م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

10

%

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Flours / meals and pellets of fish / fit

دقيق وسميد وكريات سمك

for human consumption

مكتلة صالحة لالستهالك البشري

Yogurt

) يوغرت/ لبن رائب (زبادي

040310000000

Pine nuts

صنوبر

080290100000

030510000000

5

%

In shell

بقشرة

080290110000

5

%

Shelled

مقشر

080290120000

5

%

Green seed (Banak)

)ك
ْ (ألب َن
َ الحبة الخضراء

080290200000

Other

غيره

080290900000

In shell

بقشرة

080290910000

5

1

ITEM_ENG_DESC

%

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

2

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Shelled

مقشر

080290920000

%

Virgin

)زيت العصرة األولى (زيت بكر

150910000000

5

%

Virgin Olive oil / suitable for

زيت زيتون بكر صالح لالستهالك

150910000001

5

%

Virgin olive oil / lighted for industrial

زيت زيتون بكر موقد لألغراض

purposes

الصناعية

5

%

Tunas

تونه

160414000001

5

%

skipjack

بونيت مخطط البطن

160414000002

5

%

bonito (Sarda spp)

)بونيت (سارادا

160414000003

5

%

Gum containing nicotine

علكة محتوية على نيكوتين

210690970000

consumption

150910000002

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

100

%

5

%

5

%

5

%

5

5

3

%

%

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

)EHTP( لفائف تبغ تسخن كهربائيا

240399600000

Dolomite ramming mixr

تراب مدكوك (آجر) من دولوميت

251830000000

Dolomite mixer / rammed in powder

خالطات الدولوميت المدكوكة

Elecrtically / heated tobaccoo
product

form

على شكل مسحوق

Dolomite mixer / rammed in

خالطات الدولوميت المدكوكة

251830000001

251830000002

granules form

على شكل حبيبات

For medical purposes

معدة ألغراض طبية

284440100000

Other

غيرها

284440900000

Fluorinated / brominated or iodinated
derivatives of acyclic hydrocarbons

مشتقات هيدروكربونات ال دورية
(الحلقية) فلورية أو برومية أو

290330000000

يودية

Ethylene dibromide (ISO) (1 / 2

/ 2( )ثاني بروميد اإليثيلين (ايزو

dibromoethane)

)ثاني برومو ايثان1

290331000000

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

4

DUTY_RATE_
DESCR

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Other

غيرها

290339000000

1 / 1 / 3 / 3 / 3 / Pentafluoro / 2 /

/ 2 /  خامس فلورو/ 1 / 1 / 3 / 3 / 3

(trifluoromethyl) / prop / 1 / ene

 ين/ 1 /  بروب/ )(ثالث فلورو ميثيل

5

%

5

%

Bromomethane (methyl bromide)

)برومو ميثان (ميثيل بروميد

290339200000

5

%

Other

غيرها

290339900000

5

%

TETRAFLUOROETHANE (refrigerant

HFC / رابع فلورو ايثان (غاز تبريد

5

%

5

%

5

%

HFC 134a

Difluoroethane (refrigeratant HFC /
152a)

Heptafluoropropane (HFC / 227 /
FM200)

Freon 23

)134a

HFC / ثاني فلورو ايثان (غاز تبريد
)152a

HFC / 227/( هيبتا فلورو بروبان
)FM200

)23 ثالث فلورو ميثان (غاز فريون

290339100000

290339900001

290339900002

290339900003

290339900004

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

2 3 3 3 / tetrafluoropropene

5

%

1 1 1 3 3 3 / Hexafluoropropane

5

%

Pentafluoroethane R / 125

R / 125 خامس فلورو ايثان

290339900007

5

%

trifuoroethane R / 143a

R / 143a  ثالث فلورو ايثان/ 10101

290339900008

5

%

difluoromethane R / 32

R / 32 ثاني فلورو ميثان

290339900009

5

%

Pentafluoroethane (ENOVATE

ENOVATE( خامس فلورو بروبين

245FA)

)245FA

5

%

Other

غيرها

290339909999

مشتقات عضويه فوسفوريه اخر

293130000000

%

5

ITEM_ENG_DESC

other organo / phosphorous
derivatives

ITEM_ARBC_DESC

“رابع فلورو بروبين (غاز تبريد
)1234YF

سادس فلورو بروبين (غاز تبريد
)R236Fa(

HRMNZD_CD

290339900005

290339900006

290339900010

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Dimethyl methylphosphonate

ثنائي ميثيل مثيل فوسفونيت

293131000000

%

Dimethyl propylphosphonate

ثنائي مثيل بروبيل فوسفونيت

293132000000

5

%

Diethyl ethylphosphonate

ثنائي ايثيل ايثيل فوسفونيت

293133000000

5

%

Sodium 3 / (trihydroxysilyl) propyl

 (ثالثي هيدروكسي/ 3 صوديوم

5

%

methylphosphonate

2 / 4 / 6 / Tripropyl / 1 / 3 / 5 / 2 / 4 / 6 /
trioxatriphosphinane 2 / 4 / 6 /
trioxide

5

%

(5 / Ethyl / 2 / methyl / 2 / oxido / 1 / 3
/ 2 / dioxaphosphinan / 5 / yl) methyl
methyl methylphosphonate

5

%

Bis ( (5 / ethyl / 2 / methyl / 2 / oxido /
1 / 3 / 2 / dioxaphosphinan / 5 / yl)
methyl) methylphosphonate

5

6

%

سياليل) بروبيل مثيل فوسفونيت

293134000000

/ 2 / 4 / 6 /  ثالثي بروبيل/ 2 / 4 / 6
 ثالثي اوكسا ثالثي/ 1 / 3 / 5
 ثالثي/ 2 / 4 / 6 فوسفينان

293135000000

أوكسيد
/ 2 /  ميثيل/ 2 /  ايثيل/ 5(
 ثنائي/ 2 / 3 / 1 / اوكسيدو
) أيل/ 5 / أوكسافوسفورينان

293136000000

 ميثيل ميثيل فوسفونيت/ ميثيل
/ 2 /  ميثيل/ 2 /  ايثيل/ 5( )مكرر
 ثنائي/ 2 / 3 / 1 / اوكسيدو
 أيل) مثيل/ 5 / أوكسافوسفورينان

293137000000

 مثيل فوسفونيت/(

Salt of methylphosphonic acid and

ملح حامض ميثيل فوسفونيك و

(aminoiminomethyl) urea (1 1)

)1 1( (امينوايمينوميثيل) يوريا

293138000000

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

%

5

%

5

%

5

%

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

other

غيرها

293139000000

Containing a phosphorus atom

تحتوى على ذرة فوسفور مرتبط

linked by one group of methyl / ethyl

/ بها مجموعه واحده من ميثيل

/ n / propyl or isopropyl / but without

 بروبيل او ايزوبروبيل/ N / ايثيل

other carbon atoms

ولكن ذرات كربون اخر

methylPhosphonic acid

حمض ميثيل فوسفونيك

methylPhosphonic acid /

/ حمض ميثيل الفوسفونيك

polyglycol ester

بوليجاليكول إستر

methylPhosphonic acid / (5 /

/ 5( / حمض ميثيل فوسفونيك

methyl / 2 / methyl / / 1 / 3 / 2 /
dioxaphosphinan / 5 / yl) methyl)
methyl / methyl ester

