ق2:

ف 10 :

الفصل العاشر

حـــــبوب

مالحظـــات:

 –1أ  -إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل ال تدخل في هذه البنود إال إذا كانت حبوبا ،ولو كانت هذه الحبوب

ب-

على سنابل أو على سيقان.

ال يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المشغولة بطريقة أخرى.

إال أن األرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته يبقى

داخال في البند .10.06

 – 2ال يشمل البند  10.05الذرة الحلوة (الفصل .)7

مالحظات البند الفرعي:

 – 1يقصد بعبارة {حنطة (قمح) صلبة} الحنطة من نوع {تريتيكوم دوروم} و الهجائن الناتجة عن تالقي أنواع
{التريتيكوم دوروم} التي تحمل نفس العدد ( )28من كرموزمات تلك األنواع .

البند

الصـــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

حنطة ( قمح ) وخليط حنطة مع شيلم .

10.01

ـ حنطة ( قمح ) صلبة :
...........................................................

إعفاء

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

إعفاء

10 01 11 00

ـ ـ تقاوي للبذار

10 01 19 00

ـ ـ غيرها
ـ غيرها :

10 01 91 00

ـ ـ تقاوي للبذار

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

إعفاء

ـ ـ غيرها :
10 01 99 10

ـ ـ ـ حنطة ( قمح ) عادية

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

إعفاء

10 01 99 20

ـ ـ ـ حنطة ( قمح ) رفيعة

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

إعفاء

10 01 99 30

ـ ـ ـ خليط حنطة مع شيلم

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

إعفاء

شيلم (جاودار) .

10.02

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

%5

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

%5

10 02 10 00

ـ تقاوي للبذار

10 02 90 00

ـ غيرها

شـعير .

10.03

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

إعفاء

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

إعفاء

10 03 10 00

ـ تقاوي للبذار

10 03 90 00

ـ غيرها
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ق2:

ف 10 :

البند

الصـــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

شـوفان .

10.04
10 04 10 00

ـ تقاوي للبذار

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

إعفاء

ـ غيرها :
10 04 90 10

ـ ـ ـ شوفان أشهب أو أسود

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

إعفاء

10 04 90 20

ـ ـ ـ شوفان أبيض أو أصفر

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

إعفاء

ذرة .

10.05
10 05 10 00

ـ تقاوي للبذار

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

إعفاء

ـ غيرها :
10 05 90 10

ـ ـ ـ ذرة صفراء ذهبية

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

إعفاء

10 05 90 20

ـ ـ ـ ذرة بيضاء

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

إعفاء

10 05 90 30

ـ ـ ـ ذرة سمراء

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

إعفاء

10 05 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

إعفاء

أرز .

10.06
10 06 10 00

ـ أرز غير مقشور (أرز بغالفه الزهري)

10 06 20 00

ـ أرز مقشور (أرز أسمر)

10 06 30 00

ـ أرز مضروب كليا أو جزيئا وان كان ممسوحا أو ملمعا

10 06 40 00

ـ أرز مكسر

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

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

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

إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء

حبوب السورغوم.

10.07

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

%5

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

%5

10 07 10 00

ـ تقاوي للبذار

10 07 90 00

ـ غيرها

حنطـــة ســـوداء ودخـــن وحبـــوب العصـــافير حبـــوب

10.08

أخر.
10 08 10 00

ـ حنطة سوداء

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

إعفاء

ـ دخـن:
...........................................................

إعفاء

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

إعفاء

10 08 21 00

ـ ـ تقاوي للبذار

10 08 29 00

ـ ـ غيرها

10 08 30 00

ـ حبوب العصافير

10 08 40 00

ـ فونيو (ديجيتاريا)

10 08 50 00

ـ كوينو

10 08 60 00

ـ تريتايكيل

10 08 90 00

ـ حبوب أخر

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

إعفاء

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

إعفاء

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

إعفاء

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

إعفاء

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

إعفاء
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