أو األنابيب    84.75
   غيرها ---   847780 1 9 0    ٭  آالت لتحويل الراتنجات المجددة ---   847780 1 1 0    : آالت لصنع المنتجات اإلسفنجية أو الخلوية --       :ـ آالت وأجهزة ُأخر   847780     غيرها ---   847759 8 0 0     مكابس ---   847759 1 0 0    :ـ ـ غيرها   847759            ـ لقولبة أو تلبيس اإلطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل األنابيب الداخلية الهوائية ـ  847751 0 0 0    :ـ آالت قولبة أو تشكيل ُأخر      ـ آالت قولبة بالتفريغ الهوائي وآالت تشكيل حراري أخر   847740 0 0 0    ـ آالت قولبة بالنفخ   847730 0 0 0    ـ أجهزة تشكيل بالبثق   847720 0 0 0    ـ آالت قولبة بالحقن   847710 0 0 0    :اخلة في مكان آخر من هذا الفصل دآالت وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة وال     84.77
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   غيرها ---   847780 9 9 0     آالت تقطيع وآالت تشقيق ---   847780 9 5 0    ٭  مخّلطات، معجنات وخضاضات سوائل ---   847780 9 3 0     آالت تقطيع ---   847780 9 1 0    : غيرها --      رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
  ـ آالت وأجهزة   847810 0 0 0           :الفصل أجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا آالت و    84.78
خر من هذا آآالت وأجهزة آلية ذات وظيفة قائمة بذاتها، غير مذكورة وال داخلة في مكان     84.79 أو ألواح األلياف، من الخشب أو غيرها من المواد " الجزيئات " ـ مكابس لصنع ألواح الدقائق   847930     أو تحضــير الدهون والزيوت الحيوانية أو الدهون والزيوت النباتية الثابتةالستخالصـ آالت وأجهزة   847920 0 0 0    ة أو البناء واألشغال المماثلة ـ آالت وأجهزة لألشغال العام  847910 0 0 0           :الفصل  رات  في صناعة الداأساسا أووتوماتيكية لوضع المكونات اإللكترونية تستعمل حصريا أ أجهزة ---   847989 7 0 0    " أجهزة التشحيم المركزي "  أجهزة تعرف بـ ---   847989 6 0 0     دعامات مناجم متنقلة تعمل هيدروليكيا---   847989 3 0 0    :ـ ـ غيرها  847989م     أو تحريك أو استحالب ـ ـ آالت وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو تجانس   847982 0 0 0    ـ ـ لمعالجة المعادن، بما في ذلك أجهزة لف وشائع األسالك الكهربائية   847981 0 0 0     غيرها-  847971000     من النوع المستعملة في المطارات-  847971000    :ـ آالت وأجهزة آلية ُأخر      ـ أجهزة تبريد هــواء تعمــل بالتبخــير   847960 0 0 0    ، غير مذكور وال داخل في مكان آخر )روبوت(ـ انسان آلي صناعي   847950 0 0 0    ـ آالت وأجهزة لصنع الحبال أو األمراس   847940 0 0 0     غيرها --   847930 9 0 0     مكابس --   847930 1 0 0    :عالجة الخشب أو الفلين الليفية وآالت ُأخر لم    غيرها ----   847989 9 7 9     آالت وأجهزة للطالء بالمينا وتزيين المنتجات الخزفية ----   847989 9 7 4     لترا 10.000 تفوق سعتها -----   847989 9 7 2    : مزفتات ----       : غيرها ---       المندمجة
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 رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
عدا قوالب صب (ب للمعادن صناديق قولبة لصب المعادن؛ قواعد القوالب؛ نماذج قولبة؛ قوال    84.80   ـ ـ غيرها   848079 0 0 0    ـ ـ للقولبة بالحقن أو بالضغط   848071 0 0 0    :ـ قوالب المطاط أو اللدائن      ـ قوالب المواد المعدنية   848060 0 0 0    ـ قوالب الزجاج   848050 0 0 0     غيرها ـ ـ  848049 0 0 0    ـ ـ للقولبة بالحقن أو بالضغط   848041 0 0 0    :ـ قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية       ـ صناديق قولبة لصب المعادن   848010 0 0 0    :أو للكربيدات المعدنية أو الزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن ) السبائك
جهاز تسخين الغاز وعمودين زناد ال تقّل طاقتهما عن  بار تشتمل على 76/20 محطة للزناد ----   848110 0 5 1    : محطات للزناد تعمل بالغاز ---       : مدمجة مع مرشحات أو جهاز تشحيم --       :ـ صمامات تخفيض الضغط   848110    ) :ترموستاتية(أو األوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات الحرارية لخزانات والدنان أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من األدوات المماثلة للمواسير والمراجل وا    84.81

 بار تشتمل على أجهزة تسخين الغاز وعمودين زناد ال تقّل طاقتهما عن 76/20 محطة للزناد -----   848110 1 9 1    : محطات للزناد تعمل بالغاز ----       : من حديد صب أو صلب ---       : غيرها --       ساعة  / 3 ن م15.000
 بار تشتمل على أجهزة تسخين الغاز وعمودين زناد ال تقّل طاقتهما عن 76/20 محطة للزناد -----   848110 9 9 1    : محطات للزناد تعمل بالغاز ----       : غيرها ---       ساعة  / 3 م ن15.000
   صمامات عربات ------   848180 6 9 1    : غيرها-----        صمامات عربات ------   848180 6 3 1    : من صلب -----        صمامات عربات ------   848180 6 1 1    : من حديد صب -----       :  حنفيات وصمامات ذات معابر مباشرة ----       :غيرها  ---       : غيرها --       :ـ أدوات ُأخر من حنفيات وعناصر مماثلة   848110م     ساعة  / 3 ن م15.000
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 رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
  ر  الستعماالت أخ----   848340 5 9 9    : غيرها ---        للعربات السيارة ----   848340 5 1 9    :السرعة مخفضات، مضاعفات وعلب تغيير ---       :ومغيرات السرعة مخفضات، مضاعفات --       848340نظام تدوير كامل لفرن االسمنت من رقم التعريفة  -  848340م     :التعشيقات الهيدروليكية المغيرات ذات على حدة؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة، بما فيها ـ تروس وعجالت االحتكاك، عدا العجالت المسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة   848340م     ) : بما فيها الوصالت المفصلية (  ك؛ معشقات ووصالت مناولة ألعمدة الحركة  إطار مشترفيللحركة، بما فيها البكر السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية؛ طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة  ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات براغيتروس وعجالت االحتكاك؛  وسبائك؛ يوكرنكات؛ كراس) أعمدة الكامات واألعمدة المرفقية بما فيها ( أعمدة نقل الحركة     84.83
  .) أ. ف. ك (750ـ ـ تزيد قدرتها عن   850164 0 0 0    .) ٭ أ. ف. ك (750وال تتجاوز  .) أ. ف. ك (375ـ ـ تزيد قدرتها عن   850163 0 0 0    .)  أ. ف. ك (375تجاوز توال .) أ. ف. ك (75ـ ـ تزيد قدرتها عن   850162 0 0 0    .)أ. ف. ك( كيلو فولت أمبير 750ـ ـ ال تزيد قدرتها عن   850161    :ـ محركات ُأخر ذات تيار متناوب، متعددة األطوار       كيلو واط 75ـ ـ تزيد قدرتها عن   850153    واط كيلو 375ـ ـ تزيد قدرتها   850134 0 0 0     واط  كيلو375 واط وال تتجاوز  كيلو75ـ ـ تزيد قدرتها عن   850133 0 0 0     كيلو واط75 واط وال تتجاوز 750ـ ـ ال تزيد قدرتها عن   850132 0 0 0    :ـ محركات ُأخر ذات تيار مستمر؛ مولدات التيار المستمر      ) :عدا مجموعات توليد الكهرباء(محركات ومولدات كهربائية     85.01
  ـ مغيرات دوارة كهربائية   850240 0 0 0    :مجموعات توليد كهرباء ومغيرات دوارة كهربائية     85.02
و وشائع تأثير كهربائي ) مثل، مقومات التيار(محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة     85.04    من األنواع المستعملة مع آالت المعالجة الذاتية للمعلومات---   850440 3 0 1    : من األنواع المستعملة مع أجهزة االتصاالت، وآالت المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها --       : آالت المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها-      :ئية ساكنة ـ مغيرات كهربا   850440م     ) أ. ف. ك (500ـ ـ تزيد قدرتها عن   850434 0 0 0    ) أ. ف. م (40 وشائع مراكز محايدة لمحوالت ال تقّل قدرتها عن ---   850433 0 0 1    ) :أ. ف. ك (500 وال تتجاوز) أ. ف. ك (16ـ ـ تــزيد قدرتها عن   850433 0 0  م    : ـ محوالت ُأخر      ية مع لوازم تمثل وحدة وظيف) أ. ف. م (40 ال تقّل قدرتها عن ---   850423 0 0 1    ) :أ. ف. ك (10.000ـ ـ تزيد قدرتها عن   850423م     :ـ محوالت ذات عوازل كهربائية سائلة      ) :محثات(
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  ت كهربائية ساكنة أخرمغيرا٭       خزائن متغيرة٭      رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
مل ذات أو دائمة؛ وصالت مناولة للحركة ومعشقات ومغيرات السرعة وفرا كهربائية مغناطيسيةمغنطتها؛ أظرف وكالبات، ملزمات وما يماثلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسيات كهربائية؛ مغناطيسات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة بعد     85.05    رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية --   850590 5 0 0    :ـ غيرها، بما في ذلك األجزاء   850590م     :غناطيسية كهربائية فرامل ذات م --   850520001    : وصالت مناولة للحركة ومعشقات ومغيرات السرعة ذات مغناطيسية كهربائية --   850520 0 0    :ـ  وصالت مناولة للحركة ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية       :مغناطيسية كهربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية 
بما في ذلك العاملة بالحث الكهربائي أو بحجز الشحنة (أفران كهربائية للصناعة أو للمختبرات     85.14 عالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث ؛ أجهزة أخر للصناعة أو للمختبرات لم)الكهربائية   لمـواد بالحرارة تعمل بالحث أو بحجز الشحنة ـ أجهزة أخر لمعالجــة ا  851440 0 0 0     غيرها ---   851430 8 0 9     غيرها --        لتجميع الدارات المطبوعة أو لصناعة الدرات المطبوعة أساسا أو من األنواع المستعملة حصريا --   851430 200    :ـ أفران ُأخر   851430 م       تعمل بحجــز الشحنة --   851420 8 0 0      ائي       أفران تعمل بالحث الكهربــ--   851420 1 0 0    ـ أفران تعمل بالحث الكهربــائي أو بحجــز الشحنة  851420     غيرها --   851410 8 0 0     )المباشربالتسخين غـــير (ـ أفــران ذات مقاومة حـرارية       851410 م    :أو بحجز الشحنة  الكهربائي
بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز (آالت وأجهزة لحام كهربائية،وإن كانت قادرة على القطع     85.15 " أو بنبضات مغناطيسية أو بأقواس البالزما أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزم إلكترونات  أو تعمل بحزم الليزر أو بغيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية ) المسخن كهربائيًا ؛ آالت وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن أو الخالئط الخزفية المعدنية "الغاز المؤين    ـ ـ ذاتية الحركة كليًا أو جزئيا  851531    ):ما فيها أقواس البالزما(ـ آالت وأجهزة لحـام بطريقة األقواس       ـ ـ غيرها   851529 0 0 0    ـ ـ ذاتية الحركة كليًا أو جزئيًا   851521 0 0 0    :ـ آالت وأجهزة لحام المعادن بالمقاومة       ـ ـ غيرها   851519 0 0 0    ـ ـ مسدسات ومكاوي اللحام   851511 0 0 0    ) : عيدان لحام قاسية أو لينة ( ـ آالت وأجهزة اللحام بمعادن مالئة       ) :المصهورة(
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  :ـ آالت وأجهزة ُأخر   851580     غيرها ---   851539 9 0 0    :غيرها ـ ـ   851539م    رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
 تعمل بشرائط ممغنطة على بكرات و تسمح بتسجيل وإذاعة الصوت، إما بسرعة وحيدة بـ ------   851981 8 1    : غيرها -----        لالستعمال الصناعي -------   851981 7 5 1    : غيرها ------   851981 7 5     لالستعمال الصناعي --------   851981 6 1 1    : غيرها -------   851981 6 1    : بمضّخم للصوت وبواحد أو أكثر من مكبرات الصوت، مدمجة ------       : على أشرطة كاسيت -----       : أجهزة أخر لتسجيل وإذاعة الصوت ، على شرائط ممغنطة ----       : أجهزة أخر ---        لالستعمال الصناعي -------   851981 4 5 1    : غيرها ------   851981 4 5     لالستعمال الصناعي --------   851981 3 5 1    : غيرها -------   851981 3 5    : بنظام قراءة بأشعة الليزر ------       : غيرها -----        لالستعمال الصناعي -------   851981 2 5 1    : غيرها ------   851981 2 5     لالستعمال الصناعي -------   851981 2 1 1    : بنظام قراءة تناظري ورقمي ------   851981 2 1    : مشغالت أشرطة كاسيت، أخر -----       : أجهزة أخر إلذاعة الصوت ----       : الصوت ، غير متضمنة جهاز تسجيل) كاسيتأشرطةبما في ذلك مشغالت (  أجهزة إذاعة الصوت ---       :ـ ـ تعمل بوسائط ممغنطة أو بصرية أو شبه موصالت       :ـ أجهزة أخر  851981م     :أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت     85.19

  اعي  لالستعمال الصن-----   851989 1 9 1    : غيرها ----   851989 1 9    : أجهزة إذاعة الصوت ال تحتوي على أجهزة تسجيل الصوت ---       :ـ ـ غيرها   851989م      ناسخات أشرطة كاسيت لالستعمال المهني -----   851981 9 5 1    : غيرها ----   851981 9 5     لالستعمال الصناعي -------   851981 8 5 1    : غيرها ------   851981 8 5     لالستعمال الصناعي -------   851981 8 1 1    :ثانية مشتركة حصرا مع سرعات أقّل منها / سم19ثانية أو بسرعات متعددة تكون سرعة /  سم19
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   لالستعمال الصناعي أو المهني ----   851989 9 0 1    : غيرها ---   851989 9 0   رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
والوسائط " بطاقات ذكية"اسطوانات، أشرطة، أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة     85.23 ن كانت مسجلة، بما في ذلك القوالب إاألخر لتسجيل الصوت أو الظواهر األخرى، و   ت للمعلوما تحتوي على معطيات أو على تعليمات، من األنواع المستعملة في آالت المعالجة الذاتية ----   852380 9 1 1    :الصورة   إلذاعة الظواهر األخرى عدا الصوت أو---   852359 9 1    : غيرها --       :ـ  غيرها   852380    :37ناعة األقراص، باستثناء المنتجات الداخلة في الفصل واالسطوانات األم لص
للتحكم في كاميرا المراقبة بمحطات االستخالص " بان وتيلت"آلة إلصدار اإلشارات نظام ٭       كاميرا مراقبة ممرات االستخالص بالطرقات السيارة ٭       ات مشتملة على جهاز تسجيل   كاميرات لنقل الصور عبر األنترن----   852580 9 9 1    غيرها ---       : كاميرات فيديو مسجلة --        كاميرات لنقل الصور عبر األنترنات----   852580 1 9 1    : غيرها ---       : كاميرات تلفزيونية --       :ـ كاميرات تلفزيونية و كاميرات رقمية و كاميرات فيديو مسجلة   852580م     ـ أجهزة إرسال مشتملة على أجهزة استقبال   852560 0 0 0    ـ أجهزة إرسال   852550 0 0 0    :تسجيل وإذاعة الصوت؛ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة أجهزة إرسال بالراديو لإلذاعة أو للتلفزة، وإن كانت تحتوي على أجهزة استقبال أو أجهزة     85.25   كاميرا داخلية لمراقبة االستخالص بالطرقات السيارة ٭       لمراقبة االستخالص بالطرقات السيارة كاميرا خارجية ٭       مجموعة كاميرا لمراقبة االستخالص بالطرقات السيارة٭       بالطرقات السيارة 
   84.71الداخل في البند ـ ـ من األنواع المعدة لالستعمال حصرًا أو بصورة رئيسية مع نظام المعالجة الذاتية للمعلومات   852861 0 0 0    : ـ  أجهزة عرض الصور        84.71الداخلة في البند من األنواع المعدة لالستعمال حصرًا أو بصورة رئيسية مع نظام المعالجة الذاتية للمعلومات ـ ـ   852851 0 0 0    : ـ  شاشات عرض أخر       84.71الداخلة في البند ـ ـ من األنواع المعدة لالستعمال حصرًا أو بصورة رئيسية مع نظام المعالجة الذاتية للمعلومات   852841 0 0 0    :ـ شاشات عرض ذات أنبوب أشعة كاثودية      ) :فيديو(الصورة  أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت أو أو) راديو(أجهزة استقبال اإلرسال التلفزي، وإن كانت مشتملة على أجهزة استقبال اإلذاعة شاشات عرض وأجهزة عرض الصور، غير مشتملة على أجهزة استقبال اإلرسال التلفزي؛     85.28



