
 

  الفصل الخامس والثمانون

  آالت وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل

وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية 

  ، أجزاء ولوازم هذه األجهزة)تلفزيون(
 

  .مالحظات 

  :ال يشمل هذا الفصل -١

يماثلها من األصناف المدفأة كهربائيا؛ األلبسة البطانيات والوسائد وأكياس تدفئة األقدام وما   -)أ 
  واألحذية وأغطية اآلذان واألصناف األخرى المدفأة كهربائيا مما يلبسه اإلنسان أو يدثر به؛

 ؛70.11مصنوعات الزجاج الداخلة في البند   -)ب 

 ؛84.86ة في البند لاآلالت واألجهزة الداخ  -)ج 

من األنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب  والسحبأأجهزة الشفط   -)د 
  ؛)90.18البند (البيطري 

  .94األثاث المدفأ كهربائيا الداخل في الفصل   -)ه 

 85.11 من جهة، أو في أحد البنود 85.04لغاية   85.01 إن األصناف التي قد تدخل في البنود من -٢
  .أخرى، تتبع البنود الخمسة األخيرةمن جهة  85.42أو  85.41أو 85.40أو 85.12أو

ومع ذلك، فإن مقومات التيار التي تعمل بطريقة األقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلةفي 
  .85.04البند 

اضافية  مكوناتن عبارة مدخرات كهربائية تشمل ايضا تلك المقدمة مع إف85.07الغراض تطبيق البند  -٣
المعدة لوقاية هذه المدخرات من التلف أو  تساهم في وظيفة التخزين وتزويد الطاقة من المدخرات

مثال مقاومات حرارية (التحكم بالحرارة  اجهزة، سبيل المثال الموصالت الكهربائيةالمحتمل، على 
قسما من الغالف  راتدخيمكن ان تتضمن هذه الم. ادوات حماية الدارات الكهربائيةأو  ،")ترميستور"

  .الواقي لالجهزة التي اعدت لها

  :فقط األجهزة اآلليةالكهربائية التالية من األنواع المستعملة عادة في أغراضمنزلية85.09يشمل البند  -٤

الخضر، مهما كان أو  ارات الفواكهأجهزة تلميع األرضيات ومهارس وخالطات المأكوالت وعص  -)أ 
 وزنها؛

أو  وال يشمل هذا البند المراوح واألغطية الشافطة. كغ 20األجهزة األخرى بوزن ال يتجاوز   -)ب 
، وعصارات األلبسة )84.14البند (المبدلة للهواء، بمراوح مندمجة، وإن كانت مجهزة بمرشحات 



 

) 84.22البند ( ائدةوآالت غسل أواني الم) 84.21البند (والبياضات التي تعمل بالطرد المركزي 
أوالبند  84.20البند (وآالت الكي ) 84.50البند (وآالت غسل األلبسة والبياضات المنزلية 

والمقصات ) 84.52البند (وآالت الخياطة ) بدونهاأو  باسطوانات، حسبما تكون 84.51
  ).85.16البند (واألجهزة الحرارية الكهربائية ) 84.67البند (الكهربائية 

 :85.23من أجل تطبيق أحكام البند  -٥

أو  "فالش-بطاقات الذاكرة اآلنية"مثالً " (أجهزة الكترونية للتخزين الثابت للمعلومات"يقصد بعبارة   -)أ 
أجهزة التخزين ذات مقبس، تحتوي في الغالف ذاته ") فالش-بطاقات الذاكرة االلكترونية اآلنية"

FLASH Eمثل ) (فالش(أكثر من الذاكرات اآلنية أو  على واحد
2
 PROM (ارات بشكل د

ضبط بشكل دارات  أداةويمكن أن تتضمن . متكاملة مركبة على لوحة من دارات مطبوعة
 مطبوعة ومكونات سالبة مثل المكثفات والمقاوِمات؛

بطاقات متضمنة بداخلها، كجزء ال يتجزأ منها، دارة الكترونية " بطاقات ذكية"يقصد بعبارة   -)ب 
. وذلك بشكل رقاقات) ROMذاكرات أو  RAMذاكرات أو  ميكروبروسيسور(أكثر أو  متكاملة

هوائي مدمج ولكن دون عناصر أو  شريط ممغنطأو  ويمكن أن تتضمن هذه البطاقات موصالت
 .سالبةأو  أخرى من دارات موجبة

