ق2:

ف7:

الفصل السابع

خضر ونباتات وجذور ودرنات ،صالحة لألكل

مالحظـــات:

 - 1ال يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند (.)12.14

 - 2لتطبيــق كحكــاب البنــود ( 07.09و  07.10و  07.11و  )07.12ف ـ ع ابــارض }خضــر تشــمل كيضــا الفطــر الصــال

لألكـــل والكمـــي والويتـــوع والكبـــر والكوســـا وال ـــرا والباذنجـــاع والـــذرض الحلـــوض (ويمـــايم ســـكاراتا) وك مـــار مـــع جـــنم
(كابســيكوب) فليفلـ كو مــع جنم}بيمنتــا فلفــل والشــمر والب ــدونم والكوبــرض والطرخــوع والرشــاد }ال ــر والمرد ــو

الحلو (ماجورانا هورتنسيم كو اوريجا نوب ماجورانا).

 - 3يشمل البند ( )07.12جميع الخضر المجففة مع األنواا الداخلة في البنود (مع  07.01لغاية  )07.11باست ناء:
ك  -الب ول ال رنية اليابسة المفصصة (بند .)07.13

ب الذرض الحلوض باألشكال المحددض في البنود مع  11.02لغاية .11.04

ج  -د يق وسميد ومسحوق ور ائق وحبيبات ومكتالت بطاطا (بند .)11.05

د  -د يق وسميد ومسحوق الب ول ال رنية اليابسة الداخلة في البند ( 07.13البند .)11.06

 - 4إال ان يست نى مـع هـذا الفصـل ال مـار المجففـة كو المجروشـة كو المسـحو ة مـع جـنم }كابسـيكوب كو مـع جـنم
}بيمنتا بند (.)09.04

البند

رموالنظاب المنسق

بطاطم (بطاطا) طاوجة كو مبردض .

07.01

07.02

الصــــــــــــنف

اإلجراء

فئة الرسب

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

إافاء

07 01 10 00

ـ ت اوي للورا

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

إافاء

07 01 90 00

ـ غيرها

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

إافاء

07 02 00 00

بندورض طاوجة كو مبردض

بصــل واس ـ الع و ــوب وك ـ ار وخضــر وميــة كخــر،

07.03

طاوجة كو مبردض .
ـ بصـل واس الع :

ـ ـ ـ بصـل :
...........

إافاء

07 03 10 11

ـ ـ ـ ـ بصل للطعاب (كخضر كو يابم ال شرض)

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

إافاء

07 03 10 12

ـ ـ ـ ـ بصل للبذار ( وح كو نار)

07 03 10 20

ـ ـ ـ اس الع

07 03 20 00

ـ ـوب

07 03 90 00

ـ ك ار وخضر ومية كخر

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

إافاء

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

إافاء

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

إافاء

كرنـــب وملفـــوف و ـــرنبيط وخضـــر مما لـــة صـــالحة

07.04

لألكل مع جنم براسيكا ،طاوجة كو مبردض .
07 04 10 00

ـ رنبيط ورؤوم بروكلي

.............................................
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إافاء
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الصــــــــــــنف

رموالنظاب المنسق

07 04 20 00

ـ كرنب بروكسل

07 04 90 00

ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسب

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

إافاء

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

إافاء

خــــم (الكتوكـــــا ســـــاتيفا) وهنـــــدباء (شـــــيكورياب)،

07.05

طاوجة كو مبردض .
ـ خم :
07 05 11 00

ـ ـ خم (مكبب)

07 05 19 00

ـ ـ غيـر

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

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

إافاء
إافاء

ـ هندباء :
07 05 21 00

ـ ـ هندباء وتلوف (شيكورياب ان يوبوم فيولوساب)

07 05 29 00

ـ ـ غيرها

.....

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

إافاء
إافاء

جـور ولفـت ب لــى وشـوندر (بنجــــر) للسـلطة ولحيــة

07.06

التـــيم (سليســـيفي) وكـــرفم لفتـــي وفجـــل وجـــذور
مما لة صالحة لألكل ،طاوجة كو مبردض .

07.07

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

إافاء

07 06 10 00

ـ جور ولفت ب لي

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

إافاء

07 06 90 00

ـ غيرها

07 07 00 00

خيار و اء ،خيار محبب ،طاوجة كو مبردض

..........

