
 

  القسم السابع عشر

  معدات نقل
 

  .مالحظات 

، كما ال يشمل الزحافاتوالمزالق 95.08أو  95.03ال يشمل هذا القسم األصناف الداخلة في البنود  -١

  .95.06واألصناف المماثلة الداخلة في البند 

  :التالية، وإن كانت معدةبوضوح لإلستعمال في معدات النقل، األصناف "لوازم"أو " أجزاء"ال تعتبر  -٢

وكذلك )84.84بند المادة المكونة منها أو البند (الفواصل والحلقات وما يماثلها من جميع المواد   -)أ 

  ؛)40.16البند (األصناف األخرى من مطاط مبركن غير مقسى 

من القسم الخامس  ٢األجزاء واللوازم المعدة لإلستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة   -)ب 

  ؛)39الفصل (واألصناف المماثلة من لدائن ) القسم الخامس عشر(ادية عشر، من معادن ع

  ؛)العدد( 82أصناف الفصل   -)ج 

  ؛83.06أصناف البند   -)د 

، باستثناء  وكذلك أجزاؤها 84.79لغاية  84.01اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود من   -)ه 

؛ األصناف الداخلة في أحد البندين القسم  هذا الداخلة فيلألصناف ) رادياتورات(مبردات ال

، بشرط أن تكون أجزاء ال 84.83، وكذلك األصناف الداخلة في البند 84.82أو  84.81

  تتجزأمن المحركات؛

  ؛)85الفصل (اآلالت واألجهزة الكهربائية وكذلك التجهيزات واللوازم الكهربائية   -)و 

  ؛90األدوات واألجهزة الداخلة في الفصل   -)ز 

  ؛91أصناف الفصل   -)ح 

  ؛)93الفصل (األسلحة   -)ط 

  ؛94.05أجهزة اإلنارة وأجزاؤها الداخلة في البند   -)ي 

  ).96.03البند (الفراجين التي تشكل أجزاء للعربات   -)ك 

، ال تشمل سوى األجزاء 88لغاية  86،بالمعنى المقصود في الفصول من "لوازم"أو " أجزاء"إن عبارة  -٣

إن األجزاء واللوازم التي . وألصناف هذه الفصولواللوازم المعدة بصورة حصرية أو رئيسية للعربات 

  .قد تسري عليها أحكام بندين أو أكثر من بنود هذا القسم يجب أن تبند تبعا الستعمالها الرئيسي

  :من أجل تطبيق أحكام هذا القسم -٤



 

د في نّبإن العربات المصممة خصيصا لإلستعمال على الطرق البرية أو على السكك الحديدية ت  -)أ 

  ؛87البند المالئم من الفصل 

  ؛87إن العربات السيارة البرمائية تبند في البند المالئم من الفصل   -)ب 

إن العربات الجوية المصممة خصيصا لإلستعمال أيضا كعربات بريةتبند في البند المالئم من   -)ج 

  .88الفصل

  :ما يليتبند العربات ذات الوسادة الهوائيةمع العربات األكثر مماثلة لها وفقا ل -٥

  ؛)القطارات الهوائية(إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه  86في الفصل   -)أ 

  إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معا؛ 87في الفصل   -)ب 

إذا كانت مصممة للسير فوق الماء وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو  89في الفصل   -)ج 

  .يضا على السير فوق الجليداألرصفة العائمةأو قادرة أ

تبند أجزاء ولوازم العربات ذات الوسادة الهوائيةضمن ذات الشروط التي تبند فيها العربات 

  .الداخلة فيالبند الذي تدخل فيه تلك العربات وفقا لألحكام السابقة

وتبند . ديةتبند المعدات الثابتة لطرق القطارات الهوائية حيثما تبند المعدات الثابتة للسكك الحدي

أجهزةاإلشارة واألمان والرقابة والتوجيه الخاصة بطرق القطارات الهوائية حيثما تبند 

  .أجهزةاإلشارةواألمانوالرقابة والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية


