ق6:

ف 32 :

الفصل الثاني والثالثون

خالصات للدباغة والصباغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ،

ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أُخر؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر
مالحظــات :
1ـ

ال يشمل هذا الفصل :

العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً (عدا تلك الداخلـة يـ البنـد 32.03أو )32.04

أـ

والمنتجات غير العضوية مـن اننـواا المستعملــة كمضيتــات (البنـد  )32.06والزجــا المتحصـل عليـ

مــن الك ـوارتز المنصــهر أو غيــري مــن الســيلكا المنصــهر بانشــكال المــذكورة ي ـ البنــد  32.07وكــذلك

انصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدمة بأشكال أو ي أغلفة مهيأة للبيع بالتجزتة الداخلة يـ البنـد

32.12؛

الــدابغات وغيرهــا مــن المشــتقات الدابغــة مــن المنتجــات الداخلــة ي ـ البنــود  29.36لغايــة 29.39أو

بـ

البند  29.41أو البنود  35.01لغاية 35.04؛

معاجين من أسفلت وغيرها من معاجين سد قارية أُخر (بند.)27.15

ـ

2ـ

يشمـــل البنــد  ، 32.04المخــاليط مــن أمـــالا الديازونيـــوـ الملبتـــة والم ـواد المتفاعلـــة مــع هــذي انمــالا جنتــا

3ـ

تــدخل أيض ـاً ي ـ البنــود  32.03أو  32.04أو 32.05أو 32.06المحض ـرات الت ـ أساســها م ـواد ملونــة (بمــا

أصباغ انزو.

ييهــا ،ييمــا يتعلــق بالبنــد  ،32.06انل ـوان الســطحية (بيجمنــت) الداخلــة ي ـ البنــد  25.30أو ي ـ الفصــل 28

والرقاتق والمساحيق المعدنية) ،من اننواا المستعملة لتلوين المواد أو المعدة لالستعمال كمكونات يـ صـناعة
المحضرات الملونة .ومع ذلـك ،يـنن هـذي البنـود ال تشـمل انلـوان السـطحية (بيجمنـت) المبـددة يـ أوسـاط غيـر

ماتية ،على شكل ساتل أو معجون ،من اننواا المسـتعملة يـ صـناعة الـدهانات (بنـد  )32.12وال المحضـرات
4ـ
5ـ

6ـ

انُخر الداخلة ي البنود 32.07أو 32.08أو 32.09أو  32.10أو 32.12أو  32.13أو .32.15

يشمل البند  32.08المحاليل (عدا الكلوديون) المكونـة مـن أم مـن المنتجـات المـذكورة يـ البنـود 39.01لغايـة

 39.13ي مذيبات عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المذيب  %50من وزن المحلول.

من أجل تطبيق أحكاـ هذا الفصل ،ال تسرم عبارة " مواد تلوين " علـى المنتجـات مـن اننـواا المسـتعملة كمـواد
مالتة ي الدهانات الزيتية ،وان كانت صـالحة أيضـاً لالسـتعمال كـألوان سـطحية ملونـة (بيجمنـت) يـ الـدهانات

الماتية.

مــن أجــل تطبيــق أحكــاـ البنــد ،32.12يقصــد بعبــارة " أوراق بصـــ (أوراق خــتـ) " انوراق الرقيقــة مــن انن ـواا
المستعملة لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشراتط القبعات  ،والت تتكون من:

أـ

مســاحيق معدنيــة (بمــا ييهــا مســاحيق المعــادن اللمينــة) أو مــن أل ـوان ســطحية ،مكتلــة بــالغ ار أو بهــالـ

بـ

معــادن (بمــا ييهــا المعــادن اللمينــة) أو ألـوان ســطحية ،ملبتــة علــى صــحيفة مــن أيــة مــادة كانــت تســتعمل

(جيالتين) أو برابط آخر؛
كحامل .
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ق6:

ف 32 :
البند

الصـــــــــــنف

رمزالنظاـ المنسق

اجج ار

يتة الرسـ

خالصـــات دابغـــة مـــن أصـــل نبـــات ؛ مـــواد دابغـــة،

32.01

وأمالحها و أليرانها و أسـيراتها ومشـتقاتها انُخـر
.
........................................................

