ق5:

القسم الخامس
منتجات معدنية
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ق5:

ف 25 :

الفصل الخامس والعشرون
ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص؛ كلس وأسمنت
مالحظــات:
 - 1مع مراعاة االستثناءات الصريحة أو الضمنية الناتجة عن نصوص بنود هذا الفصل أو عن المالحظة  4أدناه فإن
بنود هذا الفصل ال تسري إال على المنتجات في حالتها األولية (الخام) أو المغسولة (وان تم ذلك بواسطة مواد

كيماوية النتزاع الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة أو المسحونة أو

المنخولة أو المغربلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأي طرق ميكانيكية أو فيزيائية (عدا التبلور)

ولكنها ال تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت ألي عمليات أخرى
أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند منها ويمكن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة

مضادة للغبار شريطة أن ال تؤدي هذه اإلضافة إلى جعل المنتج قابال الستعماالت خاصة بدل من استعماله العام .

 - 2ال يشمل هذا الفصل :

أ ـ زهر الكبريت والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند .)28.02

ب ـ األتربة الملونة التي تحتوي على  % 70أو أكثر وزنا من الحديد المتحد مقد ار كأكسيد الحديديك
.)28.21

Fe2 o3

(بند

ج ـ األدوية والمنتجات األخر الداخلة في الفصل .30

د ـ محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (فصل .)33

هـ ـ ترابيع وأحجار التبليط ورصف الطرق (بند )68.01؛ مكعبات الفسيفساء وما يماثلها (بند )68.02؛ ألواح
اإلردواز للسقوف والواجهات (بند .)68.03

و ـ األحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند  71.02أو البند .)71.03

ز ـ البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي تزن الواحدة منها ماال يقل عن  2.5جرام من كلوريد الصوديوم
أو أوكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم
الداخلة في البند .90.01

ح ـ طباشير البليارد (بند .)95.04

ط ـ طباشير الكتابة أو الرسم و طباشير الخياطين (البند .)96.09

 - 3كل منتج قابل للتبنيد في البند  25.17وفي أي بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند .25.17

 - 4يشمل البند  25.30فيما يشمل الفيرميكيوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والكلوريت ،غير الممددة ،األتربة الملونة
وان كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض ،أكاسيد الحديد الميكيه الطبيعية؛ زبد البحر الطبيعي (مرشوم) وان كان

قطعا مصقولة؛ كهرمان (كهرباء)؛ زبد البحر الطبيعي وكهرمان مكتلين بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال
مماثلة ،غير مشغولة بعد صبها في قوالب؛ كهرمان أسود؛ سترونتيانيت (وان كان مكلسا) عدا أوكسيد السترونتيوم؛

كسارات خزف .
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ق5:

ف 25 :
البند

الصــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ملح عادي (بما في ذلك ملـح الطعـام والملـح

25.01

المعطل) وكلوريد الصوديوم نقي ،وان كان محلوالا
بالماء أو محتوي على عوامل مضافة لمنـع التكتل

أو تسهيل االنسياب؛ مـاء البحـر.
25 01 00 10

ـ ـ ـ ملح عادي (ملح الطعام)

25 01 00 20

ـ ـ ـ ملح معطل غير صالح لالستهالك البشري

25 01 00 30

ـ ـ ـ كلوريد الصوديوم نقي

25 01 00 40

ـ ـ ـ محاليل ملحية

25 01 00 90

ـ ـ ـ غيرها

25.02

25 02 00 00

مركبـات حديد كبريتية (بيريت) ،غير محمصة

25.03

25 03 00 00

كبريــت مــن جميــع األن ـواع ،عــدا زهــر الكبريــت أو

.....................................

%5

..........

%5

.......................................

%5

.....................................................

%5

................................................................

%5

....

الكبريت المرسب أو الكبريت الغروي

.....................

%5

%5

جرافيت طبيعي .

25.04

.......................................................

%5

25 04 10 00

ـ مسحوق أو رقائق

...........................................................................

%5

25 04 90 00

ـ غيره

رمـال طبيعيـة مــن جميـع األنـواع وان كانـت ملونــة،

25.05

باســتثناء الرمــال المحتويــة علــى معــادن ممــا يــدخل
في الفصل .26
25 05 10 00

ـ رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز)

25 05 90 00

ـ غيرها

...........................

