
 

  الفصل العشرون

  محضرات خضر ومحضرات ثمار

  أو فواكه ومحضرات أجزاء نباتات أخرى
 

  .مالحظات

  :ال يشمل هذا الفصل -١

 7ولـد الفصـالخضر والثمار أوالفواكه، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في أح  -)أ 

  ؛11و8و

أو اللحوم ) الغليظ أو الرفيع(وزنا من السجق  %20المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من   -)ب 
أو األحشاء واألطراف أو الدم أو األسماك أو القشريات أو الرخويات أو الالفقريات المائية أو من 

 ؛)16الفصل (أية مجموعة منها 

  ؛19.05منتجات المخابز وغيرها من المنتجات الداخلة في البند   -)ج 

  .21.04الداخلة في البند  المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة  -)د 

) ملبس(هالم وعجينة الفواكه وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية  20.08و 20.07ال يشمل البندان  -٢
  ).18.06البند (أو أصناف الشوكوالتة )  17.04البند ( والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل سكاكر 

أو في البند  7مذكورة فقط في الفصل تبعا للحال، األصناف ال 20.05و 20.04و 20.01تشمل البنود  -٣
التي تم ) 8غير الدقيق والسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل ( 11.06أوالبند  11.05

  .)أ – ١تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها في المالحظة 

 %7عصير البندورة الذي تبلغ نسبة البندورة فيه محسوبة على الحالة الجافة 20.02يدخل في البند  -٤
  .وزنا أو أكثر

تعني متحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت " مطبوخة"، إن كلمة 20.07من أجل تطبيق أحكام البند  -٥
ي، أو بالتفريغ االجزئي للهواء بقصد زيادة لزوجة المنتوج بتخفيض نسبة معدل الماء فيه الضغط الجو

  .أو بأي طرق أخرى

" عصير غير مختمر وغير مضاف إليه كحول"يقصد بعبارة  20.09من أجل تطبيق أحكام البند  -٦
من الفصل  ٢أنظر المالحظة ( اًـحجم %0.5العصير الذي ال يزيد معيار الكحول الحجمي فيه عن 

22.(  

  

  



 

  .مالحظات بنود فرعية

المحضرات من " خضر متجانسة " يقصد بعبارة  2005.10من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  -١
ألطفال أو ألغراض ا صغارلوأللرضع معدة التجانس المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية خضر الدقيقة 

ولتطبيق هذا التعريف ال تؤخذ . غم 250عن الصافي الحمية في أوعية ال يزيد وزن محتواها 
باالعتبار الكميات الضئيلة من العناصر األخرى التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو للحفظ أو 

ويمكن أن تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية . ألغراض أخرى
لفرعية األخرى التابعة للبند األولوية على بقية البنود ا 2005.10ولهذا البند الفرعي . من الخضار
20.05 .  

" المحضرات المتجانسة " يقصد بعبارة  2007.10من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  -٢
صغار لوأللرضع معدة المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذيةالمحضرات من فواكه الدقيقة التجانس 

ولتطبيق هذا . غم 250عن الصافي الحمية في أوعية ال يزيد وزن محتواها  أو ألغراضألطفال ا
التعريف ال تؤخذ باالعتبار الكميات الضئيلة من العناصر األخرى التي تكون قد أضيفت للمحضر 

ويمكن أن تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من . للتتبيل أو للحفظ أو ألغراض أخرى
بقية البنود الفرعية  األولوية على 2007.10ولهذا البند الفرعي . قطع صغيرة مرئية من الفاكهة

  .20.07األخرى التابعة للبند 

 2009.41و 2009.31و 2009.21و 2009.12من أجـل تطبيـق أحكـام البنـود الفرعيـة  -٣
درجة بريكس مقروءة مباشرة على سلم " معيار بريكس"، يقصد بعبارة 2009.71و 2009.61و

معبر عنه بنسبة مئوية من معدل مقياس بريكس لكثافة السوائل أو محسوبة بمقياس االنكسار، 
سلسيوس في حال أجري القياس  20سلسيوس أو بعد تصحيحه لدرجة  20السكروز على درجة 

 .على درجة حرارة مختلفة
  


