ق4:

القســـ م الرابع
منتجات صناعة األغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛
تبغ وأبدال تبغ مصنعة

مالحظــــة:
 - 1يقصد بعبارة "مكتالت" أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية مثال والتي
كتلت أما بمجرد الضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة ال تزيد عن  %3وزنا.
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ق4:

ف 16 :

الفصل السادس عشر

محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو الفقاريات مائية أخر

مالحظـــات:

 - 1ال يشمل هذا الفصل اللحوم واألحشاء واألطراف واألسماك والقشريات والرخويات و الالفقاريات المائية األخر
المحضرة والمحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل  2أو  3أو البند 05.04.

 - 2تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية شريطة أن تحتوي على أكثر من  %20وزنا من السجق (غليظة أو
رفيعة) أو اللحوم أو األحشاء أو األطراف أو الدم أو األسماك أو القشريات أو الرخويات أو الالفقريات المائية
األخر أو من أية مجموعة منها  .وفي حالة احتواء هذه المحضرات الغذائية على اثنين أو أكثر من األصناف

المذكورة أعاله فإنها تتبع البند المالئم في الفصل  16تبعا للمكون أو المكونات الغالبة وزنا .وال تنطبق هذه

األحكام على المنتجات المحشوة الداخلة في البند  19.02وال على المحضرات الداخلة في البند  21.03أو .21.04

مالحظات البنود الفرعية:

 - 1من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  16 02 10يقصد بعبارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحوم أو األحشاء

واألطراف أو الدم  ،الدقيقة التجانس والمهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالحة للرضع أو صغار األطفال أو ألغراض
الحمية  ،في أوعية ال يزيد وزن محتواها عن  250غرام ولتطبيق هذا التعريف ال تؤخذ باالعتبار الكميات الضئيلة

من العناصر األخر التي تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو ألغراض أخر .وقد تحتوي هذه
المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف ،ولهذا البند الفرعي 16 02 10

األولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند .16.02

 - 2إن األسماك والقشريات والرخويات وغيرها من الالفقاريات المائية المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود
الفرعية التابعة للبند  16.04أو  16.05تنتمي لنفس األنواع المذكورة في الفصل  3تحت نفس المسميات .

رقم البند

الصـــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

سجق (غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم

16.01

أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني؛
محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات .
16 01 00 10

ـ ـ ـ من خنزير أو دم حيواني

16 01 00 20

ـ ـ ـ من فصيلة األبقار

16 01 00 30

ـ ـ ـ من دواجن

16 01 00 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

سلع خاصة
%5

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

%5

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

%5

محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من

16.02

أحشاء وأطراف أو من دم حيواني .
ـ محضرات متجانسة :
16 02 10 10

ـ ـ ـ أغذية صالحة للرضع أو صغار األطفال
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ف 16 :
رقم البند

الصـــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

16 02 10 90

ـ ـ ـ غيرها

16 02 20 00

ـ من أكباد أي من الحيوانات

اإلجراء

فئة الرسم

%5

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

%5

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

ـ من الطيور الدواجن الداخلة في البند :01.05
16 02 31 00

ـ ـ من حبش (ديوك ودجاجات رومية)

16 02 32 00

ـ ـ من دواجن من فصيلة جـالـوس ديمستكس

16 02 39 00

ـ ـ غيرها

%5

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

%5
%5

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

ـ من فصيلة الخنازير :
16 02 41 00

ـ ـ فخذ الخنزير وقطعه

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

سلع خاصة

16 02 42 00

ـ ـ كتف الخنزير وقطعه

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

سلع خاصة

16 02 49 00

ـ ـ غيرها بما فيها المخاليط

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

سلع خاصة

ـ من فصيلة األبقار :
16 02 50 10

ـ ـ ـ بسطرما (لحم مبهر ومحضر ومجفف)

16 02 50 90

ـ ـ ـ غيرها (معلبة وما يماثلها)