.........................................................................

%5
%5

مرو (كوارتـز) عدا الرمال الطبيعية؛ كوارتزيـت ،وان

25.06

كان مشـذب ا بصـورة غـير منتظمة أو مقطعـ ا تقطيعـ ا
بســيط ا ،كــتالا أو ألواح ــ ا بشــكل مربــع أو مس ــتطيل،

بالنشـر أو بغير ذلك .
ـ مرو (كوارتز) :
25 06 10 10

ـ ـ ـ خام بشكل كتل غير منشورة

25 06 10 90

ـ ـ ـ غيرها

.................................................................

ـ كوارتزيت

....................................................................

25 06 20 00

25.07

...............................

%5
%5
%5

صلصــــال صـــــيني (كـــــاولين) وغيـــــره مـــــن غضـــــار
كاولينية ،وان كان مكلس ا .
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ق5:

ف 25 :
البند

الصــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

25 07 00 10

ـ ـ ـ صلصال صيني (كاولين)

25 07 00 90

ـ ـ ـ غيره

اإلجراء

فئة الرسم

.....................................

%5

..................................................................

%5

أنواع غضار أخر (باستثناء الغضار الممدد الداخل

25.08

في

البند

)68.06

واالندالوسـيت

والكيانيت

والسـليمانيت وان كانت مكلسـة؛ موليـت؛ اتربـة
شاموط أو ديناس .
25 08 10 00

ـ بنتونيت

25 08 30 00

ـ غضار متحمل للحرارة

.......................................................................
................................................

25 08 40 00

ـ أنواع أخر من

25 08 50 00

ـ أندالوسيت ،كيانيت وسلميانيت

%5
%5

الغضار .................................................

%5

....................................

%5

موليت .........................................................................

%5

...............................................

%5

25 08 60 00

ـ

25 08 70 00

ـ أتربة شاموط أو ديناس

طباشير .

25.09

................................

%5

25 09 00 10

ـ ـ ـ طباشير مطحون معد للبناء

..................................................................

%5

25 09 00 90

ـ ـ ـ غيره

فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألمونيوم كلسـي

25.10

طبيعي وطباشير فوسفاتية .
مطحونة ...............................................................

%5

25 10 10 00

ـ غير

......................................................................

%5

25 10 20 00

ـ مطحونة

كبريتات باريوم طبيعـي (بـاريتين)؛ كربونـات بـاريوم

25.11

طبيعــي (ويــذاريت) ،وان كانــت مكلســة ،عــدا أكســيد
الباريوم الداخل في البند .28.16

25.12

25 11 10 00

ـ كبريتات باريوم طبيعي

(باريتين) .................................

%5

25 11 20 00

ـ كربونات باريوم طبيعي

(ويذاريت) ..............................

%5

25 12 00 00

دقيـــق حفريـــات سيليســـية ( كيســـلجور وتــــربيلويت
ودياتوميت مثالا) وغيرها من أتربة سيليسية مماثله

ذات وزن نـــوعي ظـــاهر ال يزيـــد عـــن  1وان كانـــت
مكلسة

.................................................................
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%5

ق5:

ف 25 :
البند

الصــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

حجر خفان؛ سـنباذج ( صـنفرة )؛ كورانـدوم طبيعـي

25.13

وعقيق طبيعي ومـواد شـحذ طبيعيـة أخـر،وان كانـت
معالجة بالحرارة .
25 13 10 00

ـ حجر خفان

..................................................................

%5

ـــ ســـنباذج وكورانـــدوم طبيعـــي وعقيــق طبيعـــي ومـــواد شـــحذ
طبيعية أخر :

25 13 20 10

ـ ـ ـ سنباذج(صنفرة)

.................................................

%5

25 13 20 20

ـ ـ ـ كوراندوم طبيعي

.................................................

%5

25 13 20 30

ـ ـ ـ عقيق طبيعي

25 13 20 40

ـ ـ ـ ترابة طرابلس (الحجر المتعفن)

25 13 20 90

ـ ـ ـ غيرها

......................................................
.........................

.................................................................

