
اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

جهــاز ال�ضرائـب
قــرار

رقــــم 2021/65

بتحديد ال�ضلع الغذائية 

اخلا�ضعة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة مبعدل ال�ضفر باملائة

ا�ستنادا اإىل قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/121،

امل�سافة  القيمة  ل�سريبة  اخلا�سعة  الغذائية  ال�سلع  بتحديد   2021/2 رقم  القرار  واإىل 

مبعدل ال�سفر باملائة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

تخ�ســـــع ل�سريبــــــة القيمــــة امل�سافـــــة مبعــــدل ال�سفـــر باملائــــة ال�سلـــع الغذائيــــة املحـــــددة 

فـي امللحق املرفق بهذا القرار. 

املــادة الثانيــــة

يلغـــى القرار رقم 2021/2 امل�سار اإليــه، كما يلغى كل ما يخالف هـــــذا القـــرار اأو يتعــــار�ض 

مع اأحكامه.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من 16 اأبريل 2021م. 

�ضــدر فـي  : 25/  8  /1442هـ

املـوافـــــق  :   8 /  4  /2021م
                                                                                 �ضعــــود بـــن نا�ضـــر ال�ضكيلـــي

                                                                                 رئيـــــــ�ض جهـــــــــاز ال�سرائــــــــب
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 ملحق السلع الغذائية

 الخاضعة لضريبة القيمة املضافة بمعدل الصفر في املائة

 

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 بطاطس )بطاطا( طازجة أو مبردة.    
 غير ا  07019000 1
 بندورة طازجة أو مبردة. 07020000 2

 بصل وعسقالن:    
 بص  للطعام )أخضر أو يابس القشرة(  07031011 3
 عسقالن  07031020 4
 ثوم  07032000 5
 فراث وخضر ثومية أخر  07039000 6

  
  

كر ب وملفوف وقر بيط وخضر مماثلة صالحة لألكل من جنس براسيكا، 
 طازجة أو مبردة.

 قرنبيط ورؤوس بروفلي 07041000 7
 فرنب بروفس   07042000 8
 غير ا 07049000 9

 خس )الكتوكا ساتيفا( وهندباء )شيكوريام(، طازجة أو مبردة.    
 خس )مكبب(  07051100 10
 غير ا 07051900 11

 هندباء    
  ندباء وتلوف )شيكوريام انثيوبوس فيولوسام(   07052100 12
 غير ا  07052900 13
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

  
  

ندر )بنجر( للسلطة ولحية التيس )سليسيفي( مجزر ولفت بقلي وش
 وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة لألكل، طازجة أو مبردة.

 جزر ولفت بقلي  07061000 14
 غير ا  07069000 15
 خيار وقناء، خيار محبب، طازجة أو مبردة. 07070000 16

 بقول قر ية مفصصة أو غير مفصصة، طازجة أو مبردة.    
 بازالء )بيسوم ساتيفوم(  07081000 17
 لوبيا وفاصوليا )فيجينيا، فاسيولوس(  07082000 18

 : ى بقول قر ية أخر     
 فول  07089010 19
 غير ا  07089090 20

 ، طازجة أو مبردة.ى أخر  واتخضر     
 باذنجان  07093000 21
 فرفس عدا الكرفس اللفتي  07094000 22
 أثمار من جنس  ابسيكوم أو من جنس بيمنتا )فليفلة أو فلف (   07096000 23
 سبانخ أو سبانخ نيوزيلندي وسبانخ فبيرة الورق  07097000 24
 زيتون  07099200 25
 يقطين وقرع )فيوفربيتا(  07099300 26
  وسة. 07099910 27
 باميا. 07099920 28
 بقدونس   07099930 29
 فزبرة 07099940 30

 )غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في املاء( مجمدة. واتخضر     
 بطاطس )بطاطا(  07101000 31
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 أو غير مفصصة، طازجة أو مبردة. بقول قر ية مفصصة    
 بازالء )بيسوم ساتيفوم(  07081000 32
 لوبيا وفاصوليا )فيجينيا، فاسيولوس(  07082000 33

 : ى بقول قر ية أخر     
 فول  07089010 34
 غير ا  07089090 35

 بقول قر ية مقشورة أو غير مقشورة :     
 بازالء )بيسوم ساتيفوم(  07102100 36
 لوبياء وفاصوليا ) فيجنا أو فاسيولوس(  07102200 37
 غير ا  07102900 38
 سبانخ وسبانخ نيوزيلندي وسبانخ فبيرة الورق  07103000 39
 ذرة حلوة  07104000 40

  
  

بقول قر ية يابسة مقشورة، وإن كا ت منزوعة الغاللة أو مفلوقة أو 
 مفصصة، أو مكسرة. 

 بيسوم ساتيفوم( بازالء ) 07131000 41
 حمص  07132000 42

  
  

( L( هيبر أو فيجنا رادياتا ).Lفيجنا مو جو ).)لوبياء أو فاصوليا من جنس 
 (ويلكزيك

 للطعام  07133120 43

  
  

لوبياء أو فاصوليا حمراء صغيرة )ادزوكي( )فاسيولوس أو فيجنا 
 ا جوالريس(: 

 للطعام  07133220 44

  
  

بما فيها الفاصوليا أو اللوبيا البيضاء )فاسيولوس  فاصوليا عادية ،
 فولجاريس(
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 للطعام   07133320 45
 لوبياء أو فاصوليا بامبارا )فيجنا سبتيراني أو فو دزيا سبتيراني(:    

 للطعام  07133420 46
 لوبيا )فيجنا أ جويكيوالتا( :    

 للطعام   07133520 47
 غير ا  07133900 48
 عدس  07134000 49

50 
07135000 

فول عريض الحبة )فيسيا فابا  فار ماجور( وفول صغير الحبة  )فيسيا فابا 
 ايجوينا و فيسيا فابا مينور( 

 ماش  07139010 51
 غير ا  07139090 52
  ريس )معجون( البندورة  20029010 53
  ى أخر صلصة طماطم )بندورة( مسماه "فتشب" وصلصات طماطم  21032000 54

 موز، بما فيه موز البال تان، طازج أو مجفف.     
 النتانب 08031000 55
 غيره 08039000 56

 تمر:     
 طازج  )رطب(  8041010 57
 مكنوز  08041021 58
 غير ا  08041029 59

 ين:ت    
 طازج  8042010 60
 جاف  08042020 61
 أناناس  08043000 62
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 أفو ادو   08044000 63
 جوافة  08045010 64
 انجوم 08045020 65

 حمضيات، طازجة أو مجففة.     
 برتقال  08051000 66

  
  

"ما درين ")بما فيها التا جارين والساتسوما(، كلمنتينا، ولكنج   وسفيي
 وغيرها من الحمضيات املهجنة :

 يوسفى "ماندرين" )بما فيها التانجارين والساتسوما( 8052100 67
  لمنتينا 8052200 68
 غير ا 08052900 69
 ليمون  ندي )جريب فروت( بما فيها البوملي 08054000 70

