ق1:

ف3:

الفصل الثالث
مالحظة:

أسماك وقشريات ،رخويات وغيرها من الالفقريات المائية

 _ 1ال يشمل هذا الفصل:

( أ ) ثديات البند 01.06؛

(ب) لحوم ثديات البند  ( 01.06البند  02.08أو .)02.10

(ج) اسممماك ( بممما فيهمما أكبادهمما وبيضممها وغممدد الرممذكير فيهمما ) أو قشممريات أو رخويممات أو غيرهمما مممن الالفقريممات
المائية ،ميرة أو غير صالحة لالسرهالك البشري ،أما بسبب جنسمها أو حالرهما المقدممة بهما ( فصمل  ،)5دقيمق

ومساحيق و كريات م اسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقريات المائية ،غير الصالحة لالسرهالك
البشري (بند .)23.01

(د) الخبياري (كافيار) وبدائله المحضرة من بيض السمك (بند .)16.04

 _ 2يقصد بمصطلح "كريات" الوارد في هذا الفصل المنرجمات الرمي ركرلمت مباشمرة بالضم ط أو ب ضمافة كميمة بسميطة ممن
مادة رابطة .

البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أسماك حية .

03.01

_ أسماك زينة :
03 01 11 00

_ _ من مياه عذبة

إعفاء

03 01 19 00

_ _ غيرها

إعفاء

_ أسماك حية أخر :
03 01 91 00

_ _ سمممممممك ررورمممممما (سممممممالموررورا ،انكورهينمممممموك
ميكممممي  ،انكورهينمممموك

أجوابونير مما ،انكورهينمموك
أباشمي ،انكورهينوك

كالركممممي ،انكورهينمممموك
جي ممالى ،انكمورهين مموك

كريزوجاسرر)

(من جميع انواع انجويال)

03 01 92 00

_ _ سمك االنقلي

03 01 93 00

_ _ شبوط (سبرينو  ،كراسيو ،

...

سرينوفارينجودون ايدلو  ،هليبوفثالميمكميمث ،

سمميرهينو  ،ميلوفممارينجودون بيسممو  ،كممارال

كممممممممممارال ،البيممممممممممو ،أوسريورشمممممممممميلو
لبرووباربو

هوفيني ،ميجالوبراما )

هاسمممممممممملري،

03 01 94 00
03 01 95 00

_ _ رونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونو

زرقماء (ثونو
ماكويي)

..
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إعفاء

إعفاء

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

_ _ رونممة االطلنطممي والمحمميط الهممادي ذات زعممانف
ثاينو  ،ثونو

إعفاء

أورينرالي )

إعفاء
إعفاء

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

03 01 99 00

_ _ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

إعفاء

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

أسماك طازجة أو مبردة ،عمدا شمرائح السممك ولحموم

03.02

أسماك األخر المذكورة في البند.03.04

_ سمك فصيلة السملمون ،باسمرثناء احشماء السممك
الصممممالحة لاكممممل الداخلممممة فممممي البنممممود الفرعيممممة

0302.91الي 030299
03 02 11 00

_ _ سممممك ررورممما (سمممالموررورا ،انكمممور هينممموك
ميكي ،

انكورهينمممممممممموك

أجوابونيرما،

انكورهينوك

جيمالى ،انكمورهينوكم

،انكورهينوك
03 02 13 00

كالركممممممممممي ،انكورهينمممممممممموك

كريزوجاسرر)

...

_ _ سلمون المحيط الهادي (اونكمورهينوكم
اونكورهينوك

غوربشا ،اونكورهينموك

اونكورهينوك

رشماورشما ،اونكمورهينوكم

كيسمممممممممممممممورم ،انكورهينممممممممممممممموك

انكورهينموكم

رودور )

03 02 14 00

أباشمي
نكمرا،

كيرمما،

ماسمممممممممممممممو،

الدانموب

(هوكوهوكو)

03 02 19 00

إعفاء

...........

_ _ سمممملمون االطلنطممممي (سالموسمممماالر) وسمممملمون

_ _ غيرها

إعفاء

إعفاء

...........

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

إعفاء

_ أسممماك مفلطحممة (بلورونكريممداى أو بوثي ممداي ،أو
سينمو
أو

جلممو سمميدأي أو س موايدا ي ،أو سمكوفر مما لمي ممداي
سمميثاريداي) ،باسممرثناء احشمماء السمممك الصممالحة

لاكممل الداخلممة فممي البن مود الفرعي مة 0302.91الممي

:030299
03 02 21 00

_ _ سمك قفندر (رينهاردرميو
أوهيبوجلمو

سرينوليبي )

هيبوجلوسمودايم ،

هيبوجلمو  ،هيبوجملموسمو
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إعفاء

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

03 02 22 00

_ _ سمك هوشع (بلورنكر

03 02 23 00

_ _ سمك موسى (سوليا)

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

03 02 24 00

_ _ أسماك الرر

03 02 29 00

_ _ غيرها

اإلجراء

بالريسا )

فئة الرسم

إعفاء
إعفاء

.........

(رربوت) (بيسرا ماكسيما)

.....

إعفاء
إعفاء

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

_ سمممك رونممه (مممن نمموع ثونممو ) الرونممة الوثابممة او

"كارسمموونو "

بونير مو مخطممط الممبطن (ايوثينممو

بيالمممممي ) ،ب سممممرثاء احشمممماء السمممممك الصممممالحة

لاكل الداخلة فمي البنمود الفرعيمة 0302.91المي

:030299
03 02 31 00

_ _ سمك رونة بيضاء (ثونو

االلونجا)

إعفاء

03 02 32 00

_ _ سمك رونة ذات زعانف صفراء (ثونو

إعفاء

03 02 33 00

_ _ سمك وثاب أو بونيرو مخطط

البطن.

إعفاء

03 02 34 00

_ _ سمك رونة ذات عيون كبيرة Bigeye

البكار )

(ثونو  ،أوبسو )

03 02 35 00

..

03 02 36 00

.

_ _ سمممك رونممة االطلنطممي والمحمميط الهممادي ذات

زعانف

زرقاء (ثونمو

إعفاء

ثماينو  ،ثونمو

أورينرمالي )

_ _ رونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونو
ماكويي)

إعفاء

إعفاء

_ _ غيرها :
03 02 39 10

_ _ _ سهوه (قباب) (ثونو

رنجل)

إعفاء

03 02 39 20

_ _ _ صده (شروي) (ثونو

أفين )

إعفاء

03 02 39 90

_ _ _ غيرها

إعفاء
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ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

_ سمممك رنجممة (كلوبيمما هممارنج  ،كلوبيمما باالسممي)،
سممممممك أنشممممموفة (انجمممممرولي ) ،سممممممك السمممممردين (
سمماردينيا بيلكمماردو

سمماردينوي ) ،وسمماردينال (مممن

نمموع سمماردينال) رنجممه ص م يرة أو اسممبرط (سممبرارو

سممممبرارو ) ،سمممممك أسممممقمري "ماكريممممل" (سممممكومبر

سممكومب_ ار  ،سممكومبر أوسرراألسمميكو  ،سممكومبر

جممابونيكو ) ،سمممك اسممقمري هنممدي (راسممررليجر)،
سمممك سممير (سممكومبرومورو ) ،سمممك اسمممقمري