%5
%5
%5

إردواز؛ وان كـــان مشـــذبا بصـــورة غيـــر منتظمـــة أو

25.14

مقطعـا تقطيعـا بســيطا ،كــتالا أو ألواحـا بشــكل مربــع

أو مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك .
25 14 00 10
25 14 00 90

ـ ـ ـ خاما بشكل كتل منشورة
ـ ـ ـ غيرها

.....................................

%5

.................................................................

%5

رخـــام وترافـــرتين وايكوســـين وأحجـــار كلســـية أخـــر

25.15

للنحت أو البناء ذات وزن نوعي ظاهر ال يقل عـن
 ،2.5ومرمر،وان كان مشـذبا بصـورة غيـر منتظمـة
أو مقطعـــا تقطيعـــا بســـيطا  ،كـــتال أو ألواحـــا بشـــكل
مربع أو مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك .

ـ رخام و ترافرتين :
25 15 11 00
25 15 12 00

ـ ـ خام ا أو مشذب ا بصورة غير منتظمة

........................

ــ ـ مقطعـ ا تقطيعـ ا بســيط ا ،كــتالا أو ألواحــا ،بشــكل مربــع أو
مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك

..................................

%5
%5

ـ ايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء (مرمر) :
25 15 20 10
25 15 20 20

ـ ـ ـ خام ا أو مشذب ا بصورة غير منتظمة

...................

ــ ـ ـ مقطعـ ا تقطيعـ ا بسـيط ا ،كـتالا أو ألواحـ ا ،بشـكل مربـع أو
مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك
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.......................

%5
%5

ق5:

ف 25 :
البند

الصــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

جرانيـــت وحجـــر ســـماقي (بـــورفير) وبازلـــت وحجـــر

25.16

رملـــي وأحجـــار أخـــر للنحـــت أو البنـــاء ،وان كـــان
مشـــذبا بصـــورة غيـــر منتظمـــة أو مقطعـــا تقطيعــــا
بســــــــيطا ،كــــــــتال أو ألواحــــــــا ،بشــــــــكل مربــــــــع أو
مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك .
ـ جرانيت :
25 16 11 00
25 16 12 00

ـ ـ خاما أو مشذبا بصورة غير منتظمة

ــ ـ مقطعـا تقطيعـا بســيطا ،كــتالا أو ألواحـا ،بشــكل مربــع أو
مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك

25 16 20 00

........................

ـ حجر رملي

..................................

..................................................................

%5
%5
%5

ـ حجارة نحت أو بناء أخرى :
25 16 90 10
25 16 90 20

ـ ـ ـ خاما أو مشذبا بصورة غير منتظمة

....................

ــ ـ ـ مقطعـا تقطيعـا بسـيطا ،كـتالا أو ألواحـا ،بشـكل مربـع أو
مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك

.......................

%5
%5

حصــى وحصــباء وأحجــار مجروشــة أو مكســرة مــن

25.17

األنــــواع المســــتعملة عــــادة للخرســــانة ،أو رصــــف
الطــــرق أو الســـــكك الحديديـــــة أو أنـــــواع الرصـــــف
األخرى وحصى شـواط وأحجـار صـوان (وان كانـت
معالجــة بــالحرارة)؛ حصــباء خبــو معــادن وحصــباء
نفايــات صــناعية مماثلــة ،وان اشــتملت علــى م ـواد
ملحوظـــة فـــي الجـــزء األول مـــن نـــص هـــذا البنـــد؛
حصباء مقطرنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار
داخلـــــة فـــــي البنـــــد  25.15أو  25.16وان كانـــــت
معالجة بالحرارة .
25 17 10 00

ـ ـ حصــى حصــباء وحجــارة مجروشــة أو مكســرة مــن األن ـواع
المستعملة عادة للخرسـانة أو رصـف الطـرق أو السـكك

الحديديـــة أو أنـــواع الرصـــف األخـــرى وحصـــى شـــواط

وأحجار صوان ،وان كانت معالجة
25 17 20 00

بالحرارة...

%5

ـ ـ حصــباء خبــو معــادن وحصــباء نفايــات صــناعية مماثلــة،
وان اشــتملت علــى المــــواد الـداخلــــة فــي البنـــد الفـرعــــي
.......................................... 25 17 10
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%5

ق5:

ف 25 :
البند

رمزالنظام المنسق

25 17 30 00

ـ حصباء مقطرنة

الصــــــــــنف

اإلجراء

..........................................................

