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  جمهورية آوبا
  مكتب اإلحصاء الوطني

  52/97القرار 

من إطار وزارة االقتصاد والتخطيط بموجب أحكام لّما آان مكتب اإلحصاء الوطني قد ُانشئ ض

إعادة "، المتعلق بـ1994أبريل / نيسان21، المؤرخ بـ147 من المرسوم التشريعي 3المادة 

  ؛"تنظيم هيئات اإلدارة المرآزية للدولة

وزارة االقتصاد   الصادر عن1995يناير / آانون الثاني20 المؤرخ بـ3ولّما آان القرار 

ل رئيس مكتب اإلحصاء الوطني على وجه التحديد أن يتخذ الترتيبات الكفيلة والتخطيط يخوِّ

باستمرار وسالمة العمل في هذا المجال، وإضفاء الطابع المرآزي على إحصائيات البلد 

الرسمية وإصدارها، وبما في ذلك اإلحصائيات المتعلقة بالقطاع العام وقطاع التعاونيات 

  اص؛والقطاع المختلط والقطاع الخ

أبريل / نيسان3 المؤرخ بـ152ولّما آنُت قد ُعيِّنُت، بموجب قرار وزارة االقتصاد والتخطيط 

  ، مديرًا لمكتب اإلحصاء الوطني بصورة مؤقتة؛1996

ولّما آان معموًال حاليًا بالتسميات التصنيفية بحسب النظام المنسَّق لوصف وترميز السلع 

رئيس / الصادر عن الوزير1994أبريل / نيسان6رخ بـ المؤ9األساسية، وذلك بمقتضى القرار 

 25 المؤرخ بـ30لجنة اإلحصاء الحكومية، التي لم تعد قائمة، بصيغته المعدَّلة الحقًا بالقرار 

 المؤرخ 26 والقرار 1995أآتوبر / تشرين األول25 المؤرخ بـ33 والقرار 1995أغسطس /آب

  ا عن مدير مكتب اإلحصاء الوطني؛، الصادر جميعه1996أآتوبر / تشرين األول24بـ

ولّما آانت اللجنة التقنية الجمرآية طلبت مراعاة توصية مجلس التعاون الجمرآي، المرفوعة 

إلى الدول األعضاء واألطراف المتعاقدة في اتفاقية النظام المنسَّق، بأن تدرج في تسمياتها 

راقبة بموجب اتفاقية حظر استحداث اإلحصائية التسميات الثانوية المناظرة للمواد الخاضعة للم

  وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة؛

  فإنني، بموجب السلطات المخوَّلة لي،

  أقـرِّر ما يلي
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تعديل التسميات التصنيفية بحسب النظام المنسَّق لوصف وترميز السلع   -أوالًً

 بهذا القرار، الذي يشكل جزءًا ال األساسية على النحو الذي ترد به في الملحق

  ؛1998يناير / آانون الثاني1يتجزأ منه، اعتبارًا من 

إناطة المسؤولية عن نشر هذا القرار وتوزيعه بإدارة قسم المعلومات الُمَحْوَسبة   -ثانيًا

  التابع لمكتب اإلحصاء الوطني؛

 مجالس إدارة إخطار رؤساء وآاالت اإلدارة المرآزية الحكومية، ورؤساء  -ثالثًا

السلطة الشعبية في األقاليم، ورؤساء إدارة الجمارك العامة في الجمهورية، 

ومدير مصرف آوبا الوطني، ورؤساء الوحدات التنظيمية الرئيسية، والمكاتب 

اإلقليمية التابعة لمكتب اإلحصاء الوطني، وغيرهم من األشخاص الطبيعيين أو 

 القرار، ونشره في الجريدة الرسمية االعتباريين ممن يعنيهم األمر، بهذا

  . للجمهورية

  

  أآتوبر / تشرين األول14 بمدينة هافانا في ياتـّـُخذ هذا القرار في مكتب اإلحصاء الوطن

  ".عام الذآرى الثالثين لقضاء البطل المغوار ورفاقه نحبهم في ساحة القتال"، 1997

  

  

  ]التوقيع[

  رودلفو روآي فوينتس

  المدير
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  52/97ار ملحق القر

  

  تعديالت للتسميات التصنيفية بحسب النظام المنسَّـق لوصف وترميز السلع األساسية 

  

  28الفصل 

  

   10.19.2811 وتـُدَرج الفئات 00.00.2851 و00.10.2812 و00.19.2811تـُحذف الفئات 

 : آما يلي90.00.2851 و10.00.2851 و90.10.2812 إلى 10.10.2812 و90.19.2811و

   مواد أخرى▪  2811.19

  )حمض سيان الماء (هدروجينالانيد يس ▪  2811.19.10

   مواد أخرى▪  2811.19.90

 

