ق3:

القســـم الثالـــث
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع
من أصل حيواني أو نباتي
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ق3:

ف 15 :

الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع
من أصل حيواني أو نباتي

مالحظـــات:
 - 1ال يشمل هذا الفصل:

أ  -شحم الخنزير أو شحم طيور الدواجن المذكورة في البند .02.09

ب  -زبده ودهن وزيت الكاكاو (بند .)18.04

ج  -المحضرات الغذائية المحتويـة وزنـا علـ أكرـر مـن  %15مـن المنتجـات الداخلـة فـي البنـد ( 04.05فصـل 21
عامة).

د  -الحراالت (بند  )23.01والنفايات الداخلة في البنود من  23.04إلي .23.06

هـ  -األحماض الدهنية المنفصلة والشموع المحضرة والمواد الدسمة المحولة إل محضرات صـيدلة أو إلـ دهانـات
أو ورنــيأ أو صــابون أو محض ـرات عطــور أو تطريــة أو تجميــل والزيــوت المســلفنة وغيرهــا مــن المنتجــات

الداخلة في القسم السادس.

و  -أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (بند .)40.02

 - 2ال يشمل البند  15.09الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات بند (.)15.10

 - 3ال يشمل البند  15.18الشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتهـا المعطلـة بصـورة بسـيطة والتـي تبقـ داخلـة فـي البنـود
الخاصة بالشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها الممارلة غير المعطلة.

 – 4تدخل عجن التعادل (سـوب سـتو ) ورواسـب الزيـوت واـار السـتيارين واـار الجليسـرول ورواسـب دهـن الصـوف فـي
البند .15.22

مالحظة بند فرعي:

_1ألغـراض البنـدين الفـرعيين  151411و 151419يقصـد بعبـارةيزيوت لفـت اوسـلجم اليلـة حـامض االيروسـي ي الزيـوت
الرابتة المحتوية عل نسبة ا ال من %2وزنا من حامض االيروسي ي .

البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

شــحوم خنزيــر(بمــا فيهــا دهــن الخنزيــر) وشــحوم

15.01

طيور دواجـن عـدا الداخلـة فـي البنـد  02.09أو
15.03
15 01 10 00

ــــــــــــــــــــــــ دهـــــــــــــــــــــــن خنزيـــــــــــــــــــــــر

15 01 20 00

ـ شحوم خنزير أخر

15 01 90 00

ـ غيرها

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

......................................................................
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سلع خاصة
سلع خاصة
%5

ق3:

ف 15 :

البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

شــــحوم ودهــــون فصــــائل البقــــر أو الضــــ ن أو

15.02

الماعز عدا الداخلة في البند .15.03
.................................................

%5

15 02 10 00

ـ شحم األمعاء (ود )

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

%5

15 02 90 00

ـ غيرها

ســــتيارين دهــــن وشــــحم الخنزيــــر وزيــــت دهــــن

15.03

الخنزيــر وســتيارين زيتــي وزيــت دهــن وشــحم
ومرجرين زيتي غيـر مسـتحلبة وال مخلوطـة وال
محضرة ب ي طرق أخرى .
ـ ـ ـ ستيارين زيتي :
15 03 00 11

ـ ـ ـ ـ من خنزير

15 03 00 19

ـ ـ ـ ـ غيره

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

سلع خاصة
%5

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

ـ ـ ـ مرجرين زيتي :
15 03 00 21

ـ ـ ـ ـ من خنزير

15 03 00 29

ـ ـ ـ ـ غيره

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

سلع خاصة
%5

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

ـ ـ ـ غيرها :
15 03 00 91

ـ ـ ـ ـ من خنزير

15 03 00 99

ـ ـ ـ ـ غيره

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

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

سلع خاصة
%5

دهـون وزيوت وجزيئاتها من أسـما أو رـدييات

15.04

بحريـــة كوان كانـــت مكـــررة ولكـــن غيـــر معدلـــة
كيماويا .
15 04 10 00

ـ زيوت وجزيئاتها من كبد األسما

15 04 20 00

ـ دهون وزيوت وجزيئاتها من أسما

15 04 30 00

ـ دهون وزيوت وجزيئاتها من ردييات بحرية

15.05

15 05 00 00

دهـن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (بما في

15.06

15 06 00 00

ذل الالنولين)