، الدارات المتحصل عليها بالتثبيت على حامل عازل 85.34وفقاً لمفهوم البند " دارات مطبوعة"تعتبر  -٦
ذات "بتنقية الدارات أو  )الحفرأو  الترسيب الكهربائيأو  مثل التطعيم( بواسطة أية عملية طباعة

 مثل المحاثات(لموصالت تماس وغيرها من المكونات المطبوعة أو  ، لعناصر موصلة للكهرباء"الطبقة
أو  متداخلة وفق تصميم مسبق، باستثناء أي عنصر يمكنه توليدأو  منفردة) المكثفاتأو  المقاوماتأو 

 ).مثل العناصر شبه الموصلة(تضخيم إشارة كهربائية أو  تعديلو أ تقويم

الدارات المشتركة مع عناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية " دارات مطبوعة"وال تشمل عبارة 
غير أن الدارات المطبوعة يمكن أن تزود . المحاثات المخفيةأو  المكثفاتأو  الطباعة، وال المقاومات

  .مطبوعة بعناصر وصل غير
أو  التي تحتوي على عناصر موجبة) السميكةأو  الرقيقة(الدارات ذات الطبقة  85.42وتدخل في البند 

  .سالبة متحصل عليها أثناء نفس العملية التقنية

حبال من ألياف أو  موصالت أللياف بصرية، حزم"، يقصد بعبارة 85.36من أجل تطبيق البند  -٧
الرصف الميكانيكي لأللياف البصرية من طرف إلى آخر في نظام الموصالت المستخدمة في " بصرية

 .تعديل إشارةأو  إعادة توليدأو  وهي ال تقوم بأي وظيفة أخرى مثل تضخيم. خط رقمي

 بأجهزةاألجهزة الالسلكية التي تعمل باألشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد  85.37ال يشمل البند  -٨
 ).85.43(األجهزة الكهربائية استقبال البث التلفزيوني وغيرها من 

 



 

 :، تعتبر85.42و 85.41من أجل تطبيق البندين  -٩

العناصر من هذا النوع "صمامات ثنائية وترانزستورات وعناصر مماثلة شبه موصلة للكهرباء "  -)أ 
 التي تعتمد في عملها على تغيير قدرتها في المقاومة تحت تأثير حقل كهربائي؛

 ":دارات متكاملة الكترونية"  -)ب 

أو  صمامات ثنائية(الدارات المتكاملة األحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدارة  .١
) بصفة أساسية(محدثة في كتلتها ..) محاثات، الخأو  مكثفاتأو  مقاوماتأو  ترانزستورات

 مركب زرنيخ الغاليومأو  مثل السيليسيوم المنشط(وعلى سطحها مادة شبه موصلة للكهرباء 
  ، متحدة بصورة غير قابلة للفصل؛)مركب فوسفور األنديومأو  الجرمانيونسيليسيوم أو 

 الدارات المتكاملة المختلطة التي تجمع بصورة غير قابلة للفصل عملياً، موصالت مترابطة .٢
مقاومات، (، عناصر سالبة )زجاج، خزف، الخ(حبال ربط، على حامل عازل واحد أو 

السميكة، أو  نقية الدارات ذات الطبقة الرقيقة، متحصل عليها بت)مكثفات، محاثات، الخ
) صمامات ثنائية، ترانزستورات، دارات متكاملة أحادية الكتلة، الخ(وعناصر موجبة 

ويمكن أن تتضمن هذه الدارات أيضاً . متحصل عليها بتقنية شبه الموصالت الكهربائية
 مكونات غير ظاهرة؛

األحادية  ةالمتكاملأكثر من الدارات أو  ة من أثنينالدارات المتكاملة المتعددة الرقائق المكون .٣
الكتلة المتصلة في ما بينها، متداخلة بصورة غير قابلة للفصل عملياً، على حامل عازل 

غير متضمنة أوتاداً، ولكن بدون عناصر الدارات األخرى أو  أكثر، متضمنةأو  واحد
 .السالبةأو  الموجبة

اكثر من أو  هي مجموعة من واحد) : MCOs(نات الدارات المتكاملة المتعددة المكو .٤
المتعددة الشرائح، أو  الدارات المهجنةأو  )monolithic(الدارات المتكاملة االحادية الكتل 

، )سنسورات(محسسات اساسها السليكون : التالية االقالحد المكوناتوالتي تتضمن على 
 متحدةوان كانت ) ريزونايتر( محدثات رنين، )تورالاوسي( مؤشرات تذبذبشغالت آلية،م