  واألآِسكلوريدات اتكلوريد ال▪  2812.10

  ثالثي آلوريد الزرنيخ ▪  1010.2812

  )سجينـُفال(ثنائي آلوريد الكربونيل  ▪ 20.10.2812

 كلوريد الفـُسفورأآِس ▪  2812.10.30

  ريد الفـُسفورثالثي آلو ▪  2812.10.40

  آلوريد الفـُسفورخماسي ▪ 2812.10.50

 آلوريدات الكبريت ▪    

   أحادي آلوريد الكبريت▪  2812.10.61

  ثنائي آلوريد الكبريت▪  2812.10.62

  )كلوريد الكبريتأآِس( الثيونيلآلوريد  ▪  2812.10.70

  مواد أخرى▪  2812.10.90
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ا في ذلك الماء بم (ىخراألعضوية البات غير ـَّمرآ ال▪  2851.00

من مماثل ال أو الماء ة، الكهربائيالناقلية ذو أو الماء ،رـَّالمقط

 المنزوُع  السائُلبما فيه الهواُء(سائل الهواء ال؛ )نقاوةال حيث

مات، عدا ملغمات ـَغـْلُمالمضغوط؛ الهواء ال ؛)الخاملة الغازاِت

  ةنفيسالمعادن ال

 آلوريد السيانوجين ▪  2851.00.10

  مواد أخرى▪  2851.00.90

 

  29الفصل 

  

  : آما يلي90.30.2903 و10.30.2903 وتـُدَرج الفئتان 00.30.2903تـُحذف الفئة 

فلورية أو ال ،الحلقيةالهدروجين ال  آربوناتمشتقات ▪ 30.2903

  يودية البروميــة أوال

 -1 -)ثالثي فلور ميثيل( -2-  فلور خماسي-3، 3، 3، 1، 1 ▪ 10.30.2903

 نيبروب

   مواد أخرى▪ 90.30.2903

 

 : آما يلي90.90.2904 و10.90.2904 وتـُدَرج الفئتان 00.90.2904تـُحذف الفئة 

   مواد أخرى▪ 90.2904

 )الكلوروبكرين (جينينتروال يكلورالميثان الثالثي  ▪  10.90.2904

  مواد أخرى▪  90.90.2904

 

 : آما يلي90.19.2905 و10.19.2905 وتـُدَرج الفئتان 00.19.2905تـُحذف الفئة 

  مواد أخرى▪  19.2905
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 )آحول البيناآوليل( 2-البوتانول ميثيل  ثنائي- 3،3 ▪  10.19.2905

  مواد أخرى▪  90.19.2905

 

 : آما يلي90.19.2918 و10.19.2918 وتـُدَرج الفئتان 00.19.2918تـُحذف الفئة 

  مواد أخرى▪  19.2918

 جيني األآسجينيهدُر ال-2- ثنائي فينيل -2،2 خليكحمض  ▪  10.19.2918

  )ليكالبنزيحمض (

  مواد أخرى▪  90.19.2918

 

   30.90.2920 و20.90.2920 و10.90.2920 وتـُدَرج الفئات 00.90.2920تـُحذف الفئة 

 : آما يلي90.90.2920 و2920.40.90و

  مواد أخرى▪  90.2920

 ميثيلالثالثي السفيت ـُف ال▪  10.90.2920

 يثيلاإلثالثي السفيت ـُف ال▪ 20.90.2920

 ميثيلالثنائي السفيت ـُف ال▪ 30.90.2920

 يثيلاإلثنائي السفيت ـُف ال▪ 40.90.2920

  مواد أخرى▪ 90.90.2920

 

   30.19.2921 و20.19.2921 و10.19.2921 وتـُدَرج الفئات 00.19.2921تـُحذف الفئة 

 : آما يلي90.19.2921 و40.19.2921و

  مواد أخرى▪ 19.2921

  )يثيل اإلآلور -2( ثاني أمين إيثيل ▪ 10.19.2921

 ])يثيل اإلآلور -2( أمين ثاني[) التسمية الدولية الدارجة( كلوروميثين ال▪  20.19.2921
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 ثالثأمين [) التسمية الدولية الدارجة(كلوروميثين الثالثي  ▪  30.19.2921