5

5

5

7

%

%

%

Organo / phosphoro / fluoro
compounds

 ثاني/ 2 / 3 / 1  مثيل/ 2 / ميثيل
/  أيل) ميثيل/ 5 / أوكسافوسفينان

مركبات عضوية فوسفورية فلورية

O / alkyl (C10 / including cyclo

 بما في ذلك/ C 10(  ألكيل/ O
/ سايكلوألكيل) الكيل (ميثيل

propyl or isopropyl) phosphono-

) بروبيل أو ايزوبروبيل/ n / ايثيل

fluoride

فوسفونوفلوريد

isopropyl) phosphonodifluoride

293139200000

293139300000

293139400000

ميثيل إستر

alkyl) alkyl (methyl / ethyl / n /

Alkyl (methyl / ethyl / n / propyl or

293139100000

 بروبيل/ n /  ايثيل/ ألكيل (ميثيل
أو ايزوبروبيل) ثاني
فوسفونوفلوريد

293139500000

293139510000

293139520000

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

%

5

8

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Sarine O / isopropylmethyl phospho-

 أيزوبروبيل مثيل/ O سارين

nodifluoride

فوسفونو فلوريد

Soman O / binakolic methyl

 بيناكوليل مثيل/ O صومان

phosphonofluoridee

فوسفونو فلوريد

%

Difluoridemethylphosphonyl

ثاني فلوريد ميثيل فوسفونيل

293139550000

5

%

Difluoride ethylphosphonyl

ثاني فلوريد أيثيل فوسفونيل

293139560000

5

%

Other

غيرها

293139590000

5

%

مركبات عضوية فوسفورية كلورية

293139600000

5

%

5

%

Organo / phosphoro / chloro
compounds

O / l isopropylmethyl phospho-

 ايزوبروبيل ميثيل/ O

nochloridite

فوسفونوكلوريديت

O / l Binakoliclmethyl phospho-

 بيناكوليل ميثيل فوسفونو/ O

nochloridite

كلوريديت

293139530000

293139540000

293139610000

293139620000

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

ITEM_ENG_DESC

HRMNZD_CD

Dichloride methylphosphonylmethyl

ثاني كلوريد مثيل فوسفونيل

phosphonate dimethyl

مثيل فوسفونات ثنائي مثيل

%

Dichloridemethylphosphonyl

ثاني كلوريد مثيل فوسفونيل

293139640000

5

%

Other

غيرها

293139690000

5

%

مركبات عضوية فوسفورية

293139700000

5

%

Organo / phosphoro / nitrogen
compounds

5

%

 بما في ذلك/ C 10 (  – ألكيلO

N N / dialkyl (methyl / ethyl / n /

 ثاني الكيل/ N N )سايكلوألكيل

propyl or isopropyl) phosphoramido-

 بروبيل أو/ n /  ايثيل/ (ميثيل

cyanide

ايزوبروبيل) فوسفور اميدو سيانيد

isopropyl) amino) ethyl) hydrogen alkyl ( (methyl /
ethyl / n / propyl or isopropyl) phosphonites and
esters thereof O / alkyl (including cycloalkyl) and
its alkyl or proton salts

5

%

5

%

293139710000

/ n /  ايثيل/  (ثاني ألكيل (ميثيلO / 2(
)بروبيل أو ايزوبروبيل) أمينو) ايثيل
 بروبيل/ n /  ايثيل/ هيدروجين ألكيل (ميثيل
O– أو ايزوبروبيل) فوسفونيتات و استيراتها

293139720000

ألكيل (بما في ذلك سايكلوألكيل) وأمالحها
األلكيلية أو البروتونية

O / ethyl N / N / Dimethyl
phosphoramidocyanides

 ثنائي ميثيل/ N / N  إيثيل/ O

O / ethyl O / (2 / (di / isopropylamino)

 (ثنائي ايزوبروبيل/ O (2  ايثيل/ O

ethyl) methylphosphonite

293139630000

نيتروجينية

O / alkyl (C10 / including cyclo alkyl)

(O / 2 / (di / alkyl (methyl / ethyl / n / propyl or

9

ITEM_ARBC_DESC

فوسفورأميدو سيانيدات

أمينو) إيثيل) مثيل فوسفونيت

293139730000

293139740000

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Other

غيرها

293139790000

%

Other

غيرها

293139900000

5

%

Fentanyl (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( الفنتانيل

293333000001

5

%

Anileridine (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( انيلريدين

293333000002

5

%

Bezitramide (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( بيزيتراميد

293333000003

5

%

Bromazepam (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( برومازبام

293333000004

5

%

Difenoxin (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( دايفينوكسين

293333000005

5

%

Diphenoxylate (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( دايفينوكسيالت

293333000006

10

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

%

5

%

5

%

5

11

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Dipipanone (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( ديبيبانون

293333000007

Ketobemidone (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( كيتوبيميدون

293333000008

) وأمالحهINN( ميثيل فينيدات

293333000009

Pentazocine (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( بنتازوسين

293333000010

%

Pethidine (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( بثيدين

293333000011

5

%

Pethidine (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( بيثيدين

293333000012

5

%

Intermediate A and salts thereof

انترميدييت أ وأمالحه

293333000013

5

%

Phencyclidine (INN) “PCP” and salts

)INN) (PCP( فينسيكليدين

thereof

وأمالحه

Methylphenidate (INN) and salts
thereof

293333000014

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Phenoperidine (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( فينوبيريدين

293333000015

%

Pipradol (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( بيبرادرول

293333000016

5

%

Piritramide (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( بيريتراميد

293333000017

5

%

Propiram (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( بروبيرام

293333000018

5

%

Trimeperidine (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( تريميبيريدين

293333000019

5

%

Fentanyl (INN) / salts thereof

) وأمالحهINN( فنتانيل

293333000020

5

%

Quinoclidinyl / 3 / or L

L  أو/ 3 / كوينوكليدينيل

293339200000

5

%

Mythl Pyridine Picoline

)مثيل بيريدين (بيكولين

293339900001

12

البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من  1يناير 2022م
ITEM_ENG_DESC

_DUTY_RATE
DESCR

DUTY_RATE

%

5

%

5

5

HRMNZD_CD

ITEM_ARBC_DESC

293339900002

أحماض بيريدين – كبروكسيليك

Pyridine acids

ثنائى إثيل أميد لحمض البيريدين /

Di ethel amide of pyridine acids / beta

بيتا  /كربو كسيليك

/ carbo

ميزو أينوسيتول هكسانيكوتينيات

Inositol hexanicotines

%

4 / Anilino / n / phenethyl piperidine

%

5

293339900006

ن  /فينتيل  / 4 /بيبيريدين ()NPP

N / Phenethyl / 4 / piperidone

%

5

293339909999

غيرها

Other

%

5

كوكايين  /ايكجونين /

Cocaine / ecgonine / levometamfet-

ليفوميتاميفتامين  /ميتاميفتامين

amine (INN) / metamfetamine

( / )INNريسميت ميتاميفتامين /

racemate / salts / esters and other

أمالح واستيراتها ومشتقاتها األخر

derivatives thereof

كوكايين

Cocaine

293339900003

293339900004

293339900005

293971000000

293971100000

أنيلينو  /ن  /فينيل بيبيريدين
()ANPP

معفاة

ممنوع
استيراده

0

0

13

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

0

معفاة

Other

0

معفاة

Malaria diagnostic test kits

0

معفاة

other

غيرها

300219000000

0

معفاة

Vaccines for human medicine

لقاحات للطب البشري

300220000000

0

معفاة

Vaccines for veterinary medicine

لقاحات للطب البيطري

300230000000

0

معفاة

Blood / grouping reagents

كواشف تحديد فئات وفصائل أو
عوامل الدم

300620000000

Organic surface / active agents (other than

/ )عوامل سطح عضوية (عدا الصابون

ITEM_ENG_DESC

soap) / surface / active preparations / washing
preparations (including auxiliary washing
preparations) and cleaning preparations /
whether or not containing soap / other than

14

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

غيره

293971900000

مجموعات كشف لتشخيص
المالريا

محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما
)فيها محضرات الغسيل المساعدة