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

%5

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

%5

ـ غيرها ،بما فيها المحضرات من دم الحيوانات :
16 02 90 10

ـ ـ ـ المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من %20
وزنا من اللحم (وجبات جاهزة)

%5

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

ـ ـ ـ أطراف وأحشاء من حيوانات :
16 02 90 21

ـ ـ ـ ـ ألسنة

16 02 90 29

ـ ـ ـ ـ غيرها (عدا األكباد)

16 02 90 30

ـ ـ ـ محضرات من دم الحيوانات

16 02 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

%5

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

%5

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

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

سلع خاصة
%5

خالصات وعصارات لحم أو اسماك أو قشريات أو

16.03

رخويات و الفقاريات مائية أخر .
16 03 00 10

ـ ـ ـ خالصات وعصارات لحم

16 03 00 20

ـ ـ ـ خالصات وعصـارات أسماك أو قشريات أو رخويات و
الفقاريات مائية

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

أخر.......................

%5
%5

أسماك محضرة أو محفوظة ،خبيارى (كافيار) و

16.04

أبداله المحضرة من بيض السمك .
ـ أسماك كاملة أو مقطعة ،ولكن غير مفرومة :
16 04 11 00

ـ ـ سلمون

16 04 12 00

ـ ـ رنجه

16 04 13 00

ـ ـ سردين وساردينال ورنجه صغيرة أو أسبرط

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

%5

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

%5
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ف 16 :
رقم البند

الصـــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

16 04 14 00

ـ ـ تونه وبونيت مخطط البطن وبونيت (ساردا)

16 04 15 00

ـ ـ اسمقرى (ماكريل)

فئة الرسم

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

%5

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

%5

16 04 16 00

ـ ـ أسماك انشوجه

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

%5

16 04 17 00

ـ ـ سمك االنقليس

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

%5

16 04 18 00

ـ ـ زعانف سمك القرش

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

%5

16 04 19 00

ـ ـ غيرها

16 04 20 00

ـ أسماك محضرة أو محفوظة أخر

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

%5
%5

ـ خبيارى (كافيار) و أبداله :
16 04 31 00
16 04 32 00

ـ ـ خبيارى (كافيار)

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

%5

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

%5

ـ ـ أبدال خبيارى (كافيار)

قشريات ورخويات و الفقاريات مائية أخر،

16.05

محضرة أو محفوظة .
16 05 10 00

ـ سرطانات بحرية (سلطعون)

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

%5

ـ ربيان (قريدس أو جمبري) :
16 05 21 00

ـ ـ غير معبأ في أوعية محكمة الغلق

16 05 29 00

ـ ـ غيرها

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

%5

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

%5

16 05 30 00

ـ عقارب البحر

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

%5

16 05 40 00

ـ قشريات أخر

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

%5

ـ رخويات :
16 05 51 00

ـ ـ محار )(oysters

16 05 52 00

ـ ـ محار مروحي (اسكلوب) بما فيه محار الملكة

16 05 53 00

ـ ـ بلح البحر

16 05 54 00

ـ ـ حبار وسبيدج

16 05 55 00

ـ ـ أخطبوط

16 05 56 00

ـ ـ بطلينوس وكوكل وأم الحلول

16 05 57 00

ـ ـ أبالون (دردار)

16 05 58 00

ـ ـ حلزون (قواقع) ،عدا حلزون (قواقع)

16 05 59 00

ـ ـ غيرها

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

%5
%5

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

%5

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

%5

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

%5

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

.......................................................
البحر..............

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

%5
%5
%5
%5

ـ الفقاريات مائية أخر :
16 05 61 00

ـ ـ خيار البحر

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

%5

16 05 62 00

ـ ـ قنفذ البحر

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

%5

16 05 63 00

ـ ـ قنديل البحر

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

%5
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رقم البند

الصـــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

16 05 69 00

ـ ـ غيرها

....................................................................
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اإلجراء

فئة الرسم

%5