صمممم ير (سمممممك سممممليمان) وسمممممك الممممرن مممممن نمممموع

(رراكمممممورو ) ،سممممممك ماكريمممممل وسممممممك كريفمممممال

(كممممرانك ) ،سمممممك كوبيمممما (راكيسممممنررون كانممممدوم)،

سممممك بمممومفرت فضمممي (بمممامبو ) ،سممممك صمممموري

المحمميط الهممادي (كول موالبي

سمميرا) ،سمممك صممورل(

دكممابررو ) ،سمممك كبلممين (مممالورو
سممممك أبمممو سممميف (اكسممميفيا

فيلوسممو )،

جالديمممو ) ،سممممك

الرونممممة الوثابممممة الشممممرقية (كاواكمممماوا ) (يوثينممممو

افينمممي ) ،سممممك بونيمممت (سممماردا) ،سممممك الممممرلين
"سممممك أوقيانوسمممي ضخم"،سممممك السممملفيم ،سممممك
الراموح (ايسريوفوريداي) ،باسرثناء احشاء السممك
الصممممممالحة لاكممممممل الداخلممممممة فممممممي البنممممممود الفرعيممممممة

 030291الي : 030299
03 02 41 00

_ _ سمك رنجة (كلوبيا هارنج  ،كلوبيا باالسي)

إعفاء

03 02 42 00

_ _ سمك أنشوفة (من نوع انجرولي )

إعفاء

03 02 43 00

_ _ سمممممممممك سمممممممممردين ( سممممممممماردينيا بيلكممممممممماردو

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

ساردينوي ) ،وساردينال من نوع (سانردينال)

......

إعفاء

_ _ سممممممممممك أسمممممممممقمري "ماكريمممممممممل" (سكومبممممممممممر

سكومبمممم ار  ،سمممكومبر أوسرراألسممميكو  ،سمممكومبر

جابونيكو ) :

.........

إعفاء

03 02 44 10

_ _ _ سمك كنعد (دراك أو خباط)

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

إعفاء

03 02 44 20

_ _ _ سمك باغة

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

إعفاء

03 02 44 90

_ _ _ غيرها
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ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

_ _ سمك أسقمري "ماكريل" ص ير (سمك سليمان)
وسمك رن من نوع (رراكورو ) :

03 02 45 10

_ _ _ سمك بياض(حمام وخضره وصال)

03 02 45 20

_ _ _ سمك زبيدي أسود (حلوايوه)

03 02 45 90

_ _ _ غيرها

03 02 46 00

_ _ سمك كوبيا (راكيسنررون كاندوم)

03 02 47 00

....

إعفاء

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

إعفاء

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

إعفاء

_ _ سمك أبو سيف (اكسيفيا
_ _ غيرها

إعفاء

...

جالديو )

..

إعفاء

:

03 02 49 10

_ _ _ سمك زبيدي فضي

إعفاء

03 02 49 90

_ _ _ غيرها

إعفاء

_أسممماك مممن عائلممة برجماسمميروريدا ،يوكليكثيممداي،

جاديممممداي ،ماكروريممممدا ،ميالنونيممممدا ،ميرلوسمممميداي،

موريممممممممممممداي ،و ممممممممممممممورينوليبيديداي ،باسممممممممممممرثناء

احشاءالسممممك الصمممالحة لاكمممل الداخلمممة فمممي البنمممود
الفرعية 0302.91الي : 030299

03 02 51 00

_ _ سمك قد (جمادو

03 02 52 00

_ _ سمك حدوق (ميالنو جرامو

وجادو

مموروا أو جمادو

ماكروسيفالو )

أوجماك

...

فيرن )

ايكلفينو )

إعفاء

.........

إعفاء

03 02 53 00

_ _ سمك أسود (بوالكيو

03 02 54 00

_ _ سمك نازلي من نوع (ميرلوكيو

03 02 55 00

_ _ سمك أالسكا بوالك (ثيراج ار كالكوجراما)

03 02 56 00

_ _ سمممممممممممممممممك قممممممممممممممممد أزرق (ابمممممممممممممممميض أزرق)

إعفاء

ويوروفيك )

......

(مايكروميسيسممرو  ،بوراسممو ،مايكروميسيسممرو
أوسررالي )

03 02 59 00

_ _ غيرها

إعفاء

إعفاء
إعفاء

....
..........................................
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إعفاء

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

_ سممممك بلطمممي (ممممن نممموع أوريممموكرومي ) ،سمممممك

سلممممممور (ممممممن أنممممممواع بانجمممممماسيو  ،سيلممممممورو ،

كالريمممممممممما  ،ايكرالممممممممممورو ) ،سمممممممممممك شبمممممممممموط
(سممممممممممممممبرينو  ،كاراسمممممممممممممميو

كاراسمممممممممممممميو ،

سمممممممممرينوفارينجودون ،آيدلممممممممممو  ،ممممممممممن نمممممممممموع
 ،ومممممممممن نممممممممموع سيرهينمممممممممو ،

هيبوفثممممممممالميكثي

ميلوفممارينجودون بيسممو  ،مممن أنمواع كممارال كممارال و
البيو ،أوسريوكيلو

هاسملري ،لبروبماربو

وميجالوبراما) سمك أنقليم

هموفيني

"ثعبان البحر" (من نموع

انجمويال) ،سمك البياض النيلي "سممك نهمر النيمل"
(الر

نيلموريكو ) ،سممك أر

الثعبمان (ممن نموع

رشان مما) ،باسممرثناء احشمماء السمممك الصممالحة لاكممل
الداخلممممممة فممممممي البنممممممود الفرعيممممممة 0302.91الممممممي

:030299
03 02 71 00

_ _ سمك بلطي (من نوع أوريوكرومي )

03 02 72 00

_ _ سمك سلور (من أنواع بانجاسيو ،

سيلورو  ،كالريا  ،ايكرالورو
03 02 73 00

_ _ سمك شبوط (سبرينمو

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

إعفاء
إعفاء

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

كماربيمو ،كاراسيمو

كاراسمميو  ،سممرينوفارينجودون ،آيدلممو  ،مممن
هيبموفمثممممممممممالميكثي

نممممممممموع

 ،ومممممممممممن نمممممممممموع

سيرهينمممممو  ،ميلوفممممارينجودون بيسممممو  ،مممممن
أنمممممواع كمممممارال كمممممارال و البيمممممو ،أوسمممممريوكيلو

هاسلري ،لبروباربو
03 02 74 00

_ _ سمك أنقلي

03 02 79 00

_ _ غيرها

هوفيني وميجالوبراما).

"ثعبان البحر" (انجويال)

إعفاء

.

إعفاء

..

إعفاء

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

_ أسماك اخر ،باسرثناء احشاء السمك الصالحة

لاكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91الي

:030299
03 02 81 00

_ _ قرم كلب البحر وغيره من سمك القرم

03 02 82 00

_ _ سمممك شممفنين البحممري (لخمممة) وسمممك مفلط ممح

طمويل المذيل (راجيداي)

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

03 02 83 00

_ _ سمك أبوسن (من نوع ديسوسريكو )

03 02 84 00

(من نوع ديسنرراركو )

_ _ سمك قارو
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...

إعفاء
إعفاء

.........

إعفاء

...

إعفاء

ق1:

ف3:
البند

رمزالنظام المنسق

الصممممممممممممنف

03 02 85 00

_ _ سمك سيبريم (شعوميات مثل شمعم ،سمبيطي،

اإلجراء

نهام ،فسكر ،قرقفان ،كوفر) (سباريداي)

........