300211000000

340200000000

 وإن احتوت على/ ومحضرات تنظيف

those of heading 34 01

3401  غير تلك الواردة في البند/ صابون

Organic surface / active agents /
whether or not put up for retail sale

 وإن كانت/ عوامل سطح عضوية
مهيأة للبيع بالتجزئة

340210000000

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

6.5

%

6.5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Anionic

)أنيونية (ذات شحنة سالبة

340211000000

%

Cationic

)كاتيونية (ذات شحنة موجبة

340212000000

6.5

%

Con / ionic

غير أنيونية

340213000000

6.5

%

Other

غيرها

340219000000

Preparations put up for retail sale

محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة

340220000000

Surface / active agets (such as clorox
etc)

محضرات غواسل (مثل الكلوركس
)الخ

340220100000

Washing preparations

محضرات غسيل

340220200000

Dry powdered (for exmple Tide etc)

)مساحيق جافة (مثل التايد الخ

340220210000

6.5

6.5

15

%

%

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

6.5

%

6.5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Liquid

سائلة

340220220000

%

Other

غيرها

340220290000

5

%

Percussion or detonating caps /
igniters / electric detonators

/ كبسول للتفجير أو لالشتعال
 متفجرات كهربائي/ أجهزة إشعال

360300100000

5

%

Safety fuses and detonating fuses

 فتائل للتفجير/ فتائل لألمان

360300900000

6.5

%

Of amonium phoshpide

من فوسفيد االمونيوم

380891110000

6.5

%

Other

غيرها

380891190000

6.5

%

Other pesticides for agricultural use

غيرها من مبيدات لالستخدام الزراعي

380891190001

Other household pesticides (public
health pesticides)

غيرها من مبيدات لالستخدام
)المنزلي (آفات الصحه العامة

380891190002

6.5

16

%

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

0

معفاة

0

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Diagnostic reagents

كواشف للتشخيص

382200000001

معفاة

laboratory reagents on a backing

كواشف للمختبرات على حامل

382200000002

0

معفاة

Reagents contains any material on
the industrial security list

كواشف تحتوي على أي مادة
ضمن قائمة االمن الصناعي

382200000003

0

معفاة

Other=

غيرها

382200009999

Mixtures containing halogenated
derivatives of methane / ethane or
propane

مخاليط تحتوي علي مشتقات
فوق مهلجنه لهيدروكربونات ال
دوريه محتويه علي نوعين او اكثر
من هالوجينات

382470000000

5

17

%

تحتوي على كربونات كلورية فلورية

Containing chlorofluorocarbons
(CFCs) / whether or not containing
hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) /
perfluorocarbons (PFCs) or hydroflorocarbons (HFCs)

)HCFCs( كربونات هيدرو كلورو فلورو

 وان كانت محتوية على/ )CFCs(
) أوPFCs( أو كربونات فوق فلورية

382471000000

)HFCs( كربونات هيدرو فلورو

5

%

Freon gas R / 500

R / 500 غاز فريون

382471000001

5

%

Freon gas R / 502

R / 502 غاز فريون

382471000002

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

5

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Other

غيرها

382471009999

%

Containing bromochlorodifluoromethane / bromotrifluoromethane or
dibromotetrafluoroethanes

تحتوي على برومو كلورو ثاني
 برومو ثالث/ فلوروميثان
فلوروميثان أوايثانات ثاني
برومورابع فلورو

382472000000

%

Containing hydromofluorocarbons
(HBFCs)

تحتوي على كربونات هيدرو برومو
)HBFCs( فلورو

382473000000

تحتوي على كربونات هيدرو كلورو فلورو

%

Containing hydromofluorocarbons
(HCFCs) / whether or not containing
perfluorocarbons (PFCs) or hydrofluorocarbons (HFCs) / but containing
chlorofluorocarbons (CFCs)

) أو كربونات هيدرو فلوروPFCs( فوق فلورية

 وان كانت محتوية على كربونات/ )HCFCs(

382474000000

 ولكن غير محتوية على كربونات/ )HFCs(
)CFCs( كلورية فلورية

5

%

Freon gas R / 401A

R / 401A غاز فريون

382474000001

5

%

Freon gas R / 408A

R / 408A غاز فريون

382474000002

5

%

gazR / 409A

R / 409A غاز فريون

382474000003

Freon R / 406A

R / 406A غاز فريون

382474000004

5

18

%

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Freon R / 415B

R / 415B غاز فريون

382474000005

%

Freon R / 418A

R / 418A غاز فريون

382474000006

5

%

Other

غيرها

382474009999

5

%

Containing carbon tetrachloride

تحتوي على رابع كلورو كربون

382475000000

5

%

Contaning 1 / 1 / 1 / trichloroethane
(methyl chloroform)

 ثالث/ 1 / 1 / 1 تحتوي على
)كلوروايثان (ميثيل كلوروفورم

382476000000

5

%

Contaning bromomethane (methyl
bromide) or bromochloromethane

تحتوي على بروموميثان (ميثيل
بروميد) أو بروموكلوروميثان

382477000000

%

Contining perfluorocarbons (PFCs)
or hydrofluorocarbons (HFCs) / but
not containing chlorofluorocarbons
(CFCs) or hydrofluorocarbons
(HCFCs)

)HCFCs( كربونات هيدرو كلورو فلورو

Freon gas R / 404A

R / 404A غاز فريون

5

5

19

%

تحتوي على كربونات فوق فلورية
) أو كربونات هيدرو فلوروPFCs(
 ولكن غير محتوية على/ ) )HFCs(

382478000000

) أوCFCs( كربونات كلورو فلورية

382478000001

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Freon gas R / 507A

R / 507A غاز فريون

382478000002

%

Freon gas R407A

R / 407A غاز فريون

382478000003

5

%

Freon gas R / 407B

R / 407B غاز فريون

382478000004

5

%

Freon gas R / 407C

R / 407C غاز فريون

382478000005

5

%

Freon gas R / 410A

R / 410A غاز فريون

382478000006

5

%

Freon gas R / 508A

R / 508A غاز فريون

382478000007

5

%

Freon gas R / 508B

R / 508B غاز فريون

382478000008

5

%

Freon gas R / 421A

R421A غاز تبريد

382478000009

20

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Freon gas R / 417 (MO49 Plus)

)R / 417 (M049 Plus غاز تبريد

382478000010

%

Freon gas R / 437 (Mo59)

Mo59) R / 437( غاز تبريد

382478000011

5

%

Other

غيرها

382478009999

5

%

Other

غيرها

382479000000

5

%

Liquids for electronic cigarette /
whether or not containe nicotine

سوائل أجهزة وأدوات التدخين
اإللكترونية وإن احتوت على
نيكوتين

382499990003

5

%

Polysulfide

)بولي كبريتيدات (بولي سلفيد

391190000001

5

%

Poly sulfonate

بولي سلفونات

391190000002

5

%

Other

غيرها

391190009999
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م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

12

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Surgical

للجراحة

401511000000

%

Sawdust

نشارة خشب

440139000001

5

%

Sawdust agglomerated in logs

نشارة خشب مكتلة بشكل قطع

440139000002

5

%

Sawdust agglomerated in briquettes

نشارة خشب مكتلة بشكل قوالب

440139000003

5

%

Sawdust agglomerated in pellets

نشارة خشب مكتلة بشكل كريات

440139000004

5

%

Sawdust agglomerated in drums

نشارة خشب مكتله بأشكال
اسطوانيه

440139000005

5

%

Wood waste

نفايات خشب

440139000006

5

%

Wood waste agglomerated in logs

نفايات خشب مكتلة بشكل قطع

440139000007

22

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Wood waste agglomerated in
briquettes

