
 

  الفصل الثامن والسبعون

  رصاص ومصنوعاته
 

  .مالحظة

  :يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها -١

  قضبان  -)أ 

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المطرقة، بشكل غير لفات، ذات مقطع عرضي مصمت 

مستطيل أومثلث متساوي األضالع موحدعلى كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو 

، التي "المستطيالت المعدلة "و" الدوائر المسطحة " بما في ذلك ( أومضلع محدب منتظم 

يكونجانبان متقابالن منها بشكل أقواس دائرة محدبة، بينما يكون الجانبان اآلخران مستقيمين 

لعرضيةالمربعة أو ويمكن أنتكون المنتجات ذات المقاطع ا). ومتوازيينومتساويي الطول

كما أن سماكة هذه المنتجات . المستطيلةأوالمثلثة أو المضلعة ذات زوايا دورت على كامل طولها

. تزيد عن عشر عرضها") المستطيلة المعدلة"بما في ذلك (ذات المقاطعالعرضية المستطيلة 

قولبة أو الملبدة وتشمل هذه العبارةأيضا المنتجات من ذات األشكال والمقاييس المصبوبة أو الم

أكثر من عمليتي التشذيب األولي أو إزالة (، والتي أجريتعليها عمليات الحقة إلنتاجها "فريت"

  .، بشرط أن التكسبها هذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى)القشور

  )بروفيليه(زوايا وأشكال خاصة   -)ب 

ةأو المتحصل عليهابالثنيأو بإعطائهاشكال معينا، سواء المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المطرق

وردت بشكل لفات أم ال، ذات مقطع عرضي موحد على كامل طولها، والتي ال ينطبق عليهاأي 

من تعاريف القضبان أو األسالك أو الصفائح أو األلواح أو األشرطة أو األوراق أوالقدد 

ضا المنتجات من ذات األشكال، المصبوبة وتشمل هذه العبارة أي. أواألنابيب أو المواسير

أكثر من عمليتي (، والتي أجريت عليها عمليات الحقة إلنتاجها "فريت"أوالمقولبة أوالملبدة 

، بشرط أن ال تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة )التشذيب األولي أوإزالة القشور

  .األصناف أوالمنتجات الداخلةفيبنود أخرى

  أسالك  -)ج 

ت المجلخة أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت موحد على المنتجا

كاملطولهابشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع 

، والتي يكون جانبان "المستطيالت المعدلة " و" الدوائر المسطحة "بما في ذلك (محدب منتظم 

حدبة، بينما يكون الجانبان اآلخران مستقيمين ومتوازيين متقابالن منها بشكألقواس دائرة م

ويمكنأن تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة ). ومتساويي الطول



 

كما أن سماكة هذه المنتجات ذات . أوالمثلثة أو المضلعة ذات زوايادورت على كامل طولها

  .تزيد عن عشر عرضها") المعدلالمستطيل "بما فيها(المقطع العرضي المستطيل 

  ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد  -)د 

، سواء وردت بشكل لفاتأم ال، )78.01غير المنتجات الخام الداخلة في البند ( المنتجات المسطحة 

" المستطيالتالمعدلة "بما في ذلك (ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياه

منها أقواس دائرة محدبة، بينما يكون الجانبان اآلخرانمستقيمين التي يكون جانبان متقابالن 

  :وذات سماكة موحدة، والتي تكون) ومتوازيين ومتساويي الطول

  ذات شكل مربع أومستطيل بسماكة ال تزيد عن عشر عرضها، −

ذات شكل غير مربع أو غير مستطيل، من أي مقاس كانت، بشرط أن ال تكون لها صفةاألصناف  −

  .ات الداخلة في بنود أخرىأو المنتج

األلواح و الصفائح واألشرطة واألوراق والقدد الحاملة إشارات 78.04تبقى داخلة في البند 

، كذلك المنتجات )مثل الحزوز واألضالع والترابيع و الشقوق و الكريات والمعينات(نافرة

ه العمليات صفة األصناف المثقوبةأوالمموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن ال تكتسب نتيجة لهذ

  .أوالمنتجات الداخلة في بنود أخرى

 مواسير وأنابيب  -)ه 

المنتجات المجوفة، سواء وردت بشكل لفات أم ال، ذات مقطع عرضي موحد وفراغ واحد مقفل 

علىكامل طولها، بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي األضالع أو 

تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات . بسماكة موحدة مضلعمحدب منتظم، وذات جدران

مقطع عرضيمربع أو مستطيل أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع محدب منتظم،وإن دورت 

زواياها على كاملطولها شرط أن يكون مقطعها الداخلي ومقطعها الخارجي متحدي المركز وبنفس 

ابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو يمكنأن تكون المواسير واألن. الشكل واإلتجاه

مطليةأو مقوسة أو ملولبة أو مثقبةأو مضيقةأو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة برباطات أو 

  .أطواق أو حلقات

 

  

  

  

  



 

 .مالحظة بنود فرعية

  :الواردة في هذا الفصل" رصاص نقي"يقصد بعبارة  -١

على األقل وزنا من الرصاص، بشرط أن ال تزيد نسبة أي عنصر  %99.9المعدن المحتوي على 

  :فيهعن النسب المحددة في الجدول التالي

  جدول العناصر األخرى

  

 وزنا(%) حد النسبة المئوية العنصر

 0.00 (Ag) فضة

 0.005 (As) زرنيخ

 0.05 (Bi) بيسموث

 0.002 (Ca) كالسيوم

 0.002 (Cd) كادميوم

 0.08 (Cu) نحاس

 0.002 (Fe) حديد

 0.002 (S) كبريت

 0.005 (Sb) انتيموان

 0.005 (Sn) قصدير

 0.002 (Zn) زنك

 0.001  كل منها) Teمثل التلوريوم (غيرها 

  