فئة الرسم

إعفاء

_ _ غيرها :
03 02 89 10

_ _ _ سمك همامور) (groupersمثمل " برطمام ،
شنينو  ،قطو  ،ناجل  ،السمان"

إعفاء

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

03 02 89 20

_ _ _ سمك شعري (شعور)

03 02 89 30

_ _ _ سمك حمراء ( مثل عصمودي)

03 02 89 40

_ _ _ سمك نقرور

03 02 89 50

_ _ _ سمك بوري مثل "ميد وبياح"

03 02 89 60

_ _ _ سمك صافي

03 02 89 70

_ _ _ سمك باراكودا (عقام ،دويلمي ،قد)

03 02 89 80

_ _ _ سمك شماهي )سيانيدايي)

03 02 89 90

_ _ _ غيرها

إعفاء

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

إعفاء
إعفاء

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

إعفاء
إعفاء

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

إعفاء

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

إعفاء
إعفاء

...........

_ أكباد وبيض وغدد رذكير وزعانف ورؤو

وذيول وحويصالت (مثانات هوائية) وغيرها من
احشاء األسماك الصالحة لاكل:

إعفاء

03 02 91 00

_ _ أكباد وبيض وغدد رذكير

03 02 92 00

_ _ زعانف أسماك قرم

إعفاء

03 02 99 00

_ _ غيرها

إعفاء

اسماك مجمدة عدا الشرائح وغيرها من لحوم

03.03

االسماك المذكورة في البند . 03.04

_ سمك من فصيلة السلمون ،باسرثناء احشاء

السمك الصالحة لاكل الداخلة في البنود الفرعية

 0303.91الي :030399
03 03 11 00

_ _ سمممممممممممممك سمممممممممممملمون سمممممممممممموكي (سمممممممممممملمون

أحمر)"أنكوهمنكمو
03 03 12 00

نيركا"

%5

...........

_ _ أسماك أخمر ممن سلممون الممحيمط المهمادي
(ونكورهينوك

وأونكورهينوك

غوربشما أونكمورهينكمو

رشاورشما ،أونمكمورهينموكم

كيسممممممممممممممورم و أونكورهينمممممممممممممموك

وأونكورهينوكم

ردور
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)

..

كيثما،

ماسممممممممممممممو

%5

ق1:

ف3:
البند

رمزالنظام المنسق

الصممممممممممممنف

03 03 13 00

_ _ سمممملمون األطلنطممممي (سالموسمممماالر) وسمممملمون

الدانموب (هوكوهوكو)
03 03 14 00

%5

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

_ _ سمممممك ررورمممما ( سممممالموررورا ،أونكورهينمممموك

ميكي ،

أونكورهينممممممممموك

اجوابونيرا

وأونكورهينوك
_ _ غيرها

كالركمممممممممي ،أونكورهينممممممممموك
%5

أونكورهينوك

03 03 19 00

اإلجراء

فئة الرسم

جيالي ،اونكورهينوك
كريزوجاسرر)

اباشي

..........

%5

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

_ سممممك بلطمممي (ممممن نممموع أوريممموكرومي ) ،سمممممك

سلممممممور (ممممممن أنممممممواع بانجمممممماسيو  ،سيلممممممورو ،

كالريمممممممممما  ،ايكرالممممممممممورو ) ،سمممممممممممك شبمممممممممموط
(سممممممممممممممممبرينو  ،كاراسمممممممممممممممميو

كاراسمممممممممممممممميو ،

سمممممممممممرينوفارينجودون ،آيدلممممممممممممو  ،ممممممممممممن نممممممممممموع
 ،ومممممممممن نممممممممموع سيرهينمممممممممو ،

هيبوفثممممممممالميكثي

ميلوفممارينجودون بيسممو  ،مممن أنمواع كممارال كممارال و
البيو ،أوسريوكيلو

هاسملري ،لبروبماربو

وميجالوبراما) سمك أنقليم

هموفيني

"ثعبان البحر" (من نموع

انجمويال) ،سممك البيماض النيلمي "سممك نهمر النيمل"
(الر

نيلموريكو ) ،سممك أر

الثعبمان (ممن نموع

رشان مما) (باسممرثناء احشمماء السمممك الصممالحة لاكممل
الداخلمممممة فمممممي البنمممممود الفرعيمممممة  0303.91المممممي

:030399
03 03 23 00

_ _ سمك بلطي (من نوع أوريوكرومي )

03 03 24 00

_ _ سمك سلور (من أنواع بانجاسيمو ،

سيلمورو  ،كالريا  ،ايكرالورو )
03 03 25 00

.....

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

%5

_ _ سممك شبموط ( من أنواع سبرينو ،

كاراسيو

كاراسيو  ،سرينوفارينجودون ،آيدلمو

و من أنواع هيبوفثالميكثي

و سيرهينمو

و

ميلوفارينجودون بيسو  ،من أنواع كارال كارال و
البيو ،أوسريوكيلو

و ميجالوبراما)
03 03 26 00

%5

_ _ سمك أنقلي

هاسلري ،لبروباربو

"ثعبان البحر" (انجويال)
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%5

هوفيني
.......

%5

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

03 03 29 00

_ _ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5

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

_ أسمممماك مفلطحمممة (بلورونيكريمممد أي ،بوثيمممداي أو

سينوجلوسممممممممممميداي ،سممممممممممموليداي سمممممممممممكوفثالميداي

وسممميثاريداي) ،باسمممرثناء احشممماء السممممك الصمممالحة
لاكممل الداخلممة فممي البن مود الفرعي مة  0303.91الممي

:030399
03 03 31 00

_ _ سممممممممك قفنمممممممدر ( رينهمممممممار دريمممممممو

جلوسممممموداي  ،هيبمممممو جلوسمممممو
سرينو ليبي )

هيبوجلوسو
03 03 32 00

_ _ سمك هوشع (بلورنكر

03 03 33 00

_ _ سمك موسى (سوليا)

03 03 34 00

_ _ سمك الرمر

03 03 39 00

_ _ غيرها

هيبمممممممو

هيبوجلوسمممممو ،

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

بالريسيا)

..

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

"رمربموت" (بسمرما ماكسميممما )

%5
%5
%5

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

_ سمممك رونممة (مممن جممن

%5
%5

ثونممو ) ،الرونممة الوثابمة

"كمممممارون "

أو بونيرمممممو مخطمممممط المممممبطن (ايثينمممممو

بيالمي ) ،باسرثناء احشاء السممك الصمالحة لاكمل
الداخلممممممة فممممممي البنممممممود الفرعيممممممة  0303.91الممممممي

:030399
03 03 41 00

_ _ سمك رونة بيضاء (رونو

03 03 42 00

_ _ سمك رونة ذات زعمانمف صمفمراء (رمونمو
الباكار )

االلونجا)

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

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

03 03 43 00

_ _ سمك بونيرو مخطط البطن

03 03 44 00

_ _ سمك رونة ذات عيون كبيرة Bigeye

(ثونو
03 03 45 00

اوبسو )

_ _ رونممة المحمميط األطلنطممي والمحمميط الهممادي ذات

أورينرالي )

ثمممممممانيو  ،ثونمممممممو

%5
%5

%5

.........

_ _ رونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونو

ماكويي)

%5

...

زعمممممممانف زرقممممممماء (ثونمممممممو
03 03 46 00

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

%5

%5

..

