
HS CODE SUB Desc_ENG Desc_AR COMMENT 
25010040 000 Salt solutions ملحية محاليل  

27111900 001 Other(medical) )غيرها )طبي  

39269031 000 Containers for urine and 
stool specimens 

  والغائط  البول  لعينات عبوات

28041000 001 Hydrogen(medical)  طبي( هيدروجين(  

28042100 001 Argon(medical)  )ارغون )طبي  

28042910 001 Helium(medical)  )هيليوم )طبي  

28042990 001 Other(medical) )غيرها )طبي  

28043000 001 Nitrogen(medical)  نيتروجين )أزوت( طبي  

28044000 001 Oxygen(medical)  )اوكسجين )طبي  

28112100 001 Carbon Dioxide (medical)  )ثاني اوكسيد الكربون )طبي  

28112990 001 Other(medical) )غيرها )طبي  

28441010 002 For medical purposes  يورانيوم 
 و خالئط ومركباته؛ طبيعي

 ذلك  في بما ( تبددات
 المعدنية الخالئط

 ومنتجات ) سيرميت ( الخزفية
 على محتوية ومخاليط خزفية

 أو مركبات طبيعي يورانيوم
 معدة الطبيعي اليورانيوم

 طبية ألغراض

 

28442010 002 Uranium enriched in U 235 
and its compounds; 

plutonium and its 
compounds; alloys, 

dispersions (including 
cermets), ceramic products 

and mixtures containing 
uranium enriched in U 

235,plutonium or 
compounds of these 

products :" 

 مستنفذ أو  مخفف يورانيوم(
 ) 235U اليورانيوم بعنصر

 بلوتونيوم  ومركباته؛
 بما ( وتبددات خالئط ومركباته؛

 المعدنية  الخالئط  ذلك  في
 )" سيرميت " الخزفية
 ومخاليط خزفية ومنتجات

 غنى يورانيوم على محتوية
 بعنصر 

 على أو U 235 اليورانيوم
 هذه مركبات أو بلوتونيوم

 المنتجات

 طبية ألغراض معدة

 

 

28443010 002 "- Uranium depleted in U 235 
and its compounds; thorium 
and its compounds; alloys, 

dispersions (including 
cermets), ceramic products 

and mixtures containing 
uranium depleted in U 

235,thorium 
or compounds of these 

products : " 

 بعنصر غني يورانيوم(
 ) U 235 ( اليورانيوم

 ومركباته؛ 
 خالئط ومركباته؛ ثوريوم
 الخالئط فيها بما ( وتبددات
 " سيرميت " الخزفية المعدنية

 ومخاليط  خزفية ومنتجات
 مخفف اليورانيوم على محتوية
 ؛ U 235 ورانيومالي بعنصر

 مركبات أو ثوريوم

 ألغراض معدة المنتجات هذه

 طبية 

 

28444010 001 - - - For medical purposes عناصر 
 عدا مشعة، ومركبات ونظائر

 الفرعي  البند في الداخلة
 44 20 أو 28 44 10

 خالئط ؛ 28 44 30 أو 28
 الخالئط فيها بما ( وتبددات

 المعدنية 
 )" سيرميت " الخزفية

 



 ومخاليط خزفية ومنتجات
 أو العناصر هذه على محتوية

 على 
 مشعة المركبات؛بقايا أو النظائر

 طبية ألغراض معدة

28444090 000 Diagnostic لغرض الفحص الطبي  

28444110 002 For medical purposes / 
diagnostic 

  - معدة الغراض طبية  
 تشخيصية 

 

28444210 002 For medical purposes / 
diagnostic 

  - معدة الغراض طبية  
 تشخيصية 

 

28444310 002 For medical purposes / 
diagnostic 

  - معدة الغراض طبية  
 تشخيصية 

 

28444410 002 For medical purposes / 
diagnostic 

  - معدة الغراض طبية  
 تشخيصية 

 

29362200 001 Lab reagent which contains 
Vitamin (B1) and its 

derivatives 

محاليل مختبرية تحتوي على  
 و مشتقاتها  (B1) فيتامين

 

29362400 001 "Lab reagent which contains 
D - or DL- Pantothenic acid 
(Vitamin B3 or Vitamin B5)  

and its derivatives" 
 

محاليل مختبرية تحتوي على  
 بنتوثينيك - DL أو  - D حمض

 ( B5 أو فيتامين B3 فيتامين)
 ومشتقاتها 

 

29362500 001 Lab reagent which contains 
Vitamin (B6) and its 

derivatives 

محاليل مختبرية تحتوي على  
 ومشتقاته  ( B6 ) فيتامين

 

