
9/7/2020 هذه الالئحة قابلة للتعديل بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة وفقا للحاجة

البند التعريفي السلعة/ الفئة 

1602.41 (خنزير)مارتديال معلب 

1602.42 (خنزير)مارتديال معلب 

1602.49 (خنزير)مارتديال معلب 

1604.13.10 سردين معلب 

0201.10  قابل للتعديل بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة30.000كلغ/ل.بسعر أقصى ل- لحم بقر مستورد مبرد

0201.20  قابل للتعديل بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة30.000كلغ/ل.بسعر أقصى ل- لحم بقر مستورد مبرد 

0201.30 كلغ قابل للتعديل بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة/40.000ل.بسعر أقصى ل-  لحم بقر مستورد مبرد 

0202 كلغ قابل للتعديل بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة/28.000بسعر أقصى - لحم بقر مستورد مجلد 

0203 كلغ قابل للتعديل بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة/27.000ل.بسعر أقصى ل-  لحوم فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة أو مجمدة - لحم خنزير 

03.02 كلغ قابل للتعديل بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة/30.000ل.سمك طازج او مبرد ،  بسعر أقصى ل

03.03 كلغ قابل للتعديل بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة/20.000ل.سمك مجلد ،  بسعر أقصى ل

03.04 كلغ قابل للتعديل بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة/20.000ل.سمك مجلد ،  بسعر أقصى ل

03.04 كلغ قابل للتعديل بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة/30.000ل.سمك طازج او مبرد ،  بسعر أقصى ل

1604.14.10
 قابل للتعديل بموجب قرار يصدر عن وزير 40.000كغ مصفى /ل.، سعر أقصى لWhite or Light solid or chunks or flakesتونة ضمن عبوات محكمة االغالق 

االقتصاد والتجارة

1مجموعة رقم 

0405.10 زبدة

1517.10 مارغارين

04.06.30 أجبان مبسترة 

1513.19 زيت جوز الهند 

1513.29 زيت ثمرة النخيل

1511.90 زيت النخيل

1516.20.90 (حجم صناعي او عائلي)سمنة نباتي

2مجموعة رقم 

الطازجة، المعلبة والمثلجة- الخضار 

0703.10.90 بصل طازج

0703.20 ثوم طازج

2003.10 فطر معلب

20.05.80 -    20.01.90.20 ذرة معلبة

3مجموعة رقم 

الئحة السلة االستهالكية الموسعة وموادها والمدخالت الزراعية والمنتجات الصناعية المدعومة بالتعاون مع مصرف لبنان

