ق4:

ف 22 :

الفصل الثاني والعشرون

مشروبات ،سوائل كحولية وخل
مالحظــات :
 - 1ال يشمل هذا الفصل :

أ  -منتجات هذا الفصل (عدا الداخلة في البند  )22.09المحضرة ألغراض الطهي غير الصالحة لالستهالك
كمشروبات (البند  2103عموما) .

ب  -ماء البحر (بند . )25.01

ج  -الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (بند .)28.53

د  -المحاليل المائية المحتوية على حامض الخليك بنسبة تزيد عن  %10وزنا (بند .)29.15

هـ  -األدوية الداخلة في البند  30.03أو .30.04

و  -محضرات العطور أو التجميل (فصل .)33

 - 2من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين  20و  21يتم تعيين معيار الكحول الحجمي في درجة حرارة  20درجة
مئوية .

 - 3من أجل تطبيق أحكام البند  22.02يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التي اليزيد معيار الكحول
الحجمي فيها عن  %0.5حجما .

آما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من  22.03إلى  22.06أو في البند  22.08تبعا للحال .

مالحظة البند الفرعي :

 - 1من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  22 04 22يقصد بعبارة " أنبذة فوارة " االنبذة التي لدى حفظها في أوعية
مغلقة في درجة حرارة  20درجة مئوية يكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن  3بار .

البند

الصــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ميـــــا بمـــــا فيهـــــا الميـــــا المعدنيـــــة الطبيعيـــــة أو

22.01

االصــطناعية والميــا الغازيــة ،غيــر مضــاف إليهــا
سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهة؛ جليد وثلج.
ـ ميا معدنية وميا غازية :
.............................................

%5

22 01 10 10

ـ ـ ـ ميا معدنية طبيعية

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

%5

22 01 10 20

ـ ـ ـ ميا معدنية اصطناعية

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

%5

22 01 10 30

ـ ـ ـ ميا غازية
ـ غيرها :

22 01 90 10

ـ ـ ـ ميا عادية طبيعية

22 01 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

ق4:

ف 22 :
البند

الصــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ميــا  ،بمــا فيهــا الميــا المعدنيــة والميــا الغازيـــة،

22.02

مضــاف إليهــا ســكر أو مـواد تحليــة أخــر أو منكهـة
ومشــــروبات أخــــر غيــــر كحوليــــة ،عــــدا عصــــارات
الفواكه أو الخضر الداخلة في البند .20.09
ــ ميــا  ،بمــا فيهــا الميــا المعدنيــة والميــا الغازيــة ،مضــافا
إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو منكهة :

22 02 10 10

ـ ـ ـ ميا معدنية منكهة أو محالة

%5

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

ـ ـ ـ ميا غازية منكهة أو محالة :
22 02 10 21

ـ ـ ـ ـ شراب الليمونادة (كالسفن آب)

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

%5

22 02 10 22

ـ ـ ـ ـ شراب البرتقال (كالميرندا مثال)

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

%5

22 02 10 23

ـ ـ ـ ـ شراب كوال(كالبيبسي كوال مثال)

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

%5

22 02 10 29

ـ ـ ـ ـ غيرها

22 02 10 90

ـ ـ ـ غيرها

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

%5

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

%5

ـ غيرها :
22 02 91 00

ـ ـ جعة(بيرة) بدون كحول
ــ

..........

غيرها:

22 02 99 10

ـ ـ ـ مشروبات أساسها الحليب

22 02 99 20

ـ ـ ـ مشــروبات آخر أساسها الكاكاو

22 02 99 30

ـ ـ ـ مشـــروبات آخر غير غازية ،محـالة تحتـوع علـى نكهـة
فواكه

22.03

%5
%5

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

%5

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

%5

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

22 02 99 90

ـ ـ ـ غيرها

22 03 00 00

جعة(بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (المالت).