  1111صفحـة   2017 أفريل 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   29عــدد 

   باأللوان -- --  852869 9 9 0    : غيرها ---       :ـ ـ غيرها   852869م    رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
 إلى 85.25أجزاء معدة لالستعمال حصرًا أو بصورة رئيسية مع األجهزة الداخلة في البنود من     85.29

          ألجهزة استقبال اإلرسال اإلذاعي -----   852910 3 9 9    : غيرها ----       : اإلذاعي والتلفزي اإلرسال هوائيات خارجية ألجهزة استقبال ---       : هوائيات --       : ه األصناف ـ هوائيات وعاكسات هوائيــات من جميع األنواع؛ أجزاء معدة لالستعمال مع هذ  852910م      :85.28
لتوتر بما في ذلك المقاومات المتغيرة ومقاومات قياس فرق ا(مقاومات كهربائية غير حرارية     85.33 ) بما في ذلك المقاومات المتغيرة ومقاومات قياس فرق التوتر(ـ مقاومات متغيرة من أســـالك ملفوفة       ") :الجهد"    غيرها --   853340 9 0 0     واط 20قدرة ال تزيد عن   معدة ل--   853340 1 0 0    ) :بما في ذلك المقاومات المتغيرة ومقاومات قياس فرق التوتر(ـ مقاومات متغيـرة أخر   853340    ـ ـ غيرها   853339 0 0 0    :
، لتوّتر يزيد )كهربائية ووصالت أخر وعلب التوصيلالصدمات الكهربائية ووصالت المآخذ الوالقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات التوتر الكهربائي وأجهزة امتصاص مثل المفاتيح والمنصهرات (أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية     85.35    مانعات الصواعق --   853540 0 0 1    :ـ مانعات صــواعق ومحددات توّتر وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية   853540 0 0 م     مفاتيح تقسيم ---   853530 9 0 1    : غيرها --        مفاتيح تقسيم ---   853530 1 0 1    ) :ف.ك (72.5 لتوّتر يقـّل عن --       : ـ مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار الكهربائي   853530م      موصالت التيار الكهربائي لمحطات الضغط العالي -   قاطعات---   853529 0 0 1    :ـ ـ غيرها   853529 0 0  م     موصالت التيار الكهربائي لمحطات الضغط العالي -   قاطعات---   853521 0 0 1    ) :ف.ك( كيلو فولت 72.5ـ ـ لتوّتر يقل عن   853521 0 0  م    :ـ قاطعات تيار كهربائي ذاتية الحركة       : فولت 1000عن 
مثل، المفاتيح أو ( أجهزة كهربائية لوصل و قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدارات الكهربائية     85.36   ف لفتح األبواب لغرف المراقبة بمحطات االستخالص بالطرقات السيارة كاش٭        غيرها ----   853650 8 0 9    : غيرها ---       : غيرها --       :ـ مفاتيح كهربائية أخر   853650    :موصالت لأللياف البصرية و لحزم و حبال األلياف البصرية  فولت؛ 1000ومقابس وقواعد المصابيح ووصالت أخر وعلب التوصيل، لتوّتر ال يزيد عن ة ووصالت المآخذ الكهربائية متصاص الصدمات الكهربائياالمرحالت والمنصهرات وأجهزة 
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، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي 85.30  أو 85.35الداخلة في أحد البندين لوحات، مناضد، طاوالت، خزائن وغيرها من الحوامل مزودة بجهازين أو أكثر من األجهزة     85.37 ، أجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة التحويل 90ت داخلة في الفصل تتضمن أجهزة وأدوا    اإلطارات خزائن قابلة للبرمجة، للمراقبة والتحكم في خط إنتاج٭        خزائن تحّكم رقمية تحتوي نظام معالجة ذاتية للمعلومات --   853710 1 0 0    : فولت 1000ـ لتوتر ال يزيد عن   853710م      :85.17الداخلة في البند  
  كاشف معادن أو شبكات وملحقاته القتناء وخزن المعلومات ٭        غيرها --   854370 9 0 0    :ـ آالت وأجهزة أخر   854370م            علقة ـ آالت وأجهزة لطالء المعادن كهـربـائيـًا وللتحـليل الكهربائي أو لالنتقال الكهربائي للجزئيات الم  854330 0 0 0    ـ مسرعات الجزيئات   854310 0 0 0    :الفصل آالت وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا     85.43
  كهربائيةقاطرات للسكك الحديدية، تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات     86.01
  بات تموينقاطرات ُأخر للسكك الحديدية؛ عر    86.02
  86.04عربات ذاتية الدفع للسكك الحديديـة أو ما يماثلها، عدا ما يدخل منها في البند     86.03
  ) ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك الحديدية التجارب التصليح وعربات ذات روافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعرباتمثل ورش (مركبات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، وإن كانت ذاتية الدفع     86.04
باستثناء ما يدخل منها في البند (الحديدية أو ما يماثلها، معدة الستعماالت خاصة، غير ذاتية الدفع، عربات سكك حديدية للمسافرين، غير ذاتية الدفع؛ عربات األمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك     86.05

