
  

 

  الفصل التاسع والعشرون

  منتجات كيماوية عضوية
 

  .مالحظات

  :ما لم ينص على خالف ذلك، إن بنود هذا الفصل تشمل فقط -١

  المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيماويا، سواء احتوت على شوائب أم ال؛  -)أ 

، باستثناء )سواء احتوت على شوائب أم ال(مخاليط إيزوميرات من ذات المركب العضوي   -)ب 
، سواء كانت مشبعة أم ال )غير الستريوإيزوميرات(مخاليط إيزوميرات الهيدروكربون الالدوري 

  ؛)27الفصل (

حها وأستيرات السكر وأمالواستاالت وأثيرات  29.39لغاية  29.36المنتجات الواردة في البنود   -)ج 
  ، سواء كانت محددة الصفات كيماويا أم ال؛29.41ومنتجات البند  29.40الداخلة في البند 

  أعاله؛ )أو ج )أو ب )أالمحاليل المائية للمنتجات المذكورة في الفقرات   -)د 

أعاله بقدر ما تكون هذه المحاليل تشكل  )أو ج )أو ب )أالمحاليل األخرى لمنتجات الفقرات   -)ه 
وضرورية تبررها حصرا دواعي األمان أو مقتضيات النقل، وشرط أن ال طريقة توضيب عادية 

  يجعل المذيب هذا المنتج قابال الستعماالت خاصة غير استعماله العام؛

بما في (أعاله، المضاف اليها مثبت  )أو ه )أو د )أو ج )أو ب )أالمنتجات المذكورة في الفقرات   -)و 
  قلها؛ضروري لحفظها أو لن) ذلك عنصر مانع للتكتل

أعاله، المضاف إليها مادة  )أو و )أو ه )أو د )أو ج )أو ب )أالمنتجات المذكورة في الفقرات   -)ز 
لمنع الغبار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة لتسهيل تمييزها او لدواعي األمان، شرط أن 

  ال تجعل هذه اإلضافات المنتج قابال الستعماالت خاصة غيراستعماله العام؛

أمالح الديازونيوم والمنتجات : المنتجات التالية المخففة لقوة تركيز معاير إلنتاج أصباغ األزو  -)ح 
  .المستعملة لإلزدواج مع هذه األمالح واألمينات القابلة للتحويل الى مركبات ديازوتية وأمالحها

  :ال يشمل هذا الفصل -٢

  ؛15.20اخل في البند وكذلك الغليسرول الخام الد 15.04المنتجات الداخلة في البند   -)أ 

  ؛)22.08أو البند  22.07البند (كحول اإليثيل   -)ب 

  ؛)27.11البند (الميثان والبروبان   -)ج 

 ؛28من الفصل  ٢مركبات الكربون المذكورة في المالحظة   -)د 

  ؛)30.02البند (المنتجات المناعية   -)ه 



  

 

  ؛)31.05أو البند  31.02البند ) (يوريا(البولة   -)و 

والمواد الملونة العضوية التركيبية ) 32.03البند (المواد الملونة من أصل نباتي أو حيواني   -)ز 
والمنتجات العضوية التركيبية من األنواع المضيئة أو المستعملة كعوامل لتشعيع التبييض الضوئي 

بيع وكذلك األصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيأة في أشكال او أغلفة لل) 32.04البند (
  ؛)32.12البند (بالتجزئة 

  ؛)35.07البند (األنزيمات   -)ح 

لميتالدهيد، الهكساميثيلين تترامين والمواد المماثلة المهيأة بشكل أقراص أو عيدان أو بأشكال   -)ط 
مماثلة تفرض إستعمالها كوقود، وكذلك الوقود السائل والغازات من النوع المستعمل لتعبئة 

cmاإلشعال اآللية، في أوعية ال تتجاوز سعتهاأوإلعادة تعبئة القداحات وأجهزة 
3
البند ( 300

  ؛)36.06

منتجات اإلطفاء المهيأة كشحنات ألجهزة إطفاء الحريق أو في قذائف معدة إلطفاء الحريق الداخلة   -)ي 
  ؛38.24، مزيالت الحبرالمهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة، الداخلة في البند 38.13في البند 

 ).90.01البند (العناصر البصرية، وبصفة خاصة تلك المصنوعة من تارترات اإليثيلين ديامين   -)ك 

  

إن األصناف التي ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تبند في البند الذي يرد متأخرا في  -٣
  .الترتيب الرقمي

، الى 29.20الى  29.13 ومن 29.11الى  29.08، ومن 29.06الى  29.04كل إشارة في البنود من  -٤
المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة تطبق أيضا على المشتقات المختلطة مثل 

إن   . المشتقات المسلفنة المهلجنة او المنترنة المهلجنة او المنترنة المسلفنة او المنترنة المسلفنة المهلجنة
.29.29بالمعنى المقصود في البند " وظائف نيتروجينية"كالمجموعات المنترنة أو المنترزة ال تعتبر 

وظائف "، يقصد بعبارة 29.22و 29.18و 29.14و 29.12و 29.11من أجل تطبيق البنود   
المشار إليها في ) المجموعات العضوية المميزة المحتوية على األوكسجين(فقط الوظائف " أوكسيجينية

