ق4:

ف 19 :

الفصل التاسع عشر

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب؛ فطائر
مالحظــات :

 – 1ال يشمل هذا الفصل :

أ  -المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من  %20من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو األحشـا واألطـراف أو الـدم
أو األســما أو القشــريات أو الرخويــات أو غيرهــا مــن الالفقريــات المائيــة أو أي خلــيط منهــا (الفصــل  )16وذلـ باســتثنا
المنتجات المحشوة التي تدخل في البند .19.02

ب  -المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشا (بسكويت .....الخ) المعدة خصيصا لتغذية الحيوانات (بند .)23.09

ج  -منتجات الصيدلة وغيرها من منتجات الفصل .30

 - 2ألغراض البند :19.01

أ -يقصد بعبارة "جريش" جريش الحبوب الداخلة في الفصل 11؛

ب – يقصد بعبارة"دقيق وسميد":

 - 1دقيق وسميد الحبوب المذكورين في الفصل  ،11و

 - 2الدقيق و السميد والمسحوق من أصل نباتي ولو وردت في أي فصل كان ،عدا الدقيق أو السميد أو مسحوق الخضروات
الجافة (بند  ،)07.12أو البطاطا (بند  )11.05أو الخضر البقولية المجففة (بند .)11.06

 – 3ال يشمل البند ( )19.04المحضرات المحتوية على أكثر من  %6وزنا من الكاكاو محسوبة على أساس المادة منزوعـة الدسـم
كليا أو المكسوة كليا الشوكالته أو المحضرات الغذائية األخر المحتوية على كاكاو الداخلة في البند ( 18.06بند .)18.06

 - 4من أجل تطبيق أحكام البند ( )19.04فإن عبـارة “محضـرة بطريقـة أخـر " تعنـي أن الحبـوب قـد عولجـت أو حضـرت أكثـر ممـا
هو مذكور في بنود أو مالحظات الفصل  10أو .11

البند

19.01

رمزالنظام المنسق

الصــــــــــــنف
خالصات الشعير الناشط (مالت)؛ محضرات غذائية
من دقيق أو سميد أو نشا أو من خالصات الشعير
الناشـــــــــــــــط ،ال تحتـــــــــــــــوي علـــــــــــــــى الكاكـــــــــــــــاو
أو تحتــــوي عليــــه بنســــبة تقــــل عــــن  %40وزنــــا،
محسوبة على أسـاس مـادة الكاكـاو منزوعـة الدسـم
كليــــا غيــــر مــــذكورة وال داخلــــة فــــي مكــــان خــــر؛
محضــــرات غذائيــــة مــــن المنتجــــات الداخلــــة فــــي
البنــــود  04.01إلــــي  ،04.04غيــــر محتويــــة علــــى
الكاكــــاو أو تحتــــوي عليــــه بنســــبة تقــــل عــــن %5

وزنــا محســوبة علــى أســاس مــادة الكاكــاو المنــزو
دسمها ،غير مذكورة وال داخلة في مكان خر .
ـ ـ محض ـرات صــالحة لتغذيــة الرضــع أو صــغار األطفــال,
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ف 19 :
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اإلج ار

فئة الرسم

مهيأة للبيع بالتجزئة:
19 01 10 10

ــ ـ ـ أغذيــة الرضــع أو صــغار األطفــال أساســها اللــبن ،
واللبن المعـدل المحضـر بـديال للـبن األم غيـر محتويـة

على
19 01 10 20

كاكاو.