86.04 (  
   عربات نقل الحبوب ----   860691 8 0 1    : غيرها ---       :ـ ـ مغطاة ومغلقة  860691    :ـ غيرها       :عربات سكك حديدية، لنقل البضائع، غير ذاتية الدفع     86.06
) بما فيها الكهروآلية(معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها؛ أجهزة آلية   860800  86.08 واألمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها، لإلشارة     غيرها -  860800 0 0 2    :أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات؛ أجزاؤها  البرية للطرق
   طن 100تفوق  حصان بخاري قادر على جر أو دفع حمولة 540ذو قوة جبائية تقدر بـ ) x 8 8(جرار طرقي ٭        رؤوس جرارات أو رؤوس مقطورات و جرارات ، من األصناف المستعملة في الموانئ ---   870120 1 0 1    : جديدة --       :ـ جرارات طرق ألشباه المقطورات   870120           ):87.09عدا العربات الجرارة الداخلة في البند (جرارات     87.01
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أو ) ديازل أو نصف ديازل( مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم االشتعال الداخلي فيها بالضغط --       :مصممة لالستعمال خارج الطرق العامة " دمبـر" ـ سيارات قالبة   870410م     ):2( لنقل البضائع سيارات    87.04 ) ديازال أو نصف ديازال(ـ غيرها، مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم االشتعال الداخلي فيها بالضغط       " الدمبر " ، بما فيها سيارات 3 م2 تتجاوز سعتها ---   870410 9 0 9    : غيرها --       " الدمبر " ، بما فيها سيارات 3 م2 تتجاوز سعتها ---   870410 1 0 9    :بالشرر    شاحنات مجهزة بصهريج قار لنقل الغازات السائلة ٭       : طن 20وز  طن وال يتجا5عن ) مع الحمولة القصوى(ـ ـ يزيد وزنها اإلجمالي القائم   870422م     :
  ) ارات الرش، سيارات الورش المتنقلة،  سيارات التصوير باألشعةسيارات الكنس، سيمثل، سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، (سيارات الستعماالت خاصة، غير ما كان منها معدًا بصفة رئيسية لنقل األشخاص أو البضائع     87.05
ديازال أو نصف (محركات ذات مكابس يتم االشتعال الداخلي فيها بالضغط  مجهزة ب87.04أو    87.03، 87.02؛ هياكل السيارات الداخلة في البنود 87.01 هياكل الجرارات الداخلة في البند -         :87.05 إلى 87.01هياكل مجهزة بمحركات للمركبات الداخلة في البنود من   870600  87.06 ديازال أو نصف ( مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم االشتعال الداخلي فيها بالضغط 87.04أو    87.03، 87.02؛ هياكل السيارات الداخلة في البنود 87.01هياكل الجرارات الداخلة في البند  ٭        :87.04الداخلة في البند  أو السيارات 87.02 للسيارات الداخلة في البند --   870600110م      :3 سم2800بالشرر سعة اسطواناتها تتجاوز  أو مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم االشتعال فيها 3 سم2500، سعة اسطواناتها تتجاوز )ديازال ركات ذات مكابس يتم االشتعال فيها  أو مجهزة بمح3 سم2500، سعة اسطواناتها تتجاوز )ديازال   3 سم2800بالشرر سعة اسطواناتها تتجاوز 
  من األنواع المستعملة في أرصفة محطات السكك الحديدية أو المطارات ربات سيارة، غير مزودة بأجهزة رفع لنقل البضائع لمسافات قصيرة، عربات جرارة  غيرها من ع----   870919 9 0 1    : غيرها ---       :ـ ـ غيرها   870919م      غيرها ---   870911 9 0 0     مصممة خصيصا لنقل المواد المشعة جدا ---   870911 1 0 0    :ـ ـ كهربائية   870911    :ـ عربات       :ملة على أرصفة محطات السكك الحديدية؛ أجزاء العربات المذكورة أعاله المستعأو المخازن أو الموانئ أو المطارات، لنقل البضائع لمسافات قصيرة؛ عربات جرارّة من األنواع   عربات، ذاتية الدفع، غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من األنواع المستعملة في المصانع     87.09
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  نصف مقطورات المبردة لنقل الفراخ٭   871640م      مقطورات الموانئ -------   871639 5 0 1    : غيرها ------       : غيرها -----       : جديدة -- --      :  غيرها ---       :ـ ـ غيرها   871639م     :وشبه مقطورات؛ عربات ُأخر غير آلية الدفع؛ أجزاؤها ) روادف(مقطورات     87.16
   أرصفة عائمة --   890790 0 0 1    : ـ غيرها   890790م     :رشاد والمنارات ومنصات اإلرساء وعوامات الربط أو اإلمنشآت عائمة ُأخر مثل  الطوافات والخزانات والصناديق الغاطسة إلرساء أساسات الجسور،     89.07
         أو اسطوانات الطباعة ) كليشيهات(ـ أجهزة التصوير من األنواع المستعملة لتحضير الرواسم   900610 0 0 0     : 85.39فريغ الداخلة في البند تضيىء بالتللتصوير الفوتوغرافي، بما فيها المصابيح واألنابيب الوماضة، عدا المصابيح واألنابيب التي ؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف )عدا آالت التصوير السينمائي(أجهزة التصوير الفوتوغرافي     90.06
) عدا السينمائية(؛ أجهزة فوتوغرافية )فانوس سحري(أجهزة عرض صور غير متحركة     90.08   غيرها  --   900850 0 0 9     أجهزة للتكبير أو التصغير --   900850 0 0 2    : و أجهزة للتكبير أو التصغير  أجهزة عرض صور-        :للتكبير أو التصغير 
ت مضيئة لفحص صور ـ أجهزة ومعدات ُأخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي؛ شاشا  901050 0 0 0    الطبع اآللي لألفالم المظهرة على لفات من الورق  الفوتوغرافي ـ أجهزة ومعدات للتظهير اآللي للورق بشكل لفات أو  األفالم الفوتوغرافية أوالسينمائية، أو أجهزة   901010 0 0 0    :رض مكان آخر من هذا الفصل؛ شاشات مضيئة لفحص صور األشعة السلبية؛ شاشات للعأجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي، غير مذكورة وال داخلة في     90.10   األشعة السلبية
بصرية، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر ) ميكروسكوبات(مجاهر     90.11   ـ مجاهر ُأخر   901180 0 0 0     غيرها --   901120 9 0 0    شبه الموصلة والشبيكات) الويفرز( مجاهر للتصوير المجهري الفوتوغرافي مزودة بتجهيزات مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائق --   901120 1 0 0    :ـ مجاهر ُأخر للتصوير المجهري الفوتوغرافي أو السنيمائي ومجاهر عرض الصور   901120     غيرها --   901110 9 0 0    وصلة والشبيكاتشبه الم) الويفرز( مزودة بتجهيزات مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائق --   901110 1 0 0    ) :ستريوسكوبية(ـ مجاهر مجسمة   901110    :عرض صور 
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  ) :ديفراكترجراف(مجاهر عـدا المجاهر البصرية؛ أجهزة انحراف     90.12
أدوات وأجهزة بصرية ُأخر، غير مذكورة وال لليزر؛ ) ديودات(ليزر، عدا الصمامات الثنائية أدوات الكريستال السائل التي ال تؤلف أصنافًا مشمولة في بنود أخر أكثر تخصيصًا؛ أجهزة     90.13     غيرها---   901380 9 0 9     مناظير مجسمة ---   901380 9 0 1    : غيرها --       : غيرها - --  901380300     أدوات الكريستال السائل ذات قوالب نشطة ---   901380200   : أدوات الكريستال السائل --       :ـ أدوات ومعدات وأجهزة ُأخر   901380    ة ليزر، غير الصمامات الثنائية لليزر ـ أجهز  901320 0 0 0    واألدوات واألجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر ؛ مناظير مصممة لآلالت )بيروسكوبات(ـ مناظير تحديد األهداف لألسلحة؛ مناظير األفق   901310    :داخلة في مكان آخر من هذا الفصل 
  ـ أجهزة وأدوات ُأخر   901580    ـ أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي  901540    ـ مقاييس االستواء  901530    )تاكيوميتر(جهزة مسح األرض وأ) ثيودوليت(ـ مزواة قياس الزوايا   901520    ـ مقاييس األبعاد  901510    :مقاييس األبعاد المحيطات وعلم خصائص المياه واألرصاد الجوية وعلم طبيعة األرض، باستثناء البوصالت؛ ولعلم تخطيط المياه، وعلم ) بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير(أجهزة وأدوات للمساحة     90.15
  بالتنفس أو باستئناف المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس االصطناعي وغيرها من أجهزة العالج   أجهزة للطب النفساني، أجهزة عالج باألوزون أو باألوكسجين أجهزة عالج آلي، أجهزة تدليك،     90.19م   الحقن واإلبر والمواسير وأنابيب القسطرة وما يماثلها وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر باستثناء ) سنتيغراف(بالومض أدوات وأجهزة للطب والجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص     90.18م    موازين --   901600 1 0 0    : كانت مزودة بصنجاتها أقّل، وإن سنتيغرام أو 5موازين حساسة، تبلغ حساسيتها   901600  90.16
  غيرها من أجهزة التنفس ٭       اإلصطناعي أو غيرها من أجهزة العالج بالتنفس  ـ أجهزة عالج باألوزون أو باُألوكسجين أو باستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس  902000 0 0 0 0 0م   90.20
   لالستعمال الصناعي ---   902219 0 0 1    :ـ ـ الستعماالت ُأخر   902219    ـ ـ غيرها، الستعماالت طبية أو جراحية أو  للطب البيطري   902214 0 0 0    ـ ـ غيرها، الستعماالت طب األسنان   902213 0 0 0     الستعماالت أخر ---   902212 0 0 9    الستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب البيطري  ---   902212 0 0 1    :يتحّكم بها كمبيوتر" المقطعي" ـ ـ أجهزة للتصوير الطبقي   902212 0 0    :والطاوالت والمقاعد للفحص أو العالج وما يماثلها " الشاشات " التحكم والستائر وصمامات األشعة السينية وموّلدات أخر لألشعة السينية وموّلدات الضغط العالي ولوحات ومناضد عة طبية  أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العالج باألشأجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت الستعماالت     90.22
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  ـ أنابيب أشعة سينية   902230 0 0 0    ـ ـ الستعماالت ُأخر   902229 0 0 0    جراحية أو لطب األسنان أو  للطب البيطري ـ ـ الستعماالت طبية أو   902221 0 0 0    :لطب األسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العالج باألشعةـ أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت الستعماالت طبية أو جراحية أو        غيرها  ---    902219 0 0 9   رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
، وال تصلح )مثال في التعليم أو المعارض(أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصًا للشرح   902300  90.23   لالستعمال ألغراض ُأخر
مثل، المعادن أو الخشب أو المواد النسجية أو الورق أو (أو الخواص اآللية اُألخر للمواد   أو القابلية لإلنضغاط أو المرونة ) مقاومة الشد(صالبة أو المتانة آالت وأجهزة الختبار ال    90.24   ) اللدائن
، مقاييس ضغط جوي )ترمومتر وبيرومتر(مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة ومقاييس حرارة     90.25 ، مسجلة أو غير مسجلة، وأي أدوات )هيجرومتروسيكرومتر( مقاييس رطوبة الجو ،)بارومتر(    غيرها -----   902580 8 0 9    : غيرها ----       ) هيجروميتر و سيكروميتر(  مقاييس رطوبة الجـو ورطوبة الهواء ----   902580 8 0 1    : غيرها ---        غيرها -----   902580 4 0 9    : غيرها ----       ) ٭ هيجروميتر  و بسيكروميتر( ييس رطوبة الجـو ورطوبة الهواء  مقا----   902580 4 0 1    : ألكترونية ---       : غيرها --       :ـ أجهزة ُأخر   902580     مقاييس حرارة ذات مزدوجة حرارية ----   902519 8 0 1    : غيرها ---       :ـ ـ غيرها   902519    :مشتركة منها 
، عدا )، عدادات الحرارة"مانوميتر"مثل، مقاييس الجريان، مقاييس االرتفاع، مقاييس الضغط (أو الغازات  أو الضغط  أو المتغيرات اُألخر في السوائل االرتفاعوأدوات لقياس أو لمراقبة وفحص الجريان أو أجهزة     90.26   ـ أجهزة وأدوات ُأخر   902680     غيرها ---   902620 8 0 0     مانوميتـر لولبي أو بغشاء مانوميتري معدني ---   902620 4 0 0    : غيرها --        ألكترونية--   902620 2 0 0    :ـ لقياس أو مراقبة وفحص الضغط   902620     غيرها ---   902610 8 9 0     مقاييس جريان السوائل أو الغازات ---   902610 8 1 0    : غيرها --        غيرها ---   902610 2 9 0     مقاييس جريان السوائل أو الغازات ---   902610 2 1 0    :  ألكترونية --       :ـ لقياس أو مراقبة أو فحص جريان أو ارتفاع السوائل   902610     :90.32 أو 90.28 أو 90.15 أو 90.14األجهزة واألدوات الداخلة في البنود 
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 رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
" بوالريمتر"ييس اإلستقطاب مثل، مقا(أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي     90.27 " سبيكترومتر"وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف " رفراكتومتر"ومقاييس انكسار األشعة  ختبار أو التوتر السطحي أو ما يماثلها؛ أجهزة وأدوات لقياس أو ا أو المسامية أو التمدد ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة )وأجهزة تحليل الغازات أوالدخان ؛ أجهزة )بما فيها مقاييس فترات التعرض للضوء(الصوت أو الضوء  أو الوحدات الحرارية ، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف )سبيكترومتر(ـ أجهزة  قياس أطوال موجة الطيف   902730 0 0 0    ) إليكتروفوريسيز(روماتوغرافي أو بالتغيير الكهربائي للتركيز ـ أجهزة التحليل بالفصل الك  902720 0 0 0     غيرها --   902710 9 0 0     ألكترونية--   902710 1 0 0    :ـ أجهزة تحليل الغازات أو الدخان       ):ميكروتوم(القطع العرضي للفحص المجهري  فوق (، باستخدام اإلشعاعات البصرية )سبكتروغراف(، أو لتسجيل الطيف )سبيكتروفوتومتر( وأجهزة أخر  ) rH( ومقاييس جهد األكسدة واالختزال  ) pH(  مقاييس الرقم الهيدروجيني----   902780 1 1 0    : ألكترونية ---       : غيرها --       ) لتحديد وقت التقاط الصور(  مقاييس كثافة الضوء --   902780 0 5 0    :ـ أجهزة ومعدات ُأخر   902780    ) فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء(ـ أجهزة وأدوات ُأخر تستخدم اإلشعاعات البصرية   902750 0 0 0    ) تحت الحمراءالبنفسجية أو المرئية أو  شبه الموصلة أو مع شاشات ) الويفرز(ة باالشتراك مع الرقائق أو للطبقات العازلة والموصلة المصّنع   أجهزة لتحليل الخاصيات الفيزيائية للمواد شبه الموصلة أو لشاشات عرض ذات بلورات سائلة ----   902780 1 3 0    لقياس التوصيل الكهربائي    ) ميكروتوم( أجهزة قطع عرضي للفحص المجهري --   902790 1 0 0    :؛ أجزاء ولوازم )ميكروتوم(ص المجهري ـ أجهزة قطع عرضي للفح  902790 م     غيرها ----   902780 9 9 0     مقاييس اللزوجة، مقاييس حساب المسامية و مقاييس التمدد ----   902780 9 1 0    : غيرها ---        غيرها ----   902780 1 7 0    عرض ذات بلورات سائلة 
   3 ن م250  لتدفق ال يقّل عن --   902810 0 0 1    :ـ عدادات غازات   902810م     :عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها     90.28
" تاكسيميتر"مثل عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات األجرة ( ات أخر عداد    90.29 ؛ مؤشرات السرعة، تاكومترات،  عدا )،عدادات المسافات وعدادات المسافات بالخطي  ؛ أجهزة اإلبطاء الظاهري للسرعة 90.15 أو 90.14األصناف الداخلة في البند  ، عدادات مسافات، وعدادات )تاكسيميتر(ات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات أجرة ـ عداد  902910 0 0 0    ) :ستروبوسكوب( وأجهزة تحليل الطيف ) أوسيلوسكوب ( أجهزة قياس التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية     90.30م   المسافات بالخطي وما يماثلها  ية، باستثناء العدادات الداخلة في وأجهزة وأدوات ُأخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائ   903090الفرعي واإلشعاعات الكونية وغيرها من اإلشعاعات المؤينة باستثناء األجزاء والتوابع الداخلة في البند  ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف األشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وغاما 90.28البند 
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  903190الفرعي أجهزة فحص األجسام بواسطة ظاللها الجانبية  باستثناء األجزاء والتوابع الداخلة في البند لفحص، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أجهزة وأدوات وآالت للقياس أو ا    90.31م  رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
   غيرها ---   903289 0 0 9     غيرها ----   903289 0 0 4    ) عدا مجموعات توليد الكهرباء(ت الكهربائية  منظمات ألنظمة الموّلدا----   903289 0 0 2    ٭  منظمات ذاتية الحركة لبطاريات العربات السيارة ----   903289 0 0 1    : منظمات ---       :ـ ـ غيرها   903289 0 0    :ـ ـ هيدروليكية أو بالهواء المضغوط   903281 0 0 0    :ـ أجهزة وأدوات ُأخر       ) مانوستات(ـ منظمات ضغط   903220 0 0 0    :أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي     90.32
مثل، مناضد العمليات أو الفحص (أثاث للطب أو للجراحة أو لطب األسنان أو الطب البيطري     94.02 مقاعد مماثلة ؛ مقاعد الحالقين و)واألسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب األسنان   مناضد العمليات الجراحية ٭       ٭  طاوالت العمليات الجراحية، الفحوصات الطبية وطاوالت مماثلة --   940290 0 0 2    :ـ غيرها   940290 0 0  م    : بجهاز للتوجيه والرفع معًا؛ أجزاء هذه األنواع
  ) سياليتيك(أجهزة إنارة معدة خصيصا لقاعات العمليات الجراحية ٭       :ئية ُأخر ـ أجهزة إنارة كهربا  940540م     :غيرالمذكورة وال الداخلة في مكان آخر من األصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها، مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعالنية مضيئة وغيرها ، وأجزاؤها، غير )ضواء الكاشفةبما فيها أجهزة تركيز األضواء وأجهزة األ(أجهزة إنارة     94.05
  مبان مسبقة الصنع أخرى لقاعة بيضاء معدة للصناعات الغذائية والصيدالنية ومخابر زرع األعضاء ٭       واد أخر  من م--   940600 8 0 0     غيرها ---   940600 3 8 0    : من حديد أو من صلب --        من خشب --   940600 2 0 0    : غيرها -       مساكن متنقلة -  940600 1 1 0    :مباني مسبقة الصنع   940600م   94.06
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  التجهيزات المصنوعة محليا  2القائمة عدد 
  ألواح أخرى متعددة الطيات متكونة من واجهتين من صفائح مضلعة وجوف عازل من مواد أخرى -   مم 40يساوي أو يفوق  ألواح متعددة الطيات متكونة من واجهتين من صفائح مضلعة وجوف عازل من البوليريتان ذات سمك - 73.08 730840م   المناجم، معدات مماثلة للمقاالت أو لهياكل المنشآت المؤقتة أو لدعامات)مساند(دعامات   73.05م    ـ أنابيب ومواسير ملحومة معدة لالستعمال للضخ والتنقيب عن المياه ولإلنشاءات البحرية  39.26م    ـ حاويات عازلة لنقل األسماك  39.25م    ـ خزانات وحاويات بالستيكية   39.23م        لتر200عن  صناديق بالستيكية لنقل الدواجن الحية ذات سعة تساوي أو تقل - رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات  

  730890م 

 حليب الطازج نقل ال لتر مخصصة لتركيبها على شاحنات 300ـ خزانات من صلب مقاوم للصدأ للحليب الطازج ذات سعة تفوق  73.09م   ـ حاويات حديدية    لتر300 أوعية من الصلب المقاوم للصدأ ذات سعة تتجاوز -    لتر 300 مستوعبات وحاويات من حديد تتجاوز سعتها - 73.09 730900.م  المستخرج تجهيزات لخزن الهيدروكربور-
  

 )جراجات( مضخات توزيع الوقود أو الشحومات من األنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب -  73.11 731100م   200صلب ذات ضغط بالكلغ يتجاوز  أوعية للغاز المضغوط أو المسيل من حديد صب أو حديد أو -  73.10م    لترا300 لترا وال تتجاوز 50ـ خزانات من صلب مقاوم للصدأ للحليب الطازج ذات سعة تساوي أو تفوق    ـ خزانات للحبوب     لتر800ـ حاويات من الصلب المقاوم للصدأ ذات سعة تفوق أو تساوي 
 84.13 841311م 

  لتر في الثانية40ب ال تتعدى  مضخات أخرى تعمل بالطرد المركزي ذات طاقة استيعا-  وحدة متركبة من مضختين للزيت الثقيل -
  841350م 

  ـ حاويات عازلة ومبردة لنقل األسماك  ـ حاويات مبردة   ـ غرف باردة ومتكونة من ألواح عازلة  انات مثلجة وحافظة من نوع الصناديق ـ خز ـ صناديق عازلة مخصصة لتركيبها على شاحنات النقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري   ـ صناديق عازلة مخصصة لتركيبها على شاحنات النقل المبرد للمنتوجات الفالحية والحليب الطازج ـ خزانات حليب  841899م   مم250 اللوحات العازلة التي يساوي سمكها أو يقل عن -  841869 م  حنفيات مبردة-  841869م   بيوت مبردة مكونة من لوحات عازلة ومجهزة بوحدات تبريد-  841861م   وحدات تبريد من النوع الذي يعمل بالضغط والتي تكون مكثفاتها مبادالت حرارية- 84.18 841850م  ن وواجهات عرض وصناديق أخرى، غيرها من األصناف المماثلة للتبريد أو التجميد خزائ-  841780م   فرن نفقي ذو سقف مسطح - 84.17 841720م   أفران المخابز بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت-  84ـ16 841620م   محطات حرق الوقود متعددة المطاحن -  84.14  841370م   3 م1مكابس هواء كهربائية قارة ذات سعة تفوق 

  84.18م   
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  موزع خطي -   سير ناقل بما فيها العمودي -    كلغ2000ـ روافع ذات قواديس ذات حمولة أقل من       كلغ600 تساوي أو تزيد عنـ مصاعد ذات حمولة  84.28 842810م   كلغ600ـ مصاعد ذات حمولة أقل من   842691م   آالت وأجهزة أخرى مصممة لتركيبها على عربات سيارة-  842619م   غيرها من الجسور المتحركة والهياكل الراقصة المتحركة- 84.26 842611م   جسور متحركة وهياكل رافعة متحركة على قواعد ثابتة- 84.24 842420م  مسدسات رش وأجهزة مماثلة -    ـ آالت وزن الدواب والمواشي   84.23م    ـ آالت وزن مخصصة حصرا لمخازن الحبوب  842389م   أطنان10 أطنان ولكن تقل عن 5 أجهزة وزن تتجاوز حمولتها - 84.23 842382م   كغ5000 أجهزة وزن ذات حمولة ال تتجاوز - 84.22 842240م  الت أجهزة أخرى لتعبئة أو رزم البضائع آ-    هراس للطين ذو اسطوانات مكملة - 84.20 842010م   آالت صقل وترقيق أو غيرها من آالت التجليخ- 84.19 841939م  مجفف سريع  رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
  

