ق1:

القسم األول

حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

مالحظات:
 - 1كل إشارة في هذا القسم إلى نوع أو جنس معين من الحيوان تشممل أيضما صماار ممن همذا النموع أو الجمنس إال مما
نص عليه بخالف ذلك.

 - 2ما لم ينص على خالف ذلك فإن أية إشارة في جدول التعرفة إلى المنتجات "المجففة" تشممل أيضما المنتجمات التمي
نزع ماؤها أو بخرت أو جففت بالتجميد .
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ف1:

الفصل األول

حيوانممممممات حيممممممممة

مالحظة:

 - 1يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء:

(أ) األسمممماك والقشمممريات والرخويمممات و الالفقاريمممات المائيمممة األخمممر الممممذكورة فمممي البنمممود  03.01أو  03.06أو03.07
أو03.08

(ب) الجراثيم المزروعة والمنتجات األخر المذكورة في البند 30.02؛ و
(ج) الحيوانات المذكورة في البند .95.08
البند

الصممممممممممممنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

خيول وحمير وباال و كوادن (ناال) حيه.

01.01

م خيول:
م م أصيلة لألنسال:
01 01 21 10

م م م خيول من أصل عربي

01 01 21 90

م م م غيرها

.....................

................................................................

إعفاء
إعفاء

م م غيرها:
01 01 29 10

م م م خيول للرياضة

01 01 29 20

م م م خيول صايرة الجسم (بوني)

01 01 29 90

م م م غيرها

01 01 30 00
01 01 90 00

م

...................................................

إعفاء

..............................

إعفاء

................................................................

إعفاء

حمير..........................................................................

إعفاء

.........................................................................

إعفاء

م غيرها

حيوانات حية من فصيلة األبقار.

01.02

م أبقار أليفة:
01 02 21 00

م م أبقار أليفة أصيلة لألنسال

01 02 29 00

م م غيرها

............. ...............

....................................................................

إعفاء
إعفاء

م جاموس:
01 02 31 00

م م جاموس أصيلة لألنسال

01 02 39 00

م م غيرها

01 02 90 00

م غيرها

..................... .....

إعفاء

....................................................................

إعفاء

.........................................................................

إعفاء

حيوانات حية من فصيلة الخنازير.

01.03
01 03 10 00

م خنزير أصيلة لألنسال

.............

م غيرها:
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ممنوع استيراد

ق1:

ف1:
البند

الصممممممممممممنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

01 03 91 00

م م تزن أقل من  50كيلو غرام

....................................

ممنوع استيراد

01 03 92 00

م م تزن  50كيلو غرام أو أكثر

....................................

ممنوع استيراد

حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز.

01.04

م ضأن:
01 04 10 10

م م م ضأن أصيلة لألنسال

01 04 10 90

م م م غيرها

إعفاء

......... ...............

................................................................

إعفاء

م ماعز:
01 04 20 10

م م م ماعز أصيلة لألنسال

01 04 20 90

م م م غيرها

.................... .....

................................................................

إعفاء
إعفاء

دواجمممن ممممن فصممميلة جمممالوس دوميسمممتكوس بممم

01.05

أوز ديوك ودجاجات رومي دجاج غينيا (غرغمر)
حيه من األ نواع األليفة.
م بوزن ال يزيد عن  185غرام:
01 05 11 00

م م دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس

01 05 12 00

م م ديوك ودجاج رومي

01 05 13 00

ممب

01 05 14 00

م م إوز

01 05 15 00

م م دجاج غينيا (غرغر)

.....

...........................................

إعفاء
إعفاء

..........................................................................

إعفاء

........................................................................

إعفاء

..............................................

إعفاء

م غيرها :
م م دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس :
.......................................................

إعفاء

01 05 94 10

م م م دجاج بياض

.........................................................

إعفاء

01 05 94 20

م م م دجاج الحم

......................................................

إعفاء

01 05 94 30

م م م دجاج أمهات

................................................................

إعفاء

01 05 94 90

م م م غيرها
م م غيرها:

01 05 99 10

م م م ب واوز أليف

01 05 99 20

م م م ديوك ودجاج رومية

01 05 99 90

م م م غيرها

..................................................
.......................................

................................................................

إعفاء
إعفاء
إعفاء

حيوانات حية أخر.

01.06

م ثديات:
01 06 11 00

م م حيوانات رئيسة

.....................................................
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إعفاء

ق1:

ف1:
البند

الصممممممممممممنف

رمز النظام المنسق

01 06 12 00

اإلجراء

فئة الرسم

م م حيتان ودالفين وخنازير بحمرية (ثدييات من رتبمة
الحيتان)؛ خراف بحر و أ مومممات (من رتبمة

الخيالنيات)؛ عجل بحر وفقمة وفظ (ثدييات من

الرتبة الفرعية لزعنفيات األقدام)

..........................

م م جمال وحيوانات أخر من فصيلة الجمال
01 06 13 10

 .م م جمال أصيلة لألنسال

01 06 13 20

 ...جمال للمسابقات الرياضية والمزاينة

01 06 13 90

 .م م غيرها

01 06 14 00

م م أرانب أليفة وأرانب برية

إعفاء

:

إعفاء
..................

إعفاء
إعفاء

..................
........................................

إعفاء

م م غيرها :
....................................................

إعفاء

01 06 19 30

م م م غزالن و ظباء

..................................................................

إعفاء

01 06 19 40

م م م كالب

01 06 19 50

م م م ثعالب ومنك وأمثالها من حيوانات الفراء

01 06 19 60

م م م حيوانمات حمدائق ومعمارض الحيموان وحيوانمات مسمتوردة

...........

لهيئمممممات علميمممممة لمختبمممممرات التجمممممارب والبحممممموث

. ...........................

01 06 19 90

م م م غيرها

01 06 20 00

م زواحف بما فيها الثعابين والسالحف

................................................................
...........................

إعفاء

إعفاء
إعفاء
إعفاء

م يور :
01 06 31 00

م م يور جارحة(جوارح)

01 06 32 00

م م ببااوات (بما فيها الببااوات العاديمة والمبركميت

.............................................

(بيضاء وصايرة الجسم) والمكماو (ببااء فخم ويل
الذيل) والكوكاتو (ببااء ذو عرف))

01 06 33 00

م م نعام؛ آمو(درومايوس وفيهولنداي)

..........................

.........................

إعفاء

إعفاء
إعفاء

م م غيرها:
01 06 39 10

م م م حمام أليف حمام برى حجل تمدرج سماني دجاج
األرض شنقب ق ا أر الن ب بري

01 06 39 20

م م م يور الزينة

01 06 39 90

م م م غيرها

.......

........................................................

................................................................

إعفاء
إعفاء
إعفاء

م حشرات:
........................................................................

إعفاء

01 06 41 00

م م نحل

....................................................................

إعفاء

01 06 49 00

م م غيرها

.........................................................................

إعفاء

01 06 90 00

م غيرها
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