ق6:

ف 30 :

الفصل الثالثون
منتجــــــــــات الصيدلـــــــــة
مالحظــات :
1ـ

ال يشمل هذا الفصل :
أـ

األغذية أو المشروبات (مثل ،أغذية الحمية أو أغذية مرضى السكر أو األغذية المقويـة أو المتممـات

الغذائيــة أو المشــروبات المقويـــة والميــا المعدنيــةع ــدا محض ـ ارت التغذيــة الت ـ تعطــى بــر األوردة.
(القسم الرابعع؛

ب ـ المحضرات مثل األقراص أو العلك (اللبانع أو الالصقات ( الت تنتقل محتوياتها بر الجلدع المعدة
للمسا دة

جـ

دـ

الجص المكلس خصيصاً أو المسحوق بدقة الستعماله ف طب األسنان (بنــد 25.20ع؛

الميا المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيـوت العطريـة ،الصالحـة لالستعمـال كأدويـة (بند

33.01ع؛

هـ ـ

المحضرات الواردة ف البنود  33.03لغاية ،33.07وان كانت ذات خصائص الجية أو وقائية؛

زـ

المحضرات الت أساسها الجص لالستعمال ف طب األسنان (بند 34.07ع؛

وـ

2ـ

لى اإلقالع ن التدخين (البند  21.06أو 38.24ع

حـ

الصابون والمنتجات األُخر الداخلة ف البند 34.01والت تحتوي لى أدويـة مضافــة؛

زالل الدم غير المعد الستعماالت الجية أو وقائية (بند 35.02ع.

مـن أجــل تطبيــق أحكــام البنـد  ،30.02إن بــارة م منتجــات منا يــة م تنطبـق لــى الببتيــدات والبروتينــات ( ــدا
الداخلـة فـ البنـد 29.37ع التـ تـدخل مباشــرة فـ تنظـيم العمليــات المنا يـة كاألجســام المضـادة وحيــدة الخليــة

(MABع وأجزاء األجسام المضادة واألجسام المضادة المقترنة وأجزاء األجسام المضادة المقترنة واالنترلوكينات
" "interleukinsواالنترفيرونات  (IFN) "interferonsوالكيموكينات " "chemokinesوبعـ

3ـ

التنكرز الورم ) (TNFو وامل النمو ) (GFومكونات الدم و وامل تحفيز مجمو ات الجراثيم ).(CSF
من أجل تطبيق أحكام البندين  30.03و  30.04والمالحظة  4ـ د من هذا الفصل تعتبر:

أـ

كمنتجات غير مخلوطة:

1ـ

المحاليل المائية للمنتجات غير المخلوطة؛

3ـ

الخالصات النباتية البسيطة الداخلة ف البند 13.02المعايرة أو المحلولة ف أي مذيب.

2ـ
بـ

جميع منتجات الفصل  28أو 29؛

كمنتجات مخلوطة:

1ـ

المحاليل والمعلقات الغروية ( دا الكبريت الغرويع؛

3ـ

األمالح والميا المركزة المتحصل ليها من تبخير الميا المعدنية الطبيعية.

2ـ

4ـ

وامـل

الخالصات النباتية المتحصل ليها من معالجة أخالط المواد النباتية؛

ال يدخل ف البند  ،30.06سوى األصناف التالية ،الت يجب أن تبند ف هذا البنـد ولـيس فـ أي بنـد خـر فـ

جدول التعريفة:

- 212 -

ق6:

ف 30 :

الخيوط الجراحية المعقمة واألصناف المماثلة المعقمة لخياطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة

أـ

لالمتصاص المعقمة المستعملة ف

الجراحة أو ف

أنسجة ضوية المستعملة ف إغالق الجروح؛

بـ

طب األسنانع ،و اللواصق الجراحية المعقمة من

الفتائل والرقائق المعقمة؛

موقفــات النزيــف القابلــة لالمتصــاص المعقمــة المســتعملة فـ الجراحــة أو ف ـ طــب األســنان ،الحـواجز

جـ

الالصقة المعقمة المستعملة ف الجراحة أو ف طب األسنان ،وان كانت قابلة لالمتصاص؛

المحضرات المعتمة المستعملة ف الفحص باألشعـة السينية (أشعة أكسع وكذلك المواد الكاشفة التـــــ

