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 تم اعداد الوثيقة باالشتراك مع منظمة الصحة العالمية

 تالنظام المنسق للمستلزما في يمرجعالتصنيف ال

 COVID-19الطبية لفيروس 

 الثانياإلصدار 
 السابق لهذه القائمة اإلصدار االصدار محل اهذيحّل 

  .االصنافعلى عدد محدود من إالّ تحتوي ال و ، ارشادية فقطلها قيمة : هذه الوثيقة  مالحظة

 تصنيفالبرك ذات العالقة فيما يتعلق اإدارة الجم مراجعة يرجى. ة قيمة قانونيةأيّ  للقائمةليس 

 ما بيناختالف ارقام او اكثر( او في حال وجود أي  7)الوطني على المستوى  التعريفي للسلع

 وهذه القائمة مطبّقهو 

 .2017 اصدار سنة، حاليا المعمول بهوجب النظام المنسق جميع عمليات التصنيف بمتّمت 

 

  الفهرس

 COVID ........ 2-19التشخيصي لفيروس   الكشف/ األدوات واألجهزة المستخدمة في  الكشفالقسم األول: مجموعات 

 3 ................................................................................... االصناف المماثلةواقية و البسةالقسم الثاني. 

 4 ...................................................................................... القسم الثالث. المطهرات ومنتجات التعقيم

 5 ................................................................ القسم الرابع. معدات العالج باألكسجين وأجهزة قياس النبض

 7 ............................................................................. القسم الخامس: األجهزة والمعدات الطبية األخرى

 8 ......................................................................................... القسم السادس. مستهلكات طبية أخرى

 10 ....................................................................................................... القسم السابع: المركبات

 10 ........................................................................................................... القسم الثامن: غيرها
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 11 من  2 صفحة 

 

 COVID-19  التشخيصي لفيروسالكشف / األدوات واألجهزة المستخدمة في الكشف : مجموعات  القسم األول

2017النظام المنسق   المنتج معلومات اضافية 

3822.00 
ية األحماض النوو.المتسلسل البوليميري على أساس التفاعل للتشخيصكواشف 

 .)نيوكليكية(

 وكشف فحصمجموعات 

 COVID-19 فيروس

 .كواشف تشخيصية قائمة على التفاعالت المناعية 3002.15
فيروس  كشفمجموعات 

COVID-19 

 .األدوات المستخدمة في المختبرات الطبية للتشخيص المختبري 9027.80

األدوات واألجهزة 

 الكشفالمستخدمة في 

لفيروس التشخيصي 

COVID-19 

3821.00 
 رفعلقارورة تحتوي على وسط مستنبت للحفاظ على عينة فيروسية وممسحة قطنية 

 مع بعضها البعض. مغلفة، العينة 

مجموعة المسحة ووسيط 

 نقل الفيروس

 

  



 .2020نيسان/ ابريل  9الثاني كما هي محدثة بتاريخ  االصدار، COVID-19روس المستلزمات الطبية لفي -رجع تصنيف منظمة الجمارك العالمية م
 11 من  3 صفحة 

 المماثلة واقية واألصنافألبسة  :القسم الثاني

لبسها وتستخدم لمرة واحدة )مثل اغطية االسرة(، يرجى الرجوع الى القسم الرابع "مستهلكات طبية )بالنسبة للمنتجات الواقية التي ال يتم 

 أخرى"(

2017النظام المنسق   المنتج  

 ينحماية الوجه والعين

 .اقنعة من سيليلوز/ ورق 4818.50

6307.90 

، بما في ذلك األقنعة  لالستبدالبأجزاء آلية أو بمرشحات قابلة  غير مزودةمن نسيج، وجه اقنعة 

تضم لمرة واحدة والمصنوعة من نسيج غير محاك.  الواقية ذات اإلستخدامالجراحية وأقنعة الوجه 

 .N95المعروفه بإسم هذه الفئة األقنعة المسماة "أقنعة تنفس وترشيح"  

9020.00 
بأجزاء آلية او بمرشحات قابلة لالستبدال  و معدة للحماية من العوامل  مزودةاقنعة غاز، 

 البيولوجية. تضم هذه الفئة األقنعة المزودة ب غطاء واقي للعينين أو لكامل الوجه.