نفايات خشب مكتلة بشكل قوالب

440139000008

%

Wood waste agglomerated in pellets

نفايات خشب مكتلة بشكل كريات

440139000009

5

%

Wood waste agglomerated in drums

نفايات خشب مكتله بأشكال
إسطوانيه

440139000010

5

%

Wood scrap

فضالت خشب

440139000011

5

%

Wood scrap agglomerated in logs

فضالت خشب مكتلة بشكل قطع

440139000012

5

%

Wood scrap agglomerated in
briquettes

فضالت خشب مكتلة بشكل
قوالب

440139000013

5

%

Wood scrap agglomerated in pellets

فضالت خشب مكتلة بشكل
كريات

440139000014

5

%

Wood scrap agglomerated in drums

فضالت خشب مكتلة بأشكال
اسطوانية

440139000015

23

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

5

DUTY_RATE_
DESCR

%

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Other

غيرها

440139009999

)ألواح من كتل الخشب (بلوك بورد
 خشب منضد وألواح من شرائح/
)الخشب (باتن بورد

441294000000

5

%

Blockboard / laminboard and
battenboard

20

%

Wooden frames for paintings

أطر من خشب للوحات

441400000001

20

%

Wooden frames for photographs

أطر من خشب للصور

441400000002

20

%

Wooden frames for mirrors

أطر من خشب للمرايا

441400000003

20

%

Wooden frames for covering air
conditioner grills

أطر من خشب لتغطية فتحات
أجهزة التكييف

441400000004

20

%

Wooden frames for use in wool
embroidery

أطر من خشب لإلستخدام في
تطريز الصوف

441400000005

20

%

others

غيرها

441400009999

24

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

%

Wooden windows

نوافذ خشبية

441810000001

5

%

Bodies for wooden windows

هياكل نوافذ خشبية

441810000002

5

%

Frames for wooden windows

أطر نوافذ خشبية

441810000003

5

%

French / windows

)نوافذ أبواب (نوافد فرنسية

441810000004

5

%

Bodies for French / windows

)هياكل نوافذ أبواب (نوافد فرنسية

441810000005

5

%

Frames for French / windows

)أطر نوافذ أبواب (نوافد فرنسية

441810000006

12

%

Doors

أبواب

441820000001

12

%

Door frames

أطر أبواب

441820000002

5

25

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

12

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Door thresholds

عتبات أبواب

441820000003

%

Posts and beams

أعمدة و عوارض

441860000000

5

%

Posts

أعمدة

441860000001

5

%

Beams

عوارض

441860000002

0

معفاة

Globes

كرات أرضية

490510000000

Other

غيرها

490590000000

0

معفاة

In book form

بشكل كتب

490591000000

0

معفاة

Geographic charts maps in form of
books

خرائط مصورات جغرافية بشكل
كتب

490591000001

26

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

0

معفاة

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Geographic maps of atlases in form
of books

خرائط مصورات جغرافية األطالس
بشكل كتب

490591000002

معفاة

Geographic maps for walls in form of
books

خرائط مصورات جغرافية للجدران
بشكل كتب

490591000003

5

معفاة

Photographic maps of the areas in
form of books

خرائط مصورات المساحة بشكل
كتب

490591000004

5

معفاة

Other

غيرها

490599000000

0

معفاة

Geographic charts in form of rolls

خرائط مصورات جغرافية بشكل
لفات

490599000001

0

معفاة

Geographically illustrated maps in
form of sheets

خرائط مصورات جغرافية بشكل
صفائح

490599000002

0

معفاة

Geographic maps of atlases in form
of rolls

خرائط مصورات جغرافية األطالس
بشكل لفات

490599000003

0

معفاة

Geographic maps of atlases in
sheets

خرائط مصورات جغرافية األطالس

490599000004

27

بشكل صفائح

البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من  1يناير 2022م
ITEM_ENG_DESC

_DUTY_RATE
DESCR

DUTY_RATE

معفاة

0

0

HRMNZD_CD

ITEM_ARBC_DESC

490599000005

خرائط مصورات جغرافية للجدران
بشكل لفات

Geographic maps for walls in form of
rolls

490599000006

خرائط مصورات جغرافية للجدران
بشكل صفائح

Geographic maps for walls in form of
sheets

معفاة

490599000007

خرائط مصورات المساحة بشكل لفات

Photographic maps of the areas in
form of rolls

معفاة

0

490599000008

خرائط مصورات المساحة بشكل لفات

Photographic maps of the areas in
form of rolls

معفاة

0

490599000009

خرائط الطرق مصورات المساحة
بشكل لفات

Road maps in form of rolls

معفاة

0

490599000010

خرائط علم المياة مصورات المساحة
بشكل لفات

Photographic maps of the areas in
form of rolls

معفاة

0

490599000011

خرائط الطرق مصورات المساحة
بشكل صفائح

Road maps in form of sheets
in form of rolls

معفاة

0

490599000012

خرائط علم المياه مصورات المساحة
بشكل صفائح

معفاة

0

29

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

0

معفاة

12

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Other

غيرها

490599009999

%

Rugs made of nylon

سجاد من نايلون

570320000001

12

%

Other polyamides

سجاد من بولي أميدات ُأخر

570320000002

12

%

Nylon floor coverings

أغطية أرضيات من نايلون

570320000003

12

%

Other polyamide floor coverings

أغطية أرضيات من بولي أميدات ُأخر

570320000004

Of other man / made textile
materials

من مواد نسجية تركيبية أو
اصطناعية أخر

570330000000

12

%

Carpets / rugs and moquette

سجاد وبسط وموكيت

570330100000

12

%

Carpets made of synthetic textile
materials

سجاد من مواد نسجية تركيبية

570330100001

30
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DUTY_RATE_
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12

%

12

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Carpets made of artificial textile
materials

سجاد من مواد نسجية اصطناعية

570330100002

%

Rugs of synthetics

بسط من مواد نسجية تركيبية

570330100003

12

%

Rugs of synthetic textile
materials

بسط من مواد نسجية اصطناعية

570330100004

12

%

Moquette of synthetic textile
materials

موكيت من مواد نسجية تركيبية

570330100005

12

%

Moquette of synthetic textile
materials

موكيت من مواد نسجية اصطناعية

570330100006

12

%

Carpets and rugs of chenille yarn

سجاد وبسط من خيوط قطيفة

570330200000

12

%

Carpets of plush yarns

سجاد من خيوط قطيفة

570330200001

12

%

Stretch of plush yarns

بسط من خيوط قطيفة

570330200002

31
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DUTY_RATE_
DESCR

12

%

12

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Prayer rugs

سجاد صالة

570330300000

%

Other

غيرها

570330900000

12

%

Mattresses for bed made of
plush yarns

مفارش لألسرة من خيوط قطيفة

570330900001

12

%

Mattresses for tables made of plush
yarns

مفارش للطاوالت من خيوط قطيفة

570330900002

12

%

Mattresses for chairs from plush
yarns

مفارش للكراسي من خيوط قطيفة

570330900003

12

%

Carpets for hanging on the wall of
plush yarns

سجاد للتعليق على الحائط من خيوط
قطيفة

570330900004

12

%

Ingeles rolls with artificial borders

لفات إنجيلة ذات أهداب صناعية

570330900005

12

%

Others

غيرها

570330909999
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م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

%

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Unbleached

غير مقصورة

580211000000

Other

غيرها

580219000000

Overcoats / raincoats /
car?coats / capes / cloaks
and similar articles

 معاطف ومعاطف/ معاطف وأقبية
 معاطف قصيرة بدون أكمام/ مطر
 عباءات وأصناف مماثلة/ كابات