29362900 001 Lab reagent which contains 
Other Vitamins and their 

derivatives 

محاليل مختبرية تحتوي على  
 فيتامينات أخر ومشتقاتها 

 

30021100 000 -- Malaria diagnostic test kits لتشخيص  كشف  مجموعة 
 المالريا

 

30021200 
 

001 Lab reagents contain 
Antisera and other blood 

fractions 
 

محاليل مختبرية تحتوي على  
غيرها من  أمصال مضادة و 

 مكونات الدم
 
 

 

30021500 001 Lab reagent contains 
immunological products 

محاليل مختبرية تحتوي على  

 المنتجات المناعية المخلوطة 

 

30021900 
 

001 Other Medical solutions for 
diagnostic or prevention 

 

غيرها من محاليل طبية للطب  
 التشخيصي او الوقائي 

 
 
 

 

30049010 
001 Medical solutions for 

diagnostic or prevention 
محاليل طبية للطب التشخيصي  

 او الوقائي
 

30049090 
001 Other for diagnostic or 

prevention 
غيرها للطب التشخيصي او  

 الوقائي 
 

30051000 000 - Adhesive dressings and 
other articles having an 

adhesive layer 

ضمادات الصقة وغيرها من  

 أصناف ذات طبقة الصقة 

 

30059010 000 - - - Medical cotton قطن طبي  

30059021 002 Coated or impregnated with 
pharmaceutical substances 

بودرة الضمادة لإلسعافات  

 األولية

 

30059022 000 " - - - - Not coated or 
impregnated with 

pharmaceutical substances, 
put up for retail sale or 

prepared solely for 
hospitals, health centres and 

 غير مغطاة أو مشربة بمواد

صيدلية معدة للبيع بالتجزئة أو  

 وجود رقاع عليها تبين من 

 



ambulances for medical or 
surgical purposes" 

30059090 000 - - - Other   ،غيرها من حشو

 ، ضمادات )غزي(شاش 

 

30061010 000 - - - Sterile surgical catgut 
for surgical wound closures 

خيوط جراحية معقمة لخياطة  

 الجروح 

 

30061020 000 - - - Sterile laminaria فتائل معقمة  

30061030 000 - - - Sterile absorbable 
surgical or dental 

haemostatics 

موقفات النزيف القابلة  

لالمتصاص المعقمة للجراحة  

 أو لطب األسنان 

 

30061040 000 - - - Stereilized surgical 
plasters 

لواصق جراحية معقمة للنسج  

 العضوية

 

30062000 000 - Blood-grouping reagents  فئات وفصائل أو  كواشف تحديد

 عوامل الدم 

 

30063000 000 - Opacifying preparations for 
X-ray examinations: 
cliagnostic reagents 

designed to be administered 
to the patient 

محضرات  معتمة  للفحص   

باألشعة  ومواد  كاشفة   

المرضى للتشخيص   يتناولها

 الطبي

 

30064000 001 - Dental cements and 
other dental fillings; bone 
recmastruction cements 

اسمنت  وغيره  من  منتجات   

 مستعملة  في  حشو  األسنان 

 

30064000 002 - Dental cements and 
other dental fillings 

  اسمنت ترميم العظام

30065000 000 - bone recmastruction 
cements 

طبية وعلب إسعاف  حقائب 

المجهزة والمعدة لإلسعاف  

 العاجل 

 

30067000 000 - Gel preparations designwd 
to be used in human or 

veterinary medicine as a 
lubricant for parts of the 

body for surgical operations 
or physical examinations or 

as a couplling agent 

هالمية معدة محضرات 

لالستعمال في الطب البشري  

البيطري كمادة تشحيم   أو

ألجزاء  الجسم     )تزييت(

للعمليات  الجراحية  أو   

الفحوصات السريرية أو كرابط  

 ما بين الجسم واألجهزة الطبية

 

30069100 000 - - Appliances identifiable for 
ostomy use 

األدوات المعدة لالستخدام في  

 الفتحات الجراحية )المفاغرة( 

 

33019011 000 For medical purposes معدة ألغراض طبية  

33049990 
 

002 

Therapeutic filler 

المحضرات الهالمية المعدة 

للحقن تحت الجلد لغرض  

 -- عالجي  

 

33069010 000 - - - Preparation used as 
mouth washes and oral 

perfumes 

مستحضرات لغسيل الفم  

 وتعطيره 

 

33062000 000 - Yarn used to clean between 
the teeth (dental floss) 

  خيط تنظيف االسنان 

33069020 000 - - - Denture fixing 
preparations 

مستحضرات لتثبيت أطقم  

 األسنان 

 

33079040 000 - - - Solutions for contact 
lenses or artifical eyes 

او    محاليل العدسات الالصقة

 العيون الصناعية 

 

34011150 000 Disinfectant Soap  صابون مطهر  

34013000 000 Organic surface- active 
products and preparations 
for washing the skin, in the 
form of liquid or cream and 

المنتجات العضوية السطحية  

النشطة والمستحضرات لغسل  

الجلد ، على شكل سائل أو  

زئة ،  كريم ، وتباع للبيع بالتج

 وإن كانت تحتوي على صابون. 