 ])يثيل اإلآلور -2(

  أوميثيلال( لكيلاأل ةثنائي ال-ن،نإيثيل  أمينات آلور -2 ▪  40.19.2921

  بروبيل أو اليثيل اإل

  وأمالحها البروتونية )-المماثلأو المعتاد -

   مواد أخرى▪  90.19.2921

 : آما يلي90.13.2922 و10.13.2922 وتـُدَرج الفئتان 00.13.2922تـُحذف الفئة 

  يثانول وأمالحهاإلثالثي المين األ ▪ 13.2922

 ليثانواإلثالثي المين األ ▪ 10.13.2922

 يثانولاإلثالثي المين األأمالح  ▪  90.13.2922

 

 : آما يلي90.19.2922 إلى 11.19.2922 وتـُدَرج الفئات 00.19.2922تـُحذف الفئة 

   مواد أخرى▪  19.2922

يثيل اإل  أوميثيلال( لكيلاأل ةثنائي ال-ن،نأمين  انوالتإيث -2 ▪

  بروبيل أو ال

 يةوأمالحها البروتون) -المماثلأو المعتاد -

 وأمالحه البروتونية ميناأليثانول  إ-2-ثنائي ميثيل -ن،ن ▪  11.19.2922

 وأمالحه البروتونية ميناأليثانول  إ-2-يثيلإثنائي  -ن،ن ▪  12.19.2922

  مواد أخرى▪  19.19.2922

 يثيل اإليثانولإثنائي  أمين ▪  20.19.2922

 ميثيل اليثانولإثنائي  أمين ▪  30.19.2922

 د أخرى موا▪  90.19.2922

 

 : آما يلي90.90.2929 و20.90.2929 و 10.90.2929 وتـُدَرج الفئات00.90.2929تـُحذف الفئة 
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  مواد أخرى▪  90.2929

أو يثيل اإل  أوميثيلال( لكيلاأل ةثنائي ال-ن،ن  هاليداتثنائي  ▪  10.90.2929

 فـُسفورالميدات  أل)-المماثلأو المعتاد -بروبيل ال

أو يثيل اإل  أوميثيلال( لكيلاأل ةثنائي ال-ن،ن  تيالثنائي ألك ▪ 20.90.2929

  أوميثيلال( ميدات فـُسفور أل)-المماثلأو المعتاد -بروبيل ال

  )-المماثلأو المعتاد -بروبيل أو اليثيل اإل

  مواد أخرى▪  90.90.2920

 

 : آما يلي90.90.2930 إلى 11.90.2930 وتـُدَرج الفئات 00.90.2930تـُحذف الفئة 

   مواد أخرى▪  90.2930

 المرآـَّبات الكبريتية العضوية المحتوية على ذرة فـُسفور واحدة على ▪    

 األقل

 ميثيلال( لكيلاألثنائي الاألمين [ إيثيل -2- ثيوالت فـُسفون آب▪  11.90.2930

 ميثيلال(لأللكيل  ])-المماثلأو المعتاد -بروبيل أو اليثيل اإل أو

  الهدروجيني)-المماثلأو د المعتا-بروبيل أو اليثيل اإل أو

 ؛)، بما في ذلك األلكيل الحلقي10ك< (وألكيالتها األآسجينية 

  وإستراتها وأمالحها األلكيلية أو البروتونية المناظرة

ثنائي أمين ( إيثيل -2[- ثنائي إيثيل آب- أ، أ ثيوالت فسفور▪ 12.90.2930

  األلكيلية أو البروتونيةها، وأمالح)]يثيلاإل

 )الفونوفات( فينيل - إيثيل وآب- ثنائي ثيوالت فـُسفون إيثيل أ▪  13.90.2930

  مواد أخرى▪  19.90.2930

  آلور اإليثيل-2 آلور ميثيل آبريتيد ▪  20.90.2930

  ) آلور اإليثيل-2( ثاني آبريتيد ▪  30.90.2930

 المرآـَّبات الكبريتية العضوية المحتوية على مجموعة آلور اإليثيل ▪    

 ) آلور اإليثيل الكبريتي-2( ميثان ثاني ▪  41.90.2930
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 )اإليثيل الكبريتي آلور -2( ثاني  -2،1 يثان إ▪  42.90.2930