  
  

ليمون حامض )سيتروس ليمون، سيتروس ليمو وم(، ليم )سيتروس 
 أورا تيفوليا، سيتروس التيفوليا(:

 طازج  8055010 71
 جاف  08055020 72
 غير ا  08059000 73

 عنب، طازج أو مجفف.     
 طازج  08061000 74
 مجف  )زبيب( 08062000 75

 . الشمام( طازجبطيخ )بما فيه     
 بطيخ أخضر  08071100 76

 غيرها:     
 بطيخ أصفر )شمام وقاوون(  8071910 77
 غير ا  08071990 78
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 طازجة. تفاح وكمثرى وسفرجل،    
 تفاح  08081000 79
 فمثرى  08083000 80
 سفرج   08084000 81
 مشمش  08091000 82

 كرز:    
 فرز حامض )برونوس سيراسوس( 8092100 83
 غير ا  08092900 84
 دراق بما فيه نيكتارين 08093000 85
 برقوق أو خوخ  08094000 86

 ، طازجة. ى فواكه أخر     
 توت األرع )فريز أو فراولة( 08101000 87
 توت العليق وتوت عادي  08102000 88
 عنب ثعلب أسود أو أبيض أو أحمر وفشمش  08103000 89
 فيوي  08105000 90
 رمان  08109010 91
 صبير )تين شو ي أو برشومي(  08109030 92
 غير ا  08109090 93

 فواكه مجففة     

 مشمش  08131000 94

 خوخ أو برقوق  08132000 95

 تفاح  08133000 96
 : ى فواكه أخر     
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 فرز ) وشنة(  8134010 97
 تمر  ندي  08134020 98
 فمثرى  08134030 99

 غير ا  08134090 100
 خليط ثمار قشرية أو فوافه مجففة من االنواع املذ ورة في  ذا الفص   08135000 101

  
  

؛ ثمار من جنس كابسكوم )فليفلة حارة ( أو من  فلفل من جنس بيبر 
 جنس بيمنتا )فلفل حلو( ، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة .

 فلفل من  وع )بيبر(:     
 غير مجروش وال مسحوق  9041100 102
 مجروش أو مسحوق  09041200 103

 :(ثمار من جنس كابسكوم ) فليفلة حارة ( أو من جنس بيمنتا )فلفل حلو     
 مجففة ،غير مجروشة وال مسحوقة  09042100 104
 مجروشة أو مسحوقة  09042200 105

 فا يليا:     
 غير مجروشة وال مسحوقة 09051000 106
 مجروشة أو مسحوقة  09052000 107

 قرفة وأزهار شجرة القرفة:     
 غير مجروشة وال مسحوقة:    

 بلوم( قرفة )سيناموم زيالنيكوم 09061100 108
 غير ا  09061900 109
 مجروشة أو مسحوقة  09062000 110

 قر فل )كبوش وسيقان وثمار(:     
 غير مجروشة وال مسحوقة 09071000 111
 مجروشة أو مسحوقة  09072000 112
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 )قاقله(.   وحب الهالجوز الطيب وبسباسته     
 جوز الطيب:    

 غير مجروشة وال مسحوقة 9081100 113
 مجروشة أو مسحوقة  09081200 114

 حب الهال )قاقلة( :    
 غير مجروشة وال مسحوقة 9083100 115
 مجروشة أو مسحوقة  09083200 116

  
  

بذور يانسون أو يانسون صيني )جاذبية( وشمر وكزبرة وكمون وكراوية؛ 
 حبات عرعر.  

 بذور كزبرة :     
 مسحوقةغير مجروشة وال  9092100 117
 مجروشة أو مسحوقة  09092200 118

 بذور كمون :     
 غير مجروشة وال مسحوقة 9093100 119
 مجروشة أو مسحوقة  09093200 120

 ذور يانسون ) بذور جاذبة (  أوكراوية أو بذور شمر ؛ حبات عرعر: ب    
 غير مجروشة وال مسحوقة 9096100 121
 مجروشة أو مسحوقة  09096200 122

  
  

ز جبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار )ر د( وكاري وبهارات وتوابل 
 أخر.  

 ز جبيل :     
 غير مجروشة وال مسحوقة 9101100 123
 مجروشة أو مسحوقة   09101200 124
 زعفران  09102000 125
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 كركم :     
 غير مجروشة وال مسحوقة 09103010 126
 مجروشة أو مسحوقة  09103020 127

 غيرها:     
 حلبة  09109910 128
 زعتر وأوراق غار )رند(  09109920 129
  اري  09109930 130
 غير ا 09109990 131

 زيت فول الصويا وجزيئاته، وإن كان مكررًا ولكن غير معدل كيميائيًا.    
 زيت فول الصويا    15079000 132

 وجزئياته، وإن كان مكررًا ،ولكن غير معدل كيميائيًا.زيت زيتون     
 زيت العصرة األولى )زيت بكر(  15091000 133
 غير ا  15099000 134

135 
15100000 

زيوت أخر وجزيئاتها مستحصل عليها من زيتون فقط، وإن كا ت مكررة 
، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزئياتها مع ولكن غير معدلة كمياويا

 ى زيوت أو جزيئات أخر 
 زيت  خيل وجزيئاته، وإن كان مكررًا، ولكن غير معدل كيميائيًا.    

 يت نخي  ز  15119000 136

  
  

الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن وجزيئاته، وإن  زيوت بذور دوار 
 كيميائيًا.كا ت مكررة، ولكن غير معدلة 

 زيت بذور دوار الشمس أو القرطم وجزئياتها:     
 زيت بذور دوار الشمس  15121900 137

 زيت الذرة وجزيئاته:     
 زيت خروع وجزيئاته  15153000 138
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 زيت سمسم وجزيئاته  15155000 139
 غير ا  15159000 140
 د ون وزيوت نباتية وجزيئاتها  15162000 141
 بيان ) قريدس أو جمبري( املياه الباردة )بندالوس، فرنجون فرنجون(.و ر   03061600 142
 بيان ) قريدس أو جمبري( أخر مجمدو ر   03061700 143
 بيان املياه الباردة ) قريدس أو جمبري(  )بندالوس، فرنجون فرنجون(.حيو ر  03063500 144
 يان ) قريدس أو جمبري( أخر.وبر  03063600 145
 بيان ) قريدس أو جمبري( أخر.و ر  03069500 146
 حبار و سبيدج:  03061600 147
 حي أو طازج أو مبرد 03074200 148
 مجمد 03074300 149

 : ى أسماك حية أخر     
 سمك األنقليس ) من جميع أنواع أنجويال (. 03019200 150

151 
03019300 

ايدلوس، شبوط  )سبرينوس، فراسيوس،ستينوفارينجودون 
 ليبوفثاملياكاياثس، سير ينوس، ميلوفارينجودون بيسوس،  اتال  اتال، 

 البيو، أوستيوتشيلوس  اسلتي، لبتووباربوس  وفيني، ميجالوبراما (

152 
03019400 

طلنطي واملحيط الهادي ذات زعان  زرقاء ) ثونوس ثاينوس. ثونوس تونة األ  
 أورينتاليس ( .