إعفا

ـ ـ ـ أغذية الرضع أو صغار األطفال أساسها اللبن ،واللبن
المعدل المحضر بديال للـبن األم تحتـوي علـى كاكـاو

بنســـــــــــــــــــبة تقـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن  %5وزنـــــــــــــــــــا

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

19 01 10 90

ـ ـ ـ غيرها

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

إعفا
إعفا

ـ ـ مخــاليط وعجــائن لتحضــير منتجــات المخــابز الداخلــة فــي
البند :19.05

19 01 20 10

ـ ـ ـ مخاليط دقيق الحبوب مع دقيـق الفواكـه المحتويـة علـى
مسحوق الكاكاو المضاف

19 01 20 20

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

ـ ـ ـ عجائن ممزوجة جاهزة مكونة أساسا من دقيق الحبـوب
مع سكر أو دهن أو بيض أو فواكه

19 01 20 90

ـ ـ ـ غيرها

........

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

%5

%5
%5

ـ غيرها :
19 01 90 10

ـ ـ ـ الراكاهوت

19 01 90 20

ـ ـ ـ اللبن المملت

19 01 90 30

ـ ـ ـ مساحيق لصنع االيسكريم

19 01 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

%5

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

%5

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

%5

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

%5

عجــــائن غذائيــــة موان كانــــت مطبوخــــة أو محشــــوة
(بـــاللحم أو أيـــة مـــادة أخـــر ) أو محضـــرة بطريقـــة

19.02

أخـر مثـل السـباغتي أو المكرونـة أو الشـعيرية أو
الال زانيـــا أو الجنوشـــي أو الرافيـــولي أو الكـــانيلوني؛
كسكسي (المغربية) موان كانت محضرة .

ــــ عجـــائن غذائيـــة غيـــر مطبوخـــة وال محشـــوة وال محضـــرة
بطريقة أخر :

ـ ـ تحتوي على بيض :
19 02 11 10

ـ ـ ـ مكرونة و شعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي و

الكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم
أو أحرف ...الخ)

19 02 11 20

ـ ـ ـ عجائن غذائية مجمدة

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

.........................................
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19 02 11 30

ـ ـ ـ شيبس مصنو من دقيـق البطاطـا بشـكل مكرونـة ،غيـر
جاهزة

19 02 11 90

ـ ـ ـ غيرها

اإلج ار

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

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

فئة الرسم

%5
%5

ـ ـ غيرها :
19 02 19 10

ـ ـ ـ مكرونــة وشــعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي و

الكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو

نجوم أو أحرف ...إلخ)

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

19 02 19 20

ـ ـ ـ عجائن غذائية مجمدة

19 02 19 30

ـ ـ ـ شيبس مصنو من دقيـق البطاطـا بشـكل مكرونـة ،غيـر
جاهزة

19 02 19 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

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

%5
%5
%5
%5

ـــ عجـــائن غذائيــة محشـــوة موان كانــت مطبوخـــة أو محضـــرة
بطريقة أخر :

19.03

19 02 20 10

ـ ـ ـ محشوة باللحم

19 02 20 20

ـ ـ ـ محشوة باألسما أو القشريات أو الرخويات

19 02 20 90

ـ ـ ـ غيرها

19 02 30 00

ـ عجائن غذائية أخر

19 02 40 00

ـ كسكسي

19 03 00 00

تابيوكا و أبدالها محضرة من النشا ،بشكل حواصب

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

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

%5
%5

%5

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

%5

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

%5

(رقائق) أو حبيبات أو حبـوب مـدورة أو نخـاالت أو
بأشكال مماثلة

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

%5

منتجات أساسها الحبوب متحصـل عليهـا بـالتنفيش

19.04

أو التحمــيم مثــل رقــائق الــذرة (كــورن فلــيكس)؛
حبوب( ،عدا الذرة) ،بشكل حبيبات أو بشكل رقـائق
أو حبوب مشغولة أخـر (عـدا الـدقيق و الجـريش و
الســميد) ،ســبق طبخهــا أو محضــرة بطريقــة أخــر
غير مذكورة وال داخلة في مكان خر .
ــــ منتجـــات أساســـها الحبـــوب متحصـــل عليهـــا بـــالتنفيش أو
التحميم :

19 04 10 10

ـ ـ ـ محتوية على كاكاو

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

%5

ـ ـ ـ غيرها :
19 04 10 91

ـ ـ ـ ـ رقائق الذرة (كورن فليكس) وما يماثلها
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...........................................................
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%5

ـ منتجات متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصـة أو
مـــن خالئـــط مـــن رقـــائق حبـــوب غيـــر محمصـــة ،رقـــائق

حبوب محمصة أو حبوب منفشة :

ـ ـ ـ منتجات متحصل عليها من رقائق حبوب غــير محمصة
أو من خالئط من رقائق حبوب غير محمصة :
.........................................

