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الفصل السابع عشر

سكر ومصنوعات سكرية

مالحظــة:
 – 1ال يشمل هذا الفصل:

أ  -المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو (بند .)18.06

ب  -السكر النقي كيماويا (عدا السكروز أو الكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) وغيره من منتجات
البند .29.40

ج  -محضرات الصيدلة وغيرها من المنتجات المذكورة في الفصل (.)30

مالحظات البنود الفرعية:

 17 01 13 , 17 01 12و 17 01 14

 - 1من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية

يقصد بعبارة "سكر خام "

السكر الذي يحتوي وزنا بحالته الجافة نسبة من السكروز تعادل ما يقل عن  99.5درجة مقروءة في مقياس

-2

االستقطاب (بوالريميتر).

يشمل البند الفرعي  17 01 13فقط سكر القصب المتحصل عليه بدون الطرد المركزي ,الذي يحتوي وزنا

بحالته الجافة نسبة من السكروز تعادل  69درجة أو أكثر ولكن أقل من  93درجة

مقروءة في مقياس

االستقطاب .ويحتوي المنتج فقط على بلورات دقيقة طبيعية انهيدرية ذات شكل غير منتظم ال ترى بالعين المجردة
ومحاطة برواسب من دبس السكر وغيرها من مكونات قصب السكر .

البند

الصــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) و سكروز نقي

17.01

كيماويا ،بحالته الصلبة .

ـ ـ ســكر خــام ال يحت ــوي علــى منكه ــات أو م ـواد تلــوين
مضافة :

ـ ـ سكر شوندر :
.......................

إعفاء

17 01 12 10

ـ ـ ـ بقصد التصفية والتكرير للصناعة

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

إعفاء

17 01 12 90

ـ ـ ـ غيره

ـ ـ سكر قصب محدد في المالحظة ( )2من مالحظات
البنود الفرعية لهذا الفصل :

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

إعفاء

17 01 13 10

ـ ـ ـ بقصد التصفية والتكرير للصناعة

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

إعفاء

17 01 13 90

ـ ـ ـ غيره

ـ ـ أنواع أخر من سكر القصب

:
.......................

إعفاء

17 01 14 10

ـ ـ ـ بقصد التصفية والتكرير للصناعة

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

إعفاء

17 01 14 90

ـ ـ ـ غيره
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ـ غيره :
17 01 91 00

ـ ـ سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة

....

إعفاء

ـ ـ غيره :
ـ ـ ـ مصفى (مكرر) :
..................................

إعفاء

17 01 99 11

ـ ـ ـ ـ بلوري متفاوت النعومة

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

إعفاء

17 01 99 12

ـ ـ ـ ـ مكعبات أو قوالب

17 01 99 13

ـ ـ ـ ـ مسحوق بودرة

17 01 99 20

ـ ـ ـ سكر نبات (قند) غير ملون وال معطر

17 01 99 30

ـ ـ ـ سكروز نقي كيماويا

17 01 99 90

ـ ـ ـ غيرها

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

إعفاء

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

إعفاء

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

إعفاء

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

إعفاء

أنواع سكر أخر ،بما فيها الكتوز و المالتوز والجلوكوز و

17.02

الفركتوز النقية كيماويا ،وفي حالتها الصلبة؛ سوائل
سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة؛

أبدال عسل (عسل صناعي) وان كانت ممزوجة بعسل
طبيعي؛ سكر وعسل أسود محروقان (كاراميل) .

ـ لكتوز وسائل لكتوز :
17 02 11 00

ـ ـ يحتوي وزنا على  %99أو أكثر من الكتوز معب ار عنه
بلكتوز المائي محسوبا على المادة الجافة

.......

17 02 19 00

ـ ـ غيرها

17 02 20 00

ـ سكر قيقب وسائل قيقب

17 02 30 00

ـ جلوكوز وسائل جلوكوز ،ال يحتوي على فركتوز أو

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

%5
%5
%5

يحتوي على أقل من  %20وزنا من الفركتوز محسوبا
الحالة

على

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

17 02 40 00

الجافة

%5

ـ جلوكوز وسائل جلوكوز ،يحتوي على فركتوز بنسبة
 %20أو أكثر وأقل من  %50محسوبا وزنا على
الحالة

الجافة

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

باستثناء

السكر

المنعكس

17 02 50 00

ـ فركتوز نقي كيميائيا

17 02 60 00

ـ أنواع أخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على

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

%5
%5

أكثر من  %50وزنا من الفركتوز محسوبا على الحالة
الجافة

باستثناء

..................................
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ـ غيرها من السكر بما فيها السكر المنعكس ومخاليط
السوائل السكرية تحتوي على  %50وزنا من الفركتوز
محسوبا على الحالة الجافة :

17 02 90 10

ـ ـ ـ مالتوز وان كان نقيا كيميائيا

17 02 90 20

ـ ـ ـ سكروز غير نقي كيميائيا

17 02 90 30

ـ ـ ـ سكر منعكس وان كان نقيا كيميائيا

17 02 90 40

ـ ـ ـ فركتوز غير نقي كيميائيا

17 02 90 50

ـ ـ ـ سوائل سكرية أخر ،وان كانت كثيفة ،غير ملونة وال
معطرة

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

%5

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

%5

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

%5

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

%5

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

17 02 90 60

ـ ـ ـ سكر محروق (كاراميل)

17 02 90 70

ـ ـ ـ عسل صناعي

17 02 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

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

%5
%5
%5
%5

عسل أسود (دبس سكر) ناتج من استخالص أو

17.03

تكرير السكر .
..............................................

%5

17 03 10 00

ـ عسل أسود (دبس سكر)

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

%5

17 03 90 00

ـ غيره

مصنوعات

17.04

سكرية

(بما

الشوكالته

فيها

البيضاء) ،ال تحتوي على الكاكاو .
17 04 10 00

ـ لبان المضغ (علك) وان كان مكسو بالسكر

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

%5

ـ غيرها :
17 04 90 10

ـ ـ ـ سكاكر حالوة  ،دروبس  ،وملبسات سكرية

17 04 90 20

ـ ـ ـ حالوة توفي (كاراميلال) ،راحة الحلقوم ،نوجا
(حالوة

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

17 04 90 30

.......

لبنية)

%5

ـ ـ ـ ملبس على لوز وفستق وما يماثله وأصناف األثمار
القشرية المهروسة مع السكر (مرزيبان) وما

يماثله
17 04 90 40

%5

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

%5

ـ ـ ـ هالم الفواكه وعجنها ورب السـوس ،المهـيأة
كمصنوعات

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

17 04 90 50

ـ ـ ـ سكاكر السعال (الكحة)

17 04 90 60

ـ ـ ـ حالوة طحينية

17 04 90 70

ـ ـ ـ بودرة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكه

سكرية

%5

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

%5

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

%5
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17 04 90 80

ـ ـ ـ شوكالته بيضاء محتوية على كحول

17 04 90 90

ـ ـ ـ غيرها

اإلجراء
..................

................................................................
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فئة الرسم

سلع خاصة
%5

