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الفصل الرابع

ألبان ومنتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل
من أصل حيواني ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر

مالحظـــات:
 - 1يقصد " باللبن " الحليب الكامل الدسم والحليب المنزوعة قشدته جزئيا أو كليا ً.
 - 2ألغراض البند :04.05

أ  -يقصد بـكلمة " الزبدة " الزبدة الطبيعية أو زبدة مصل اللبن أو الزبدة المعاد تركيبها (طازجة ،مملحة أو
الزنخة بما فيها الزبدة المعلبة بإحكام) والمستخلصة حص ار من اللبن بنسبة  %80أو أكثر من دسم اللبن وال

تزيد عن  %95وزنا ،وتحتوي على مواد صلبة غير دسمة بنسبة أقصاها  %2وعلى ماء بنسبة ال تزيد عن

 %16وزنا ،وال تحتوي الزبدة على مستحلبات مضافة إال أنه يمكن أن تحتوي على كلوريد الصوديوم وألوان
غذائية وأمالح متعادلة وبكتريا لبنية مستنبتة غير ضارة منتمية لحامض اللبنيك؛

ب  -يقصد بعبارة “مشتقات األلبان القابلة للدهن )  “(dairy spreadالمستحلبات من النوع المائي الزيتي
القابلة للبسط ،المحتوية على دسم اللبن الوحيد في المنتج بنسبة  %39أو أكثر وال تزيد عن  %80وزنا .

 - 3تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن كأجبان في البند04.06
شريطة أن تتوافر فيها الخصائص الثالث التالية:

أ  -أن تكون نسبة دسم اللبن فيها ( )%5أو أكثر محسوبة وزنا على المادة الجافة.

ب  -أن التقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزنا عن ( )%70وان ال تزيد عن (.)%85
ج -أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة.

 - 4ال يشمل هذا الفصل:

أ  -المنتجات المتحصل عليها من مصل اللبن المحتوية على أكثر من  %95وزنا لكتوز ،المعبر عنه بلكتوز ال
مائي محسوب على الحالة الجافة (بند . )17.02

ب  -المنتجات المتحصل عليها من األلبان بإحالل واحد أو أكثر من مكوناتها الطبيعية (مثل ،األحماض الدهنية
المشتقة من الزبد) بمادة أخرى (مثل ،األحماض الزيتية) (البند  19.01أو البند )21.06

ج  -الزالل (البومين) (بما فيه مركزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن ،المحتوية وزنا على أكثر من
 %80من بروتينات مصل اللبن ،محسوبة بالحالة الجافة) (بند  )35.02أو الجلوبيولين (بند . )35.04

مالحظات البند الفرعي :

 - 1ألغراض البند الفرعي  ،04 04 10يقصد بعبارة " مصل اللبن المعدل " المنتجات المؤلفة من مكونات مصل اللبن
أي مصل اللبن المنزوع منه الكتوز أو البروتين أو المعادن بشكل كامل أو جزئي ،ويقصد بها أيضا مصل اللبن
الذي أضيفت إليه مكونات مصل لبن طبيعية والمنتجات المتحصل عليها من خلط مكونات مصل اللبن الطبيعية .

 - 2ألغراض البــند الفـــرعي  04 05 10إن مصطلح " زبده " ال تشمل الزبـــده منزوعة الماء أو السمن )( (gheeبند
فرعي . )04 05 90
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الصــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ألبان وقشدة ،غير مركزة وال محتوية على سكر

04.01

مضاف أو على مواد تحلية أخر.
ـ بنسبة دسم ال تزيد عن  %1وزنا:
04 01 10 30

ـ ـ ـ لبن (حليب) طويل األجل بعبـوات تزيـد ســعتها عـن لتــر
واحد

04 01 10 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

%5
%5

ـ بنسبة دسم تزيد عن  %1وال تتجاوز  %6وزنا:
04 01 20 30

ـ ـ ـ لبن (حليب) طويل األجـل بعبوات تزيد سـعتها عن لتـر
واحد

04 01 20 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

%5
%5

ـ بنسبة دسم تزيد عن  %6وال تتجاوز  %10وزنا :
04 01 40 30

ـ ـ ـ لبن (حليب) طويل األجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر
واحد

04 01 40 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

%5
%5

ـ بنسبة دسم تزيد عن  %10وزنا :
04 01 50 30

ـ ـ ـ لبن (حليب) طويل األجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر
واحد

04 01 50 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

%5
%5

ألبان وقشدة ،مركزة أو محتوية علـى سـكر مضـاف

04.02

أو مواد تحلية أخر .
ـ بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر ،تحتوي
على دسم بنسبة ال تزيد عن  %1.5وزنا :

04 02 10 10

ـ ـ ـ معد للصناعة

04 02 10 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

%5
%5

ـ بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر ،تحتوي
على دسم بنسبة تزيد عن  %1.5وزنا :

ـ ـ غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر:
04 02 21 10

ـ ـ ـ معد للصناعة

04 02 21 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

ـ ـ غيرها :
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رمزالنظام المنسق

04 02 29 10

ـ ـ ـ معد للصناعة

04 02 29 90

ـ ـ ـ غيرها

اإلجراء

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

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

فئة الرسم

%5
%5

ـ غيرها :
ـ ـ ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر:
........................................................