 معقمات. 



put for retail sale, whether or 
not containing soap 

34070010 000 - - - Dental wax “dental 
impression compounds” 

  شموع طب األسنان 

34070020 000 " - - - Preparations for use in 
dentisty, with a basis of 

plaster (of calcined 
gypsum or calcium 

sulphate)" 

أساسها الجص  مستحضرات 

لالستخدام في طب األسنان  

)من الجص الجير أو كبريتات  

 الكالسيوم ( 

 

34070090 000 - - - Other  مركبات األسنان  غيرها 

38084000 000 Hand sanitizer معقم اليدين  

38089400 000 Hand sanitizer معقم اليدين  

38089410 001 - - - Containing 
Bromomithan (methyl 

bromide) or 
bromochloromethane 

على برومو ميثيل  تحتوي

الميثيل )بروميد أو برومو 

 كلورو ميثان( 

 

38089490 001 - - - Other مطهرات أخرى لألجهزة الطبية  

38210000 001 In vitro fertilization 
substances 

مواد مختبرية مستخدمة في  

 االصطناعي التلقيح 

 

38220000 001 "Diagnostic or laboratory 
reagents on a backing and 

prepared diagnostic or 
laboratory reagents 
whether or not on a 

backing, other than those 
of heading 30.02 or 30.06 

.certified reference 
materials." 

او   كواشف للتشخيص 

للمختبرات على حامل اة  

 كواشف 

 

38220000 002 IVD used for test covid 19 
and sars 

مخبرية تستخدم كواشف 

لفحص أمراض الكورونا او  

 السارس 

 

38221100 002 -- For malaria  ـ ـ للمالريا  

38221900 001 IVD used for test covid 19 
and sars 

مخبرية تستخدم كواشف 

أمراض الكورونا او  لفحص 

 السارس 

 

39262010 000 - - - Medical gloves of plastic  قفازات طبية من لدائن  

39269032 000 - - - - Pustular plates for 
medical culture 

  صحون بثري للزراعة الطبية 

39269039 000 - - - - Other    عبوات  من  بالستيك  فارغة

لالسنشاق   تعبأ  بمواد  

 الحساسية لمرضى

عبوات  من  بالستيك  فارغة   

تعبأ  بمواد  لالسنشاق   

لولب من  ؛ الحساسية لمرضى

أغطية   ؛ بالستيك ضد الحمل

؛  من بالستيك لحفظ الترومتر

غيرها من أصناف طبية   و

 وصيدلية 

39269099 000 - - - - Other  غيرها  

40141000 000 - Sheath contraceptives  واقيات لمنع الحمل  

40149010 000 " - - - Cannulas, ice-bags, 
syringes, hot-water bags,, 

droppers, droppers` hands, 
finger-stalls and 

oxygen bags" 

قرب مياه وأكياس ثلج ومحاقن  

وأكياس لتعبئة الماء الساخن  

وقطارات وماقبض قطارات  

 واغطية

 

40151100 000 Surgical    قفازات للجراحة وقفازات

تغطي  أصابع  اليد  عدا   

اإلبهام, وقفازات تبقي أصابع  

 اليد عارية

 



40159020 000 - - - Apparel & clothing 
accessories for surgeons & 

radiologists 

األلبسة الواقية للجراحين  

 وأطباء األشعة

 

40151990 000 - - - For other use قفازات طبية من مطاط وإن   الستعماالت اخرى

 كانت غير معقمة

40170020 000 - - - Compressors for 
medical syringes 

  ضاغطات للحقن الطبية

48030090 000 - - - Other  أغطية واقية أسرة   غيرها

المستشفيات إلمتصاص  

 اإلفرازات.