 .النظارات الواقية 9004.90

 .(منطقة العينينواقيات الوجه من اللدائن )تغطي اكثر من  3926.20

 القفازات

 .لدائنالقفازات من  3926.20

 .من مطاط مبركن غير مقسىقفازات طبية  4015.11

 .من مطاط مبركن غير مقسىقفازات أخرى  4015.19

 مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو مطاط ،من مصنرات أو كروشيهقفازات  6116.10

   الكروشيه أو غيرالمصنرات منمن مواد نسيجية  قفازات 6216.00

 غيرها

 .كات الشعر المعدة لالستعمال لمرة واحدةيبش   6505.00

3926.20 
لدائن  مدعومة أو  اة بمواد نسيجيةمقومن لدائن  صفائح لدائن،  واقية للجنسين مصنوعة من ألبسة

 .بمواد نسيجية

4015.90 
أو المطاط بمواد نسيجية مطاطية أو المطاط المقوى صفائح واقية للجنسين مصنوعة من  ألبسة

 .بمواد نسيجيةالمدعوم 

4818.50 

 تخداملالس، المعدة  من الورقالمستشفيات  بلوزاتمثل  السليلوزأو  الورقألبسة ولوازم ألبسة من  

 . من الورقوأغطية األحذية  واحدةلمرة 

الورق أو حشو السيليولوز  من عجائن الورق أوهنا شريطة أن تكون مصنوعة  هذه المنتجات تدرج

يرجى مراجعة إدارة الجمارك في البلد المستورد إذا لم يكن  من طبقات من ألياف سيليولوزية. أو

 .في مكان آخر هحيث يمكن تصنيف ج من النوع المصنع بالمواد المذكورة أعالهالمنت

6210.10 

) ال  اللباد أو األقمشة غير المنسوجةمن ، مصنوعة واقية لالستخدام الجراحي / الطبي ألبسة

(. 56.03أو  56.02د و)أقمشة البن منضدة سواء كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منسوجات(

   األلبسة الغير منسوجة وهذا يشمل 

6210.50 
مشربة أو مطلية أو مغطاة أو نسج من ة واقية للجنسين لالستخدام الجراحي / الطبي مصنوع ألبسة

 .منضدة بلدائن

 .نسج ممططةواقية للجنسين مصنوعة من  ألبسة 6210.50



 .2020نيسان/ ابريل  9الثاني كما هي محدثة بتاريخ  االصدار، COVID-19روس المستلزمات الطبية لفي -رجع تصنيف منظمة الجمارك العالمية م
 11 من  4 صفحة 

 المطهرات ومنتجات التعقيم :القسم الثالث

 "(انظر "القسم السادس. مستهلكات طبية أخرى للصابون،بالنسبة )

2017النظام المنسق   المنتج معلومات اضافية  

2207.10 
أو أكثر  %80معطل )غير محول( عياره الكحولى الحجمى كحول إيثيل غير 

 .حجما
 محلول كحولي

 محلول كحولي .حجما %70كحول إيثيل غير معطل )غير محول( عياره الكحولى الحجمى  2208.90

3808.94 
لتقليل العوامل بشكل عام  يستخدم يحتوي الكحول أساسا و (لاجهالم )سائل أو 

 .اليدين علىالمعدية 
 مطهر اليدينمعقم/ 

3808.94 
للبيع بالتجزئة مثل المناديل المشربة بالكحول أو مهيأة في أشكال أو أغلفة 

 .المطهرات األخرى
 مستحضرات مطهرة أخرى

 .تعمل باستخدام البخار أو الماء المغلي 8419.20

أجهزة تعقييم طبية أو 

بما  ، جراحية أو مختبرية

 في ذلك أجهزة التعقيم

 ) األوتو كالف(

2847.00  

 
 ، وإن كان مجمداً بالبولة )يوريا(.فرط فوق أوكسيد الهيدروجين

بيروكسيد الهيدروجين  بي

 رطــف

3004.90 

بيروكسيد الهيدروجين المعد كدواء لالستعمال في الطب الوقائي، بما في ذلك 

كمعقم للجلد. يغطي البند الفرعي  هذا المنتوج شريطة أن يكون  على شكل 

محددة او في أشكال أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة )بما في ذلك البيع جرعات 

 المباشر للمستشفيات( لمثل هذا االستعمال.