%5

04 02 91 10

ـ ـ ـ لبن (حليب)

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

%5

04 02 91 20

ـ ـ ـ قشدة

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

%5

04 02 99 10

ـ ـ ـ لبن (حليب)

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

%5

04 02 99 20

ـ ـ ـ قشدة

مخيض ،لبن وقشدة مخثران ،لبن رائب ،كفير

04.03

وغيره من أنواع األلبان والقشدة المخمرة أو
المحمضة ،وان كانت مركزة أو محتوية على سكر
مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة أو محتوية
على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة .
04 03 10 00

ـ لبن رائب (زبادي)

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

%5

ـ غيرها :
04 03 90 10

ـ ـ ـ لبنه " لبن مصفى

04 03 90 20

ـ ـ ـ مخيض اللبن

04 03 90 90

ـ ـ ـ غيرها

“............................................

%5

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

%5

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

%5

مصــل اللــبن وان كــان مرك ـ از أو محتويــا علــى ســكر

04.04

مضــاف أو م ـواد تحليــة أخــر؛ منتجــات مكونــة مــن
عناصـــر حليـــب طبيعيـــة ،وان كانـــت محتويـــة علـــى
سكر مضاف أو مواد تحليـة أخـر ،غيـر مـذكورة وال
داخلة في مكان آخر .
04 04 10 00

ـ مصل اللبن ومصل اللبن المعدل وان كان مرك از أو محتويا
على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر

04 04 90 00

ـ غيرها

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

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

%5
%5

زبدة وغيرها من مواد دسمة مشتقة من اللبن،

04.05

منتجات ألبان قابلة للدهن .
04 05 10 00

ـ زبـدة

04 05 20 00

ـ مشتقات اللبن القابلة للدهن

.........................................................................
.........................................
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04 05 90 00

ـ غيرها

اإلجراء

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

فئة الرسم

%5

جبــن (بما في ذلك جبن اللبن المخثر) .

04.06
04 06 10 00

ـ أجبان طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة) ،بما في ذلك
جبن مصل اللبن وجبن اللبن المخثر

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

04 06 20 00

ـ أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع األ نواع

04 06 30 00

ـ أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة وال بشكل مسحوق

04 06 40 00

ـ أجبان ذات عروق زرقــاء واجبان أخر محتوية على

....

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

عروق متحصل عليها بواسطة روكفورت البنيسيليوم

...

%5
%5
%5
%5

ـ أجبان أخر :
04 06 90 10

ـ ـ ـ جبن قشدة طازج مخمر

04 06 90 20

ـ ـ ـ جبن قاسي أو متوسط التقسية(مثل الشدر ،الجودا،

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

الجروير ،الباروميسان)

04 06 90 30

ـ ـ ـ جبن اصفر نصف مصنع ال يقل وزن العبوة عن 15
كيلو جرام

04 06 90 90

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

ـ ـ ـ غيرها

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

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

%5
%5
%5
%5

بيض طيور بقشرة ،طازج أو محفوظ أو مطبوخ.

04.07

ـ بيض ملقح للتفريخ :
04 07 11 00

ـ ـ من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس

04 07 19 00

ـ ـ غـيره

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

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

إعفاء
إعفاء

ـ بيض طازج آخر :
04 07 21 00

ـ ـ من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس

04 07 29 00

ـ ـ غـيره

04 07 90 00

ـ غـيره

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

%5

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

%5

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

%5

بيض طيور ،بدون قشرة ،ومح (صفار البيض)

04.08

طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ
بالبخار أو مقولب ،مجمد أو محفوظ بأية طريقة
أخرى ،وان كان محتويا على سكر مضاف أو مواد
تحلية أخر .
ـ صفار بيض (مح) :
04 08 11 00

ـ ـ مجفف

04 08 19 00

ـ ـ غـيره

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

...................................................................
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ـ غـيره :

04.09

04 08 91 00

ـ ـ مجفف

04 08 99 00

ـ ـ غـيره

04 09 00 00

عسل طبيعي

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

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

%5
%5
%5

منتجات صالحة لألكـل من أصل حيواني ،غير

04.10

مذكورة وال داخلة في مكان آخر .
....................................................

%5

04 10 00 10

ـ ـ ـ بيض سالحف

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

%5

04 10 00 20

ـ ـ ـ أعشاش السلنجان

04 10 00 90

ـ ـ ـ غيرها

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