 85.32ودالخاصة لالصناف الداخلة في البنالمكونات التي تؤدي الوظائف أو  في ما بينها،
، المتحدة بشكل غير 85.04الداخلة في البند ) اندكتورز(اوالمحثات 85.41 أو  85.33أو 

ذي يجمع على قابل للفصل عمليا، وبجسم واحد كدارات متكاملة، لتشكل مكون من النوع ال
من خالل على اي حامل اخر، أو  )printed circuit bord(دارة متكاملة مطبوعة 

 .وسيداتأو  حدباتأو  قواعدأو  كرياتأو  اسالك توصيلأو  بدبابيسوصلها 

  :الغراض تطبيق هذا التعريف

يمكن ان تكون المكونات منفصلة ، مصنع كل منها بصورة مستقلة ، ومن ثم مجمعة كدارة  .١
 .مدمجة مع مكونات اخرأو  متكاملة متعددة المكونات



 

انه مصنوع أو  ان المكون قد جهز على قاعدة من سليكون" اساسها سليكون"يقصد بعبارة  .٢
 .ايضا قد صنع على شريحة من دارة متكاملةأو  من مواد اساسها سليكون

ميكانيكية أو  مايكرو الكترونية هياكلمؤلفة من هي تلك ال، "محسسات اساسها سليكون"ان ) أ .٣
لكميات ا كتشافمن أشباه الموصالتوالتي يكون لها وظيفة ا سطحعلى أو  محدثة في الكتلة

في المتغيرات  بفعل، ومن ثم تحويلها الى اشارات كهربائية ناتجة الكيميائيةأو  الفيزيائية
هي " الكيميائيةأو  ات الفيزيائيةالكمي"ان .ةالميكانيكي البنيةالتبدل في أو  الخصائص الكهربائية

 التذبذبأو  ،التسارعأو  ،الموجات الصوتيةأو  مثل الضغط ،حقيقيةتلك الناتجة عن ظواهر 
أو  ،وءالضأو  ،الكهربائيأو  الحقل المغناطيسياو قوة ،التوترأو  التوجهأو  الحركةأو 

 ...التركيز الكيميائي، أو  دفق،تالأو  الرطوبة،أو  االشعاع

محدثة ميكانيكية أو  الكترونية هياكلهي تلك المؤلفة من "اساسها السليكون مشغالت"ان ) ب
من أشباه الموصالت، والتي تقوم بتحويل اشارات كهربائية الى  سطحتلك على أو  في الكتلة

  .حركة فيزيائية
أو  ةمايكرو الكتروني هياكلهي مكونات مؤلفة من " اساسها السليكون محدثات الرنين"ان  )ج

من اشباه موصالت، والتي تقوم بتوليد تردد  سطحعلى أو  محدثة في الكتلة ةميكانيكي
استجابة لعامل  الهياكللهذه  الفيزيائية ةهندساللي محدد مسبقا، والناجم عن آأو  كهربائي
  .خارجي

مايكرو  هياكلهي مكونات ناشطة مؤلفة من " اساسها السليكون مؤشرات تذبذب"ان ) د
من اشباه موصالت، والتي تقوم  سطح علىأو  ميكانيكية محدثة في الكتلةأو  الكترونية

 .الهياكللهذه  الهندسة الفيزيائية لي محدد مسبقا وناجم عن آأو  بتوليد تردد كهربائي

على أي بند  85.42و 85.41ألجل تبنيد األصناف المحددة في هذه المالحظة، تعطى األولوية للبندين 
التي يمكن أن يشملها، وذلك باالستناد إلى وظيفتها  85.23آخر في جدول التعريفة، باستثناء البند 

  .بصفة خاصة

بطاريات ومجموعة بطاريات كهربائية ومدخرات كهربائية "، يقصد بعبارة 85.48من أجل تطبيق البند  -١٠
 أي سبب آخرأو  استنفاذأو  تقطيعأو  سرتلك التي أصبحت غير صالحة لالستعمال على أثر ك" مستنفذة

  .نظراً لعدم إمكانية إعادة التدخيرأو 

  

  

  .بنود فرعية ةمالحظ



 

مع مضخمصوت مندمج وبدون مكبر ) كاسيت(فقط، قارئات األشرطة 8527.12 يشمل البند الفرعي  -١
 170ز صوت مندمج، القابلة للعمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية،وذات قياسات ال تتجاو

  .مم x45مم  x100مم