 جنوبية ذات زعان  زرقاء )ثونوس ما ويي(تونة  03019500 153
 غير ا  03019900 154

 أسماك طازجة أو مبردة    

  
  

أسماك مفلطحة )بلور كتيداي أو بوثيداي، أو سينو جلو سيدليداي أو 
 أو سكوفتا مليداي أو سيناريداي( سوليداي،
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

155 
03022100 

 يبوجلوس، سمك قفندر )رينهاردتيوس  يبوجلوسودايس، أو  يبوجلوس 
  يبوجلوسوس ستينوليبيس( 

 سمك  وشع )بلورنكتس بالتيسا(  03022200 156
 سمك موس ى )سوليا(  03022300 157
 سمك الترس )تربوت( ) بيستا مافسيما.( 03022400 158
 غير ا   03022900 159

  
  

 سمك تو ه )من  وع ثو وس( التو ة الوثابة أو بو يتو مخطط البطن
  "كاتسوو وس" بيالميس( )ايوثينوس

 سمك تونه بيضاء )ثونوس األلونجا( 03023100 160
 سمك تونه ذات زعان  صفراء )ثونوس البكارس(  03023200 161
 سمك وثاب أو بونيتو مخطط البطن  03023300 162
 )ثونوس، أوبسوس( Bigeyeسمك تونة ذات عيون فبيرة   03023400 163

164 
03023500 

طلنطي واملحيط الهادي ذات زعان  زرقاء ) ثونوس ثاينوس . سمك تونة األ  
 ثونوس أورينتاليس ( 

 تونة جنوبية ذات زعان  زرقاء )ثونوس ما ويي( 03023600 165
 غيرها :    

 سهوه ) قباب ( ) ثونوس تنج  ( 03023910 166
 صده ) شروي ( ) ثونوس أفينس ( 03023920 167
 غير ا  03023990 168
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

  

  

سمك ر جة )كلوبيا هار جس، كلوبيا باالس ي(، سمك أنشوفة  
)ا جروليس(، سمك السردين ) ساردينيا بيلكاردوس ساردينويس(، 

وساردينال ) من  وع ساردينال( ر جه صغيرة أو اسبرط )سبراتوس 
سبراتوس(، سمك أسقمري "ماكريل" )سكومبر سكومب_راس، سكومبر 

سكومبر جابو يكوس(، سمك أسقمري  هندي أوسترالسيكوس، 
)راسترليجر(، سمك   سير )سكومبروموروس(،  سمك  أسقمري  صغير 

)سمك سليمان( وسمك التن من  وع )تراكوروس(، سمك أسقمري 
"ماكريل"  وسمك كريفالس )كرا كس(،  سمك كوبيا )راكيسنترون 

كا دوم(، سمك بومفرت فض ي )بامبوس(، سمك صوري املحيط 
ادي)كولوالبيس سيرا(، سمك صورل) دكابتروس(، سمك كبلين اله

)مالوتوس فيلوسوس(،   )  سمك أبو سيف )اكسيفياس جالديوس(، 
سمك التو ه الوثابة الشرقية )كاواكاوا(  )يوثينوس افينيس(، سمك 

بو يت )ساردا(، سمك املرلين "سمك أوقيا وس ي ضخم"،"سمك 
 ي("، سمك الراموح )ايستيوفوريداالسلفيش

 سمك رنجة )  لوبيا  ارنجس ،  لوبيا باالس ي (  03024100 169
 سمك أنشوفة ) من نوع أنجروليس ( 03024200 170

171 
03024300 

سمك سردين ) ساردينيا بيلكاردوس  ساردينوس ( ، وساردينال من نوع 
 )ساردينال (

  
  

سمك أسقمري " ماكريل " ) سكومبر سكومبراس ، سكومبر 
 أوستراالسيكوس ، سكومبر جابو يكوس ( :

 سمك فنعد ) دراك أو خباط (  03024410 172
 سمك باغة  03024420 173
 غير ا  03024490 174

  
  

سمك اسقمري "ماكريل" صغير )سمك سليمان( وسمك تن من  وع 
 )تراكوروس( : 
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 سمك بياع)حمام وخضره وصال( 03024510 175
 زبيدي اسود )حلوايوه(سمك  03024520 176
 غير ا  03024590 177
 سمك  وبيا ) رافيسنترون  اندوم ( 03024600 178
 سمك أبو سي  )أفسيفياس جالديوس ( 03024700 179
 سمك زبيدي فض ي 03024910 180
 غير ا 03024990 181

  
  

أسماك من عائلة برجماسيروتيدا، يوكليكنيداي، جاديداي، ماكروريدا، 
 ميال و يدا، ميرلوسيداي ، موريداي، و مـورينوليبيديداي، 

 سمك قد )جادوس موروا أو جادوس أو جاك وجادوس مافروسيفالوس(. 03025100 182
 سمك حدوق ) ميالنو جراموس ايكلفينوس (. 03025200 183
 سمك أسود )بوالفيوس فيرنس(. 03025300 184
 ميرلوفيوس ويوروفيكس(.سمك نازلي من نوع)  03025400 185
 سمك أالسكا بوالك )ثيراجا  الكوجراما(. 03025500 186

187 
03025600 

سمك قد أزرق )ابيض أزرق( )مايكروميسيستوس، بوتاسو،  
 مايكروميسيستوس أوستراليس(.

 غير ا  03025900 188

  

  

سمك بلطي )من  وع أوريوكروميس(، سمـك سلـور )من أ ـواع  
، سيلـوروس، كالريـاس ، ايكتالـوروس(، سمـك شبـوط با جـاسيوس

)سبرينوس،   كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلـوس،   من 
 وع هيبوفنامليكنيس ، ومن  ـوع سيرهينـوس،   ميلوفارينجودون بيسوس، 

من أ واع كاتال كاتال و البيو، تيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني 
ك أ قليـس "ثعبان البحر ")من  وع ا جـويال( سمك وميجالوبراما( سم
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 الجمركي

 وصف السلعة

البياض النيلي "سمك نهر النيل" )التس  يلـوتيكوس(، سمك رأس 
 النعبان )من  وع تشا ـا(

 سمك بلطي )من نوع أوريوفروميس(. 03027100 189
 سمك سلور )من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، فالرياس، ايكتالوروس 03027200 190

191 

03027300 

سمك شبوط )سبريناوس فااربياو،  اراسياوس  اراسيوس، فارينجودون، 
آيدلاوس، من نوع  يباوفاثاامليكثيس ، ومان ناوع سير يناوس يلوفارينجودون 
بيسوس، من أنواع  اتال  اتال و البيو، أوستيوفيلوس  اسلتي، بتوباربوس 

  وفيني وميجالوبراما(
 "ثعبان البحر " ) انجويال(سمك أنقليس  03027400 192
 غير ا  03027900 193

 أخرى أسماك     

 قرش  لب البحر وغيره من سمك القرش. 03028100 194
 سمك شفنين البحري ) اللخمة (وسمك مفلطح طوي  الذي  )راجيداي(.  03028200 195
 سمك أبوسن )من نوع ديسوستيكوس(.  03028300 196
 سمك قاروس )من نوع ديسنترار وس(. 03028400 197

198 
03028500 

سمك سيبريم )شعوميات مث  شعم، سبيطي، نهاش، فسكر، قرقفان، 
  وفر( )سباريداي(.

