
 

  الفصل التاسع والثالثون

  لدائن ومصنوعاتها
 

  .مالحظات

والتي، إذا ما  39.14الى  39.01في جدول التعريفة المواد الداخلة في البنود من " لدائن " ني عبارة تع -١
، )بصورة عامة الحرارة والضغط، مع استعمال مذيب أو ملدن عند األقتضاء(أخضعت لتأثير خارجي 

القولبة أو بالصب أو يكون بإمكانها أو كان بإمكانها، في أثناء البلمرة أو في مرحلة الحقة، أن تتخذ ب
  .بالسحب أو بالترقيق أو بأية طريقة أخرى أشكاال تحتفظ بها عندما ينتهي فعل التأثير الخارجي

غير أن هذه العبارة ال تشمل المواد . في جدول التعريفة األلياف المبركنة" لدائن " تشمل أيضا عبارة 
  .التي تعتبر موادا نسجية تابعة للقسم الحادي عشر

  :يشمل هذا الفصلال  -٢

 ؛34.03أو البند  27.10محضرات التشحيم الداخلة في البند   -)أ 

  ؛34.04أو  27.12الشموع الداخلة في البندين   -)ب 

  ؛)29الفصل (المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيماويا   -)ج 

  ؛)30.01البند (الكبدين وأمالحه   -)د 

لغاية  39.01المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود من ) غير الكولوديون(المحاليل   -)ه 
البند (من وزن المحلول  %50في مذيبات عضوية طيارة، عندما يتجاوز وزن المذيب  39.13
  ؛)32.12البند (؛ أوراق الختم )32.08

  ؛34.02عوامل السطح العضوية أو المحضرات الداخلة في البند   -)و 

 ؛)38.06البند (الصموغ المصهورة والصموغ اإلستيرية   -)ز 

وللسوائل األخرى )) بنزين(بما في ذلك أرواح البترول (اإلضافات المحضرة للزيوت المعدنية   -)ح 
 ؛)38.11البند (المستعملة لذات غايات استعمال الزيوت المعدنية 

ون أو بوليميرات أخرى من السوائل الهيدروليكية المحضرة أساساً من البولي غليكول أو السيليك  -)ط 
  ؛)38.19البند ( 39أصناف الفصل 

  ؛)38.22البند (كواشف التشخيص أو المختبرات على حامل من لدائن   -)ي 

  ، وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبي؛40المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل   -)ك 



 

عة أو حقائب اليد أو الصناديق أو حقائب األمت) 42.01البند (أصناف عدة الحيوانات والسراجة   -)ل 
  ؛42.02واألوعية األخرى الداخلة في البند 

  ؛46مصنوعات الحصر والسالل الداخلة في الفصل   -)م 

  ؛48.14أغطية الجدران الداخلة في البند   - )ن 

  ؛)النسج ومصنوعاتها(المنتجات المذكورة في القسم الحادي عشر   - )س 

الرأس ومظالت المطر مثل األحذية وأغطية (األصناف الواردة في القسم الثاني عشر   -)ع 
  ؛)والشماسيوعصي اليد والسياط وسياط الركوب، وأجزائها

  ؛71.17أصناف حلى الغواية التقليدية الداخلة في البند   -)ف 

  ؛)آالت وأجهزة ومعدات كهربائية(منتجات القسم السادس عشر   - )ص 

  أجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر؛  -)ق 

  ؛)رية وركائب النظارات وأدوات الرسممثل العناصر البص( 90أصناف الفصل   -)ر 

مثل ظروف الساعات، أقفاص وصناديق ساعات الحائط والطاولة، وغيرها ( 91أصناف الفصل   - )ش 
  ؛)من أجهزة أصناف صناعة الساعات

  ؛)مثل األدوات الموسيقية وأجزائها( 92أصناف الفصل   -)ت 

ضيئة والمباني المسبقة مثل األثاث وأجهزة اإلنارةواللوحات اإلرشادية الم( 94أصناف الفصل   -)ث 
  ؛)الصنع

  ؛)مثل اللعب واأللعاب ولوازم الرياضة( 95أصناف الفصل   -)خ 

مثل الفراجين واألزرار والحابكات المسننة واألمشاط وقصبات الغاليين ( 96أصناف الفصل   -)ذ 
 ومباسم السجائر وما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثلها وأقالم الحبر وأقالم الرصاص

  ).أحادية او ثنائية او ثالثية القوائم وما يماثلها املوحو

سوى المنتجات المستحصل عليها بواسطة التركيب الكيميائي  39.11لغاية  39.01ال تشمل البنود من  -٣
  :والداخلة في الفئات التالية

 300من حجمها في درجة حرارة  %60البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي يتقطر أقل من   -)أ 
ملليبار لدى استخدام عملية التقطير ذات الضغط المنخفض  1013سلسيوس بعد التحول الى 