معد البيروكسيد الهيدروجين 

 كدواء

 .بيروكسيد الهيدروجين المعد بشكل محلول تنظيف لألسطح واألجهزة والمعدات 3808.94

معد البيروكسيد الهيدروجين 

مستحضرات مطهرة  بشكل

 لتنظيف األسطح

3808.94 

 مطهرة،للبيع بالتجزئة كمطهرات أو مستحضرات  أغلفةفي أشكال أو  مهيأة

تحتوي على الكحول أو محلول كلوريد البنزالكونيوم أو البيروكسي أوكسيد أو أي 

 .مطهرات أخرى

 

( وهيبوكلوريت NaDCCوهذا يشمل ثنائي كلوروأيزوسيانورات الصوديوم )

من الكلور النشط( عند طرحه بملعقة قياس بأشكال تباع عادة  ٪70-65الكالسيوم )

ثنائي كلوروأيزوسيانورات يصنف مباشرة إلى المستشفيات وما شابه ذلك. )

هيبوكلوريت  ويصنف 2933.69في البند الفرعي  فرطال NaDCCالصوديوم 

 (2828.10الكالسيوم السائب في البند الفرعي 

 

 ئية اخرىهرات كيمياطم
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 11 من  5 صفحة 

 معدات العالج باألكسجين وأجهزة قياس النبض :القسم الرابع

 المنتج معلومات اضافية  2017النظام المنسق 

 

 

9019.20 

تحريك ب ميكانيكية ر ة ئوفر تهوالميكانيكي والذي ي االصطناعيجهاز التنفس 

 :. وهذا يشمل كالً منالرئتين الهواء ودفعه إلى داخل وخارج

  و جهاز التنفس 

    مام يتم تزويدها عادةً بصقايلة لضخ الهواء  التعبئة ةذاتي أكياس تهوية

" قناع الصمام الكيسي" ت عرف أيًضا باسم  وقناع

“BVM/BAVU”."  

  اصطناعيأجهزة تنفس  

قنية تعمل تيوفر الدعم القلبي والتنفسي لفترات طويلة في حالة القصور، 

األكسجة الغشائية خارج الجسم عن طريق استخراج الدم القليل األكسجين 

من جسم المريض وتمريره من خالل غشاء يعمل  بثاني أكسيد الكربون والغني

إعادة حقنه مرة أخرى  ويد الكربون قبل أكسجته على إزالة غاز ثاني أكس

 .لجسم المريض الدورة الدموية في

 أكسجة األغشية خارج الجسم

(ECMO) 

حيث تطبق  ضغط مجرى الهواء اإليجابيهو شكل من أجهزة التنفس ذات 

 مستمر،ضغط هواء معتدل على أساس  اإليجابيةمراوح ضغط مجرى الهواء 

فس القادرين على التن لألشخاص إلبقاء المجاري الهوائية مفتوحة بشكل مستمر 

 .حفاظ على مجرى الهواء دون عائقلللكنهم بحاجة إلى المساعدة  ،تلقائيًا 

 وحدات الضغط الهوائي

 (CPAP) اإليجابي المستمر

، باستثناء أن الهواء المضغوط CPAPة الضغط الهوائي المستمرمشابه لوحد

جابي اإليالشهيق يتم تسليمه على مستويين متناوبين مع ارتفاع ضغط هواء 

(IPAP) اإليجابي المنخفض الزفير وضغط مجرى هواء (EPAP). 

وحدات ضغط الهواء اإليجابي 

 أو BiPap) ثنائية المستوى

BPap) 

األكسجين  وارسالاألجهزة المصممة لتركيز األكسجين من الهواء المحيط 

إلى المريض الذي  (،)أو الشقوققناة انفية مخصصة عادة من خالل  المركز،

األكسجين في أنها توفر  مولدتختلف هذه عن يحتاج إلى عالج األكسجين. 

 األكسجين مباشرة للمرضى وفقًا الحتياجاتهم الخاصة

 مكثفات األكسجين

انظر "القسم الثامن. أخرى" )

لمحطات توليد األكسجين و 

"القسم السادس. مستهلكات 

 (طبية أخرى" لألكسجين

9019.20 

 أقنعة األكسجين. 

