ق8:

ف 42 :

الفصل الثاني واألربعون

مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛
لوازم السفر ،حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛

مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

مالحظــات:

 -1ألغراض هذا الفصل ,تشمل عبارة " جلود" الجلود المطراة المعروفة بالشاموا (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة
2ـ

بها) والجلود الملمعة و الجلود الملمعة المكسوة والجلود الممعدنة.
ال يشمل هذا الفصل:

أ ـ الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لخياطة الجروح (بند )30.06؛

األلبسة ولوازمها (ماعدا القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد ماعدا اإلبهـام والقفـازات التـي تبقـي

بـ

األصابع عارية) من جلد ،المبطنة بفراء طبيعي أو اصطناعي ،وكذلك األلبسة ولوازم األلبسة مـن جلـد

اء خارجية من فـراء طبيعيـة أو اصـطناعية ،ال تعـدو كونهـا مجـرد زخـارف بسـيطة (البنـد
المتضمنة أجز ً
 43.03أو  ، 43.04وفقاً للحال)؛

جـ

األصناف الجاهزة المصنوعة من شباك (بند )56.08؛

هـ ـ

أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛

د ـ أصناف الفصل 64؛

و ـالسياط ،ومقابض سياط الركوب وغيرها من أصناف البند 66.02؛

ز ـ أزرار األكمام ،األساور أو أصناف أُخر من حلي غواية (مقلدة) (بند )71.17؛
حـ

لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجة (مثل ،الركاب والشكيمة والزخارف المعدنية للحصان)

طـ

األوتــار الموســيقية و جلــود الطبــول واألدوات المماثلــة وكــذلك أج ـزاء األدوات الموســيقية األُخــر (بنــد

يـ

أصناف الفصل ( 94مثل ،األثاث والمصابيح وأجهزة اإلنارة)؛

المقدمة بطريقة منفصلة (القسم الخامس عشر ،عموماً)؛
)92.09؛

أصـناف الفصــل ( 95مثـل ،لُعــب األطفـال و ألعــاب المجتمعـات وأصــناف التسـلية أو الرياضــة وأجزااهــا

كـ

ولوازمها)؛

ل ـاألزرار ،مشابك التثبيت أو أزرار الكبس أو قوالب األزرار أو أجزاء أُخر مماثلة من تلك األصناف
3ـ

وأزرار غير تامة الصنع (تجاويف األزرار) (بند .)96.06

أ ـ إضافة ألحكام المالحظة  2أعاله  ،فإن البند  42.02ال يشمل:
1ـ

األكياس المصنوعة من صفائح لدائن ،وان كانت مطبوعة ،المزودة بمقابض ،غير

2ـ

األصناف من مواد ضفر (البند .)46.02

معدة لالستعمال المديد (البند)39.23؛

بـ

األصناف المذكورة في البندين  42.02و  42.03المتضمنة أجزاء من معادن ثمينة أو مكسوة
بمعادن ثمينة أو من لالا طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو
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اصطناعية أو مجددة) تبقى داخلة في هذين البندين حتى ولو كانت هذه األجزاء أكثر من مجرد زخارف

ف 42 :

بسيطة  ،بشرط أن ال تضفي هذه األجزاء الصفة الرئيسية على تلك األصناف .

أما إذا أُضفت هذه األجزاء أو الزخارف الصفة الرئيسية على تلك األصناف ،فإنها تبند في الفصل .71

4ـ

تطبق عبارة ألبسة ولوازم ألبسة وفقاً ألحكام البند  ،42.03خاصة على القفازات والقفازات التـي تغطـي أصـابع اليـد

عـدا اإلبهــام والقفــازات التــي تبقــي األصــابع عاريــة (بمــا فــي ذلــك قفــازات الرياضــة والوقايــة) و المــرزر وغيرهــا مــن
األلبسة الواقية ،والحماالت ،واألحزمة و أحزمة األكتاف وأساور المعاصم ،عدا أساور الساعات (بند.)91.13

البند

رمزالنظام المنسق

الصـــــــــنف

42.01

42 01 00 00

أصــناف السـراجة والعــدة لجميــع الحيوانــات ،بمــا

اإلجراء

فئة الرسم

فيها السروج والعدد وأطـواق و مقـاود الحيوانـات
(الرســـــن) و واقيـــــــات الركـــــب وكمامــــــات فــــــم
الحيوانــات و أغطيــة و أجربــه الســروج ومالبــس
كالب وما يماثلها من جميع المواد
42.02

