
 

  الفصل الرابع والتسعون

  أثاث؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف لألسرة وما يماثلها؛

  أجهزة إنارة غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ لوحات إعالنية مضيئة،

  إشارات مضيئة، لوحات إرشادية مضيئة وأصناف مماثلة؛ مبان مسبقة الصنع
 

  .مالحظات 

  :ال يشملهذا الفصل -١

أو  40و 39والوسائد والمساند التي تنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصول ) الحشايا(الفرش   -)أ 

  ؛63

  ؛70.09الداخلة في البند ) مثل المرايا المتحركة(المرايا المصممة لإلرتكاز على األرض   -)ب 

  ؛71أصناف الفصل   -)ج 

من القسمالخامس عشر، ٢المقصود في المالحظةاألجزاء واللوازم لالستعماالت العامة، بالمعنى   -)د 

والصناديق ) 39الفصل (، واألصناف المماثلة من لدائن)القسم الخامس عشر(من معادن عادية 

  ؛83.03المأمونة الداخلة في البند 

األثاث، وإن كان غير مجهز، المصمم خصيصا كأجزاء للثالجات وغيرها من أجهزة التبريد   -)ه 

  ؛)84.52البند (؛ األثاث المصمم خصيصا آلالت الخياطة 84.18الداخلة في البند 

  ؛85أجهزة اإلنارة الداخلة في الفصل   -)و 

البند أو ) 85.18البند ( 85.18األثاث المصمم خصيصا كأجزاء لألجهزة الداخلة في البند   -)ز 

  ؛)85.29البند ( 85.28إلى  85.25أو في البنود من ) 85.22البند (85.21أو البند  85.19

  ؛87.14األصناف الداخلة في البند   -)ح 

، 90.18كراسي أطباء األسنان التي تؤلف جسما واحدا مع أجهزة طب األسنان، الداخلة فيالبند   -)ط 

  ؛)90.18البند (وكذلكمباصق عيادات طب األسنان 

  ؛)مثل العلب والصناديق ألصنافصناعة الساعات( 91األصناف الداخلة في الفصل   -)ي 

، مناضد البليارد واألثاثالمصمم )95.03البند (األثاث وأجهزة اإلنارة، التي لها صفة األلعاب   -)ك 

واة وأصناف الزينةمثل هواألثاث المصمم أللعاب ال) 95.04البند ( )المجتمعات(خصيصا لأللعاب

 ؛) 95.05البند )(باستثناء الحبال بلمبات صغيرة كهربائية(الفوانيس من ورق 

  ).96.20البند ( احادية او ثنائية او ثالثية القوائم واصناف مماثلة  حوامل  -)ل 



 

ال تدخل في تلك البنودإال  94.03إلى  94.01المشار إليها في البنود من ) غير األجزاء(إن األصناف  -٢

  .إذا كانت مصممة لإلرتكاز على األرض

يت على الجدران أو ألن غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود، وإن كانت مصممة للتعليق أو التثب

  :توضعبعضها فوق بعض، األصناف التالية

بما فيها الرفوف المقدمة بشكل (، وغيرها من األثاث برفوف )خزائن الكتب(الخزائن، المكتبات   -)أ 

  ؛واألثاث المكون من وحدات يكمل بعضها البعض) إفرادي مع تركيبات لتثبيتها على الحائط

  .المقاعد واألسرة  -)ب 

بمافيها (ألواح الزجاج 94.03إلى  94.01لألصناف المذكورة في البنود من  ال تعتبر أجزاء  -)أ    -٣

أو  68أو الرخام أو األحجار أو تلك المصنوعة من أية مادةأخرى مقصودةفيالفصل ) المرايا

، المقدمة على حدة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غيرمضمومة لعناصر 69الفصل 

  .أخرى

، المقدمة على حدة، تبقى تابعة لهذا البند حتىوإن ألفت 94.04البند إن األصناف المذكورة في   -)ب 

  .94.03لغاية  94.01أجزاء ألصناف البنود من 

المباني التي تم إنجازها " مبان مسبقة الصنع"، يقصد بعبارة 94.06من أجل تطبيق أحكام البند  -٤

ا، مثل المساكن أو مبانيالورش فيالمصنع أو المهيأة بشكل عناصر مقدمة معا للتجميع في موقع تشييده

 .أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر أو المرائب أو المباني المماثلة

  


