ق2:

ف8:

الفصل الثامن

فواكه وأثمار صالحة لألكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام
مالحظـــات:
 - 1ال يشمل هذا الفصل الفواكه والثمار غير الصالحة لألكل .

 - 2تبند الفواكه والثمار المبردة بنفس بنود الفواكه والثمار الطازجة المماثلة .

 - 3إن الفواكــه المجففــة أو الثمــار المجففــة ال ـواردة فــف هــذا الفصــل يمكــن إبــادة مزالجتأــا بالمــا جز يــا أو مزالجتأــا
لألغراض التالية :

أ  -الحفــظ أو التثبيــت اإلضــافف ثمــثالمع بمزالجتأــا بح ـرارة مزتدلــة أو بالكبرتــه أو ب ضــافة ح ـامض الســوربيأ أو
سوربات البوتاس) .

ب  -تحسين أو المحافظة بلى شكلأا ثمثالمع ب ضافة زيت نبـاتف أو ماـادير قليلـة مـن شـراب الجلوكـوز) بشـرط أن
تحافظ بلى صفتأا كفواكه أو ثمار مجففة .

البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلج ار

ف ة الرسم

جـــوز الأنـــد وجـــوز البرازيـــل وجـــوز الكاشـــو ثلـــوز

08.01

هندي)ع طازجة أو جافةع باشرها أو بدونه .
ـ جوز الأند ثنارجيل) :
08 01 11 00

ـ ـ مجفف

08 01 12 00

ـ ـ باشرته الداخلية

08 01 19 00

ـ ـ غيره

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

%5

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

%5

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

%5

ـ جوز البرازيل :
08 01 21 00

ـ ـ باشره

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

%5

08 01 22 00

ـ ـ ماشر

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

%5

ـ جوز الكاجو ثلوز هندي) :
08 01 31 00

ـ ـ باشره

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

%5

08 01 32 00

ـ ـ ماشر

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

%5

ثمـــار قشـــرية أخـــرع طازجـــة أو جافـــةع باشـــرها أو

08.02

بدونه .
ـ لـوز :
08 02 11 00

ـ ـ باشره

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

%5

08 02 12 00

ـ ـ ماشر

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

%5
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ف ة الرسم

ـ بندق ثمن نوع كوريلوس) :
08 02 21 00

ـ ـ باشره

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

%5

08 02 22 00

ـ ـ ماشر

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

%5

ـ جوز بادي:
08 02 31 00

ـ ـ باشره

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

%5

08 02 32 00

ـ ـ ماشر

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

%5

ـ كستنا ثمن نوع كستانا) :
08 02 41 00
08 02 42 00

ـ ـ باشره
ــ

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

ماشر.......................................................................

%5
%5

ـ فستق حلبف :
08 02 51 00
08 02 52 00

ـ ـ باشره
ــ

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

ماشر.......................................................................

%5
%5

ـ جوز المكاديما :
08 02 61 00

ـ ـ باشره

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

%5

08 02 62 00

ـ ـ ماشر

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

%5

ـ جوز الكوال ثكوال):
08 02 70 10

ـــ

ثمرة القورو

%5

08 02 70 90

ـــ

غيرها

%5

08 02 80 00

ـ جوز أريكا

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

%5

ـ غيرها :

ـ ـ ـ صنوبر:
08 02 90 11

ـ ـ ـ ـ باشرة

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

ماشر..............................................................

08 02 90 12

ــــ

08 02 90 20

ثألب َن ْأ)
ـ ـ ـ الحبة الخض ار
َ

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

%5
%5
%5

ـ ـ ـ غيـره :
08 02 90 91

ـ ـ ـ ـ باشرة

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

%5

08 02 90 92

ـ ـ ـ ـ ماشر

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

%5

موزع بما فيه موز البالنتانع طازج أو مجفف .

08.03

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

إبفا

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

إبفا

08 03 10 00

ـ بالنتان

08 03 90 00

ـ غيره
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تمــر وتــين وأنانــاس و اوفوكــادو ثكمثــرر أمريكــف)

08.04

وجوافه ومنجهع ومنجوستينعطازجة أو مجففة .
ـ تمـر :
08 04 10 10

ـ ـ ـ طازج ثرطب)

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

إبفا

ـ ـ ـ مجفف :
08 04 10 21

ـ ـ ـ ـ مكنوز

08 04 10 29

ـ ـ ـ ـ غيـره

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

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

إبفا
إبفا

ـ تـين :
08 04 20 10

ـ ـ ـ طازج

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

إبفا

08 04 20 20

ـ ـ ـ جـاف

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

إبفا

08 04 30 00

ـ أناناس

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

إبفا

08 04 40 00

ـ أفوكادو

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

إبفا

ـ جوافهع منجه و مانجوستين :
08 04 50 10

ـ ـ ـ جوافـه

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

إبفا

08 04 50 20

ـ ـ ـ منجه

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

إبفا

08 04 50 30

ـ ـ ـ منجوستين

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

إبفا

حمضياتع طازجة أو مجففة.

08.05
08 05 10 00

ـ برتاال

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

إبفا

ـ ـ يوســفى "مانــدرين" ثبمــا فيأــا التانجــارين والساتســوما)ع
كلمنتيناع ولكنج وغيرها من الحمضيات

المأجنة:

08 05 21 00

ـ ـ يوسفى "ماندرين" ثبما فيأا التانجارين والساتسوما).

