ق1:

ف5:

الفصل الخامس

منتجات أخر من أصل حيواني ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر

مالحظـــات :
 - 1ال يشمل هذا الفصل :
أ  -المنتجـات الصــالحة ل كـل دــدا دو الحيوانــات أالاـاجل أو المجفــف و المصــارين و المثانـات والمدــد ،كاملــة أو
قطدا .

ب ـ الصالل أو الجلود وجلود بفراء ،ددا المنتجات الداخلة في البنـد أ 05.05والقصاصـات والنفايـات المماثلـة مـن
الجلود غير المدبوغة الداخلة في البند  05.11أفصل  41أو . 43

ج  -مواد الناج األولية الحيوانية األصل ددا شدر الخيل وفضالته أالقاو الحادي دشر .

د  -الرؤوس أالحزو والخصل المحضرة لصنادة المكانس والفراجين أبند . 96.03

 - 2يدتبــر ـخـــاماـ بــالمدنص المقصــود فــي البنــد أ ، 05.01الشــدر المفــروز طوليــا شــريطة أن ال تكــون أطرافــه الجذريــة
ورؤواه مجمدة مدا باالتجاه الطبيدي .

 - 3يدتبــر ـدـــاجاـ فــي هــذا الجــدول ،أنيــاب الفيــل والفــظ و الكركــدن البحــري وأنيــاب الخنزيــر البــري ووحيــد القــرن وكــذل
أانان جميع الحيوانات .

 - 4يدتبر ـشدر خيل ـ في هـذا الجـدول ،شـدر دـرف وذيـل فصـيلتي الخيـل أو البقـر .يشـمل البنـد  ،05.11فيمـا يشـمل،
شدر الخيل وفضالت شدر الخيل ،وان كانت ،مهيأة كطبقة بمادة حاملة أو بدون.ـ.

البند

رمزالنظاو المناق

الصــــــــــــنف

05.01

05 01 00 00

شـــدر بشـــري خـــاو ،وان كـــان معاـــوال أو منزودـــا
دهنه؛ فضالت الشدر البشري

اإلجراء

فجة الراو

%5

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

شدر خنزير أو خنزير بري؛ شـدر غريـر وغيـره مـن

05.02

شدر صنادة الفراجين أالفرش ؛ فضالته.

05.03

05 02 10 00

ـ شدر خنزير أو شدر خنزير بري وفضالته

05 02 90 00

ـ غيره

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

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

أملعي
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الع خاصة
%5

ق1:

ف5:
البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظاو المناق

اإلجراء

فجة الراو

مصارين و مثانات ومدد حيوانـات أدـدا األاـما ،

05.04

كاملـــة أو قطدـــا ،طازجـــة أو مبـــردة أو مجمـــدة أو
مملحة أو في ماء مالح أو مجففة أو مدخنة .
05 04 00 10

ـ ـ ـ مصارين

05 04 00 20

ـ ـ ـ مدـد

05 04 00 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

%5
%5
%5

جلــود طيـــور وأجـــزاء أخـــر مـــن طيـــور ،بريشـــها أو

05.05

بزغبهــا ،ريـــش طيـــور وأجـــزاؤه أوان كـــان مشـــذبا ،
زغب ،جميدها خاو أو لو يجر دليها شعل أكثر من
التنظيــف أو التطهيــر أو المدالجــة بقصــد حفظهــا؛
مااحيق ونفايات ريش أو أجزاء ريش.
...........

%5

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

%5

05 05 10 00

ـ ريش من األ نواع الماتخدمة في الحشو؛ زغب

05 05 90 00

ـ غيرها

دظـــاو وأروو قـــرون ،خامـــا أو منزودـــة الـــدهن أو

05.06

الهالو أو محضرة تحضي ار بايطا ألكن غير مقطدة
بأشـــكال خاصـــة  ،أو مدالجـــة بحمـــ

؛ ماـــاحيق

ونفايات هذه المنتجات .
...........

