ق4:

ف 21 :

الفصل الحادي والعشرون

محضرات غذائية منوعة
مالحظــات :
 - 1ال يشمل هذا الفصل:

أ  -مخاليط الخضر الداخلة في البند 07.12؛

ب  -أبدال البن المحمصة المحتوية على بن بأية نسبة كانت (بند )09.01؛
ج  -شاي محتوي على نكهة (بند )09.02؛

د  -البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود  09.04إلى 09.10؛

هـ  -المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفة في البند  21.03أو  ،21.04التي تحتوي على أكثر من%20

وزنا من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو األحشاء واألطراف أو الدم الحيواني أو األسماك أو القشريات أو
الرخويات أو غيرها من الالفقريات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل )16؛

و  -الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في البنود  30.03أو 30.04؛أو

ز  -األ نزيمات المحضرة الداخلة في البند .35.07

 - 2تدخل خالصات األبدال المشار إليها في المالحظة /1ب أعاله في البند .21.01

 - 3من أجل تطبيق أحكام البند  21.04يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط
دقيق التجانس من عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو األسماك أو الخضر أو الفواكه أو األثمار ،المهيأة للبيع

بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار األطفال أو ألغراض الحمية ،في أوعية ال يزيد وزن محتواها عن 250

غرام .ولتطبيق هذا التعريف ،ال يؤخذ باالعتبار الكميات الضئيلة من العناصر األخر التي تكون قد أضيفت للخليط
للتتبيل أو للحفظ أو ألغراض أخر وهذه المحضرات قد تحتوي على قطع صغيرة ملحوظة من مكوناتها.

البند

الصـــــــــنف

رم ازلنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

خالصــات وأرواح ومرك ـزات بــن أو شــاي أو متــه ومحض ـرات

21.01

أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشـاي أو المتـه
؛ هنـــدباء (شـــكوريا) محمصـــة أو غيرهـــا مـــن أبـــدال الـــبن

المحمصة وأرواحها و خالصاتها ومركزاتها .

ـ خالصـات و أرواح و مركـزات بـن ومحضـرات أساسـها هـذه
الخالصات أو األرواح أو المركزات أو أساسها البن :

21 01 11 00

ـ ـ خالصات أو أرواح أو مركزات

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

%5

ـــ ـ محضـــرات أساســها خالصـــات أو أرواح أو مركـــزات أو
أساسها البن :

21 01 12 10

ـ ـ ـ سريعة الذوبان مثل (نسكافيه،يوبان ،ماكسويل ...الخ)
.
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%5

ق4:

ف 21 :
البند

الصـــــــــنف

رم ازلنظام المنسق

21 01 12 20

ـ ـ ـ على شكل عجينة بن

21 01 12 90

ـ ـ ـ غيرها

اإلجراء

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

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

فئة الرسم

%5
%5

ـــــ خالصــــات وأرواح ومركــــزات شــــاي أو متــــه ومحضــــرات
أساسها هذه الخالصات واألرواح أو المركزات أو أساسـها
الشاي أو المته :

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

%5

21 01 20 10

ـ ـ ـ محضرات أساسها الشاي

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

%5

21 01 20 90

ـ ـ ـ غيرها

ــــ هنـــدباء (شـــكوريا) محمصـــة أو غيرهـــا مـــن أبـــدال الـــبن
المحمصة و خالصتها وأرواحها ومركزاتها:

21 01 30 10

ـ ـ ـ هندباء (شكوريا) وأبدال أخر للبن المحمص

21 01 30 20

ـ ـ ـ خالصات هندباء (شكوريا) أو غيرها من أبـدال
البن ومركزاتها وأرواحها

.......

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

%5
%5

خمــائر (حي ـة أو ميت ـة)؛ ج ـراثيم أخــر أحاديــة الخليــة ،ميتــة

21.02

(عدا اللقاحات الداخلة في البند )30.02؛ مساحيق محضرة

للتخمير.
21 02 10 00

ـ خمائر حية

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

%5

ـ خمائر ميتة؛ جراثيم أخر أحادية الخلية ميتة :
21 02 20 10

ـ ـ ـ خمائر ميته لالستهالك البشري

21 02 20 20

ـ ـ ـ خمائر ميته وجراثيم أخر أحادية الخليـة تسـتعمل كغـذاء
للحيوانات

21 02 20 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

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

%5
%5
%5

ـ مساحيق محضرة للتخمير:
21 02 30 10

ـ ـ ـ بيكنج بودر

21 02 30 20

ـ ـ ـ خميره األلزاس

21 02 30 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

%5
%5
%5

صلصات ومحضـرات للصلصـات؛ توابـل مركبـة؛ دقيـق خـردل

21.03

وخردل محضر.
21 03 10 00

ـ صلصة الصويا

21 03 20 00

ــــ صلصـــة طمـــاطم (بنـــدوره) مســـماه "كتشـــب" و صلصـــات
طماطم أخر

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

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

%5
%5

ـ دقيق خردل وخردل محضر :
21 03 30 10

ـ ـ ـ دقيق خردل

.......................................................
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ف 21 :
البند