61151000 000 
 

"- Graduated compression 
hosiery (for example, 

stockings for varicose 
veins)" 

  جوارب طبية متدرجة الضغط

62101010 000 - - - Disposable garments 
and suits of polypropylene 
whether or not sterilized for 

operation theatres 

ألبسة وأطقم ألبسة لالستخدام  

معقمة مرة واحدة وإن كانت 

لغرف العمليات الجراحية من  

 البولي بروبلين 

 

63079097 001 N95 Face Mask  اقنعة الوجه(N95)  

63079097 002 FFP3 Face Mask  اقنعة الوجه(FFP3)  

63079097 009 - - - Other  غيرها  

63079099 000 - - - Other  غيرها  

65050070 000 " Disposable caps 
used in operations rooms, of 

polypropylene, whether 
or not sterilized" 

قبعات  رأس  تستخدم  لغرف   

العمليات  الجراحية  من   

البولي بروبلين وأن كانت  

 معقمة لالستخدام لمرة واحدة

 

70151000 000 - Glasses for corrective 
spectacles 

زجاج للنظارات الطبية  

 للنظر( )المصححة 

 

70159020 000 - - - Glasses for sunglasses 
and other protective 

spectacles 

  زجاج للنظارات الشمسية

70179000 000 - Other  فوهات بمحابس )للمحاقن   غيرها

والحقن الشرجية.. إلخ(  

والمباول،والغريفات  

أقداح الحجامة من   ؛والمباصق

ساحبات لبن الثدى  ؛   زجاج

كانت بشفاطات من  )وإن 

  كؤوس غسل العيون ؛ مطاط(

؛   زجاج أجهزة اإلستنشاق؛ 

؛   ضواغط اللسان من زجاج 

البكرات من زجاج للف  

 الخيوط الجراحية 

73110010 002 - - - For oxygen – medical 
purposes. 

اسطوانات لغاز االكسجين )من  

حديد صب او حديد صلب(  

 طبياللالستخدام 

 

 

73110090 001 For other gases(medical) لغيرها من الغازات الطبية  

76130010 002 - - - Gas cylinders of a 
capacity 100 l  and less – 

medical purposes. 

  100أوعية لتعبئة الغاز سعة 

لتر أو اقل )لجميع أنواع الغازات  

  –بما في ذلك األكسجين( 

 لطبيا لالستخدام 

 



 

76130090 002 - - - Other – medical 
purposes 

 

غيرها )لجميع انواع الغازات بما  

في ذلك األكسجين( مصنوع من  

 لالستخدام الطبي –األلمنيوم 

 

 

84192000 000 " - Medical, surgical or 
laboratory sterilisers " 

أجهزة تعقيم طبية أو جراحية  

 أو مخبرية

 

84199000 000 
 

- Parts   أجزاء أجهزة تعقيم طبية أو

 جراحية أو مخبرية

 

84212910 000 - - - Filters for blood 
purifying 

  مرشحات لتنقية الدم 

84219900 000 - - Other  أجزاء مرشحات لتنقية الدم  غيرها 

84231000 000 " - Personal weighing 
machines, including baby 
scales: household scales" 

أجهزة وزن االشخاص بما في  

، موازين   ذلك موازين األطفال 

 منزلية 

 

85098040 000 - - - Electric tooth brushes فراجين األسنان الكهربائية  

85099000 000 - Parts   أجزاء فراجين األسنان

 الكهربائية 

 

87032150 001 " - - - Emergency 
vehilces(Ambulance 

) " 

  سيارات إسعاف 

87032250 001 " - - - Emergency 
vehilces(Ambulance 

) " 

  سيارات إسعاف 

87032350 001 " - - - Emergency 
vehilces(Ambulance 

) " 

  سيارات إسعاف 

87032450 001 " - - - Emergency 
vehilces(Ambulance 

) " 

  سيارات إسعاف 

87033100 000 "- - Of a cylinder capacity 
not exceeding 1,500 cc" 

سعة اسطواناتها تزيد عن  

 3سم  1500

 

87033200 000 "- - Of a cylinder capacity 
exceeding I,500 cc but not 

exceeding 2,500 cc " 

سعة اسطواناتها تزيد عن  

وال تتجاوز   3سم 1500

 3سم2500

 

87033300 000 "- - Of a cylinder capacity 
exceeding 2,500 cc" 

سعة اسطواناتها تزيد عن  

 3سم  2500

 

87034000 000 " - Other vehicles, with 
both spark-ignition 
internal combustion 
reciprocating piston 

engine and electric motor 
as motors for propulsion, 
other than those capable 

of being charged by 
plugging to external 

source of electric power" 

اخر، معاً، للدفع،  سيارات 

بمحرك ذو مكابس متناوية يتم  

 تغال الداخلي فيها بالشحن االش

 

