ق8 :

القســــــم الثامــــــــــن

صالل وجلود خام و جلود مدبوغة

وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة

الحيوانات و السراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية

مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)
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ق8:

ف 41 :

الفصل الحادي واألربعون

صالل وجلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مدبوغة
مالحظــات:
1ـ

ال يشمل هذا الفصل:

أ ـ القصاصات أو النفايات المماثلة من صالل وجلود خام (بند )05.11؛

ب ـ جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها أو زغبها (بند  05.05أو  67.01وفقاً للحال)؛

ج ـ الجلـود الخــام ،المدبوغـة أو المهيــ،ة ،بشـارها أو بصــوفها ،مــن الحيوانــات ذات اروبـار (فصــل  )43مــذ ذلـ ،

تدخل في الفصل  41الجلود الخام ،بشارها أو بصوفها من فصائل البقر (بما فـي ذلـ الجـامو)) والخيـل والنـ،ن
(عــدا جلــود خ ـراف اســتراخان و برودتيــل و غراغــول و أغنــام ي ـران ومــا يشــابهها ،وجلــود خـــراف الهنــد أو الصــين
ومنغوليا والتبت) والماعز (عدا جلود ماعز اليمن أو منغوليـا أو التبـت) و الخنـازير (بمـا فـي ذلـ الخنـازير البريـة

ارمريغيــة (بغــار ) و الشــمواء والغ ـزالن والجمــال (بمــا فيهــا الجمــل الاربــي وحيــد الســنام) والرنــة واريائــل والظبــاء

والغالب.

 2ـ ـ ( أ ) ال تشــمل البنــود مــن  41.04لغايــة  41.06الصــالل والجلــود التــي خنــات لامليــة دباغــة (بمــا فيهــا الدباغــة
ارولية) قابلة للاغ) (البنود 41.01لغاية ،41.03حسبما تغون الحال).

(ب) رغراض البنود  41.04لغاية  ،41.06تشـمل عبـارة لجلـود جافـةل الصـالل والجلـود لـي أعيـدت دباغتهـا أو تـم
3ـ

تلوينها أو نقاها قبل تجفيفها.

يقصد بابارة ل جلد مجدد ل في جدول التاريفة ،فقط ارصناف المذغورة في البند .41.15
البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

صالل وجلود من فصـيلتي البقـر ( بمـا فـي ذلـ

41.01

الجـــــامو) ) أو الخيـــــل (طريـــــة أو مملحـــــة أو
مجففــــة أو مغلســـــة أو محمنـــــة أو محفوظـــــة
بطريقة أُخرى ،ولغنهـا غيـر مدبوغـة أو مرققـة ل
بارشمان ل أو محنرة أغثر من ذل ) ،وان غانت
منتوفة أو مشطورة .
41 01 20 00

ـ ـ صــالل وجلــود غاملــة ,غيــر مشــطورة ال يتجــاوز وزن
الجلـد الواحـد منهـا  8غغـم ذا غـان جافـاً أو  10غغـم

ذا غان مملحاً وهو جـاف أو  16غغـم ذا غـان طريـاً

أو مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطريقة

أُخرى .........

41 01 50 00

ـ ـ صــالل وجلــود غاملــة يتجــاوز وزن الجلــد الواحــد منهــا

41 01 90 00

ـ غيرها ،بما فيهـا صـالل الظهـر صـالل الظهـر النصـفية

16غغم ................................... ................................

وصالل الجوف

...................... ................................
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%5
%5
%5

ق8:

ف 41 :
البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

صــالل و جلــود خ ـراف أو نــ،ن خــام (طريــة أو

41.02

مملحــــة أو مجففــــة أو مغلســــة أو محمنــــة أو
محفوظــة بطريقــة أُخــرى ،ولغنهــا غيــر مدبوغــة
وال مرققــــة وال محفوظــــة بطريقــــة أُخــــرى) ،وان
غانــت منتوفــة أو مشــطورة ،عــدا تل ـ المســتثناة
بموجب المالحظة 1ـ ج من هذا
41 02 10 00

ـ

الفصل.

%5

بصوفها ..................................... ................................

ـ منتوفة أو من دون صوفها:
41 02 21 00
41 02 29 00

ـ ـ محمنة
ــ

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

%5

غيرها ...................................... ................................

%5

صالل وجلود خام أُخر(طرية ومملحة أو مجففة

41.03

أو مغلســــة أو محمنــــة أو محفوظــــة بطريقــــة
أُخرى ولغنها غير مدبوغة وال مرققـة لبارشـمانل
وال مهي،ة بطريقـة أُخـرى) ،وان غانـت منتوفـة أو
مشطورة ،عدا تل المسـتثناة بموجـب المالحظـة
 1ـ ب أو  1ـ ج من هذا الفصل .
41 03 20 00

ـ من الزواحف

41 03 30 00

ـ من خنزير

41 03 90 00

ـ غيرها

%5

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

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

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

سلذ خاصة
%5

صالل وجلود مدبوغة أو خاما من فصيلة البقـر

41.04

(بمـــا فـــي ذلـــ الجـــامو)) أو الخيـــل ،منزوعـــة
الشــار ،وان غانــت مشــطورة ،ولغــن غيــر مهيــ،ة
أغثر من ذل

.

