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مواد تسليح الخرسانة2001
Concrete 
Reinforcement 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مواد تسليح 

لتعزيز القدرات الهيكلية 
للخرسانة.

هذا المنتج يشمل: 
-قضبان حديد التسليح بما 

في ذلك المطلية 
بااليبوكسي 

-شبك وأنسجة حديد 
التسليح

-التسليح المعزز باأللياف
-التسليح المركب

باستثناء:
-أدوات الربط

This product is 
defined as : 
Reinforcement to 
increase the 
structural 
capabilities of 
concrete. 
This product 
includes:
-Reinforcement 
Bars  including 
epoxy painted bars
-Fabric and Grid 
Reinforcement
-Fibrous 
Reinforcement
-Composite 
Reinforcement
Excludes:
- Couplers

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2002
خرسانة مصبوبة في 

الموقع
Cast-in-Place 
Concrete 

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه:  تقنية بناء 

المباني حيث يتم صب 
الجدران وألواح المباني 

في الموقع باستخدام قوالب 
صب الخرسانة.

هذا المنتج يشمل:
-البحص

-االسمنت
-اإلضافات

-األمزجة المصبوغة
-الخرسانة اإلنشائية

-الخرسانة المعمارية
-الخرسانة منخفضه الكثافة

-تشطيب الخرسانة
-الخرسانة االختصاصية

This product is 
defined as :  a 
technology of 
construction of 
buildings where 
walls and slabs of 
the buildings are 
cast at the site 
using formwork.
This product 
includes: 
-Aggregate
-Cement
-Additives
-pigmented mix
-Structural 
Concrete
-Architectural 
Concrete
-Low Density 
Concrete
-Concrete 
Finishing
-Specialty Placed 

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

 Precast Concreteالخرسانة مسبقة الصب2003

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: منتجات 

الخرسانة المنتجة عن 
طريق صب الخرسانة في 

قوالب.
هذا المنتج يشمل:

- األلواح السطحية مجوفة 
الباطن

-األلواح المحملة 
والمزدوجة  

-الجدران الحدودية
-ألواح العزل

- ألواح اكوتيك خفيفة 
الوزن

-عوارض طويلة مسبقة 
اإلجهاد

- ألواح الخرسانة المسلحة 
المقواة بألياف زجاجية
-وحدات دورات المياه 

مسبقة الصنع

This product is 
defined as : 
Construction 
product produced 
by casting 
concrete in 
factories using a 
mold.
This product 
includes:
- Hollowcore slabs
- Tee and Double 
Tee slabs
- Boundary walls
- Cladding Panels
- Light Weight 
Acotec Panels
- Long Span 
Prestressed 
Beams
- Glass 
Reinforced 
Concrete Panels
- Pre-

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

 Mass Concreteالخرسانة الحجمية العادية2004

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: أي حجم من 
الخرسانة بأبعاد كبيرة 

مصبوبة في الموقع.
هذا المنتج يشمل:

-الخرسانة المستخدمة  في 
قواعد األساسات 

-الخرسانة المستخدمة في 
السدود

- العبارات الخرسانية

This product is 
defined as: Large 
volume placement 
of cast-in-place 
concrete with 
large dimensions.
This product 
includes:
-Mass Concrete 
for Raft 
Foundations
-Mass Concrete 
for Dams
-Box culverts 

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

 CONCRETEالخرسانة3



2005
 الخرسانة المسلحة 
باأللياف الزجاجية

 Glass Fiber 
Reinforced 
Concrete (GRC)

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: ألواح خرسانية 

معززة بالفايبرجالس 
ألغرض التزيين 

(ديكورية) فقط وليس لها 
قيمة هيكلية.

هذا المنتج يشمل:
-الخرسانة الجاهزة 

الزخرفية المقواة باأللياف 
الزجاجية  

-ألواح تحتوي على 
الخرسانة المقواة باأللياف 

الزجاجية
-أدوات الربط

This product 
defined as : 
Panels are for 
decorative 
purpose only and 
are of no 
structural value.
This product 
includes: 
-Decorative glass-
fiber-reinforced 
precast concrete 
(GFRC) 
-Panels consisting 
of GFRC panel 
frames
-Connection 
hardware. 

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2006
أعمال البناء الحراري: 
مواد البناء الحرارية

Refractory 
Masonry: 
Refractory 
Masonry Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مواد البناء 
الحرارية تستخدم في 

غرف المداخن 
واالحتراق. 

