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 لمجموعة عنوان

  cigarettes Electronic
 for nicotine containing

use single---  

 إلكترونية سجائر ---  
 النيكوتين على محتوية

 الواحد: لالستخدام
240412300000 

 240412310000  منكهة ----    ---- Flavored تفصيلي

 240412320000 منكهة غير ----    ---- flavored / Non تفصيلي

 لمجموعة عنوان

 wall, Ground, Table,
 or ceiling window,
 an with fans, ceiling

 motor electric integrated
 exceeding power a with

W 125 ---  

 أرض أو طاولة مراوح ---
 أو نوافذ أو جدران أو

 ذات سطح، أو سقوف
 مندمج كهربائي محرك

 واط 125 قدرته تتجاوز بها

841459100000 

 تفصيلي

 ---- with fan Table
 motor electric integrated

W 125 exceeding 

 ذات طاولة مراوح----
 مندمج كهربائي محرك
 W واط 125 قدرته تتجاوز

841459100001 

 تفصيلي

 ---- with fans Ground
 motor electric integrated

W 125 exceeding 

 على ترتكز مراوح----
 محرك ذات األرض
 تتجاوز مندمج كهربائي
 W واط 125 قدرته

841459100002 

 تفصيلي

 ---- with fans Wall
 motor electric integrated

W 125 exceeding 

 محرك ذات جدران مراوح
 تتجاوز مندمج كهربائي
 W واط 125 قدرته

841459100003 
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 تفصيلي

 ---- with fans windows
 motor electric integrated

W 125 exceeding 

 ذات نوافذ مراوح ---- 
 مندمج كهربائي محرك
 W واط 125 قدرته تتجاوز

841459100004 

 تفصيلي

 ---- with fans wall
 motor electric integrated

W 125 exceeding 

 ذات أسقف مراوح---- 
 مندمج كهربائي محرك
 W واط 125 قدرته تتجاوز

841459100005 

 841459109999 مراوح من غيرها----  fans Other----  تفصيلي

 تفصيلي
 of vehicles for Propellers

87 Chapter 

 للمركبات مراوح---- 
 87 الفصل في الداخلة

841459200000 

 تفصيلي
 and machinery for Fans

87 Chapter of equipment 

 لآلالت مراوح---- 
 في الداخلة والمعدات

  87 الفصل

841459300000 

 841459900000 :غيرها--- ---others تفصيلي

 تفصيلي

 --- lamps Halogen
 of modes in used (bulbs)

 planes, (cars, transport
etc...) trains, 

 (لمبات) هالوحين مصابيح 

 وسائط في المستخدمة
 الطائرات، السيارات،) النقل

 ...( إلخ القطارات،

853921100000 
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 853921900000  غيرها others لمجموعة عنوان

 تفصيلي
 shall frequency Voltage

volts 100 exceed not 

يد ال (توتر) لجهد  عن يز
 فولت100

853921900001 

 تفصيلي
 shall frequency Voltage

greater or volts 100 be 

 أو فولت 100 (توتر) لجهد
 أكثر

853921900002 

 853921909999  غيرها others تفصيلي

 لمجموعة عنوان

 as goods speed / High
 Subheading in specified

Chapter this to 1 Note 

 كما السرعة عالية أصناف
 1 المالحظة في محدد هو

 البنود مالحظات من
 الفصل لهذا الفرعية

852581000000 

 تفصيلي
 video speed High

cameras 

 عالية فيديو كاميرات
 السرعة

852581100000 
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 تفصيلي
 still digital speed High

cameras 

 عالية رقمية كاميرات
 الثابتة للصور السرعة

852581200000 
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 تفصيلي

 television speed High
 security for only cameras

surveillance 

 عالية تلفزيونية كاميرات
 للمراقبة فقط السرعة

  األمنية

852581300000 

 تفصيلي
 speed high Other

cameras 

 عالية كاميرات من غيرها
  السرعة

852581900000 

 لمجموعة عنوان

 / radiation / Others
 / radiation or hardened

 as goods tolerant
 Subheading in specified

Chapter this to 2 Note 

 مقاومة أصناف / غيرها
 متحملة أو لإلشعاع

 محدد هو كما لإلشعاع
 من 2 المالحظة في

 الفرعية البنود مالحظات
 الفصل لهذا

852582000000 

 تفصيلي
 resistant-Radiation

cameras video 

 مقاومة فيديو كاميرات
 لإلشعاع متحملة أو

852582100000 
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 تفصيلي

 or resistant-Radiation
 still digital tolerant

cameras 

 للصور رقمية كاميرات
 أو مقاومة الثابتة

 لإلشعاع متحملة

852582200000 

 تفصيلي

 only cameras Television
 surveillance, security for

 to tolerant or resistant
radiation 

 فقط تلفزيونية كاميرات
 مقاومة األمنية للمراقبة

 لإلشعاع متحملة أو

852582300000 

 تفصيلي
 resistant-radiation Other

cameras tolerant or 

 كاميرات من غيرها
 متحملة أو مقاومة

 لإلشعاع

852582900000 
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 لمجموعة عنوان

 vision night / Other
 in specified as goods
 to 3 Note Subheading

Chapter this 

 للرؤيا أصناف / غيرها
 في محدد هو كما الليلية

 مالحظات من 3 المالحظة
 الفصل لهذا الفرعية البنود

852583000000 

 تفصيلي
 video vision Night

cameras 

 للرؤية فيديو كاميرات
  الليلية

852583100000 

 تفصيلي
 night image still Digital

cameras vision 

 للصورة رقمية كاميرات
  الليلية للرؤيا الثابتة

852583200000 
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 تفصيلي

 for only cameras TV
 security vision night

surveillance 

 فقط تلفزيونية كاميرات
 للرؤيا األمنية للمراقبة

  الليلية

852583300000 

 تفصيلي
 vision night Other

cameras 

 للرؤيا كاميرات من غيرها
  الليلية

852583900000 

 852589000000 غيرها Others لمجموعة عنوان

 852589100000 فيديو كاميرات من cameras video of تفصيلي
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 cameras still digital From تفصيلي
 للصور رقمية كاميرات من

  الثابتة
852589200000 
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 تفصيلي

 cameras television From
 security for only

surveillance 

 تلفزيونية كاميرات من
 األمنية للمراقبة فقط

852589300000 

 852589900000 غيرها Others تفصيلي

 