_ _ غيرها :
03 03 49 10

_ _ _ سهوه (قباب) (ثونو

رنجل)

03 03 49 20

_ _ _ صده (شروي) (ثونو

أفين )

03 03 49 90

_ _ _ غيرها

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

%5

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

%5

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

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

_ سمممك رنجممة (كلوبيمما هممارنج  ،كلوبيمما باالسممي)،

سمك أنشوفة (من نوع انجرولي ) ،سمك سردين (

سمماردينيا بيلكمماردو

سمماردينوي ) ،وسمماردينال مممن

نوع (سمانردينال) رنجمه صم يرة أو اسمبرط (سمبرارو

سممممبرارو ) ،سمممممك أسممممقمري "ماكريممممل" (سممممكومبر
سممممكومب ار  ،سممممكومبر أوسرراألسمممميكو  ،سممممكومبر

جممابونيكو ) ،سمممك أسممقمري هنممدي (راسممررليجر)،
سمممك سممير (سممكومبرومورو ) ،سمممك أسمممقمري

صمممم ير "سمممممك سممممليمان" وسمممممك الممممرن مممممن نمممموع
(رراكممممورو ) ،سمممممك أسممممقمري وسمممممك كريفممممال

(كممممرانك ) ،سمممممك كوبيمممما (راكيسممممنررون كانممممدوم)،

سممممك بمممومفرت فضمممي (بمممامبو ) ،سممممك صمممموري

المحمميط الهممادي (كول موالبي

سمميرا) ،سمممك صممورل(

دكممابررو ) ،سمممك كبلممين (مممالورو

( سمممك أبممو سمميف (اكسمميفيا

فيلوسممو )،

جالديممو ) ،سمممك

الرممممممون الوثابممممممة الشممممممرقية "كاواكمممممماوا" (يوثينممممممو

افينممي ) ،سممممك أسممقمري "بينيمممت" (سمماردا) ،سممممك
الم مرلين "سمممك أوقيانوسممي ضخم"،سمممك السمملفيم،

سمك الراموح (ايسمريوفوريداي) ،باسمرثناء احشماء
السمممك الصممالحة لاكممل الداخلممة فممي البن مود الفرعي مة

 0303.91الي :030399
03 03 51 00

_ _ سمك رنجة (كلوبيا هارنج  ،كلوبيا باالسي)

03 03 53 00

_ _ سممممممممك سمممممممردين ( سممممممماردينيا بيلمممممممك_اردو

ساردينوي )،

وساردينال من نوع (سانردينال)

%5

%5
.........

_ _ سمك أسقمري "ماكريل" (سمكومبر سمكومب ار ،
سكومبر أوسرراألسيكو  ،سكومبر جابونيكو ) :

03 03 54 10

_ _ _ سمك كنعد (دراك أو خباط)

03 03 54 20

_ _ _ سمك باغة

03 03 54 90

_ _ _ غيرها

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

%5

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

%5

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

%5

_ _ سمك ماكريل ص ير (سمك سليمان) وسمك

رن من نوع (رراكورو ) :
03 03 55 10

_ _ _ سمك بياض (حمام وخضره وصال)
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.....

%5

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

03 03 55 20

_ _ _ سمك زبيدي .أسود (حلوايوه)......

03 03 55 90

_ _ _ غيرها

03 03 56 00

_ _ سمك كوبيا (راكيسنررون كاندوم)

03 03 57 00

_ _ غيرها

%5
%5

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

_ _ سمك أبو سيف (اكسيفيا

فئة الرسم

..........

%5

.

%5

جالديو )

:

03 03 59 10

 ---سمك زبيدي فضي

%5

03 03 59 90

 ---غيرها

%5

_ سممممك ممممن عائلمممة برجماسممميروريدا ،يوكلكثيمممداي،

جاديمممممداي ،ماكروريمممممدا ،ميالنونيمممممدا ،موريممممممداي،و

مورينوليبيمديمداي ،باسرثناء احشاء السمك الصالحة

لاكل الداخلمة فمي البنمود الفرعيمة  0303.91المي

:030399
03 03 63 00

_ _ سمك قد (جمادو

03 03 64 00

_ _ سمك حدوق (ميالنو جرامو

وجادو

مموروا أو جمادو

ماكروسيفالو )

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

03 03 65 00

_ _ سمك أسود (بوالكيو

03 03 66 00

_ _ سمك نازلي من نوع (ميرلوكيو

ويوروفيك )

أوجماك

ايكلفينو )

فيرن )

.

%5

..

%5

.....

03 03 67 00

_ _ سمك أالسكا بوالك (ثيراجا كالكوجراما)

03 03 68 00

_ _ سمممممممممممممممممك قمممممممممممممممممد أزرق (ابممممممممممممممممميض أزرق)

...

(مايكروميسيسمممرو  ،بوراسمممو ،مايكروميسيسمممرو
أوسررالي )
03 03 69 00

_ _ غيرها

%5
%5

%5

%5

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

%5

_ أسماك اخر ,باسرثناء احشاء السمك الصالحة

لاكل الداخلة في البنود الفرعية  0303.91الي

:030399
03 03 81 00

_ _ قرم كلب البحر وغيره من سمك القرم

03 03 82 00

_ _ سمك شفنين البحري وسمك مفلطمح طمويل

الذيمل (راجيداي)

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

03 03 83 00

_ _ سمك أبوسن (من نوع ديسوسريكو )

03 03 84 00

(من نوع ديسنرراركو )

_ _ سمك قارو
_ _ غيرها :
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....

%5

%5
%5
..

%5

ق1:

ف3:
البند

رمزالنظام المنسق

الصممممممممممممنف

03 03 89 10

_ _ _ سمك هامور) (groupersمثل " برطام ،

03 03 89 20

_ _ _ سمك شعري (شعور)

03 03 89 30

_ _ _ سمك حمراء( مثل عصمودي)

03 03 89 40

_ _ _ سمك نقرور

03 03 89 50

_ _ _ سمك بوري مثل "ميد وبياح"

03 03 89 60

_ _ _ سمك صافي

03 03 89 70

_ _ _ سمك باراكودا (عقام ،دويلمي ،قد)

03 03 89 80

_ _ _ سمك شماهي )سيانيدايي)

اإلجراء

شنينو  ،قطو  ،ناجل  ،السمان"

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

فئة الرسم

%5
%5
%5

......

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

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

%5
%5
%5

.

%5

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

%5

_ _ _ غيرها :
03 03 89 91

_ _ _ _ سمممك سمميبريم (شممعوميات مثممل شممعم،
سبيمطمي،

نهمممممممممام ،فسمممممممممكر ،قرقفمممممممممان ،كممممممممموفر)

(سباريداي)
03 03 89 99

%5

....

_ _ _ _ غيرها

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

%5

_ أكباد وبيض وغدد رذكير وزعانف ورؤو

وذيول و حويصالت (مثانات هوائية) وغيرها من
احشاء األسماك الصالحة لالكل:

03.04

03 03 91 00

_ _ أكباد وبيض وغدد رذكير

%5

03 03 92 00

_ _ زعانف أسماك قرم

%5

03 03 99 00

_ _ غيرها

%5

شرائح سمك وغيرهما ممن لحموم األسمماك (وان كانمت
مفرومة) ،طازجة أو مبردة أو مجمدة.
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ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

_ شرائح طازجة أو مبردة من سمك بلطي (من نموع

أوريممممممموكرومي ) ،سممممممممك سممممممملور (ممممممممن أنمممممممواع

بانجاسيو  ،سميلورو  ،كالريما  ،ايكرمالورو )،
سمممممممممممممك شبمممممممممممموط (سمممممممممممبرينو  ،كاراسممممممممممميو ،

سمممممممممممرينوفارينجودون ،آيدلممممممممممممو  ،ممممممممممممن نممممممممممموع
 ،ومممممممممن نممممممممموع سيرهينمممممممممو ،

هيبوفثممممممممالميكثي

ميلوفممارينجودون بيسممو  ،مممن أنمواع كممارال كممارال و
هاسملري ،لبروبماربو

البيو ،أوسريوكيلو

وميجالوبراما) سمك أنقليم

هموفيني

"ثعبان البحر" (من نموع

انجمويال) ،سمك البياض النيلي "سممك نهمر النيمل"
(الر

رشانما)

نيلموريكو ) ،سممك أر

الثعبمان (ممن نموع

03 04 31 00

_ _ سمك بلطي (من نوع أوريوكرومي )

03 04 32 00

_ _ سمممممممك سمممممملور (مممممممن أنممممممواع بانجاسمممممميو ،

سيملمورو  ،كالريا  ،ايكرالورو )
03 04 33 00

....