الصـــــــــنف

رم ازلنظام المنسق

21 03 30 20

ـ ـ ـ خردل محضر

اإلجراء

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

فئة الرسم

%5

ـ غيرها :
..............................................................

%5

21 03 90 10

ـ ـ ـ مايونيز

%5

21 03 90 20

ـ ـ ـ صلصه حارة

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

21 03 90 30

ـ ـ ـ ملح الكرفس

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

%5

21 03 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

%5

حساء ومرق ومحضـرات إعـدادها؛ محضـرات غذائيـة مركبـة

21.04

متجانسة .

21.05

21 04 10 00

ـ حساء ومرق ومحضرات إعدادها

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

%5

21 04 20 00

ـ محضرات غذائية مركبة متجانسة

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

%5

21 05 00 00

مثلجــات (بوظــة) صــالحة للكــل ،وان احتــوت علــى
كاكاو

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

%5

محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر .

21.06
21 06 10 00

ـــــ مركــــزات البــــروتين ومــــواد بروتينيــــة معدلــــة خصائصــــها
الفيزيائية

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

%5

ـ غيرها :
.................

%5

21 06 90 10

ـ ـ ـ مساحيق لصنع قشدة المائدة (كريمة)

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

%5

21 06 90 20

ـ ـ ـ مساحيق لصنع هالم المائدة (جيلي)

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

%5

21 06 90 30

ـ ـ ـ مساحيق لصنع االيسكريم

21 06 90 50

ــ ـ ـ محضـرات أساسـها الزبـدة أو الـدهون أو الزيـوت األخـر
المشتقة من الحليب والتي تستعمل في منتجـات

21 06 90 60

المخابز مثالا

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

%5

ــ ـ ـ عجــائن أساسـها السـكر ومحتويـة علـى دهـن مضـاف
وحليــــب أو مكســــرات وغيــــر صــــالحة لالســــتهالك

مباشـــــرة كمصـــــنوعات ســـــكرية ولكنهـــــا تســـــتعمل

كحشــوه ...الــخ) للشــوكالته ،للبســكويت الفــاخر ،

للفطائر ،للكعك الخ)
21 06 90 70

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

ـ ـ ـ أنواع السكاكر واألقراص الصمغية وما يماثلها المحتوية
على تحلية تركيبيـة بـدل مـن السـكر ممـا يسـتعمل

للمصابين بمرض السكر
21 06 90 80

%5

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

ـ ـ ـ سكارين تجاري مائع أوأقراص للتحلية
ـ ـ ـ غيرها :
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التركيبية..

إعفاء
%5

ق4:

ف 21 :
البند

رم ازلنظام المنسق

الصـــــــــنف

21 06 90 91

ـ ـ ـ ـ األقراص الـصـالـحـة للكل التي أساسها عطور طبيعية

21 06 90 92

ـ ـ ـ ـ محضرات لصنـاعة الليمـونادة أو غيرها من

أو اصطناعية (مثل

المشروبات

21 06 90 93

اإلجراء

الفانيلين)....

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

فئة الرسم

%5
%5

ـ ـ ـ ـ محضرات يشار إليها غالب ا كإضافات غذائيـة ،أساسـها
خالصات من النباتات ومركزات الفواكه وعسـل

الفركتوز

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

21 06 90 94

ـ ـ ـ ـ العسل الطبيعي الغني بعسل ملكة النحل

21 06 90 95

ـ ـ ـ ـ البروتين المتخلل بالمـاء مكـون أساسـ ا مـن مـزيج مـن

..........

%5
%5

أحماض أمينية وكلوريـد الصـوديوم  ،ويسـتــعمل

في محضـــرات األغــذية

(للتقطير مثالا)

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

21 06 90 96

ـ ـ ـ ـ محضرات تنمية العضالت

21 06 90 97

ـ ـ ـ ـ علكة محتوية على نيكوتين

21 06 90 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

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

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