هذا المنتج يشمل:
-وحدات بناء بطانة 

المداخن  
-وحدات بناء غرفه 

االحتراق 
-أعمال البناء الحراري

-الطوب الحجري الحراري
-أعمال بناء المواقد

This product is 
defined as : 
Refractory 
masonry unit 
construction used 
in chimneys and 
combustion 
chambers. 
This product 
includes:
-Flue Liner 
Masonry
-Combustion 
Chamber Masonry
-Castable 
Refractory 
Masonry
-Refractory Brick 
Masonry
-Masonry 
Fireplaces

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

وحدات البناء والطوب2007
Masonry and 
Blocks Unit

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: وحدات البناء ، 

المحشوة وغير المحشوة ، 
المدعمة وغير المدعمة.

هذا المنتج يشمل:
-وحدات البناء المصنوعة 

من الطين
-وحدات البناء الخرسانية

-وحدات البناء المصنوعة 
من طين اللبن

-وحدات البناء على شكل 
ألواح 

-وحدات البناء أحادية 
المقاطع

-وحدات البناء متعددة 
المقاطع

-وحدات بناء خرسانة 
المشكلة في الموقع

-وحدات البناء المعززة 
هندسيا

This product is 
defined as: 
Masonry unit 
construction,  
grouted and non-
grouted, 
reinforced and 
nonreinforced.
This product 
includes:
-Clay Masonry Unit
-Concrete 
Masonry Unit
-Adobe Masonry 
Unit
-Unit Masonry 
Panels
-Single-Wythe 
Masonry Unit
-Multiple-Wythe 
Masonry Unit
-Concrete Form 
Masonry Units
-Engineered 

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2008
أعمال البناء المقاوم 

للتآكل: مواد أعمال البناء 
المقاومة للتآكل

Corrosion-
Resistant 
Masonry: 
Corrosion-
Resistant 
Masonry materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مواد أعمال 

البناء المقاومة للتاكل من 
المواد الكيميائية وغيرها 

من العناصر.
هذا المنتج يشمل:

-الطوب المقاوم للكيماويات
- ألواح بطانات الطين 

المزجج

This product is 
defined as : 
Masonry 
construction 
resistant to 
corrosion from 
chemicals and 
other elements.
This product 
includes:
-Chemical-
Resistant Brick
-Vitrified Clay 
Liner Plate

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

 MASONRYمواد أعمال البناء4



2009
أعمال البناء المصنعة: 
مواد البناء المصنعة

Manufactured 
Masonry: 
Manufactured 
Masonry Materials 
(simulated)

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: وحدات البناء 

السطحية المضغوطة 
هيدروليكياً ومنتجات 

الحجر الصناعي. 
هذا المنتج يشمل:

-أنواع مختلفة من أعمال 
البناء المصنعة مثل 

الطوب المصنع
-حجر الزهر

-الحجر المصنع 
-بالط األسقف

- بالط االنترلوك
-حجر األرصفة

This product is 
defined as : 
Hydraulically 
compressed 
veneer masonry 
units and artificial 
stone products. 
This product 
includes:
-Various types of 
manufactured 
masonry such as 
Manufactured 
Brick
-Cast Stone
-Manufactured 
Stone 
-Roof Tiles
-Interlock
-Curb Stone

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2010

اإلطارات المعدنية 
المسحوبة على البارد: 
مواد تأطير معدنية 
مسحوبة على البارد

Cold-Formed 
Metal Framing: 
Cold-Formed 
Metal Framing 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: عنصر  معدني 

هيكلي يتم إنشاؤه باستخدام 
تقنية السحب على البارد.

هذا المنتج يشمل:
-إطارات العوارض 

الهيكلية المعدنية 
-إطارات القضبان 

المعدنية مسحوبة على 
البارد 

-إطارات القنوات المشقوقة
-دعامات معدنية مسحوبة 

على البارد
-تركيبات دعامية معدنية

This product is 
defined as : 
Structured metal 
element created 
using cold formed 
technology
This product 
includes: 
-Structural Metal 
Stud Framing 
Materials
-Cold-Formed 
Metal Joist 
Framing Materials
-Slotted Channel 
Framing Materials
-Cold-Formed 
Metal Trusses
-Metal Support 
Assemblies

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

 Metal Fabricationsصناعات المعادن2011

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: المواد المعدنية 

المصنعة من األشكال 
المعدنية القياسية 

واللوحات التي ال تصنف 
في مواقع أخرى.
هذا المنتج يشمل:

-ساللم معدنية
-الدرابزين المعدني

-الحواجز المعدنية بما 
فيها حواجز الطرق 

-ألواح أرضية معدنية
-ساللم معدنية  

-المسبوكات المعدنية
-تشكيالت المعادن 

المسحوبة
-ألواح مغلفة

-الكبائن الجاهزة
-األسوار

- المسطحات الحديدية  
المسحوبة على البارد 

(المجلفنة والمطلية)

This product is 
defined as: Metal 
items fabricated 
from standard 
metal shapes and 
plates that are not 
classified in other 
locations.
This product 
includes:
-Metal Stairs
-Metal Railings
-Barriers Including 
Road Barriers
-Metal Gratings
-Metal Floor Plates
-Metal Stair 
Treads and 
Nosings
-Metal Castings
-Formed Metal 
Fabrications
-Sandwich Panels
-Porta-Cabins

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

 Metal Deckingاألسطح المعدنية2012

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: األرضيات 

المعدنية ومنصات 
األسطح من التكوينات 

الخلوية والمضلعة 
والمحفورة.