..

_ _ سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (الر

نيلوريكو )
03 04 39 00

%5

_ _ غيرها

%5
%5

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

%5

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

_ شرائح طازجة أو مبردة من أسماك أخر:
03 04 41 00

_ _ سلمون المحيط الهادي (اونكورهينموكم
ونكورهينوك

وأونكورهينممممممموك

غوربشا أونكمورهينكمو

نركما،

كيثمما،

رشاورشممممممما ،أونكورهينممممممموك

كيسممورم وأونكورهينمموك

ماسممو وأونكورهينوك مم

ردور ) ،سلمون المحيط االطلسمي (سالموسماالر)
وسلممون الدانموب (هوكوهوكو)

03 04 42 00

......

_ _ سمممممك ررورمممما ( سممممالموررورا ،أونكورهينمممموك

ميكمممي  ،أونكورهينممموك

اجوابونيرما أونكورهينوك
اباشمي وأونكورهينوك
03 04 43 00

%5

كالركمممي ،أونكورهينممموك
جميالي ،اونكمورهينوكمم

كريزوجاسرر)

...........

_ _ أسماك مفلطحة (بلورونيكريمد أي ،بموثميمداي أو
سينوجلموسيممداي ،سوليمداي سكوفمثمالميمداي

وسيثاريداي)

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

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

03 04 44 00

اإلجراء

_ _ سمك من عائلة برجماسيرورميمدا ،جماديممداي،

ماكروريمممممممممممممدا ،ميالنونيمممممممممممممدا ،موريمممممممممممممداي،و

فئة الرسم

%5

مورينوليبيديداي...

جالديو )

03 04 45 00

_ _ سمك ابو سيف (اكسيفيا

03 04 46 00

_ _ سمك أبوسن (من نوع ديسوسريكو )

03 04 47 00

_ _ قرم كلب البحر وأسماك قرم أخر

03 04 48 00

_ _ سمك الشفنين (اللخمة) سمك

03 04 49 00

_ _ غيرها

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

........

%5
%5
%5
%5

السفن(راجيدايي).....

%5

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

_ غيرها ،طازجة أو مبردة:
03 04 51 00

_ _ سمممك بلطممي (مممن نمموع أوريمموكرومي ) ،سمممك

سلممممممور (ممممممن أنممممممواع بانجمممممماسيو  ،سيلممممممورو ،

كالريمممممممممما  ،ايكرالممممممممممورو ) ،سمممممممممممك شبمممممممممموط
(سممممممممممممممممبرينو  ،كاراسمممممممممممممممميو

كاراسمممممممممممممممميو ،

سمممممممممممرينوفارينجودون ،آيدلممممممممممممو  ،ممممممممممممن نممممممممممموع
 ،ومممممممممن نممممممممموع سيرهينمممممممممو ،

هيبوفثممممممممالميكثي

ميلوفممارينجودون بيسممو  ،مممن أنمواع كمارال كممارال و
البيو ،أوسريوكيلو

هاسملري ،لبروبماربو

وميجالوبراما) سمك أنقليم

هموفيني

%5

"ثعبان البحر" (من نموع

انجمويال) ،سمك البياض النيلي "سممك نهمر النيمل"
(الرم

رشانما)

نيلمموريكو ) ،سمممك أر

الثعبممان (مممن نمموع

03 04 52 00

_ _ فصيلة السلمون (سالمونيداي)

03 04 53 00

_ _ سممممك ممممن عائلمممة برجماسممميروريدا ،جاديمممداي،

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

ماكروريدا ،ميالنونيدا ،موريداي،و مورينوليبيديداي
جالديو )

03 04 54 00

_ _ سمك ابو سيف (اكسيفيا

03 04 55 00

_ _ سمك أبوسن (من نوع ديسوسريكو )

03 04 56 00

_ _ قرم كلب البحر وأسماك قرم أخر

03 04 57 00

_ _ سمك الشفنين (اللخمة) وسمك

..........

...

%5

%5
%5
%5
%5
%5

السفن(راجيدايي)....

_ _ غيرها :
03 04 59 10

_ _ _ سمك هامور

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

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

03 04 59 20

_ _ _ سمك شعري (شعور)

03 04 59 90

_ _ _ غيرها

اإلجراء

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

فئة الرسم

%5
%5

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

_ شممممرائح مجمممممدة مممممن سممممممك بلطممممي (مممممن نممممموع
أوريممممممموكرومي ) ،سممممممممك سممممممملور (ممممممممن أنمممممممواع

بانجاسيو  ،سميلورو  ،كالريما  ،ايكرمالورو )،
سمممممممممممممك شبمممممممممممموط (سمممممممممممبرينو  ،كاراسممممممممممميو ،

سمممممممممممرينوفارينجودون ،آيدلممممممممممممو  ،ممممممممممممن نممممممممممموع
 ،ومممممممممن نممممممممموع سيرهينمممممممممو ،

هيبوفثممممممممالميكثي

ميلوفممارينجودون بيسممو  ،مممن أنمواع كممارال كممارال و
البيو ،أوسريوكيلو

هاسملري ،لبروبماربو

وميجالوبراما) سمك أنقليم

هموفيني

"ثعبان البحر" (من نموع

انجمويال) ،سمك البياض النيلي "سممك نهمر النيمل"
(الر

رشانما):

الثعبمان (ممن نموع

نيلموريكو ) ،سممك أر

03 04 61 00

_ _ سمك بلطي (من نوع أوريوكرومي )

03 04 62 00

_ _ سمك سلور (من أنواع بانجاسيو ،

سيملمورو  ،كالريا  ،ايكرالورو

%5

.....

%5

.........

03 04 63 00

_ _ سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (الر

03 04 69 00

_ _ غيرها

%5

نيلوريكو )

%5

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

_ شممممممممرائح مجمممممممممدة مممممممممن سمممممممممك مممممممممن عائلممممممممة

برجماسمميروريدا ،جاديممداي ،ماكروريممدا ،ميالنونيممدا،
مورينوليبيديداي :

موريداي،و

03 04 71 00

_ _ سمك قد (جادو

03 04 72 00

_ _ سمك حدوق (ميالنو جرامو

وجادو

موروا أو جممادو

ماكروسيفالو )

%5

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

03 04 73 00

_ _ سمك أسود (بوالكيو

03 04 74 00

_ _ سمك نازلي من نوع (ميرلوكيو

ويوروفيك )

أوجمماك

ايكلفينو )

فيرن )

..

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

%5
%5
%5

.....

03 04 75 00

_ _ سمك أالسكا بوالك (ثيراجا كالكوجراما)

03 04 79 00

_ _ غيرها

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

_ شرائح مجمدة من أسماك أخر :
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.....