 غيرها:    
 ( مث  "برطام، شنينو، قطو، ناج ، السمان"   groupersسمك  امور ) 03028910 199
 سمك شعري )شعور( 03028920 200



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(
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بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 سمك حمراء  )مث  عصمودي( 03028930 201
 سمك نقرور 03028940 202
 سمك بوري مث "ميد وبياح" 03028950 203
 سمك صافي   03028960 204
 سمك بارا ودا) عقام ، دويلمي ، قد ( 03028970 205
 سمك شماهي) سيانيدايي ( 03028980 206
 غير ا 03028990 207

  

  

(، سمـك سلـور)من أ ـواع سمك بلطي )من  وع أوريوكروميس
با جـاسيوس، سيلـوروس، كالريـاس،ايكتالـوروس(، سمـك شبـوط 

)سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلـوس، من 
 وع هيبوفنامليكنيس ، ومن  ـوع سيرهينـوس،   ميلوفارينجودون بيسوس، 

وس هوفيني من أ واع كاتال كاتال و البيو، وكيلوس هاسلتي، لبتوبارب
وميجالوبراما( سمك أ قليـس  " ثعبان البحر ")من  وع ا جـويال(، سمك 

مـك رأس البياض النيلي   " سمك نهر النيل ")التس  يلـوتيكوس(، س
 :النعبان )من  وع تشا ـا(

 سمك بلطي ) من نوع أوريوفروميس (  03032300 208
 سيلوروس، فالرياس، ايكتالوروس(.سمك سلور )من أنواع بانجاسيوس،  03032400 209

210 

03032500 

سماك شباوط ) من أنواع سبرينوس،  اراسيوس ، ستينوفارينجودون، 
آيدلاوس و من أنواع  يبوفثامليكثيس و سير يناوس و ميلوفارينجودون 

بيسوس،و من أنواع  اتال  اتال و البيو، أوستيوفيلوس  اسلتي، لبتوباربوس 
 ا( وفيني  و ميجالوبرام

 أسمك أنقليس" ثعبان البحر ") انجويال(. 03032600 211
 غير ا 03032900 212
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 الجمركي

 وصف السلعة

  
  

أسماك مفلطحة )بلورو يكتيد أي، بوثيداي أو سينوجلوسيداي، 
 ليداي سكوفنامليداي وسيناريداي(سو 

213 
03033100 

سمك قفندر ) رينهار دتيوس  يبو جلوسودايس،  يبو جلوسوس 
  يبوجلوسوس ستينو ليبيس(. يبوجلوسوس، 

 سمك  وشع )بلورنكتس بالتيسيا(  03033200 214
 سمك موس ى )سوليا(  03033300 215
 سمك الترس "تربوت" )بستا مافسيما(. 03033400 216
 غير ا  03033900 217

  
  

بطن سمك تو ة )من جنس ثو وس(، التو ة الوثابة أو بو يتو مخطط ال
 بيالميس()إينينوس "كاتونس" 

 سمك تونه بيضاء )تونوس األلونجا(  03034100 218
 سمك تونة ذات زعان  صفراء )تونوس البا ارس(  03034200 219
 سمك بونيتو مخطط البطن  03034300 220
 )ثونوس أوبسوس(Bigeyeسمك تونة ذات عيون فبيرة  03034400 221

222 
03034500 

الهادي ذات زعان  زرقاء  )ثونوس ثانيوس، ونة املحيط األطلنطي واملحيط ت
 ثونوس أورينتاليس(.

 تونة جنوبية ذات زعان  زرقاء )ثونوس ما ويي( 03034600 223
 غيرها :    

 سهوه )قباب( )ثونوس تنج ( 03034910 224
 صده )شروي( )ثونوس أفينس( 03034920 225
 غير ا 03034990 226
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 الجمركي

 وصف السلعة

  

  

، كلوبيا باالس ي(،سمك أنشوفة )من  وع سمك ر جة )كلوبيا هار جس
ا جروليس(، سمك سردين ) ساردينيا بيلكاردوس 

ساردينويس(،وساردينال )من  وع سا ردينال( ر جه صغيرة أو اسبرط 
)سبراتوس سبراتوس(، سمك أسقمري "ماكريل" )سكومبر 

سكومبراس،سكومبر أوسترالسيكوس، سكومبر جابو يكوس(، سمك 
رليجر(، سمك سير)سكومبروموروس(،سمك اسقمري هندي )راست

اسقمري صغير  "سمك سليمان" وسمك التن )من  وع تراكوروس(، 
سمك اسقمري و سمك كريفالس )كرا كس(،  سمك كوبيا 

)راكيسنترون كا دوم(،سمك بومفرت فض ي )بامبوس(، سمك صوري 
املحيط الهادي )كولوالبيس سيرا(، سمك صورل) دكابتروس(، سمك 

وتوس فيلوسوس(،سمك أبو سيف )اكسيفياس جالديوس(، كبلين )مال
سمك التو ة الوثابة الشرقية )كاواكاوا( )يوثينوس افينيس(، سمك 

اسقمري "بينيت ")من  وع ساردا(، سمك املارلين "سمك أوقيا وس ي 
 فيش، سمك الراموح ستيوفوريداي(ضخم"، سمك السل

 باالس ي(سمك رنجة ) لوبيا  ارجنس،  لوبيا  03035100 227

228 
03035300 

سمك سردين ) ساردينيا بيلك_اردوس ساردينويس(وساردينال من نوع 
 )سانردينال(

  
  

سمك أسقمري "ماكريل" )سكومبر سكومبراس، سكومبر 
 أوسترالسيكوس، سكومبر جابو يكوس(:

 سمك فنعد )دراك أو خباط( 03035410 229
 سمك باغة 03035420 230
 غير ا 03035490 231

 سمك ماكريل صغير )سمك سليمان( وسمك تن من  وع )تراكوروس(:    
 سمك بياع )حمام وخضره وصال( 03035510 232
 سمك زبيدي أسود )حلوايوه ( 03035520 233
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 غير ا. 03035590 234
 سمك  وبيا )رافيسنترون  اندوم( 03035600 235
 (سمك أبو سي  )افسيفياس جالديوس 03035700 236
 سمك زبيدي فض ي 03035910 237
 غير ا  03035990 238