دـ

يتناولها المرضى للتشخيص الطب  ،وه المنتجات غير المخلوطة المهيأة بمقادير معينة
المنتجات المخلوطة المكونــة مــن مكونين أو أكثر والصالحة لنفس االستعماالت؛

هـ ـ

كواشف لتحديد فئات وفصائل أو وامل الدم؛

زـ

الحقائب الطبية و لب اإلسعاف المجهزة أو المعدة لإلسعاف العاجل؛

وـ

أو

األسمنت وغير من المنتجات المستعملة ف حشو األسنان؛ األسمنت المستعمل لترميم العظام؛
محضرات منع الحمل الكيماوية الت أساسها الهرمونات أو منتجات البند 29.37أو المبيدات المنوية؛

حـ

ط_

محضرات هالمية معدة لالستعمال ف الطب البشري أو البيطري كمـادة تزييـت (تشـحيمع ألجـزاء الجسـم

ي_

األصــل الــذي أ ــدت لــه

إلجراء العمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم واألجهزة الطبية؛

نفايــات محض ـرات الصــيدلة وه ـ المنتجــات الصــيدلية غيــر الصــالحة للغــر
بسبب انتهاء مدة صالحيتها ،مثالً؛و

ك ـ األدوات المعدة لالستعمال ف الفتحـات الجراحيـة (المفـاغرةع ،أي األكيـاس المسـتعملة فـ تفمـيم القولـون
والمعـــ اللفيفـــ والجهـــاز البـــول المقطعـــة بأشـــكال محـــددة و أغلفتهـــا الواقيـــة (ويفـــرع أو صـــفائحها

السطحية الالصقة .

مالحظات البنود الفر ية
 -1ألغ ار

البندين الفر يين  300213و ،300214تعامل األصناف التالية:

(أع كمنتجات غير مخلوطة ،المنتجات الصرفة وان احتوت لى شوائب؛
(بع كمنتجات تم خلطها:

(1ع المنتجات المذكورة ف الفقرة (أع أ ال المذابة ف الماء أو مذيبات أخر؛

(2ع المنتجــات المــذكورة ف ـ الفقــرتين (أع و (بع (1ع أ ــال المضــاف لهــا مــادة مثبتــة لــزوم حفظهــا أو
نقلها؛

(3ع المنتجات المذكورة ف الفقرات (أع و(بع (1ع و (بع (2ع أ ال المحتوية لى أية إضافات أخر.

 -2يشمل البندان الفر يان  300360و 300460األدوية المحتوية لى ارتميسينين ) (INNللتناول ن طريـق
الفــم متحــدة مــع مكونــات صــيدالنية فعالــة أخــر أو المحتويــة لــى أي مــن المـواد الفعالــة التاليــة ،وان كانــت
متحـــدة مـــع مكونـــات صـــيدالنية فعالـــة أخـــر :أموديـــاكين ;) (INNحـــام

ارتلينيـــك أو أمالحـــه; أرتينيمـــول

) ; (INNارتيموتيــل ) ; (INNارتيميثيــر) ; (INNارتيســونات) ; (INNكلــوروكين) ; (INNثنـائ هيــدرو
ارتميســينين ) ; (INNلومفــانترين) ; (INNمفلــوكين) ; (INNبيب ـراكين) ; (INNبايريميثــامين) (INNأو

سولفودوكسين)،(INN
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البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

غدد وغيرها من أ ضاء معدة للعالج العضوي،

30.01

مجففة ،وان كانت مسحوقة؛ خالصات غدد أو
غيرها من أ ضاء أو إف ارزات معدة للعالج
العضــوي؛ كبديـن(هيـباريــنع وأمالحه ،مـواد
بشـرية أو حيوانيـة أُخـر محضـرة لالستعمال ف
أو الوقائ  ،غير مذكورة وال

الطب العالج

داخلة ف مكان خر .
30 01 20 00

ـ خالصات غدد أو غيرها من أ ضاء أو إف ارزاته

30 01 90 00

ـ غيرها

......