فئة الرسم

%5

ـ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة فـي البنـد 25.15
أو  25.16وان كانت معالجة بالحرارة :

.................................................................

%5

25 17 41 00

ـ ـ من رخام

.....................................................................

%5

25 17 49 00

ـ ـ غيرها

دولوميــت وان كــان مكلســا أو ملبـــد ا بمــا فــي ذلـــك

25.18

الـــدولوميت وان كـــان قـــد أخضـــع لعمليـــة التشـــذيب
غيــر المنــتظم أو التقطيــع البســيط ،كــتال أو ألوحــا،
بشـــكل مربـــع أو مســـتطيل ،بالنشـــر أو بغيـــر ذلـــك؛
تراب مدكوك (آجر) من دولوميت .
ـ دولوميت غير مكلس أو ملبد :
25 18 10 10

ـ ـ ـ خاما وان كان قد أخضع لعمليـة التشذيب غيـر المنـتظم

25 18 10 20

ــ ـ ـ مقطعـا تقطيعـا بسـيطا ،كـتالا أو ألواحـا ،بشـكل مربـع أو

.............................................................

مستطيل ،بالنشر أو بغير

ذلك .......................

%5
%5

ـ دولوميت مكلس أو ملبد :
25 18 20 10

ـ ـ ـ خاما وان كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم

25 18 20 20

ــ ـ ـ مقطعـ ا تقطيعـ ا بسـيط ا ،كـتالا أو ألواحـ ا ،بشـكل مربـع أو

.............................................................

مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك

25 18 30 00

ـ تراب مدكوك (آجر) من

.......................

دولوميت ................................

%5
%5
%5

كربونــــات مغنســــيوم طبيعــــي (مغنزيــــت)؛ مغنســــيا

25.19

منصهرة كهربائيا؛ مغنسـيا تامـة االحتـراق (ملبـدة)،
وان احتـــوت علـــى كميـــات قليلـــة مـــن أكاســـيد أخـــر
مضافة قبل التلبيد؛ أوكسيد مغنسيوم آخر وان كان
25 19 10 00

نقي ا .

ـ كربونات مغنسيوم طبيعي

(مغنزيت) ............................

%5

ـ غيرها :
.............................................

%5

25 19 90 10

ـ ـ ـ أوكسيد المغنيسيوم

.................................................................

%5

25 19 90 90

ـ ـ ـ غيرها
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ق5:

ف 25 :
البند

الصــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

جــبس؛ أنهــدريت؛ جــص (مؤلــف مــن جــبس مكلــس

25.20

أو كبريتـــات كالســـيوم ) وان كـــان ملونـــا أو مضـــافا

إليه كميات قليلة من المسرعات أو المعوقات .
ـ جبس؛ أنهيدريت :
.................................................................

%5

25 20 10 10

ـ ـ ـ جبس

...........................................................

%5

25 20 10 20

ـ ـ ـ أنهيدريت
ـ جص :

25.21

25 20 20 10

ـ ـ ـ جص لالستعمال في طب األسنان

25 20 20 90

ـ ـ ـ غيره

25 21 00 00

أحجــار وم ـواد كلســية مســتعملة فــي صــنع الكلــس

........................

..................................................................

واألسمنت

.....................................................................

%5
%5
%5

كلس حي وكلـس مطفـأ وكلـس مـائي ،عـدا أوكسـيد

25.22

وهيدروكسيد الكالسيوم من البند .28.25
....................................................................

%5

25 22 10 00

ـ كلس حي

%5

25 22 20 00

ـ كلس مطفأ

..................................................................

%5

25 22 30 00

ـ كلس مائي

(نورة) .......................................................

أســـمنت مـــائي بكافـــة أنواعـــه ،بمـــا فيـــه األســـمنت

25.23

المكتل غير المطحون المسمى (كلنكـر) ،وان كانـت
ملونة .
25 23 10 00

ـ

(كلنكر) ........................................................................

%5

ـ أسمنت بورتالند :
25 23 21 00

ـ ـ أسمنت أبيض وان تم تلوينه اصطناعيا

...................

%5

ـ ـ غيره :
......................................................