%5

32 01 10 00

ـ خالصة كيبراكو

..............................

%5

32 01 20 00

ـ خالصة ميمو از(االكاسيا والسنط)

.......................................................................

%5

32 01 90 00

ـ غيرها

مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛

32.02

محضرات دابغة ،وان احتوت على مواد دابغة طبيعية؛
محضرات إنزيمية لالستعمال قبل الدباغة .

32 02 10 00

ـ مواد دابغة عضوية تركيبية

32 02 90 00

ـ غيرها

......................................

.......................................................................

%5
%5

مواد تلوين من أصل نبـات أو حيـوان (بمـا ييهـا

32.03

خالصـــــات الصـــــباغة ،ولكـــــن باســـــتلنا الفحــــــ
الحيــوان ) ،وان كانــت محــددة الصــفات كيماويــاً؛
محضــــرات مــــذكورة يــــ المالحظــــة  3مــــن هــــذا

الفصـل ،قاعــدتها مـواد تلــوين مـن أصــل نبــات أو
حيوان

.

ـ ـ ـ من أصل نبات :
................................................

%5

32 03 00 11

ـ ـ ـ ـ نيلة طبيعية

.........................................................

%5

32 03 00 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

32 03 00 20

ـ ـ ـ من أصل حيوان

.............................................

%5

مواد تلوين عضوية تركيبية ،وان كانت محددة

32.04

الصفات كيماوياً؛ محضرات مذكورة ي المالحظة
 3من هذا الفصل ،قاعدتها مواد ملونة عضوية
تركيبية؛ منتجات عضوية تركيبية من اننواا
المستعملة كعوامل تبييض ضوت أو من اننواا
المضيتة (لومينيفور) ،وان كانت محددة الصفات
كيماوياً .

ـ ـ م ـواد تلــوين عضــوية تركيبيــة ومحض ـرات أساســها هــذي
المواد مذكورة ي المالحظة  3من هذا الفصل :

32 04 11 00

ـ ـ أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذي انصباغ
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ف 32 :
البند

الصـــــــــــنف

رمزالنظاـ المنسق

32 04 12 00

اجج ار

يتة الرسـ

ـ ـ أصباغ حمضية ،وان كانت ممعدنة ومحضرات أساسـها
هــذي انصــباغ؛ أصــباغ مرســخة(ملبتة) ومحضــــرات
أساسها هذي انصباغ

.......................

%5

32 04 13 00

ـ ـ أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذي انصباغ

...

%5

32 04 14 00

ـ ـ أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذي انصباغ

..

%5

32 04 15 00

ـــــ ـــــ أصــــباغ الراقــــود ( بمــــا يــــ ذلــــك انصــــباغ القابلــــة
لالسـتعمال يـ حالتهـا كــألوان سـطحية ) ومحضـرات

أساسها هذي انصباغ

............................................

32 04 16 00

ـ ـ أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذي انصباغ

32 04 17 00

ـ ـ ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذي انلوان

32 04 19 00

ـ ـ غيرها ،بمـا يـ ذلـك مخـاليط النـين أو أكلـر مـن المـواد

.........

%5

..............

%5

الملونـــة الـــواردة يـــ البنـــود الفرعيـــة 32 04 11

لغاية 32 04 19
32 04 20 00

.................................

ـ منتجات عضوية تركيبية من اننـواا المسـتعملة كعوامـل
تبييض ضوت

%5

.............................................

%5
%5

ـ غيرها :

32.05

................................................

%5

32 04 90 10

ـ ـ ـ النيلة التركيبية

..............................................................