إ فاء

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

دم بشري؛ دم حيوان

30.02

إ فاء

محضر لالستعمال ف

الطـب العالج أو الوقائ أو للتشخيص الطبـ ؛
أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم
والمنتجات المنا ية ،وان كانت معدلة أو
مستحصل

ليها بعمليات التقنية الحيوية؛

لقاحات و توكسينات وكائنات مجهريه مزرو ة
( دا الخمائرع ومنتجات مماثلة.
ـ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات
المنا ية ،وان كانت معدلة أو مستحصل

بعمليات التقنية

الحيوية :

ليها

30 02 11 00

ـ .مجمو ات كشف لتشخيص المالريا

إ فاء

30 02 12 00

ـ .أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم

إ فاء

30 02 13 00

ـ .المنتجات المنا ية غير المخلوطة ،غير مهيأة

إ فاء

بجر ات معايرة أو بأشكال أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة
30 02 14 00

ـ .المنتجات المنا ية المخلوطة ،غير مهيأة بجر ات

إ فاء

معايرة أو بأشكال أو ف أغلفة معدة للبيع بالتجزئة
30 02 15 00

ـ .المنتجات المنا ية المهيأة بجر ات معايرة أو بأشكال

إ فاء

أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة
30 02 19 00

ـ .غيرها

30 02 20 00

ـ لقاحات للطب البشري

إ فاء
......................................
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البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

30 02 30 00

ـ لقاحات للطب

اإلجراء

البيطري ......................................

فئة الرسم

إ فاء

ـ غيرها :
30 02 90 10

ـ ـ ـ ساكسيتوكسين

30 02 90 20

ـ ـ ـ ريسين

30 02 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

إ فاء
إ فاء

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

أدوية (باستثناء المنتجات المذكورة ف

30.03

إ فاء

البنـود

30.02أو30.05أو30.06ع المكونة من منتجات
مخلوطة فيمــا بينها ،محضرة لالستعمال ف
الطب العالج أو الوقائ  ،ولكن غير مهيأة ف
جر ات معايرة أوف أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.
30 03 10 00

ـ تحتوي
حم

لى بنسلينات أو
بنسلين

لى مشتقاتها ،ذات بنية

أو لى ستروبتوماسينات أو لى

مشتقاتها .......................................................

30 03 20 00

ـ تحتوي لى مضادات حيوية (انت بيوتيكع أخر

إ فاء
إ فاء

ـ غيرها ،تحتوي لى هرمونات أو منتجات أُخر داخلة ف
البنـد : 29.37

30 03 31 00
30 03 39 00

ـ ـ تحتوي لى األنسولين
ــ

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

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

إ فاء
إ فاء

ـ غيرها ،تحتوي لى أشبا قلويات أو لى مشتقاتها :
30 03 41 00

ـ ـ تحتوي لى ايفدرين أو أمالحه

إ فاء

30 03 42 00

ـ ـ تحتوي لى بسيودوايفدرين) (INNأو أمالحه

إ فاء

30 03 43 00

ـ ـ تحتوي لى نورايفدرين أو أمالحه

إ فاء

30 03 49 00

ــ

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

إ فاء

30 03 60 00

ـ غيرها ،تحتوي

30 03 90 00

ـ غيرها

لى المواد الفعالة المضادة للمالريا

المذكورة ف مالحظة البنود الفر ية (2ع لهذا الفصل

30.04

إ فاء
إ فاء

أدوية ( دا األصناف المذكـــورة ف ( 30.02أو
 30.05أو 30.06ع المكونة من منتجات مخلوطة
أو غيــر مخلوطة معدة لالستعمال ف

الطب

العالجـ أو الوقائ  ،مهيأة ف جر ات معايرة(بما
فيها المعدة إل طائها

بر الجلدع أو ف

معد للبيع بالتجزئة .
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30 04 10 00

ـ تحتوي

30 04 20 00

ـ تحتوي لى مضادات حيوية (انت بايوتكع أخر

حم

لى بنسلينات أو

اإلجراء

لى مشتقاتها ،ذات بنية

بنسلين أو لى ستربتوماسينات أو
لى هرمونات أو

ـ غيرها ،تحتوي

مذكورة ف البند: 29.37

30 04 31 00

ـ ـ تحتوي لى األنسولين

30 04 32 00

ـ ـ تحتــوي

30 04 39 00

ـ ـ غيرها

مشتقاتها.

إ فاء
إ فاء

لى منتجات أُخر

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

لى هرمونات القشرة فوق الكظرية أو

مشتقاتها أو نظائرها

فئة الرسم

البنيوية.