%5

19 04 20 11

ـ ـ ـ ـ محتوية على كاكاو

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

%5

19 04 20 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

ـ ـ ـ رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة :
.........................................

%5

19 04 20 21

ـ ـ ـ ـ محتوية على كاكاو

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

%5

19 04 20 29

ـ ـ ـ ـ غيرها

ـ برغل (قمح مجروش) :
..............................................

%5

19 04 30 10

ـ ـ ـ محتو على كاكاو

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

%5

19 04 30 90

ـ ـ ـ غيرها
ـ غيرها :

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

%5

19 04 90 10

ـ ـ ـ محتوية على كاكاو

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

%5

19 04 90 90

ـ ـ ـ غيرها

خبز وفطـائر وكعـ وبسـكويت وغيرهـا مـن منتجـات

19.05

المخــــابز ،موان كانــــت تحتــــوي علــــى كاكــــاو؛ خبــــز
القربـــان و براشـــيم فارغـــة مـــن األ نـــوا المســـتعملة
لمحضــــرات الصــــيدلة ،رقــــائق الخــــتم وورق األرز
ومنتجات مماثلة .
19 05 10 00

ـ خبز مقرمش معروف باسم (كناكروت)

19 05 20 00

ـ خبز الزنجبيل وما شابهه

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

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

%5
%5

ـ بسكويت محلى ،فطائر ذات ترابيع مجوفة :
19 05 31 00

ـ ـ بسكويت محلى

19 05 32 00

ـ ـ فطائر ذات ترابيع مجوفة (ويفرز)

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

%5
%5

ـ خبز محمم بما فيه المشرح ومنتجات محمصة مماثلة:
19 05 40 10

ـ ـ ـ بقسماط

19 05 40 90

ـ ـ ـ غـيره

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

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

%5

%5

ـ غيرها :
19 05 90 10

ـ ـ ـ خبز عادي (عيش) بأنواعه
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الصــــــــــــنف

19 05 90 20

ـ ـ ـ خبز الدابوق المعد لمرضى السكر

19 05 90 30

ـ ـ ـ فطائر( ،عـدا الفطـائر ذات الترابيـع المجوفـة) ،بمـا فيهـا
فطائر (البيتزا)

اإلج ار
......................

فئة الرسم

%5

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

%5

......

%5

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

%5

...

%5

19 05 90 40

ـ ـ ـ حلويات شرقية (كنافة  ،بقالوة وما يماثلها)

19 05 90 50

ـ ـ ـ كي  ،جاتوه وما يماثله

19 05 90 60

ـ ـ ـ برشام من النو المناسب لالستعمال الصيدلي

19 05 90 70

ـ ـ ـ رقائق الختم

19 05 90 80

ـ ـ ـ محضرات هشة متماسكة للقرمشة(كريسب)(مثل الفشار

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

%5

و الشـــــيبس ومـــــا يماثلهـــــا) جـــــاهزة لالســـــتهال
المباشر

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

%5

ـ ـ ـ غيرها :
19 05 90 91

ـ ـ ـ ـ الخبز غير المخمر أو الماكزوس

19 05 90 92

ـ ـ ـ ـ خبز البرتيز يلز

19 05 90 93

ـ ـ ـ ـ بسكويت عادي موان كان مملح

19 05 90 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

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

%5

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

%5

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

%5

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

%5
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