
 

  الفصل الخامس والتسعون

  لعب أطفال وألعاب مجتمعات وأصناف للتسلية

  أو للرياضة؛ أجزاؤها ولوازمها
 

  .مالحظات 

  :ال يشمل هذا الفصل -١

  ؛)34.06البند (شموع ال  -)أ 

  ؛36.04األلعاب النارية واألصناف الفنية النارية الداخلة في البند   -)ب 

يماثلها لصيد األسماك، وإن كانت الخيوط والشعيرات المفردة واألمراس واألوتار وما   -)ج 
مقطعةبأطوال معينة ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد األسماك، مما يدخل في الفصل 

  أو القسم الحادي عشر؛ 42.06أو البند 39

  ؛43.04أو  43.03أو  42.02أكياس لوازم الرياضة واألوعية األخرى، الداخلة في أحد البنود   -)د 

ة وااللبسة الخاصة البسة الرياض؛ 62أو الفصل  61ج، الداخلة في الفصل األلبسة التنكرية من نس  -)ه 
او  الوسيداتمثل  عناصر واقية، وان تضمنت 62او الفصل  61خلة في الفصل من نسج ، الدا

او البسة حراس المرمى للعبة  المبارزةالبسة لعبة ( االفخاذالحشو لحماية االكواع اوالركب او 
  ؛) كرة القدم، على سبيل المثال

الرايات وحبال األعالم من مواد نسجية، وكذلك األشرعة للسفن أو لأللواح الشراعية أو   -)و 
  ؛63للعرباتالشراعية الداخلة في الفصل 

، 64الداخلة في الفصل) باستثناء أحذية اإلنزالق المثبت عليها عجالت أو قباقيب(األحذية   -)ز 
  ؛65وأغطيةالرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 

  ؛)66.03البند(، وكذلك أجزاؤها )66.02البند (عصي المشي والسياط واألصناف المماثلة   -)ح 

  ؛)70.18البند (العيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو لغيرها من لعب األطفال   -)ط 

من القسم الخامس عشر، ٢المقصود في المالحظة األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة، بالمعنى  -)ي 
  ؛)39الفصل (، واألصناف المماثلة من لدائن )القسم الخامس عشر(من معادن عادية 

  ؛83.06األجراس والنواقيس والصنجات واألصناف المماثلة، الداخلة في البند   -)ك 

، )84.21البند (وأجهزة التصفية أو التنقية للسوائل والغازات ) 84.13البند (مضخات السوائل   -)ل 
اسطوانات، و) 85.04البند (والمحوالت الكهربائية ) 85.01البند (والمحركات الكهربائية 

وغيرها من حوامل " بطاقات ذكية"أشرطة، أجهزة أساسها شبه موصالت لتخزين المعلومات، 



 

، أو أجهزة التحكم عن بعد )85.23البند (كانت مسجلة  لتسجيل الصوت أو لتسجيالت مماثلة، وإن
  ؛)85.43البند (، أو أجهزة السلكية للتحكم عن بعد باألشعة دون حمراء )85.26البند (بالراديو 

، وما يماثلها، الداخلة في "توبوغان"و" بوبسلي"باستثناء الزحافات المسماة (عربات السباق   -)م 
  القسمالسابع عشر؛

  ؛)87.12البند (لألطفال ) بيسيكالت(الدراجات ذات العجلتين   - )ن 

إذا كانتمن 44الفصل (ووسائل دفعها ) 89الفصل " (السكيف"و" الكانوى"زوارق الرياضة مثل   - )س 
  ؛)خشب

  ؛)90.04البند (النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو لأللعاب في الهواء الطلق   -)ع 

  ؛)92.08البند (نات والصفارات زمارات تقليد أصوات الحيوا  -)ف 

  ؛93األسلحة واألصناف األخرى، الداخلة في الفصل   - )ص 

 ؛)94.05البند (الحبال بلمبات صغيرة كهربائية من جميع األنواع   -)ق 

  ؛) 96.20البند (احادية او ثنائية او ثالثية القوائم واصناف مماثلة  حوامل  -)ر 

والقفازات العاديةوالقفازات بال أصابع  للمخيماتوأصناف أوتار المضارب الرياضية والخيم   - )ش 
 ؛)المصنوعة منها بند المادة(من جميع المواد والقفازات بأربعة أصابع معاً واإلبهام منفرداً،

أصناف المائدة وأدوات مطبخية وأصناف الحمامات وسجاد وغيره من أصناف أغطية األرضيات   -)ت 
الحمام أو المطبخ وأصناف مماثلة ذات  من نسج وألبسة خارجية وبياضات السرير أو الطاولة أو

  ).تتبع بند المادة المصنوعة منها( نفعيةوظيفة 

ت أو لوازم ضئيلة األهمية من آللئطبيعية أو مستنبتة أو اإن أصناف هذا الفصل يمكن أن تتضمن تركيب -٢
ادنعادية أو من معادن ثمينة أو من مع) طبيعية أو تركيبية أو مجددة(من أحجار كريمة أو شبه كريمة 

  .مكسوة بقشرة من معادن ثمينة

أعاله، إن األجزاء واللوازم المعدة لالستعمال حصرا أو بصورةرئيسية  -١مع مراعاة أحكام المالحظة -٣
  .مع األصناف الداخلة في هذا الفصل، تبند مع هذه األصناف

فيما يشمل أصناف هذا البند المدمجة أو  95.03أعاله، يشمل البند  ١مع مراعاة أحكام المالحظة  -٤
المجمعة من مادة واحدة أو أكثر، التي ال يمكن اعتبارها مجموعات بحسب مفهوم القاعدة العامة 

ب، والتي إذا قدمت منفصلة فإنها تدخل في بنود أخرى على شرط أن تكون هذه -3التفسيرية 
هذا التجميع قد أضفى عليها الصفة الرئيسية األصناف مهيأة معاً ومعدة للبيع بالتجزئة وأن يكون 

 .كألعاب



 

األصناف التي، بحسب تصميمها وأشكالها والمادة المصنوعة منها، تكون  95.03ال يشمل البند  -٥
 ).تتبع بنودها الخاصة(معروفة بأنها معدة حصراً للحيوانات، وألعاب الحيوانات الداجنة مثالً 

  

  .مالحظة بنود فرعية

  : 9504.50الفرعي  يشمل البند -١
  

التي تسمح بإظهار الصور من خالل شاشـة جهـاز اسـتقبال    ) Consoles(ألعاب الفيديو من نوع  -أ    
  تلفزيوني أو أجهزة إظهار أو أي شاشة خارجية؛

 .آالت ألعاب الفيديو مع شاشة مدمجة وإن كانت محمولة -ب  
التي تدار بقطع نقدية ) Consoles(من نوع ال يشمل هذا البند آالت ألعاب الفيديو أو ألعاب الفيديو 

البند الفرعي (أو بأوراق نقدية أو ببطاقة مصرفية أو بأقراص أو بغيرها من وسائل الدفع 
9504.30(.  