 المعتاد) اإليثيل الكبريتيآلور  -2( ثاني - 3،1 بروبان ▪  43.90.2930

 المعتاد) اإليثيل الكبريتيآلور  -2( ثاني - 4،1 بوتان ▪  44.90.2930

 المعتاد) اإليثيل الكبريتيآلور  -2(اني ث - 5،1 بنتان ▪  45.90.2930

 ) الكبريتيميثيلالآلور إيثيل  -2(ي انثير ثإ ▪  46.90.2930

 ) الكبريتياإليثيلآلور إيثيل  -2(ي انثير ثإ ▪  47.90.2930

 مواد أخرى ▪  49.90.2930

  أوميثيلال( لكيلاألثنائي  ال-ن،ن  -2-ثيوالت إيثانول أمين  ▪  50.90.2930

  وأمالحها البروتونية)-المماثلأو المعتاد -بروبيل الأو يثيل اإل

آبريتيد ) [التسمية الدولية الدارجة(ثنائي الغليكول الكبريتي  ▪  60.90.2930

 )] اإليثيل الهدروجيني األآسجيني-2(ثاني 

 مواد أخرى ▪  90.90.2930

 

 : يلي آما99.00.2931 إلى 10.00.2931 وتـُدَرج الفئات 00.00.2931تـُحذف الفئة 

  عضويةالعضوية ـ غير البات ـَّمرآ سائر ال▪  00.2931

 )-المماثلأو المعتاد -بروبيل أو اليثيل اإل  أوميثيلال(لكيل األ ▪  10.00.2931

، بما في 10ك< (للفلوريدات الفـُسفونية لأللكيل األآسجيني 

  )ذلك األلكيل الحلقي

أو يثيل اإل  أويلميثال( لكيلاأل الثنائية - سيانيدات ن،ن▪ 20.00.2931

األميدية الفـُسفورية لأللكيل  )-المماثلأو المعتاد -بروبيل ال

  )، بما في ذلك األلكيل الحلقي10ك< (األآسجيني 

   األرسينات الكلورية▪

  

  الكلوريفينيل  ال-2- أرسين ثنائي آلور ▪  31.00.2931
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  )الكلوريفينيل  ال-2( أرسين آلور ثاني ▪  32.00.2931

  )الكلوريفينيل  ال-2( أرسين آلور ثالث ▪  33.00.2931

   مواد أخرى▪  39.00.2931

بروبيل أو اليثيل اإل  أوميثيلال( لكيلاأل ثنائي فلوريد فـُسفونيل ▪  40.00.2931

  )-المماثلأو المعتاد -

أو المعتاد -بروبيل أو اليثيل اإل  أوميثيلال( فـُسفونيت األلكيل ▪  50.00.2931

أو يثيل اإل  أوميثيلال( الثنائي األلكيل 2-أمين إيثيل  أل)-المماثل

وإستراتها األلكيلية األآسجينية  )-المماثلأو المعتاد -بروبيل ال

؛ وأمالحها األلكيلية أو )، بما في ذلك األلكيل الحلقي10ك< (

  البروتونية المناظرة

   الكلوريدات الفـُسفونية الميثيلية▪

   المماثل األآسجينيبروبيللل ميثيلية الكلوريدات الفـُسفونية ال▪  61.00.2931

   األآسجينيلناآوليبيلل  الكلوريدات الفـُسفونية الميثيلية▪  62.00.2931

   مواد أخرى▪  69.00.2931

   مواد أخرى▪    

  بها مجموعة ميثيلة على ذرة فـُسفور مرتبطةحتويم المواد ال▪  91.00.2931

ت آربون دون ذرا ب)-مماثلأو  معتاد - (بروبيلأو  إيثيل أو

  ىأخر

  مواد أخرى ▪ 99.00.2931

  

  : آما يلي90.39.2933 و20.39.2933 و10.39.2933 وتـُدَرج الفئات 00.39.2933تـُحذف الفئة 

  أخرى مواد ▪ 39.2933

  كينوآليدينيلال بنزيالت -3 ▪ 10.39.2933

  لوآينوآليدين -3 ▪ 20.39.2933
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  مواد أخرى ▪ 90.39.2933

  

  30الفصل 

  

   19.90.3002 و12.90.3002 و11.90.3002 وتـُدَرج الفئات 00.90.3002تـُحذف الفئة 

 : آما يلي90.90.3002و

  مواد أخرى ▪   90.3002

  التـُكسينات واأللبومينات التكسينية ▪  

  الَسكسيتـُكسين ▪  90.3002.11

  الريسين ▪  12.90.3002

  مواد أخرى ▪  19.90.3002

  مواد أخرى ▪  90.90.3002

  

  38الفصل 

  