  ؛)39.02و 39.01البندان (

  ؛)39.11البند (أندين  -الراتنجات الضعيفة البلمرة من نوع كومارون   -)ب 

  وحدات مونومر على األقل؛ 5البوليمرات التركيبية األخرى التي تتضمن بمعدل وسطي   -)ج 



 

  ؛)39.10البند (السيليكونات   -)د 

  .والبريبوليمرات األخرى) 39.09البند (الريزوالت   -)ه 

 %95جميع البوليمرات التي ال تشكل أية وحدة مونومر أحادي فيها " بوليمرات مركبة " يقصد بعبارة  -٤
  .أو أكثر وزنا بالنسبة للمحتوى الكلي للبوليمر

بما فيها منتجات عملية (رات المركبة وفقا لمفهوم هذا الفصل، وما لم ينص على خالف ذلك، إن البوليم
، وعملية التنظيم الداخلي بإضافة جزيئيات مختلفة )كوبوليكوندنسيتس(التكثيف الكيماوي المركب 

ومخاليط ) ، والبوليمرات المركبة المقدمة بشكل كتل، والبوليمرات المركبة المطعمة)كوبولي أديشن(
ت من وحدة الكومونومر التي يفوق وزنها وزن أية وحدة البوليمرات، تتبع البند الذي يشمل البوليمرا

كومونومر أحادي آخر، على أن تعتبر وحدات الكومونومرات التي تدخل بوليمراتها في ذات البند كأنها 
  .تؤلف وحدة كومونومر أحادي

لمركبة واذا لم تكن أية وحدة من وحدات الكومونومرات األحادية البسيطة هي الغالبة، فإن البوليمرات ا
أو مخاليط البوليمر تدخل، وفقا للحال، في البند الذي يرد أخيرا في الترتيب الرقمي من بين تلك البنود 

  .التي يمكن أخذها بعين اإلعتبار للتبنيد

إن البوليمرات المعدلة كيماويا التي تغيرت فيها فقط األجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة  -٥
وال تنطبق هذه األحكام على . ي، ينبغي أن تبند في البند المناسب للبوليمر غير المعدلالتفاعل الكيماو

  .البوليمرات المركبة المطعمة

  :على األشكال التالية فقط" األشكال األولية " ، تطبق عبارة 39.14الى  39.01وفقا لمفهوم البنود من  -٦

  لمحاليل؛وا) مستحلبات وعوالق(سوائل وعجن، بما في ذلك التبددات   -)أ 

وحبيبات ورقائق وأشكال ) بما فيها مساحيق القولبة(كتل غير منتظمة وقطع ومساحيق وجريش   -)ب 
  .غير متماسكة مماثلة

النفايات والفضالت والقصاصات والخردة العائدة لمادة واحدة قابلة للتلدن  39.15ال يشمل البند  -٧
  ).39.14الى  39.01البنود من (بالحرارة ومحولة الى أشكال أولية 

المنتجات المجوفة، وإن " أنابيب ومواسير وخراطيم " ، يقصد بعبارة 39.17من أجل تطبيق أحكام البند  -٨
كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع 

ل هذه العبارة ومع ذلك، تشم). مثل خراطيم الحدائق المضلعة واألنابيب المثقبة(الغازات أو السوائل 
إال أنه، باستثناء ما ذكر أخيرا، فإن . واألنابيب المسطحة األخرى) غليظة أو رفيعة(أغلفة السجق 

والتي ال يتجاوز الطول (األصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو بيضاوي أو مستطيل 
ير أو خراطيم، وانما أو بشكل مضلع منتظم، ال تعتبر كأنابيب أو مواس) فيها مرة ونصف العرض

  ).بروفيليه(تعتبر كأشكال خاصة 



 

المنتجات بشكل لفات " أغطية جدران أو سقوف من لدائن " ، يقصد بعبارة 39.18وفقا لمفهوم البند  -٩
سم القابلة لإلستعمال لزخرفة الجدران أو السقوف، والمكونة من لدائن مثبتة  45بعرض ال يقل عن 

) على الوجه الظاهر ( دة غير الورق، والتي تكون طبقة اللدائن فيها بصفة دائمة على حامل من أي ما
  .محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأية طريقة كانت

" ألواح وصفائح وأفالم وأشرطة وقدد وصفيحات" ، يقصد بعبارة 39.21و 39.20وفقا لمفهوم البندين  -١٠
) 54غير تلك المذكورة في الفصل (شرطة والقدد والصفيحات فقط األلواح والصفائح واألفالم واأل

والكتل بأشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير المقطعة أو 
حتى ولو أضفت عليها عملية (المقطعة بأشكال مستطيلة أو مربعة وغير المشغولة أكثر من ذلك 