  847432م   آالت وأجهزة خلط المواد المعدنية بالغاز-  847431م   لتر600 خالطات الخرسانة وآالت رش اإلسمنت ال تتجاوز سعتها - 84.74 847420م  وانات  هراس للطين ذو اسط-    آالت لتلسين الخشب ذات دبوس واحد، غير ذات تحكم رقمي-  846595م   آالت لثقب الخشب ذات أداة واحدة، غير ذات تحكم رقمي -   ، غير ذات تحكم رقمي مم150 آالت لتفريز الخشب ذات أداة واحدة وال يتجاوز ارتفاع شغلها -   ، غير ذات تحكم رقمي  مم250 آالت لمسح الخشب ذات رأس واحد وال يتجاوز ارتفاع شغلها -  846592م  ، غير ذات تحكم رقمي مم2500 آالت لتسوية الخشب ذات رأس واحد وطول طاولة يقل عن -   846591م   آالت لنشر الخشب، بشريط، غير ذات تحكم رقمي - 84.65 846510م  ت للتلسين والمسح والتسوية ذات رأس واحد آال-  846420م  آالت شحذ أو صقل الرخام  84.64 846410م   آالت يدوية لقص الرخام باستثناء الهياكل أحادية أو متعددة الشفرة لقص كتل الرخام -  846291م   مكابس هيدروليكية أخرى لشغل المعادن واألشياء المعدنية- 84.62 846249م  فيها اآلالت المشتركة للتخريم أو القصللتخريم أو القضم بما ) بما فيها المكابس( غيرها من اآلالت - 84.60 846029م   آلة جلخ وتنعيم أوتوماتيكية لالسطوانات الهراسة -    ـ آلة لتشكيل العجين    الساعة/  كلغ 1200ـ غربال ذي طاقة تدقق     كلغ من العجين15ـ لفافة عجين ذات طاقة قصوى     مم600وانتين بـ ـ آالت العجن ذات إسط 84.38 843810م   لتر330ـ معجن بمذارة ذات طاقة برميل بـ      لتر600ـ موزعات أسمدة سعتها ال تتجاوز      ـ آالت نثر الغبار     ـ آالت تفتيت كتل التربة وآالت شق وفالحة التربة وآالت نزع األعشاب وآالت تقليب التربة   84.32م    ـ محاريث  842890 م شاحن آلي   842890م  )مجهزة بروافع(قوالب انقالب وتأرجح هيدروليكية كاملة : آالت وأجهزة أخرى 
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  قاطع ذو سلك أو مجموعة أسالك -   وحدة بتق وخلخلة -    مبلل ومخلط للطين والرمل-  847439م   موزعات بالغاز- رقم البند رقم التعريفة بيــان المنتجــات
  847480م 

قدرتها ) محركات ديزل أو نصف ديزل( مكبس يتم االشتعال فيها بالضغط  مجموعات توليد بمحركات ذات- 84.81 848110م   صمامات تخفيض الضغط- 84.80 848071م   قوالب لصب المطاط أو اللدائن للقولبة بالحقن أو بالضغط-  847989م   صندوق تغذية للهراس - 84.79 847989م  )آالت نثر الغبار( غيرها من اآلالت واألجهزة التي لها وظيفة خاصة -   كليلوفولت أمبير75تزيد عن 
 85.02 850211م 

قدرتها ) محركات ديزل أو نصف ديزل( مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم االشتعال فيها بالضغط -  بير كيلوفولت أم375 كليلوفولت أمبير لكنها ال تتجاوز 75تزيد عن 
  850212م 

تتجاوز ) محركات ديزل أو نصف ديزل( مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم االشتعال فيها بالضغط -   كليلوفولت أمبير375قدرتها عن 
  850213م 

 أمبير كيلوفولت 10.000 كيلوفولت أمبير ولكن ال تتجاوز 650درتها عن  محوالت ذات عوازل سائلة تزيد ق- 85.04 850421م   كيلوفولت أمبير650 محوالت ذات عوازل سائلة ال تزيد قدرتها عن -
  850422م 

  فولت1000أو التوزيع الكهربائي معدة لضغط ال يزيد عن  للتحكم 85.36و 85.35لوحات، طاوالت، مناضد وغيرها من حوامل تحتوي على عدة أجهزة داخلة في البندين  -  851740م  ...)المعدل، المغير لطبقة الصوت، مودم الخ(أجهزة أخرى ناقلة للشبكة  - 85.17 851730م  أجهزة توصيل متبادلة للهاتف أو البرق - 85.15 851539م  نفس الغاز المؤبنغيرها من آالت وأجهزة للحام المعادن بطريقة األقواس أو ت -  850440م   مغيرات كهربائية ساكنة-  850432م   كيلوفولت أمبير16 كيلو فولت أمبير ولكن ال تتجاوز 1 محوالت أخرى تزيد قدرتها عن -
 85.37 853710م 

 الحليب الطازج  لتر ومخصصة لنقل 300ـ شاحنات قابلة لتجهيزها بصهاريج من صلب مقاوم للصدأ ذات سعة تفوق        قابلة لتجهيزها بصناديق عازلة ومخصصة للنقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري ـ شاحنات  87.04م    ـ شاحنات قابلة لتجهيزها بصناديق عازلة ومخصصة للنقل المبرد للمنتوجات الفالحية والحليب الطازج  86.08 860800م  حواجز كهربائية  -  853720م   فولت1000أجهزة معدة لضغط يزيد عن  -
    

   ـ أسرة لإلنعاش    ـ أسرة لتقويم األعضاء    ـ طاولة للتشريح  94.02م   ـ مناضد إنعاش للوالدة المبكرة  90.16م   ميزان للمخابر  -  87.16م    صهاريج معدة لنقل الحليب الطازج -   سمنظفات بقوادي - 87.16 871639م  منظفات مائية مجرورة - 87.05 870590م  مفرغات خنادق -
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  الفالحة والصيد البحري التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الالزمة لقطاع   3القائمة عدد 
  ت وجذور مشاتل وشجيرا-   02.06م   ـ بصيالت ودرناب وسيقان أرضية  01.06م   ـ حيوانات أخرى أصيلة لإلنسال   06.01م   ـ الضأن والماعز األصيل لإلنسال   04.01م   ـ خنازير أصيلة لإلنسال   01.03م   ـ خيول أصيلة لإلنسال   01.01م   بيان المنتجات  عدد التعريفة  

 ـ قنوات للتسخين من بولي بروبيالن  17.39م
  ـ أنابيب من البوليتيالن صالحة للري قطرة قطرة مجهزة بقطار مندمج ومعدل   أنابيب لينة ومواسير مثقبة من البوليتيالن صالحة للري قطرة قطرة-

  23.39م 
  ـ شباك أنبوبية بالستيكية   لتر400ـ صناديق بالستيكية لنقل لحوم الدواجن ذات سعة تفوق    لتر200ـ صناديق بالستيكية لنقل الدواجن الحية ذات سعة تفوق    لتر مخصصة لنقل الخضر والغالل 250ت سعة تساوي أو تفوق ـ صناديق من البالستيك ذا  ـ حاويات لينة من البالستيك قابلة للنفخ 

  26.39م 

  ـ حاويات عازلة لنقل األسماك  ـ أقفاص لألرانب   صم لزراعة المشاتل داخل البيوت المكيفة 50ـ حاويات بالستيكية ذات قطر يتجاوز    شباك أنبوبية بالستيكية-   قرنفل  مشابك من بولي بروبيالن إلنتاج نباتات ال-   أقفاص عائمة من البالستيك لتربية األحياء المائية -    شباك بالستيكية إلنتاج بلح البحر -    صنتمترات10ـ طوافات صالحة للصيد البحري ذات قطر يساوي أو يفوق    صنتيمترات5 طوافات صالحة للصيد البحري ذات قطر يساوي أو يقل عن -   بتـ حاويات من بولي بروبيالن لتربية المشاتل داخل المنا
ومواسير مطاطية مبركنة صالحة للعفرتيات ولرافعات شباك الصيد والرافعات المجهزة على متن المراكب والرافعات ـ أنابيب   ـ أنابيب ومواسير مطاطية مبركنة صالحة للمحركات المائية والروافع ذات اإلسطوانات والدفوف  09.40م    ـ حبال من البالستيك  07.56م    أغشية بالستيكية للوقاية من األمطار معدة لغراسات الكروم -   07.54م   ر المثمرة مع مستلزمات تركيبها  أعمدة من خشب لشد شباك حماية النباتات واألشجا-   21.44م   ـ أقفاص عائمة من المطاط لتربية األحياء المائية   16.40م   وجهاز التحكم في حبال الصنانير " باوربلوك"

  08.56م 
  ـ أنابيب ومواسير غير ملحومة مستعملة للضخ والتنقيب عن المياه   73.04من م    مم ألقفاص تربية األسماك  15-  مم 8ـ شباك   ـ شباك قطنية إلنتاج بلح البحر  ـ شباك ناموسية لحماية التمور   ن ـ شباك بالستيكية لجني الزيتو ـ شباك بالستيكية واقية من البرد ومن العصافير   ـ شباك مضادة للبرد والشمس   ـ شباك لجني الثمار
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  ـ أنابيب ومواسير من صلب مقاوم للصدأ لتجهيز مصانع الحليب   73.06إلى  م   بيان المنتجات  عدد التعريفة
  ـ أبواب ونوافذ وألواح متعددة الطبقات عازلة خاصة ببناءات التربية الحيوانية   لتر30000ـ أحواض من صلب مقاوم للصدإ لتخزين الحليب ذات سعة تساوي أو تفوق  ـ صناديق الحضانة من منشآت معدنية المستغلة لتربية الخنازير   08.73م 
   لتر300لمياه ذات سعة تساوي أو تفوق  أحواض معدنية لتخزين ا-   ـ خزانات للحبوب  09.73م 
  لطيور ـ آالت تسخين لمحاضن ا  73.21م   ـ سالسل حديدية  15.73م   ـ مشابك من حديد أو من صلب مغلفة بمادة البالستيك معدة للصيد البحري  14.73م    لترا 40ـ أوعية حليب من صلب مقاوم للصدأ ذات سعة   ـ حاويات حليب من صلب مقاوم للصدإ  10.73م 
  73.26م 

  لصيد البحري ـ المحركات البحرية الخارجية ل  8.07م   بخارية) تربينات(ـ عنفات   84.06م   ـ وحدات إلنتاج األكسجين  84.05م   84.02 ـ أجهزة مساعدة المراجل الداخلة في البند  84.04م   ـ مراجل بخارية بأنابيب مائية  84.02م   ـ حاويات حليب من األلمنيوم    لترا40بيولوجية سعتها ال تفوق ـ أوعية كريو    76.12م   ـ مواصل وحلقات من صلب  حلبها ـ تجهيزات خاصة بتقليص حركة األبقار عند  ـ أعمدة من صلب لشد شباك حماية النباتات واألشجار المثمرة مع مستلزمات تركيبها   ـ أقفاص عائمة من صلب لتربية األحياء المائية   ـ أعمدة وأوتاد لتعريش العنب 
  نظماتهاـ دواليب وعنفات تعمل بقوة المياه وم  84.10م   ـ محركات ديازال ذات اسطوانة أو اسطوانتين خاصة بمضخات الري  )موتوكلتور(ـ محركات ديازال ذات اسطوانة أو اسطوانتين للجرارات الفالحية الصغيرة والجرارات الزراعية   ـ محركات لدفع مراكب الصيد البحري   84.08م 
  ـ محركات تعمل بالطاقة الهوائية  صالحة للمحركات المائية) االنظغاط الهوائي(ـ محركات تعمل بالطاقة الهوائية   ـ محركات تعمل بقوة المياه  84.12م 

  84.13م
  ـ مضخات وتوابعها لضخ األغذية لألسماك  ـ مضخات مائية للسوائل المبردة  ـ مضخات موزعة صالحة لمعدات الشحن الهيدروليكية على متن مراكب الصيد البحري  ـ المضخات الصالحة لتجفيف سند مراكب الصيد  ـ مضخات تعمل بالنفث للمحركات البحرية  ريد المحركات البحريةـ مضخات تب  ـ مضخات هيدروليكية للرفع صالحة للجرارات وآالت الحصاد  ـ مضخات كهربائية متعددة الخاليا غاطسة
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  بيان المنتجات  عدد التعريفة

  84.14م 
  ـ مضخات للتفريغ   ـ أجهزة تفريغ الهواء   ـ مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للجر  ـ مضاغط من األنواع المستعملة في أجهزة التبريد   ـ أجهزة لصناعة الثلج المعد للمحافظة على منتجات البحر  ـ مضاغط هواء أوغازعنفية  ـ مولدات ذات مكابس  هوائية لتربية األسماكـ مضخات 

  ـ أجهزة تكييف الهواء للبناءات المخصصة لغراسة الفطريات  ـ أجهزة تبريد وتجهيزات لتكييف الهواء لالستعمال داخل البناءات المعدة لتربية الحيوانات   ـ غرف عازلة معدة للتركيب صالحة إلنتاج الفطر ومجهزة بآليات معالجة الهـواء وكشف المعطيات الجـوية والتحكم فيها  84.15م 
    84.18 م

   لتر400 000ـ غرف مبردة ذات طاقة تتجاوز   ـ صفائح وألواح متعددة الطبقات وأبواب ونوافذ عازلة لبناءات تربية الحيوانات  ـ حاويات عازلة ومبردة لنقل األسماك  سة الفطرياتـ أجهزة تبريد للبناءات المخصصة لغرا  ـ مجموعات مبردة لغرف التبريد   حاويات مجرورة مبردة أفقية من الصلب المقاوم للصدأ -   ـ آالت ومعدات أخرى إلنتاج البرد غير المنزلية باستثناء الحاويات المبردة  ـ وحدات تبريد مخصصة لوسائل نقل منتوجات البحر والحليب الطازج 
  84.19م 

  ـ أجهزة غلق آلي للمناضد   ـ أدوات متعددة االختصاصات   ـ أدوات بكترويولوجية  ـ مصفاة   جياـ عدادات مراكز البكتريولو  ـ مجففات المواد الفالحية  ـ مبدالت حرارة صالحة لتربية األسماك
  ـ معدات ذات ضغط مائي عال لتنظيف مباني تربية الحيوانات  ـ معدات الري بالرش الصالحة للمساحات الكبرى    84.24م   ) الدواجن والمجترات الصغيرة(ـ آلة وزن أوتوماتيكية لمراقبة الحيوانات الحية   84.23م   ـ آالت لغسل الصناديق البالستيكية   84.22م   ـ آالت كهرومغناطيسية لتنقية المياه   ـ مصافي وأجهزة تصفية لتربية األحياء المائية  ـ جهاز عبور للتصفية  ـ جهاز تحلية  84.21م 
  ورافعات التحكم في الصنانير" باور بلوك"افعات ـ ر  ـ أجهزة رفع مركبة على المنشآت البحرية ورافعات شباك الصيد  84.25م 
   لتر600ـ موزعات أسمدة سعتها تتجاوز   ـ آالت البذر والغرس والشتل   84.32م 

    84.33م 
  ـ المكابس المجمعة للقش أو العلف  آالت وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية٭    آالت جني وحصد الجذور أو الدرنات٭   آالت وأجهزة دارسة أخرى٭    آالت حاصدة ـ دارسة٭   :ـ آالت وأجهزة أخرى للجني والحصاد   ـ أجهزة أخرى لحصاد الكأل  ـ أجهزة قص أخرى بما في ذلك قضبان القطع بمحرك التي تجر بالجرارات 
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  الت وأجهزة لصناعة النبيذ والسيدر وعصير الفواكه أو المشروبات المماثلةـ آ  84.35م    وأجهزة صناعة األلبانآالتـ   ـ آالت حلب  84.34م   بيان المنتجات  عدد التعريفة
  84.36م 

  ـ آالت هرس ورحي المواد العضوية   ـ أجهزة تفريخ لبيض النعام    بيضة 136ـ أجهزة تفريخ صناعية تفوق طاقة استيعابها   ـ أجهزة وآالت أخرى  ـ آالت وأجهزة تربية الطيور الداجنة غير أجهزة التفريخ والحضانة  ـ آالت وأجهزة لتحضير الغذاء والعلف المخلوط للحيوانات
  ـ معدات استغالل الخشب داخل الغابات   84.65م   عة شباك الصيد البحري ـ آالت لصنا  84.52م   ـ آالت لغسل شباك الصيد البحري  84.51م   ـ تجهيزات متكاملة لذبح وتنظيف الدواجن   84.38م   ـ أجهزة وآالت أخرى  ـ آالت لتنظيف أو فرز أو غربلة البذور أو البقول اليابسة  84.37م 
أذرع (مع أدوات قابلة للتبديل )  كهربائية-  هيدروليكية - هوائية( أدوات جمع الزيتون لالستعمال اليدوي ذات محرك مدمج -   ـ آالت لقطع الخشب الغابي  84.67م    )وأمشاط ومقصات
  84.79م 