%5
%5

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

03 04 81 00

اإلجراء

_ _ سلمون المحيط الهادي (اونكمورهينوكم
ونكورهينوك

وأونكورهينممممممموك

غوربشا أونكمورهينكممو

فئة الرسم

نركما،

كيثما،

رشاورشممممممما ،أونكورهينممممممموك

كيسورم و أونكورهينوك

ماسمو وأونكورهينموك

ردور ) ،سلمون المحيط االطلسمي (سالموسماالر)
وسلممون الدانموب (هوكوهوكو)

03 04 82 00

_ _ سمممممك ررورمممما ( سممممالموررورا ،أونكورهينمممموك
ميكي ،

أونكورهينممممممممموك

اجوابونيرما

كالركمممممممممي ،أونكورهينممممممممموك
%5

أونكورهينوك

جيالي ،اونكمورهينوكم

وأونكورهينمممممممممممممممممممممممممموك

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

03 04 83 00

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

%5

اباشمي

كريزوجاسممممممممممممممممممممممممممرر)

_ _ سمك مفلطح (بلمورونيكريمد أي ،بمموثيمداي أو
سينوجلموسيمداي ،سوليمداي سكموفثمالميمداي

وسيثاريداي)

%5

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

جالديو )

03 04 84 00

_ _ سمك ابو سيف (اكسيفيا

03 04 85 00

_ _ سمك أبوسن (من نوع ديسوسريكو )

03 04 86 00

_ _ سمك الرنجة (كلوبيا هارجن  ،كلوبيا باالسي

.

%5

....

%5
%5

)

03 04 87 00

ثونممو ) ،أو الرونممة

_ _ سمممك رونممة (مممن جممن

الوثابمممممة أو بونيمرممممممو مخطمممممط المممممبطن (ايثينممممممو

"كارمونم " بيالمي )
03 04 88 00

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

_ _ قرم كلب البحر وأسماك قرم أخر و سمك

%5
%5

الشفنين (اللخمة) وسمك السفن(راجيدايي)

_ _ غيرها :
03 04 89 10

_ _ _ سمك هامور

03 04 89 20

_ _ _ سمك شعري (شعور)

03 04 89 90

_ _ _ غيرها

%5

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

%5
%5

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

_ غيرها ،مجمدة :
03 04 91 00

_ _ سمك أبو سيف ( اكسيفيا

03 04 92 00

_ _ سمك أبوسن (ديسوسريكو )
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جالديو )

...

%5

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

%5

ق1:

ف3:
البند

رمزالنظام المنسق

الصممممممممممممنف

03 04 93 00

_ _ سمك بلطي (من نموع أوريموكرومي ) ،سمممك

اإلجراء

فئة الرسم

سلممممممور (ممممممن أنممممممواع بانجمممممماسيو  ،سيلممممممورو ،

كالريمممممممممما  ،ايكرالممممممممممورو ) ،سمممممممممممك شبمممممممممموط
(سممممممممممممممممبرينو  ،كاراسمممممممممممممممميو

كاراسمممممممممممممممميو ،

سمممممممممممرينوفارينجودون ،آيدلممممممممممممو  ،ممممممممممممن نممممممممممموع
 ،ومممممممممن نممممممممموع سيرهينمممممممممو ،

هيبوفثممممممممالميكثي

ميلوفممارينجودون بيسممو  ،مممن أنمواع كممارال كممارال و
البيو ،أوسريوكيلو

هاسملري ،لبروبماربو

وميجالوبراما) سمك أنقليم

هموفيني

%5

"ثعبان البحر" (من نموع

انجمويال) ،سمك البياض النيلي "سممك نهمر النيمل"
(الر

رشانما)

نيلموريكو ) ،سممك أر

الثعبمان (ممن نموع

03 04 94 00

_ _ سمك أالسكا بوالك (ثيراجا كالكوجراما)

03 04 95 00

_ _ أسماك من عائلمة برجمماسيروريمدا ،جماديمداي،

...

%5

ماكروريدا ،ميالنونيدا ،موريداي،و

مورينوليبيديداي ،عدا سمك أالسكا بوالك (ثيراجا

%5

كالكوجراما)
03 04 96 00

_ _ قرم كلب البحر وأسماك قرم أخر

03 04 97 00

_ _ سمك الشفنين (اللخمة) وسمك

03 04 99 00

_ _ غيرها

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

%5
%5

السفن(راجيدايي).....

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

%5

أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملمح ،أسمماك

03.05

مدخنمممة ،وان كانمممت مطبوخمممة قبمممل أو أثنممماء عمليمممة

الرمممدخين؛ دقيمممق وسمممميد ومكمممرالت سممممك صمممالحة

لالسرهالك البشري.
03 05 10 00

_ دقيممممق وسممممميد وكريممممات سمممممك مكرلممممة صممممالحة

لالسرمهمالك البشري
03 05 20 00

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

_ أكباد و بيض وغدد رذكير ،من أسماك مجففمة أو
مدخنة أو مملحة أو في ماء مملح

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

_ شرائح سمك ،مجففة أو مملحة أو في ماء
مملح ،ولكن غير مدخنة:
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%5
%5

ق1:

ف3:
البند

رمزالنظام المنسق

الصممممممممممممنف

03 05 31 00

_ _ سمممك بلطممي (مممن نمموع أوريمموكرومي ) ،سمممك

اإلجراء

فئة الرسم

سلممممممور (ممممممن أنمممممواع بانجاسممممميو  ،سيلممممممورو ،

كمالريما  ،ايكرالورو ) ،سمك شبوط (سبرينممو
كماربيمممممممممممممممممممو ،كاراسمممممممممممممممممميو

كماراسيمممممممممممممممممممو ،

سرينموفمارينجمممممممممممودون ،آيممممممممممدلو  ،مممممممممممن نممممممممممموع
 ،ومممممممممن نمممممممموع سممممممميرهينو ،

هيبوفثمممممممالميكثي

ميلوفارينجمودون بيسمو
البيو ،أوسريوكيلو

 ،من أنواع كمارال كمارال و

هاسملري ،لبروبماربو

وميجالوبراممما)) ،سمممك أنقلي مم

هموفيني

%5

"ثعبممان البحممر" (مممن

نمموع انج ممويال) ،سمممك البيمماض النيل مي "سمممك نهممر
نيلمممموريكو ) ،سمممممك أر

النيمممل" (الرممم

(من نوع رشانما)

03 05 32 00

الثعبمممان

_ _ أسماك من عائلة برجمماسيروريمدا ،جمماديمداي،

ماكروريمممممممممممممدا ،ميالنونيمممممممممممممدا ،موريمممممممممممممداي،و

%5

مورينوليبيديداي...

_ _ غيرها :
03 05 39 10

_ _ _ سمك قرم (عوال)

03 05 39 90

_ _ _ غيرها

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

%5
%5

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

_ سمممك مممدخن ،بممما فيهمما الش مرائح ،عممدا فض ممالت

السممك الصالحة لاكل :
03 05 41 00

_ _ سلمون المحيط الهادي ( اونكورهينموك
نركا ،أونكورهينوك

غوربشا ،وأونكورهينمموك

كيرممممما ،وأونكورهينممممموك

هينممممممممموك

رشاويرشممممما ،واونكمممممور

كيسممممممممورم وأونكورهينمممممممموك

وأونكورهينممممممممموك

ردور ) ،سلممممممممممون االمحمممممممميط

االطلسي وسلممون الدانموب (هوكوهوكو)

03 05 42 00

ماسممممممممو

_ _ سمك رنجة (كلوبيا هارنج

.....
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%5

.....

وكلوبيا باالسي)

%5

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

03 05 43 00

_ _ سمممممك ررورمممما ( سممممالموررورا ،أونكورهينمممموك

ميكي ،

أونكورهينممممممممموك

اجوابونيرما

كالركمممممممممي ،أونكورهينممممممممموك
%5

أونكورهينوك

وأونكورهينوك
03 05 44 00

اإلجراء

فئة الرسم

جيالي ،اونكمورهينموك
كريزوجاسرر)

اباشمي

.......

