ق8:

ف 43 :

الفصل الثالث واألربعون

جلود بفراء طبيعية ،وفراء مقلدة (اصطناعية)؛ مصنوعاتها

مالحظـــات:
1ـ

باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند  ،43.01يقصد بكلمة " فراء " ،أينما وردت في جدول التعريفـة ،جلـود

2ـ

ال يشمل هذا الفصل :

جميع الحيوانات المدبوغة أو المهيأة ،غير المنزوعة الشعر أو الصوف .
أ ـ

جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها وزغبها (البند 05.05أو ،67.01تبعاً للحال)؛

بـ

الجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف ،الداخلة في الفصل ( 41انظر المالحظة 1ـ ج من ذلـ

جـ

القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا اإلبهام والقفازات التـي تبقـي ااصـابع عاريـة المصـنوعة

الفصل)؛

من جلود وجلود بفراء طبيعية أومن جلود أو جلود بفراء مقلدة (بند)42.03؛

د ـ أصناف الفصل 64؛
هـ ـ

أغطية الرأس وأجزاؤها الواردة في الفصل 65؛ أو

و ـأصناف الفصل ( 95مثل ،ألعاب ااطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية).

3ـ

يشــمل البنــد  43.03جلــود الفـراء وأجزاءهــا ،المجمعــة بادــافة مـواد ألخــر و جلــود الفـراء وأجزاءهــا ،المخيطــة معـاً

4ـ

تــدخل فــي البنــد  43.03أو  ،43.04تبع ـاً للحــال ،االبســة ولوازمهــا مــن جمي ـع اان ـوا( (عــدا مــا اســتثن بموجــب

5ـ

بشكل ألبسة أو أجزائها أو لوازمها أو بشكل أصناف ألخر.

المالحظة  2ـ) المبطنة بفـراء طبيعيـة أو اصـطناعية و كـذل االبسـة ولوازمهـا المحتويـة علـ أجـزاء خارجيـة مـن
فراء طبيعية أو اصطناعية ،مت كانت هذه ااجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة.

تعتبر " فراء اصطناعي " بالمعن المقصود في جدول التعريفة ،مـا حصـل عليـق تقليـداً للفـراء بتثبيـت ااصـواف أو

الــوبر أو غيرهــا مــن االيــاف بواســطة اللصــق أو الخياطــة علـ الجلــود أو النســي أو غيرهــا مــن مـواد ،باســتثناء

الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنس أو بالتصنير (البند  58.01أو  ،60.01بصورة عامة) .
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ق8:

ف 43 :
البند

الصــــــــــــنف

رم ازلنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

جلود بفراء خام (بما في ذل الرؤوس و الذيول

43.01

و ااقـــدام وااجـــزاء أو القطـــع االخـــر الصـــالحة
لالســـتعمال فـــي صـــناعة الفـــراء) ،عـــدا الجلـــود
الخــام الداخلــة فــي البنــد  41.01أو  41.02أو
.41.03
43 01 10 00

ــــ مـــن المنـــ (الفيـــزون) ،كاملـــة مـــع أو بـــدون الـــرأس
أوالذيل أو ااقدام

43 01 30 00

.... ............... ................................

%5

ـ ـ ف ـراء الخ ـراف التاليــة :خ ـراف اســتراخان أو برودتيــل أو
كراكــــول أو نيــــران ومــــا يماثلهــــا ،خــــراف الهنــــد ،أو
الصــين أو منغوليـــا أو التبـــت ،كاملــة مـــع أو بـــدون

الرأس أو الذيل أو ااقدام
43 01 60 00

....................................

ـ ـ ف ـراء الثعلــب ،كاملــة مــع أو بــدون ال ـرأس أو الــذيل أو
ااقدام

...................................................................

43 01 80 00

ـ فراء ألخر كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو ااقدام

43 01 90 00

ـ ـ رؤوس ،ذيــول ،أقــدام أو أج ـزاء ألخــر أو قطــع صــالحة

...................................................................

لالستعمال في صناعة الفراء

.................................

%5
%5
%5
%5

جلـــود بفـــراء مدبوغـــة أو مهيـــأة (بمـــا فـــي ذلـــ

43.02

الرؤوس و الذيول و ااقدام أو القطـع االخـر أو
القصاصات) ،وان كانت غير مجمعة أو مجمعـة
(بدون ندافة مواد ألخر) ،عـدا تلـ الداخلـة فـي
البند .43.03
ــــ جلـــود فـــراء كاملـــة مـــع أو بـــدون الـــرأس أو الـــذيل أو
ااقدام ،غير مجمعة :

43 02 11 00

ـ ـ من فراء المن

43 02 19 00

ـ ـ غيرها

43 02 20 00

ـ ـ رؤوس أو ذيــول أو أقــدام أو قصاصــات وأج ـزاء ،غيــر

...............................................................

مجمعة

43 02 30 00

43.03

..................................................

..........................................................

ـ فراء كاملة وقطعها وقصاصاتها ،مجمعة

................

ألبسة و لوازم ألبسة وأصناف ألخر من فراء .
ـ ألبسة ولوازم ألبسة :
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%5
%5
%5
%5

ق8:

ف 43 :
البند

الصــــــــــــنف

رم ازلنظام المنسق

43 03 10 10

ـ ـ ـ أدثره للرجال (فروه) من فراء طبيعي

43 03 10 90

ـ ـ ـ غيرها

43 03 90 00

ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

.....................

%5

................................. ................................

%5

..................................... ................................

%5

فراء اصطناعية ومصنوعاتها .

43.04

.............................

%5

43 04 00 10

ـ ـ ـ الفراء االصطناعي بشكل قطع

...............

%5

43 04 00 20

ـ ـ ـ أدثره للرجال (فروه) من فراء اصطناعي

................................. ................................

%5

43 04 00 90

ـ ـ ـ غيرها
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