
 

  الفصل الثاني عشر

  حبوب وثمار زيتية؛ حبوب وبزور وثمارمنوعة؛

  نباتات للصناعة أو الطب؛ قش وعلف
 

  .مالحظات

، في ما يشمل، جوز ونوى النخيل وبزور القطن وبزور الخروع وبزور السمسم 12.07يشمل البند  -١
غير أن هذا البند ال ). كاريته(وبزور الخشخاش وبزور شيا " قرطم"وبزور الخردل وبزور العصفر 
  ).20أو الفصل  7الفصل (أو الزيتون  08.02أو البند  08.01يشمل المنتجات الداخلة في البند 

الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما، كما يشمل أيضا الدقيق والسميد المنزوع  12.08يشمل البند  -٢
غير  .زيتهما جزئيا أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيمهما كليا أو جزئيا بزيوتهما األصلية

  .23.06الى  23.04أنه ال يشمل البقايا الداخلة في البنود من 

أعشاب وبزور ) بنجر(، بزور الشوندر"بزورا معدة للبذار"تبر ، تع12.09من أجل تطبيق البند  -٣
الحقول والمراعي وبزور أزهار الزينة وبزور الخضر وبزور األشجار الحرجية وبزور وحشائش 

  .والترمس") فيشيا فابا"غير أنواع (أشجار الفاكهة وبزور البيقة والكرسنة 

  :وإن كانت معدة للبذارال ينطبق على البزور التالية،  12.09غير أن البند 

  ؛)7الفصل (البقول القرنية والذرة الحلوة   -)أ 

  ؛9البهارات واألفاويه واألصناف األخرى المذكورة في الفصل   -)ب 

  ؛)10الفصل (الحبوب   -)ج 

  .12.11أو في البند  12.07الى  12.01المنتجات الداخلة في البنود من   -)د 

ولسان ) الريحان(الحبق : من األنواع التالية ، في ما يشمل، النباتات وأجزاء النباتات12.11يشمل البند  -٤
) حصالبان(والجنسنغ والزوفاء وعرق السوس ومختلف أنواع النعناع وإكليل الجبل ) أبو الرشح(الثور

  ).األفسنتين(والشذاب والمريمية والشيح 

  :ما يلي 12.11وال يشمل البند 

  ؛30محضرات الصيدلة المذكورة في الفصل   -)أ 

  ؛33المذكورة في الفصل) كوزماتيك(أو التطرية ) تواليت(التجميل مستحضرات العطور أو   -)ب 

مبيدات الحشرات والفطريات واألعشاب الضارة والمطهرات والمنتجات المماثلة الداخلة في البند   -)ج 
38.08.  

  ":األعشاب البحرية"، ال تشمل عبارة 12.12من أجل تطبيق البند  -٥



 

  ؛21.02الجراثيم الميتة األحادية الخلية الداخلة في البند   -)أ 

  ؛30.02الجراثيم المزروعة الداخلة في البند   -)ب 

  . 31.05او البند  31.01األسمدة الداخلة في البند   -)ج 

 

  .مالحظة بند فرعي

ذات النسبة ) كولزا(، يقصد بعبارة بزور اللفت أو السلجم 1205.10من أجل تطبيق البند الفرعي  -١
، بزور اللفت أو السلجم التي يستخرج منها زيت ثابت (érucique)لة من حمض االيروسيك الضئي

 30وزناً باالضافة إلى مركّب جامد يحتوي على أقّل من  %2معدل حمض االيروسيك فيه أقّل من 
 .ميكرومول بالغرام من الغليكوسينوالت

  


