
 

  الفصل الثالثون

  منتجات الصيدلة

 

  مالحظات

  :ال يشمل هذا الفصل -١

مثل أغذية الحمية واألغذية الخاصة بمرضى السكري أو األغذية المقواة (األغذية أوالمشروبات   -)أ 
، غير المحضرات الغذائية المعدة لحقنها )واإلضافات الغذائية والمشروبات المقوية والمياه المعدنية

 ؛)القسم الرابع( في الوريد

من األنواع التي تستعمل على الجلد (المحضرات، مثل األقراص أو العلكة أو اللواصق   -)ب 
  ؛)38.24أو  21.06البند (، المعدة لمساعدة المدخنين لإلقالع عن التدخين )الخارجي

  ؛)25.20البند (الجص المكلس خصيصا أو المسحون لإلستعمال في طب األسنان   -)ج 

عطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية، الصالحة لالستعمال ألغراض طبية المياه المقطرة ال  -)د 
  ؛)33.01البند (

، وإن كانت ذات خصائص عالجية أو 33.07الى 33.03المحضرات الداخلة في البنود من   -)ه 
  وقائية؛

  والتي تحتوي على مواد صيدالنية مضافة؛ 34.01الصابون والمنتجات األخرى الداخلة في البند   -)و 

  ؛)34.07البند (حضرات التي أساسها الجص لإلستعمال في طب األسنان الم  -)ز 

 .)35.02البند(زالل الدم غير المعد الستعماالت عالجية أو وقائية   -)ح 

  

تنطبق على الببتيدات والبروتينات "  مناعيةمنتجات "، إن عبارة 30.02من أجل تطبيق أحكام البند  -٢
، التي تشارك بشكل مباشر في تنظيم جهاز المناعة، مثل )29.37باستثناء األصناف الداخلة في البند (

مضادة الجسام واتحاداأل، وجزيئات األجسام المضادة، )M.A.B( األجسام المضادة المونوكلونية 
، والكيموكاينات وبعض )IFN(، واالنترلوكينات، االنترفيرونيات مضادةالجسام األجزيئات واتحاد 

، والبروتينات الدموية والعوامل المحفزة للخاليا )GF(ل النمو ، وعوام)TNF(عوامل نخر األورام 
 ).Colony Stimulating Factors CSF) (مستعمرات(

 

  :من هذا الفصل، تعتبر )د– ٤والمالحظة  30.04و  30.03من أجل تطبيق أحكام البندين  -٣

  :كمنتجات غير مخلوطة  -)أ 



 

  المحاليل المائية للمنتجات غير المخلوطة؛ .١

  كافة؛ 29و 28أصناف الفصلين  .٢

  المعايرة أو المحلولة في أي مذيب كان؛ 13.02الخالصات النباتية البسيطة الداخلة في البند  .٣

  :كمنتجات مخلوطة  -)ب 

  ؛) باستثناء الكبريت الغروي(المحاليل والمعلقات الغروية  .١

  الخالصات النباتية المتحصل عليها من معالجة مخاليط المواد النباتية؛ .٢

  .ح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعيةاألمال .٣

سوى األصناف التالية التي يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر  30.06ال يدخل في البند  -٤
  :من جدول التعريفة

يوط القابلة بما في ذلك الخ(الخيوط الجراحية المعقمة واألربطة المماثلة المعقمة لخياطة الجروح   -)أ 
معقمة من األنواع ولواصق ) لالمتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب األسنان

  ة إلغالق الجروح؛يالجراحالعمليات المستعملة في 

  الرقائق والفتائل المعقمة؛  -)ب 

الحواجز  موقفات النزيف القابلة لالمتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب األسنان؛  -)ج 
ة لاللتصاق المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب األسنان، سواء كانت قابلة المانع

  لالمتصاص أم ال؛

وكذلك المواد الكاشفة ) أشعة إكس(المحضرات المعتمة المستعملة في الفحص باألشعة السينية   -)د 
المستخدمة على المرضى للتشخيص الطبي، وهي منتجات غير مخلوطة مهيأة بمقادير معينة أو 

  نتجات مخلوطة مؤلفة من مكونين أو أكثر صالحة لنفس اإلستعماالت؛م

  كواشف تحديد فئات أو عوامل الدم؛  -)ه 

  اإلسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو األسنان؛ اإلسمنت المستعمل في ترميم العظام؛  -)و 

  الحقائب الطبية وعلب اإلسعاف المجهزة والمعدة لإلسعاف األولي في العالج العاجل؛  -)ز 

 منأو29.37أو غيرها من منتجات البند رمونات ومحضرات منع الحمل الكيماوية التي أساسها اله  -)ح 
  ؛المبيدات المنوية

المحضرات المقدمة بشكل هالم والمعدة لالستعمال في الطب البشري أو الطب البيطري كمادة   -)ط 
الطبية أو كعامل  مسهلة لالنزالق لبعض اجزاء الجسم اثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات

  تسهيل التزاوج بين الجسم والمعدات الطبية؛



 

نفايا المستحضرات الصيدالنية أي تلك غير الصالحة الستعمالها االساسي بسبب انتهاء مدة   -)ي 
 صالحيتها مثالً؛

أغلفتها األكياس المقطعة بأشكال مالئمة وأي ، الفتحات الجراحيةالمعدة لالستعمال في األدوات   -)ك 
 .والمسالك البولية لكولون واألمعاءلعمليات االمعدة ةصقأوصفائحها السطحية الال الواقية

  

  .مالحظات بنود فرعية

  

 :، يعتبر3002.14و 3002.13من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين  -١
 ؛المنتجات النقية، وان احتوت على شوائبغير مخلوطة،  منتجاتك  ) أ

 :كمنتجات مخلوطة  ) ب
 اعاله، المبددة أو المذابة بماء او بغيره من المذيبات؛) الفقرة أالمنتجات المذكورة في  )١
حفظها ةلزوم مثبتمادة اعاله والمضاف اليها ) ١-و ب) المنتجات المذكورة في الفقرتين أ )٢

 او نقلها؛
اضافات  المحتوية على اياعاله ) ٢-و ب) ١-ب و )المنتجات المذكورة في الفقرات أ )٣

 .أخر
  

، )INN(ن نياالدوية المحتوية على أرتيميسي 3004.60و 3003.60يشمل البندان الفرعيان  -٢
، او محتوية على اي من ىأخر صيدالنية فعالةمكونات مع  متحدة، لالستخدام عن طريق الفم 

؛ حمض )INN(أمودياكين : ىأخرصيدالنية فعالةمكونات كانت متحدة معالمكونات الفعالة، وان 
؛  )INN(؛ أرتيسونات )INN(؛ أرتميثير)INN(؛ ارتيموتيل)INN(أرتلنيك او امالحه؛ أرتنيمول 

؛ )INN(مفلوكين؛ )INN(لوميفانترين؛)INN(أرتيميسينين؛دايهيدرو )INN(كلوروكين
  .)INN(أو سلفادوكسين  )INN(بيريمثامين؛)INN(اكينبايبر


