
 

  الفصل الثاني واألربعون

  مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛

  لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة؛

  مصنوعات من مصارين الحيوانات
 

  .مالحظات

، أو )بما من ذلك الجلود البيضاء(جلود الشاموا " جلد"من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يشمل مصطلح  -١
  .أو الملبسة أو الممعدنةالجلود المورنشة 

  :ال يشمل هذا الفصل -٢

  ؛)30.06البند (الخيوط الجراحية المعقمة واألربطة المماثلة المعقمة لخياطة الجروح   -)أ 

العادية والقفازات بال أصابع والقفازات بأربعة أصابع معاً  غير القفازات(األلبسة ولوازم األلبسة   -)ب 
طبيعية أو إصطناعية، وكذلك األلبسة ولوازم األلبسة من من جلد، المبطنة بفراء ) واإلبهام منفرداً

جلد المتضمنة أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو إصطناعية يعدو كونها مجرد زخارف بسيطة 
  ؛)وفقا للحال 43.04أو البند  43.03البند (

  ؛)56.08البند (األصناف المصنوعة من الشباك   -)ج 

  ؛64أصناف الفصل   -)د 

  ؛65اردة في الفصل أغطية الرأس وأجزاءها الو  -)ه 

  ؛66.02السياط وسياط الركوب وغيرها من أصناف البند   -)و 

  ؛) 71.17البند ) (التقليدية(أزرار األكمام واألساور وغيرها من أصناف حلى الغواية   -)ز 

المقدمة على حدة ) مثل الركاب والشكيمة واألبازيم(لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجة   -)ح 
  ؛)القسم الخامس عشر عموما(

األوتار الموسيقية وجلود الطبول واألدوات المماثلة وغيرها من أجزاء األدوات الموسيقية   -)ط 
  ؛)92.09البند(

  ؛)مثل األثاث وأجهزة اإلنارة( 94أصناف الفصل   -)ي 

  ؛)وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة األطفالمثل لعب ( 95أصناف الفصل   -)ك 

التامة الصنع وأجزاء أخرى مماثلة من تلك األزرار وأزرار الكبس واألزرار غير   -)ل 
 ؛)96.06البند(األصناف



 

  

  :ال يشمل 42.02أعاله، إن البند  ٢إلى أحكام المالحظة  باإلضافة -)أ -٣

األكياس المصنوعة من صفائح اللدائن، وإن كانت مطبوعة، المزودة بمقابض، غير المعدة  .١
  ؛)39.23البند (ستعمال مديد ال

  ).46.02البند (أصناف مواد الضفر  .٢

المتضمنة أجزاء من معادن ثمينة أو معادن  42.03و 42.02إن المصنوعات الواردة في البندين   -)ب 
مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لؤلؤ طبيعي أومستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة، 

حتى وإن تجاوزت هذه األجزاء  أو مجددة، تبقى داخلة في هذين البندين اصطناعيةطبيعية أو 
صفة اللوازم البسيطة أو الزخارف القليلة األهمية، شرط أن ال تضفي على هذه المصنوعات 

أما إذا أضفت هذه األجزاء على المصنوعات الصفة الرئيسية، فإن المصنوعات . الصفة الرئيسية
  .71تبند في الفصل 

العادية  في ما تشمل، القفازات" سة ولوازم األلبسةاأللب" تشمل عبارة  ،42.03من أجل تطبيق البند  -٤
بما في ذلك قفازات الرياضة ( والقفازات بال أصابع والقفازات بأربعة أصابع معاً واإلبهام منفرداً

والمآزر وغيرها من األلبسة الخاصة المعدة للوقاية الشخصية في جميع المهن، والحماالت ) والوقاية
 ).91.13البند (أساور الساعات  باستثناءساور المعاصم، واألحزمة وأحزمة الكتف وأ

  

  