 .29.20لغاية  29.05نصوص البنود من 

) I(تيرات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من إن إس  -)أ    -٥
مع مركبات عضوية داخلة في هذه الفصول الفرعية، تبند مع المركب الداخل في بند ) VII(لغاية 

  .هذه الفصول الفرعية الذي يرد متأخرا في الترتيب الرقمي

عضوية ذات الوظيفة الحمضية التيتدخل إن إستيرات كحول اإليثيل مع المركبات ال  -)ب 
  .، تبند معالمركباتذاتالوظيفة الحمضية المناظرةلها)VII(لغاية )I(فيالفصواللفرعيةمن 

  :، فإن28لفصل ا ٢للقسم السادسوالمالحظة  -١معمراعاةأحكام المالحظة   -)ج 



  

 

األمالح غير العضوية من المركبات العضوية مثل المركبات ذات الوظيفة الحمضية  .١
) X(لغاية) I(الفينولية أو اإلينولية أو القواعد العضوية التيتدخلفي الفصول الفرعية من أو

  ، تبند في البند المالئم للمركبالعضويالمناظر لها؛29.42أوفي البند 

 أوفيالبند)X(لغاية) I(اتعضويةداخلةفيالفصواللفرعية منـاألمالح المتكونةبالتفاعلما بينمركب .٢

بما في ذلكالمركبات ذاتالوظيفةالفينولية أو (لمناسبللقاعدأوللحمض، تبندفيالبند ا29.42
 ؛التيتمتشكيلها منه والذي يردمتأخرا فيالترتيبالرقميفيالفصل) اإلينولية

، في البند 29.41أو للبند  (XI)تبند مركبات التنظيم، غير المنتجات التابعة للفصل الفرعي  .٣
لبنود المالئمة لألجزاء الناتجة من انفالق بحسب التسلسل من بين ا 29األخير من الفصل 

  .الكربونية –كافة الروابط المعدنية باستثناء الروابط المعدنية 

البند (تبند الكحوليات المعدنيةفي نفس بند الكحول المناظرة لها، إال في ما يتعلقمنها باإليثانول -)د
29.05.(  

  .األحماض المناظرة لهاتبند هاليدات األحماض الكربوكسيلية في نفس بند  - ) ه

هي مركبات عضوية تحتوي جزيئاتها، باإلضافةإلى  29.31و 29.30إنالمركبات الواردة في البندين  -٦
ذرات الهيدروجين أواألوكسجين أو النيتروجين، علىذرات عناصر أخرى غيرمعدنيةأوعلى 

ال يشمل البند  .مرتبطةمباشرةبذراتالكربون)مثل الكبريت أو الزرنيخ أو الرصاص(عناصرمعدنية
المشتقات ) غيرعضويةأخرى -مركبات عضوية (29.31 والبند ) مركبات الكبريت العضوية( 29.30

والتي، بغضالنظرعن الهيدروجين واألوكسيجين ) بمافيذلك المشتقات المختلطة(المسلفنة او المهلجنة 
ينات، وهيالتيتكسبها خواص والنيتروجين، الترتبطفيها مباشرة مع الكربون إالذراتالكبريتأو الهالوج

  ).أو المشتقات المختلطة(المشتقات المسلفنةأو المهلجنة 

اإليبوكسيدات ذات الحلقة الثالثية، أو فوق أوكسيداتالكيتون،  29.34و 29.33و 29.32ال تشمل البنود  -٧
الكربوكسيلية أوالبوليمراتالدورية مناأللديهيدات او من الثيوألدهيدات، أواألندريدات من األحماض

ذاتالقواعد المتعددة، أو اإلستيرات الدورية منالكحوالت أوالفينوالتالجماعيةذاتاألحماض المتعددة القواعد 
ال تطبق هذه األحكامإال عندما يكون تكوين الحلقة ذات الذرات .وأيميدات األحماض ذاتالقواعدالمتعددة

  .الهغير المنسجمةناتجاحصرا عنالوظائف الدورية المعددةأع

  :29.37من أجل تطبيق أحكام البند  -٨

  تشمل محررات أو منشطات الهورمونات، وكابحاتها ومضاداتها؛" هورمونات"ان تسمية   -)أ 

تطبق ليس فقط على مشتقات الهورمونات " مستخدمه بصورة رئيسية كهورمونات" ان عبارة   -)ب 
لهورمونية بل أيضاً على ومثيالتها ذات البنية المتشابهة المستخدمة بصورة رئيسية لوظيفتها ا



  

 

مشتقات الهورمون ومثيالتها ذات البنية المتشابهة المستخدمة بصورة رئيسية كوسيط في التركيب 
  .االصطناعي لمنتجات هذا البند

 

  

  .ةد فرعيوبن اتمالحظ

ضمن أي بند من بنود هذا الفصلتبند في ذات البند )أو مجموعةمركبات كيماوية(إنمشتقاتأيمركبكيماوي  -١
، شرط أن ال يكون قدشملها أي بند فرعي آخر )أو مجموعة المركبات(لفرعي الذييبند فيه هذاالمركب ا

تكون مشمولة في أي بند فرعي آخر ذات عالقة بهذه المشتقات، وارد تحت أن ال وأكثرتخصيصا، 
 ".غيرها"تسمية 

  .لفصلال تطبق على البنود الفرعية لهذا ا 29من مالحظات الفصل  ٣إن المالحظة  -٢


