القسم الحادي عشر
مواد نسجية ومصنوعاتها
مالحظات :
 -1ال يشمل هذا القسم:
أ -وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند  )05..02؛ شعر الخيل وفضالته (البند  )05.11؛
ب -الشععععر البشعععري ومصعععنوعاته (البنعععد  05.01أو  67.03أو  ،)67.04ععععدا أةمشعععة التصعععفية معععن شععععر بشعععري لمعاصعععر ال يعععوت
واالستعماالت المماثلة فهي تدخل في البند  59.11؛
ج – غب بذور القطن والمنتجات النباتية األخر ،الداخلة في الفصل  14؛
د – ألياف الحرير الصخري (أسبستوس) الداخلة في البند 25.24أو األصناف المصعنوعة معن حريعر صعخري أو المنتجعات األخعر الداخلعة
في البند  68.12أو  68.13؛
هـ األصناف الداخلة في البند  30.05أو البند  30.06؛ خيوط للتنظيف معا بعين األسعنانندانتال فلعوسن ،فعي عبعوات فرديعة للبيعئ بالتج عة،
الداخلة في البند  33.06؛
و – النسج المحسسة الداخلة في البنود من  37.01إلى  37.04؛
– الشعيرات المفردة التي ي يد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن  1مم ،والصفيحات واألشكال المماثلة (مثل القش االصطناعي) ،والتعي
ي يد عرضها الظاهر عن  5مم ،من لدا ن (الفصعل  ،)39وكعذل الضعفا ر والنسعج وغيرهعا معن أصعناف صعناعتي الحصعر أو السعالل
المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفيحات (الفصل )46؛
ح – األةمشة المنسوجة واألةمشة المصنرة واللبعاد والالمنسعوجات (األةمشعة غيعر المنسعوجة  ،)NON-WOVENالمشعربة أو المطليعة أو
المغطاة أو المنضدة بلدا ن ،واألصناف المصنوعة منها ،الداخلة في الفصل  39؛
ط – األةمشعة المنسعوجة واألةمشعة المصعنرة واللبعاد والالمنسعوجات (األةمشعة غيعر المنسعوجة) ،المشعربة أو المطليعة أوالمغطعاة أو المنضعدة
بمطاط ،واألصناف المصنوعة منها ،الداخلة في الفصل  40؛
ى -الجلود بشععرها أو بصعوفها (الفصعل  41أو الفصعل  )43وأصعناف الجلعود بفعرا  ،الطبيعيعة أو المقلعدة (االصعطناعية) ،ومصعنوعاتها،
الداخلة في البند 43.03أو البند  43.04؛
– األصناف من مواد نسجية الداخلة في البند  42.01أو البند  42.02؛

ل – منتجات وأصناف الفصل ( 48مثل حشو السليلو ) ؛
م – أصناف األحذية وأج اؤها والطماةات وواةيات السيقان واألصناف المماثلة الداخلة في الفصل  64؛
ن –شبيكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأج اؤها الداخلة في الفصل  65؛
ص -أصناف الفصل  67؛
ع – المواد النسـجية المكسوة بمواد شاحذة (البند  )68.05وكذل ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة في البند  68.15؛
ف -أةلياف ال جاج واألصنـاف المصنوعة من أليــاف ال جاج  ،باستثنا المطر ات بخيوط من ألياف جاجية على نسج ظاهرة األرضعية
(الفصل )70؛
س  -أصناف الفصل ( 94مثل األثاث ولوا م األسرة وأجه ة اإلنارة) ؛
ق  -أصناف الفصل( 59مثل لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوا م وشبكات الرياضة)؛
ر  -أصناف الفصل ( 59مثل ،الفعراجين و مجموععات الخياطعة للسعفر و الحابكعات المسعننة (سعحابات) واألشعرطة المحبعرة لعةالت الكاتبعة
والمناشف الصحية والواةيات الصحية والحفاظات وبطانات الحفاظات والفوط المبطنة لألطفال) ؛
ش  -أصناف الفصل . 97
 -2أ -إن المنتجات القابلة للتبنيد في الفصول من 95إلى  99أو في البند  90.55أو البند  ،95.55المحتوية على خليط من مادتين نسعجيتين أو
أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة و نا ً على أي واحدة من المواد النسجية األخر .
وعنععدما ال يكععون هنععا مععادة نسععجية غالبععه و ن عاً ،فععأن المنتجععات يجععب أن تبنععد كمععا لععو كانععت مكونععة بالكامععل مععن تلع المععادة النسععجية
المشمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرةمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين االعتبار على حد سوا .
ب  -لتطبيق القاعدة أعاله :
 -1تعامععل خيععوط بععريم شعععر الخيععل )( (GIMPEDالبنععد  )91.15والخيععوط الممعدنععة (البنععد  )99.59كمععادة نسععجية صععرفة  ،والععو ن
الواجب اعتباره هعو كامعل مجمعوع و ن مكوناتهعا؛ معن أجعل تبنيعد األةمشعة المنسعوجة  ،تعتبعر الخيعوط المعدنيعة كمعا لعو كانعت معادة
نسجية؛
 -2إن اختيار البند المناسب يجب أن يبدأ بتحديد الفصل أوالً ،ومن ثم البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل  ،بغض النظر عن أية معواد
نسجية غير داخلة في هذا الفصل ؛