إافاء

ب ول رنية مفصصة كو غير مفصصـة ،طاوجـة كو

07.08

مبردض .
............................................

إافاء

07 08 10 00

ـ باوالء ( بيسوب ساتيفوب)

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

إافاء

07 08 20 00

ـ لوبيا وفاصوليا (فيجينيا  ،فاسيولوم)
ـ ب ول رنية كخر :

07 08 90 10

ـ ـ ـ فـول

07 08 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

إافاء
إافاء

خضر كخر ،طاوجة كو مبردض .

07.09

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

إافاء

07 09 20 00

ـ هليوع

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

إافاء

07 09 30 00

ـ باذنجاع

07 09 40 00

ـ كرفم ادا الكرفم اللفتي

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

إافاء

ـ فطر وكمي :
07 09 51 00

ـ ـ فطرمع جنم كجاريكوم

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

إافاء

ـ ـ غيرها :
07 09 59 10

ـ ـ ـ كمي (ف ع)

...........................................................
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إافاء
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الصــــــــــــنف

رموالنظاب المنسق

اإلجراء

07 09 59 90

ـ ـ ـ غيرها

07 09 60 00

ـ ك مار مع جنم كابسيكوب كو مع جـنم بيمنتـا (فليفلـة كو
فلفل)

07 09 70 00

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

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

ـ سبـانخ كو سبانخ نيوويلندي وسبانخ كبيـرض الـورق

فئة الرسب

إافاء
إافاء
إافاء

ـ غيرها :
07 09 91 00

ـ ـ كرضي شوكي (خرشوف)

07 09 92 00

ـ ـ ويتوع

07 09 93 00

ـ ـ ي طيع و را (كيوكربيتا)

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

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

إافاء
إافاء
إافاء

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

إافاء

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

إافاء

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

إافاء

07 09 99 10

ـ ـ ـ كوسة

07 09 99 20

ـ ـ ـ باميا

07 09 99 30

ـ ـ ـ ب دونم

07 09 99 40

ـ ـ ـ كوبرض

07 09 99 90

ـ ـ ـ غيرها

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

إافاء

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

إافاء

خضــــر ( غيــــر مطبوخــــة كو مطبوخــــة بالبخــــار كو

07.10

مسلو ة في الماء) مجمدض .
07 10 10 00

ـ بطاطم (بطاطا)

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

%5

ـ ب ول رنية م شورض كو غير م شورض :
07 10 21 00

ـ ـ باوالء (بيسوب ساتيفوب)

07 10 22 00

ـ ـ لوبياء كوفاصوليا ( مع انوا فيجينا كو

07 10 29 00

ـ ـ غيرها

07 10 30 00

ـ سبانخ وسبانخ نيـوويلنـدى وسـبانخ كبيـرض الورق

07 10 40 00

ـ ذرض حلوض

07 10 80 00

ـ خضر كخر

07 10 90 00

ـ خليط خضر

.........................................
فاسيولوم).

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

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

%5
%5
%5
%5
%5

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

%5

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

%5

خضـــر محفوظـــة مؤ تـــا (مـــ ال بغـــاو ـــاني ككســـيد

07.11

الكبريـــــت كو فـــــي المـــــاء المملـــــ كو المكبـــــرت كو
المضـــاف إليـــ مـــواد كخـــر ب صـــد الحفـــظ المؤ ـــت)
ولكـــــع غيـــــر صـــــالحة بحالت ـــــا هـــــذ لالســـــت ال
المباشر.
07 11 20 00

ـ ويتوع

.........................................................................
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%5
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الصــــــــــــنف

رموالنظاب المنسق

07 11 40 00

ـ خيار كو اء وخيار محبب للتخليل

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

اإلجراء

فئة الرسب
%5

ـ فطر و كمي :
......................................

%5

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

%5

07 11 51 00

ـ ـ فطر مع جنم كجاريكوم

07 11 59 00

ـ ـ غيرها

07 11 90 00

ـ خضر كخر ،خليط خضر

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

%5

خضـــر مجففـــة ،كاملـــة كو م طعـــة كو مشـــرحة كو

07.12

مكســرض كو مســحو ة ،ولكــع غيــر محضــرض بطري ــة
كخرى .
07 12 20 00

ـ بصل

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

%5

ـ فطر ،فطر (مع نوا اوريكوالريا) ،فطر هالمي
(مع نوا ترويال) وكمي :
........................................