السلع الخاصة بوزارة االقتصاد والتجارة

المنتجات الدهنية والزيتية

اللحوم واألسماك ومشتقاتها

مواد غذائية متفرقة



2102.30 بيكاربونات الصوديوم

1904.10 رقائق الذرة 

1806.90.00 رقائق الذرة المنكهه

0402.21.10 حليب لالستهالك الفردي

0402.10.10 حليب بودرة مسحوب الدسم لالستهالك الفردي

1901.10.00 حليب فوق السنة لالستهالك الفردي

0903.00 متة

09.02 شـاي

0904.12 ( كلغ50ضمن شواالت او عبوات فوق )ابيض حر /اسود حر/بهار حلو

0906.20 ( كلغ25ضمن شواالت او عبوات فوق )قرفة 

0909.32 ( كلغ25ضمن شواالت او عبوات فوق )كمون 

0804.10.90 ( كلغ25ضمن شواالت او عبوات فوق )تمر 

0806.20.00 ( كلغ10ضمن شواالت او عبوات فوق )زبيب 

0813.10.00 ( كلغ5ضمن شواالت او عبوات فوق )مشمش مجفف 

0813.40.00 ي مجفف  ( كلغ5ضمن شواالت او عبوات فوق )توت كرنبر

0901.11.00 ز وع منه الكافيير ز
بن غبر محمص غبر مبز

0901.12.00 ز وع منه الكافيير ز
بن غبر محمص  مبز

0901.21.00 ( كلغ25ضمن شواالت او عبوات فوق )قهوة حب 

0910.99.90 ( كلغ25ضمن شواالت او عبوات فوق )بابريكا

1108.12.00 ( كلغ20ضمن شواالت او عبوات فوق )نشاء الذرة 

1207.40 سمسم

0904.11.00 ( كلغ25ضمن شواالت او عبوات فوق )فلفل اسود حب 

2102.20.00 ة خمبر

1404.90.90 ( كلغ20ضمن شواالت او عبوات فوق )سماق 

2101.11-2101.12 قهوة سريعة التحضير 

2106.90.90 مبيض للقهوة

19.02 معكرونة وشعيرية

2104.10.00 مكعبات مرقة/(ظرف)حساء 

-04.01.40.90 قشطة معلبة

04.02.91 - 0402.99.90 حليب مكثف محلى 

0713.33.00 فاصوليا

1006.30 ة او ما يعادلها بالسعر( كغ20معبأة بأكياس تفوق )االرز  ، حبة قصبر

1701.99.10 ( كغ20معبأة بأكياس تفوق )سكر مكرر 

0713.40 ( كغ20معبأة بأكياس تفوق )عدس 

07135.00.00 ( كغ20معبأة بأكياس تفوق )فول حب 

0713.20 ( كغ20معبأة بأكياس تفوق )حمص حب 

4مجموعة رقم 

3306.10  مل ، السعر قابل للتعديل بموجب قرار من وزير االقتصاد والتجارة125 للعبوة 8.000ل.معجون اسنان بسعر أقصى ل