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

%5

عدا زيت الكبد

%5

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

%5

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

دهـــــون وزيـــوت حيوانيـــة أخـــر وجزيئاتهـــا كوان
كانـــــت مكـــــررة ولكـــــن غيـــــر معدلـــــة كيميائيـــــا

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

15.07

%5

زيــت فــول الصــويا وجزيئاتــه كوان كــان مكــر ار
ولكن غير معدل كيميائيا .
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%5

ق3:

ف 15 :

البند

رمزالنظام المنسق

15 07 10 00
15 07 90 00

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

%5

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

%5

ـ زيت خام كوان كان اد أزيل صمغه
ـ غيره

زيــت فــول ســوداني وجزيئاتــه كوان كــان مكــر ار
ولكن غير معدل كيميائيا .

15.08

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

%5

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

%5

15 08 10 00

ـ زيت خام

15 08 90 00

ـ غيره

زيــت زيتــون وجزيئاتــه كوان كــان مكــر ار ولكــن
غير معدل كيميائيا .

15.09

15.10

الصــــــــــــنف

اإلجراء

فئة الرسم

15 09 10 00

ـ زيت العصرة األول (زيت بكر)

15 09 90 00

ـ غيره

15 10 00 00

زيوت أخر و جزيئاتها مستحصل عليها من

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

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

%5
%5

زيتون فقط كوان كانت مكررة ولكن غير معدلة
كيميائيا بما في ذل مخاليط تل الزيوت أو
جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخر داخلة في
البند .15.09

%5

زيـــت نخيـــل وجزيئاتـــه كوان كـــان مكـــر ار ولكـــن
غير معدل كيميائيا .

15.11

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

%5

15 11 10 00

ـ زيت خام

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

%5

15 11 90 00

ـ غيره

زيوت بذور دوار الشمس أو بذور القرطم أو

15.12

بذور القطن وجزيئاته كوان كانت مكررة ولكن
غير معدلة كيميائيا .
ـ زيت بذور دوار الشمس أو القرطم وجزئياتها :
..............................................................

%5

15 12 11 00

ـ ـ زيت خام

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

%5

15 12 19 00

ـ ـ غيره

ـ زيت بذرة القطن وجزيئاته :
15 12 21 00
15 12 29 00

15.13

ـ ـ زيت خام كوان نزع منه الجوسيبول
ـ ـ غيره ....................................................................
......................

زيــوت جــوز الهنــد (كــوبرا) أو نــوى رمــرة النخيــل
أو نوى نخـل البرازيـل (ياباسـو) وجزيئاتهـا كوان
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%5
%5

ق3:

ف 15 :

البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائيا .
ـ زيت جوز الهند (كوبرا) وجزيئاته :
..............................................................

%5

15 13 11 00

ـ ـ زيت خام

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

%5

15 13 19 00

ـ ـ غيره

ـ زيت نوى رمرة النخيل أو نوى نخيـل البرازيـل (ياباسـو)
وجزيئاته :

15 13 21 00

ـ ـ زيت خام

15 13 29 00

ـ ـ غيره

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

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

%5
%5

زيــت لفــت ســلجم أو خــردل وجزيئهــا وأن كانــت

15.14

مكررة ولكن غير معدلة كيماويا .
ـ زيت لفت أو سلجم وجزيئاتها محتوي عل نسبة اليلة
من حامض االيروسي :

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

%5

15 14 11 00

ـ ـ زيت خام

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

%5

15 14 19 00

ـ ـ غيرها

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

%5

15 14 91 00

ـ ـ زيت خام

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

%5

15 14 99 00

ـ ـ غيرها

زيوت ودهون نباتية رابتـة أخـر (بمـا فيهـا زيـت

15.15

جوجوبـــا) وجزيئاتهـــا كوان كانـــت مكـــررة ولكـــن
غير معدلة كيميائيا .
ـ زيت بذر الكتان وجزيئاته :
..............................................................