 -3عندما يتداخل الفصالن  95و  99مئ أي فصل آخر ،فأنهما يجب أن يعامال كفصل واحد ؛
 -4عندما يشير أحد الفصول أو البنود إلى منتجات مؤلفة من مواد نسجية مختلفة ،فأن هذه المواد تعامل كمادة نسجية واحدة.
ج  -تنطبق أيضا ً أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعاله على الخيوط المشار إليها في المالحظات  3و 5و  9و  9أدناه .
( -3أ) مئ مراعاة اإلستثنا ات الواردة في الفقرة (ب) أدنــاه  ،تعتبر في هعذا القسعمنخيوط حع م ) (TWINEوحبعال وأمعرأس وةلعوس (حبعال
غليظة)ن ،الخيوط (المفردة أو الم وية أو المتعددة ال وي) المصنوعة:
 - 1من حرير طبيعي أو فضالته بمقاس يتجاو  55555ديسيتكس ؛
 -2من ألياف تركيبية ) (MAN MADEأو اصطناعية (بما في ذل المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يعدخل فعي الفصعل
 ، )95بمقاس يتجاو  15555ديسيتكس ؛
 - 3من ةنب أو كتان:
أ  -ملمعة أو مصقولة ،بمقاس ال يقل عن  1555ديسيتكس ؛ أو
ب  -غير ملمعة وال مصقولة ،بمقاس يتجاو  55555ديسيتكس ؛
 - 4من ألياف النارجيل (جو الهند) مؤلفة من ثالث طاةات أو أكثر ؛
 - 5من ألياف نباتية أخر  ،بمقاس يتجاو  55555ديسيتكس ؛ أو
 - 6مقواه بخيوط من معدن.
(ب) ال تنطبق األحكام الواردة أعاله على :
 -1خيوط الصوف أو الوبر أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق ،عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن ؛
 -2خصل الشعيرات التركيبيـة أو االصطناعية الداخلة في الفصل  ،99والخيوط المتععددة الشععيرات بعدون وي أو بع وي أةعل معن 9
برمات للمتر ،الداخلة في الفصل  95؛
 -3شعر مسـينا للصيد (خيوط أحشا دود الحرير) الداخلة في البند  ،95.59والشعيرات المفردة الداخلة في الفصل  95؛
 -4الخيوط الممعدنة الداخلة في البند  99.59؛ تخضئ الخيوط المقواه بخيوط من معدن ألحكام الفقرة (أ) ( )9أعاله ؛ و
 -5الخيوط القطيفية (المخملة  )CHENILLEوخيـــوط البريم وخيوط السلسلة  LOOP WALEالداخلة في البند .99.59
( -4أ) مئ مراعاة اإلستثنا ات المبينة في الفقرة (ب) التاليعة  ،تعتبرنخيعوط مهيعأة للبيعئ بالتج عةنفي الفصعول ، 99 ، 95 ، 95 ، 91 ، 95