8212.20 شفرات حالقة

3808.91 اقراص/مبيدات الحشرات سبراي

85.06 (استعمال لمرة واحدة)بطاريات لالستعمال المنزلي 

5مجموعة رقم 

مواد االستهالك الشخصي

السلع الخاصة بوزارة الزراعة



0105.11 بيّاض- صيصان أمهات 

0105.94 بيّاض- صيصان أمهات 

0102 أبقار- مواشي حية 

0104.00 ماعز واغنام - مواشي حية 

6مجموعة رقم 

38.08 مبيدات زراعية

2522.20 (فيتامينات وحديد وأخرى)محسنات تربة 

2530.90.90 (فيتامينات وحديد وأخرى)محسنات تربة 

2508.40 (فيتامينات وحديد وأخرى)محسنات تربة 

2621.90 (فيتامينات وحديد وأخرى)محسنات تربة 

2703.00 (فيتامينات وحديد وأخرى)محسنات تربة 

3808.93.10 (فيتامينات وحديد وأخرى)محسنات تربة 

3808.93.20 (فيتامينات وحديد وأخرى)محسنات تربة 

3808.93.90 (فيتامينات وحديد وأخرى)محسنات تربة 

2100.00 سلفات االمونياك

1300.46 نترات البوطاس والكلسيوم

310520 اسمدة محبحبة

3808.93.90 عناصر صغرى

3808.93.90 EDDHA حديد  

1261.00 MAP

3101 اسمدة من اصل حيواني او نباتي - ( كغ20معبأة بأكياس تفوق )االسمدة 

3102 اسمدة نيتروجينية - ( كغ20معبأة بأكياس تفوق )االسمدة 

3103 اسمدة فوسفاتية - ( كغ20معبأة بأكياس تفوق )االسمدة 

3104 اسمدة بوتاسية - ( كغ20معبأة بأكياس تفوق )االسمدة 

31.05 أسمدة من نوع اخر

1003.10 شعير

1209 بذور الخضروات وبذور اشجار مثمرة- بذور وشتول 

0602.20 شتول االشجار المثمرة- بذور وشتول 

1202.30 فول سوداني للبذار

0701.10 درنات البطاطا- بذور وشتول 

1003.90 شعير 

1005.90.00 ذرة

2303.20 تفل الشمندر

2306.10 كسبة القطن

2309.90.00 توابل علفية وعلف أسماك

2833.21.00 يوم ز يتات من مغنبر كبر

2833.25.00 يتات من نحاس كبر

2903.99.00 ز مشتقات الميثومير

2905.13.00 بوتان

2905.32.00 ز غليكول بروبيلير

2905.44.00 سوربيتول

2906.21.00 يل ز كحول الببز

العلف- االنتاج الحيواني 

الدواجن والحيوانات 

مستلزمات للزراعة 

7مجموعة رقم 



2914.69.00 كيثوبات

2915.50.00 امالح بروبيوتيك

2918.29.00 احماض كاربوكسيلية

2921.59.00  اميتيةمركبات ذات وظيفة

2922.29.00 ز)نافتوالت أمينية،  (أبامكتير

2922.41.00 ز ليسير

2922.49.00 كربتات من نحاس

2923.10.00 ز مشتقات الكولير

2923.90.00 ز كازيير

2933.11.00 فينازون ومشتقاته

2933.59.00 مركبات دورية غبر منسجمة

2933.69.00 ميدين مركبات تتضمن بنيتها حلقة ببر

2933.79.00 مركبات دورية غبر  منسجمة الئتمات

2933.99.00 مركبات دورية غبر منسجمة

2934.99.00 مركبات دورية غبر منسجمة اخرى

2935.90.00 سلفاميدات

2936.22.00 B1مشتقات فيتامينات 

2936.23.00 B2مشتقات فيتامينات  

2936.25.00 B6مشتقات فيتامينات

2936.27.00 ز  cفيتامير

2936.28.00 ز  Eفيتامير

2936.90.00 فيتامينات اخرى

2937.21.00 ولون ز بريدنبر

2937.29.00 وييد، مشتقاتها  هورمونات سبر

2941.10.00 ز مشتقات البنسيلير

2941.20.00 يتوميسن مشتقات سبر

2941.30.00 ز اسكلير
مشتقات التيبر

2941.50.00 ز ارتروميسير

2941.90.00 مضادات الجراثيم

2941.30 Doxycycline Hcl 

2941.50 Florfenicol 

2934.99 Levamisol Hcl 

2933.11 NOVALGIN METAMIZIOLE

2937.29 PREDNISOLONE 

2933.79 2-Pyrrolidone 

293500 SULFADIAZINE NA 

2935.90 SULFADIMIDINE NA 

2935.00 SULFAZQUINOXALINE 

3002.30 للمواشي والدواجن - (باستثناء ما يتعلق بالحيوانات المرافقة)االدوية واللقاحات البيطرية 

8مجموعة رقم 

1803.10.00 (عجينة الكاكاو)كاكاو ماس 

1805.00.00 (ضمن عبوات صناعية)كاكاو بودرة 

1804 زبدة كاكاو

السلع الخاصة بوازرة الصناعة
مكونات سلع تصنع في لبنان 



0910.91 ي المالحظة   --
ز
ب من هذا الفصل -1مخاليط مذكورة ف (322)

1702.30 (322) وزنا من الفركتوز، محسوبا عىل الحالة الجافة 20%غلوكوز وسائل غلوكوز، ال يحتوي عىل فركتوز أو يحتوي عىل أقل من  -

1704.90 خام شوكوال ابيض

1806.20 خام شوكوال حليب

2102.10.00 ة  (العبوات الصناعية فقط) - (323، 322)الخمبر

2103.90 ات للصلصات؛ توابل مركبة؛ دقيق خردل وخردل محضز  ة ومحضز ها من صلصات محضز (322)غبر

2106.10 يائية  - ز ز ومواد بروتينية معدلة خصائصها الفبر وتيير )مركزات البر 322 ،323 )

2303.10 بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة -

2809.20 Phosphoric Acid

2815.11 Caustic Soda

2922.49 tetrasodium salt of edta

2932.20 GDL ACIDITY REGULATOR

2936.27 ز  -- ومشتقاته (C) فيتامير

3002.90 Starter Cultureروبة 

3502.20 ز الحليب بودرة بروتيير

3501.90.90 caseine

3507.10 POWDER CHY MAXمنفحة

3802.90 Filter Aid 

3917.10 ز مقىس أو من لدائن سليلوزية (أغلفة سجق)مصارين اصطناعية  - من بروتيير

5402.32  Elastic Loop

5603.11 Non Woven

0811.10 فريز مجمد

0402.10.90 حليب بودرة خالي الدسم

0402.21.90 حليب بودرة لصناعة االلبان واالجبان

0404.10.00 بودرة مصل الحليب

0408.11.00 بيض بودرة

0712.20.00 بصل بودرة

0712.39.00 ثوم بودرة

0712.90.90 ها من خليط خضز يابس غبر

1201.90 صويا حب

0904.22.00 )مجروشة أو مسحوقة  -- 322-323 )

