
 

  الفصل الرابع والستون

  أحذية وطماقات وأصناف مماثلة؛ أجزاء هذه األصناف
 

  .مالحظات

  :ال يشمل هذا الفصل -١

المعدة لتغطية األقدام أو األحذية، المصنوعة ) التي تستهلك بمجرد استعمالها(األصناف للرمي   -)أ 

بند (والتي ليس لها نعال مضافة ) مثل الورق أو صفائح اللدائن(منمواد خفيفة أو قليلة المقاومة 

  ؛)ادةالمصنوعة منهاالم

األحذيةمن مواد نسجية، بدون نعال خارجية مضافة، ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركزة،   -)ب 

  ؛)القسم الحادي عشر(معوجهها 

  ؛63.09األحذية المستعملة المذكورة في البند   -)ج 

  ؛)68.12البند ) (وسساألسبت(األصناف المصنوعة من الحرير الصخري   -)د 

  ؛)90.21البند (مة في تقويم األعضاء،وأجزاءها األحذية واألجهزة، المستخد  -)ه 

أو ) بعجالت(األحذية التي لها صفة ألعاب األطفال واألحذية المثبت عليها قباقيب لالنزالق   -)و 

للتزحلقعلى الجليد؛ واقيات قصبة الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة 

  ).95الفصل(

، المسامير الخشبية والواقيات المعدنية 64.06بالمعنى المقصود في البند ،"أجزاء"ال تعتبر  -٢

والعرىوالمحاجن واألبازيم والشرائط والطرر وأربطة األحذية وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة، 

التي تبقىخاضعة لبنودها الخاصة، وكذلك أزرار األحذية أو األصناف األخرى الداخلة في البند 

96.06.  

 

  

 

  :فقا لمفهوم هذا الفصلو -٣

النسج وغيرها من الحوامل النسجية، المتضمنة طبقة خارجية "لدائن"و " مطاط"تشمل عبارتا  -)أ 

منمطاط أو لدائنظاهرة للعين المجردة؛ ولتطبيق هذه القاعدة، ال تؤخذ بعين االعتبار تبدالت 

  ؛الحصول على هذه الطبقة الخارجية اللونالناتجة عن عمليات

  . 41.14إلى 41.12ومن  41.07لمنتجات البنود "جلد طبيعي"تعود عبارة   -)ب 



 

  :من هذا الفصل -٣مع مراعاة أحكام المالحظة  -٤

إن مادة وجه الحذاء هي المادة المكونة للحذاء التي تغطي الجزء األكبر من مساحة سطحه   -)أ 

 العلويالخارجي،بصرف النظر عن اللوازم أو إضافات التقوية مثل رقع الكاحل أو الحواف أو

  أصنافالزينة أوالبكل أو العرى أو التجهيزات المماثلة؛

إن المادة المكونة للنعل الخارجي هي التي تغطي أكبر مساحة تالمس األرض، بصرف النظر   -)ب 

  .عناللوازم وإضافات التقوية، مثل المسامير أو الرزات أو الواقيات المعدنية أو التجهيزات المماثلة

 

  .فرعيةمالحظة بنود 

 6402.19و 6402.12،بالمعنى المقصود في البنود الفرعية "أحذية للرياضة"اتعتبر حصر -١

  :، األصناف التالية6404.11و 6403.19و 6403.12و

األحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين والمزودة أو المهيأة للتزويد بمسامير أو   -)أ 

 المماثلة؛بمشابكيركب عليها نتؤات أو مرابط أو قضبان أو غيرها من التجهيزات 

) سرف(وأحذية لوحات التزلج على الثلج ) سكي(أحذية االنزالق أو التزحلق وأحذية التزلج   -)ب 

  .وأحذيةالمصارعة وأحذية المالكمة وأحذيةركوب الدراجات

  