  ).ستعمالالتقطيع صفة األصناف الجاهزة لإل

حصرا على األصناف التالية، ما لم تكن مشمولة بأي من البنود السابقة التابعة  39.25ينطبق البند  -١١
  :IIللفصل الفرعي 

والدنان واألوعية المماثلة التي تزيد ) بما فيها خزانات الفضالت العضوية(الصهاريج والخزانات   -)أ 
  ل؛ 300سعتها عن 

األخص في األرضيات أو الجدران أو الحواجز أو السقوف أو العناصر اإلنشائية المستخدمة على   -)ب 
  السطوح؛

  المزاريب ولوازمها؛  -)ج 

  األبواب والنوافذ وأطرها وعتبات األبواب؛  -)د 

  حواجز الشرفات والدرابزين واألسيجة والبوابات والحواجز المشابهة؛  -)ه 

صناف المماثلة، واأل) بما فيها الستائر المضلعة(مصاريع النوافذ واألبواب والستائر الداخلية   -)و 
  وأجزائها ولوازمها؛

الرفوف الكبيرة المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة في المخازن أو الورش أو المستودعات على   -)ز 
  سبيل المثال؛

  الزخارف واألشكال التزيينية المعمارية وعلى األخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام؛  -)ح 

بصفة دائمة في أو على األبواب والنوافذ واألدراج والجدران، اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب   -)ط 
وغيرها من أجزاء المباني، السيما المقابض والمسكات والكالبات والتعاليق واألقواس وحماالت 

 .المناشف ولوحات المفاتيح الكهربائية واللوحات الواقية األخر

  

  .بنود فرعية اتمالحظ



 

والبوليمرات المعدلة كيميائيا، التابعة ألحد بنود هذا الفصل، تبند ) راتبما فيها الكوبوليم(إن البوليمرات  -١
  :داخل هذا البند وفقا لألحكام التالية

  :في سلسلة البنود الفرعية موضوع البحث" غيرها"في حال وجود بند فرعي تحت تسمية   -)أ 

ن أو مثل بولي إثيلي(التي تسبق اسم بوليمر محدد في نص بند فرعي " بولي"تعني عبارة  .١
أن وحدة أو وحدات المونومرات المكونة للبوليمر المحدد، المأخوذة معا، ) 6.6 –بولي اميد 

  .وزنا في تكوين المحتوى اإلجمالي للبوليمر %95يجب أن تسهم بنسبة ال تقل عن 

 3903.20و 3901.40و 3901.30ة ـود الفرعيـي البنـورة فـتبند الكوبوليمرات المذك .٢
وحدات الكومونومرات  تشكلفي هذه البنود الفرعية شرط أن  3904.30و 3903.30و

  .وزنا في تكوين المحتوى اإلجمالي للبوليمر %95ال تقل عن  نسبةللكوبوليمرات المذكورة 

ما دامت البوليمرات " غيرها"تبند البوليمرات المعدلة كيميائيا في البند الفرعي المسمى  .٣
  .رعي آخرالمعنية غير مشمولة بصورة أخص في بند ف

أعاله في البند  .3و  .2و  .1تبند البوليمرات التي ال تتوفر فيها الشروط المحددة في  .٤
الفرعي، من بين البنود الفرعية المتبقية في السلسلة، الذي يشمل البوليمرات العائدة لوحدة 

ولهذه الغاية، فإن وحدات . المونومر الغالبة وزنا على كل وحدة كومونومر بسيط أخرى
ري وتس. المونومر المكونة للبوليمرات الداخلة في ذات البند الفرعي يجب أن تؤخذ معا

المقارنة فقط على وحدات الكومونومرات المكونة للبوليمرات الواردة في سلسلة البنود 
  .الفرعية موضوع البحث

  :في ذات السلسلة" غيرها"في حال عدم وجود بند فرعي تحت تسمية   -)ب 

تبند البوليمرات في البند الفرعي الذي يشمل بوليمرات وحدة المونومر الغالبة وزنا على أية  .١
ولهذه الغاية، تؤخذ معا وحدات المونومر المكونة للبوليمرات . ونومر بسيط أخرىوحدة كوم

وال تقارن إال وحدات المونومرات المكونة للبوليمرات من ذات . العائدة لذات البند الفرعي
  .السلسلة موضوع البحث

  .تبند البوليمرات المعدلة كيميائيا في البند الفرعي الخاص بالبوليمر غير المعدل .٢

تبند مخاليط البوليمرات في ذات البند الفرعي العائد للبوليمرات المتحصل عليها من ذات  .٣
  .وحدات المونومر وبذات النسب

 .الملدنّات الثانوية" الملدنّات"، تشمل أيضاً كلمة 3920.43من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  -٢
  