الخيوط (المفردة أو الم وية أو المتعددة ال وي) المهيأة كما يلي :
 -1على بطاةات أو بكرات أو مواسير أو ما يماثلها من الحوامل ،ال ي يد و نها (بما في ذل الحامل) عن:
أ  09 -غم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضالته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو االصطناعية ؛ أو
ب  159 -غم لغيرها من الخيوط ؛
 -2بشكل كرات ) (BALLSأو كبب أو شلل ) (HANKSأو شليالت ) (SKEINSال يتجاو و نها:
أ  09 -غم لخيوط الشعيرات التركيبية أو االصطناعية بمقاس أةل من  3555ديسيتكس ،أو لخيوط الحرير الطبيعي أو فضالته ؛
ب  159 -غم لجميئ الخيوط النسجية األخر بمقاس أةل من 5555ديسيتكس؛ أو
ج  955 -غم لغيرها من الخيوط ؛
 -3بشكل شلل مقسمة تقسيما ً ثانويا ً إلى عدة شليالت أصغر موحدة الو ن ،مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة ععن بعضعها ،
وال ي يد و ن الشـليلة الواحدة عن:
أ  09 -غم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضالته أو خيوط الشــعيرات التركيبية أو االصطناعية ؛ أو
ب  159 -غم لغيرها من الخيوط .
(ب) ال تنطبق األحكام الواردة أعاله على :
 -1الخيوط المفردة من جميئ المواد النسجية باستثنا :
أ  -الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم ،غير المقصورة ؛ و
ب -الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم ،المقصورة أو المصبوغة أو المطبوعة ،بمقاس يتجاو  9555ديسيتكس؛
 - 2الخيوط الم وية أو المتعددة ال وي ،غير المقصورة:
أ  -من الحرير الطبيعي أو فضالته  ،أيا ً كانت طريقة تهي تها ؛ أو
ب -من المواد النسجية األخر (باستثنا الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل شلل أو شليالت ؛
 -3الخيوط الم وية أو المتعددة ال وي من الحرير الطبيعي أو فضعالته  ،مقصعورة أو مصعبوغة أو مطبوععة ،بمقعاس  133ديسعيتكس
أو أةل ؛ و
 -4الخيوط المفردة أو الم وية أو المتعددة ال وي ،من جميئ المواد النسجية ،المهيأة:
أ  -بشكل شلل أو شليالت متقاطعة الخيوط ) (CROSS REELED or HANKS/ SKEINS؛

ب  -على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل علعى اسعتعمالها فعي صعناعة النسعيج (مثعل مواسعير آالت الع وي (TWISTING
 ،MILL TUBESأو مخعاريطنكوننأو بكعرات أو أنابيعب مخروطيعة ) (CONICAL BOBBINSأو أسعطوانية
)(SPINDLESأو مهيأة ) (REELEDبشكل شرانق ) (COCOONSألنوال التطري ) .
 -5مععععععععععععععععععععععن أجععععععععععععععععععععععل تطبيععععععععععععععععععععععق أحكععععععععععععععععععععععام البنععععععععععععععععععععععود  95.55و  95.51و  ،99.50يقصععععععععععععععععععععععد بعبععععععععععععععععععععععارة
نخيوط الخياطةن الخيوط الم وية أو المتعددة ال وي التي يتوافر فيها ما يلي-:
أ  -مهيأة على حوامل (مثل البكرات أو المواسير) بو ن ال ي يد عن  1555غم (بما في ذل الحامل) ؛
ب  -مهيأة ) (DRESSEDلالستخدام كخيوط خياطة ؛ و
ج  -ببرم نها ي بشكل . Z
 - 6من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ،يقصد بعبارة نخيعوط عاليعة المتانعةن الخيعوط ذات ةعوة تماسع معبعراً عنهعا بععدد السعنتنيوتن فعي العتكس
) )cN/texوتتجاو الحدود التالية:
 خيوط مفردة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليستر  95سن/تكس . خيوط م وية أو متعددة ال وي من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليستر  93سن  /تكس . خيوط مفردة أو م وية أو متعددة ال وي من حرير الفسكو  52سن/تكس. - 7تعتبرنأصنافا ً جاه ةن )”(“MADE-UPفي هذا القسم:
أ  -األصناف المقطعة بأشكال غير مربعة وال مستطيلة ؛
ب  -األصناف المتحصل عليها بشكل نها ي وجاه ة لالستخدام (أو التي يمكن استعمالها بعــد فصلها عن بعضها بمجرد ةطئ الخيعوط
غير المتشابكة) دون خياطة أو أية عملية أخرى (مثل بعض المماسح والمناشف وأغطية المناضد واألوشحة المربععة واألحرمعة)
؛
ج ـ األصناف المقطعة بقياسات معينة التي يكون واحدا من أطرافها على األةل مكفوفا أو مثنيا بالحرارة وذات حواف مستدةة أو
مضغوطة بصورة ظاهرة للعيان بينما تكون أطرافها األخر معالجة بأية طريقة موصوفة في أي من الفقرات الفرعية لهذه
المالحظة ,وال تعتبــر كأصناف جاه ة األةمشة ذات الحواف المقصوصة نبال حواشين التي منئ تنسيلها بالقص الحراري أو
بأية طريقة بسيطة أخرى ؛
د  -األصععناف المكفوفععة أو المثنيععة األطععراف بأيععة طريقععة ،أو ذات الهععدب المعقععودة مععن أيععة حافععة سععوا ً كانععت مصععنوعة مععن خيععوط
الصنف نفسه أو من خيوط إضعافية ،وال تعتبعر أصعنافا ً جعاه ة األةمشعة ذات الحعواف المقصوصعةنبال حواشعينالتي منعئ تنسعيلها