  ـ آالت فرز و معايرة األسماك  ـ مخازن للحبوب  ـ أجهزة قيادة المراكب  بية األسماكـ مغذي آلي صالح لتر
  ـ جهاز توزيع مناطق التربية  ـ مضخات ضغط صالحة للمجاري الباردة  ـ حنفيات صالحة للمجاري الباردة   84.81م 
  85.01م 

  آلي عمودية ـ أجهزة غلق   85.14م   ـ جهاز رحي  85.09م   ـ مولد كهرباء صالح للصيد البحري باألضواء  85.04م   ـ محركات كهربائية صالحة للمضاغط   ـ محركات كهربائية غاطسة للمضخات الكهربائية   يقة بدون توابع لتحديد صدى الصوتدورة في الدق) 6000(آالف  حصان وذات سرعة ستة 25/1 وعشرين  وواحد من خمسة20/1ـ محركات كهربائية قوتها تتراوح بين واحد من عشرين 
  ـ أجهزة إرسال واستقبال للمالحة البحرية  85.25م   ـ حمام تسخين  85.17م   ـ خالط فورتاكس  ـ خالط مغناطيسي معد للتسخين  85.16م 
   وات صالحة للصيد البحري 1000 منأقل  فولت وذات قوة 50 أقل منـ مصابيح كهربائية ذات ضغط   85.39م   ـ مركز مراقبة الحرارة  85.31م    المشار إليها أعاله85.26 و85.25ـ أجزاء األجهزة المذكورة بالبندين   85.29م   ـ أجهزة طرفية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر األقمار الصناعية  ةستكشاف والمالحة البحري لالGPSـ مسابر وسونار وسكانمار والنظام المتكامل لتحديد المكان   ـ أجهزة رادار وأجهزة إرشاد بالراديو للمالحة البحرية  85.26م 
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  بيان المنتجات  عدد التعريفة
  التفريخـ شاحنات مجهزة بمعدات تفريخ وحضانة وآليات تحكم في الحرارة والرطوبة والتطهير صالحة لنقل الكتاكيت في طور     87.04م   ـ غيرها من الجرارات الفالحية  ـ جرارات بجنازير فالحية  )موتوكيلتور(ـ جرارات زراعية صغيرة   87.01م 
   متر وفي حدود مركب واحد لكل مشروع11ـ مراكب ذات محرك خارجي لمشاريع تربية األحياء المائية ال يتجاوز طولها   89.03م   ـ طائرات للرش الجوي  88.02م   ـ أنصاف المجرورات مبردة مستعملة لنقل الكتاكيت  ـ مجرورات ذاتية التعبئة صالحة للعلف  87.16م 
  ـ آالت قيس وتعديل مجاري البرد   90.26م   ـ أدوات قيس الكثافة ووزن السوائل الصالحة ألحواض تربية األسماك  90.25م   ـ ميزان دقيق  90.16م   ـ وحدة للتسجيالت الجيوفيزيائية   90.15م   ـ بوصالت بما فيها بوصالت المالحة، أجهزة وأدوات أخرى للمالحة البحرية وأجزاؤها  90.14م   ـ مجهر  90.11م   ـ عوامات ورماثات وغيرها من المنشآت العائمة   ـ رماث مضاد للدنافير   لإلغاثةصالحةلة للنفخ قاب) طوافات(ـ رماث   89.07م 
   منضدة الميكروبيولوجيا-   94.03م   ـ عداد الكتروني ألقفاص تربية األسماك  90.29م   ـ مركز حماية ميكروبيولوجي  ـ جهاز لقيس الحموضة  90.27م 
 ـ معدات صيد بالغوص   95.07م   ـ بناءات جاهزة معدة لتربية الدواجن  ت مكيفة متعددة األغطية ـ بيو  94.06م 

  
  ـ مفارخ لألحياء المائية  ـ وحدات لذبح وتنظيف األرانب  وحدات لذبح وتنظيف الدواجنـ   ـ وحدات لغسل وفرز ووزن الرخويات  :مختلفة
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 مة لقطاع الفالحة والصيد البحري محليا الالزةمصنوعالالتجهيزات  4القائمة عدد 
 ـ قنوات من بوليتيالن صالحة للري قطرة قطرة  بار 16 إلى 4 ذات ضغط من PVCـ قنوات من  39- 17م  ـ أبقار حلوب  01- 02م   بيان المنتجات  عدد التعريفة  
 39- 23م 

 ـ خزانات وحاويات بالستيكية  39- 25م   لتر   200عن  صناديق بالستيكية لنقل الدواجن الحية ذات سعة تساوي أو تقل - ب الصيد البحري ـ حاويات خزن الثلج ومنتجات البحر المستعملة على متن مراك  بالستيكيةـ صناديق 

 39- 26م 
 ـ حاويات عازلة لنقل األسماك  مشاتل داخل البيوت المكيفة صم لزراعة ال50ـ حاويات ذات قطر يساوي أو يقل عن   صنتمترات10 صنتميترات ويقل عن 5ـ طوافات صالحة للصيد البحري ذات قطر يفوق 

   جسر متحرك لحماية أنظمة الري-  73- 08م  واسير معدنية كاملة بلوازمها السريعة الربطـ م 73- 06م   البحريةولإلنشاءاتـ أنابيب ومواسير ملحومة معدة لالستعمال للضخ والتنقيب عن المياه  73- 05م   شباك الحماية من الطيور ألقفاص تربية األسماك-  ـ شباك الصيد البحري 56- 08م   موزع مردوم معد للري-
 73- 09م 

 ـ مروحة معدة لالستعمال داخل بناءات تربية الحيوانات  84- 14م  ـ مضخات أحادية الخاليا ذات محور أفقي أو عمودي   أفقي أو عموديمحورذات ـ مضخات بمحركات ومضخات كهربائية أحادية الخاليا  84- 13م  ـ محركات ديازال ثابتة ذات اسطوانة أو اسطوانتين صالحة لمجموعات توليد الكهرباء ـ محركات ديازال ثابتة ذات اسطوانة أو اسطوانتين للضخ  84- 08م  ـ مراجل بخارية غير المراجل بأنابيب مائية  84- 02م  ب أقفاص لألران- 73- 26م  ـ المخاطيف المستعملة في الصيد البحري  73- 25م  ة لتثبيت األقفاص في البحردـ مخاطيف مع 73- 16م   لترا300 لترا وال تتجاوز 50ـ خزانات من صلب مقاوم للصدأ للحليب الطازج ذات سعة تساوي أو تفوق  73- 10م  ـ خزانات للحبوب   لتر800فوق أو تساوي ـ حاويات من الصلب المقاوم للصدأ ذات سعة ت  لتر مخصصة لتركيبها على شاحنات نقل الحليب الطازج 300ـ خزانات من صلب مقاوم للصدأ للحليب الطازج ذات سعة تفوق  ـ حاويات حديدية

 84- 18م 

 ـ صفائح وألواح متعددة الطبقات وأبواب ونوافذ عازلة لبناءات تربية الحيوانات  ـ حاويات عازلة ومبردة لنقل األسماك  ـ حاويات مبردة   ـ غرف باردة ومتكونة من ألواح عازلة  ـ خزانات مثلجة وحافظة من نوع الصناديق  تركيبها على شاحنات النقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري ـ صناديق عازلة مخصصة ل  ـ صناديق عازلة مخصصة لتركيبها على شاحنات النقل المبرد للمنتوجات الفالحية والحليب الطازج ـ خزانات حليب
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 ـ آالت وزن الدواب والمواشي  ـ آالت وزن مخصصة حصرا لمخازن الحبوب 84- 23م   بيان المنتجات  عدد التعريفة

 84- 32م 
  لتر600ـ موزعات أسمدة سعتها ال تتجاوز   ـ آالت نثر الغبار  ـ آالت تفتيت كتل التربة وآالت شق وفالحة التربة وآالت نزع األعشاب وآالت تقليب التربة  ـ محاريث

 84- 36م 

  أنظمة جرف الفضالت-   أقفاص مدمجة لألرانب-   أقفاص التنشئة -  اص المجهزة بأبسطة أجهزة رفع و جمع البيض لألقف-   مجرورة التعليف لألقفاص المجهزة بأبسطة-   أقفاص مجهزة بأبسطة وأجزائها-   أقفاص البيض -   أنظمة التعليف األرضي-   أنظمة الشراب األرضي -   وحدات لفراخ يوم واحد-   بيضة 136ـ أجهزة تفريخ صناعية ذات طاقة استيعاب ال تتجاوز  الطيور الداجنةـ أجهزة حضانة 
   منظومات لتعديل الحرارة والتهوئة لبناءات تربية الحيوانات-  "باد كولينق" أجهزة تحكم أوتوماتيكية لبناءات تربية الحيوانات -   أنظمة التدفئة لبناءات تربية الحيوانات-  84- 79م 
 87- 04م 

 بيوت مكيفة 94- 06م   متر وفي حدود مركب واحد لكل مشروع11ـ مراكب ذات محرك خارجي لمشاريع تربية األحياء المائية ال يتجاوز طولها  89- 03م   صهاريج معدة لنقل الحليب الطازج- 87- 16م   الحليب الطازج  لتر ومخصصة لنقل300ـ شاحنات قابلة لتجهيزها بصهاريج من صلب مقاوم للصدأ ذات سعة تفوق   ـ شاحنات قابلة لتجهيزها بصناديق عازلة ومخصصة للنقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري   شاحنات قابلة لتجهيزها بصناديق عازلة ومخصصة للنقل المبرد للمنتوجات الفالحية والحليب الطازج ـ
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  ـ آلة برم وتفريغ الهواء للصلصال  ـ آلة تكسير المواد الخزفية  ـ مخرط لتنظيف أفصال الفخار  ـ مخرط تعديل الفخار  ـ آلة لحام بالغاز  ـ آلة عاملة تحت الضغط لوضع المسامير  ـ آلة لترقيق الخيوط ذات ثقوب مدورة أو مربعة أو مثلثة  ة ترقيق الخيوط وتوابعهاـ آل  ـ آلة لتصغير وتكبير الخواتم  ـ مناضد للسحب  ـ آلة تقويس أتوماتيكية للهياكل  ـ آلة صنع الزوايا  يةـ آلة ضغط هيدروليك  ـ آلة نقش المعادن  ـ آلة قص المعادن  ـ آلة تقويس الخيزران  ـ آلة لصنع الحلق اللولبية  ـ آلة لصنع السلسالت  ـ مخرط ميكانيكي   المعادن في شكل أشرطةـ مقص دائري لقص  ـ آلة صقل  ـ آلة للنقش وللتضليع  ـ آلة كهربائية للثقب بالدواسة  ـ آلة تجليخ  ـ قوالب للخيوط والصفائح  ـ آلة تغليف الجلد  ـ آلة تزيين الجلد  ـ مكبسة لتذهيب الجلد  ـ آلة خياطة   الحريرعلىـ فرن لضبط األلوان   ـ آلة تجفيف لتليين الخيزران  آلة لتذويب الشمعـ   ـ فرن غير كهربائي  ـ مضخة تفريغ الهواء  ـ مجموعة آالت القطع والقص  ـ مجموعة آالت النقش  ـ آالت لتدوير الخيوط المعدنية  ـ سندان برأسين  ـ قياب وصفائح للطرق ذات حر  ـ آلة لطرق الدمالج والخواتم رقم البند التعريفي بيان المنتجات    والالزمة لقطاع الصناعات التقليدية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا  الموردةالتجهيزات  5القائمة عدد 

        84-74م   84-68م   84-67م   84-66م       84-63م                 84-62م     84-61م   84-60م     84-59م   84-55م   84-54م       84-53م   84-52 م      84-19م   84-17م   84-14م         82-05م     73-26م 
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 ـ آلة لمراقبة األحجار الكريمة  ـ آلة كهربائية لمراقبة المعادن الثمينة  ـ حلق لقيس الخواتم والدمالج  ـ آلة لقيس الخواتم والدمالج  ـ شفرات قياس  ميزان للتدقيق وصنجاته  )تذهيب وتفضيض(ـ آلة للتنظيف البالستيكي   كهربائية حراريةمقوماتـ   ـ فرن كهربائي  ـ قوالب  ـ آلة عاملة تحت الضغط لصنع المصوغ  ـ مكابس األلواح  ـ آلة لنزع الطالء  ـ آلة لصقل المرجان  ـ آلة لثقب المرجان  ـ آلة لمعايرة المرجان  ـ آلة لصنع وقولبة المرجان  ـ آلة لقص المرجان  ـ أوعية للصقل وللصقل الكهربائي لتنظيف الحلي  الـ خالط بمروحة للصلص رقم البند التعريفي بيان المنتجات

 90-27م   90-24م       90-17م   90-16م   85-43م   85-16م   85-14م     84-80م                 84-79م   
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  .ـ آلة خراطة اللوح  ـ آلة تقويم وقص الخيزران  ـ أرحية غير معدة للشحذ  ـ نول للتطريز  ـ آلة تخشيش  ـ دوارة بالرجل  ـ دوارة بطاولة    ـ خاللة  ـ جهاز للتمديد    ـ نول مزدوج وفردي    ع الصناعات التقليديةالتجهيزات المصنوعة محليا والالزمة لقطا  6القائمة عدد 
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   النقل لقطاعمةالالز التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا  7القائمة عدد 
محركات  ديزل أو نصف (، ذات مكابس يتم اإلشعال فيها بالضغط الداخلي االحتراقحركات م  732690م   ـ مرابط سفن 73.26  :أجهزة أخرى من الحديد أو النحاس  401694م   ـ واقيات صدامات لرسو السفن قابلة للنفخ من مطاط مبركن غير مقسي وغير خلوي 40.16  : أجهزة أخرى من مطاط مبركن غير مقسي رقم البند رقم التعريفة بيـــــــان المنتجــــات   ):ديزل

  
 

84.08 

أجهزة إطفاء : لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق) وإن كانت تدار باليد(أجهزة آلية     841311م   ناطسيةمضخات لتوزيع الغازوال ببطاقات مغـ  84.13  :مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على آداة قياس؛ رافعات سوائل    840810م    حصان بخاري100ـ محرك بحري ديازال ذات طاقة تفوق  نفث البخار أو قذف المال وأجهزة : الحرائق وإن كانت معبأة مسدسات رش وأجهزة مماثلة   :ـ أجهزة أخرى   :مماثلة 

  
 

84.24 

، حامالت )على إطارات(يد متحركة  جسور رافعة متحركة، روافع متحركة على جســور، هـياكل رفع وتـنضــ ) :كرين(وعربات سيارة مزودة برافعة متحركة روافع التفريغ، جسور رافعة متحركة عربات ذات هياكل مرتفعة للرفع والتنضيد بما فيها تلك التي تسير على حبال هوائية جسور ) كرين(روافع ) دركات(روافع ذات أذرع     842489م    تجهيزات سالمة لألشخاص والمحالت--    ):على إطارات(رافعة للتنضيد متحركة 
  84.26  

   آالت وأجهزة ُأخر ذاتية الدفع-  ـ ـ غيرها  : عربات متحركة مستعملة داخل المطارات   842612م  ـ ـ روافع تفريغ متحركة على خط حديدي أو على عجالت ذات إطارات
 

842619    
 

مثل، المصاعد والساللم (آالت وأجهزة أخر للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ    842699م   ـ مدارج إنزال البواخر نقل المسافرين   842649م  ـ ـ غيرها  842630 متحركة على خط حديديبهياكل ) كرين(ـ روافع   ):تليفريك(المتحركة واألجهزة الناقلة والناقالت السلكية 
  84.28  

 البنود من في مع اآلالت واألجهزة الداخلة لالستعمالأجزاء معدة حصرًا أو بصورة رئيسية    842839  )ركبساط متح(ـ ـ غيرها 
 :84.30 إلى 84.25