%5

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

%5

05 06 10 00

ـ دظمين أبروتين دظاو ودظاو مدالجة بحم

05 06 90 00

ـ غيرها

داج وذبل الحفاة أدرق و صفيحات ف الحوت

05.07

أبما فيها األهداب أو غيره من ثديات بحرية،
قرون وقرون مشدبة ،حوافر وأظافر ومخالب
ومناقير،خاما أو محضرة تحضي ار بايطا وانما غير
مقطدة بأشكال خاصة؛ مااحيق ونفايات هذه
المواد .
05 07 10 00

ـ داج؛ مااحيقه ونفاياته

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

ممنوع ااتيرادها

ـ غيرها:
05 07 90 10

ـ ـ ـ ذبل الحفاة أدرق  ،صفيحات فـ الحـوت أبما
فيها األهـداب أو غـيـره من ثديات بحـرية؛
مااحيقها ونفاياتها

.............................................
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البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظاو المناق

05 07 90 20

اإلجراء

ـ ـ ـ قرون وقرون مشدبة وحوافر وأظافر ومخالـب
ومناقير؛ مااحيقها ونفاياتها

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

فجة الراو
%5

مرجـــان ومـــواد مماثلـــة ،خامـــا أو محضـــر تحضـــي ار

05.08

بايطا ولكن غير مشـعول بطريقـة أخـر ؛ أصـداف
رخويـــات أو قشـــريات أو قنفـــذيات بحريـــة ودظـــاو
حبــار خــاو أو محضــرة تحضــي ار باــيطا وانمــا غيــر
مقطدة بأشكال خاصة؛ مااحيقها ونفاياتها.
05 08 00 10

ـ ـ ـ مرجان

05 08 00 20

ـ ـ ـ ياـر

05 08 00 30

ـ ـ ـ أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية

05 08 00 90

ـ ـ ـ غيرها

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

%5

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

%5

..

%5

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

05.09

أملعي

05.10

دنبـــر أشـــهب ،طيـــب القنـــدس أكااـــتريوو  ،زبـــاد

%5

وما ـ ؛ ذراريــح أذبــاب هنــدي ؛ صــفراء وان كانــت
مجففة؛ غدد ومنتجـات حيوانيـة أخـر ماـتدملة فـي
إدــــداد محضــــرات الصــــيدلة ،طازجــــة أو مبــــردة أو
مجمدة أو محفوظة مؤقتا بطريقة أخر .
05 10 00 10

ـ ـ ـ دنـبر أشهب ،طيب القنــدس أ كااتريوو  ،زباد وما

05 10 00 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

%5
%5

منتجات حيوانية األصل غير مـذكورة وال داخلـة فـي

05.11

مكــان آخــر؛ حيوانــات ميتــة ممــا يشــمله الفصــالنأ
 1أو أ ، 3غير صالحة لالاتهال البشري .
05 11 10 00

ـ مني ذكور األبقار

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

%5

ـ غيرها :
ـ ـ منتجات أاما أو قشريات أو رخويات أو الفقاريات

ماجية أخر؛ حيوانات ميته مما يشمله الفصل أ: 3
الام غير الصالح ل كل

05 11 91 10

ـ ـ ـ بي

05 11 91 20

ـ ـ ـ حيوانات ميتة مما يشمله الفصل أ3

05 11 91 90

ـ ـ ـ غيرها

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

%5

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

%5

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

%5
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البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظاو المناق

اإلجراء

فجة الراو

ـ ـ غيرها :
05 11 99 10

ـ ـ ـ دودة القرمز والحشرات المماثلة

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

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

%5

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

%5

05 11 99 20

ـ ـ ـ بي

دودة الحرير أالقز

05 11 99 30

ـ ـ ـ بي

النمل أالمازن

05 11 99 40

ـ ـ ـ دو الحيوان والحيوانـات الميتـة األخـر واللحـوو واألحشـاء
واألطراف ،غير الصالحة ل كل

05 11 99 50

..........

%5

ــ ـ ـ أوتــار دضــالت ،أدصــاب اــالنه أجــذاذ وغيرهــا مــن
نفايــات مماثلــة مــن صــالل أجلــود غيــر مدبوغــة

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

05 11 99 90

%5

ـ ـ ـ غيرها

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