بلفق ) (WHIPPINGأطرافها أو بأية طريقة بسيطة أخرى ؛
هـ  -األصعناف المقطععة بأشعكال وةياسعات والتعي تمعت عليهعا عمليعة سعحب لعبعض خيوطهعا )،(DRAWN THREAD WORK
وبعد سحب الخيوط؛
و  -األصناف المجمعة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى (عدا القطئ النسجية المؤلفة من ةطعتين أو أكثعر بعأطوال ومعن ذات
النوع ووصلت نهاياتها للحصول على ةطئ أكثر طوالً وكذل القطئ المؤلفة من نوعين أو أكثر من النسج المجمعة بشعكل طبقعات
وإن كانت تتضمن مواد حشو) ؛
 أصععناف المصععنرات بم عا فيهععا الكروشععيه ،المشععغولة بأشععكال معينععة ،سععوا ً ةععدمت كوحععدات منفصععلة أو بشععكل يتضععمن عععدد مععنالوحدات بأطوال (أثواباً).
 - 8من أجل تطبيق أحكام الفصول من  95إلى  95فأن:
(أ) ال تنطبق الفصـول معن  95إلعى  99والفصعل  ،95معا لعم يعنص علعى خعالف ذلع  ،والفصعول معن  99إلعى  ،95علعى األصعناف
الجاه ة بالمعنى المقصود في المالحظة ( )2أعاله؛ و
(ب) ال تنطبق الفصول من  95إلى  99والفصل  ،95على األصناف الداخلة في الفصول من  99إلى . 95
 - 9تعتبعر مععن األةمشعة المنسععوجة الداخلعة فععي الفصعول مععن  95إلعى  ، 99األةمشععة المؤلفعة مععن خيعوط نسععجية متوا يعة علععى شعكل طبقـععـات
موضوعة فعوق بعضعها العبعض باتجاهعات تشعكل وايعا حعادة أو ةا معة .وهعذه الطبقعات مضعمومة إلعى بعضعها عنعد نقعاط تقعاطئ الخيعوط
بالصق أو برابط حراري .
  10تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسجية مضمومة إلى خيوط من مطاط.-

 11مععععععععععععععن أجععععععععععععععل تطبيععععععععععععععق أحكععععععععععععععام هععععععععععععععذا القسععععععععععععععم ،فععععععععععععععأن عبععععععععععععععارة نمشععععععععععععععربةن تشععععععععععععععمل أيضععععععععععععععا ً
نالمغموسةن.
 -12مععععععععععععععن أجععععععععععععععل تطبيععععععععععععععق أحكععععععععععععععام هععععععععععععععذا القسععععععععععععععم ،فععععععععععععععأن عبععععععععععععععارة نبععععععععععععععولي أميععععععععععععععدن تشععععععععععععععمل أيضععععععععععععععا ً