%5
%5
%5

07 12 31 00

ـ ـ فطرمع جنم آجاريكوم

07 12 32 00

ـ ـ فطر (مع نوا كوريكوالريا)

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

07 12 33 00

ـ ـ فطرهالمي (مع نوا ترميال)

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

07 12 39 00

ـ ـ غيرها

07 12 90 00

ـ خضر كخر خليط

....................................................................
خضر..................................................

%5
%5

ب ـــول رنيـــة يابســـة م شـــورض ،عواع كانـــت منوواـــة
الغاللة كو مفلو ة كو مفصصة كو مكسرض .

07.13
07 13 10 00

ـ باوالء (بيسوب ساتيفوب)

07 13 20 00

ـ حمص

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

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

%5
%5

ـ لوبياء كو فاصوليا (مع نوا فيجنا ،فاسيولوم):
ـ ـ لوبياء كو فاصوليا مع جنم فيجنا مونجو ) (Lهيبر كو
فيجنا رادياتا) (Lويلكوي :

07 13 31 10

ـ ـ ـ للبذار

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

07 13 31 20

ـ ـ ـ للطعاب

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

إافاء
%5

ـ ـ لوبياء كو فاصـوليا حمـراء صغـيرض (ادووكـي)
(فاسوليوم كو فيجنا انجوالريم) :

07 13 32 10

ـ ـ ـ للبذار

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

إافاء

07 13 32 20

ـ ـ ـ للطعاب

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

%5

ـ ـ فاصـوليا اـادية ،بما في ا الفاصـوليا كو الوبيـا
البيضاء (فاسيولوم فولجاريم) :

07 13 33 10

ـ ـ ـ للبذار

................................................................
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إافاء
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الصــــــــــــنف

رموالنظاب المنسق

07 13 33 20

ـ ـ ـ للطعاب

اإلجراء

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

فئة الرسب
%5

ـ ـ لوبياء كو فاصـوليا بامبا ار (فيجنـا سبتيرانـي كو
فوندويا سبتيراني) :

07 13 34 10

ـ ـ ـ للبذار

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

%5

07 13 34 20

ـ ـ ـ للطعاب

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

%5

ـ ـ لوبيا (فيجنا كنجويكيوالتا) :
07 13 35 10

ـ ـ ـ للبذار

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

%5

07 13 35 20

ـ ـ ـ للطعاب

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

%5

07 13 39 00

ـ ـ غيرها

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

%5

07 13 40 00

ـ ادم

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

%5

07 13 50 00

ـ فول اريض الحبة (فيسيا فابا ماجور) وفول صغير الحبة
(فيسيا فابا ايجوينا وفيسيا فابا مينور)

07 13 60 00

ـ باوالء هندية (كاجانوم

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

كاجاع)....................................

%5
%5

ـ غيرها :
07 13 90 10

ـ ـ ـ ما

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

%5

07 13 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

%5

جـــذور المني ـــوط (مـــانيوق) واالراروت والســـحلب،

07.14

ل ام رومي ،بطاطا حلـو  ،جـذور ودرنـات مما لـة
غويــــرض النشــــي كو االينــــوليع ،طاوجــــة كو مبــــردض كو
مجمــــدض كو مجففــــة كاملــــة كو م طعــــة كو بشـــــكل
مكتالت؛ لب النخيل ال ندي (ساجو) .
07 14 10 00

ـ جذور مني وط (مانيوق)

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

%5

07 14 20 00

ـ بطاطا حلوض (جور يماني)

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

%5

07 14 30 00

ـ ياب (ديسكوريا)

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

%5

07 14 40 00

ـ ل ام (كولكاسيا)

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

%5

07 14 50 00

ـ يوتيتا (مع نوا اكسان وسوما)

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

%5

ـ غيرها :
07 14 90 10

ـ ـ ـ سحلب

07 14 90 20

ـ ـ ـ ل ام رومي

07 14 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

%5

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

%5

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

%5
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