 فنتورى؛قنعة أ 

  توضع  هي عبارة عن ناموسيةوخيام األكسجين

بنسبة  األكسجين أو على كل أجزاء الجسم لتوفير والكتفين الرأس على

 .أكبر

  األكسجين لإلستعمال على مستوى الرأس؛ جهاز  

 أجهزة توصيل األكسجين المماثلة 

توصيل أجهزة ولوازم طبية  

األكسجين لتزويد المريض 

 باألكسجين من الجهاز

9018.39 

تكون هذا الجهاز من أنبوب خفيف الوزن ينقسم ي .شوكات األنف )قنية األنف(:

من طرف واحد إلى شقين يوضعان في فتحات األنف ويتدفق منه خليط من الهواء 

  .واألكسجين. الطرف اآلخر من األنبوب متصل بإمداد األكسجين

9018.39 
ي نف وينتهي بطرفه فالقسطرة األنفية: أنبوب رفيع مرن يتم تمريره إلى األ

 .تجويف األنف لتوصيل األكسجين

9026.80 

يتكون مقياس تدفق أنبوب ثورب من منافذ مدخل ومخرج ومنظم وصمام وأنبوب 

مثل  ة،المختلفقياس مدبب شفاف. وهي مناسبة لالتصال بمصادر الغازات الطبية 

النظام المركزي أو األسطوانات أو المكثفات أو الضواغط. اإلصدارات القياسية 

أنبوب ثورب  تدفقمقياس 

 لتر / دقيقة 15-0 ،لألكسيجين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
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 11 من  6 صفحة 

مناسبة لنطاقات  بالضغط،غير المعوضة( ومقياس التدفق المعوض  المطلقة،)

 .تدفق محددة

 معدات العالج باألكسجين وأجهزة قياس النبض :القسم الرابع

 المنتج معلومات اضافية  2017النظام المنسق 

9019.20 
جهاز مخصص لتوزيع األكسجين الطبي من مصدر واحد إلى منافذ مستقلة 

 .متعددة
 التدفق موزعات

9018.19 

 .(SpO2) أجهزة قياس تشبع األكسجين للهيموغلوبين في الدم الشرياني

عندما يتم تطبيق  SpO2 ن مبدأ امتصاص الضوء التفاضلي لتحديديستخدمو

المستشعر )يسمى أيًضا مسبار( على منطقة من الجسم )مثل اإلصبع أو إصبع 

 .القدم أو شحمة األذن(

 النبضجهاز لقيس 
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 القسم الخامس: األجهزة والمعدات الطبية األخرى

 المنتج معلومات اضافية  2017النظام المنسق 

9022.12 

يستخدم جهاز أشعة سينية دوار لتصوير شرائح رقيقة من الجسم لتشخيص 

 .أمراض مثل االلتهاب الرئوي

 

أجهزة للتصوير الطبقي 

)المقطعي( يتم التحكم فيها 

 بالكمبيوتر

9018.12 
ع مالموجات فوق الصوتية المحمولة التي تعمل بالت اآلعادة ما يتم استيراد 

 لها. واكسسوارات مصممة خصيًصا ات يدعربمع 

الموجات فوق تعمل بآالت 

 الصوتية

 أجهزة تخطيط القلب عادة ما يتم تقديم أجهزة تخطيط القلب المحمولة مع الملحقات المختلفة 9018.11

 .محطات المراقبة المستخدمة للمراقبة المستمرة للعديد من العالمات الحيوية 9018.19
متعددة أجهزة مراقبة المريض 

 البارامترات

 9018.90  او 9018.19 

يالحظ وجود بعض االختالف بين اإلدارات فيما يتعلق بتصنيف المناظير *

يرجى مراجعة إدارة  -إما كأجهزة تشخيص كهربائية أو أجهزة طبية أخرى 

 .الجمارك ذات الصلة

 منظار الحنجرة

 .دواحاستعمال ذات مقاسات متوافقة مع األنبوب الرغامي لألطفال والكبار.  9027.80
ثاني أكسيد الكربون في  كاشف