ناألراميدن.
 -13من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ،وأينما ورد في جداول التعريفة ،يقصد بعبارة خيوط تركيبية ةابلة للمط (خيوط إالسعتومير) هعي خيعوط
ذات الشعيرات (بما فيها الشعيرات المفردة) معن معواد نسعجية تركيبيعة (ععدا الخيعوط المعدلعة بنيتهانالتكسعتوريةن) التعي ال تتقطعئ عنعد
شدها لثالثة اضعاف طولها األصلي ،والتي إذا مطت إلى ضععف طولهعا األصعلي ،تععود خعالل فتعرة تقعل ععن خمعس دةعا ق لطعول ال
يتجاو مرة ونصف المرة طولها األصلي.
 -14ما لم ينص على خالف ذل  ،فأن األلبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفعة ،يجعب أن تبنعد فعي البنعود الخاصعة بكعل منهعا ،حتعى وإن
كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيئ بالتج ة.
من أجل تطبيق هذه المالحظة  ،يقصد بعبارة نألبسة نسجيةن ،األلبسة الداخلة في البنود معن  91.51إلعى  91.15ومعن  95.51إلعى 95.11
.
مالحظات البنود الفرعية :
 - 1في هذا القسم ،وعند االةتضا أينما ورد في جدول التعريفة ،يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعاريف محددة:
(أ) خيوط غير مقصورة
هي الخيوط التي :
 - 1لها اللون الطبيعي لأللياف المكونة لهــا ،ولم يجر ةصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباعتها؛ أو
 - 2ليس لها لون محدد (المسماةنخيوط رماديةن)  ،مصنوعة من النسالة.
يمك عن لتل ع الخيععوط أن تكععون ةععد عولجععت بمععادة تهي ععة غيععر ملونععة أو ملونععه بأصععبا غيععر ثابتععـة (تـععـ ول بمجععرد الغسـععـل
بالصابون)  ،وفي حــالة األليــاف التركيبية أو االصطناعية ،يمكن أن تكون ةد عولجت في كتلتها بمواد م يلة للمعان (مثل ثعاني
أوكسيد التيتانيوم) .
(ب) خيوط مقصــورة

هي الخيوط التي :
 -1أجريععت عليهععا عمليععة القصععر أو المصععنوعة مععن أليععاف مقصععورة أو ،مععا لععم يععنص علععى خععالف ذلع  ،التععي صععبغت بععاللون
األبيض (وإن كان في الكتلة) أو المعالجة بمادة تهي ة بيضا ؛
 -2تحتوي على خليط من ألياف غير مقصورة وألياف مقصورة ؛ أو
 -3تكون م وية أو متعددة ال وي والمؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.
(ج) خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة)
هي الخيوط :
 -1المصبوغة (وإن كان في الكتلعة) بغيعر اللعون األبعيض أو بلعون غيعر ثابعت أو المطبوععة أو المصعنوعة معن أليعاف مصعبوغة أو
مطبوعة ؛
 -2المؤلفة من خليط من األلياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من األلياف غير المقصورة أو المقصورة مئ ألياف ملونة
(خيوط بلعون اليشعبنمارلن )(MARL YARNSأو خيعوط مخلوطعة)  ،أو المطبوععة بلعون أو أكثعر علعى أبععاد فتبعدو كأنهعا
منقطة (خيوط موشاة أو مرةشة) ؛
 - 3المتحصل عليها من الفتا ل ) (SLIVERSأو الخصل ) (ROVINGالمطبوعة ؛ أو
 - 4الم وية أو متعددة ال وي المؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة معئ خيعوط ملونعة .تنطبعق أيضعا ً التعـعـاريف المبينـعـة
أعاله ،مئ تعديل ما يجب تعديله ) ،(MUTATIS MUTANDISعلى الشعيرات المفردة أو الصعفيحات واألشعكال المماثلعة
الواردة في الفصل . 95
(د) أةمشة منسوجة غير مقصورة
هي األةمشة المنسوجة المصنوعة من خيوط غير مقصورة والتي لم يتم ةصعرها أو صعباغتهاأو طباعتهعا ،ويمكعن لتلع النسعج أن
تكون ةد عولجت بمادة تهي ة غير ملونة أو صبغت بأصبا غير ثابتة (سريعة ال وال) .