%5

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

سلع خاصة

نبيــذ مــن عنــب طــازج بمــا فــي ذلــك االنبــذة المقـواة

22.04

بالكحول؛ سالفه العنب عـدا الـداخل منهـا فـي البنـد
.20.09
22 04 10 00

ـ نبيذ فوار

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

سلع خاصة

ــ أنبــذ أخــر ،ســالفه عنــب منــع أو أو ــف اختمارهــا بإضــافة
كحول :

22 04 21 00
22 04 22 00

ـ ـ في أوعية ال تزيد سعتها عن  2لتر
ــــ

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

ـ فـــي أوعيـــة تزيـــد ســـعتها عـــن  2لتـــر وال تتجـــاوز 10

لتر.................
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سلع خاصة
سلع خاصة

ق4:

ف 22 :
البند

الصــــــــنف

رمزالنظام المنسق

22 04 29 00

ـ ـ غيرها

22 04 30 00

ـ أنواع أخر من سالفه العنب

اإلجراء

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

فئة الرسم

سلع خاصة
سلع خاصة

فيرموث وأنبذ أخر من عنب طازج منكهـة بنباتـات

22.05

أو مواد عطرية .

22.06

22 05 10 00

ـ في أوعية التزيد سعتها عن  2لتر

22 05 90 00

ـ غيرها

22 06 00 00

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

سلع خاصة

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

سلع خاصة

مشــروبات مخمــرة أخــر (ش ـراب تفــا أو كمثــرى أو
عســــــل "ميــــــد" أو أرز "ســــــاكي" مــــــثال)؛ مخــــــاليط
مشــروبات مخمــرة ومخــاليط مشــروبات مخمــرة مــع
مشـــروبات ال كحوليـــة غيـــر داخلـــة أو مـــذكورة فـــي
مكان آخر

سلع خاصة

.....

كحول ايثيل غير معطل ال يقل معيار الكحول

22.07

الحجمي فيه عن  %80حجما؛ كحول ايثيل معطل
وغير من المشروبات الروحية المعطلة المحولة،
من أع عيار كان.
ـ كحول ايثيل غير معطل ال يقل عيار الكحول الحجمـي فيـه
عن  %80حجما:

22 07 10 10

ـ ـ ـ معد لالستعماالت الطبية

22 07 10 90

ـ ـ ـ غير

%5

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

%5

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

ـ كحول ايثيل معطل وغير من المشروبات الروحية المعطلة
من أع عيار كان :

ـ ـ ـ كحول ايثيل معطل:
22 07 20 11

ـ ـ ـ ـ معد لالستعماالت الطبية

22 07 20 19

ـ ـ ـ ـ غير

22 07 20 90

ـ ـ ـ غير

إعفاء

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

%5

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

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

سلع خاصة

كحول ايثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجمـي

22.08

فيـــــــه عـــــــن  %80حجمـــــــا؛ مشـــــــروبات روحيـــــــة
ومشـــروبات كحوليـــة معطـــرة (ليكـــور) ومشـــروبات
روحية أخر .
22 08 20 00

ـ مشروبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تفل العنب
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سلع خاصة

ق4:

ف 22 :
البند

الصــــــــنف

رمزالنظام المنسق

22 08 30 00

ـ ويسكي

22 08 40 00

ـ ـ روم ومشــروبات روحيــة أخــر ناتجــة عــن تقطيــر منتجــات

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

صب السكر المخمرة

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

اإلجراء

فئة الرسم

سلع خاصة
سلع خاصة

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

سلع خاصة

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

سلع خاصة

22 08 50 00

ـ جن و جنيفا

22 08 60 00

ـ فودكا

22 08 70 00

ـ مشروبات كحولية معطرة (ليكور)

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

سلع خاصة

ـ غيرها :
ـ ـ ـ كحول ايثيل غير معطل يقل معيار الكحول الحجمي فيه
عن  %80حجما :

22 08 90 11

ـ ـ ـ ـ معد لالستعماالت الطبية

22 08 90 19

ـ ـ ـ ـ غير

22 08 90 90

ـ ـ ـ غير

%5

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

%5

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

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

سلع خاصة

خـــل وأبدالـــه صـــالحة ل كـــل متحصـــل عليهـــا مـــن

22.09

حامض الخليك .
.....................................................................

%5

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

%5

22 09 00 10

ـ ـ ـ خل

22 09 00 20

ـ ـ ـ أبدال خل

- 126 -