إبفا

08 05 22 00

ـ ـ كلمنتينا

إبفا

08 05 29 00

ـ ـ غيرها

إبفا

08 05 40 00

ـ ليمون هندي ثجريب فروت) بما فيأا البوملف

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

إبفا

ـ ليمون حامض ثسيتروس ليمونع سيتروس ليمونوم)ع ليم

ثسيتروس اروانتيفولياعسيتروس التيفوليا) :

08 05 50 10

ـ ـ ـ طازج

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

إبفا

08 05 50 20

ـ ـ ـ جاف

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

إبفا

08 05 90 00

ـ غيرهـا

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

إبفا
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بنبع طازج أو مجفـف .

08.06

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

إبفا

ثزبيب)..............................................................

إبفا

08 06 10 00

ـ طازج

08 06 20 00

ـ مجفف

بطيخ ثبما فيه الشمام) و باباياع طازج .

08.07

ـ بطيخ ثبما فيه الشمام) :
08 07 11 00

ـ ـ بطيخ أخضر

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

إبفا

ـ ـ غيره :
08 07 19 10

ـ ـ ـ بطيخ أصفر ثشمام و قاوون)

08 07 19 90

ـ ـ ـ غيرها

08 07 20 00

ـ بـابـايـا

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

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

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

إبفا
إبفا
إبفا

تفاح وكمثرر وسفرجلع طازجة .

08.08

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

إبفا
إبفا
إبفا

08 08 10 00

ـ تفاح

08 08 30 00

ـ كمثرر

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

08 08 40 00

ـ سفرجل

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

مشمش وكرز أو برقوق أو خوخ ثبمـا فيـه الـدراق

08.09

األملـــــس "نيكتـــــارين") برقـــــوق و قراصـــــية ثخـــــوخ
شا أ)ع طازجة .
08 09 10 00

ـ مشمش

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

إبفا

ـ كرز :
08 09 21 00

ـ ـ كرز حامض ثبرونوس سيراسوس)

08 09 29 00

ـ ـ غيره

08 09 30 00

ـ دراق بما فيه نيكتارين

08 09 40 00

ـ برقوق أوخوخ

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

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

إبفا
إبفا

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

إبفا

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

إبفا

فواكه أخرع طازجة .

08.10
08 10 10 00

ـ توت األرض ثفريز أو فراولة)

08 10 20 00

ـ توت الزليق وتوت بادي

08 10 30 00

ـ بنب ثزلب أسود أو أبيض أو أحمر وكشمش

08 10 40 00

ـ بنبيات وفواكه أخر من نوع فاكسينوم

08 10 50 00

ـ كيوي

08 10 60 00

ـ دوريان

08 10 70 00

ـ برسيمون

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

إبفا

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

إبفا

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

إبفا

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

إبفا

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

إبفا

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

إبفا

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

إبفا
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ـ غيرها :
08 10 90 10

ـ ـ ـ رمان

08 10 90 20

ـ ـ ـ ايكى دنيا ثبشملة)

08 10 90 30

ـ ـ ـ صبير ثتين شوكف أو برشومف)

08 10 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

إبفا
إبفا

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

إبفا

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

إبفا

فواكه وثمار غيـر مطبوخـة أو مطبوخـة بالبخـار أو

08.11

مســلوقة بالمــا ع مجمــدةع وان احتــوت بلــى ســكر
مضاف أو مواد تحلية أخر .
08 11 10 00

ـ توت األرض ثفريز أو فراولة)

08 11 20 00

ـ ـ تــوت الزليــق وتــوت بــادي و كشــمش أســود أو أبــيض أو
أحمر وبنب الثزلب

08 11 90 00

ـ غيرها

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

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

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

%5
%5
%5

فواكــــه وثمــــارع محفوظــــة مزقتــــاثمثال ب ــــاز ثــــانف

08.12

أوكســيد الكبريــت أو فــف مــا ممل ـ أو مكبــرت أو
مضاف إليه مواد أخر باصد الحفـظ المزقـت) ولكـن
غير صالحة بحالتأا هذه لالستأالأ المباشر .
............................................................................

%5

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

%5

08 12 10 00

ـ كرز

08 12 90 00

ـ غيرها

فواكه مجففة غير تلأ المـذكورة فـف البنـود 08.01

08.13

إلـــى 08.06ع خلـــيط مـــن أثمـــار قشـــرية أو فواكـــه
مجففة من األنواع المذكورة فف هذا الفصل.
08 13 10 00

ـ مشمش

08 13 20 00

ـ خوخ أو برقوق

08 13 30 00

ـ تفاح

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

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

%5
%5
%5

ـ فواكه أخر:
........................................................

%5

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

%5

08 13 40 10

ـ ـ ـ كرزثوشنة)

08 13 40 20

ـ ـ ـ تمر هندي

08 13 40 30

ـ ـ ـ كمثرر

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

%5

08 13 40 90

ـ ـ ـ غيرها

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

%5

08 13 50 00

ـ خليط ثمـار قشـرية أو فواكـه مجففـة مـن األنـواع المـذكورة
فف هذا الفصل

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

- 68 -

%5

ق2:
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البند
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الصــــــــــــنف

08.14

08 14 00 00

قشور حمضيات وقشـور بطـيخ ثبمـا فيـه الشـمام)ع

اإلج ار

ف ة الرسم

طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مزقتام فف
مــا ممل ـ أو مكبــرت أو مضــاف إليــه م ـواد أخــر

باصد الحفظ الموقت

..........................................
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%5

