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28441010002For medical purposes / diagnostic  تشخيصية- معدة الغراض طبية

28442010002For medical purposes / diagnostic  تشخيصية- معدة الغراض طبية

28443010002For medical purposes / diagnostic  تشخيصية- معدة الغراض طبية

28444110002For medical purposes / diagnostic  تشخيصية- معدة الغراض طبية

28444210002For medical purposes / diagnostic  تشخيصية- معدة الغراض طبية

28444310002For medical purposes / diagnostic  تشخيصية- معدة الغراض طبية

28444410002For medical purposes / diagnostic  تشخيصية- معدة الغراض طبية

29362200001Lab reagent which contains Vitamin (B1) and its derivatives ن ية تحتوي عىل فيتامي  ومشتقاته ( B6 )محاليل مختبر

29362400001
Lab reagent which contains D - or DL- Pantothenic acid 

(Vitamin B3 or Vitamin B5) and its derivatives

ية تحتوي عىل حمض  ن )بنتوثينيك  - DLأو  - Dمحاليل مختبر ن B3فيتامي   أو فيتامي 

B5 ) امشتقاتها

29362500001lab reagent which contain Vitamin (B6) and its derivatives ن ية تحتوي عىل فيتامي  ومشتقاته ( B6 )محاليل مختبر

29362900001Lab reagent which contain Other Vitamins and their derivativesيه تحتوي عىل فيتامينات أخر وامشتقاتها محاليل مختبر

30021200001Lab reagent contain Antisera and other blood fractionsها من مكونات الد م يه تحتوي عىل أمصال مضادة و غب  محاليل مختبر

30021500001Lab reagent contains immunological productsيه تحتوي عىل المنتجات المناعيه المخلوطه محاليل مختبر

30049010001Medical solutions for diagnostic or preventionي
محاليل طبيه للطب التشخيصي او الوقائ 

30049090001Other for diagnostic or preventionي
ها للطب التشخيصي او الوقائ  غب 

30059021002coated or impregnated with pharmaceutical substancesبودرة الضمادة لإلسعافات األولية

30061010000Sterile surgical catgut for surgical wound closuresخيوط جراحية معقمة لخياطة الجروح

30063000000
 Opacifying preparations for X-ray examinations: cliagnostic 

reagents designed to be administered to the patient

الكواشف التشخيصية : االستعدادات غب  الشفافة لفحوصات األشعة السينية

المصممة إلعطاء المريض

30064000002 bone recmastruction cements --مواد ترميم العظام

33049990001Cosmetic filler --  (للتجميل  )حمض الهيالورنيك

33049990002Therapeutic filler -- ي ات الهالمية المعدة للحقن تحت الجلد لغرض عالجر المحضن

38089490001Human body invasive disinfectant / antisepticحروق جسم االنسان/ مطهرات او منظفات جروح

38210000001In vitro fertilization substancesي التلقيح االصطناعي
ن
ية مستخدمه ف مواد مختبر

38221100000-- For malaria ـ ـ للمالريا

38221900001IVD used for test COVID19 and SARSات تستخدم للكورونا او السارس كواشف للتشخيص أو للمختبر

84212910000- - - Filters for blood purifying- - - مرشحات لتنقية الدم

84798999001Tablets pressesمكابس اقراص

84798999002Tableting machine and encapsulator آلة صنع وتغليف اغراص

84798999005Encapsulatorآلة تغليف

84798999007Capsule Filling آلة تعبئة الكبسولة

84798999011other ها أجهزة وشم- غب 

84799000001 Parts اجهزة الوشم- أجزاء

85437090001Laser hair removal devicesر إلزالة الشعر ن أجهزة لب 

90013000000- Contact lenses- عدسات الصقة

90063000001

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

ي ---   للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو للفحص الطبر
ً
أجهزة مصممة خصيصا  

أو الجراجي لألعضا

90181100000- - Electro-cardiographs- - أجهزة تخطيط القلب

90181200000- - Ultrasonic scanning apparatus- - أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية

90181300000- - Magnetic resonance imaging apparatus- - ن المغناطيسي أجهزة تصوير بالرني 

90181400000- - Scintigraphic apparatus- - أجهزة تشخيص بالوميض اإلشعاعي

90181910000- - - For measuring the blood pressure and arteriosclerosis- - - ن ايي  مقاييس ضغط الدم وتصلب الشر

90181920000
- - - Other measuring apparatus (for breathing, cerebral, pelvis . 