 نهاية دورة التنفس 

9025.19  
موازين الحرارة باألشعة تحت 

 الحمراء

 الطبيب سماعات  9018.90

9018.90 
نبوب ألتوجيه أنبوب القصبة الهوائية إلى الحنجرة أو يستخدم ملقط بزاوية 

 .أنفي معدي إلى المريء تحت رؤية مباشرة
 ملقط التنبيب ماجيل

 التنبيب أطقم تنبيب معدة إلعادة االستعمالأطقم  9018.90

 او 8413.19

9018.90 

يشار إلى أن هناك بعض االختالف بين اإلدارات فيما يتعلق بتصنيف *

طبية ضخات أو أجهزة كمإما  (التسريبحقن المحاليل )مضخات مضخات 

 يرجى مراجعة إدارة الجمارك ذات الصلة -أخرى 

حقن المحاليل) مضخة مضخة 

 ، مع أو بدون ملحقاتالتسريب(

 بصفة آنية. تدفقهايحسب القطرات ويحسب  9028.20
سوائل  إلكتروني، قطراتعداد 

 وريدية

 مضخات شفط طبية من اإلفرازات الجسدية الجهاز التنفسيتستخدم لتنظيف  9018.90

 تقد يتم تقديمها مع ملحقا 9018.90
 للوصول إلىطبية آالت الثقب ال

 األوعية الدموية

7324.90 
أحواض ضحلة على شكل الكلى مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ 

 وتستخدم لجمع تصريفات الجسم واألغراض الصحية األخرى

أحواض صغيرة الحجم, على 

 شكل كلى أو "الفاصوليا"
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 السادس. مستهلكات طبية أخرىالقسم 

 المنتج معلومات اضافية  2017النظام المنسق 

من األكسجين النقي كحد أدنى ،  ٪ 82يحتوي األكسجين الطبي على  2804.40

وخالي من أي تلوث ، ويتم إنشاؤه بواسطة ضاغط خاٍل من الزيت. يشمل 

أسطوانات هذا البند الفرعي كالً من األكسجين المضغوط المزود في 

 .سائلالكسجين األو

 األكسجين الطبي

 ان يتمّ قد تطلب بعض البلدان *)

عن األسطوانات بشكل  التصريح

تحقق مع  -األكسجين  عنمنفصل 

إدارة الجمارك ذات الصلة إذا لم 

 (.تكن متأكًدا

3005.90 

 التجزئةب للبيع تعبئة أو اشكال في مقدمة أو صيدلية بمواد مغطاة أو مشربة
  طبـية الستعماالت

 

 مسحة ،اربطة (حشو،شاش)غزي

وأصناف ) نكاشة قطنية(قطنية 

 مماثلة

 اشرطة الصقة للحساسيةمثيرة غير  تلتصق ذاتيا 3005.10

 ةشفاف اشرطة الصقة  3005.10

 او مسحوق (سائلمحاليل مائية )بشكل  3401.20
 صابون

 على هيئة قضبان أو قطع 3401.11

 بإبر أو بدونهاحقن،   9018.31

9018.32  
إبر أنبوبية من معدن وإبر لخياطة 

 الجروح

9018.39 

 تشمل هذه المجموعة على سبيل المثال:

 األصفاد؛مع أو بدون  (،األنابيب الرغامية )القسطرة 

 )و (؛)القسطرة مسلك هوائي بلعومي )عن طريق األنف 

 القسطرة( مسلك هوائي فموي بلعومي(. 

ب )الب ِقيعات أو اإلكليل( هنا بموج انبوب القصبة الهوائيةكما يتم تصنيف 

 .90من الفصل  2المالحظة 

 

ن إبر أنبوبية من معد) بإستثناء إبر 

وقسطرات   (وإبر خياطة الجروح

 يماثلهاوقنيات وما 

9018.90 
 التنبيب لالستخدام مرة واحدةأدوات مجموعات 

 
 التنبيب أدوات مجموعات

90.18 

العنوان الفرعي على يعتمد )