87035000 000 
 

" - Other vehicles, with 
both compression-ignition 
internal combustion piston 

engine (diesel or semi- 
diesel) and electric motor 
as motors for propulsion, 
other than those capable 

of being charged by 
plugging to external 

اخر، معاً، للدفع،  سيارات 

بمحرك ذو مكابس متناوية يتم  

االشتغال الداخلي فيها بالضغط  

 ) ديزل ( 

 



source of electric power" 

87036000 000 
 

" - Other vehicles, with 
both spark-ignition 
internal combustion 
reciprocating piston 

engine and electric motor 
as motors for propulsion, 
capable of being charged 
by plugging to external 

source of electric power" 

اخر، معاً، للدفع،  سيارات 

بمحرك ذو مكابس متناوية يتم  

 االشتغال الداخلي فيها بالشخن 

 

87037000 000 " - Other vehicles, with 
both compression-ignition 
internal combustion piston 

اخر، معاً، للدفع،  سيارات 

بمحرك ذو مكابس متناوية يتم  

االشتغال الداخلي فيها بالضغط  

 ) ديزل ( 

 

87038000 000 " - Other vehicles, with 
only electric motor for 

propulsion" 

اخر، مجهزة فقط  سيارات 

 بمحرك كهربائي

 

87059080 000 - - - Vehicles designed for 
surgical and medical 

purposes 

سيارات مجهزة للعمليات  

 الجراحية واألغراض الطبية

 

87131000 000 - Not mechanically 
propelled 

مقاعد ذات عجالت لألشخاص  

 المعاقين دون آلية دفع 

 

87139000 000 Other  غيرها  

87142000 000 - Of carriages for disabled 
persons 

ت لألشخاص  المقاعد ذات عج

 المعاقين 

 

87168016 000 Carriages for transportation 
of medical tools for hospital 

used 

عربات لنقل المعدات واالدوات  

الطبية مما يستعمل في  

 المستشفيات 

 

90013000 000 - Contact lenses  صقةالعدسات  

90014000 000 - Spectacle lenses of glass  عدسات للنظارات من زجاج  

90015000 000 - Spectacle lenses of other 
materials 

  عدسات للنظارات من مواد أُخر 

90031100 000 - - Of plastics  اطر وركائب للنظارات  من لدائن 

90031900 000 - - Of other materials وركائب للنظارات اطر  من معدن 

90039000 000 - Parts  أجزاء أطر وركائب للنظارات  

90041000 000 - Sunglasses  نظارات شمسية  

90049010 000 - - - Corrective spectacles نظارات طبية  

90063000 
 

001 Devices specially designed 
for underwater imaging, or 

for medical  
or surgical imaging of 

internal organs; imaging 
devices for forensic 

laboratories or the field of 
criminology - for medical 

uses 

أجهزة مصممة خصيصاً   ---

للتصوير تحت الماء أو  

الجوي أو للفحص  للتصوير 

الطبي أو الجراحي لألعضاء  

 الداخلية

 

90132090 000 - - - Others  غيرها  

90139090 000 - - - Others  غيرها  

90181100 000 - - Electro-cardiographs  أجهزة تخطيط القلب  

90181200 000 - - Ultrasonic scanning 
apparatus 

أجهزة مسح بالموجات فوق  

 الصوتية 

 

90181300 000 - - Magnetic resonance 
imaging apparatus 

أجهزة تصوير بالرنين  

 المغناطيسي

 

90181400 000 - - Scintigraphic apparatus   أجهزة تشخيص بالوميض

 اإلشعاعي 

 

90181910 000 - - - For measuring the  تصلب   و مقاييس ضغط الدم  



blood pressure and 
arteriosclerosis 

 الشرايين 

90181920 000 " - - - Other measuring 
apparatus (for breathing, 
cerebral, pelvis . .etc.)" 

، للمخ ،  لتنفساخر ) لس يياقم

 للحوض ،، الخ ( 

 

90181990 000 - - - Others  نظام   ؛جهاز الرجفان اآللي غيرها

فانتوم الرتفاع درجة الحرارة  

  –يعمل بترددات الالسلكية 

نظام فانتوم الرتفاع   ؛مجسم

درجة الحرارة يعمل بترددات 

جهاز    ؛مجسم –الالسلكية 

قياس نسبة األوكسجين في  

 الدم

90182000 000 - Ultra-violet or infra-red 
ray apparatus 

أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو  

 الحمراء تحت 

 

90183110 000 - - - Syringes for applying 
plasters 

  حقن لوضع الجبيرة

90183120 000 "- - - Syringes for eyes, 
ears and largnx" 

  ، محاقن لإلذن ،محاقن للعيون

 لحنجرة محاقن ل

 