 84.31  
يماثلها من آالت، متضمنة أداة  آالت إصدار التذاكر، وما آالت محاسبة، آالت ختم الطوابع، سبة؛ وعرض المعلومات ذات وظائف حاواسترجاعآالت حاسبة، وآالت بحجم الجيب لتسجيل    843149  ـ ـ غيرها  843141  ـ ـ قواديس ومجارف وخطاطيف وكالليب   :حاسبة؛ صناديق نقد مسجلة

 
 

 847090م   آالت إلصدار التذاكر -

84.70 
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لصوت؛ كاميرات تليفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو أو أجهزة تسجيل وإذاعة ا أجهزة استقبال ىأجهزة إرسال بالراديو لإلذاعة أو للتليفزيون، وإن كانت مشتملة عل رقم البند رقم التعريفة بيـــــــان المنتجــــات  :أجهزة إرسال مندمجة بجهاز استقبال-  :مسجلة

 85.25 

مثل األجراس والصفارات ولوحات داللة وأجهزة التنبيه (أجهزة كهربائية بالصوت أو بالرؤية   852692 ـ ـ أجهزة توجيه عن بعد بالراديو  852691 ـ ـ أجهزة إرشاد مالحي بالراديو    ـ غيرها  852610 ـ أجهزة رادار 85.26  :أجهزة رادار وأجهزة إرشاد مالحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو       أجهزة سيارة السلكية لتبادل المكالمات--     852520م    للمحطة ئمةالمعلوماتية المال محطة إرسال والتقاط للمواصالت السلكية بما فيها التجهيزات --     852520  أجهزة إرسال واستقبال للهاتف والبرق معدة للمالحة الجوية والبحرية--    ـ أجهزة أخرى  85.30 أو 85.12 غير ما يدخل منها في البند )ضد السرقة أو الحريق
    
 

85.31  
مصممة ومجهزة خصيصا للنقل بوسيلة أو أكثر ) بما في ذلك حاويات نقل السوائل(حاويات   :ائل النقلمن وس

 86.09 

  عربات لجر الطائرات - ):87.09عدى العربات الجرارة الداخلة في البند (جرارات   860900  الحاويات -
 870190م   

87.01 

قعدا بما فيها  م30 للنقل الجماعي لألشخاص ذات طاقة ال تتجاوز الحجم المعدةحافالت صغيرة  - :السائقسيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم    مقعد السائق
  87.02  87.02  م  

عدا (وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسًا لنقل األشخاص ) خاصة(سيارات ركوب   :وسيارات السباق" األستيشن"، بما فى ذلك سيارات )87.02الداخلة فى البند 
  
 

87.03  
  ـ عربات لنقل المسافرين ذوي الحركة المحدودة  قل مقاعد على األ7المسالك ذات ـ سيارات لكل   ـ سيارات إسعاف 

    87.03 م
وبوزن جملي ) ديزل أو نصف ديزل( بمكبس يعمل بالضغط ذات محركعربات جديدة لنقل البضائع -  :سيارات لنقل البضائع   كلغ5000 كلغ وال يتجاوز 3500يفوق 

 870421م   
87.04    

وبوزن جملي ) ديزل أو نصف ديزل(عمل بالضغط عربات جديدة لنقل البضائع ذات محرك بمكبس ي-    وشاحنات رفع الفضالت نقل الخرسانةصهاريج وشاحنات  كلغ باستثناء الشاحنات ذات صناديق قالبة وشاحنات 20.000 كلغ وال يتجاوز 5000يفوق 

  870422م 

ن جملي وبوز) ديزل أو نصف ديزل(عربات سيارة جديدة لنقل البضائع ذات محرك يعمل بالضغط -   كلغ 20.000يفوق 
  870423م 

 ) :  باألشعةسيارات كنس سيارات فرس أو رش وسيارات رش متنقلة وسيارات تصويرمثل سيارات قطر وتصليح سيارات رافعة وسيارات إطفاء الحرائق سيارات خلط الفرسان (عربات سيارة الستعماالت خاصة غير ما كان منها معدا بصفة أساسية لنقل األشخاص أو البضائع 

 87.05 

  870530 ـ سيارات إطفاء الحرائق
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 :أعالهجزاء العربات المذكورة المستعملة في أرصفة محطات السكك الحديدية، أأو المخازن أو المواني أو المطارات لنقل البضائع لمسافات قصيرة، عربات جرارة من األنواع عربات سيارة، غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد من األنواع المستعملة في المصانع  رقم البند رقم التعريفة بيـــــــان المنتجــــات
    
 

87.09 

 األنواع المستعملة في أرصفة محطات السكك الحديدية أو المطاراتـ غيرها من عربات سيارة، غير مزودة بأجهزة رفع لنقل البضائع لمسافات قصيرة، عربات جرارة من    870911  كهربائية--     ـ عربات
   870919م 

والخزانات والصناديق الغاطسة ومنصات " طوافات"مثل الرمات (منشآت عائمة أخرى     871639م  مجرورات وأنصاف المجرورات المبردة أو العازلة أو المجهزة بصناديق - 87.16  :صفية؛ عربات أخر غير آلية الدفع؛ أجزاؤهاومقطورات ن" روادف"مقطورات   ):اإلرساء وعوامات الربط أو اإلرشاد والمنارات
 89.07 

، مقاييس ضغط )ترموميتروبيروميتر(مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة، مقاييس حرارة     890790م   ـ غيرها باستثناء عوامات الربط    890710  قابلة للنفخ) طوافات(ـ رماث  ، مسجلة أو غير مسجلة، )هيجروميتروسيكروميتر(، مقاييس رطوبة الجو )باروميتر(جوى   :وأية أدوات مشتركة منها
  
 

90.25 

    902580م   ـ عدادات لتسجيل السرعة
  :90.32 أو 90.28أو  90.15 أو 90.14ود وعدادات الجرارة عدا األجهزة واألدوات الداخلة في البن) مانوميتر(األخرى في السوائل أو الغازات مثل مقاييس الجريان، مقاييس االرتفاع، مقاييس الضغط أو الضغط أو المتغيرات ) المستوى(أجهزة وأدوات لقياس ومراقبة الجريان أو االرتفاع    
 90.26  

 
" بوالريمتر"مثل مقاييس االستقطاب (أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي   902680 ـ جهاز وأدوات أخرى  902620 ـ أجهزة لقياس أو مراقبة الضغط  902610 ـ قياس أو مراقبة جريان أو ارتفاع السوائل وأجهزة الغاز " سبكترومتر"وأجهزة التحليل الطيفي " فراكتومر"كسار األشعة ومقاييس ان ، وأجهزة القطع العرضي للفحص )ؤشرات الى مدة التقاط الصوربما فيها الم(أو الضوء الصطحي أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزومية أو المسام أو التمدد أو التوتر ). أو الدخان  ):ميكروتوم(المجهري 

 90.27 

أو لقياس كثافة المصدر الضوئي ) رومترسكتر(ـ أجهزة التحليل الطبقي لقياس أطوال موجة الطيف   )الكتروفوريز(ـ أجهزة بالتحليل بالفصل الكروماتوغرافي أو بالتغيير الكهربائي للتركيز   902710 ـ أجهزة تحليل الغاز أو الدخان فوق البنفسجية (تعتمد على اإلشاعات البصرية ) سكتروجراف(أو لتسجيل الطيف ) سكتروجراف(  )المرئية وتحت الحمراء

902720    
902730  

 

 

البنفسجية المرئية وتحت فوق (ـ أجهزة وأدوات أخرى تعتمد عن استخدام اإلشاعات البصرية    902740  ـ مؤشرات إلى مدة التقاط الصور    902750  )الحمراء
مؤشرات السرعة والتاكومترات عدى الداخلة في البند ) المسافات وعدادات المسافات بالخطىمثل عدادات الدورات، عدادات اإلنتاج، عدادات سيارات األجرة، عدادات (عدادات أخرى   902780 ـ أجهزة ومعدات أخرى

  ):ستروبوكست( الظاهري للسرعة ، أجهزة التبطي90.15 و90.14
  90.29 

  902920  . أجهزة التبطئ الظاهري للسرعة--     .ـ مؤشرات السرعة وتاكومترات، أجهزة التبطئ الظاهري للسرعة
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وأجهزة تحليل الطيف ) سيلوسكوب(أجهزة كشف التغييرات السريعة لمقدار كهربائي أو  رقم البند رقم التعريفة بيـــــــان المنتجــــات  :األشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما واإلشاعات الكونية وغيرها من اإلشاعات المؤنيةر الكهربائية أجهزة وأدوات لقياس أو كشف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادي
 90.30 

 .سيوليوغرافوب سيلوسيلكوأو ـ أجهزة ذات أقطاب سالبة لكشف تسجيل التغييرات السريعة لمقدار كهربائي   903010 ـ أجهزة وأدوات لقياس وكشف اإلشاعات اإليونية
903020  

 
 

 .الكهربائيةـ أجهزة وأدوات غير مزودة بوسائل تسجيل لقياس أو مراقبة التوتر أو الشدة أو المقاومة أو القدرة 
  

وال داخلة في مكان آخر من هذا أجهزة وأدوات وآالت للقياس أو المراقبة غير مذكورة   903039 .غيرها--   903031 )ملتيمتر( أجهزة قياس متعددة األعراض --   :ظاللهاالفصل أجهزة فحص األشياء بالضوء الكاشف بواسطة 
 90.31 

 .أدوات أخرىـ أجهزة   :أجهزة وأدوات للتنظيم أو المراقبة الذاتية   .ـ أجهزة وأدوات بصرية أخرى  903149 .ـ أجهزة فحص األشياء بالضوء الكاشف بواسطة ظاللها  903120 .ـ طاوالت االختبار
 90.32 

  .باستثناء المصنوعة محليا 1951االتفاقية الخاصة بالطيران المدني الدولي والمصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في غرة مارس  من 9إليها بالملحق عدد التجهيزات المستعملة باألرض وأجزائها وقطع الغيار والتجهيزات األمنية والتي يقع استعمالها داخل المطارات الداخلية والدولية المشار   مختلفة       903289  م  .ـ ـ أجهزة للكشف عن المخدرات  903281 .ـ ـ هيدروليكية أو هوائية
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   .ـ زوارق للقيادة  .1951 من االتفاقية الخاصة بالطيران المدني الدولي والمصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في غرة مارس 9إليها بالملحق عدد  وقطع الغيار والتجهيزات األمنية والتي يقع استعمالها داخل المطارات الداخلية والدولية المشار اوأجزائه باألرضـ التجهيزات المستعملة   .ـ أجهزة وآالت للتفريغ والشحن تعمل باألحزمة أو بالسيور  . كيلو فولت أمبير500 كيلوفلت أمبير ولكن ال تتجاوز 16ـ محوالت كهربائية تزيد قدرتها عن   .ـ حاويات نقل البضائع  .ـ مجرورات قاطرات طريق أو غيرها  .ازلة أو المجهزة بصناديق أو العمجرورات المبردةـ نصف     .ـ حافالت كبيرة وصغيرة الحجم للنقل العمومي     محليا الالزمة لقطاع النقلةمصنوعالالتجهيزات  8القائمة عدد 
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 ـ جهاز تعقيم للمخابر ـ أجهزة تقطير أو تكرير  ـ أغطية شافطة للتدفق الرقائقي لالستعمال في المخابر 84 ـ 14م  ـ مضخات تفريغ الهواء وتوابعها 70 ـ 17م  ـ أصناف من زجاج للمخابر رقم البند التعريفي المنتجاتبيــــان     التربية والتعليم والبحث العلمي  ات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والالزمة لقطاع التجهيز   9القائمة عدد 
 84 ـ 19م 

 ـ قارئ أشرطة وأقراص مضغوطة ـ جهاز إلعادة بث الصوت لألقراص المضغوطة   ـ جهاز لتضخيم الصوت  ـ مكبر صوت 85 ـ 18م   لمراقبة الصوت ـ جهاز 85 ـ 17م  للشبكة المعلوماتية) Modem(ـ مودام  85 ـ 14م  ـ فرن كهربائي للمخابر  ـ وحدة لإلمداد الكهربائي  85 ـ 04م  ـ محول للقيس ال تتجاوز قوته واحد كيلو فولت أمبير   ـ منوب  85 ـ 01م  ـ مولد التيار المسترسل والتيار المتناوب  84 ـ 71م  ووحداتهاـ آالت ذاتية لمعالجة المعلومات  84 ـ 23م  ـ موازين إلكترونية للمخابر   للمخابرـ آلة للتصفية الجزئية 84 ـ 21م  ـ أجهزة طرد مركزي للمخابر  ـ مفاعل بيولوجي وجهاز تخمير  ـ آلة تبخير وآلة تطهير للمخابر
 85 ـ 19م 

 ـ جهاز عرض بالفيديو ر الشاشة ـ جهاز عرض عب 85 -  24م  ـ قرص مضغوط  21 - 85م  ـ جهاز تسجيل وإذاعة الصوت والصورة  85 - 20م   ـ جهاز لتسجيل الصوت 
 85 -  28م 

 90 ـ 13م  ـ جهاز ليزر 90 ـ 12م  ـ مجاهر غير بصرية 90 ـ 11م  ـ مجاهر بصرية 90 ـ 10م  ـ شاشة للعرض 90 -  09م  ـ آلة نسخ  90 ـ 08 م ـ أجهزة عرض صور غير متحركة 85 -  44م  ـ كابل الشبكة المعلوماتية مجهز بأطراف للربط   ـ مولد إشارات  85 -  43م  ـ آالت وأجهزة ذات وظيفية خاصة معدة للبحث العلمي  85 -  36م   للشبكة المعلوماتيةـ وصالت ومآخذ كهربائية 
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 ومقاييس األبعاد ـ أجهزة للمساحة ولعلم تخطيط المياه وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه واألرصاد الجوية وعلم طبيعة األرض  رقم البند التعريفي المنتجاتبيــــان 
 90  ـ15م 

المعادن، الخشب، (ط أو المرونة أو الخاصية اآللية األخرى للمواد فهزة الختبار الصالبة أو الجذب أو الشـ آالت وأج  ـ لوحات وبطاقات للتجارب  90 -  23م  ـ أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح في التعليم وال تستعمل ألغراض أخرى  90 -  18م  ـ أدوات وأجهزة لطب العيون 90 ـ 17م  ـ طاولة للرسم والتخطيط 90 ـ 16م   صنتغرام أو أقل5ـ موازين حساسة تبلغ حساسيتها   )المواد النسجية الورق اللدائن
 90 ـ 24م 

مقاييس رطوبة الجو ) باروماتر(ـ مقاييس كثافة وأدوات طافية مماثلة ومقاييس حرارة للمخابر، مقاييس ضغط جوي   )يكرومتربس(و) هيجرومتر(
 90 ـ 25م 

ومقاييس انكسار األشعة " بوالريمتر"مثل مقاييس االستقطاب (ـ أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي  أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار ) وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان" كترومتربس"وأجهزة التحليل الطيفي " رفراكتومتر" وأجهزة القطع العرضي للفحص الجوي ) بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور(الحرارية أو الصوت أو الضوء تمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات درجة اللزوجة أو المسام أو ال  )ميكروتوم(