%5

25 23 29 10

ـ ـ ـ أسمنت عادي

.........................................

%5

25 23 29 20

ـ ـ ـ أسمنت مقاوم لألمالح

غيرها .................................................................

%5

25 23 29 90

ـــ

25 23 30 00

ـ أسمنت

25 23 90 00

ـ أنواع أسمنت مائي

الوميني ...........................................................

%5

آخر ...............................................

%5

حرير صخري (أسبستوس أو أميانت)

25.24
25 24 10 00

ـ

كروسيدوليت ...............................................................

ممنوع استيراده

25 24 90 00

ـ

غيرها .........................................................................

ممنوع استيراده
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ق5:

ف 25 :
البند

الصــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ميكا بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛فضالت مكيا.

25.25
25 25 10 00
25 25 20 00
25 25 30 00

منتظمة...

%5

ـ ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير

ميكا ..............................................................

%5

ميكا ................................................................

%5

ـ مسحوق
ـ فضالت

استياتيت طبيعـي (حجـر دهنـي) ،وان لـم تـتم عليـه

25.26

عملية أكثـر مـن الشـق أو التربيـع غيـر المنتظمـين
أو التقطيع البسيط ،كتال أو ألواحا ،بشـكل مربـع أو
مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك .
ـ غير مجروشة وال مسحوقة :
استياتيت .............................................................

%5

25 26 10 10

ـــ

...................................................................

%5

25 26 10 20

ـ ـ ـ طلق

ـ مجروشة أو مسحوقة :
25 26 20 10
25 26 20 20

طلق ...................................................................

%5

(ملغي)

25.27
25.28

ـ ـ ـ استياتيت
ـــ

............................................................

%5

25 28 00 00

بورات طبيعيـة ومركزاتهـا (وان كانـت مكلسـة) ،عـدا
البـــورات المستخلصـــة مـــن ميـــاه ملحيـــة طبيعيـــة؛
حــامض البوريــك الطبيعــي المحتــوي علــى نســبة ال
تزيد عن  %85من حمض البوريك محسـوبة علـى
الوزن الجاف

................................................................

%5

فلدســــــبار؛ ليوســــــيت؛ نفلــــــين ونفلــــــين ســــــينيت؛

25.29

فلورسبار .
25 29 10 00

ـ فلدسبار

.......................................................................

%5

ـ فلور سبار :
25 29 21 00

ـ ـ يحتـوي علـى  %97وزنـ ا أو أقل من فلوريــد الكالسيوم

25 29 22 00

ـ ـ يحتوي على أكثــر من  %97وزنا من فلوريــد الكالسيوم

25 29 30 00

ـ ليوسيت؛ نفلين ونفلين سينيت

...............................................................
...............................................................

25.30

.....................................

مواد معدنية غير مذكورة وال داخلة فـي مكـان آخـر
.
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%5
%5
%5

ق5:

ف 25 :
البند

الصــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

25 30 10 00
25 30 20 00

اإلجراء

ـ فيرمكيوليت ،بيرليت وكلوريتات غير ممددة
ـ كيسرايت ابسوميت (سلفات المغنسيوم

فئة الرسم

.................

%5

طبيعي) ............

%5

ـ غيرها :
ـ ـ ـ كبريتات الزرنيخ الطبيعية :
.................

%5

25 30 90 11

ـ ـ ـ ـ كبريت الزرنيخ األصفر (سم الفار)

..............................................................

%5

25 30 90 19

ـ ـ ـ ـ غيره

25 30 90 20

ـ ـ ـ زبد البحر الطبيعي (بيرشام) وان كان بشكل قطع

مصقولة ،كهرمان (كهرباء) ،زبد بحر وكهرمان

مكتالن بشكل صفائح أو قضبـان أو عيـدان أو

بأشكال مماثلة غير مشغـولة بعـد صبهـا في

قوالب ،كهرمان أسود
25 30 90 30

ـ ـ ـ كسارات خزف

25 30 90 40

ـ ـ ـ أتربة ملونة

25 30 90 50

ـ ـ ـ أحجار النيازك

25 30 90 90

ـ ـ ـ غيرها

........................................

%5

....................................................

%5

........................................................

%5

........................................................

................................................................
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%5
%5

