
 

  الفصل الخامس والعشرون

  ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص، كلس وإسمنت
 

  .مالحظات

أدناه، إال  ٤ال يدخل في بنود هذا الفصل، ما لم ينص على خالف ذلك، ومع مراعاة المالحظة  -١

مواد كيماوية النتزاع الشوائب وإن تم ذلك بواسطة (أو المغسولة ) الخام(المنتجات في حالتها األولية 

أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة أو المسحونة والمرسبة أو المنخولة أو ) دون تغيير تكوينها

باستثناء (المغربلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأية طريقة آلية أو فيزيائية أخرى 

صة أو المكلسة أو المتحصل عليها بالخلط أو التي أخضعت ولكنها ال تشمل المنتجات المحم). البلورة 

  .ألية عملية أخرى أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند

ويمكن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغبار شرط أن ال تؤدي هذه اإلضافة 

  .لعامالى جعل المنتج قابال الستعماالت خاصة بدال من استعماله ا

  :ال يشمل هذا الفصل -٢

  ؛)28.02البند(زهر الكبريت والكبريت المرسب والكبريت الغروي   -)أ 

أو أكثر وزنا من الحديد المتحد مقدرا على أساس أوكسيد  %70األتربة الملونة التي تحتوي على   -)ب 

  ؛)28.21البند (  Fe2O3الحديديك 

  ؛30األدوية والمنتجات األخرى الداخلة في الفصل   -)ج 

  ؛)33الفصل (عطور أو التطرية أو التجميل محضرات ال  -)د 

البند (؛ مكعبات الفسيفساء وما يماثلها )68.01البند (ترابيع وأحجار تبليط ورصف الطرق   -)ه 

  ؛)68.03البند (، ألواح األردواز للسقوف والواجهات )68.02

  ؛)71.03أوالبند  71.02البند (االحجار الكريمة وشبه الكريمة   -)و 

من كلورور الصوديوم أو أوكسيد المغنيزيوم، التي ) العناصر البصرية غير( البلورات المزروعة  -)ز 

، وكذلك العناصر البصرية من كلورور 38.24غم، من البند  2.5ال يقل وزن الواحدة منها عن 

  ؛)90.01البند ( الصوديوم أو أوكسيد المغنيزيوم 

  ؛)95.04البند (طباشير البليارد   -)ح 

  ).96.09البند (طباشير الكتابة أو الرسم وطباشير الخياطين   -)ط 

وفي نفس الوقت في أي بند آخر من هذا الفصل يدخل فى  25.17إن كل منتج قابل للتبنيد في البند  -٣

  .25.17البند 



 

والكلوريت، غير الممددة، ) الزجاج البركاني(الفيرميكوليت والبرليت : ، في ما يشمل25.30يشمل البند  -٤

األتربة الملونة، وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض، أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية، زبد 

 ؛ زبد البحر والكهرمان)كوربا(، وإن كان قطعا مصقولة، الكهرمان الطبيعي )مرشوم(البحر الطبيعي 

فقط، الكهرمان  المكتلين بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، مقولبة المعاد تكوينه

، وإن كان مكلسا، باستثناء أوكسيد السترونتيوم، )كربونات السترونتيوم(األسود، السترونتيانيت 

 .وقطع اآلجر وقطع اإلسمنت المحطّمة كسارات الخزف
  