%5

15 15 11 00

ـ ـ زيت خام

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

%5

15 15 19 00

ـ ـ غيره

ـ زيت الذرة وجزيئاته :

15.16

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

%5

15 15 21 00

ـ ـ زيت خام

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

%5

15 15 29 00

ـ ـ غيره

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

%5

15 15 30 00

ـ زيت خروع وجزيئاته

15 15 50 00

ـ زيت سمسم وجزيئاته

15 15 90 00

ـ غيره

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

%5

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

%5

دهــــــون وشــــحوم وزيــــوت حيوانيــــة أو نباتيــــة
وجزيئاتهــــا مهدرجــــة كليــــا أو جزئيــــا معدلــــة
- 94 -

ق3:

ف 15 :

البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

األسترة (المتغيرة استرتها) أو معاد أسـترتها أو
جليسـرينية .محولـة بطريقـة االليـزه كوان كانــت
مكررة ولكن غير محضرة أكرر من ذل .
15 16 10 00

ـ دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها

15 16 20 00

ـ دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها

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

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

%5
%5

مرجــــرين؛ مخــــاليط أو محضــــرات غذائيــــة مــــن

15.17

دهون أو شحوم أو زيوت نباتيـة أو حيوانيـة أو
من جزيئات دهـون أو شـحوم أو زيـوت مختلفـة
داخلــة فــي هــذا الفصــل عــدا الــدهون والشــحوم
والزيوت الصـالحة لككـل وجزيئاتهـا الداخلـة فـي
البند .15.16
ـ مرجرين عدا المرجرين السائل :
.............................................

%5

15 17 10 10

ـ ـ ـ من أصل حيواني

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

%5

15 17 10 20

ـ ـ ـ من أصل نباتي

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

%5

15 17 10 90

ـ ـ ـ غيره
ـ غيره :

15.18

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

%5

15 17 90 10

ـ ـ ـ مرجرين سائل

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

%5

15 17 90 90

ـ ـ ـ غيره

زيـــــوت ودهـــــون وشـــــحوم حيوانيـــــة أو نباتيـــــة
وجزيئاتها مغلية أومؤكسـدة أو منـزوع ماؤهـا أو
مكبرتة أومنفوخـة أوموحـدة الجزيئـات (مبلمـرة)
بالتســـخين فــــي الفـــراز أو فــــي غـــاز خامــــل أو
معدلة كيماويا بطريقة أخرى باسـترناء مـا يـدخل
منها في البند 15.16؛ مخاليط ومحضرات غيـر
صـــــالحة لككـــــل مـــــن الشـــــحوم أو الـــــدهون أو
الزيـــوت الحيوانيـــة أو النباتيـــة أو مـــن جزيئـــات
الشحوم والدهون والزيـوت المختلفـة الـواردة فـي
هــذا الفصــل غيــر مــذكورة وال داخلــة فــي مكــان
آخر

.
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ق3:

ف 15 :

البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ ـ من أصل حيواني :
15 18 00 11

ـ ـ ـ ـ من خنزير

15 18 00 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

15 18 00 20

ـ ـ ـ من أصل نباتي

15 18 00 90

ـ ـ ـ غيرها

سلع خاصة

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

%5

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

%5

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

%5

15.19

(ملغي)

15.20

جليسرول (جلسرين) خاما مياه والويات
15 20 00 10

ـ ـ ـ جليسرين خام

15 20 00 20

ـ ـ ـ مياه والويات جليسرينية

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

%5
%5

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

شموع نباتية (عـدا رالـ الجليسـريدات ) وشـمع

15.21

نحــــل وشــــموع حشــــرات أخــــر وبيــــاض الحــــوت
(سبيرماستي) كوان كانت مكررة أو ملونة .
15 21 10 00

ـ شموع نباتية

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

%5

ـ غيرها :
15 21 90 10

ـ ـ ـ بياض الحوت وغيره من الردييات البحرية
(سبيرماستي) خاما أو معصو ار أو مكر ار أو
كذل

منه

الملون

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

15 21 90 20

ـ ـ ـ شمع نحل وكذل الملون منه

15 21 90 40

ـ ـ ـ شموع حشرات أخر وكذل الملون منها

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

%5
%5
%5

ديجـ ار بقايــا ناتجــة عــن معالجــة المـواد الدهنيــة

15.22

أو الشموع الحيوانية أو النباتية .
15 22 00 10

ـ ـ ـ ديج ار (زيت سم معالج بحامض النتري )

15 22 00 20

ـ ـ ـ بقايا ناتجة من معالجـة المـواد الدهنيـة أو الحيوانية
أو النباتية
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%5
%5

