
 

  الفصل الثاني والثالثون

  خالصات للدباغة والصباغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛

  ومواد ملونة أخر؛) بيجمنت(أصباغ، ألوان سطحية 

  دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر
 

  .مالحظات

  :ال يشمل هذا الفصل-١

أو  32.03المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيماويا باستثناء المنتجات الداخلة في البندين   -)أ 

والزجاج ) 32.06البند (والمنتجات غير العضوية من األنواع المستعملة كمضيئات  32.04

المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيليس المنصهر باألشكال المذكورة في البند 

 وكذلك األصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدمة بأشكال أو في أغلفة مهيأة للبيع 32.07

  ؛32.12بالتجزئة من البند 

 29.39لغاية  29.36الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة في البنود من   -)ب 

  ؛35.04لغاية  35.01أو في البنود من  29.41أو البند 

  ).27.15البند (المعاجين من أسفلت وغيرها من معاجين السد القارية األخرى   -)ج 

يط من أمالح الديازونيوم المثبتة والمواد المتزاوجة مع هذه األمالح إلنتاج المخال 32.04يشمل البند  -٢

  .أصباغ اآلزو

بما (ا مواد ملونة ـالمحضرات التي أساسه 32.06و 32.05و 32.04و 32.03تدخل أيضا في البنود  -٣

ل ـأو في الفص 25.30الداخلة في البند ) بيجمنت(، األلوان السطحية 32.06ا يتعلق بالبند ـفيها، في م

، من األنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة لإلستعمال كمكونات )، والرقائق والمساحيق المعدنية28

في صناعة المحضرات الملونة ومع ذلك، فإن هذه البنود ال تشمل األلوان السطحية المبددة في وسط 

وال ) 32.12البند(ات ـي صناعة الدهانغير مائي، على شكل سائل أو معجون، من األنواع المستعملة ف

أو  32.13، 32.12، 32.10، 32.09، 32.08، 32.07المحضرات األخرى الداخلة في البنود 

32.15.  

المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود ) غير الكولوديون(المحاليل  32.08يشمل البند  -٤

  .من وزن المحلول %50جاوز وزن المذيب في مذيبات عضوية طيارة عندما يت 39.13لغاية  39.01

المنتجات من األنواع المستعملة كمواد " مواد تلوين"من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ال تشمل عبارة  -٥

مالئة في الدهانات الزيتية، وإن كانت هذه المنتجات تصلح أيضا لالستعمال كألوان سطحية في الدهانات 

  .المائية



 

إال األوراق الرقيقة من األنواع " أوراق ختم"، ال يقصد بعبارة 32.12من أجل تطبيق أحكام البند  -٦

  :المستعملة مثال لطباعة أغلفة الكتب والجلود والشرائط الداخلية للقبعات، والتي تتكون

التي ال تدرك باللمس، أو من ألوان ) بما فيها مساحيق المعادن الثمينة(من مساحيق معدنية   -)أ 

  ؛أو برابط آخر) جيالتين(الم سطحية مكتلة بالغراء أو به

أو من ألوان سطحية مثبتة على ورقة من أية مادة كانت، ) بما فيها المعادن الثمينة(من معادن   -)ب 

 .مستعملة كحامل

  