ـ بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ ارزرق):
41 04 11 00

ـــــــ

41 04 19 00

ـ ـ غيرها

41 04 41 00
41 04 49 00

ـ جانــــــب الجلــــــد الخــــــارجي بغاملــــــة وان غــــــان

ا
مشطورً

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

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

ـ بحالتها الجافة (خاماً):

ـ ـ جانب الجلد الخارجي بغاملة وان غان
ــ

رً...
مشطو ا

غيرها ...................................... ................................
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%5
%5
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ق8:

ف 41 :
البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

جلــود خـراف ونــ،ن مدبوغــة أو خامـاً ،منتوفــة،

41.05

وان غانت مشطورة  ،لغـن غيـر مهيـ،ة أغثـر مـن

ذل .
41 05 10 00

ـ بحالتها الرطبة(بما فيها المرطبة بالصبغ

41 05 30 00

ـ بحالتها الجافة (خاماً)

%5

ارزرق)....

%5

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

صـــالل وجلـــود مدبوغـــة أو خامـــاً مـــن حيوانـــات

41.06

أخــر ،منتوفــة ،وان غانــت مشــطورة ،لغــن غيــر
مهي،ة أغثر من ذل .
ـ من ماعز أو صغارها :
41 06 21 00

ــ ـ بحالتهـا الرطبـة (بمـا فيهـا المرطبـة بالصـبغ ارزرق)

41 06 22 00

ـ ـ بحالتها الجافة(خاماً)

41 06 31 00

ـ ـ بحالتها الرطبة (بما فيها المرطة بالصبغ

%5

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

%5

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

ـ من خنزير:

ارزرق).....

سلذ خاصة

الجافة(خاماً) ............... ................................

سلذ خاصة

41 06 32 00

ـ ـ بحالتها

41 06 40 00

ـ من زواحف

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

%5

ـ غيرها:
..

%5

41 06 91 00

ـ ـ بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ ارزرق)

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

%5

41 06 92 00

ـ ـ بحالتها الجافة (خاماً)

جلود مهي،ة أغثر باـد الدباغـة أو التجفيـف ،بمـا

41.07

فيهـــا الجلـــود المرققـــة (بارشـــمان) مـــن فصـــيلة
البقــــر (بمــــا فــــي ذلــــ الجــــامو)) أو الخيــــل،
منتوفة وان غانت مشطورة ،عدا الجلـود الداخلـة
في البند.41.14
ـ صالل وجلود غاملة :
41 07 11 00

ـ ـ جانب الجلد الخارجي بغاملة ،غير

41 07 12 00

ـ ـ الجلد الخارجي مشطو ارً

41 07 19 00

ــ

مشطور ...............

%5

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

%5

غيرها ...................................... ................................

%5

ـ غيرها ،بما فيها الجوانب :
41 07 91 00
41 07 92 00
41 07 99 00

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

%5

ـ ـ جانب الجلد الخارجي غامالً ،غير مشطور

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

%5

غيرها ...................................... ................................

%5

ـ ـ الجلد الخارجي مشطو ارً
ــ
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ق8:

ف 41 :
البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

41.08

(ملغى)

41.09

(ملغى)

41.10

(ملغى)

41.11

(ملغى)

41.12

41 12 00 00

اإلجراء

فئة الرسم

جلود مهي،ة أغثر باـد الدباغـة أو التجفيـف ،بمـا
فيهـا الجلــود المرققــة (بارشــمان) ،مــن خـراف أو
ن،ن ،منتوفة ،وان غانت مشطورة ،عـدا الجلـود
الداخلة في البند41.14

%5

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

جلـود مهيـ،ة أغثـر باـد الدباغـة أو التجفيـف بمـا

41.13

فيهــا الجلــود المرققــة (بارشــمان) ،مــن حيوانــات
أخر ،منتوفـة ،وان غانـت مشـطورة ،عـدا الجلـود
الداخلة في البند .41.14
41 13 10 00

ـ من ماعز أو صغارها

41 13 20 00

ـ من خنزير

41 13 30 00

ـ من زواحف

41 13 90 00

ـ

%5

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

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

سلذ خاصة

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

%5

غيرها ........................................ ................................

%5

جلــود مط ـراة (ماروفــة بالشــاموا) (بمــا فــي ذل ـ

41.14

الجلــود البينــاء الشــبيهة بهــا) جلــود ملماــة أو
جلود ملماة مغسوة ،جلود ممادنة .
41 14 10 00

ــ جلـود مطـراة (ماروفـة بالشـاموا) (بمـا فـي ذلـ الجلــود
البيناء الشبيهة بها)

41 14 20 00

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

ـ جلود ملماة أو جلود ملماة مغسوة ،جلود

ممادنة ......

%5
%5

جلـــود مجـــددة أساســـها الجلـــد أو أليافـــ بشـــغل

41.15

أل ـواأ أو صــفائ أو أشــرطة ،وان غانــت لف ـات،
قصاصــات وغيرهــا مــن نفايــات جلــد طبياــي أو
مجدد ،غير صالحة لالستامال فـي المصـنوعات
الجلدية ،نشارة جلود مسحوقها ودقيقها.
41 15 10 00

ـ جلود مجددة أساسها الجلـد أو أليافـ  ،بشـغل ألـواأ أو
صفائ أو أشرطة ،وان غانت لفات
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........................

%5

ق8:

ف 41 :
البند

رمزالنظام المنسق

الصــــــــــــنف

41 15 20 00

ـ ـ قصاصــات وغيرهــا مــن نفايــات جلــد طبياــي أو مجــدد،
غيـــر صـــالحة لالســـتامال فـــي المصـــنوعات الجلديـــة،
نشارة جلود ،مسحوقها

ودقيقها ..................................
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اإلجراء

فئة الرسم

%5