  
  

سمك من عائلة برجماسيروتيدا، يوكلكنيداي، جاديداي، ماكروريدا، 
 ، موريداي،و مورينوليبيـديـداييال و يدا

 سمك قد )جادوس موروا أو جادوس أوجاك وجادوس مافروسيفالوس( 03036300 239
 ميالنوجراموس إيكلفينوس( سمك الحدوق ) 03036400 240
 سمك أسود )بوالفيوس فيرنس(. 03036500 241
 سمك نازلي من نوع  )ميرلوفيوس ويوروفيكس( 03036600 242
 سمك االسكا بوالك ) ثيراجا  الكوجراما ( 03036700 243

244 
03036800 

سمك قد أزرق ) أبيض أزرق ( ) مايكروميسيستوس،بوتاسو ، 
 أوستراليس (مايكروميسيستوس  

 غير ا.  03036900 245

  ى خر أأسماك     

 قرش  لب البحر وغيره من سمك القرش   03038100 246
 سمك شفنين البحري وسمك مفلطح طوي  الذي  )راجيداي( 03038200 247
 سمك أبوسن )من نوع ديسوستيكوس(. 03038300 248
 سمك قاروس )من نوع ديسنترار وس (  03038400 249
 ( )مث "  برطام، شنينو، قطو، ناج ، السمان"   groupersسمك  امور ) 03038910 250
 سمك شعري )شعور( 03038920 251
 سمك حمراء ) مث  عصمودي( 03038930 252
 سمك نقرور   03038940 253
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 سمك بوري مث  " ميد وبياح" 03038950 254
 سمك صافي  03038960 255
 بارا ودا )عقام، دويلمي، قد(سمك  03038970 256
 سمك  شماهي )سيانيدايي( 03038980 257

258 
03038991 

سمك سيبريم )شعوميات مث  شعم، سبيطي، نهاش،  فسكر، قرقفان ، 
  وفر( )سباريداي(

 غير ا   03038999 259

  

  

شــــــرائة طازجة أو مبردة من ســــــمك بلطي )من  وع أوريوكروميس(، ســــــمك 
بــا جــاســـــــــــــيوس،ســـــــــــــيلوروس، كالريــاس، ايكتــالوروس(، ســـــــــــــلور )من أ واع 

سـمـــــــــــــــك شـبـــــــــــــــوط )من أ واع سـبرينوس، كاراسـيوس، سـتينوفارينجودون، 
آيدلــــوس، هيبوفنامليكنيس، سيرهينــــوس،ميلوفارينجودون بيسوس، كاتال 
كاتال و البيو، أوســـتيوكيلوس هاســـلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما( 

من  وع ا جـــــــــــــويال(،سمك البياض النيلي سمك أ قليـــــــــــــس " ثعبان البحر ")
ــــــــــــــــك رأس النعبان )من  وع  ــــــــــــــــوتيكوس(، ســــمـ "ســــمك نهر النيل" )التس  يلـ

 تشا ـا( :

 سمك بلطي )من نوع أوريوفروميس( 03043100 260

 سمك سلور )من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، فالرياس، ايكتالوروس( 03043200 261

 "سمك نهر الني  ")التس نيلوتيكوس(سمك  البياع النيلي  03043300 262

 غير ا 03043900 263

 : ى شرائة طازجة أو مبردة من أسماك أخر     

264 
03044300 

أسماك مفلطحة )بلورونيكتيد أي، بوثيداي أو سينوجلوسيداي، سوليداي 
 سكوفثامليداي وسيثاريداي(. 



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

265 
03044400 

مافروريدا، ميالنونيدا، سمك من عائلة برجماسيروتيدا،جاديداي، 
 موريداي، و مورينوليبيديداي.

 بو سي  )افسيفياس جالديوس(.أسمك  03044500 266

 سمك أبوسن )من نوع ديسوستيكوس(. 03044600 267

 قرش  لب البحر وأسماك قرش أخر 03044700 268

 سمك الشفنين ) اللخمة ( وسمك السفن ) راجيدايي (  03044800 269

 غير ا. 03044900 270

 ، طازجة أو مبردة  :من السماكغيرها     

271 

03045100 

سمك بلطي )من نوع أوريوفروميس(، سماك سلاور )من أناواع بانجااسيوس، 
سيلاوروس، فالريااس ، ايكتالاوروس(، سماك شباوط )سبرينوس،  اراسيوس 

سير يناوس،    اراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلاوس،  يبوفثامليكثيس ، 
ميلوفارينجودون بيسوس،  اتال  اتال و البيو، أوستيوفيلوس  اسلتي، 

لبتوباربوس  وفيني وميجالوبراما( سمك أنقلياس " ثعبان البحر ")من نوع 
انجاويال(،  سمك البياع النيلي "سمك نهر الني  ")التس نيلاوتيكوس(، 

 سماك رأس الثعبان  )من نوع تشاناا(

272 
03045300 

سمك من عائلة برجماسيروتيدا، جاديداي، مافروريدا، ميالنونيدا، 
 موريداي،و مورينوليبيديداي.

 بو سي  )افسيفياس جالديوس(أسمك  03045400 273

 سمك أبوسن )من نوع ديسوستيكوس( 03045500 274

 قرش  لب البحر وأسماك قرش أخر  03045600 275

 ) اللخمة ( وسمك السفن ) راجيدايي ( سمك الشفنين 03045700 276
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 سمك  امور  03045910 277

 سمك شعري )شعور(. 03045920 278

 غير ا 03045990 279

  

  

شرائة مجمدة من سمك بلطي )من  وع أوريوكروميس(، سمك سلور 
)من أ واع با جاسيوس، سيلوروس، كالرياس، ايكتالوروس(، سمـك 

ستينوفارينجودون، آيدلـوس، شبـوط )سبرينوس، كاراسيوس، 
هيبوفنامليكنيس ، سيرهينـوس،   ميلوفارينجودون بيسوس، كاتال كاتال و 

البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما( سمك 
 جـويال(، سمك البياض النيلي "سمك أأ قليـس " ثعبان البحر ")من  وع 

 أس النعبان )من  وع تشا ـا(:نهر النيل ")التس  يلـوتيكوس(، سمـك ر 
 سمك بلطي )من نوع أوريوفروميس( 03046100 280
 سمك سلور )من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، فالرياس،ايكتالوروس( 03046200 281
 سمك البياع النيلي "سمك نهر الني " )التس نيلوتيكوس( 03046300 282
 غير ا 03046900 283

  
  

من عائلة برجماسيروتيدا، جاديداي،  السمك املجمدةشرائة 
 ماكروريدا، ميال و يدا، موريداي، و مورينوليبيديداي:

 سمك قد )جادوس موروا أو جادوس أوجاك وجادوس مافروسيفالوس( 03047100 284
 سمك حدوق )ميالنو جراموس ايكلفينوس( 03047200 285
 سمك أسود )بوالفيوس فيرنس( 03047300 286
 سمك نازلي )من نوع ميرلوفيوس ويوروفيكس(  03047400 287
 سمك أالسكا بوالك )ثيراجا  الكوجراما( 03047500 288

289 
03047900 

 غير ا
 



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 :ى شرائة مجمدة من أسماك أخر     

290 
03048300 

سمك مفلطح )بلورونيكتيد أي، بوثيداي أو سينوجلوسيداي، سوليداي 
 سكوفثامليداي وسيثاريداي(.

