
 3من  1 صفحة مرجع تصنيف منظمة الجمارك العالمية للقاحات واإلمدادات ذات الصلة

 

 تم اعداد الوثيقة باالشتراك مع منظمة الصحة العالمية

 

 مرجع تصنيف النظام المنسق

 للقاحات واإلمدادات والمعدات ذات الصلة

 

واللقاحات الحرجة أصدر المجلس تعليمات لألمانة بوضع مواد إرشادية لتسهيل حركة األدوية 

 عبر الحدود ، مع إبراز تصنيفاتها الحالية للنظام المنسق

 

 مالحظة:

. ليس لها أي وضع قانوني هذه الوثيقة ارشادية فقط. وتحتوي على عدد محدود من العناصر 

يرجى التشاور مع اإلدارة الجمركية ذات العالقة فيما يتعلق بعملية التصنيف على المستوى 

 ارقام او اكثر( او في حال وجود أي تناقض بين التطبيق وهذه القائمة 7المحلي )

 

 .2022جميع عمليات التصنيف تمت بموجب النظام المنسق الدولي الحالي 

 

 

 

 

 

 



 3من  2 صفحة مرجع تصنيف منظمة الجمارك العالمية للقاحات واإلمدادات ذات الصلة

 

 مجموعات االختبار / األدوات واألجهزة المستخدمة في االختبار التشخيصي لفيروس  , COVID-19لقاحات  

2220النظام المنسق   المنتج معلومات اضافية 

3002.41 
، في  COVID-19يتم تصنيف جميع لقاحات الطب البشري ، بما في ذلك لقاحات 

 أرقام 6المكون من  البند الفرعينفس 
 COVID 1.2-19لقاحات 

 كواشف تشخيصية على أساس لتفاعل البوليميري المتسلسل فحص الحمض النووي. 3822.19
مجموعات اختبار فيروس 

COVID-19 

 كواشف تشخيصية قائمة على التفاعالت المناعية 3822.19
 مجموعات اختبار فيروس

COVID-19 

قارورة تحتوي على وسط استزراع للحفاظ على عينة فيروسية ومسحة قطنية  3821.00

 لتجميع العينة ,مجموعين مع بعضها البعض.

مجموعة المسحة ووسيط 

 نقل الفيروس

7010.10 

 

7010.90 

 أمبوالت

 

  قنينة صغيرةقوارير أو 

 عبوات زجاجية للقاحات

 

المرشحة قيد التطوير. يتم  COVID-19معلومات عن لقاحات  COVID-19تجمع قاعدة بيانات اللقاح المرشح لـ   .1

 بانتظام من قبل منظمة الصحة العالمية المشهدتحديث 

 موقع منظمة الصحة العالمية: علىيمكن العثور على قائمة اللقاحات الممكنة 

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines 

 

)إصدار خاص( تحتوي على بعض المواد  INN 124 COVID-19ة أصدرت منظمة الصحة العالمية أيًضا قائم .2

. تم تصنيف هذه المواد من قبل اللجنة الفرعية العلمية لمنظمة الجمارك العالمية COVID-19ذات الصلة بوباء 

 في دورتها السادسة والثالثين.

 علىيمكن العثور على القائمة 

/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_1-http://www.wcoomd.org/

english.pdf?la=en-edition-ecialsp-19-covid-124-list-9/inn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطهرات والمستهلكات الطبية والمعدات المتعلقة باللقاحات

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_19/inn-list-124-covid-19-special-edition-english.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_19/inn-list-124-covid-19-special-edition-english.pdf?la=en


 3من  3 صفحة مرجع تصنيف منظمة الجمارك العالمية للقاحات واإلمدادات ذات الصلة

2220النظام المنسق   المنتج معلومات اضافية  

 محلول كحولي او اكثر من الكحول االيثيلي %80غير ممسخ، يحتوي على  2207.10

ل الصفات ،  2207.20  محلول كحولي من أي قوةكحول اإليثيل المحوَّ

 محلول كحولي من الكحول االيثيلي %70غير ممسخ يحتوي  2208.90

3808.94 
يشير هذا إلى المطهرات السائلة أو الهالمية التي تحتوي على الكحول والتي يتم 

 .وضعها فقط أو بشكل أساسي لتطهير الجلد لتقليل العوامل المعدية على اليدين.

على  معقم اليدين المحتوي

 الكحول

3808.94 
أشكال أو عبوات للبيع بالتجزئة مثل المناديل المشربة بالكحول أو المطهرات ب معد

 يشير هذا إلى هذه المنتجات المهيأة فقط أو بشكل أساسي للتطهير .األخرى
 مستحضرات مطهرة أخرى

3005.90 

 :يغطي هذا فقط هذه السلع إما

 مشربة أو مطلية بمواد صيدالنية أو 

  مهيأة في أشكال أو عبوات للبيع بالتجزئة لالستخدامات الطبية

 طب األسنان أو البيطرية  الجراحية أو 

والشاش  الحشوة

والضمادات والعصي 

 القطنية وأصناف مماثلة

 المحاقن مع أو بدون إبر  9018.31

9018.32  
ابرررر معدنيرررة انبوبيرررة وابرررر 

 الغرز

3825.30 
الناتجة عن إجراء التطعيم ، مثل المحاقن المستخدمة ، يشمل ذلك النفايات الملوثة 

 مع اإلبر أو بدونها ، الحشو أو المسحات المستخدمة ، إلخ.
 النفايات السريرية

8419.20 

يغطي هذا هذه األجهزة عندما تعمل باستخدام تغيير في درجة الحرارة: عادةً من 

 .المغلي أو الهواء الساخن خالل تسخين األجهزة المراد تعقيمها بالبخار أو الماء

يتم تصنيف أجهزة التعقيم األخرى ، على سبيل المثال ، أجهزة التعقيم التي تستخدم 

اإلشعاع المؤين ، في مكان آخر. يعتمد تصنيف أجهزة التعقيم التي ال تعتمد على 

درجة الحرارة على نوع جهاز التعقيم. يرجى استشارة إدارة الجمارك المحلية إذا 

 هناك حاجة إلى مشورة جمركية.كانت 

المعقمات الطبية والجراحية 

والمخبرية ، بما في ذلك 

 أجهزة التعقيم

8543.70  
معدات األشعة فوق 

 البنفسجية لغرض التطهير

2811.21  
الثلج الجاف )ثاني أكسيد 

 الكربون الصلب(

8418.30 

 

8418.40 

 

8418.69 

 لتر 800مجمدات من نوع الصندوق التتجاوز سعة 

 

 لتر 900مجمدات من النوع العمودي التتجاوز سعة 

 

 معدات التجميد األخرى

 معدات التجميد

 

 

 

 

 


