
 

  الفصل السبعون

  زجاج ومصنوعاته
 

  .مالحظات

  :ال يشمل هذا الفصل -١

وفريت ) الميناء(مثل المركبات القابلة للتزجج ( 32.07األصناف الداخلة في البند   -)أ 

  ؛)الزجاجوأنواعأخرى من زجاج بشكل مسحوق أو حبيبات أو حواصب أو رقائق

  ؛)مثل الحلى التقليدية( 71األصناف الداخلة في الفصل   -)ب 

والقطع ) 85.46البند (والعازالت الكهربائية  85.44حبال من األلياف البصرية الداخلة في البند   -)ج 

  ؛)85.47البند (العازلة للكهرباء 

األلياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصريا، الحقن تحت الجلد،العيون اإلصطناعية،   -)د 

، )دنسيمتر(، مقاييس كثافةالسوائل )ترباروم(، مقاييس الضغط الجوي )ترمومتر(مقاييس الحرارة 

  ؛90وغيرها من األصناف الداخلة في الفصل 

أجهزة اإلنارة واإلشارات المضيئة واللوحات االرشادية المضيئة وغيرها من الالفتات   -)ه 

  ؛94.05المضيئةالمماثلة التي تتضمن مصدر إنارةثابتابصورةدائمة، وأجزاءها، الداخلة في البند 

عاب المجتمعات وأدوات الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميالد وغيرها لعب األطفال وأل  -)و 

باستثناء العيون غير اآللية للدمى أو لغيرها من أصناف ( 95مناألصناف الداخلة في الفصل 

  ؛)95 الفصل

 األزرار والقوارير العازلة المركبة ونافثات العطور والنافثات المماثلة وغيرها من أصنافالفصل  -)ز 

96.  

  :70.05و  70.04و  70.03يقا ألحكام البنود تطب -٢

  ؛)بالتحمية ثم بالتبريد(الزجاج الذي أخضع ألية عملية قبل تلدينه " مشغوال"ال يعتبر   -)أ 

  إن التقطيع الى أشكال معينة ال يؤثر على تبنيد ألواح وصفائح الزجاج؛  -)ب 

معدن أو من طبقة مجهرية السماكة، من " طبقة ماصة، عاكسة أو غير عاكسة"صد بعبارة يق  -)ج 

، تمتص بصورة خاصة األشعة تحت الحمراء أو تحسن )أوكسيد معدني مثال(مركب كيماوي 

أو أن تمنع سطح ) نصف شفافيته(خصائص الزجاج العاكسة دون أن تحجب شفافيته أو شفانيته 

  .الزجاج منعكس النور



 

نت لها صفة األصناف داخلة في هذا البند، وإن كا 70.06تبقى المنتجات المشار إليها في البند  -٣

  .الجاهزة

  : 70.19وفقا لمفهوم البند " صوف الزجاج"يقصد بعبارة  -٤

  وزنا؛ %60بنسبة ال تقل عن ) SiO2(الصوف المعدني المحتوي على السيليس   -)أ 

، على أن يحتوي على %60بنسبة تقل عن ) SiO2(الصوف المعدني المحتوي على السيليس   -)ب 

بنسبة ) B2O3(أو على أوكسيد البوريك )Na2O(أو ) K2O(وزنا من أوكسيد قلوي  %5 أكثر

  .وزنا %2 تزيد عن

  .68.06أما األصواف المعدنية التي ال تتوفر فيها هذه المواصفات،فتخضع للبند 

المصهوروغيره من ) كوارتز(، أينما وردت في جدول التعريفة، المرو "زجاج"تشمل عبارة  -٥

  .السيليسالمصهور
 

  .مالحظة بنود فرعية 

يقصد بعبارة ، 7013.91 و7013.41و 7013.33و 7013.22من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية  -١

بنسبة ال ) PbO(فقط، الزجاج الذي يحتوي على أحادي أوكسيد الرصاص " الرصاص) كريستال(بلور"

 .وزنا  %24 تقل عن

  