0906.19.00 قرفة عيدان

0907.10.00 قرنفل

0802.51 فستق حلبي بقشره

0802.31 جوز بقشره

0802.21 بندق بقشره

1202.41 فول سوداني بقشره

0802.11 لوز بقشره

0801.31 بقشره (لوز هندي)جوز الكاجو 

0801.21 جوز البرازيل بقشره

0908.31.00 هال حب

0909.21.00 كزبرة حب

0909.22.00 كزبرة كرس

0909.31.00 كمون حب

0909.32.00 كمون كرس

0910.11.00 زنجبيل

0910.20.00 زعفران



0910.99.00 ها من بهارات غبر

1108.13.00 (322)نشاء بطاطا   --

1108.19.00 نشاء

1207.50.00 خردل

1209.99.90 (لومي)ليمون مجفف

1211.90.90 عصفر

1301.90.90 كزانتان غام

1302.32.90 guar hydroxypropyltrimonium chloride 

1302.39.00 كراجينان

1512.11.00 زيت دوار الشمس خام

1515.21.00 زيت ذرة خام

1515.30.00 Castor oil

1516.20.00 hydrogenated palm oil

1516.20.10 isopropyl alcohol

1516.20.90 (زيوت نباتية مهدرجة)باركيد واي 

1517.90.00 (زيوت نباتية غبر مهدرجة)بالكرين 

1701.91.00 vanillin

1701.14.00 سكر خام

1702.30.00 قطر غليكوز

1702.50.00 قطر فريكتوز

1702.90.90 لون طبيعي كراميل

1901.90.90 (خالصة الشعبر الناشط للبسكويت)مالت

1905.90.10 برشامات فارغة لألدوية ---

2002.90.90 مكثف البندورة

2007.99.10 دبس تمر

2008.93.00 توت بري مجفف

2009.11.10 تقال مركز البر

2009.19.10 ي عن  ---
ز
، دون إضافة سكر، ضمن عبوات ال يقل وزنها الصاف  كغ100مركز بالتبخبر

2009.49.10 مركز أناناس

2009.79.10 مركز التفاح

2009.89.10 مكثف الرمان الطبيعي

2009.89.90 مكثف رمان

2009.90.10 مركز الكوكتيل

2103.90.00 ات للصلصات؛ توابل مركبة؛ دقيق خردل وخردل محضز  ة ومحضز ها من صلصات محضز (322)غبر

2106.90.90 نشاء الصويا

2207.20.00 ETHANOL

2209.00.90 خل قصب السكر

2501.00.20 ملح

2501.00.90 COARSE SALT

2806.10.00 Hydrochloric acid

2811.22.00 Anti-Caking

2815.12.00 CAUSTIC SODA liquid

2815.20.00 potasium hydroxide

2823.00.00 titanium dioxyde

2827.20.00 CALCIUM CHLORIDEكالسيوم 

2832.10.00 صوديوم ميتابيسولفات

2833.29.90 كالسيوم سلفيت



2835.26.00 tricalcium phosphate

2835.31.00 (ثالث بوليفوسفات الصوديوم)ثالث فوسفات الصوديوم   --

2835.39.00 sodium acid pyrophosphate

2836.30.00 صوديوم بيكربونات

2836.99.00 بيكاربونات االمونيوم

2904.10.90 dodecylbenzene sulfonic acide

2905.12.00 Isopropanol

2908.19.00 Para chloro meta xylenol

2909.43.00 Butyl glycol ether

2909.49.00
ات كحوالت فينوالت وأكاسيد الكحول مشبع وأكاسيد األثبر مشبع وأكاسيد الكيتون مشبع  ات فينوالت وأثبر ات كحوالت وأثبر ات وإثبر  (وإن كانت محددة الصفات كيماويا) إثبر

زة نة أو المنبر ها.--  ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنبر غبر

2909.50.00 Triclosan

2914.11.00 ACETONE

2914.39.00 زة نة أو المنبر ها.--   كيتونات وكينونات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنبر غبر

