
 

  الفصل الثامن والتسعون 

  دوات المنزليةث واألثامتعة الشخصية، المستعملة واألدوات المنزلية واألثاث واألاأل

  ةضالمتأتية من ارث عائلي، جهازات العرائس والتالمذة، العينات، الهدايا العار

  رساليات الشخصية، النعوش المحتوية على جثة بشرية واإل

  

  .مالحظات

 صناف التي قد يشملها في آن واحد، تبعاًاألن إللقواعد العامة لتفسير النظام المنسق،  خالفاً -١

كثر من بنود أو أو اكثر من بنود أي فصل من فصول التعريفة من جهة، وواحد ألخصائصها، واحد 
دها المالئم من هذا الفصل، ضمن الشروط الخاصة نخرى، تدخل في بأهذا الفصل من جهة 

  .في هذا الفصل المنصوص عنها

ال يشمل هذا الفصل المشروبات الكحولية والمحروقات والمخدرات والمواد التخليقية وسلع الفصول  -٢
  .93و 36و 24

صناف، التي هي بدون قيمة يصرح عن األ" نجم"لمقتضيات النظام الجمركي المعلوماتي  وفقاً -٣
  .د تعريفينلكل ب .ل.ل 10000تجارية، بقيمة رمزية قدرها 

  :ن بنود هذا الفصل تشملإينص على خالف ذلك، ما لم  -٤

دوات المنزلية المتأتية ثاث واألمتعة الشخصية، المستعملة واألدوات المنزلية واألثاث واألاأل –)أ 

  :من ارث عائلي

نواع المعدة لمنازل السكن العادي، دوات المنزلية المستعملة، من األثاث المنزلي واألاأل - )١
الت الموسيقية لالستعمال الشخصي، المستوردة من قبل وطنيين بما فيها العدد واآل

  .قامة فيهلى لبنان لإلإجانب قادمين أو من قبل ألى لبنان إعائدين 

  .عضاء العائلة وان كانت جديدةأحد أدوات المنزلية الموروثة من ثاث واألاأل - )٢

لبسة وبياضات أصحابها في الخارج والمؤلفة من أمتعة الشخصية المستعملة من قبل األ - )٣
نواع الممكن حملها بصورة عامة، سواء خرى، من األوجميع الحوائج الشخصية األ

  .نو بطريق الشحأوردت صحبة مسافر 

  :جهازات العرائس والتالمذة -)ب

لى لبنان إن كانت جديدة، العائدة للقادمين إلبسة وبياضات، وأجهازات العرائس من  - )١
ن يكون احد العروسين مقيما في لبنان وان تكون هذه الجهازات أقامة فيه، شرط لإل

  .رسالية واحدةإموضوع 



 

لبسة أ(جانب المسجلين في المؤسسات التعليمية في لبنان جهازات مستعملة للتالمذة األ - )٢
بالنسبة دوات المنزلية المستعملة ن تشمل هذه الجهازات األأيمكن  .)وبياضات مختلفة 
  .للتالمذة المتزوجين

  :العينات التي ال قيمة تجارية لها –) ج

  :اًوتشمل حصر

 الّأغطية الجدران المعدة لالستعمال كنماذج للعرض، على أعينات النسج والموكيت و -
وكذلك المجموعات التي تتضمن  2سم 2000تتجاوز مساحة سطح الواحدة منها 

  .النسيج نموذجا واحدا مكبرا للداللة على مظهر

  .و طرازأو لون أمجموعات ترابيع التبليط، بمعدل عينة من كل قياس  -

عينات المنتوجات الصيدالنية المرسلة مجانا والمهيأة ضمن الشروط المحددة في قرار  -
  .2001ذار آ23، تاريخ 49على للجمارك رقم المجلس األ

ساسية وال تصلح األعينات بضائع متنوعة معطلة بطريقة ال تسمح باستعمالها لغايتها  -
  .للعرض فقط الّإ

و للتجربة، في المعارض، وهي أو للتوزيع أالمنتجات المجانية المعدة لالستعمال  -
  :تشمل

و أجنبية، والمعدة للعرض أالمساطر الصغيرة المقدمة مجانا لبضائع  -١
  .و المؤتمراتأقامة المعارض إو لالستهالك خالل أللتوزيع 

و المعدات أالت و تجربة اآلأالمنتجات المستهلكة في عمليات البرهان  -٢
  .المعروضة

  .نشاء وتجهيز المنصاتإفي المستعملة المنتجات ذات القيمة الضئيلة  -٣

المطبوعات والنشرات والروزنامات والصور المعدة للتوزيع مجانا كدعاية  -٤
لكل  .ل.ل5,000,000جمالية ال تتجاوز إللمنتجات المعروضة بقيمة 

  .عارض

  :الهدايا واالساليات الشخصية –) د  

  رساليات الشخصية تلك الواردة بصورة عارضة والتي يتوفر يقصد بالهدايا واإل          

  :فيها الشرطان المتالزمان التاليان 

  .ي طابع تجاريأال تتسم بأن تكون معدة لالستعمال الشخصي وأ - )١        

 .ماليين ليرة لبنانية ن ال تتعدى قيمتها ثالثةأ–) ٢      


