ق6:

ف 37 :

الفصل السابع والثالثون

منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي
مالحظـــات :
1ـ
2ـ

ال يشمل هذا الفصل الفضالت أو المواد التالفة .

يقصد بكلمة " تصوير فوتوغرافي" في هذا الفصل الطريقة التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية ،بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة ،بفعل الضوء أو غيره من أشكال اإلشعاع على سطوح حساسة للضوء .

البند

الصـــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ألـــــواح تصـــــوير فوتـــــوغرافي وأفـــــالم مســـــطحة،

37.01

محسســـة ،غيـــر مصـــورة ،مـــن أيـــة مـــادة ،عـــدا
الــــورق أو الــــورق المقــــوأ أو النســــ

أفــــالم

تصــوير فوتــوغرافي فوريــة مســطحة ،محسس ـة،
غير مصورة ،وان كانت مهيأة في أغلفة .
37 01 10 00

إكس) ......................

%5

ـ للتصوير باألشعة السينية (أشعة

الفوري ................ ................................

%5

37 01 20 00

ـ أفالم للتصوير

37 01 30 00

ــــ ألـــواح وأفـــالم أأيـــر يزيـــد أي مـــن جوانبهـــا عـــن 255
ملليمتر

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

%5

ـ غيرها :
كروم) ................

%5

37 01 91 00

ـ ـ للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي

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

%5

37 01 99 00

ـ ـ غيرها

أفالم تصوير فوتوغرافي بشكل لفـات ،محسسـة،

37.02

غيـــر مصـــورة ،مـــن أيـــة مـــادة ،عـــدا الـــورق أو
الـورق المقـوأ أو النسـ

أفـالم تصـوير فوريــة

بشكل لفائف محسسة وغير مصورة .
37 02 10 00

ـ للتصوير باألشعة السينية (أشعة إكس)

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

%5

ـــــ أفــــالم أأيــــر ،غيــــر م قبــــة بعــــرو ال يتجــــاوز 105
(ملليمتر) :

37 02 31 00

كروم) ................

%5

ـ ـ للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي

الفضة .. ................

%5

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

%5

37 02 32 00

ـ ـ غيرها ،تتضمن مستحلب هاليدات

37 02 39 00

ـ ـ غيرها
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البند

الصـــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ أفالم أأير ،غير م قبة يتجاوز عرضها  105مم:
37 02 41 00

ــ ـ بعــرو يزيــد عــن  610مــم وبطــول يزيــد عــن200م

37 02 42 00

ـ ـ بعرو يزيد عن  610مم وبطول يزيد عن200م عدا

37 02 43 00

ـ ـ بعرو يزيد عن  610مم وبطول ال يزيد عن 200م

للتصوير الملون (بولي

كروم) ..............................

المستعملة للتصوير الفوتوغرافي

37 02 44 00

الملون ...............

ـ ـ بعرو يزيد عن 105مم ولكن ال يزيد عـن 610

مم .

%5
%5
%5
%5

ـ أفالم أأير ،للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم):
37 02 52 00

ـ ـ بعرو ال يزيد عن  16مم

37 02 53 00

ـ ـ بعرو يزيد عن  16مـم وال يتجـاوز  35مـم وبطـول

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

ال يزيــد عــن  30م ،للش ـرائا اإليجابيــة الشــفافة

(ساليد)
37 02 54 00

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

%5

%5

ـ ـ بعرو يزيد عن  16مم وال يتجاوز 35مم وبطول ال
يزيــد عـــن  30م ،عــدا المســـتعملة فــي الشـــرائا
اإليجابية الشفافة (ساليد)

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

37 02 55 00

ـ ـ بعرو يــزيد عــن  16مـم وال يتجـاوز  35مـم وبطـول

37 02 56 00

ـ ـ بعـرو يزيـد عن 35مم

يزيد عن 30

م ................. ................................
........... ................................

%5
%5
%5

ـ غيرها :
37 02 96 00

..

%5

ـ ـ بعرو ال يــزيد عـن  35مم وبطول ال يتجاوز 30م

م ....

%5

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

%5

37 02 97 00

ـ ـ بعرو ال يــزيد عـن  35مم وبطول يتجاوز 30

37 02 98 00

ـ ـ بعرو يزيد عن  35مم

ورق وورق مقـــــــــــوأ ونســـــــــــ  ،للتصـــــــــــوير

37.03

الفوتوغرافي ،محسسة وغير مصورة
37 03 10 00

ـ لفائف يزيد عرضها عن 610

37 03 20 00

ـ ـ غيرهــا ،لالســتعمال فــي التصــوير الفوتــوغرافي الملــون

37 03 90 00

ـ

غيرها ........................................ ................................

37.04

37 04 00 00

ألـــــواح وأفـــــالم وورق و ورق مقـــــوأ ونســـــ ،

37.05

37 05 00 00

(بولي

مم ...............................

كروم) .......................... ................................

للتصوير الفوتوغرافي ،مصورة لكن غير مظهرة

%5
%5
%5
%5

ألـــواح وأفـــالم للتصـــوير الفوتـــوغرافي ،مصـــورة
ومظهــرة ،عــدا األفــالم المســتعملة فــي التصــوير
السينمائي .

%5
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ف 37 :
البند

الصـــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أفـــالم للتصـــوير الســـينمائي ،مصـــورة ومظهـــرة،

37.06

وأن كانت تتضمن تسجيل صوتي أو مؤلفـة مـن
تسجيل صوتي فقط .
ـ بعرو  35مم أو أك ر :
37 06 10 10

ـ ـ ـ ـ أفــالم قافيــة أو علميــة أو زراعيــة أو صــحية أو
تربوية

37 06 10 90

ـــ

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

غيرها .................................... ................................

%5
%5

ـ غيرها :
37 06 90 10

ـ ـ ـ ـ أفــالم قافيــة أو علميــة أو زراعيــة أو صــحية أو

37 06 90 90

غيرها .................................... ................................

تربوية ........................... ................................

ـــ

%5
%5

محضــــرات كيماويــــة لالســــتعمال فــــي التصــــوير

37.07

الفوتــوغرافي ،عــدا الــورني

أو الغـراء أو المـواد

الالصـــقة والمحضـــرات المما لـــة منتجـــات غيـــر
ميلوطــة لالســتعمال فــي التصــوير الفوتــوغرافي،
مهيـــــأة فـــــي مقـــــادير معينـــــة أو مهيـــــأة للبيـــــ
بالتجزئة وجاهزة لالستعمال بشكل مباشر .
37 07 10 00

ـ مستحلبات

للتحسيس ................. ................................

%5

ـ غيرها :
37 07 90 10

ـ ـ ـ مواد التظهير ( التحميو )

37 07 90 20

ـ ـ ـ مواد الت بيت

37 07 90 30

ـ ـ ـ مواد التقوية ومواد

37 07 90 40

ـ ـ ـ مواد التحويل

37 07 90 50

ـ ـ ـ مواد التنظيف

37 07 90 90

ـــ

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

%5

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

%5

التيفيف ...................................

%5

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

%5

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

%5

غيرها .................................... ................................

%5
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