_ _ سمك بلطي (من نموع أوريموكرومي ) ،سمممك

سلمور

(من أنمواع بانجماسيو  ،سيلمورو  ،كالريما ،

ايكرالممممممممورو ) ،سمممممممممك شبمممممممموط (سمممممممبرينو ،

كاراسمممممممممميو

كاراسمممممممممميو  ،سممممممممممرينوفارينجودون،

آيدلممممو  ،ممممن نممموع هيبوفثمممالميكثي

 ،وممممن نمممموع

سيرهينمو  ،ميلوفارينجودون بيسو  ،ممن أنمواع
كمممممارال كمممممارال و البيمممممو ،أوسمممممريوكيلو

لبروبممماربو

هاسممممملري،

%5

هممموفيني وميجالوبرامممما) سممممك أنقليمممم

"ثعبان البحمر" (ممن نموع انجممويال) ،سممك البيماض
النيلي "سمك نهر النيل" (الر

أر
03 05 49 00

الثعبان (من نوع رشانما).

_ _ غيرها

نيلموريكو ) ،سممك

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

%5

_ أسماك مجففة ،عدا فضالت السمك الصالحمة

لاكمل ،وان كانت مملحة ،ولكن غير مدخنة:
03 05 51 00

_ _ سمك قد (جادو
جادو

مورهيا ،جادو

ماكرو سيفالو )
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أوجاك،

%5

ق1:

ف3:
البند

رمزالنظام المنسق

الصممممممممممممنف

03 05 52 00

_ _ سمك بلطي (من نموع أوريموكرومي ) ،سمممك

اإلجراء

فئة الرسم

%5

سلمور

(من أنمواع بانجماسيو  ،سيلمورو  ،كالريما ،

ايكرالمورو ) ،سممك شبموط (سبرينو ،
كاراسيو

 ،سرينوفارينجودون ،آيدلمو  ،من

نوع هيبوفثالميكثي

 ،ومن نموع سيرهينمو ،

البيو ،أوسريوكيلو

هاسلري ،لبروباربو

ميلوفارينجودون بيسو  ،من أنواع كارال كارال و

هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليم

"ثعبان

البحر" (من نوع انجمويال) ،سمك البياض النيلي

"سمك نهر النيل" (ال ر
أر
03 05 53 00

نيلموريكو ) ،سممك

الثعبان (من نوع رشانما).

_ _ أسممممممممممماك مممممممممممن عائلممممممممممة برجماسمممممممممميروريدا،

يوكليكثيممممداي ،جاديممممداي ،ماكروريممممدا ،ميالنونيممممدا،

موريمممداي ،و مممممورينوليبيديداي ،عمممدا أسمممماك القمممد

(جمممممادو

مممممموروا أو جمممممادو

ماكروسيفالو )
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أوجممممماك أوجممممادو

%5

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

03 05 54 00

اإلجراء

_ _ سمك رنجة (كلوبيا هارنج  ،كلوبيا

فئة الرسم

%5

باالسي) ،سمك أنشوفة (من نوع انجرولي )،

سمك سردين ( ساردينيا بيلكاردو

ساردينوي ) ،وساردينال من نوع (سانردينال)

سبرارو )،

رنجه ص يرة أو اسبرط (سبرارو

سمك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومب ار ،

سكومبر أوسرراألسيكو  ،سكومبر جابونيكو )،
سمك أسقمري هندي (راسررليجر) ،سمك سير

(سكومبرومورو ) ،سمك أسقمري ص ير

"سمك سليمان" وسمك الرن من نوع

(رراكورو ) ،سمك أسقمري وسمك كريفال

(كرانك ) ،سمك كوبيا (راكيسنررون كاندوم)،
سمك بومفرت فضي (بامبو ) ،سمك صوري

المحيط الهادي (كولوالبي

سيرا) ،سمك صورل(

دكابررو ) ،سمك كبلين (مالورو

( سمك أبو سيف (اكسيفيا

فيلوسو )،

جالديو ) ،سمك

الرون الوثابة الشرقية "كاواكاوا" (يوثينو

افيني ) ،سمك أسقمري "بينيت" (ساردا) ،سمك

المرلين "سمك أوقيانوسي ضخم"،سمك السلفيم،

سمك الراموح (ايسريوفوريداي)،
_ _ غيرها:
03 05 59 30

_ _ _ سمك األنشوفة (قاشع)

03 05 59 90

_ _ _ غيرها

%5

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

%5

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

_ أسماك مملحة ولكن غير مجففة وال مدخنة

وسمك في ماء مملح ،عدا أحشاء السمك
الصالحة لا كل :

03 05 61 00

_ _ سمك رنجة ( كلوبيا هارنج  ،كلوبياباالسي)

03 05 62 00

_ _ سمك قد (جادو

03 05 63 00

_ _ سمك األنشوفة (انجرولي )

جادو

مورها ،جادو

ماكرو سيفالو )
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.

أوجاك،

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

%5
%5
%5

ق1:

ف3:
البند

رمزالنظام المنسق

الصممممممممممممنف

03 05 64 00

_ _ سمممك بلطممي (مممن نمموع أوريمموكرومي ) ،سمممك

اإلجراء

فئة الرسم

سلمممممور (مممممن أنمممممواع بانجممممماسيو  ،سيلمممممورو ،

كالريما  ،ايكرالمورو ) ،سممك شبموط (سبرينو ،

 ،سمرينوفارينجودون ،آيدلممو  ،ممن نموع

كاراسيو

 ،ومممممممممن نممممممممموع سيرهينمممممممممو ،

هيبوفثممممممممالميكثي

ميلوفممارينجودون بيسممو  ،مممن أنمواع كممارال كممارال و
البيو ،أوسريوكيلو

هاسملري ،لبروبماربو

وميجالوبراما) سمك أنقليم

هموفيني

%5

"ثعبان البحر" (من نموع

انجمويال) ،سمك البياض النيلي "سممك نهمر النيمل"
(الر

رشانما).
03 05 69 00

نيلموريكو ) ،سممك أر

_ _ غيرها

الثعبمان (ممن نموع
%5

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

وذيول وحويصالت (مثانات

_ زعانف ورؤو

هوائية) وغيمرهما من احشاء السمك الصالحة لاكل:
03 05 71 00
03 05 72 00

_ _ زعانف سمك القرم
_ _ رؤو

سمك
03 05 79 00

%5

...

وذيول وحويصالت (مثانات هوائية)

%5

..

_ _غيرها

%5

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

قشمممريات ،وان كانمممت مقشمممورة ،حيمممة أو طازجمممة أو

03.06

مبممردة أو مجمممدة أو مجففممة أو مملحممة أو فممي ممماء

مملممح؛ قشممريات مدخنممة ،وان كانممت غيممر مقشممورة،
وان كانممت مطبوخممة قبممل أو أثنمماء عمليممة الرممدخين،

قشريات غير مقشورة ،مطبوخة بالبخمار أو مسملوقة
في المماء وأن كانمت مبمردة أو مجممدة أو مجففمة أو
مملحممة أو فممي ممماء مملممح؛ دقيممق وسممميد وكريممات

قشريات مكرلة صالحة لالسرهالك البشري.
_ مجمدة :
03 06 11 00

_ _ جراد بحر صخري "روك البسرر" ( بالينورو ،

بانوليرو

وجاسو )

......