 بو سي  )افسيفياس جالديوس(.أسمك  03048400 291
 سمك أبوسن )من نوع ديسوستيكوس(.  03048500 292
 سمك الرنجة ) لوبيا  ارجنس،  لوبيا باالس ي (. 03048600 293

294 
03048700 

سمك تونة )من جنس ثونوس( أوالتونة الوثابة أو بونيتو مخطط البطن  
 )ايثينوس " اتونس"   بيالميس(.

295 
03048800 

قرش  لب البحر وأسماك قرش أخر و سمك الشفنين)اللخمة( وسمك 
 السفن)راجيدايي(

 سمك  امور  03048910 296
 سمك شعري )شعور( 03048920 297
 غير ا 03048990 298
 سمك أبو سي  ) افسيفياس جالديوس ( 03049100 299
 سمك أبوسن )ديسوستيكوس(. 03049200 300

301 

03049300 

سمك بلطي )من نوع أوريوفروميس(، سماك سلاور   )من أناواع بانجااسيوس، 
سيلاوروس، فالريااس،يكتالاوروس(، سماك شباوط )سبرينوس،  اراسيوس 

 اراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلاوس،  يبوفثامليكثيس ، سير يناوس،   
وس  اسلتي، ميلوفارينجودون بيسوس،  اتال  اتال و البيو، أوستيوفيل

لبتوباربوس  وفيني وميجالوبراما( سمك أنقلياس " ثعبان البحر " )من نوع 
انجاويال(، سمك البياع النيلي "سمك نهر الني  ")التس نيلاوتيكوس(، 

 سماك رأس الثعبان )من نوع تشاناا(
 سمك أالسكا بوالك )ثيراجا  الكوجراما(. 03049400 302



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

303 
03049500 

أسماك من عائلة برجماسيروتيدا، يو ليكثيدي، جاديداي، مافروريدا، 
ميالنونيدا، موريداي،و مورينوليبيديداي، عدا سمك أالسكا بوالك )ثيراجا 

  الكوجراما(
 قرش  لب البحر وأسماك قرش أخر 03049600 304
 سمك الشفنين ) اللخمة ( وسمك السفن ) راجيدايي ( 03049700 305
 غير ا 03049900 306

 بيض ملقة للتفريخ:    
 دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس           04071100 307
 غايره  04071900 308

 بيض طازج آخر:    
 دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس          04072100 309
 غايره  04072900 310
 غايره  04079000 311

   
 ليفة أصيلة لألنسالأحية  بقارأ 01022100 312
 أصيلة لألنسال ليفة غيرأ ى خر أحية  بقارأ 01022900 313
 لألنسال ضأن حي أصي  01041010 314
 لألنسال  غير أصي  خرأضأن حي  01041090 315
 لألنسال حي أصي  ماعز 01042010 316
 لألنسال  أصي  رحي غي ماعز 01042090 317
 دواجن حية من جنس جالوس دوميستكوس 01051100 318
 ديوك ودجاج رومي حي 01051200 319
 دجاج حي بياع 01059410 320
 دجاج حي الحم  01059420 321



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 دجاج حي أمهات  01059430 322
 جمال أصيلة لألنسال 01061310 323

324 
01061390 

 خرى حيةأغير ا من جمال 
 

 دواجن فصيلة جالوس دوميستكوس    
 غير مقطعة، طازجة أو مبردة 02071100 325
 قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة 02071300 326

 رومي: جديوك ودجا    
 غير مقطعة، طازجة أو مبردة 02072400 327
 قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة 02072600 328

 وسدواجن فصيلة جالوس دوميستك    
 مجمدةغير مقطعة،  02071200 329
 قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة 02071400 330

 ديوك ودجاج رومي    
 غير مقطعة، مجمدة 02072500 331
 قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة 02072700 332
 دجاج غينيا ) غرغر ( 02076000 333

 لحوم فصيلة البقار، طازجة أو مبردة.    
 ذبائح  امله وأنصاف ذبائح  02011000 334
 بعظمها   ى قطع أخر  02012000 335
 دون عظام 02013000 336

 املاعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة. لحوم فصيلة الضأن أو     
 ذبائح  امله وأنصاف ذبائح حمالن، طازجة أو مبردة  02041000 337

 طازجة أو مبردة: ى لحوم ضأن أخر     



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 ذبائح  امله وأنصاف ذبائح   02042100 338
 بعظمها ى قطع أخر  02042200 339
 دون عظام 02042300 340

 لحوم فصيلة املاعز:    
 ذبائة كاملة وأ صاف ذبائة :    

 مبردة  طازجة أو 02045011 341
 بعظمها:ى قطع أخر     

 طازجة أو مبردة  02045021 342
 دون عظام:    

 طازجة أو مبردة  02045031 343

  
  

أحشاء وأطراف صالحة لألكل من فصائل البقار والضأن واملاعز  طازجة 
 و مبردة .أ

 من فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة 02061000 344
 غيرها، طازجة أو مبردة:     

 من فصيلتي الضأن واملاعز    02068010 345
 غير ا 02068090 346

 من فصيلة الجمال:  ى من جمال وحيوا ات أخر     
 طازجة أو مبردة  02086010 347

 لحوم فصيلة البقار، مجمدة.    
 ذبائح  امله وأنصاف ذبائح  00 10 02 02 348
 بعظمها   ى خر أقطع  00 20 02 02 349

 دون عظام:     
 مفروم  10 30 02 02 350
 غير ا  90 30 02 02 351



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 لحوم فصيلة الضأن أو املاعز، مجمدة.    
 ذبائح  املة وأنصاف ذبائح حمالن، مجمدة 00 30 04 02 352

 لحوم ضأن أخر، مجمدة:    
 ذبائح  امله وأنصاف ذبائح   00 41 04 02 353
 بعظمها ى قطع أخر   00 42 04 02 354

 دون عظام:    
 مفروم 10 43 04 02 355
 غير ا 90 43 04 02 356

 لحوم فصيلة املاعز:     
 مجمدة  12 50 04 02 357

 بعظمها: ى قطع أخر     
 مجمدة 22 50 04 02 358

 دون عظام:    
 مجمدة 32 50 04 02 359

 أحشاء وأطراف صالحة لألكل من فصيلة البقار، مجمدة:    
 ألسنة   00 21 06 02 360
 أفباد  00 22 06 02 361
 غير ا   00 29 06 02 362

