
 

  الفصل الحادي عشر

  ؛ نشاء حبوب )مالت(منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ 

  )غلوتين(أو جذور أو درنات؛ إينولين؛ دابوق القمح 
 

  .مالحظات

  :ال يشمل هذا الفصل -١

، تبعا 21.01أو البند  09.01البند (المحمص، المحضر كبديل للبن ) مالت(الشعير الناشظ   -)أ 

  ؛)للحال

  ؛19.01والسميد والنشاء المحضرة المذكورة في البند والجريش الدقيق   -)ب 

  ؛19.04ألخرى الداخلة في البند اوالمنتجات " كورن فليكس"رقائق الحبوب   -)ج 

  ؛20.05أو  20.04أو  20.01البنود الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في  -)د 

  ؛)30الفصل (محضرات الصيدلة   -)ه 

  ).33الفصل ) (تواليت(أو تجميل ) كوزمتيك(النشاء الذي له طابع محضرات عطور أو تطرية   -)و 

إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة في الجدول أدناه تدخل في هذا الفصل إذا توفرت فيها   -)أ    -٢

  :ن وزنا على أساس المادة الجافةالنسبتان التاليتان معا، محسوبتي

اإلستقطابية " أيورز"محددة بطريقة (من الجدول  2نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود  .١

  ؛)المعدلة

  .3ال تزيد عن تلك المبينة في العمود ) بعد استبعاد أي مواد معدنية مضافة ( نسبة رماد  .٢

ومع ذلك، فإن . 23.02أما المنتجات التي ال يتوفر فيها هذان الشرطان فإنها تدخل في البند 

نبت الحبوب الكاملة أو المفلطحة أو بشكل رقائق أو المطحونة تتبع، في جميع الحاالت، 

  .11.04البند 

أو البند  11.01إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقا لألحكام المذكورة أعاله، تدخل في البند   -)ب 

ذي فتحات ) غربال(، إذا كانت النسبة المئوية التي تمر من خالل منخل من نسيج معدني 11.02

من الجدول أدناه، تبعا للحال، ال تقل وزنا عن النسبة  5أو  4مطابقة لتلك المبينة في العمودين 

  .المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المعنية

  .11.04أو في البند  11.03رة تدخل في البند وبخالف ذلك فان المنتجات المذكو
 



 

  نسبة المرور من منخل   

 ذي فتحات من مقاس

مايكرومتر  315 نسبة الرماد نسبة النشاء نوع الحبوب

  )ميكرون(

مايكرومتر  500

  )ميكرون(

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  

  --  %80  %2.5  %45  )جاودار(حنطة وشيلم 

  -- %80  %3  %45  شعير

  -- %80  %5  %45  شوفان

  %90  --  %2  %45  ذرة وحبوب سورغو

  -- %80  %1.6  %45  أرز

  -- %80  %4  %45  حنطة سوداء
 

المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب، " جريش و سميد " ، يقصد بعبارة 11.03لتطبيق أحكام البند  -٣

  :على أن يتوفر فيها الشرط المالئم من الشرطين التاليين

على األقل من وزنها يجب أن تمر من خالل منخل  %95إذا كانت من منتجات الذرة، فإن نسبة   -)أ 

  مم؛ 2من نسيج معدني ذي فتحات مقاسها 

على األقل من وزنها يجب أن تمر من  %95اذا كانت من منتجات الحبوب األخرى، فان نسبة   -)ب 

 .مم 1.25خالل منخل من نسيج معدني ذي فتحات مقاسها 

  