 : آما يلي90.90.3824 إلى 11.90.3824 وتـُدَرج الفئات 3824.00.90الفئة تـُحذف 

   مواد أخرى▪  90.3824

 الخالئط التي تتألف بصورة رئيسية من مواد محتوية على ▪  

  ذرات فـُسفور

 الخالئط التي تتألف بصورة رئيسية من فلوريدات األلكيل ▪   11.90.3824

الفـُسفونية  )-المماثلأو معتاد ال-بروبيل أو اليثيل اإل  أوميثيلال(

  )، بما في ذلك األلكيل الحلقي10ك< (لأللكيل األآسجيني 

 - الخالئط التي تتألف بصورة رئيسية من سيانيدات ن،ن▪  12.90.3824

أو المعتاد -بروبيل أو اليثيل اإل  أوميثيلال(الثنائية األلكيل 
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  األميدية الفـُسفورية  )-المماثل

  )ك األلكيل الحلقي، بما في ذل10ك< (

 الخالئط التي تتألف بصورة رئيسية من الثيوالت الفـُسفونية ▪  13.90.3824

أو المعتاد -بروبيل أو اليثيل اإل  أوميثيلال(الهدرجينية لأللكيل 

  أوميثيلال( الثنائي األلكيل -2-آب[إيثيل   ألمين)-المماثل

ت ألكيالتها وإسترا] )-المماثلأو المعتاد -بروبيل أو اليثيل اإل

؛ والخالئط )، بما في ذلك األلكيل الحلقي10ك< (األآسجينية 

التي تتألف بصورة رئيسية من أمالحها األلكيلية أو البروتونية 

  المناظرة

فلوريدات  الخالئط التي تتألف بصورة رئيسية من ثنائي ال▪  14.90.3824

أو معتاد ال-بروبيل أو اليثيل اإل  أوميثيلال(الفـُسفونية لأللكيل 

  )-المماثل

 -2- الخالئط التي تتألف بصورة رئيسية من فـُسفونيتات أ▪  15.90.3824

أو المعتاد -بروبيل أو اليثيل اإل  أوميثيلال(الثنائية األلكيل 

-بروبيل أو اليثيل اإل  أوميثيلال( أللكيل أمين اإليثيل )-المماثل

ا األآسجينية  الهدرجينية وإسترات ألكيالته)-المماثلأو المعتاد 

؛ والخالئط التي تتألف )، بما في ذلك األلكيل الحلقي10ك< (

  بصورة رئيسية من أمالحها األلكيلية أو البروتونية المناظرة

ن، ن   الخالئط التي تتألف بصورة رئيسية من ثنائي هاليدات▪  16.90.3824

أو المعتاد -بروبيل أو اليثيل اإل  أوميثيلال(الثنائية األلكيل 

   الفـُسفورية األميدية)-مماثلال

 ةثنائيال -ن،ن الخالئط التي تتألف بصورة رئيسية من أميدات ▪  17.90.3824

 )-المماثلأو المعتاد -بروبيل أو اليثيل اإل  أوميثيلال(لكيل األ

-بروبيل أو اليثيل اإل  أوميثيلال(لكيل األثنائي للفـُسفور ال

  )-المماثلأو المعتاد 
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الئط األخرى التي تتألف بصورة رئيسية من مواد  الخ▪  18.90.3824

أو إيثيل  أو ميثيلمحتوية على ذرة فـُسفور ترتبط بها مجموعة 

   بدون أي ذرات آربون أخرى)-مماثلأو معتاد -بروبيل 

  مواد أخرى ▪  19.90.3824

 إيثيل -2خالئط التي تتألف بصورة رئيسية من آلوريدات  ال▪  20.90.3824

-بروبيل أو اليثيل اإل  أوميثيلال(ية األلكيل  الثنائ-أمين ن،ن

  أو أمالحها البروتونية )-المماثلأو المعتاد 

 إيثانول أمين -2خالئط التي تتألف بصورة رئيسية من  ال▪  30.90.3824

المعتاد -بروبيل أو اليثيل اإل  أوميثيلال( الثنائي األلكيل -ن،ن

   أو أمالحها البروتونية)-المماثلأو 

 إيثانول أمين -2خالئط التي تتألف بصورة رئيسية من  ال▪  40.90.3824

 الثنائي اإليثيل - إيثانول أمين ن،ن-2 الثنائي الميثيل أو -ن،ن

  أو أمالحهما البروتونية

 ثيول إيثانول -2خالئط التي تتألف بصورة رئيسية من  ال▪  50.90.3824

-روبيل بأو اليثيل اإل  أوميثيلال( الثنائي األلكيل -أمين ن،ن

  أو أمالحها البروتونية )-المماثلأو المعتاد 

  مواد أخرى ▪  90.90.3824

  خاتم مكتب اإلحصاء الوطني
  هافانا
  آوبا


