
الغذائية األساسية المتفق عليها بين دول المجلسالسلع قائمة 

الجمارك( قانون) المعمول بها في نظام مذكورة وفقاً للقائمة وتصنيفاتها يع مسميات السلع جم

الصنف العدد

اللحوم واألسماك

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح من فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة 1

قطع أخرى بعظمها من لحوم فصيلة األبقار طازجة أو مبردة 2

لحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة دون عظام 3

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن، طازجة أو مبردة 4

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح من ضأن طازجة أو مبردة 5

قطع أخرى بعظمها من ضأن طازجة أو مبردة 6

لحوم دون عظام من ضأن طازجة أو مبردة 7

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح من فصيلة الماعز، طازجة أو مبردة 8

قطع أخرى بعظمها من فصيلة الماعز طازجة أو مبردة 9

لحوم دون عظام من ماعز طازجة أو مبردة 10

أحشاء وأطراف طازجة او مبردة من فصيلتي الضان والماعز 11

لحوم وأحشاء وأطراف طازجة أو مبردة من فصيلة الجمال 12

لحوم وأحشاء وأطراف مجمدة من فصيلة الجمال 13

(ثونوس البكارس)سمك تونة ذات زعانف صفراء  14

(أوبسوس)، ثونوس Bigeyeآيسمك تونة بيج  15

(يسثونوس ثاينوس ثونوس أورينتال)سمك تونة األطلنطي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء  16

(ماكوييثونوس)تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء  17

(ثونوس تنجل( )قباب)سهوة  18

(ثونوس أفينس( )شروي)صده  19

(دراك أو خباط)سمك كنعد  20

(حمام وخضره وصال)سمك بياض  21

(سباريداي( )شعوميات مثل شعم، سبيطي، نهاش، فسكر، قرقفان، كوفر)سمك سيبريم  22

(، قطو، ناجل، السمانشنينوبرطام، )مثل (groupers)سمك هامور  23

(شعور)سمك شعري  24

(مثل عصمودي)سمك حمراء  25

سمك نقرور 26

)ميد)سمك بوري مثل  27

(بياح)بوري مثل سمك 28

سمك صافي 29

(عقام، دويلمي، قد)سمك باراكودا  30

دجاج بياض  31

دجاج الحم 32

غرام185ديوك ودجاج يزيد عن  33
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خضروات وفواكه

طازجة أو مبردة( بطاطا)غيرها من بطاطس  34

بندورة طازجة أو مبردة 35

(أخضر أو يابس القشرة)بصل للطعام  36

ثوم 37

(مكبب)خس  38

جزر ولفت بقلي طازجة أو مبردة 39

خيار وقثاء، خيار محبب، طازجة أو مبردة 40

(ساتيفومبيسوم)بازالء  41

(فاسيولوس، فيجينيا)لوبيا وفاصوليا  42

فول 43

باذنجان 44

(فليفلة أو فلفل)بيمنتاأو من جنس كابسيكومأثمار من جنس  45

سبانخ أو سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الورق 46

زيتون 47

(كيوكربيتا)يقطين وقرع  48

كوسة 49

باميا 50

بقدونس 51

كزبرة 52

(رطب)تمر  طازج  53

تمر مكنوز 54

أناناس 55

جوافة 56

منجه 57

برتقال 58

مضيات المهجنةوغيرها من الحولكنج، كلمنتينا، (والساتسوماالتانجارينبما فيها )أوماندرينهيوسفي  59

طارجليمون  60

ليمون جاف 61

عنب طازج 62

بطيخ أخضر 63

(شمام وقاوون)بطيخ أصفر  64

تفاح 65

كمثرى 66

مشمش 67

(سيراسوسبرونوس)كرز حامض  68
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كيوي 69

رمان 70

البن والشاي وحب الهال

{الكافيين } بن غير محمص غير منزوع منه  71

{الكافيين } بن محمص غير منزوع منه  72

كيلو غرام3في عبوات مباشرة ال يزيد وزن محتواها عن ( غير مخمر)شاي أخضر  73

في عبوات آخر( غير مخمر)شاي أخضر  74

جرام3شاي مغلف بأكياس صغيرة ال يزيد وزنها عن  75

وشاي مخمر جزئياً، في عبوات آخر( مخمر)شاي أسود  76

حب الهال غير مجروش و ال مسحوق 77

مجروش أو مسحوق 78

الحبوب

عادية( قمح)حنطة  79

رفيعة( قمح)حنطة  80

 ً أرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحاً أو ملمعا 81

(قمح ) دقيق حنطة  82

السكر

بلوري متفاوت النعومة( مكرر)سكر مصفى  83

محضرات غذائية لألطفال

اكاوأغذية أطفال أساسها اللبن، واللبن المعدل المحضر بديالً للبن األم غير محتوية على ك 84

األلبان ومشتقاتها

لتر1طويل األجل بعبوة تزيد سعتها عن ( حليب)لبن  85

(حليب)لبن 86

(زبادي)لبن رائب 87

ثربما في ذلك جبن مصل اللبن وجبن اللبن المخ( غير منضجة أو غير مخثرة)أجبان طازجة  88

المياه

مياه معدنية اصطناعية 89

مياه عادية طبيعية 90

الملح

(ملح الطعام) ملح عادي 91

 ً زيت زيتون وجزئياته وأن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائيا

زيت العصرة األولى، زيت بكر 92

بيض طازج آخر

بيض طازج من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس 93

الخبز

(عيش بأنواعه)خبز عادي  94