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

صناديق نقل وحقائب نقل أمتعة ،بما فيها
حقائب أدوات التجميل وحقائب مستندات
وحقائب لنقل األوراق والوثائق و حقائب
مدرسية و محافظ نظارات ومحافظ مناظير و
محافظ آالت تصوير و محافظ آالت موسيقية و
محافظ بنادق ومحافظ مسدسات وأوعية
مماثلة؛ أكياس سفر ،وحقائب معزولة لألطعمة
أو المشروبات محافظ أدوات الزينة و أكياس
ظهر وحقائب يد وحقائب تسوق ومحافظ أوراق
ونقود وجزادين وأغلفة خرائط ومحافظ سجائر
وأكياس تبغ ومحافظ عدد وحقائب أدوات
الرياضة وعلب زجاجات وعلب مجوهرات وعلب
مساحيق وأغلفة سكاكين واألوعية المماثلة
المصنوعة من جلد طبيعي أو مجدد أو من
صفائح لدائـن أو مـن مواد نسجية أو من ألياف
مبركنة أو من ورق مقوى ،أو مغطاة بكاملها
أو بمعظمها ،بمثل هذه المواد أو بالورق .
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ف 42 :
البند

الصـــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ــــ صـــناديق وحقائـــب أمتعــــة ،بمـــا فيهـــا حقائــــب أدوات
التجميــل وحقائــب المســتندات وحقائــب لنقــل األوراق

والوثائق والحقائب المدرسية واألوعية المماثلة:

ـ ـ سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد:
42 02 11 10

ـ ـ ـ صناديق وحقائب أمتعة

42 02 11 20

ـ ـ ـ حقائب لنقل األوراق والوثائق (بريف

42 02 11 30
42 02 11 90

ـ ـ ـ حقائب
ـــ

.......................................
كيس).

%5
%5

مدرسية ..................... ................................

%5

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

%5

ـ ـ سطحها الخارجي من لدائن أو من مواد نسجيه:
.......................................

%5

42 02 12 10

ـ ـ ـ صناديق وحقائب أمتعة

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

%5

42 02 12 20

ـ ـ ـ حقائب لنقل األوراق والوثائق

42 02 12 30

ـ ـ ـ حقائب

مدرسية ..................... ................................

%5

42 02 12 90

ـ ـ ـ غيرها

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

%5

ـ ـ غيرها:
42 02 19 10

ـ ـ ـ سطحها الخارجي من خشب

42 02 19 20

ـ ـ ـ سطحها الخارجي من حديد

42 02 19 90

ـــ

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

%5

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

%5

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

%5

ـ حقائب يدوية ،وان كانت بحماالت للكتف ،بما في ذلـك
الحقائب دون أيد :

42 02 21 00

ـ ـ سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد

42 02 22 00

ــ ـ ســطحها الخــارجي مــن صــفائح مــن لــدائن أو مـواد
نسجيه

42 02 29 00

ــ

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

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

%5
%5
%5

ـ أصناف من النوع الذي يحمل عـادة فـي الجيـب أو فـي
حقائب يدوية :

42 02 31 00

ـ ـ سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد

42 02 32 00

ــ ـ سـطحها الخـارجي مـن صـفائح مـن لـدائن أو مـواد
نسجيه

42 02 39 00

ــ

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

%5
%5
%5

ـ غيرها :
42 02 91 00

ـ ـ سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو مـن جلـد مجدد

42 02 92 00

ــ ـ ســطحها الخــارجي مــن صــفائح مــن لــدائن أو مـواد
نسجيه
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ف 42 :
البند

الصـــــــــنف

رمزالنظام المنسق

42 02 99 00

ــ

اإلجراء

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

فئة الرسم

%5

ألبسة ولوازم ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد.

42.03
42 03 10 00

ـ

ألبسة ....................................... ................................

%5

ـ ـ قفــازات عاديــة ،قفــازات ب ـ ربع أصــابع واإلبهــام لوحــده،
قفازات لليد مع ترك األصابع عارية :

42 03 21 00

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

%5

ـ ـ مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة

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

%5

وحماالت ........................ ................................

%5

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

%5

42 03 29 00

ــ

42 03 30 00

ـ أحزمة

42 03 40 00

ـ لوازم ألبسة أُخر

42.04

(ملغي)

42.05

أصناف أُخر من جلد طبيعي أو مجدد .
42 05 00 10

ـ ـ ـ جلود الشاموا المصنوعة خصيصا مماسح للسيارات

%5

42 05 00 20

ـ ـ ـ أغلفة المقاعد البوف غير المحشوة

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

%5

42 05 00 30

ـ ـ ـ بريم األحذية من جلد

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

%5

42 05 00 40

ـ ـ ـ قراطيس المكاتب من جلد أو المغلفة

بجلد .............

%5

42 05 00 50

ــ ـ ـ الظـروف والقـرب وغيرهـا مـن األصـناف المزركشـة

42 05 00 60

ـ ـ ـ أجزاء الحمالت واألبازيم و األغالق واألطر ،المغلفـة

وأصناف الغلف غير الداخلة في البند 42.02

بجلد

42.06

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

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

42 05 00 90

ـــ

42 06 00 00

مصنوعات مـن مصـارين (ماعـدا مصـارين دودة
القز) أو من مثانات أو من أوتار العضالت
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%5
%5
%5
%5