620110000000

Of wool or fine animal hair

من صوف أو من وبر ناعم

620111000000

10

%

Cloaks

مشالح وعبي

620111100000

5

%

Other

غيرها

620111900000

5

%

Capes and hats

معاطف واقبية عادية

620111900001

5

%

Coats and raincoats

معاطف ومعاطف مطر

620111900002

33

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

short Coats sleeveless

معاطف قصيرة بدون أكمام

620111900003

%

Capes and gowns

كابات وعباءات

620111900004

5

%

Others

غيرها

620111909999

5

%

Of cotton

من قطن

620112000000

5

%

Coats and hats

معاطف وأقبية

620112000001

5

%

Coats and raincoats

معاطف ومعاطف مطر

620112000002

5

%

short Coats sleeveless

معاطف قصيره بدون أكمام

620112000003

5

%

Gowns caps

كابات عباءات

620112000004

34

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

%

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Of man / made fibres

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

620113000000

Of other textile materials

من مواد نسجية ُأخر

620119000000

Other

غيرها

620190000000

5

%

Of wool or fine animal hair

من صوف أو من وبر ناعم

620191000000

5

%

Of cotton

من قطن

620192000000

5

%

Of man / made fibres

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

620193000000

5

%

Of other textile materials

من مواد نسجية ُأخر

620199000000

5

%

Overcoats / raincoats / car / coats /
capes / cloaks and similar articles

/  معاطف مطر/  أقبية/ معاطف
 عباءات/ معاطف بدون أكمام كابات
وأصناف مماثلة

620210000000

35

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Of wool or f ne animal hair

من صوف أو من وبر ناعم

620211000000

%

Of cotton

من قطن

620212000000

0

بدون رسوم

Of man / made fibres

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

620213000000

5

%

Women s cloaks

عباءات نسائية

620213100000

5

%

Other

غيرها

620213900000

Of other textile materials

من مواد نسجية ُأخر

620219000000

Of silk

من حرير طبيعي

620219100000

Women s cloaks

عباءات نسائية

620219110000

5
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5

%

5

%

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Other

غيرها

620219190000

Other

غيرها

620219900000

Other

غيرها

620290000000

5

%

Of wool or fine animal hair

من صوف أو من وبر ناعم

620291000000

5

%

Of cotton

من قطن

620292000000

5

%

Of man / made fibres

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

620293000000

5

%

Of other textile materials

من مواد نسجية ُأخر

620299000000

5

%

Paper / millboard and felt

ورق و ورق مقوى ولباد

681292000000
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5

%

5

5

0

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

paper

ورق

681292000001

%

Cardboard

ورق مقوى

681292000002

%

throat

لباد

681292000003

ممنوع

Compressed asbestos fibre
jointing / in sheets or rolls

)_ _ ألياف حرير صخري (اسبستوس
 بشكل/ مضغوطة لصناعة الفواصل
صفائح أو لفات

681293000000

Non / electrical articles of graphite or
other carbon

مصنوعات غير كهربائية من جرافيت أو
غيره من الكربون

681510000000

استيراده

5

%

Filter tubes and discs

أنابيب وأقراص الترشيح

681510100000

5

%

Pipes

انابيب

681510100001

5

%

Filtration tablets

أقراص الترشيح

681510100002
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5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Axial ignots

سبائك للمحاور

681510200000

%

Worked bricks and tiles

األجر والترابيع المشغولة

681510300000

5

%

Paid wages

اجر مشغولة

681510300001

5

%

For sale

لترابيع المشغولة

681510300002

5

%

Moulds for the manufacture of
articles of delicate design (e g / coins
/ medals / lead soldiers for collections)

القوالب لصناعة القطع الصغيرة ذات
 ميداليات/ النتوءات الدقيقة (نقود
)الخ

681510400000

5

%

Other

غيرها

681510900000

15

%

tuft

خصل

701919000001

15

%

FiberglassThreads

خيوط من الياف الزجاج

701919000002
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15

%

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Other

غيرها

701919009999

Thin sheets (voiles) / webs / mats /
mattresses / boards and similar
nonwoven products

صفائح رقيقة (فوال) و نسج
)شبكية وحصر وفرش (مراتب
وألواح ومنتجات مماثلة غير
منسوجة

701930000000

15

%

Mats

حصر

701931000000

15

%

Thin sheets (voiles)

)صفائح رقيقة (فوال

701932000000

15

%

Other

غيرها

701939000000

5

%

Woven fabrics of rovings

نسج من ألياف ممشطه فتائل

701940000000

Other woven fabrics

نسج ُأخر

701950000000

Of a width not exceeding 30 cm

 سم30 ذات عرض ال يتجاوز

701951000000

5

40
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 بنسج/  سم30 ذات عرض يتجاوز
 من/ 2 م/ غ250  بوزن أقل من/ سادة
شعيرات ال يزيد مقاس الخيط المفرد
 تكس136 منها

701952000000

5

%

Of a width exceeding 30 cm / plain
weave / weighing less than 250 g/
m2 / of filaments measuring per
single yarn not more than 136 tex

15

%

Other

غيرها

701959000000

5

%

Chain and parts thereof

سالسل وأجزاؤها

741910000000

Other

غيرها

741990000000

Cast / moulded / stamped or forged /
but not further worked

مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو
 ولكن غير مشغولة أكثر/ مطروقة
من ذلك

741991000000

Radiator plates

ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات
)(رادياتور

741991100000

5

%

Reservoirs / tanks / vats and similar containers for
any material (excluding liquefied gas) of a capacity

12

%

5

%
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exceeding 300 l / not fitted with mechanical or
thermal devices / whether or not lined or heat /

خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع
 تتجاوز/ المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة
ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت300 سعتها

insulated

مبطنة أو معزولة حراريا

Other

غيرها

741991200000

741991900000

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

5

DUTY_RATE_
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%

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Other

غيرها

741999000000

Radiator plates

ألواح لصناعة مبردات مياه
)المحركات (رادياتور

741999100000

Reservoirs / tanks / vats and similar containers for any

12

%

material (excluding liquefied gas) of a capacity
exceeding 300 l / not fitted with mechanical or thermal
equipment / whether or not lined or heat / insulated

خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع
 تتجاوز/ المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة
ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت300 سعتها

741999200000

مبطنة أو معزولة حراريا

%

Containers for compressed
or liquefied gas

أوعية للغازات المضغوطة أو المسيلة

741999300000

5

%

Cathodes of copper or copper alloy
for electro / plating

أقطاب من نحاس أو من خالئط
النحاس المستخدمة في الطالء
الكهربائي

741999400000

5

%

The electrodes of copper are used in
electroplating

أقطاب من نحاس المستخدمة في
الطالء الكهربائي

741999400001

5

%

Electrodes of copper alloys used in
electroplating

أقطاب من خالئط النحاس
المستخدمة في الطالء الكهربائي

741999400002

5

%

Articles of copper wires (traps /
waste baskets etc)

مصنوعات أسالك من نحاس (فخاخ
)ومصائد وسالل مهمالتالخ

741999500000

5
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5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Traps/ ambushes