%5

32 04 90 90

ـ ـ ـ غيرها

32 05 00 00

ألـــوان مرســـبة (لـــك)؛ محضـــرات أساســـها ألـــوان
مرســبة (لــك) مــذكورة ي ـ المالحظــة  3مــن هــذا
الفصل

.........................................................................

%5

مواد تلوين أُخر؛ محضرات مذكورة ي المالحظة

32.06

 3من هذا الفصل ،عدا تلك المذكورة ي
32.03

البند

أو 32.04أو  32.05منتجات غير

عضوية من اننواا المستعملة كألوان مضيتة
"لمونيويور")،وان كانت محددة الصفات كيمياتياً

.

ــــ ألـــوان ســـطحية (بيجمنـــت) ومحضـــرات أساســـها لـــان
أوكسيد التيتانيوـ :

32 06 11 00
32 06 19 00

ــ ـ تحتــوم علــى  %80أو أكلــر وزنـاً مــن لــان أوكســيد
التيتانيوـ ،محسوباً على المادة الجاية

ـ ـ غيرها

................

..................................................................
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ف 32 :
البند

الصـــــــــــنف

رمزالنظاـ المنسق

32 06 20 00

اجج ار

ـ ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروـ

....

يتة الرسـ

%5

ـ مواد تلوين أُخر ومحضرات أُخر :
32 06 41 00

ـ ـ ال زاورد (الترامارين) ومحضرات

32 06 42 00

ــــ ـ ليلوبـــون ،ألـــوان ســـطحية أُخـــر ومحضـــرات أساســـها
كبريتيد الزنك (توتيا )

.........................

.......................................

32 06 49 00

ـ ـ غيرها

32 06 50 00

ـ ـ منتجــات غيــر عضــوية مــن انن ـواا المس ـتعملة كعوامــل

..................................................................

مضيتة (لمونيويور)

.............................................

%5
%5
%5
%5

ألوان سطحية (بيجمنت) ومعتمـات (ألـوان حاجبـة

32.07

للضــو ) وأل ـوان محضــرة ومركبــات قابلــة للتــزج
ودهانات لطال الفخار (اينجوب) ودهانات لماعـة
ساتلة ومحضرات مماللة ،مـن اننـواا المسـتعملة
لطــــال الخــــزف وتلــــوين المينــــا أو يــــ صــــناعة
الزجــــا ؛ مزججــــات (الفريــــت) ومزججــــات أُخــــر،
بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقاتق .
32 07 10 00

ـــــ ألــــوان ســــطحية ومعتمــــات محضــــرة وألــــوان محضــــرة
ومحضرات ممالل

32 07 20 00

...................................................

ـ مركبات قابلة للتزج ودهانـات لطـال الفخـار ومحضـرات
مماللة

...................................................

32 07 30 00

ـ دهانات المعة ساتلة ومحضرات مماللة

32 07 40 00

ـ ـ مزججــات (يريــت) ومزججــات أُخــر ،بشــكل مســحوق أو
حبيبات أو رقاتق

.....................

.....................................................

%5
%5
%5
%5

دهانــات وورنــيش (بمــا يــ ذلــك ألــوان المينــا و

32.08

اللــــك) أساســــها بــــوليمرات تركيبيــــة أو بــــوليمرات
طبيعيــــة ُمحــــورة (معدلــــة) كيماويــــاً ،محلولــــة أو
مبــددة ي ـ وســط غيــر مــات ؛ محاليــل معريــة ي ـ

المالحظة  4من هذا الفصل .
ـ أساسها بوليسترات :
............................................................

%5

32 08 10 10

ـ ـ ـ ورنيش

...............................................................

%5

32 08 10 90

ـ ـ ـ غيري

ـ أساسها بوليمرات اكريليكية أو يينيلية :
32 08 20 10

ـ ـ ـ ورنيش

............................................................
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......................................... ................................
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%5

ـ غيرها :
ورنيش ...................................... ................................

%5

32 08 90 10

ـــ

........................................ ................................

