ق9:

ف 46 :

الفصل السادس واألربعون

مصنوعات من القش أو الحلفا أو غيرها

من مواد الضفر؛ أصناف صناعتي الحصر والسالل
مالحظــــات:
1ـ

يقصد بعبارة " مواد ضفر " في هذا الفصل ،المـواد التـي هـي بحالـ أو بشـلل مالمـل للضـفر أو الجـدل أو العمليـات
المماثلـ

وهـي تشــمل القـش وأفنـان الصفصــاف وبـو

هنــد " بـامبو أو خيـرران "و األســل الدنـد

(روطــان و

األســل والبــال (القصــل وأشــرط الخشــل وســلأل النباتــات األةخــر (مثــل ،أشــرط مــن لحــا النباتــات ومــن األوراق

الضيق و الرافيا أو أشرط متحصل عليدا من أوراق النباتات العريض

أو ألياف نسجي طبيعيـ غيـر مبرولـ أو

الشعيرات المفردة والقدد واألشلال المماثل من لدامن وأشرط الورق ،ما عدا السـلأل مـن جلـد أومـن جلـد مجـدد أو

أشـــرط اللبـــاد أو الالمنســـوجات أو الشـــعر البشـــر أو شـــعر الخيـــل أو فتامـــل أو خيـــوط أو الشـــعيرات المفـــردة و
2ـ

الصفيحات واألشلال المماثل من المواد النسجي الداخل في الفصل 54

ال يشمل هذا الفصل:

أ ـ

لـ

خيوط الحرل والحبال والقلوس (الحبال البليظ  ،مضفورة أو غير مضفورة (بند  56.07؛

دـ

المرلبات أو أبداندا المصنع  ،من أصناف صناع السالل (فصل  87؛

جـ

3ـ

أغطي الجدران الداخل في البند 48.14؛

األحذي أو أغطي الرأس أو أج ار ها الواردة في الفصلين  64أو 65؛

هـ ـ األصناف الواردة في الفصل ( 94مثل ،األثاث والمصابيح وأجدرة اإلنارة

تعتبر " مواد ضفر وضفامر وأصناف مماثل من مواد ضفر مترابط بالتوار " بالمعنى المقصود فـي البنـد ،46.01

األصــناف الملون ـ مــن م ـواد ضــفر وضــفامر وأصــناف مماثل ـ مــن م ـواد ضــفر ،متجــاورة ومترابط ـ بــالتوار بشــلل

مسطح ،وان لانت بواسط أربط من مواد نسجي مبرول

البند

الصـــــــــنف

رمرالنظال المنسق

اإلج ار

فم الرسل

ضــفامر وأصــناف مماثل ـ مــن م ـواد ضــفر ،وان

46.01

لانت مجمع بشلل أشرط ؛ مواد ضفر وضفامر
وأصــناف مماثل ـ مــن م ـواد ضــفر ،منســوج أو
مترابطـــ بـــالتوار  ،بشـــلل مســـطح ،وان لانـــت
أصـــناف ا تامـــ الصـــنل (مثـــل ،الحصـــر والبســـط
والحواجر

ـ حصر وبسط وحواجر من مواد نباتي
46 01 21 00

ـ ـ من بو

:

هند " بامبو أو خيرران "
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البند

الصـــــــــنف

رمرالنظال المنسق

اإلج ار

فم الرسل

46 01 22 00

ـ ـ من أسل هند ( روطان

%5

46 01 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
هند " بامبو أو خيرران "

%5

46 01 92 00

ـ ـ من بو

46 01 93 00

ـ ـ من أسل هند (روطان

%5

46 01 94 00

ـ ـ من مواد نباتي آخر

%5

46 01 99 00

ـ ـ غيرها

%5

مصـــــنوعات صـــــناع الســـــالل وأصـــــناف أةخـــــر

46.02

متحصل عليدا مباشرة بشـللدا ،مـن مـواد ضـفر
أو مصـــنوع مـــن األصـــناف الداخلـــ فـــي البنـــد
46 01؛ مصنوعات من ليف

نباتي.

ـ من مواد نباتي :

هند " بامبو أو خيرران "

46 02 11 00

ـ ـ بو

46 02 12 00

ـ ـ من أسل هند (روطان

%5
%5

ـ ـ غيرها:
46 02 19 10

ـ ــ ـ مصنوعات من ليف نباتي

%5

46 02 19 90

ـ ــ ـ غيرها

%5

ـ غيرها:
ـ ـ ـ من لدامن:
46 02 90 11

ـ ـ ـ ـ سالل

%5

46 02 90 12

ـ ـ ـ ـ الحقامل اليدوي وحقامل التسوق وما يماثلدا

%5

46 02 90 13

ـ ـ ـ ـ حقامل وصناديق السفر

%5

العصافير وخاليا النحل واألصناف المماثل

46 02 90 14

ـ ـ ـ ـ أقفا

46 02 90 15

ـ ـ ـ ـ مصامد األسماك

%5

46 02 90 16

ـ ـ ـ ـ أصناف التدبير المنرلي والمامدة وأدوات المطبأل

%5

46 02 90 17

ـ ـ ـ ـ غلف الرجاجات

%5

46 02 90 18

ـ ـ ـ ـ ليف وأقفرة الفرك بالحمال وما يماثله

%5

46 02 90 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

46 02 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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