فخاخ

741999500001

%

Traps

مصائد

741999500002

5

%

Wastebaskets

سالل مهمالت

741999500003

5

%

Other

غيرها

741999509999

5

%

Non / mechanical ventilators

فتحات التهوية غير اآللية

741999600000

5

%

painted non / motorized vents

فتحات التهوية غير اآللية مطلية

741999600001

5

%

Non / motorized vents and not
painted

فتحات التهوية غير اآللية غير
مطلية

741999600002

5

%

Venetian blinds

)ستائر معدنية (فنيسيان

741999700000
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5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

painted venetian blinds

ستائر معدنية (فنيسيان) مطلية

741999700001

%

unpainted venetian blinds

ستائر معدنية (فنيسيان) غير
مطلية

741999700002

5

%

Clips for water hoeses

كلبسات خراطيم المياه

741999800000

5

%

painted water snout clips

كلبسات خراطيم المياه مطلية

741999800001

5

%

not / painted water snout clips

كلبسات خراطيم المياه غير مطلية

741999800002

5

%

Other

غيرها

741999900000

5

%

Bismuth waste

بيسموت فضالت

810600000001

5

%

Bismuth scrap

بيسموت خردة

810600000002

44

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE

DUTY_RATE_
DESCR

5

%

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Other

غيرها

810600009999

Cadmium and articles thereof /
including waste and scrap

 بما فيها/ كادميوم ومصنوعاته
الفضالت والخردة

810700000000

5

%

Unwrought cadmium / powders

 مساحيق/ كادميوم غير مشغول

810720000000

5

%

not / processed Cadmium

كادميوم غير مشغول

810720000001

5

%

powders

مساحيق كادميوم

810720000004

5

%

Waste and scrap

فضالت وخردة

810730000000

5

%

Cadmium waste

كادميوم فضالت

810730000001

5

%

Cadmium Scrap

كادميوم خردة

810730000002
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5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Other

غيرها

810790000000

%

not / processed Zirconium

زيركونيوم غير مشغول

810920000001

5

%

powders

مساحيق زيركونيوم

810920000004

5

%

Zirconium waste

زيركونيوم فضالت

810930000001

5

%

Zirconium Scrap

زيركونيوم خردة

810930000002

5

%

Solar energy water heaters

سخانات مياه تعمل بالطاقة
الشمسية

841919100000

5

%

Other

غيرها

841919900000

5

%

For agricultural products

للمنتجات الزراعية

841931000000
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5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

For wood / paper pulp / paper or
paperboard

 للورق أو/  لعجائن الورق/ للخشب
الورق المقوى

841932000000

%

For wood

للخشب

841932000001

5

%

pulp foils

لعجائن الورق

841932000002

5

%

For paper or cardboard

للورق أو الورق المقوى

841932000003

5

%

Numerically controlled

ذات تحكم رقمي

846221000000

5

%

Number of Bending Digital Control
Automation

عدد آلية ذات تحكم رقمي للثني

846221000001

5

%

Number of Folding Digital Control
Automation

عدد آلية ذات تحكم رقمي للطي

846221000002

5

%

Number of Rectification Digital
Control Automation

عدد آلية ذات تحكم رقمي للتقويم

846221000003
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5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Number of Facing Digital Control
Automation

عدد آلية ذات تحكم رقمي
للتسوية

846221000004

%

Numerically controlled

ذات تحكم رقمي

846231000000

5

%

Numerically controlled

ذات تحكم رقمي

846241000000

5

%

For Punching

للتخريم

846241000001

5

%

For Reinforcement

للتحزيز

846241000002

5

%

Punching Cutting Machines

األالت المشتركة للتخريم والقص

846241000003

5

%

Hydraulic presses

مكابس هيدروليكية

846291000000

5

%

Other

غيرها

846299000000
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ITEM_ENG_DESC

_DUTY_RATE
DESCR

DUTY_RATE

%

5

0

HRMNZD_CD

ITEM_ARBC_DESC

850740000000

بالنيكل حديد

Nickel / iron

851410000001

للصناعة

For industry

معفاة

851410000002

للمختبرات

for Laboratories

معفاة

0

851430000001

افران ذات االقواس الكهربائية

Ovens with electric arches

معفاة

0

851430000002

األفران ذات األشعة تحت الحمراء

ovens with infrared rays

معفاة

0

851430000003

افران طب االسنان

Dental ovens

معفاة

0

851430000004

افران احراق جثث الموتى

Burners of dead bodies

معفاة

0

851430000005

افران حرق النفايات

waste burning ovens

معفاة

0

49

البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من  1يناير 2022م
ITEM_ENG_DESC

_DUTY_RATE
DESCR

DUTY_RATE

معفاة

0

0

HRMNZD_CD

ITEM_ARBC_DESC

851430009999

غيرها من أفران أخر

Other Ovens

851712000000

أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو
غيرها من الشبكات الالسلكية

Telephones for cellular networks or
for other wireless networks

معفاة

851712000001

اجهزة هاتف للشبكات الخلوية
(الجوال)

)Mobile phones (cell phone

معفاة

0

851712000002

اجهزة هاتف للشبكات باالقمار
الصناعة

Telephone devices for satellite
networks

معفاة

0

غيرها من أجهزة هاتف للشبكات
الخليوية أو غيرها من الشبكات
الالسلكية

Other telephone devices for cellular
networks or other wireless networks

معفاة

0

851770000001

أجزاء أجهزة هاتف محمول (جوال)

)Parts of cell phone (mobile phone
devices

معفاة

0

851770009999

غيرها

Other

معفاة

0

851950000000

أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية

Telephone answering machines

معفاة

0

851712009999
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HRMNZD_CD

ITEM_ARBC_DESC

852580100001

كاميرات مثبته بشكل دائم (غير
قابلة للنزع) على طائرات يتم
التحكم فيها عن بعد (درون)

ITEM_ENG_DESC

_DUTY_RATE
DESCR

DUTY_RATE

Cameras permanently fixed (non /
removable) on remotely controlled
)aircraft (drone

معفاة

0

852580109999

غيرها من كاميرات فيديو

Other video cameras

معفاة

0

852910100000

هوائيات من النوع المستعمل مع
أجهزة الهاتف والبرق

Aerials of a kind used with telephone
sets and telegraph

معفاة

0

852910900000

غيرها

Other

معفاة

0

852910900001

هوائيات من النوع المستعمل مع
أجهزة الراديو

radios aerials

معفاة

0

852910900002

هوائيات من النوع المستعمل مع
أجهزة التلفزيون

television aerials

معفاة

0

852910900003

عاكسات هوائي الجهزة إستقبال
اإلرسال التليفزيوني باألقمار
الصناعية (دش)

Antenna reflectors for satellite
)television receivers (dish

معفاة

0

852910900004

خافض الضوضاء (ال ان بي)

)Noise Reduction (LNP

معفاة

0
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ITEM_ENG_DESC

_DUTY_RATE
DESCR

DUTY_RATE

معفاة

0

0

HRMNZD_CD

ITEM_ARBC_DESC

852910900005

الفيدهورن

Fidhorn

852910900006

هوائيات لتقوية شبكات الهاتف

Antenna booster for network

معفاة

852910909999

غيرها

Other

معفاة

0

853950000001

صمامات ثنائية المستخدمة في
وسائل النقل ( LEDالسيارات /
الطائرات  /القطارات  /الخ)

diode USED IN transportation (car /
) planes / trains / etc

%

5

853950009999

غيرها

Other

%

5

854140000001

الخاليا الضوئية الموصلة

Photovoltaic photovoltaic cells

معفاة

0

854140000002

الخاليا الشمسية

Solar cells

معفاة

0

854140000003

صمامات ثنائية باعثة للضوء

Valves bi / emitting light

معفاة

0
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0

معفاة

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Other semi / conductive light
sensitive instruments

غيرها من أدوات شبه موصلة
حساسة للضوء

854140009999

%

Electronic smoking devices and tools
( Such as Electronic cigarette /
hookah and pipe)

أجهزة و أدوات التدخين اإللكترونية
(مثل السجائر و الشيشة و الغليون
)وما يماثلها

854370300000

5

%

Electronic cigarettes

سجائر الكترونية

854370310000

5

%

Electronic cigarettes contains liquid
nicotine

سجائر الكترونية محتوية على
سوائل نيكوتين

854370310001

5

%

Electronic cigarettes not contains
liquid nicotine

سجائر الكترونيه غير محتويه على
سوائل نيكوتين

854370310002

5

%

Electronic water pipe shisha

شيشة الكترونية

854370320000

5

%

Electronic water pipe shisha contains
liquid nicotine

شيشه الكترونيه محتويه على
سوائل نيكوتين

854370320001

5

%

Electronic water pipe shisha not
contains liquid nicotine

شيشه الكترونيه غير محتويه على
سوائل نيكوتين

854370320002
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البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من  1يناير 2022م
ITEM_ENG_DESC