03 06 12 00

_ _ عقارب بحر "البسرر" "(كركند) (هامارو

03 06 14 00

_ _ سرطانات (سلطعون  ،أو قبقب)

03 06 15 00

_ _ جراد بحر النرويج نوروي البسرر) (نيفروب

نورفيجيكو )

..
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إعفاء

).....

إعفاء

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

إعفاء
إعفاء

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

أو جمبري) المياه الباردة

03 06 16 00

_ _ ربيان ( قريد

03 06 17 00

_ _ ربيان( قريد

03 06 19 00

_ _ غيرها ،بما فيها دقيق وسميد ومكرمالت

(بندالو  ،كرنجون كرنجون)

أو جمبري) أخر

إعفاء

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

قشريمات رخوية صالحة لالسرهالك البشري

فئة الرسم

...

إعفاء
إعفاء

_ حية ،طازجة أو مبردة:
03 06 31 00

_ _ جراد بحر صخري" روك لوبسرر" وغيرة من

03 06 32 00

_ _ عقارب بحر "البوسرر"(كركند)(هامارو )

03 06 33 00

_ _ سرطانات (سلطعون  ،او قبقب)

03 06 34 00

_ _ عقارب بحر النرويج " نوروي

جراد البحر(بالينورو  ،بانوليرو

البسرر)(نيفروب

03 06 35 00

نورفيجيكو )

وجاسو

.......

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

إعفاء
إعفاء
إعفاء

...........

_ _ ربيان المياه الباردة ( قريد

(بندالو  ،كرنجون كرنجون)

).......

إعفاء

و جمبري)

إعفاء

....

و جمبري) أخر

03 06 36 00

_ _ ربيان( قريد

03 06 39 00

_ _غيرها ،بما فيها دقيق وسميد وكمريمات

إعفاء

......

مكرلة من قشريات صالحة لالسرهالك البشري

إعفاء

_ غيرها :
03 06 91 00

_ _ جراد بحر صخري "روك البسرر" وغيرة من

03 06 92 00

_ _ عقارب بحر "البسرر" (كركند)(هامارو )

03 06 93 00

_ _ سرطانات (سلطعون  ،او قبقب)

03 06 94 00

_ _ عقارب بحر النرويج "نوروي البسرر"

جراد البحر(بالينورو  ،بانوليرو

(نيفروب

نورفيجيكو )

وجاسو

)......
.......

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

إعفاء
إعفاء
إعفاء

...........

و جمبري) أخر

03 06 95 00

_ _ ربيان(قريد

03 06 99 00

_ _غيرها ،بما فيها دقيق وسميد وكمريمات

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

مكرلة من قشريات صالحة لالسرهالك البشري
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إعفاء

إعفاء

إعفاء

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

رخويات وان كانت منزوعة أصدافها ،حية أو طازجة

03.07

أو مبمممردة أو مجممممدة أو مجففمممة أو مملحمممة أو فمممي

مممماء مملمممح؛ رخويمممات مدخنمممة ،وان كانمممت منزوعمممة

أصممدافها ،وان كانممت مطبوخممة قبممل أو أثنمماء عمليممة

الردخين ،دقيق و سميد وكريات مكرلة من رخويات،
صالحة لالسرهالك البشمري

_ محار (:)Oysters
03 07 11 00

_ _ حي أو طازج أو مبرد

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

%5

03 07 12 00

_ _ مجمد

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

%5

03 07 19 00

_ _ غيرها

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

%5

_ محار مروحي الشكل ،من أجنا
كالمي

أو بالكوبكرين :

03 07 21 00

_ _ حي أو طازج أو مبرد

بكرن أو

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

%5

03 07 22 00

_ _ مجمد

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

%5

03 07 29 00

_ _ غيرها

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

%5

_ بلح البحر (ميريلو

أو بيرنا ) بجميع أنواعه :

03 07 31 00

_ _ حي أو طازج أو مبرد

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

%5

03 07 32 00

_ _ مجمد

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

%5

03 07 39 00

_ _ غيرها

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

%5

_ حبار و سبيدج:
03 07 42 00

_ _ حي أو طازج أو مبرد

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

%5

03 07 43 00

_ _ مجمد

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

%5

03 07 49 00

_ _ غيرها

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

%5

_ اخطبوط (اكروب ):
03 07 51 00

_ _ حي أو طازج أو مبرد

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

%5

03 07 52 00

_ _ مجمد

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

%5

03 07 59 00

_ _ غيرها

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

%5

03 07 60 00

_ حلزون (قواقع) ،عدا حلزون (قواقع)
البحر........
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%5

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

_ بطلينمممو

اإلجراء

فئة الرسم

و كوكمممل وأصمممداف محمممار "أم الحلمممول"

(ممممممن عائلمممممة اركيمممممداي ،اركريسممممميداي ،كارديمممممداي،

دوناسمممممممممممممممميداي ،هياريليممممممممممممممممداي ،مكرريممممممممممممممممداي،
ميزوديزماريداي ،مايداي ،سميليداي ،سولكورريداي،

سولينيداي ،رريداكنيداي و فينيريداي) :
03 07 71 00

_ _ حية أو طازجة أو مبردة

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

%5

03 07 72 00

_ _ مجمد

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

%5

03 07 79 00

_ _ غيرها

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

%5

_ أذن البحر "ابالون" (هاليوري ) ومحار مقارل

(سررومبو ) :
03 07 81 00

_ _ أذن البحر "ابالون" (هاليوري ) حية أو

طازجة أو مبردة

%5

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

03 07 82 00

_ _ محار مقارل (سررومبو ) حية أو طازجة أو

03 07 83 00

_ _ أذن البحر "ابالون" (هاليوري ) مجمدة

%5

03 07 84 00

_ _ محار مقارل (سررومبو ) مجمدة

%5

03 07 87 00

_ _ أذن البحر "ابالون" (هاليوري ) أخر

%5

03 07 88 00

_ _ محار مقارل (سررومبو ) أخر

%5

%5

مبردة

_ غيرها  ،بما فيها دقيق وسميد وكمريمات مكرلة،
صالحة لالسرهالك البشري:

03 07 91 00

_ _ حية أو طازجة أو مبردة

03 07 92 00

_ _ مجمدة

03 07 99 00

_ _ غيرها

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

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

%5
%5
%5

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

ال فقريممات مائيممة ،عممدا الرخويممات والقشممريات ،حيممة،

03.08

طازجة ،مبردة ،مجمدة ،مجففة ،مملحة أو فمي مماء

مملمممح ،ال فقريمممات مائيمممة مدخنمممة ،عمممدا الرخويمممات

والقشريات ،وان كانت مطبوخة قبمل أو أثنماء عمليمة
الرمممممدخين ،دقيمممممق و سمممممميد وكريمممممات مكرلمممممة ممممممن
الفقاريات مائيمة عمدا القشمريات والرخويمات ،صمالحة

لالسرهالك البشري.

_ خيار البحر (سريكوبو

جابونيكو ،هولوثوريوداي):
03 08 11 00

_ _ حي أو طازج أو مبرد
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.............................

%5

ق1:

ف3:
البند

الصممممممممممممنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

03 08 12 00

_ _ مجمد

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

%5

03 08 19 00

_ _ غيرها

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

%5

_ قنفذ البحر (سررونجيلوسنررورو
باراسنررورو

ايرشينو

ليفيدو  ،لوكسيرشينو

،

اسكيولنرو ):

03 08 21 00

_ _ حي أو طازج أو مبرد

البو ،

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

%5

03 08 22 00

_ _ مجمد

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

%5

03 08 29 00

_ _ غيرها

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

%5

03 08 30 00

_ قنديل البحر (روبيليما)

03 08 90 00

_ غيرها

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

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