2915.21.00 أسيد أستيك غالسيال

2916.19.00 بوتاسيوم سوربات

2916.31.00 وات ز صوديوم ببز

2917.19.00 fumaric acid

2918.14.00 حامض الليمون

2918.15.00 trisodium citrate

2918.15.90 Citric Acid

2922.42.00 حمض غلوتاميك وأمالحه  --

2924.29.00 تام اسبر

2932.19.00 sucralose

2934.99.00 اساسولفام

2936.27.00 ز س فيتامير

2936.28.00 VITAMIN E

3002.90.00 جراثيم مزروعة

3004.90.99 Sodium chloride

3203.00.10 coloring

3204.12.00 ي
لون غذائ 

3204.12.90 tartrazine

3204.19.00 لون طبيعي

3204.19.90 sunset yellow

3224.90.90 HMB LLDDPE ات كيمائية مساعدة محضز

3302.10.00 ات صوديوم سيبر

3302.10.90 flavors

3302.90.00 Fragrance

3402.11.20 Sodium lauryl ether sulfate

3402.11.90 Saudium Lauryl ether Sulfate 

3402.12.10 Polyquaternium-7

3402.13.10 Coconut diethanol amide

3402.19.10 Cocamidopropyl betaine

3409.09.00 ي
مستحلب نبائر

3502.11.00 زالل البيض

3503.00.00 gelatine

3503.00.10 ي
ز حيوائز جيالتير



3505.10.00 نشاء معدل

3506.90.90 غراء محضز اساسه اللدائن لصناعة الورق الصحي

3506.91.90
ي مكان آخر؛ منتجات صالحة لالستعمال كغراء أو مواد الصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد 

ز
ة، غبر مذكورة وال داخلة ف ه من المواد الالصقة المحضز غراء محضز وغبر

ي عن 
ز
ها .---  كغ1الصقة، ال يزيد وزنها الصاف (322)غبر

3506.99.00 ة، ه من المواد الالصقة المحضز ها من غراء محضز وغبر غبر

3802.90.00 BLEACHING EARTH/ACTIVATED BLEACHING EARTH/CELITE 545 - FLUX FILTER AID/CALCINES/CYNERSORB

3805.90.00 Pine oil

3808.99.90 Preservative

3812.39 ات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخرى للمطاط أو اللدائن ها:-- محضز غبر

3823.19.10 Coconut fatty acid

3901.10.00 ز بوزن نوعي اقل من   بشكله0.94بوليمرات االثيلير

3901.90.00 ز بأشكال أولية ها.-  بوليمرات اإليثيلير غبر

3902.10 ز -  بولي بروبلير

3903.90.90 styrene/acrylates copolymer (and) coco-glucoside 

3906.90.00 ات الفينيل األخرى، بأشكال أولية؛ بوليمرات فينيل أخرى، بأشكال أولية ها.-  وليمرات أسيتات الفينيل أو إسبر غبر

3911.90.00
ي المالحظة 

ز
يتورات وبولي سلفونات ومنتجات أخرى مذكورة ف  وبولي كبر

ز بير ي 3 راتنجات نفط وراتنجات الكومارون إندين وبولي تبر
ز
 من هذا الفصل، غبر مذكورة وال داخلة ف

ها.- مكان آخر، وبأشكال أولية غبر

3913.90.90 pectine

3917.32.00 ها، من أنابيب ومواسبر وخراطيم مرنة غبر مقواة بمواد أخر وال متحدة بطريقة ما مع مواد أخر، دون لوازم  غبر

3917.32.90 ها من أنابيب ومواسبر وخراطيم مرنة غبر مقواة بمواد أخر وال متحدة بطريقة ما مع مواد أخر، دون لوازم  (322)غبر

3919.10.00 طة وأشكال مسطحة أخرى من لدائن، الصقة ذاتيا، وإن كانت بشكل لفاتبشكل لفات ال يتجاوز عرضها  - (322)  سم20لواح وصفائح وقدد وأشر

3923.21.00 ز أكياس وجعب ومخاريط من بوليمرات اإليثيلير

4702.00 . عجائن خشب كيماوية، لإلذابة

4703.21 يتات، غبر العجائن لإلذابة من فصيلة المخروطيات.--  عجائن خشب كيماوية، معالجة بالصودا أو بالكبر

4703.29 يتات، غبر العجائن لإلذابة من غبر فصيلة المخروطيات.--  عجائن خشب كيماوية، معالجة بالصودا أو بالكبر

