
 

  الفصل التسعون

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائيأو للقياس أو للمراقبة 

  وأدوات وأجهزة للدقة؛أدوات وأجهزة للطب والجراحة؛

  أجزاء ولوازم هذه األدوات أو األجهزة
 

  مالحظات

  :ال يشمل هذا الفصل -١

، من جلد )40.16البند (ستعماالت الفنية، من مطاط مبركن غير مقسى األصناف المعدة لإل  -)أ 
  ؛)59.11البند (أو من مواد نسجية ) 42.05البند (طبيعي أو مجدد 

األحزمة واألربطة من مواد نسجية التي ينحصر مفعولها الساند أو الحامل للعضو بصفتها   -)ب 
طن وأربطة المفاصل مثألحزمة الحمل وأربطة القفص الصدري وأربطة الب(الماغطة 
  ؛)القسم الحادي عشر) (والعضالت

؛ األصناف المعدة لإلستعماالت 69.03المنتجات النارية المتحملة للحرارة الداخلة في البند   -)ج 
  ؛69.09الكيماوية أو لغيرها من اإلستعماالت الفنية، الداخلة في البند 

والمرايا من معادن عادية أومن  70.09المرايا من زجاج غير المشغولة بصريا الداخلة في البند   -)د 
  ؛)71أو الفصل  83.06البند (معادن ثمينة، التي ليس لها صفة البصريات 

  ؛70.17أو 70.15، 70.14، 70.11، 70.08، 70.07األصناف من زجاج الداخلة في البنود   -)ه 

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

؛ القبابين والموازين لضبط 84.13مضخات التوزيع المحتوية على أجهزة قياس، الداخلة في البند   -)ز 
؛ )84.23البند (المقدمة على حدة ) عيارات(وعد القطع المشغولة وكذلك صنجات الموازين 

؛ آالت قص الورق والكرتون من جميع )84.28إلى  84.25البنود من (أجهزة الرفع والتنضيد 
او االت  ؛ اللوازم الخاصة لضبط العدد أو المشغوالت في العدد اآللية)84.41البند (األنواع 

 ، بما فيها تلك المجهزة بلوازم بصرية لقراءة84.66في البند  ، الداخلةالقطع بنفث الماء 
مثل (غير ما كان منها بصريا بالمعنى الصحيح ") بصرية"مثل رؤوس التقسيم المسماة (المقاييس 

؛ الصمامات وأصناف صناعة )84.70البند (؛ اآلالت الحاسبة )تلسكوبات التركيز أو التصفيف
 بما في ذلك أجهزة العرض(، 84.86اآلالت واألجهزة الداخلة في البند  ؛)84.81البند (الحنفيات 

  ؛)أو رسم مسارات الدارات على األسطح المحسسة للمواد شبه الموصلة للكهرباء



 

؛ المصابيح )85.12البند (مصابيح األضواء الكاشفة من األنوع المستعملة للدراجات أو السيارات   -)ح 
؛ األجهزة السينمائية لتسجيل الصوت أو إعادة توليده 85.13الكهربائية النقالة الداخلة في البند 

البند (؛ قارئات الصوت )85.19البند (أجهزة إنتاج الحوامل المسجلة للصوت بالجملة  وكذلك
كاميسكوب  –أجهزة تصوير تلفزيوني، أجهزة التصوير الرقمية وكاميرات الفيديو ؛ )85.22

؛ أجهزة الرادار وأجهزة اإلرشاد المالحي بالراديو أو أجهزة التحكم عن بعد )85.25البند (
البند (موصالت األلياف البصرية، حزم أو حبال من ألياف بصرية  ؛)85.26البند (بالراديو
مصابيح مختومة مركزة "األصناف المسماة  ؛85.37أجهزة التحكّم الرقمية من البند ؛ )85.36

  ؛85.44؛ حبال األلياف البصرية الداخلة في البند 85.39ند الداخلة في الب" للضؤ

  ؛94.05مصابيح األضواء الكاشفة الداخلة في البند   -)ط 

 ؛95األصناف الداخلة في الفصل  -)ي 

  ؛ 96.20أحادية او ثنائية او ثالثية القوائم واصناف مماثلة، الداخلة في البند حوامل  -)ك 