90183130 000 - - - Uterus syringes 
gynecology 

محاقن للرحم، لألمراض  

 النسائية

 

90183140 000 - - - Disposable 
subcutaneous syringes 

حقن أدوية داخل الجلد  

 )سرنجات( تستخدم لمرة واحدة 

 

90183190 000 - - - Other  غيرها من حقن، بإبر أو بدونها  

90183200 001 - - Tubular metal needles 
and needles for sutures 

ابر  و  إبر أنبوبية من معدن

 لخياطة الجروح 

 

90183910 001 - - - Trocars ( made from 
steel) 

بزل  المريض     - آالت  بازلة

باالستسقاء،  للمرارة   

مصنوع   –ى وألعراض أخر

 من المعادن 

 

90183910 002 - - - Trocars ( made from 
plastic ) 

 

بزل  المريض     - آالت  بازلة

باالستسقاء،  للمرارة   

مصنوع   –ى وألعراض أخر

 من البالستك 

 

90183910 003 - - - Trocars ( made from 
other materials ) 

بزل  المريض     - آالت  بازلة

باالستسقاء،  للمرارة   

مصنوع   –ى وألعراض أخر

 من مواد اخرى 

 

90183920 001 " - - - Surgicals knives and 
scalpels, tools for expand, 

opening, mirrors and 
reflectors (for examination 

of eye, larynx, ear, etc.), 
surgical clips, scissors, 
shears, forceps, pliers, 

chisels, gouges, mallets, 
hammers, saws, scrapers, 

spatulae" 

، مشارط مجسات  مباضع

لتوسيع الفتحات ،مرايا ومرايا 

عاكسة ) لفحص العين و االذن  

 و الحنجرة ( 

 

90183920 002 " - - - Surgicals knives and 
scalpels, tools for expand, 

opening, mirrors and 
reflectors (for examination 

of eye, larynx, ear, etc.), 
surgical clips, scissors, 
shears, forceps, pliers, 

chisels, gouges, mallets, 

  من بالستيك 



hammers, saws, scrapers, 
spatulae" – made from 

plastic 

90183920 003 " - - - Surgicals knives and 
scalpels, tools for expand, 

opening, mirrors and 
reflectors (for examination 

of eye, larynx, ear, etc.), 
surgical clips, scissors, 
shears, forceps, pliers, 

chisels, gouges, mallets, 
hammers, saws, scrapers, 

spatulae" – made from other 
materials 

  من مواد اخر 

90183930 000 - - - Intravenous catheters قساطر وريدية  

90183990 000 - - - Other  غيرها  

90184100 001 " - - Dental drills machine 
 

  آالت حفر األسنان 

90184100 002 " - - Dental drills , 
whether or not combined 

on a single base with other 
dental equipment" 

اقراص ومثاقب وفرش من  

آالت  االنواع المتسعملة مع 

 حفر األسنان 

 

90184100 003 other  غيرها  

90184910 000 - - - Spittoons with 
fountain 

  مباصق بنافورة

90184920 000 - - - Teeth filling tools  أدوات حشوة األسنان  

90184930 000 - - - Dentists` chairs 
incorporating dental 

equipment other than those 
of heading 94.02 

مقاعد أطباء األسنان المجهزة  

بمعدات خاصة بطب األسنان،  

 9402عدا الداخلة في البند

 

90184990 000 - - - Other   غيرها من أجهزة وأدوات أٌخر

 لطب األسنان 

 

90185010 000 " - - - Diagnostic appliances 
(ophthalmoscope, opthalmic 

hemopiezometer..etc.)" 

ادوات للتشخيص ) منظار  

لفحص العيون ، مقاييس  

 لضغط الدم في العين . . الخ ( 

 

90185020 000 " - - - Sight examination 
instruments and 

equipment (for testing 
sight sharpness, retina . . 

etc.)" 

أدوات وأجهزة لفحص البصر  

، قياس تناقص حدة البصر)

 . . الخ(  أجهزة فحص الشبكية

 

90185090 000 - - - Other   غيرها أجهزة وأدوات أُخر

 لطب العيون 

 

90189010 000 " - - - Otiatric instruments 
(drum massager, 
otoscopes,..etc.)" 