 (محتويات المجموعة

تم إعداده إلجراء شق أو ثقب طارئ من خالل الجلد والغشاء الحلقي 

 الدرقي إلنشاء مجرى هوائي خالل حاالت معينة تهدد الحياة

 مجموعة بضع الغشاء الحلقي

والدرقي الطارئة لالستعمال مرة 

 واحدة

3923.29 

 50سمك بباستخدام االوتوكالف  قيمقابل للتعالبولي بروبلين  من الكيس 

لتخلص من يستخدم في ا ،حامل للرمز  "خطر بيولوجيميكرون  70أو 

  الخطرة. النفايات 

لتخلص من من اللدائن لأكياس 

 النفايات الخطرة
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 11 من  9 صفحة 

 )يتبع( القسم السادس. مستهلكات طبية أخرى

 المنتج معلومات اضافية  2017النظام المنسق 

3926.90 
مانع ، مع صمام بحنفية خروجلتجميع البول،  من لدائنأكياس 

 لالرتجاع
 ) اليوري( أكياس البول

4818.90  
 و مفارش االسرة  مالءات

 الورقية

3006.70 
يستخدم بين الجسم ومخطط كهربية القلب أو أجهزة الموجات فوق 

 الصوتية لتقليل مقاومة الجسم

 هالم لالستخدام كعامل وصل 

لالستخدام في تخطيط القلب أو 

الموجات الفحوصات بإجراء 

 فوق الصوتية

 مزيتهالم  الطبية للفحوصات هالم مزيت  3006.70
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 11 من  10 صفحة 

 السياراتالقسم السابع: 

 المنتج معلومات اضافية  2017النظام المنسق 

8713.10 

8713.90 

المعاقين، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع  مقاعد ذات عجالت لألشخاص

 أ خرى

 ذات عجالت مقاعد

 

8705.90 
عيادات متنقلة )طبية( مزودة بغرفة عمليات ومعدات تخدير وأجهزة 

 .جراحية أخرى
 العيادات المتنقلةسيارات 

8705.90 
سيارات التصوير باألشعة وتحتوى على غرفة فحص ومعمل للتحميض 

 .(باألشعةوجهاز كامل للتصوير 

 يارات التصوير باألشعةس

 

 

 

 م الثامن: غيرهاسالق

 المنتج معلومات اضافية  2017النظام المنسق 

9402.90 

الفحص، األسرة بتجهيزات آلية أو  العملياتمناضد تشمل هذه المجموعة 

زمات المستل أوالمخصصة لوضع األدوات  للمستشفيات، مناضد من األنواع

 .الطبية أو الجراحية  أو أدوات التخدير وأجزائها

 اثاث للطب أو للجراحة

 

8421.39 

، من الحجم الكبير ويتم تركيزه بالموقع ، مصدر مركزي لألكسجين الطبي

 لالتي تستقب مناطقاليتم توصيله مباشرة إلى الوحدات الطرفية داخل 

جين . تمتص النباتات النيتروأو يستخدم إلعادة تعبئة األسطوانات. المرضى

من الهواء المحيط وترشح الملوثات لتوفير إمدادات من األكسجين الذي 

 .يمكن استخدامه في أجهزة العالج باألكسجين المختلفة

ولكنها ببساطة تخلق إمدادات  ذاتها،فهي ال تعمل كأجهزة عالجية في حد 

 .ستخدام في األجهزة العالجيةمن األكسجين لال

 امتصاص الضغط المتأرجح

(PSA) 

األكسجين لنظام  مولد

 لتزويداألكسجين المركزي 

 .األكسجين الطبي

7311.00 
 من الفوالذ او من خالئط فوالذية

اسطوانات غاز طبية فارغة،  

مزودة  لألكسجين،محمولة، 

 بصمام ومنظم ضغط وتدفق
 لومنيــوماألمن  7613.00
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لغايات تحديث هذه القائمة، فإن األعضاء مدعوون الرسال المعلومات الخاصة باالصناف االخرى  

 hs@wcoomd.org غير المذكورة أعاله من خالل البريد االلكتروني التالي:

 حةالصمنظمة المبادئ التوجيهية االخيرة الصادرة عن  مالحظة: اخذت هذه القائمة بعين االعتبار 

 :COVID-19 Critical Itemsالعالمية 

 

https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-

(ncov) 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-

guidance/covid-19-critical-items 

mailto:hs@wcoomd.org
https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-(ncov)
https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-(ncov)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/covid-19-critical-items
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/covid-19-critical-items