 90 ـ 27م 

 وغيرها من اإلشاعات المؤينة الكونية أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس وكشف األشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما واإلشعاعاتوأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس " أوسيلوسكوب"أجهزة كشف التغييرات السريعة لمقدار كهربائي ـ  90 ـ 29م  )ستروبسكوب(جهزة التبطيء الظاهر للسرعة ـ عدادات الدورات، عدادات اإلنتاج، مؤشرات السرعة والتاكومتر، أ
 90 ـ 30م 
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       ـ صابورات بيضاء للتدريس  ـ لوحات وخزانات كهربائية   ـ محرك كهربائي للمخابر    التربية والتعليم والبحث العلمي   محليا والالزمة لقطاع ةمصنوعالالتجهيزات   10القائمة عدد 
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 نمائييـ فوانيس مستعملة في اإلنتاج الس  ـ لوحات متفاعلة للتوجيه بالمتاحف  از كهربائي لإلشارة معد للمثلين السينمائيين لدبلجة األفالمـ جه 85 ـ 31م  85-28م  ـ شاشة توجيه  ـ آلة تصوير سينماتوغرافية    ـ معدات سمعية بصرية لحراسة المتاحف   ـ آالت تصوير تلفزيونية  ـ آالت االتصال المتبادل المستعملة بالسينما 85 ـ 25م  85 ـ 24م  ) برمجيات(ـ اسطوانات وشرائط مسجلة  85 ـ 23م  ة لتسجيل الصوت والصورةـ أشرطة مغناطيسية معد 85 ـ 21م  )س ب(ـ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة   ـ أجهزة تسجيل األصوات للتوجيه الذاتي والتوجيه السمعي للزيارات  85 ـ 20م  ـ مسجالت صوت ممغنطة ذات استعمال مهني 85 ـ 18م  ـ مصدح وتوابعه 85 ـ 17م  ـ علب التشفير  85 ـ 14م  هربائيـ فرن ك 85 ـ 13م  "سون قون"ـ مصباح ضوئي  85 ـ 07م  مدخرات كهربائية معدة لالستعمال في اإلنتاج السينمائي 85 ـ 02م  KVA 200 و3ـ مجموعة توليد الكهرباء كاتمة للصوت ذات قوة تتراوح بين  84 ـ 79م  ـ جهاز رفع ستار الركح 84 ـ 73م  ـ قرص صلب   ) لرقمي صوت وصورةللتركيب ا(ـ ذاكرة خزن الصور ذات اسطوانة بصرية مغناطيسية   مجموعة لخزن المعلومات 84 ـ 71م  ـ حافظة لخزن الصور باالسطوانة المغنطيسية 84 ـ 62م   أطنان10آلة ضغط للنقش باستثناء آالت الضغط الهيدروليكية ذات قوة تفوق   ـ رافعات الركح 84 ـ 25م  ت الهيدروليكيةمعدة اللتقاط المناظر باستثناء آال" ترافيلنق"ـ رافعات وآالت متنقلة  70 ـ 09م  ـ مرايا خاصة لتزويق المسارح وقاعات الرقص 39 ـ 23م  ـ بكرات مستعملة كركائز لألفالم رقم البند التعريفي المنتجاتبيان      اإلنتاج والصناعات الثقافيةوالالزمة لقطاع  ها مثيل مصنوع محلياالتي ليس لالتجهيزات الموردة   11القائمة عدد 
 

 85-39م 
 90 ـ 07م  ـ أجهزة تصوير سينمائية وأجهزة عرض سينمائية 87-05م  ـ شاحنة مجموعة  توليد الكهرباء كاتمة الصوت  ـ مرشح الصوت  )س ك ن(ـ مازج الصوت   ـ مقرا لمزج األصوات  ـ جهاز إلضفاء مظاهر خاصة على الصورة   أو قياسيةـ آلة تعديل األلوان أصبعية 85 ـ 43م  ـ آالت إلضفاء مظاهر خاصة، دخان، سحاب، ـفقاقيع، ضباب، أوراق ملونة 
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 )بربع ذيل، بنصف ذيل وبذيل(ـ مختلف آالت البيانو   )عمودي األوتار(ـ بيانو قائم  90 ـ 31م  ـ كاشف عن الرجات والصدمات 90 ـ 30م  ف التغييرات السريعة لمقدار كهربائيأجهزة كش 90 ـ 29م  أجهزة التبطئ الظاهري للسرعة  ـ كاشف عن الغاز  ـ آالت الستعمال اآلزوت السائل  ـ جهاز لقيس الضوء   ـ جهاز كشف الدخان والحرائق  90 ـ 27م  ـ آلة قيس الضوء  ـ آالت وأجهزة معدة لالستعمال في مخابر التصوير السينمائي 90 ـ 10م  اشة السينماـ ش 90 ـ 08م  ـ آلة عرض صور غير متحركة رقم البند التعريفي المنتجاتبيان 
 92 ـ 01م 

 علم المسكوكات  المتحجرة أو ـ مجموعات وقطع لمجموعات المعادن أو الترشيح لها عالقة بعلم التاريخ أو علم اآلثار أو العراقة أو الكائنات 94 ـ 05م  ـ أجهزة إضاءة بالخاليا المرئية 92 ـ 07م  ـ أورغن، قيتارة، أكورديون كهربائي 92 ـ 05م  ـ آالت موسيقية تعمل بالهواء باستثناء الناي من القصب 92 ـ 04م  ـ أكورديون 92 ـ 02م  "الهترب"ـ كمان، التوس، كمنجات، قيتارة، كنترباس، قانون، 
 97 ـ 05م 

 97 ـ 06م   عاما 120قطع أثرية يتجاوز عمرها 
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  . جهاز انذار ضد السرقةـ  .ـ نماذج للحلبات  .ـ برج لحمل أجهزة تركيز األضواء  .ـ جهاز ستيريو  .ـ آالت موسيقية لإليقاع  .ـ عود شرقي  .ـ صبورة ولوحات لإلنذار المبكر للعطب  .ة للسينما الكهربائيالمجمعاتـ شحان   .ـ مجموعات مولدة للكهرباء معدة لالستعمال بالصناعة السينمائية   اإلنتاج والصناعات الثقافية والالزمة لقطاعالتجهيزات المصنوعة محليا   12   القائمة عدد 
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  ـ قارب مطاط بمحرك خارجي   ران بمحرك خارجي ـ قارب كاتام  ـ قوارب كانويوكاياك  ـ قوارب تجديف صنف مدرسي   ـ قوارب تجديف صنف قانوني   ـ قوارب تجديف صنف أولمبي   470ـ زورق شراعي صنف    420ـ زورق شراعي صنف   ـ زورق شراعي صنف كاتاماران  ـ زورق شراعي صنف التفاؤل 89 ـ 03م  ـ زورق شراعي صنف ليزر  87 ـ 16م  ـ ناقل قوارب بمجرورة على عجالت  87 ـ 12م  ـ دراجات سباق  ودرجات لكل المسالك 85 ـ 31م  ـ صبورة المعة للتحكيم أو إلعالن النتائج لمختلف  االختصاصات الرياضية 85 ـ 25م  )كاميرا(ـ آالت تصوير تلفزيونية  85 ـ 14م  ـ فرن كهربائي  لرسم الخطوط والمضمارـ آلة   ـ آلة لرمي الكرة 84 ـ 79م  ـ آلة رسم األروقة األرضية 84 ـ 36م  ـ آلة تحويل قطع من العشب من مكان إلى مكان بالمالعب  ـ آلة لكنس وجمع عشب المالعب 84 ـ 33م  ـ أجهزة قص األعشاب والحشائش بالمالعب  ـ آلة لرش الرمل بالمالعب  ـ آلة تهوئة عشب المالعب  ـ آلة لمزج عشب المالعب  ـ آلة لشق أرضية المالعب  ـ آلة لرش األسمدة للمالعب المعشبة 84 ـ 32م  ـ محادل المالعب الرياضية 84 ـ 29م  ـ آلة لتبسيط وصيانة المالعب 84 ـ 24م  ـ آلة ري آلية لملعب رياضي معشب  ـ ميزان إلكتروني 84 ـ 23م  ـ أجهزة وزن األشخاص 84 ـ 21م  ـ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة 57 ـ 05م  العشب االصطناعي  45 ـ 04م  حلبة المبارزة بالسيفـ  39 ـ 18م  ـ أغطية اصطناعية ألرضية المالعب والقاعات الرياضية  رقم البند التعريفي المنتجاتبيان      والترفيه والتنشيط الشبابي ورعاية المسنين بالطفولةايةوالالزمة لقطاع العن  التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الموردة التجهيزات   13القائمة عدد 
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 ـ موتون  ـ مقفز  ـ منصة اإلنطالق للعدو  ـ لوح قفز الزانة  ـ حواجز 95 ـ 06م  ـ خشبتان للقفز بالزانة 94 ـ 06م  ـ نفق تلسكوبي للمالعب 94 ـ 05م  ـ مغير إضاءة   ـ حشايا الهبوط للقفز العالي 94 ـ 04م  ـ حشايا الهبوط لقفز الزانة  ـ كرسي لحكم كرة التنس 94 ـ 01م  ـ كرسي لحكم كرة الطائرة  ـ أورغ كهربائي 92 ـ 07م  ـ قيتارة 92 ـ 04م  ـ أكرديون  ـ ساعات أخرى للرياضة  91 ـ 02م  ـ ميقات طاولة المصارعة 90 ـ 26م  ـ آلة قيس العمق 90 ـ 23م  اض لكرة القدمـ حقيبة استعر 90 ـ 20م  ـ أجهزة تنفس للغطس 90 ـ 15م  ـ آلة قيس سرعة الرياح مع حاسبة ثواني 90 ـ 11م  ـ مجهر   ـ شاشة عرض كبيرة الحجم للفيديو   ـ جهاز تركيبي سمعي بصري   ـ جهاز مزج صوتي  90 ـ 10م  ـ أجهزة ومعدات لمخابر التصوير الفوتوغرافي   " أبيسكوب"ـ جهاز عاكس للصورة   " رتروبروجكتور"ـ جهاز عاكس  90 ـ 08م  ـ أجهزة عرض صور غير متحركة  90 ـ 07م   ـ أجهزة عرض األفالم 90 ـ 06م  ـ أجهزة التصوير الفوتوغرافي  ـ منظار مزدوج   ـ مرصد  90 ـ 05م  ـ منظار فلكي  رقم البند التعريفي المنتجاتبيان 
 

  )زوج(ـ جهاز حلقتين للرفع   )زوج(ـ جهاز حلقتين كامل   ـ شنبنيون  ـ بلنت  ـ حصان القفز  زي النساءـ متوا  ـ المتوازي  ـ العارضة الثابتة  ـ عارضة توازن
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 ـ حلبة مالكمة للمباريات  ةمـ كرة للضرب للتمارين في المالك  ـ كيس للتمارين في المالكمة  المالكمةـ جهاز للتمارين في   ـ طاولة تنس للمباريات   أروقة8ـ مجموعة لوحات لمراقبة الوصول   ـ منصة رفع األثقال  ـ أقراص لتعبئة الوزن  ـ قضيب رفع األثقال كامل رقم البند التعريفي المنتجاتبيان 
 

  أللعاب البينت بولرياضيةـ أفصال ومعدات  م50م أو 25ـ حدود ألروقة الماء ذات 
 

 ـ نماذج أجسام للرياضة   ـ نماذج أجسام للمصارعة 95 ـ 08م  المضغوط بالهواءـ أهداف وحقول رماية   ـ مرمى وقوائم من الفوالذ الخفيف أو من األلمنيوم   ـ آلة رمي األطباق الطائرة    للتربية البدنية العضالتـ أجهزة تقوية   ف أولمبي ـ لوحة شراعية صن  ـ كرة رقبي معلقة  ـ مقرن مفصلي ترسان اللمس معدة لرياضة الرقبي  ـ مرمى من الفوالذ الخفيف أو من اآلليمنيوم  ـ أفصال ومعدات رياضية للسباحة   ـ أفصال ومعدات رياضية للمالكمة   ـ أفصال ومعدات رياضية للمبارزة   فصال ومعدات رياضية للجمباز ـ أ  " البايز"ـ أفصال ومعدات رياضية لكرة    أللعاب القوى رياضيةـ أفصال ومعدات 
 96 ـ 18م 

  ـ غطاء عائم للمسابح   ) 76.10(أبواب متحركة وأبواب أمان وأطرها من األليمنيوم وأنفاق وعناصر أخرى من اآلليمنيوم ٭   ) 630629.0(خيمة من قماش مطلي ٭   مختلفةأفصال :  من ـ غطاء للمسابح مكون
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    .ـ قارب ألياف زجاجي بمحرك خارجي   .سريعـ زورق مطاطي   .ـ زوجي قوائم للتنس  .ـ كمنجة  .ـ عود للموسيقى  .ـ مسجالت صوت وإن كانت مندمجة بأجهزة إلذاعة الصوت  .ـ جهاز تلفزة  .ـ أسرة من الخشب  . تخيمأسرةـ   .مكبر صوتـ   .ـ مضخم صوت  .ـ خيام  .ـ طاولة التنس باستثناء طاوالت المباريات     والتنشيط الشبابي والترفيهنين ورعاية المسالطفولةالعناية ب  التجهيزات المصنوعة محليا والالزمة لقطاع    14القائمة عدد 
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 ـ كاميرا ليزر  )نيجاتوسكوب(ـ شاشات مضيئة لفحص صور األشعة السلبية   ـ أجهزة ومعدات للتطهير اآللي لألفالم والراديوغرافية 90 ـ 10م  87 ـ 03م  ـ سيارات اإلسعاف 85 ـ 43م  للتحليل الكهربائي واالنتقال الكهربائي للجزئيات المعلقةآالت وأجهزة  85 ـ 37م  ـ ذراع موزع معد لالستعمال بقسم الجراحة  ـ غاسل أحواض 85 ـ 14م  ـ أفران كهربائية للمخابز   ـ آالت وأجهزة  ترشيح أو تنقية المياه أو الهواء أو الغازات الطبية 84 ـ 21م  ـ أجهزة طرد مركزي للمخابر  لحرارة معدة لالستعمال الطبي وللمخابر وإن كانت تسخن بالكهرباء لمعالجة المواد بتغيير ا أخرىـ آالت أو تجهيزات  ـ أجهزة تقطير أو تكرير 84 ـ 19م  ـ معقمات طبية جراحية أو مخبرية 84 ـ 17م  ـ أفران المختبرات المرمدات، غير كهربائية 84 ـ 15م   فريقوري في الساعة 10.000الهواء ذات طاقة تفوق أو تعادل ـ معدات تكييف  84 ـ 14م  ـ أغطية شافطة للتدفق الرقائقي لالستعمال في المخابر رقم البند التعريفي بيــــان المنتجات    الالزمة للمؤسسات الصحية واالستشفائيةالتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا   15القائمة عدد 
 

 ـ جهاز التنظر الداخلي  ـ منظار مجسم 90 ـ 13م  ـ أجهزة ليزر 90 ـ 12م  ر عدا المجاهر البصريةـ مجاه 90 ـ 11م  ـ مجاهر بصرية
 

 .من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر باستثناء الحقن واإلبر والمواسير وأنابيب القسطرة وما يماثلهاوغيرها ) غرافسنتي(ـ أدوات وأجهزة للطب والجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالومض  90 ـ 16م   سنتيجرام أو أقل للمخابر5ـ موازين حساسية تبلغ حساسيتها 
 90 ـ 18م 

 . وأجهزة أخرى للمعالجة بالتنفسش بالتنفسأجهزة إنعاـ أجهزة عالج آلي أجهزة تدليك، أجهزة للطب النفساني، أجهزة عالج باألزون أو باألكسيجين أو باستئناف المواد الطبية، 
 90 ـ 19م 

كانت الستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب ـ أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أوبيتا أو جاما وإن   باألشعةأجهزة أشعة سينية الستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب البيطري بما فيها أجهزة التصوير أو العالج ـ  90 ـ 20م  ـ غيرها من أجهزة تنفس  البيطري بما فيها أجهزة التصوير أو العالج باألشعة