أجهزة  أدوات لطب اإلذن ) 

منظار  ،  األذنتدليك طبلة 

 . . الخ (   لألذن

 

90189020 000 - - - Anaesthetic 
appliances and 

instruments 

  أدوات وأجهزة للتخدير 

90189030 000 - - - Instruments for nose 
and throat 

  أدوات لطب األنف والحنجرة

90189040 000 - - - Artificial kidney 
(dialysis) apparatus 

  أجهزة الكلى االصطناعية 

90189050 000 " - - - Needles, of gold, 
silver or steel for 

acupuncture" 

، فضه، صلب  من ذهب " أبر 

 للعالج بالوخز " 

 

90189060 000 - - - Endoscopes  مناظير باطنية  

90189080 000 " - - - Surgery set   مجموعة )أطقم( للجراحة  



consisting of gauze, coton, 
siccors, tongs, etc." 

تحتوي على شاش، قطن،  

 ملقط، مقص... الخ 

901890900 000 - - - Other  غيرها من أجهزة وأدوات طبية

 أخرى

 

90191000 001 - Mechano-therapy 
appliances; massage 

apparatus; psychological 
aptitude-testing apparatus 

  أجهزة عالج آلي 

90191000 002 - Mechano-therapy 
appliances; massage 

apparatus; psychological 
aptitude-testing apparatus 

  أجهزة تدليك

90191000 003 - Mechano-therapy 
appliances; massage 

apparatus; psychological 
aptitude-testing apparatus 

  أجهزة للطب النفسي 

90192000 000 "- Ozone therapy, oxygen 
therapy, aerosol therapy, 

artificial respiration or 
other therapeutic 

respiration apparatus" 

او   أجهزة عالج باآلوزون

باستنشاق  او  باآلوكسجين

بالتنفس  او  المواد الطبية

 اإلصطناعي

 

90200000 000 "Other breathing appliances 
and gas masks, excluding 
protective masks having 

neither, mechanical part nor 
replaceable filters." 

أقنعة   و أجهزة تنفس طبية أُخر

، بإستثناء االقنعه غاز

الواقيهغير المزودة بأجزاء آليه  

 وال بمصافي

 

90211010 000 " - - - Orthopaedic 
appliances for footwear 

and soles, made as 
mentioned in Note (6) to 
the present Chapter, and 
other foot orthopaedic 

appliances and leg braces, 
with or without spring 
support for the foot" 

  لتقويم األقدام ونعال أحذية 

90211020 000 - - - Palatoplastry 
appliances (for jaw bones) 

  أجهزة لعظام الفك 

90211030 000 - - - Orthodigita 
appliances 

  أجهزة تقويم األصابع )بليت( 

90211040 000 - - - Head and spine 
orthopaedic appliances 

العمود  و  أجهزة تقويم الرأس

 الفقري 

 

90211050 000 " - - - Hernia belts and 
appliances for correcting 
scoliosis and curvature of 
the spine, surgical medical 
belts (Other than those of 

heading 62.12 )" 

أجهزة لتقويم  و  أحزمة الفتق

و   انحراف العمود الفقري 

 أحزمة طبية جراحية 

 

90211060 000 "- - - Crutches, other than 
walking sticks of heading 

66.02" 

عكاكيز )عدا العصي البسيطة  

الخاصة بذوي العاهات الداخلة  

 6602في البند 

،CRUTCHES) 

 

90211090 000 - - - Other   غيرها من أجهزة لتقويم

 األعضاء أو جبر الكسور 

 

90212100 000 - - Atificial teeth  إصطناعيةأسنان  

90212900 000 - - Other  )غيرها )تركيبات األسنان  

90213100 000 - - Artificial joints  مفاصل اصطناعية  

90213910 000 "- - - Artificial ocular 
fittings (artificial eyes, 

التركيبات اإلصطناعية للعيون    



intra-ocular lenses . . 
etc.)" 

)عيون اصطناعية،عدسات يتم  

 تركيبها داخل العيون... الخ( 

90213920 001 "- - - Arms, forearms, hands, 
legs, feet, noses and heart 

vales" 

األيدي  و  سواعد ة واألذرع

 والسيقان واالقدام و االنوف 

 

90213920 002 "- - - Arms, forearms, hands, 
legs, feet, noses and heart 

vales" 

  صمامات القلب 

90213990 000 - - Other   غيرها من أعضاء إصطناعية

 أخر للجسم 

 

90214000 000 "- Hearing aids, excluding 
parts" 

أجهزة تسهيل السمع للصم،  

 باستثناء األجزاء واللوازم 

 

90215000 000 - Pacemakers for 
stimulating heart muscles 

منظمات نبضات القلب،  

 باستثناء األجزاء واللوازم 

 

90219010 000 - - - Speech aids for 
persons with disabled 

vocal crods 

أجهزة  الكالم  لالشخاص   

الذين  فقدوا  القدرة على  

 استخدام حبالهم الصوتية

 