HRMNZD_CD

ITEM_ARBC_DESC

854370330000

أجهزة تسخين كهربائية للفائف
السجائر

Electrically heated devices for
cigarettes

854370390000

غيرها

Other

854810000000

فضالت وخردة الخاليا االبتدائية ومجموعات

Waste and scrap of primary cells /

الخاليا االبتدائية (البطاريات) والمدخرات

primary batteries and electric accumula-

الكهربائية  /خاليا ابتدائية مستهلكة /

tors / spent primary cells / spent primary

مجموعات خاليا مولدة مستهلكة (بطاريات)

batteries and spent electric accumulators

_DUTY_RATE
DESCR

DUTY_RATE

%

5

%

%

5

15

 /مدخرات كهربائية مستهلكة

854810000001

فضالت وخردة الخاليا االبتدائية

Primary cell waste and scrap

%

15

854810000002

فضالت وخردة مجموعة الخاليا
االبتدائة (البطاريات)

Waste and scrap of primary cell
)group (batteries

%

15

854810000003

فضالت وخردة مجموعة الخاليا
االبتدائة (البطاريات)

Waste and scrap of primary cell
)group (batteries

%

15

854810009999

غيرها من فضالت وخردة

Other waste and scrap

%

15

854890000000

غيرها

Other

%

5
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0

معفاة

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Electronic integrated circuits’ waste
and scrap

فضالت وخردة لدوائر اإللكترونية
المتكاملة

854890100000

%

Other

غيرها

854890900000

12

%

Head of Trilla

رأس تريال

870120000001

12

%

Other road tractors for semi / trailers

غيرها من جرارات طرق ألنصاف
المقطورات

870120009999

Framed windows / windows
equipped with heating resistors and
electrical connextors / windows
frames

 النوافذ المزودة/ نوافذ ذات أطر
بمقاومات حرارية وبتجهيزات
 أطر لزجاج النوافذ/ كهربائية

870829900007

5

%

Propellers and rotors and parts
thereof

 وأجزاؤها/ مراوح وأدوات دوارة

880310000000

5

%

Rotating fans and tools and their
parts for the military purposes

 وأجزاؤها/ مراوح وأدوات دوارة
لألغراض العسكرية

880310000001

5

%

Other rotating fans and tools and
their parts

/ غيرها من مراوح وأدوات دوارة
وأجزاؤها

880310009999
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5

%

5

%

5

%

5

%

5

%

5

%

5

%

5

%
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ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Under / carriages and parts thereof

مجموعة الهبوط وأجزاؤها

880320000000

Landing group and their parts for the
military purposes

مجموعة الهبوط وأجزاؤها
لألغراض العسكرية

880320000001

Other landing group and its parts

غيرها من مجموعة الهبوط
وأجزاؤها

880320000002

Other parts of aeroplanes or
helicopters

أجزاء ُأخر للطائرات العادية أو
الطائرات العمودية

880330000000

Bodies / structures / body sectors
and structures and other external or
internal parts

األبدان والهياكل وقطاعات األبدان
والهياكل وكذلك أجزاؤها الخارجية
أو الداخلية

Wings and their parts

األجنحة وأجزاؤها

Wing fins of various forms and
fixtures to keep on balance / steering
and height

زعانف األجنحة وإن كانت بأشكال
 تركيبات لحفظ التوازن و/ مختلفة
التوجيه واالرتفاع

Engine rooms and their covers /
engine fuel rooms and engine wire
openings

غرف المحركات و أغطيتها وحجرات
وقود المحركات وفتحات أسالك
المحركات

880330000001

880330000002

880330000003

880330000004

م2022  يناير1 البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من
DUTY_RATE
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5

%

5

%

5

%

5

%

5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Liquid fuel tanks including additional
tanks

 بما فيها/ خزانات الوقود السائل
الخزانات اإلضافية

880330000005

Other parts for normal aircrafts or
vertical aircrafts

غيرها من أجزاء ُأخر للطائرات
العادية أو الطائرات العمودية

880330009999

Other

غيرها

Balloon parts and facilitated balloons

أجزاء البالونات والمناطيد المسيرة

Other parts

غيرها من أجزاء

%

Sailboats / with or without auxiliary
motor

 وإن كانت مزودة/ قوارب شراعية
بمحرك مساعد

890391000000

5

%

Fiber / glass boats with mobile
outward engines

 عدا القوارب ذات/ قوارب بمحركات
المحرك الخارجي غير الثابت

890392000000

5

%

With a through / the / lens viewfinder
(single lens reflex (SLR) ) / for roll
film of a width not exceeding 35 mm

يتم التصويب فيها من خالل عدسة
 تعمل بأفالم/ انعكاس مفردة
35 بشكل لفات ال يتجاوزعرضها
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880390000000

880390000001

880390009999

900651000000
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5

%

0

معفاة

For blood test / analysis of secretions
and urine / etc designed for diagnostic purposes at laboratories

0

معفاة

Blood testing devices

اجهزة فحص الدم

902780100001

0

معفاة

Analyzers of juices

اجهزة تحليل العصارات

902780100002

0

معفاة

Urine Analyzers

اجهزة تحليل البول

0

معفاة

Other laboratory testing equipment

غيرها من أجهزة فحص مخصصة
لتشخيص االمراض في المختبرات

902780109999

0

معفاة

Other

غيرها

902780900000

معفاة

Devices and instruments for masks
or optical networks examination
used in the manufacture of tools
from semiconductors

أجهزة وأدوات لفحص األقنعة
أوالشبيكات الضوئية
المستخدمةفي صناعة األدوات
من أشباه الموصالت

903141000002

0
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ITEM_ENG_DESC

Other / for roll film of a width less
than 35 mm

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

 تعمل بأفالم بشكل لفات/ غيرها
مم35 يقل عرضها عن

900652000000

لفحص الدم وتحليل العصارات
والبواللخ مخصصة لتشخيص
األمراض في المختبرات

902780100000

902780100003

البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من  1يناير 2022م
ITEM_ENG_DESC

_DUTY_RATE
DESCR

DUTY_RATE

%

5

%

15

%

15

HRMNZD_CD

ITEM_ARBC_DESC

911410000000

نوابض  /بما في ذلك النوابض
اللولبية الدقيقة

Springs / including hair / springs

940130000001

مقاعد دوارة قابلة لتعديل االرتفاع
بمساند للظهر

Height adjustable swivel seats with
backrest

940130000002

مقاعد دوارة قابلة لتعديل االرتفاع
بدون مساند للظهر

Height adjustable swivel seats
without backrests

940510000001

ثريات وأجهزة أناره كهربائية
للتعليق في االسقف للالناره
الداخلية

Chandeliers and electric lighting
equipment for suspension in ceilings
for interior lighting

%

5

940510000002

ثريات وأجهزة أناره كهربائية
للتثبيت في الجدران للالناره
الداخلية

Chandeliers and electric lighting
equipments for installation on walls
for interior lighting

%

5

940520000000

أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة
للطاوالت أو المكاتب أو جوانب
األسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز
على األرض لإلنارة الداخلية

Electric table / desk / bedside or floor
/ standing lamps

%

5

940520000001

أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة
للطاوالت

Lighting Fixtures & Table Light
Fixtures

%

5

940520000002

أجهزة وأدوات لفحص األقنعة
أوالشبيكات الضوئية
المستخدمةفي صناعة األدوات
من أشباه الموصالت

%

5

Lighting equipment and accessories
for office lighting equipment
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5

