ق4:

ف 23 :

الفصل الثالث والعشرون

بقايا ونفايات صناعات األغذية
أغذية محضرة للحيوانات

مالحظــة :
 - 1يشمل البند  23.09المنتجات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات ،غير المذكورة وال الداخلة في مكان آخر،
المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية والتي ،نتيجة لذلك ،تكون قد فقدت الخصائص األساسية

للمادة األصلية عدا النفايات والبقايا النباتية والمنتجات الثانوية النباتية الناتجة عن هذه المعالجة .

مالحظة البند الفرعي:
 – 1ألغراض البند الفرعي  ، 23 06 41يقصد بعبارة "بذور لفت و سلجم تحتوي على نسبة قليلة من حامض
األيروسيك" البذر المعرف في مالحظة البند الفرعي ( )1للفصل (. )12

البند

الصـــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

دقيق وسميد ومكتالت من لحوم أو أحشاء وأطراف

23.01

أو أســـماك أو قشـــريات أو رخويـــات أو غيرهـــا مـــن
الفقاريات مائية ،غير صـالحة لالسـتهال ك البشـري
حثالة شحوم حيوانية.
23 01 10 00

ـ دقيق وسميد ومكتالت ،من لحوم أو أحشاء وأطراف
حثاالت شحوم حيوانية

23 01 20 00

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

ـ دقيق وسميد ومكتالت من أسماك أو قشريات أو رخويات
أو غيرها من الفقاريات مائية

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

%5
%5

نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو

23.02

طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وان كانت
بشكل مكتالت .

23.03

23 02 10 00

ـ من ذرة

23 02 30 00

ـ من حنطة (قمح)

23 02 40 00

ـ من حبوب آخر

23 02 50 00

ـ من بقول

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

%5

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

%5

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

%5

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

%5

بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة ،تفل شوندر
(بنجر) وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات وبقايا
صناعات السكر والبيرة والتقطير ،وان كانت بشكل
مكتالت .
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ق4:

ف 23 :
البند

الصـــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

23 03 10 00

ـ بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة

23 03 20 00

ـ تفل شوندر وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات صناعات
السكر

اإلجراء

فئة الرسم

%5

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

%5

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

23 03 30 00

ـ بقايا ونفايات صناعة البيرة أو

23.04

23 04 00 00

كسب وغيرها من بقايا صلبة  ،وان كانت مجروشة

23.05

23 05 00 00

%5

التقطير.........................

أو بشكل مكتالت ،ناتجة عن استخراج زيت فول
الصويا

إعفاء

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

كسب وغيرها من بقايا صلبة ،وان كانت مطحونة
أو بشكل مكتالت ،ناتجة عن استخراج زيت الفول
السوداني

%5

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

كسب وغيرها من بقايا صلبة وان كانت مطحونة

23.06

أو بشكل مكتالت ناتجة عن استخالص الزيوت
والدهون النباتية ،عدا الداخلة منها في البند
 23.04أو .23.05
23 06 10 00

ـ من بذور القطن

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

%5

23 06 20 00

ـ من بذور الكتان

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

%5

23 06 30 00

ـ من بذور دوار الشمس

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

%5

ـ من بذور اللفت أو السلجم (كولزا) :
23 06 41 00

ـ ـ من بذور اللفت أو السلجم بنسبة قليلة من حامض
األيروسيك

%5

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

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

%5

23 06 49 00

ـ ـ غيرها

ر ...............................
كوب ا

%5

23 06 50 00

ـ من بذور جوز الهند أو من

23 06 60 00

ـ من بذور جوز أو نوى النخيل

23 06 90 00

ـ غيرها

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

%5

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

%5

رواسب نبيذ طرطير خام .

23.07
23 07 00 10

ـ ـ ـ رواسب نبيذ

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

23 07 00 20

ـ ـ ـ طرطير خام

........................................................
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سلع خاصة

%5

ق4:

ف 23 :
البند

23.08

الصـــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

23 08 00 00

اإلجراء

فئة الرسم

مواد نباتية ونفايات وفضالت وبقايا ومنتجات
نباتية ثانوية ،وان كانت بشكل مكتالت ،من
األنواع المستعملة في تغذية الحيوانات ،غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر

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

%5

محضرات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات.

23.09
23 09 10 00

ـ أغذية كالب أو قطط ،مهيأة للبيع بالتجزئة

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

%5

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

%5

23 09 90 10

ـ ـ ـ أغذية لألسماك وطيور الزينة

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

%5

23 09 90 20

ـ ـ ـ أغذية للطيور والدواجن

ـ ـ ـ أعالف للحيوانات :
...........

%5

23 09 90 31

ـ ـ ـ ـ أحجار ملحية تحتوي على مواد غذائية

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

%5

23 09 90 39

ـ ـ ـ ـ غيرها

23 09 90 40

ـ ـ ـ بديل الحليب لتغذية صغار الحيوانات

23 09 90 50

ـ ـ ـ محضرات مركزة لصناعة األعالف

23 09 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

.................................................................
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%5
%5
%5