(هـ) أةمشة منسوجة مقصورة
هي األةمشة المنسوجة التي :
-1تم ةصرها (تبييضها) أو  ،ما لم ينص على خالف ذل  ،المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمعادة تهي عة بيضعا  ،أثوابعا ً (IN
)THE PIECE؛
 -2المؤلفة من خيوط مقصورة ؛ أو
 -3المؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.
(و) أةمشة منسوجة مصبوغة
هي األةمشة المنسوجة :
 -1المصبوغة بلون موحد غير اللون األبيض (ما لم ينص على خالف ذل ) أو المعالجة بمادة ملونعة غيعر اللعون األبعيض (معا لعم
ينص على خالف ذل )  ،أثوابا ً ؛ أو
  2المؤلفة من خيوط ملونة بلون موحد.( ) أةمشة منسوجة من خيوط مختلفة األلوان
هي األةمشة المنسوجة (عدا النسج المطبوعة) :
 - 1المؤلفة من خيوط مختلفة األلوان أو من خيوط ملونه بدرجات متفاوتة من لعون واحعد (غيعر اللعون الطبيععي لألليعاف المكونعة
لها) ؛
- 2مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة ؛ أو
- 3مؤلفة من خيوط بلون اليشبنمارلن )(MARL YARNSأو خيوط مخلوطة.
(وفي جميئ الحاالت ال تؤخذ خيوط الحواشي واألطراف بعين االعتبار).
(ح) أةمشة منسوجة مطبوعة
هي األةمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً ،وإن كانت مصعنوعة معن خيعوط مختلفعة األلعوان (وتعتبعر أيضعا ً أةمشعة منسعوجة

مطبوعععععة تلعععع التععععي تحمععععل رسععععوما ً متحصععععل عليهععععا مععععثالً بواسععععطة فرشععععاة ،أو مسععععدس رش ،أو ورق النقععععل  ،أو نثععععر
ال غب ) (FLOCKINGأو بطريقة طبئ الباتي ) .
إن عملية التلميئ (المرسرة) ال تؤثر على تبنيد الخيوط أو النسج ضمن ف ات األصناف الواردة في التعاريف أعاله .
إن التعاريف المحددة أعاله في الفقعرات معن (د) إلعى (ح) تطبعق  ،معئ تععديل معا يجعب تعديلعه  ،علعى األةمشعة المصعنرة أو
الكروشيه .
(ط) نسج سادة
هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (الخيوط العرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية (الخيوط الطوليعة)،
ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمة .
 - 2أ -تعتبر األصناف الداخلة في الفصول من  99إلى  ،93والمحتويعة علعى معادتين نسعجيتين أو أكثعر كأنهعا مكونعة كليعا ً معن المعادة النسعجية
الواجععب اعتمادهععا لتبنيععد أصععناف الفصععول مععن  95إلععى  99أو البنععد  90.55المكونععة مععن نفععـس المععواد النسععجية وذلع تطبيقعا ً ألحكععام
المالحظةن 5نمن هذا القسم .
ب -لتطبيق هذه القاعدة :
 -1ال يؤخذ بعين االعتبار عند االةتضعا  ،سعوى الجع
التعريفة ؛

العذي يعتمعد كأسعاس للتبنيعد وفعق القاععدةن3نمعن القواععد العامعة لتفسعير جعدول

 -2ال تؤخذ بعين االعتبار األرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية وسطح مخملي أو م رد ؛
 -3في حالة المطر ات الداخلة في البند  90.15ومصنوعاتها ،فأن األرضية فقط هي التي يـجب أن تؤخعذ بععـين االعتبعار .ومعئ ذلع ،
فأن المطر ات دون أرضية ظاهرة (الكيميا ية أو الهوا ية ومقصوصة األرضية) ومصنوعاتها ،يجب أن تبنعد تبععا ً لخيعوط التطريع
وحدها .

الفصـــل الخمســــــون
حــريــر طبيعي
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بالتجزئة
خيوط مغزولة من فض ت الحرير غير مهيأة للبيع بالتجزئة
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