 : ، مجمدةأحشاء وأطراف صالحة لألكل من فصيلتي الضأن واملاعز     
 ألسنة   11 90 06 02 363
 أفباد  12 90 06 02 364
 غير ا   19 90 06 02 365

  
  

مواد تحلية  ىسكر مضاف أو علتحتوي على ألبان وقشدة، غير مركزة وال 
 وز ا. %1بنسبة دسم ال تزيد عن  ىأخر 
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 )حليب( طوي  األج  بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحدلبن  04011030 366
 غير ا  04011090 367

 وز ًا:  %6وال تتجاوز  %1 لىنسبة دسم تزيد عتحتوي على     
 لبن )حليب( طوي  األج  بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد   04012030 368
 غير ا  04012090 369

 وز ا:  %10وز ًا وال تتجاوز  %6 لىتزيد عدسم تحتوي على نسبة     
 لبن )حليب( طوي  األج  بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد  04014030 370
 غير ا  04014090 371

 وز ًا: %10تزيد عن دسم تحتوي على نسبة     
 لبن )حليب( طوي  األج  بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد  04015030 372
 غير ا  04015090 373

 : ى على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر ال تحتوي     
 ير ا  04022190 374

375 
04022911 

على األق   %75غير ا من ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 
 وإن  انت مرفزة ى على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر تحتوي 

376 
04022912 

غير  %75أق  من غير ا من ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 
 محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر وإن  انت مرفزة

 غير ا  04022919 377

378 
04022991 

على األق  محتوية على  %75غير ا من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 
 وإن  انت مرفزة ى سكر مضاف أو مواد تحلية أخر 

379 
04022992 

محتوية على سكر  %75أق  من  غير ا من ألبان تحتوي على حليب بنسبة
 وإن  انت مرفزةى مضاف أو مواد تحلية أخر 

 ير ا غ 04022999 380
 : ى ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر     
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 لبن )حليب( 04029110 381
 قشدة  04029120 382

383 
04029911 

على على األق  محتوية  %75غير ا من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 
 وإن  انت مرفزة ى سكر مضاف أو مواد تحلية أخر 

384 
04029912 

محتوية على سكر  %75غير ا من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أق  من 
 وإن  انت مرفزة ى مضاف أو مواد تحلية أخر 

 قشدة  04029920 385

  

  

مخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره من أ واع اللبان 
املخمرة أو املحمضة، وإن كا ت مركزة أو محتوية على سكر  والقشدة

كه أو أثمار أو منكهة أو محتوية على فوا ى مضاف أو مواد تحلية أخر 
 .قشرية أو كاكاو مضاف

 لبن رائب )زبادي(  04031000 386
 لبنة "لبن مصفى"  04039010 387
 مخيض اللبن  04039020 388
 غير ا  04039090 389

  
  

اللبن وإن كان مركزًا أو محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية مصل 
؛ منتجات مكو ة من عناصر حليب طبيعية، وإن كا ت محتوية على ى أخر 

 ى سكر مضاف أو مواد تحلية أخر 

390 
04041000 

مص  اللبن ومص  اللبن املعدل وإن  ان مرفزًا أو محتويا على سكر مضاف 
 ى أو مواد تحلية أخر 

 غير ا  04049000 391

  
  

زبدة وغيرها من مواد دسمة مشتقة من اللبن، منتجات ألبان قابلة 
 للدهن.

 زبدة   04051000 392
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 مشتقات اللبن القابلة للد ن  04052000 393
 غير ا   04059000 394

 جبن )بما في ذلك جبن اللبن املخثر(    

395 
04061000 

أو غير مخثرة(، بما في ذلك جبن مص  اللبن  أجبان طازجة )غير منضجة
 وجبن اللبن املخثر 

 أجبان مبشورة أو بشك  مسحوق من جميع األنواع  04062000 396
 أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة وال بشك  مسحوق  04063000 397

 : ى أجبان أخر     
 جبن قشدة طازج مخمر  04069010 398

399 
04069020 

جبن قاس ي أو متوسط التقسية )مث  الشدر، الجودا، الجروير، 
 الباروميسان(  

 غير ا  04069090 400
 دقيق الحنطة )قمة( أو دقيق خليط حنطة مع شيلم.      

 دقيق حنطة )قمح(  11010010 401
 دقيق خليط حنطة مع شيلم   11010020 402

  
  

دقيق حبوب )عدا دقيق الحنطة }قمة{ أو دقيق خليط الحنطة مع 
 شيلم(.  

 دقيق ذرة  11022000 403
 غيرها:     

 دقيق شعير  11029010 404
 دقيق شوفان  11029020 405
 دقيق حنطة سوداء  11029040 406
 دقيق أرز  11029060 407

 جريش وسميد )كريات حبوب مكتلة( من حنطة )قمة(    
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بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 جريش  11031110 408
 سميد  11031120 409

 ذرة:     
 جريش 11031310 410
 سميد 11031320 411

 :ى حبوب أخر      
 شعير 11031910 412
 من حنطة سوداء   11031940 413

  
  

ة حبوب مشغولة بطريقة أخرى )منال مقشورة أو مفلطحة أو مدور 
 أومقطعه أو مكسرة بشكل رقائق(

 شوفان   11041200 414
 : ى حبوب أخر     

 حنطة )قمح(  11041910 415
 حنطة سوداء   11041930 416
 ذرة    11041960 417

 مشغولة )منال مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة(:  ى حبوب أخر     
 شوفان  11042200 418

419 
11042300 

 ذرة   
 

 : ى حبوب أخر     
 حنطة )قمح(  11042910 420
 حنطة سوداء  11042930 421

 دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحبيبات وكريات بطاطا مكتلة.    
 قيق د 11051010 422
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 الجمركي

 وصف السلعة

 سميد  11051020 423
 مساحيق  11051030 424

 دقيق من البقول القر ية     
 بازالء من  11061011 425
 حمص من  11061012 426
 لوبيا من   11061013 427
 فاصوليا من  11061014 428
 عدس من  11061015 429

 سميد:    
 من بازالء  11061021 430
 من حمص  11061022 431
 من لوبيا  11061023 432
 من عدس  11061025 433
 حنطة )قمح( صلبة 00 19 01 10 434
 حنطة ) قمح ( عادية 10 99 01 10 435
 ( رفيعةحنطة ) قمح  20 99 01 10 436

 شوفان :       
 شوفان أشهب أو أسود   10 90 04 10 437
 شوفان أبيض أو أصفر  20 90 04 10 438

 ذرة:      
 ذرة صفراء ذ بية  10 90 05 10 439
 ذرة بيضاء  20 90 05 10 440

 أرز.      
 أرز غير مقشور )أرز بغالفه الز ري(  10061000 441
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 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 أرز مقشور )أرز أسمر(  10062000 442
 أرز مضروب  ليا أو جزئيا وإن  ان ممسوحا أو ملمعا    10063000 443
 أرز مكسر 10064000 444

