ق2:

ف9:

الفصل التاسع

بن وشاي ومته وبهارات وتوابل

مالحظـــات :

 - 1تبند مخاليط األصناف الداخلة في البنود من  09.04لغاية  09.10كمايلي :

أ  -مخاليط من صنفين أو أكثر من األصناف الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في نفس البند.

ب  -مخاليط األصناف التابعة لبنود مختلفة تدخل في البند .09.10

إن إضافة مواد أخر إلى األصناف الخاضعة للبنود من  09.04لغاية ( 09.10بما في ذلك المخاليط

المشار إليها في الفقرتين {أ} و {ب} أعاله) ال تؤثر في تبنيد هذه األصناف ما دامت المخاليط الناجمة عنها
محتفظة بالطابع األساسي لألصناف الخاضعة لكل بند من هذه البنود ،وفي خالف ذلك تستبعد هذه المخاليط من

هذا الفصل ،أما إذا كانت من التوابل المخلوطة فتدخل في البند 21.03.

 - 2ال يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكبيبه (بيبركبيبه) وال األصناف األخر الداخلة في البند .12.11
البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

بـــن ،كوان كـــان محمصـــا أو منزوعـــا منـــه الكـــافيين

09.01

قشور وغالالت بن أبدال بن محتويـة علـى بـن ب يـة

نسبة كانت .
ـ بن غير محمص :
........................................

إعفاء

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

إعفاء

09 01 11 00

ـ ـ غير منزوع منه {الكافيين}

09 01 12 00

ـ ـ منزوع منه {الكافيين}
ـ بن محمص :

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

إعفاء

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

إعفاء

09 01 21 00

ـ ـ غير منزوع منه {الكافيين}

09 01 22 00

ـ ـ منزوع منه {الكافيين}

09 01 90 00

ـ غيره

09.02
09 02 10 00

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

شاي ،كوان كان منكها .

ـ شاي أخضر (غيـر مخمـر) فـي عبـوات مباشـرة ال يزيـد وزن
محتواها عن  3كيلوغرام

09 02 20 00

إعفاء

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

ـ غيرها من أنواع الشاي أخضر (غير مخمر)

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

إعفاء
إعفاء

ـ شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا ،في عبـوات مباشـرة
ال يزيد وزن محتواها عن  3كيلوغرام :

09 02 30 10

ـ ـ ـ شاي مغلف ب كيـاس صغيرة اليـزيـد وزنـهـا
عن  3جرام

09 02 30 90

ـ ـ ـ غيرها

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

.............................................................
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09.03

الصــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

09 02 40 00

ـ شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا ،في عبوات أخر

09 03 00 00

متـه (ماتيــه)

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

فئة الرسم

إعفاء
%5

فلفــل مــن جــنس بيبــر ثمــار مــن جــنس كابســكوم

09.04

(فليفلـــة حـــارة) أو مـــن جـــنس بيمنتـــا (فلفـــل حلـــو)،
مجففة أو مجروشه أو مسحوقة.
ـ فلفل من نوع {بيبر}:
09 04 11 00

ـ ـ غير مجروش وال مسحوق

09 04 12 00

ـ ـ مجروش أو مسحوق

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

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

%5
%5

ــ ثمــار مــن جــنس كابســكوم (فليفلـة حــارة) أو منجــنس بيمنتــا
(فلفل حلو) :

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

%5

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

%5

09 04 21 00

ـ ـ مجففة ,غير مجروشه وال مسحوقة

09 04 22 00

ـ ـ مجروشة أو مسحوقة

فانيليا.

09.05
09 05 10 00

ـ غير مجروشه وال مسحوقة

09 05 20 00

ـ مجروشه أو مسحوقة

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

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

%5
%5

قرفة وأزهـار شجرة القرفة.

09.06

ـ غير مجروشة وال مسحوقة:
..................................

%5

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

%5

09 06 11 00

ـ ـ قرفة (سيناموم زيالنيكوم بلوم)

09 06 19 00

ـ ـ غيرها

09 06 20 00

ـ مجروشه أو مسحوقة

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

%5

قرنفـل (كبوش وسيقان وثمار) .

09.07

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

%5

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

%5

09 07 10 00

ـ غير مجروش وال مسحوق

09 07 20 00

ـ مجروش أو مسحوق

جوز الطيب وبسباسته و حب الهال (قاقلة) .

09.08

ـ جوز الطيب :
09 08 11 00

ـ ـ غير مجروش وال مسحوق

09 08 12 00

ـ ـ مجروش أو مسحوق

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

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

%5
%5

ـ بسباسة جوز الطيب:
09 08 21 00

ـ ـ غير مجروشه وال مسحوقة

09 08 22 00

ـ ـ مجروشه أو مسحوقة

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

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

ـ حب الهال (قاقلة):
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رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

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

إعفاء

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

إعفاء

09 08 31 00

ـ ـ غير مجروش وال مسحوق

09 08 32 00

ـ ـ مجروش أو مسحوق

بــــذور ينســــون أو ينســــون صــــيني(جاذبية) وشــــمر

09.09

وكزبرة وكمون وكراوية حبات عرعر .
ـ بذور كزبرة :
09 09 21 00

ـ ـ غير مجروشه وال مسحوقة

09 09 22 00

ـ ـ مجروشه أو مسحوقة

%5

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

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

%5

ـ بذور كمون :
09 09 31 00

ـ ـ غير مجروشه وال مسحوقة

09 09 32 00

ـ ـ مجروشه أو مسحوقة

%5

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

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

%5

ـ بذور يانسون (بذور جاذبة) أو كراوية أو بذور شمر حبات
عرعر :

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

%5

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

%5

09 09 61 00

ـ ـ غير مجروشه وال مسحوقة

09 09 62 00

ـ ـ مجروشه أو مسحوقة

زنجبيـــل وزعفـــران وكـــركم وزعتـــر وأوراق غـــار (رنـــد)

09.10

وكاري وبهارات وتوابل أخر .
ـ زنجبيل :
.......................................

%5

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

%5

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

%5

09 10 11 00

ـ ـ غير مجروش وال مسحوق

09 10 12 00

ـ ـ مجروش أو مسحوق

09 10 20 00

ـ زعفران
ـ كركم :

09 10 30 10

ـ ـ ـ غير مجروش وال مسحوق

09 10 30 20

ـ ـ ـ مجروش أو مسحوق

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

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

%5
%5

ـ بهارات وتوابل أخر :
09 10 91 00

ـ ـ مخاليط مذكورة في المالحظة /1ب من هذا الفصل

....

%5

ـ ـ غيرها :
09 10 99 10

ـ ـ ـ حلبه

09 10 99 20

ـ ـ ـ زعتر و أوراق غار

09 10 99 30

ـ ـ ـ كاري

09 10 99 90

ـ ـ ـ غيرها

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

%5
%5

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

%5

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

%5
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