  ونة منها؛مقاييس السعة، التي تبند مع مصنوعات المادة المك  -)ل 

أو القسم الخامس  39.23في البند : التي تبند تبعا للمادة المكونة منها(البكرات والحوامل المماثلة   -)م 
  ).عشر، مثال

أعاله، إن األجزاء واللوازم العائدة لآلالت أو لألجهزة أو لألدوات أو  ١مع مراعاة أحكام المالحظة  -٢
  :لألصناف الداخلة في هذا الفصل تبند وفقا للقواعد التالية

إن األجزاء واللوازم المكونة من أصناف مشمولة في أي بند من بنود هذا الفصل أو في الفصول   -)أ 
تبقى في جميع األحوال داخلة ) 90.33أو  85.48أو  84.87غير البنود ( 91أو  85أو  84

  في بنودها الخاصة؛

إن األجزاء واللوازم غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة، عندما تكون معدة لإلستعمال حصرا   -)ب 
أو بصفة رئيسية في آلة معينة أو أداة معينة أو جهاز معين أو في عدد من اآلالت أو األجهزة 

وإن كانت من اآلالت أو األجهزة أو األدوات الداخلة في البنود ( واألدوات الداخلة في نفس البند
  ، تتبع البند الخاص باآلالت واألجهزة واألدوات المعنية؛)90.31أو  90.13أو  90.10

  . 90.33تدخل جميع األجزاء واللوازم األخرى في البند   -)ج 

  .من القسم السادس عشر على هذا الفصل ٤و ٣تينتنطبق أيضا أحكام المالحظ -٣

للغواصات أو ) بريسكوب(مناظير تحديد األهداف لألسلحة ومناظير األفق  90.05ال تدخل في البند  -٤
البند (الدبابات ومناظير اآلالت واألجهزة واألدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر 

90.13.(  



 

أو  90.13إن اآلالت واألجهزة واألدوات البصرية للقياس أو المراقبة التي قد يشملها معا البندان  -٥
  .90.31، تدخل في البند 90.31

  :األصناف واألجهزة المعدة" أصناف وأجهزة لتقويم األعضاء"، يقصد بعبارة 90.21وفقاً لمفهوم البند  -٦

  إما لوقاية أو تصحيح بعض اإلعاقات الجسدية؛

  .وإما لدعم أو تثبيت بعض أجزاء الجسم على أثر مرض أو عملية أو جراح

تشمل األصناف وأجهزة تقويم األعضاء األحذية الطبية والنعال الداخلية الخاصة المصممة بقصد 
مصنعة بالجملة ومقدمة  - 2مصنعة حسب القياس أو - 1: تصحيح تشوهات وعلل األقدام على أن تكون

  .باألزواج ومصممة لكل قدم بدون تمييزافرادياً وليست 

  :فقط 90.32يشمل البند  -٧

أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريان أو االرتفاع أو الضغط أو لغيرها من المتغيرات في   -)أ 
السوائل أو الغازات وكذلك أدوات وأجهزة المراقبة الذاتية للحرارة، وإن كان عملها مركزا على 

، والتي لها وظيفة حمل هذا العامل العامل المراد التحكم فيه ذاتياظاهرة كهربائية متغيرة بحسب 
إلى مستوى محدد سلفاً والحفاظ عليه دون أن يتأثر باختالالت محتملة، بواسطة عملية قياس 

  ؛مستمرة أو دورية لمستواها الحقيقي

قادير المركز عملها المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية وكذلك المنظمات الذاتية لغيرها من الم  -)ب 
والتي لها وظيفة حمل هذا العامل إلى  على ظاهرة كهربائية متغيرة بحسب العامل المراد تنظيمه

مستوى محدد سلفاً والحفاظ عليه دون أن يتأثر باختالالت محتملة، بواسطة عملية قياس مستمرة 
 .أو دورية لمستواها الحقيقي

  