.etc.)
(الخ. . للتنفس ، للمخ ، للحوض )مقاييس أخر  - - -

90181990000- - - Other- - - ها غب 

90182000000- Ultra-violet or infra-red ray apparatus- أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء

90183120000- - - Syringes for eyes, ears and largnx- - - محاقن للعيون ، لإلذن ، للحنجرة

90183130000- - - Uterus syringes gynecology- - - محاقن للرحم ، لألمراض النسائية

90183140000- - - Disposable subcutaneous syringes تستخدم لمرة واحدة (رسنجات)ـ ـ ـ حقن أدوية داخل الجلد

90183190000- - - Other- - - ها غب 

90183200000- - Tubular metal needles and needles for sutures- - إبر أنبوبية من معدن وإبر لخياطة الجروح

90183910001Trocars (made from steel) مصنوع من المعادن- بزل المريض باالستسقاء، المرارة و ألعراض اخرى-  آالت بازلة--

90183910003Trocars (made from other material) مصنوع من مواد اخر- بزل المريض باالستسقاء، المرارة و ألعراض اخرى-  آالت بازلة--

90183920001

Surgical 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, spatula (metal surgical 

instrument)

 -- ن)مباضع،مشارط مجسات ادوات لتوسيع الفتحات، مرايا ومرايا عاكسة لفحص العي   

.والحنجرة واالذن



90183920003

Surgical 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, spatula (of other material)

من مواد اخر-- 

90183930000- - - Intravenous cathetersـ ـ ـ  قساطر وريدية

90183990000- - - Other- - - ها غب 

90184100001Dental drills machine --آالت حفر االسنان

90184100003- - - Other --ها غب 

90184920000- - - Teeth filling tools- - - أدوات حشوة األسنان

90184990000- - - Other- - - ها غب 

90185010000
- - - Diagnostic appliances (ophthalmoscope, opthalmic 

hemopiezometer..etc.)
ن )أدوات للتشخيص  - - - ي العي 

ن
(الخ. . منظار لفحص العيون ، مقاييس لضغط الدم ف

90185090000- - - Other- - - ها غب 

90189020000- - - Anaesthetic appliances and instruments- - - أدوات وأجهزة للتخدير

90189030000- - - Instruments for nose and throat- - - أدوات لطب األنف والحنجرة

90189040000- - - Artificial kidney (dialysis) apparatus- - - أجهزة الكىل اإلصطناعية

90189050000- - - Needles, of gold, silver or steel for acupuncture- - -  للعالج بالوخز" من ذهب أو فضة أو صلب"أبر

90189060000- - - Endoscopes- - - مناظب  باطنية

90189090000- - - Other- - ها غب 

90191000001Mechano-therapy appliances -- أجهزة عالج آلي

90191000003psychological aptitude -- اجهزة للطب النفسي

90192000000Ozone therapy --- أجهزة عالج باألوزون

90211020000- - - Palatoplastry appliances (for jaw bones)ـ ـ ـ أجهزة لعظام الفك

90211040000- - - Head and spine orthopaedic appliancesـ ـ ـ أجهزة تقويم الرأس والعمود الفقري

90211090000- - - Other- - - ها غب 

90212100000Artificial teeth أسنان اصطناعية

90212900000Otherها غب 

90213100000- - Artificial jointsـ ـ مفاصل إصطناعية

90213910000
- - - Artificial ocular fittings (artificial eyes, intra-ocular lenses . . 

etc.)

كيبات اإلصطناعية للعيون  عيون إصطناعية ، عدسات يتم تركيبها داخل العيون )ـ ـ ـ البر

(الخ. .

90213920002heart valves -- صمامات القلب

90213990000- - - Otherها ـ ـ ـ غب 

90215000000- Pacemakers for stimulating heart musclesـ منظمات نبضات القلب ، بإستثناء األجزاء واللوازم

90219010000- - - Speech aids  for persons with disabled vocal crodsـ ـ ـ أجهزة  الكالم لألشخاص الذين فقدوا القدرة عىل إستخدام حبالهم الصوتية

90219090000- - - Otherها ـ ـ ـ غب 

90221200000- - Computed tomography apparatus- -  ي
يتم التحكم فيها بالكمبيوتر (المقطعي)أجهزة للتصوير الطبقر

90221300000- - Other, for dental uses- - ها ، إلستعماالت طب األسنان غب 

90221400000Other, for medical, surgical or human uses -- - - ي ها ، إلستعماالت طبية أو جراحية أو للطب البشر غب 

90221990000- - - Other- - - ها غب 

90222100000For medical, surgical, dental or human uses -- - - ي إلستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب البشر

90222900000- - For other uses- - إلستعماالت أخر

90223000000- X-ray tubes- أنابيب أشعة سينية

90229000002spare part --  األجزاء

90229000003Otherها غب 

90278910000
  - - - For blood test, analysis of secretions and urine,..etc. 

designed for diagnostic purposes at laboratories 

ي .. ـ ـ ـ لفحص الدم وتحليل العصارات والبول 
ن
الخ مخصصة لتشخيص األمراض ف

ات المختبر

94021010001Dentists' chairs -- كراسي طب األسنان