%5

32 08 90 90

ـ ـ ـ غيري

دهانات وورنيش (بما ي ذلـك ألـوان المينـا و اللـك)

32.09

أساســـها بـــوليمرات تركيبيـــة أو بـــوليمرات طبيعيـــة
معدلة كيماوياً،محلولة أو مبددة ي وسط مات .

ـ أساسها بوليمرات اكريليكية أو يينيلية :

.................................... ................................

%5

32 09 10 10

ـ ـ ـ ورنيش

......................................... ................................

%5

32 09 10 90

ـ ـ ـ غيري
ـ غيرها :

.................................... ................................

%5

32 09 90 10

ـ ـ ـ ورنيش

......................................... ................................

%5

32 09 90 90

ـ ـ ـ غيري

دهانات وورنيش أُخر(بما ي ذلـك ألـوان المينـا و

32.10

اللــــك وانلــــوان الماتيــــة)؛ ألــــوان ســــطحية ماتيــــة
محضرة من اننواا المستعملة ي صقل الجلود
ورنيش ...................................... ................................

32 10 00 10

ـــ

32 10 00 20

ــ ـ ـ ألـوان سـطحية ماتيـة محضـرة مـن اننـواا المسـتعملة
ي صقل الجلود

32.11

%5

............. ................................

%5

غيرها ........................................ ................................

%5

.......................... ................................

%5

32 10 00 90

ـــ

32 11 00 00

مجففات محضرة

ألـوان ســطحية (بمـا يـ ذلـك المســاحيق والرقــاتق

32.12

المعدنيـــة) مبـــددة يـــ وســـط غيـــر مـــات  ،بشـــكل
ســـاتل أو معجـــون ،مـــن اننـــواا المســـتعملة يـــ
صناعـــة الــدهانات (بمــا ي ـ ذلــك أل ـوان المينــا )؛
أوراق الخـــتـ؛ أصـــباغ ومـــواد ملونـــة أُخـــر مهيـــأة
بأشكال أو ي أغلفة للبيع بالتجزتة .
32 12 10 00

ـ أوراق

ختـ ..................................... ................................

%5

ـ غيرها :
32 12 90 10

ـ ـ ـ أصباغ ومواد ملونة مهيأة بأشكال أو ي أغلفة للبيـع
بالتجزتة

........................... ................................
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ـــ
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غيرها ........................................ ................................

يتة الرسـ

%5

ألوان للفنانين أو للتعليـ أو للوحات اجرشادية أو

32.13

لتعديل تدر انلوان أو للتسلية وألوان مماللة،
بشكل أقراص أو ي

أنابيب أو ي

زجاجات أو

ي مرطبانات أو ي أشكال أو أغلفة مماللة .
ـ مجاميع انلوان :
32 13 10 10
32 13 10 90
32 13 90 00

..........................................

%5

ـ ـ ـ ألوان لتعديل تدر ان لوان

غيرها ........................................ ................................

%5

غيرها ............ ................................ ................................

%5

ـــ
ـ

معــاجين لتلبيــت الزجــا واســمنت ال ـراتن وغيرهــا

32.14

مــن معــاجين الســد؛ معــاجين الحشــو؛ محضــرات
طال السطوا غيـر متحملـة للحـرارة للواجهـات أو
للجدران الداخلية أو لألرضيات أو لألسـقف أو مـا
شابهها.
ــــ معـــاجين تلبيـــت الزجـــا واســـمنت راتنجـــ وغيرهـــا مـــن
معاجين السد والحشو:

32 14 10 10

ـ ـ ـ معاجين أساسها الزيت لتلبيت الزجا

32 14 10 20

ـ ـ ـ معـاجين التطعـيـ والسـد لطـال البراميـل والـدنان..ال ،

الشمع .................. ................................

%5

32 14 10 30

ـ ـ ـ معاجين راتنجية الستعماالت

ينية ...............................

