
 

  الفصل األربعون

  مطاط ومصنوعاته
 

  .مالحظات

في جدول التعريفة، ما لم ينص على خالف ذلك، المنتجات التالية، حتى وإنكانت " مطاط" يقصد بكلمة  -١
والغوايول والشيكلوالصموغ ) غوتا بركا(المطاط الطبيعي والبالتة والطبرخة : مبركنة أو مقساة

، وكذلكاألصناف )فاكتيس(وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي 
  .المجددة من هذه المنتجات

  :ال يشمل هذا الفصل -٢

  ؛)المواد النسجيةومصنوعاتها(منتجات القسم الحادي عشر   -)أ 

  ؛)64الفصل (األحذية وأجزاءها   -)ب 

  ؛65أغطية الرأس وأجزاءها، بما في ذلك طاقيات الحمام، الواردة في الفصل   -)ج 

من مطاط مقسى، وكذلك ، وازم األجهزة اآللية أو الكهربائيةأجزاءول  -)د 
  األصنافوأجزاءهامنمطاطمقسى لإلستعماالت الكهربائية الفنية التابعةللقسم السادس عشر؛

  ؛96أو94أو92أو 90األصناف الواردة في الفصول   -)ه 

والقفازات  العادية والقفازات بال أصابع الرياضة قفازات، غير 95المصنوعات الواردة في الفصل  -)و 
  .40.13إلى40.11وغير األصناف المذكورة في البنودمن  بأربعة أصابع معاً واإلبهام منفرداً،

  :على األشكااللتالية فقط40.05و40.03إلى40.01الواردةفي البنود من " األشكال األولية" تنطبق عبارة  -٣

أخضعت لبركنة التي " التكس" بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي (السوائل والعجائن   -)أ 
  ؛)أوليةوالتبددات والمحاليل األخرى

الكتل غير المنتظمة الشكلوالقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفتات واألجسام غيرالمتماسكة   -)ب 
  .المماثلة

  :على40.02من هذا الفصلوفي البند ١الواردة في المالحظة" مطاط تركيبي" تنطبق عبارة  -٤

مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة  إلىالمواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائيا   -)أ 
في درجة  األصليببركنتها بواسطة الكبريت والتي ال تنقطع عند تمديدهابنسبة ثالث مرات طولها 

ل سلسيوس، وتستعيد بأقل من خمس دقائق، بعد إخضاعها لتمديد يعاد29و18حرارة تتراوح بين 
ومن أجل تطبيق هذا . مرتين طولها األصلي، طوالاليتجاوز مرة ونصف طولها األصلي
مسرعات التبركن؛كما  أواالختبار،يسمح بإضافة المواد الالزمة للترابط المتعاكس كمنشطات 



 

وعلى العكس من ذلك ال -٣و٢)ب– ٥يسمح أيضا بوجود المواد المذكورة في المالحظات 
  الزمة للترابط المتعاكس كالمواد الملدنة والمواد الممددةوالمالئة ؛يسمحبوجود أيةمادة غير 

  ؛)TM(الثيوبالست   -)ب 

المطاط الطبيعي المعدل بتطعيمه أو بخلطهباللدائن، والمطاط الطبيعي غير المبلمر،ومخاليطالمواد   -)ج 
 التركيبية غير المشبعة مع بوليمرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوفر في جميعالمنتجات

  .أعاله)أالمذكورة أعالهشروط البركنة واإلطالة واإلستعادة المحددة في الفقرة

  :المطاط ومخاليط المطاط المضافة، قبل أو بعد التخثر،مع40.02و  40.01ال يشمل البندان   -)أ    -٥

غير التي تضاف (المسرعات أو المعوقات أو المنشطات أو عوامل بركنة أخرى .١
  ؛)الذي أخضع لبركنة أولية" كس الت" لتحضيرعصارات المطاط الطبيعي 

والمواد الملونة األخر،غير تلك التي تضاف فقط لتسهيل ) بيجمنت(األلوان السطحية  .٢
  تمييزها؛

، )ماعدا الزيوت المعدنية في حالة المطاط الممدد بالزيت(المواد الملدنة أو عوامل التخفيف  .٣
أية مادة أخرى، باستثناءتلكالمسموح  والمواد المالئة، الخاملة أو الفعالة، والمذيباتالعضويةأو

  .بها في الفقرةب أدناه

يبقى المطاط ومخاليط المطاط التي تحتوي على المواد المذكورةأدناه داخلة في البندين   -)ب 
وفقا للحال، بشرط أن يحتفظ كلمن المطاط أو مخاليط المطاط بصفته الرئيسية  40.02و40.01

  :كمادةخامية

  ؛)اللزوجة(ضادة للتدبيقالمستحلبات أو العوامل الم .١

  الكميات القليلة من أجزاء منتجاتتفكك المستحلبات؛ .٢

بصورة عامة للحصول على (العوامل الحساسة للحرارة :الكميات القليلة جدا مما يلي .٣
بصورة عامة للحصول على مطاط الالتكس (وعواملسطح كاتيونية )المطاطالحساس للحرارة

ضادات التأكسد أو المخثرات أو عوامل التفتت أو وم)المحتوي على شحنات كهربائيةموجبة
سائل غروي والعوامل الحافظة  إلىالعوامل المقاومةللتجمد أوالعوامل المساعدة على التحول 

  والمثبتاتوعوامل ضبط اللزوجة أو المواد المضافة المماثلة؛

والقصاصاتوالفضالت النفايات " نفايات وقصاصات وفضالت" ، يقصد بعبارة 40.04وفقا لمفهوم البند  -٦
المتبقية من عملية تصنيع وشغل المطاط واألصناف المصنوعة من المطاط غير الصالحةلالستعمال 

  .نهائيا بحالتها بسبب التقطيع أو اإلهتراء أو ألسباب أخرى

مم،تبند كأشرطةأو  5إنالخيوط العارية من مطاط مبركن، التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن  -٧
  . 40.08أشكال خاصة في البند قضبان أو



 

سيور النقلوسيور اآلالتالمصنوعة من نسج مشربة أو مطلية أو 40.10يشمل البند  -٨
مغطاةأومنضدةبالمطاط،وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أو حبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة 

  .أومنضدة أو ملبسة بالمطاط

، 40.03، 40.02، 40.01في البنود ، "أشرطة" ، "ألواح" ، "صفائح" يقصد بعبارات -٩
فقط، الصفائح واأللواح واألشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير مقطعة 40.08و40.05

حتى وإن أعطاها هذا التقطيع صفة األصناف (أومقطعة بصورة بسيطة بأشكال مستطيلة أو مربعة 
االقتضاء، لعمإلضافيآخر غير الشغل ، على أن ال تكون قدأخضعت، عند )الجاهزةلالستعمال بحالتها

  ).طباعةأوغيرها(البسيط للسطح

القضبانواألشكااللخاصة،وإنكانت 40.08الواردتين في البند " أشكال خاصة"و " قضبان" ويقصد بعبارتي 
  .مقطعة بأطوال معينة، التي لمتخضعألكثرمن الشغل البسيط للسطح

  