 90 ـ 22م 
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) سبكتروجراف(، أو لقياس كثافة المصدر الضوئي )سبكترومتر(أطوال موجة الطيف  جهزة التحليل الطيفي لقياسأـ   )اليكتروفوريز(ي للتركيز ـ أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي أو بالتغيير الكهربائ  ـ أجهزة تحليل الغازات 90 ـ 26م  ـ آالت اختبار وتعديل ومراقبة جودة التجهيزات الطبية رقم البند التعريفي بيــــان المنتجات  )ميكروتوم(ـ أجهزة قطع عرضي للفحص المجهري   )فوق البنفسجية، المرئية وتحت  الحمراء(إلشعاعات البصرية ـ أجهزة ومعدات أخرى تعتمد على ا  )فوق البنفسجية، المرئية وتحت الحمراء(تعتمد على اإلشعاعات البصرية ) سبكتروفوتومتر(أو لتسجيل الطيف 

 90 ـ 27م 

  المبكرةـ مناضد إنعاش للوالدة   ـ أسرة لإلنعاش  ـ أسرة لتقويم األعضاء ـ مناضد العمليات الجراحية 90 ـ 30م  ـ آالت اختبار وتعديل ومراقبة جودة التجهيزات الطبية
  94 ـ 02م 

    94 ـ 05م   )سياليتيك(قاعات العمليات الجراحية ل اـ أجهزة إنارة معدة خصيص
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    .ـ أسرة لإلنعاش  .ضاءـ أسرة لتقويم األع  .ـ ميزان للمخابر  .ـ طاولة للتشريح    .ـ مناضد إنعاش للوالدة المبكرة      الالزمة للمؤسسات الصحية واالستشفائية محليا ةمصنوعالالتجهيزات   16القائمة عدد 
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 16.40م  ـ سجاد من مطاط اصطناعي غير مبركن  ـ تجهيزات بحرية للنجدة، أجهزة اإلرشاد واإلنارة، عوامات الربط ومنصات اإلرساء  15.40م  ـ مالبس إنقاذ  39.26م    ـ أغطية وموزعات  39 .25م   ـ أفصال المسابح 15.25م   نجوم5 أو 4ـ مرمر غير مشغول للنزل برتبة  رقم البند بيــــان المنتجات     التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الالزمة لقطاع السياحية   17القائمة عدد 
   3م50ـ مضغط هوائي ذو قوة ال تتجاوز   ـ مضاغط آلالت التبريد 14.84م  ـ مضاغط   لترا في الثانية40ـ دوارات مياه للتطهير ومضخات كهربائية ومضخات ذات طاقة تساوي أو تفوق   ـ مقويات الضغط 13.84م  ر مركزيـ مجمع تطهي  08.84م   محركات داخلية وخارجية مع توابعها للزوارق - 07.84م  محركات داخلية وخارجية مع توابعها للزوارق -  )مبدل الحرارة(ـ مراجل للتدفئة المركزية وأجهزة مساعدة لها  ـ مراجل لتسخين ماء المسبح ولو احتوت على تجهيزات كمعدل الضغط 03.84م  02.83م  الفتحـ مفصلة للغلق و  ـ مغاليق أبواب آلية  ـ نظام فتح وغلق األبواب بالشعاع الضوئي 01.83م  ـ أقفال تعمل بالبطاقات المغناطيسية 14.82م  ـ مقصات السمك 11.82م  ـ قواطع   من غير الخشبـ طبلية الجزار 10.82م  ـ ناعورة للخضر  ـ مفصالت الزبدة قشرات الخضرـ م 05.82م   01.82م   ـ مجزات الدواجن  73.26م  ـ أغطية وموزعات  23.73م   ) لترا12تزيد سعتها عن (أواني لطهي المأكوالت بالبخار مع الضغط ـ   ـ مواقد لإلشعال 21.73م  ـ مطبخ 73.08م  ـ أفصال المسابح  ستائرلللياف صوف الزجاج أـ نسج من  19.70م  من صوف الزجاجزلة للتدفئة ـ مواد عا 13.70م  أواني خاصة مهيأة للمحضرات الساخنةـ   63.06م   خيام كبيرةـ   54.07م   شباك للحماية من الهالم ومقاومة التلوثـ 
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 رقم البند بيــــان المنتجات
 84.17م  16.84م  ـ أجهزة إشعال  موزعات الهواء المكيفـ  15.84م  BTU 30000وحدة تكييف الهواء ذات طاقة تفوق -

 
 ـ أغطية وموزعات  طع الثلج ـ آالت لصنع المثلجات وق  )تشتمل على المضاغط والمكثفات والمبخرات(ـ مجموعة تبريد تشتغل بالضغط   BTU 40.000ـ مضخات حرارية تفوق طاقتها   ـ أفران تشتغل بالهواء المدفوع  ـ أفران للحلويات  ـ أفران للبيتزا

 84.18م 

 مأكوالت لالستعمال المهني ـ محضرات للبطاطة المقلية ومقالة قالبة وأجهزة لطبخ أو تسخين ال ـ مطبخ متنقل  ـ دوالب لتعقيم السكاكين ـ معقمات أخرى )لعصير الفواكه، للجعة ومشتقات الحليب(ـ معقمات على طريقة باستور  ـ وحدات تحضير المياه الباردة والمياه الساخنة

  19.84م 
 

 51.84م  50.84م   كغ6ـ آالت غسيل المالبس ولو مندمجة بأجهزة عصر تزيـد سعتـها من المالبس الجافـة عـن   )حضير الكريمة، مفصل للفطائر عنافات للكريمة المثلجةآالت لت(ـ أجهزة لتحضير الحلويات  )مفصل اللحم المشوي وما يماثله، دوافع للسحق(ـ أجهزة لتحضير اللحوم  38.84م   ـ أجهزة قص األعشاب ومكابس العشب لمالعب الصولجان 33.84م  ـ آالت تنظيف الخضر  29.84م   ـ عربات لتنظيف الشواطئ 84.26م  "تروليفت"رفع متحركة للموانئ الترفيهية ـ آالت   ـ نظام تطفئة للنار بالرش الدوار   ـ أجهزة إطفاء الحرائق  ـ أعمدة إلطفاء الحرائق  ـ محطة للري مع لوازمها لمالعب الصولجان 24.84م  ـ جهاز تنظيف يعمل بالضغط القوي  لفافات األتوماتيكية  ـ أجهزة 22.84م  ـ آالت غسيل األواني لغير االستعمال المنزلي  غير االستعمال المنزليلـ أجهزة التصفية   ـ آلة أوتوماتيكية لتنظيف المسبح 21.84م  )جهاز تحلية، جهاز تنقية األمالح المعدنية(ـ أجهزة تنقية الماء  20.84م  )ترقيق العجين الغذائي والبسكويت والمرطبات والشكالطة(ـ آالت ترقيق 
 
 
 

 79.84م  ـ جهاز يشتغل بالذبذبات الصوتية لمكافحة القواضم  ـ موزع صحون ساخنة 76.84م  ـ موزع المشروبات الطازجة والساخنة  ـ كلندر ـ طاوية ـ أجهزة ذات مكابس للصهر ) نجوم5للفنادق ذات (ـ أجهزة غسل بالشائح  ـ أجهزة تجفيف وكي
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 81.84م  رقم البند بيــــان المنتجات
 
 
 

 رابط تغذية بالطاقة الكهربائيةـ م  كيلوفولتأمبير 2500ـ محوالت كهربائية ذات قدرة تفوق  02.85م  كيلوفولتأمبير 375ـ مجموعات توليد كهربائية ذات قدرة تفوق   ـ حنفية إلكترونية الرجوع أو بلولبـ صمامات بلسان ضد  )ضد الرجوع(ـ صمامات الحجز  ـ حنفيات تتأثر بالحرارة للحمام ـ مجزيء المشروبات ولوازمه، محضر المشروبات
 04.85م 

 ـ قاصات اللحوم  ـ آالت لتنظيف وتلميع البالط  ـ مساحات كهربائية  ـ مكنسة كهربائية للغبار  ـ منشار خبز كهربائي  ـ منشار كهربائي للعظام  ـ آلة دقاقة لفضالت المطابخو آلة دقاقة وخالطات المأكوالت  ـ آلة لرحي اللحم  ةـ آلة لرحي القهو  ـ عصارات الفواكه أو الخضر

    09.85م 

   ـ محضرات للبطاطة المقلية ومقالة قالبة وأجهزة لطبخ أو تسخين المأكوالت لالستعمال المهني   ـ صونا كاملة  ـ مجففات أيدي ومجففات شعر  ـ أفران تعمل بموجبات متناهية الصغر وأفران شوايات   لترا300ـ مسخنات للماء كهربائية تزيد سعتها عن  16.85م  ري كيلو كالو250000ـ مواقد آلية ذات طاقة تفوق 

  ـ مضخمات الصوت ـ مكبرات صوت  ـ مذياعات ـ سماعات  85 .17م    خط32ل الهاتف ولوازمها ذات طاقة تساوي أو تفوق ـ أجهزة استقبا
  18.85م 
 85 .19م 

 
 
 

  تجهيزات الفيديو المغلق، والبث التلفزى لبرامج داخلية ولوازمها ـ 25.85م  ـ كاميرا للمراقبة   ـ آالت إمالء وأجهزة تسجيل  لوحات تعديل تشتمل على أجهزة إلذاعة الصوت ـ ـ آالت معدلة وتسجيل اسطوانة، لوحة تعديل، حاكي، قاري أشرطة، موزع الصوت ـ آلة انتظار موسيقية  لوحات تعديل غير مندمجة فيها أجهزة لتسجيل الصوت ـ
  أجهزة عرض فيديو-

 28.85م 
  ـ مجموعات المكثفات 32.85م  ـ مكثفات كهربائية  ـ أجهزة منبهة للحماية من الحرائق والسرقة  31.85م  زة إشارة ضوئية تعمل بأرقام جهاز الهاتفـ أجه 30.85م  ـ أجهزة اإلشارة الضوئية للبناءات
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 ـ دوافع الرعد   )قاطع آخر الوصل الكهربائي(ـ مفتاح صغير   ـ مفاتيح القيادة رقم البند بيــــان المنتجات

 35.85م 

 بوابات األمانـ   ـ معدل صوت 
 43.85م 

 عربات بمحرك ثالثية ورباعية العجالتـ   ـ عربات مصممة خصيصا للسير في مالعب الصولجان 01.87م  ـ قطار صغير سياحي  46.85م  ـ عازالت
  03.87م 

 )سيقواي(د ونظام دوران مستقر عربات كهربائية ذات مقعد واحـ  عربات بمحرك ثالثية ورباعية العجالت ـ  09.87م  ـ عربات غير آلية لحمل أدوات لعب الصولجان 
 حواماتـ  للبحر" كياك"ـ  ـ دراجة مائية بدون محرك  ـ كاتامران ـ زورق بمسطبة للمظالت  ) أكسون(ـ عوامة مائية   مترا 11رق للنزهة أو الرياضة يتجاوز طولها ـ قوارب بمحرك للنزهة أو الرياضة وزوا  ـ زوارق النجدة مع توابعها )قوارب شراعية، زوارق النزهة تحت الماء(زوارق النزهة ـ   04.88م   ـ مضالت هبوط 02.88م   حصان بخاري250ـ طائرة خفيفة للتنشيط ذات قوة تقل عن  01.88م  ـ مناطيد    87.11م 

 03.89م 

  ـ مشخص للعبة الصولجان  ـ آالت اللعب النقدية  ـ طاوالت خاصة لأللعاب الكازينو 04.95م  )بولينغ(ـ تجهيزات كاملة للعبة األوتاد الذاتية الحركة  95.03م  ـ لعب عمالقة قابلة للنفخ للتنشيط السياحي   ـ أجهزة تركيز األضواء للتسلية والمالهي 05.94م  ـ أجهزة تركيز األضواء 90.32م  ـ أجهزة مراقبة وتعديل وقيس  30.90م   ـ أجهزة مراقبة وتعديل وقيس 29.90م  ـ عداد المكالمات الهاتفية 25.90م  أجهزة المراقبة والتعديلـ   ـ لوازم وأجهزة للمعالجة باالستحمام وبمياه البحر   ـ جهاز إنعاش 19.90م  ـ أجهزة وآليات تدليك وتنشيط العضالت 90.08م  ـ جهاز عرض وشاشة 05.90م  ابعها ـ أجهزة خاصة برصد األجرام السماوية وتقريبها مع تو 07.89م  و توابعهاـ مسطبة عائمة للتنشيط السياحي 
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 06.95م  ـ مهبط عمالق للتسلية والترفيه رقم البند بيــــان المنتجات
 »         fly surf«اح الشراعية الطائرةتجهيزات كاملة لأللو - معدات للتزلج في المياه - معدات لرياضة البانتبول -  ـ زوارق للغطس والغوص   ـ مراكب شراعية صحراوية مع مستلزماتها   ـ تجهيزات كاملة لمحطات التزلج على الجليد االصطناعي ولوازمها   ـ  مستلزمات التزلج على الماء   ـ  ألواح شراعية  لحمام بالسهم، كرة الماءـ لوازم و تجهيزات رياضية لكرة السلة، ألعاب القوى، رفع األثقال، كرة الحديد، التنس، رمي ا  ـ لوازم قاعة الجمباز باستثناء الكرات الطبية  ـ أجهزة أخرى للصولجان  ـ عصي الصولجان 

 

 03.96م    ـ المستلزمات الكاملة للفن التطبيقي  ـ مقفز بأشرطة مطاطية  ـ تجهيزات األراجيح والمقطورات الصغيرة 08.95م   07.95م   ـ تجهيزات الصيد البحري والغطس بالغوص
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  ـ أواني للقلي متنقلة  ـ الثالجات الكبيرة  ـ بيوت التبريد  ـ خارطة األجبان  ـ أواني طهي  ـ جيب  ـ آالت فتح العلب غير المنزلية  ـ خالط عجائن الحلويات  ـ مقسمات الخبز  ـ فرن للعجائن  ين البطاطا والخضرـ سكاك  ـ أغطية  ـ صينية  ـ أفران  ـ طاولة ساخنة  ـ شافطات هواء  ـ برج للتبريد  ـ مضخات هواء  ـ آلة طبخ القهوة السريعة  ـ محضرات قهوة  ـ آليات تجفيف  ـ حافظة ثياب منقولة  ـ رافعات المحموالت  ـ قبة للمسبح  ـ قبة لتغطية المالعب الرياضية  ـ تاج للتنشيط السياحي    قطاع السياحةالتجهيزات المصنوعة محليا الالزمة ل 18القائمة عدد 

  .ـ خزائن مأمونة ذات أقفال ألكترونية ـ مضخات مياه  بانان: ـ تجهيزات للشواطئ  ـ آالت للتجميد   ـ واجهات عرض للتبريد   نفيات تبريد الماء ـ ح  ـ مكيفات هواء   ـ مراجل   ـ قاطعات تيار ذاتية   ـ طاوالت من حديد صلب  ـ مقاعد من حديد صلب  ـ زوارق خفيفة   ـ عازالت للكهرباء من جميع المواد  ـ أجهزة األمان واإلنذار المبكر  ـ منبهات تسرب المياه و تسرب الغازات  ـ مضخمات الصوت  ـ مجموعات توليد كهربائية  طات العجائنـ خال  ـ مبادالت حرارية  ـ حاويات حافظة للحرارة  BTU40.000ـ مضخات حرارية ال تفوق طاقتها   ـ أفران الحلويات ومواقد  ـ أفران للبيتزا تشتغل بالهواء المدفوع  ـ أدوات مائدة وأدوات منزلية من صلب مقاوم للصدأ  ـ أرضيات للتمرن للعبة الصولجان  ـ مجادل من مطاط  إلطفاء الحرائقـ أجهزة   ـ مسخن صحون  ـ قبة لتغطية المسبح الساخن  ـ واجهات عرض للتبريد