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

إ فاء
إ فاء
إ فاء

ـ غيرها ،تحتوي لى أشبا قلويات أو مشتقاتها:
30 04 41 00

ـ ـ تحتوي لى ايفدرين أو أمالحه

إ فاء

30 04 42 00

ـ ـ تحتوي لى بسيودوايفدرين ) (INNأو أمالحه

إ فاء

30 04 43 00

ـ ـ تحتوي لى نورايفدرين أو أمالحه

إ فاء

30 04 49 00

ــ

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

إ فاء

30 04 50 00

ـ غيرها ،تحتوي لى فيتامينات أو منتجات أُخر مذكورة
ف البند 29.36

30 04 60 00

ـ غيرها ،تحتوي

إ فاء

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

لى المواد الفعالة المضادة للمالريا

المذكورة ف مالحظة البنود الفر ية (2ع لهذا الفصل

إ فاء

ـ غيرها:
30 04 90 10

ـ ـ ـ محاليل طبية

30 04 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

إ فاء
إ فاء

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

حشو،شاش(غزيع ،ضمادات وأصناف مماثلة

30.05

(مثل،الضمادات و األشرطة الالصقة وكماداتع،
مشربة أو مغطاة بمواد صيدلية أو مهيأة للبيع
بالتجزئة الستعماالت طبـية أو جراحية أو لطب
األسنان أو البيطرة .
30 05 10 00

ـ ضمادات الصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة

الصقة .

إ فاء

ـ غيرها :
30 05 90 10

ـ ـ ـ قطن طب

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

إ فاء

ـ ـ ـ شاش وأربطة وأصناف مماثلة :
30 05 90 21

ـ ـ ـ ـ مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية
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الصــــــــــنف

30 05 90 22

ـ ـ ـ ـ غير مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية معدة للبيع

اإلجراء

فئة الرسم

بالتجزئة أو تبين من وجود رقاع ليها أو

تهيئتها أنها معدة حص ارً للمستشفيات

ودوائر الصحة واإلسعاف بقصد االستعمال
ف الطب والجراحة

30 05 90 90

ـ ـ ـ غيرها

.......

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

إ فاء
إ فاء

محضرات وأصناف صيدلة مذكورة فــ المالحظة

30.06

 4من هذا الفصل .
ـ خيوط جراحية معقمة وأصناف معقمة مماثلة لخياطة
الجروح (بما فيها الخيوط القابلة لالمتصاص المعقمة
المستعملة ف الجراحة أو ف طب األسنانع ولصاقات

جراحية معقمة للنسج العضوية ،مستعملة فـ إغــالق

الجـــروح؛ فتائــل معقمة وموقفات النزيف القابلة

لالمتصاص للجراحة أو لطب األسنان؛ حواجز الصقة

مستعملة ف الجراحة أو ف طب األسنان ،وان كانت

قابلة لالمتصاص :

..........

إ فاء

30 06 10 10

ـ ـ ـ خيوط جراحية معقمة لخياطة الجروح

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

إ فاء

30 06 10 20

ـ ـ ـ فتائل معقمة

30 06 10 30

ـ ـ ـ موقفــات النزيف القابلة لالمتصاص المعقمة للجراحة
أو لطب األسنان

30 06 10 40

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

ـ ـ ـ لواصق جراحية معقمة للنسج العضوية

.........

30 06 20 00

ـ كواشف تحديد فئات وفصائل أو وامل

30 06 30 00

ـ محضرات معتمة للفحص باألشعـة ومواد كاشفة يتناولها
المرضى للتشخيص الطب

30 06 40 00

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

ـ حقائب طبية و لب إسعاف المجهزة والمعدة لإلسعاف
العاجل

30 06 60 00

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

ـ اسمنت وغير من منتجات مستعملة فـ حشو األسنان؛
اسمنت ترميم العظام

30 06 50 00

الدم ..........

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

ـ محضرات كيماوية لمنع الحمل أساسها هرمونات أو
منتجات أخر من البند  29 .37أو مبيدات منوية
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ق6:

ف 30 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

30 06 70 00

اإلجراء

ـ محضرات هالمية معدة لالستعمال ف

فئة الرسم

الطب البشري

أوالبيطري كمادة تشحيم (تزييتع ألجزاء الجسم

للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط
ما بين الجسم واألجهزة الطبية

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

إ فاء

ـ غيرها :
30 06 91 00

ـ ـ األدوات المعدة لالستعمال ف
(المفاغرةع

30 06 92 00

الفتحات الجراحية

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

ـ ـ نفايات محضرات الصيدلة

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