ق2:

ف 14 :

الفصل الرابع عشر

مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخر من أصل نباتي غير مذكور وال داخلة في مكان آخر
مالحظـــات :
-1

تستثنى من هذا الفصـل وتتبـا المسـل الحـادر الـر المـواد وااليـاف النباتيـة مـن اانـواة المسـتخدمة أساسـا فـي

صنا المنتجات النسجية مهما كانـت رريمـة تحضـيرها وكـذل المـواد النباتيـة التـي اولجـت بمصـد اسـتامالها فمـر

كمواد نسجية .

 - 2يلـمل البنــد  ،)14.01فيمــا يلـمل ،البــون الهنــدر بـامبو أو خيــاران} وان كــان ملـمو ا أو منلــو ار روليــا أو
ممرا روليا أو بنهايات مكورة أو مبيضة أو ماالجة ضـد االلـتاال أو ملماـا أو مصـبوغا) الصفصـاف الملـرور

أو الغاب صب) وما يماثله ولب االسل الهندر روران) و االسـل الهنـدر رورـان) الملـرور أو المسـحوب.

ال تدخل في هذا البند دد وصفيحات ولرائر الخلب بند .)44.04

 - 3ال يــدخل فــي البنــد  )14.04صــوف الخلــب  )44.05والــرسو( الحــال) والخصــل المحضــرة اصــناف المكــان(
والفراجين بند .)96.03

البند

الصــــــــــــنف

رماالنظال المنسق

اإلجراء

فئة الرسل

مواد نباتية مستاملة بصورة رئيسـية فـي صـنااة

14.01

الحصر والسالل البون الهنـدر

بـامبو أو خيـاران}

أو االســل الهنــدر رورــان) أو صــب أو ســمار أو
صفصــاف أو رافيــا أو ــب أو حبــوب ،منظ ـف أو
مبيض أو مصبوغ ،أو لحاء ايافون مثال) .
14 01 10 00

ـ بون هندر بامبو أو الخياران)

14 01 20 00

ـ خياران

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

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

%5
%5

ـ غيرها :
............................................................
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14 01 90 10

ـ ـ ـ صفصاف
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14 01 90 20

ـ ـ ـ صب

.................................................................
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14 01 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

1402

ملغي)

1403

ملغي)

14.04

منتجات نباتيـة غيـر مـذكورة وال داخلـه فـي مكـان
آخر .
14 04 20 00

ـ اغب بذور المرن

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

ـ غيرها :
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ف 14 :

البند

الصــــــــــــنف

رماالنظال المنسق

14 04 90 10

اإلجراء

فئة الرسل

ـ ـ ـ حبوب صلبه وبذور و لور ونوى نوى الكرواو

ونوى الدول وما يماثلها) للحفـر ،المستاملة في
صنا ااارار وخرا الامود والسباح..الخ)

14 04 90 20

ـ ـ ـ حـناء

14 04 90 90

ـ ـ ـ غيرها

...........

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