%5

32 14 10 40

ـ ـ ـ ـ معــاجين أساســها الزجــا الــذواب المســتعملة للحـــ

أساسها

........................

%5

شموا اجشعال ولمنع تسرب السواتل يـ أجسـاـ

المحركات والعوادـ وخزانـات الميـاي يـ السـيارات

ولتعبتة بعض الفواصل
32 14 10 50

......................................

%5

ــ ـ ـ معـاجين أساسـها أوكسـ كلوريـد الــزنك المســتعملة
لمعجنـــة الخشـــب والمـــواد الخزييـــة وغيرهـــا مـــن

المواد ................................ ................................

ـ

32 14 10 60

ــــ

32 14 10 70

ـ ـ ـ معاجين أساسها الكبريت المستعملة كمواد سد قاسـية

%5

ـ معـــاجين أساســـها أوكســـ كلوريـــد المغنســـيوـ
المســـــتعملة لســـــد الشـــــقوق يـــــ المصـــــنوعات

الخشبية ............................ ................................

ولتماسك القطع ي
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%5
%5
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32 14 10 80
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ـ ـ ـ معاجين أساسـها المـواد البالسـتيكية المسـتعملة لمنـع
تســـرب الســـواتل يـــ بعـــض المفاصـــل ولتســـوية

سطوا انرضيات  ...ال

....................................

%5

ـ ـ ـ غيرها :
32 14 10 91

ـ ـ ـ ـ ـ معــاجين أساســها أكســيد الزنــك و الجلســرين
المســـــتعملة لصـــــنع مـــــواد تغطيـــــة متحملـــــة

للحــــوامض أو لتلبيــــت قطــــع معدنيــــة علــــى
مصنوعات البورسالن أو لوصل

32 14 10 92

اننابيب ......

ــ ـ ـ ـ معـاجين أساسـها المطـاط المسـتعملة ،بعـد إضـاية

مقسى  ،لصنع مـواد تغطيـة واقيـة مرنـة كمـا

تستعمل لجلفطة السفن
32 14 10 93

................................

ولختـ المستندات ...ال

...............................

عليها الطال بعد جفايها
32 14 90 00

%5

ــ ـ ـ ـ معـاجين الحشـو جعــداد انسـطال للطـال بتســوية
البــروزات وحشــو الشــقوق واللقــوب ويوضــع

32 14 10 99

%5

ــ ـ ـ ـ شــمع انختــاـ المركــب المســتعمل لســد التجــاويف
ولمنـــع تســـرب الســـواتل مـــن أوعيـــة الزجـــا

32 14 10 94

%5

وصقلها .................

%5

غيرها ...................................... ................................

%5

غيرها ............ ................................ ................................

%5

ــــ
ـ

حبر الطباعة ،حبر الكتابـة أو الرســ وأنـواا حبـر

32.15

أُخر ،وان كانت مركزة أو بشكل جامد .
ـ حبر طباعة :
32 15 11 00

ــ

أسود ........... ................................ ................................

%5

32 15 19 00

ــ

غيري ............ ................................ ................................

%5

ـ غيرها :
والرسـ .................... ................................

%5

32 15 90 10

ـ ـ ـ حبر الكتابة

.................. ................................

%5

32 15 90 20

ـ ـ ـ حبر للنقل أو النس

الكروية .....................

%5

32 15 90 30

ـ ـ ـ الحبر المعد لألقالـ ذات الريشة

الناسخة .......................................

%5

............................ ................................

%5

الكاتبة ......................................

%5

.................... ................................

%5

............................. ................................

%5

32 15 90 40

ـ ـ ـ الحبر المعد لآلالت

32 15 90 50

ـ ـ ـ الحبر لألختاـ

32 15 90 60

ـ ـ ـ الحبر نشرطة اآلالت

32 15 90 70

ـ ـ ـ الحبر المعد للترقيـ

32 15 90 80

ـ ـ ـ الحبر السرم
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ـــ

غيرها ........................................ ................................
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%5