90219020 000 - - - Electronic appliances for 
the blind 

  األجهزة اإللكترونية للمكفوفين 

90219090 000 - - - Other  دعامات قلبية غيرها 

90221200 000 - - Computed tomography 
apparatus 

أجهزة للتصوير الطبقي  

)المقطعي( يتم التحكم فيها  

 بالكمبيوتر 

 

90221300 000 "- - Other, for dental uses"   غيرها، إلستعماالت طب

 األسنان 

 

90221400 000 "- - Other, for medical, 
surgical or human uses" 

طبية او   غيرها، إلستعماالت

 جراحية  او للطب البشري 

جهاز لتشخيص وعالج   

وتصوير أوعية  وأعصاب   

الدماغ بواسطة األشعة  

 السينية

90221990 
 

000 
- - - Other  غيرها --- 

 

90222100 000 "- - For medical, surgical, 
dental or human uses" 

طبية او   غيرها، إلستعماالت

 جراحية  او للطب البشري 

أجهزة إلستعماالت طبية أو  

جراحية تعتمد على استخدام  

 أشعة ألفا 

90222900 000 - - For other uses الستعماالت أخر --  

90223000 000 - X-ray tubes أنابيب أشعة سينية -  

90229000 002 Spare part األجزاء --  

90229000 003 - - - Other غيرها ---  

90251100 000 "- - Liquid-filled, for direct 
reading" 

مقاييس حرارة غير مشتركة  

بأدوات أخر تحتوي على سائل  

 للقراءة المباشرة 

 

90251900 000 - - Other  غيرها من مقاييس حرارة   غيرها

 غير مشتركة بأدوات أخر 

90259000 000 
 

- Parts and accessories   أجزاء ولوازم مقاييس حرارة

 غير مشتركة بأدوات أخر 

 

90261000 001 For measuring or checking 
the flow or level of liquids 

(medical) 

لقياس او لمراقبة فحص  

 إرتفاع السوائل طبي جريان او 

 

90268000 000 - Other instruments or 
apparatus 

أجهزة قياس اندفاع أو ضغط   اجهزة وادوات اخر 

 الغازات الطبية )فلوميتر(

90278910 000 " - - - For blood test, 
analysis of secretions and 

urine,..etc. designed for 
diagnostic purposes at 

laboratories " 

وتحليل العصارات    فحص الدمل

مخصصة   والبول . . الخ 

لتشخيص األمراض في  

 المختبرات 

 



 

90279010 000 
 

"- - - Parts and accessories 
of articles of heading 90.27, 

other than gas or smoke 
analysis apparatus 

" 

أجزاء ولوازم أجهزة لفحص  

 العصارات و البول الدم وتحليل 

 

90278090 000 - - Other  غيرها  

90328900 001 - - Other (medical) طبي( غيرها(  

90330000 000 "Parts and accessories (not 
specified or included 

elsewhere in this Chapter) 
for machines, 

appliances, instruments, or 
apparatus of Chapter 90." 

أجزاء ولوازم غير مذكورة وال  

داخلة في مكان آخر من هذا  

الفصل لآلالت واألجهزة  

واألدوات الداخلة في الفصل  

90 

 

94021010 001 - - - Dentists` 
 

  كراسي طب االسنان 

94021010 002 - - - Dentists` chairs spare 
part 

  كراسي طب االسنان قطع غيار 

94021090 000 - - - Other  غيرها من مقاعد الطب   غيرها

 والجراحة

94029010 000 - - - Medical and surgical 
furniture and parts 

  اثاث للطب والجراحة، واجزاؤه 

94029090 001 - - - Other  حماالت ؛ االحزمة للربط غيرها

؛  مشدات الراس؛ االرجل

؛ حوامل  حوامل االذرع

غيرها من  الصدر؛ ناقالت؛ 

 أجزاء أثاث للطب والجراحة 

96032100 000 "- - Tooth brushes, including 
dental-plate brushes" 

فراجين األسنان، بما فيها  

 فراجين أطقم األسنان 

 

96190030 000 - - - Napkins for patients 
and cripples 

  حفاضات للمرضى والمقعدين 

96190040 000 - - - Thin pads of paper for 
absorption of patients` 

secrtions 

وسائد رقيقة من ورق قابل  

المتصاص االفرازات من  

 المرضى

 

96190050 000 - - - Delivery set consisting 
of one or more articles of 

subheadings 48 18 40 10 to 
48 18 40 90 and heading 

48 18 50 00 

مجموعات )أطقم( للوالدة 

تحتوي على صنفين أو أكثر  

 من

االصناف المذكورة في البنود  

  10 00 19 96الفرعية من 

 90 00 19 96ولغاية 

 