445 
19011010 

أغذية الرضع أو صغار األطفال أساسها اللبن، واللبن املعدل املحضر بديال 
 م غير محتوي على  ا او للبن األ 

446 
19011020 

ساسها اللبن، واللبن املعدل املحضر بديال أأغذية الرضع أو صغار األطفال 
 وزنا  %5للبن االم تحتوي على  ا او بنسبة تق  عن 

 غير ا  19011090 447
 أغذية األطفال املعدة لحاالت مرضية خاصة  99 90 06 21 448
 نواعه أخبز عادي )عيش( ب 19059010 449
 الدابوق املعد ملرض ى السكر خبز  19059020 450

 عجائن غذائية غير مطبوخة وال محشوة وال محضرة بطريقة أخرى:     

451 
19021110 

كرونة وشعيرية وأصناف مماثلة  السباغتي والكاتيلوني والعجائن التي عم
 بشك  اصداف أو نجوم أو أحرف . . .الخ 

452 
19021910 

 السباغتي والكانيلوني والعجائن التي كرونة وشعيرية وأصناف مماثلة عم
 صداف أو نجوم أو أحرف . . .الخ (أبشك  

453 
09021000 

 3شاي أخضر )غير مخمر( في عبوات مباشرة ال يزيد وزن محتوا ا عن 
 فيلوغرام 

 خضر )غير مخمر(األ نواع الشاي أغير ا من  09022000 454

  
  

شاي أسود ) مخمر( وشاي مخمر جزئيا، في عبوات مباشرة ال يزيد وزن 
 كيلوغرام :  3محتواها عن 

 جرام  3شاي مغل  بأفياس صغيرة ال يزيد وزنها عن  09023010 455
 غير ا  09023090 456
 شاي أسود )مخمر( وشاي مخمر جزئيا، في عبوات أخر  09024000 457
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 بن غير محمص:     
 غير منزوع منه )الكافيين(  09011100 458
 منزوع منه )الكافيين(  09011200 459

 بن محمص:     
 غير منزوع منه )الكافيين(  09012100 460
 منزوع منه )الكافيين(  09012200 461

 عصير برتقال:     

462 
20 09 12 10 

غير مضاف و  20عصير برتقال غير مجمد ، ال تزيد قيمة بريكس فيه عن 
   أخرى مواد تحلية  ليه سكر أوإ

   أخرى  ليه سكر أو مواد تحليةإبرتقال ،  غير مضاف الير ا من عصير غ 10 19 09 20 463
 عصير ليمون هندي )جريب فروت ( بما فيها البوملي:    

464 
20 09 21 10 

فيه  عصير ليمون  ندي )جريب فروت( بما فيها البوملي التزيد قيمة بريكس
 أخرى ليه سكر أو مواد تحلية إغير مضاف   20عن 

 :أخرى عصير حمضيات     
 عصير ليمون:    

465 
20 09 31 11 

ليه سكر أو مواد إغير مضاف  20عصير ليمون قيمة بريكس التزيد عن 
 أخرى تحلية 

466 
20 09 31 91 

ليه إغير مضاف  20تزيد فيه عن  قيمة بريكس ال ى خر أحمضيات  عصائر
 أخرى سكر أو مواد تحلية 

467 
20 09 39 10 

ليه إغير مضاف  20قيمة بريكس تزيد فيه عن  ى خر أحمضيات  عصائر
 أخرى  سكر أو مواد تحلية

  ا اس: أعصير     

468 
20 09 41 10 

ليه سكر أو إغير مضاف  20ناناس قيمة بريكس التزيد فيه عن أعصير 
 أخرى مواد تحلية 
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 غير ا     

469 
20 09 49 10 

ليه سكر إغير مضاف  20ناناس قيمة بريكس تزيد فيه عن أغيره من عصير 
  أخرى أو مواد تحلية 

 عصير طماطم )بندورة(:    
    أخرى مواد تحلية  ليه سكر أوإعصير طماطم )بندوره( غير مضاف  10 50 09 20 470

 عصير عنب )بما فيه سالف العنب(:     

471 
20 09 61 10 

غير    20عصير عنب )بما فيه سالفة العنب ( قيمة بريكس ال تزيد عن 
     أخرى ليه سكر أو مواد تحلية إمضاف 

472 
20 09 69 10 

   20ا ا ا غيره من عصير عنب )بما فيه سالفة العنب ( قيمة بريكس تزيد عن 
 أخرى ليه سكر أو مواد تحلية إغير مضاف 

 عصير تفاح:     

473 
20 09 71 10 

سكر أو  إليه غير مضاف  20غيره من عصير تفاح قيمة بريكس ال تزيد عن 
    أخرى مواد تحلية 

 غيرها:    

474 
20 09 79 10 

ليه سكر أو إغير مضاف   20غيره من عصير تفاح قيمة بريكس تزيد عن 
   أخرى مواد تحلية 

  
  

أوكسيكوكس، عصير توت بري ) فاكسينيوم ماكروكربون، فاكسينيوم 
 آيدايي(:-فاكسينيوم فايتيس

    أخرى سكر أو مواد تحلية  إليهتوت بري غير مضاف  10 81 09 20 475
 غيرها:    

    أخرى سكر أو مواد تحلية  إليه دبس التمر غير مضاف 11 89 09 20 476
 : ا جوعصير م    

    أخرى سكر أو مواد تحلية  إليه غير مرفز غير مضاف انجوعصير م 22 89 09 20 477
افة:       عصير جو
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    أخرى سكر أو مواد تحلية  إليه عصير جوافة غير مرفز غير مضاف 32 89 09 20 478
 عصير جزر:    

    أخرى سكر أو مواد تحلية  إليه عصير جزر غير مرفز غير مضاف 42 89 09 20 479
 يرها:غ    

480 
20 09 89 91 

 إليه صن  آخر من الفوافه أو الخضر غير مضاف غيره من عصير أي
   أخرى سكر أو مواد تحلية 

 
 مخاليط عصائر:    

   أخرى ليها سكر أو مواد تحلية إمخاليط عصائر غير مرفزة غير مضاف  20 90 09 20 481
 مياه معدنية طبيعية  22011010 482
 مياه معدنية اصطناعية  22011020 483

 غيرها:  -    
 مياه عادية طبيعية  22019010 484

  
  

سكر قصب أو سكر شو در )بنجر( خام ال يحتوي على منكهات أو مواد 
 تلوين مضافة:

 سكر شو در  :    
 غير ا  17011290 485

 من سكر القصب: ى  واع أخر أ    
 غير ا  17011490 486

 أ واع سكر أخرى مصف  )مكرر(:     
 لوري متفاوت النعومة ب 17019911 487

 ملح عادي )بما في ذلك ملح الطعام وامللح املعطل(    
  ملح عادي )ملح الطعام( 25010010 488

 