%

5

%

Lighting equipments and accessories
for lighting / ground / based / for
indoor lighting

أجهزة إنارة ولوازم أجهزة
إنارةباعمدة ترتكز علي االرض
لالنارة الداخلية

5

%

Light / emitting diode lighting unit
(luminaire)

وحدة إنارة صمامات ثنائية باعثة
)luminaire( للضوء

940520000005

5

%

Lighting sets of a kind used for
Christmas trees

أطقم اإلنارة من النوع المستعمل
لشجرة عيد الميالد

940530000000

مصابيح لإلنارة الخارجية (مصابيح
 مصابيح/  مصابيح البوابات/ الشوارع
)الحدائق العامةالخ

940540100000

)مصابيح لإلنارة الخارجية (للشوارع

940540100001

ITEM_ENG_DESC

Lighting equipment and lighting
fixtures for the beds sides

Lamps for exterior lighting (street
lamps / porch and gate lamps / public
gardens lamps etc)

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة
لجوانب االسرة

940520000003

940520000004

12

%

15

%

external illumination lamps (for
streets)

15

%

external illumination lamps (for
gates)

)مصابيح لإلنارة الخارجية (للبوابات

940540100002

15

%

Outdoor lighting lamps (for public
parks)

مصابيح لإلنارة الخارجية (للحدائق
)العامة

940540100003
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15

%

15

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Lamps for external illumination (for
entries)

)مصابيح لإلنارة الخارجية (للمداخل

940540100004

%

Headlights for external lighting

كشافات لالنارة الخارجية

940540100005

15

%

Light / emitting diode lighting unit
(luminaire)

وحدة إنارة صمامات ثنائية باعثة
)luminaire( للضوء

940540100006

15

%

other

غيرها

940540109999

5

%

Special lamps (lamps for machinery
/ photographic studios and showroom windows)

/ مصابيح خاصة (مصابيح اآلالت
مصابيح استوديوهات التصوير
 مصابيح نوافذ/ الفوتوغرافي
المعارض

940540200000

5

%

Special lamps (machine tools)

)مصابيح خاصة (لالالت

940540200001

5

%

Special lamps (for photographic
studios)

مصابيح خاصة (الستديوهات
)التصوير الفوتوغرافي

940540200002

5

%

Special lamps (for exhibition
windows)

)مصابيح خاصة (لنوافذ المعارض

940540200003
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5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Special lamps (for inspection)

)مصابيح خاصة (للفحص

940540200004

%

Special lamps (non / flashlights
beacons for airports)

مصابيح خاصة (منارات غير
)وميضةلالرشاد في المطارات

940540200005

5

%

Special lamps (lamps of display
windows)

)مصابيح خاصة (مصابيح الفترينات

15

%

other

غيرها

940540109999

5

%

other

غيرها

940540900000

5

%

Waterproof lighting lamps

مصابيح إنارة معزولة للماء

940540900001

5

%

Hidden Lanterns (sport line)

)المصابيح المخفية (اسبورت الين

940540900002

5

%

The lighting unit specially designed
for lightening surgical rooms

وحدة لالنارة مصممة خصيصا النارة
غرف العمليات الجراحية

940540900003
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940540200006

البنود التي ستتوقف في األنظمة بداية من  1يناير 2022م
ITEM_ENG_DESC

_DUTY_RATE
DESCR

DUTY_RATE

%

5

%

5

%

5

15

HRMNZD_CD

ITEM_ARBC_DESC

940540900004

المصابيح االمامية للقطارات

Headlights for trains

940540900005

الفوانيس لعربات السكك الحديدة

Lanterns for railway vehicles

940540900006

الفوانيس للمقطورات

Lanterns for trailers

940540900007

المصابيح االمامية للطائرات

Headlights for aircraft

%

940540900008

فوانيس السفن

Ships lanterns

%

5

940540900009

مصابيح إنارة معزولة للماء

Waterproof lighting lamps

%

5

940540900010

مصابيح المركبات الفضائية

Spacecraft lamps

%

5

940540900011

مصابيح قابلة للحمل (مصابيح
العاصفة)

)Movable Lamps (Storm lamps

%

5
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ITEM_ENG_DESC

_DUTY_RATE
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DUTY_RATE

%

5

%

5

%

5

15

HRMNZD_CD

ITEM_ARBC_DESC

940540900012

مصابيح قابلة للحمل (مصابيح
االصطبالت)

)Portable lamps (barns lamps

940540900013

مصابيح قابلة للحمل (الفوانيس
اليدوية)

)Portable lamps (hand lanterns

940540900014

مصابيح قابلة للحمل (مصابيح
لعمال المناجم)

)movable Lamps (lamps for miners

940540900015

مصابيح قابلة للحمل (مصابيح
لعمال المقالع)

movable Lamps (lamps for quarry
)workers

%

940540900016

مصابيح الطوارئ

Emergency lamps

%

5

940540900017

مصابيح قابلة للحمل (الكشافات
الكهربائية)

)movable Lamps (electric lamps

%

5

غيرها

Others

%

5

تعمل بالشموع

works with candles

%

5

940540909999

940550000001

64
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5

%

5

%

5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

works with oil

تعمل بالزيت

940550000002

Operates with petroleum

تعمل بالبترول

940550000003

Works with kerosene

تعمل بالكيروسين

%

Works with paraffin

تعمل بالبارافين

940550000005

5

%

operates with gas

نعمل بالغاز

940550000006

5

%

works with ??

تعمل باالستلين

940550000007

5

%

Others

غيرها

5

%

Light signals

اشارات مضيئة
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940550000004

940550009999

940560000001
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5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Guide boards for advertising

لوحات ارشادية للدعاية واالعالن

940560000002

%

Illuminated guides boards

لوحات ارشادية مضيئة

940560000003

5

%

Illuminated advertising boards

لوحات اعالنية مضيئة

940560000004

5

%

Illuminated road signs

لوحات ارشادات الطرق مضيئة

940560000005

5

%

The plates are installed above the
shops

لوحات التي تركب فوق المحالت
التجارية

940560000006

5

%

candlestick

شمعدان

940560000007

5

%

stalks of candle

قصبات شمع

5

%

candles Holders

حامالت شمع
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940560000008

940560000009
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5

%

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

other

غيرها

940560009999

other

غيرها

950890000000

15

%

Roundabouts / swings

 أراجيح/ أراجيح دوارة

950890100000

5

%

Other

غيرها

950890900000

5

%

Shooting Platforms

منصات ألعاب الرماية

950890900001

5

%

Mobile Theaters

مسارح متنقلة

950890900002

5

%

other mobile entertainment games

ألعاب تسلية متنقلة ُأخر

950890900003

5

%

Pencils encased in a rigid sheath

أقالم رصاص محاط بغالف صلب

960910000001
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5

%

5

%

5

%

5

%

5

%

5

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC
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crayons with leads encased in a rigid
sheath

أقالم تلوين برصاص محاط بغالف
صلب

960910000002

Paintings / drawings and pastels

لوحات و صور ورسوم

970110000000

Of ethnographic interest

)حفريات (متحجرات

Other

غيرها

Human dead bodies for anatomy

جثث بشرية للتشريح

%

Human parts for the purpose of
dissection

أجزاء بشريه لغرض التشريح

970500900002

5

%

Other

غيرها

970500909999

15

%

Antique furniture and parts thereof

أثاث أثري و أجزاؤه

970600100000
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970500100000

970500900000

970500900001
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5

%

5

5

69

ITEM_ENG_DESC

ITEM_ARBC_DESC

HRMNZD_CD

Articles of antique carpets

أصناف السجاد األثري

970600200000

%

Articles of antique paintings and
calligraphy

منتجات فن الرسم والخط األثرية

970600300000

%

Other

غيرها

970600900000