4703.21.00 عجائن خشبية كيماوي من فصيلة الصنوبريات

4703.29.00 عجائن خشبية كيماوية مبيضة من غبر فصيلة الصنوبريات

4706.92 كيماوية. --  أو من مواد ليفية سليلوزية أخر (نفايا وفضالت)عجائن ليفية متحصل عليها من الورق أو الكرتون المعدين إلعادة التكوين 

4818.90.00
لية أو صحية، بشكل لفات  (تواليت) ورق من األنواع المستعملة كورق تجميل  ز ي أغراض مبز

ز
أو كورق مماثل، حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز، من األنواع المستعملة ف

ها -  سم أو مقطع بأشكال أو قياسات معينة؛ محارم، مناديل إلزالة مواد التطرية، مناشف36ال يتجاوز عرضها  (322)غبر

5603.11.00 ²م/ غم25بوزن ال يتجاوز   -- 

5603.12.00 ²م/ غم70 وال يتجاوز ²م/ غم25بوزن يزيد عن   -- 

5603.13.00 ²م/ غم150 وال يتجاوز ²م/ غم70بوزن يزيد عن   -- 

5603.92.00 ²م/ غم70 وال يتجاوز ²م/ غم25بوزن يزيد عن   -- 

6806.20.00 EXPANDED PERLITE FILTERAID

7607.11.20 ها من أوراق من ألومينيوم  ---  323، 322)بشكل لفات .   مم0،2 (ال تتجاوز سماكتها  (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة عىل حامل من ورق أو كرتون أو لدائن أو حوامل مماثلة)غبر )
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3901.10 ز بأشكال أولية ز بوزن نوعي أقل من - بوليمرات اإليثيلير 0.94بولي إيثيلير

3901.20 ز بأشكال أولية ز بوزن نوعي ال يقل عن . - بوليمرات اإليثيلير 0.94بولي إيثيلير

3907.61 يفتاالت) بولي  ز تبر غم أو أكبر/ مل78ذات مؤشر لزوجة يساوي  : --(إيثيلير

3907.69 غم أو أكثر/ مل78ذات مؤشر لزوجة يساوي  : --(إيثيلين تيريفتاالت)غيرها من بولي 

3921.00.00 . -ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد وصفيحات أخرى، من لدائن

مستلزمات صناعية



3923.90 .غيرها من صناف تغليف أو نقل البضائع، من لدائن؛ سدادات وأغطية وكبسوالت وغيرها من أصناف اإلغالق، من لدائن

3901.20.00 مواد اولية لصناعة مواد التعئبة والتغليف - 0.94بولي إيثيلين بوزن نوعي ال يقل عن -بوليمرات اإليثيلين بأشكال أولية

3920.10.90
من بوليمرات اإليثيلين . ألواح وصفائح وأفالم وأشرطة وقدد وصفيحات، أخرى، من لدائن غير خلوية، غير مقواة وال منضدة وغير مثبتة على حامل وال متحدة مع مواد أخر--- 

لصناعة الكلسات والفوط الصحّية وصناعة أصناف التغليف و صناعة الحفاضات - (323، 322، 313، 312)غير صلبة ومستوية السطح 

3920.20.90
من بوليمرات اإليثيلين . ألواح وصفائح وأفالم وأشرطة وقدد وصفيحات، أخرى، من لدائن غير خلوية، غير مقواة وال منضدة وغير مثبتة على حامل وال متحدة مع مواد أخر--- 

لصناعة الكلسات والفوط الصحّية وصناعة أصناف التغليف و صناعة الحفاضات - (323، 322، 313، 312)غير صلبة ومستوية السطح 
3920.43.90 ها من بوليمرات كلورور الفينيل ها :- غبر لصناعة التغليف وصناعة الطباعة والتجليد وصناعة الفرش - (323، 322، 313، 312)غبر

3921.90.00 طة وقدد وصفيحات أخرى، من لدائن ها.-لواح وصفائح ولفات وأشر غبر

3923.10.90 ها من أصناف اإلغالق، من لدائن صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة ها: أصناف تغليف أو نقل البضائع، من لدائن؛ سدادات وأغطية وكبسوالت وغبر غبر

3923.30.10 ها من أصناف اإلغالق، من لدائن (Preform)أشكال أولية غبر تامة الصنع .--- أصناف تغليف أو نقل البضائع، من لدائن؛ سدادات وأغطية وكبسوالت وغبر

3923.30.90 ها من قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة  (322)غبر

3923.50.10 ي البالستيك
ي البالستيكية الخاصة بالمياه المعدنية /غطاء لقنائز

سدادات ذات أظافر ناتئة ولولب داخىلي متقطع أو مخصور--- تستعمل إلغالق القنائز

3923.50.90 ها من أصناف اإلغالق، من لدائن ها من أصناف تغليف أو نقل البضائع، من لدائن؛ سدادات وأغطية وكبسوالت وغبر .غبر

4503.10.00  طبيعي  -
ز )سدادات من فلير 322 ،323 )

4804.31.10 --- غم 100 غبر مبيض ال يقل وزن المبر المربع منه عن ²م/ غم150لفات أو طلحيات من ورق وكرتون كرافت، بوزن ال يزيد عن  (322)

4804.39.10 --- غم 100 غبر غبر المبيض ال يقل وزن المبر المربع منه عن ²م/ غم150لفات أو طلحيات من ورق وكرتون كرافت، بوزن ال يزيد عن  (322)

4805.30.00 ، بشكل لفات أو طلحيات، لم يخضع ألي عملية إضافية  - (322)ورق سلفيت للتغليف غبر مطىلي

4806.20.00 (322)ورق كتيم للشحوم لفات أو طلحيات  -

4806.40.00 ه من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف لفات أو طلحيات  - (322)ورق كريستال وغبر

4811.41.10  بشكل لفات ال يتجاوز عرضها  ---
ً
(322) سم 15ورق وكرتون الصق ذاتيا

4811.51.00 ب أو مغىط بلدائن  -- (322) ²م/ غم150مبيض، بوزن يتجاوز  (باستثناء المواد الالصقة)ورق وكرتون، مطىلي أو مرسر

4811.59.00 ب أو مغىط بلدائن  -- (322) -²م/ غم150مبيض وبوزن يتجاوز - غبر  (باستثناء المواد الالصقة)ورق وكرتون، مطىلي أو مرسر

4811.90.90 (322)ورق وكرتون آخر، حشو السليلوز وطبقات ألياف السليلوز غبر مطبوعة  ---

4823.90.90 (322)مصنوعات أخرى من عجائن الورق أو من ورق أو كرتون أو من حشو السليلوز أو من طبقات ألياف السليلوز  ---

7010.90.40 ) ل 1قوارير وآنية أخرى مـن زجاج ملون بسعة ال تتجاوز  --- 322 ،323 )

7010.90.90
ها من قوارير ضخمة  ها من األوعية المماثلة، لنقل أو تعبئة السلع، من زجاج؛ قوارير حفظ من زجاج؛ سدادات  (دمجانات)غبر ي وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب وغبر

وقنائز

.وأغطية وغالقات أخرى، من زجاج

7310.21.90 ي
ها من علب تغلق باللحام أو بالثنز غبر

7612.90.90
ها من خزانات وبراميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة، من ألومينيوم  ي ذلك األوعية األنبوبية الصلبة أو الطرية)غبر

ز
باستثناء الغاز المضغوط أو )، لجميع المواد (بما ف

ات آلية أو حرارية300، ال تتجاوز سعتها (المسيل ز . ل، وإن كانت مبطنة أوعازلة للحرارة، غبر مزودة بتجهبر

8309.90.11  مم38 يبلغ قطر الواحد منها TWIST OFFأغطية من النوع المعروف ب 

8309.90.12  مم82 مم أو 63 يبلغ قطر الواحد منها TWIST OFFغطية من النوع المعروف ب 

8309.90.20 ي  ---
(322)أغطية أخرى وسدادات وكبسوالت، للقنائز

8309.90.30 أغطية أخرى من صفائح ألمنيوم من األنواع المعدة لتغطية عبوات منتجات األلبان وسائر المواد الغذائية ---

8309.90.90
، كبسوالت للقناني وسدادات ملولبة وسدادات ثقوب البراميل، (بما في ذلك السدادات التاجية واألغطية الملولبة المعدة لصب السوائل)من سدادات وأغطية وكبسوالت  (322) غيرها 

.أختام وغيرها من لوازم السد، من معادن عادية
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