هذا المنتج يشمل:
-الشُرف المعدنية
-الطوابق المركبة

-المراسي
-أدوات ربط األسطح 

المعدنية
باستثناء:

-الطوابق المركبة (الفوالذ 
المقاوم للصدا المركب)

This product is 
defined as: Metal 
floor and roof 
deck of fluted, 
ribbed, cellular 
configurations.
This product 
includes:
-Metal decks
-Composite decks 
-Anchors
-Closures
Excludes:
-Composite decks 
(composite 
stainless steel)

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

 METALSالمعادن5



 Decorative Metalمعادن التزيين2013

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: المواد 

والتشكيالت المعدنية ذات 
الطبيعة الزخرفية لكل من 

األعمال الداخلية 
والخارجية.

هذا المنتج يشمل:
-الحديد المطاوع
-نحاس المونتز

-الساللم المعدنية الزخرفية
-الدرابزينات المعدنية 

الزخرفية
-المعادن المشكلة الزخرفية

-الصاج المموج لجدران 
وأسطح المستودعات

This product is 
defined as : Metal 
items and metal 
work of a 
decorative nature 
for both interior 
and exterior work.
This product 
includes:
-Wrought iron
-Muntz metal
-Decorative Metal 
stairs
-Decorative Metal 
Railings
-Decorative 
Forged Metal
-Corrugated 
sheets for 
Warehouses' 
Walls & Roofs

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

6
الخشب والبالستيك 

والمركبات

WOOD, 
PLASTICS, AND 

COMPOSITES 
2014

مشغوالت البالستيك: 
مشغوالت البالستيك 

المقواة بالزجاج

Plastic 
Fabrications: GRP 
Plastic 
Fabrications

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مصنوعات 

البالستيك الغير هيكلية  
من البوليمرات المقواة 

بالزجاج ومسحوبة ألشكال 
مختلفة .

هذا المنتج يشمل:
- مشغوالت البوليمر 

المصبوب  
-االحواجز

-ألواح الحوائط
-حواف الفتحات

-المانهوالت

This product is 
defined as: Non-
structural plastic 
fabrications made 
of glass 
reinforced 
polymer formed to 
various profiles.
This product 
includes :
-Cast Polymer 
Fabrications
- Railings
- Wall Paneling
- Opening Trim
- Manholes

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2015
لفائف العزل: مواد العزل 

الملفوفة
Roll Roofing: Roll 
Roofing Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: نوع من مواد 
التسقيف المستخدمة في 

األسطح ذات الميل 
المنخفض. المواد تعتمد 

في تركيبها على 
الفايبرجالس المشبع 
باألسفلت و المغطى 

بحبيبات الحصى.

This product is 
defined as: 
Roofing material 
that commonly 
used for buildings 
that feature a low 
sloped roof. The 
material is based 
on fiber glass mat 
saturated with 
Asphalt and faced 
with granular 
stone aggregate.

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2016
أغشية األسقف المائعة: 

مواد عزل األسقف المائعة

Fluid-Applied 
Roofing: Fluid-
Applied Roofing 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مواد مائعة 

مستخدمة في عملية العزل 
المائي األسقف بواسطة 
تطبيق طبقة طالء على 

األسقف المستوية والمائلة 
والمقببة.

هذا المنتج يشمل:
- اللباد

- األسفلت

This product is 
defined as: Liquid 
material used in 
the process of 
water proofing a 
roof by the 
application of a 
specialist liquid 
roof coating, 
including flat 
coating, pitched, 
and domed.
This product 
includes:
- Felt
-Asphalt

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



2017
أغشية األسقف المحمية: 

مواد عزل األسقف المحمية

Protected 
Membrane 
Roofing: 
Protected 
Membrane 
Roofing Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: نوع من المواد 

العازلة للماء، تستخدم 
على األسقف لمنع مياه 

األمطار من التسرب 
لهيكل المباني باستخدام 

أغشية تسقيف حامية 
توضع بطرق عمودية و 

أفقية خالل مرحلة التشييد.
هذا المنتج يشمل:

- مواد العزل المصنوعة 
من أغشية البتومين 

المركب المحمية
- مواد العزل المصنوعة 

من أغشية البتومين 
المعدل المحمية

- مواد العزل المصنوعة 
من األغشية المرنة المحمية

- مواد العزل المصنوعة 
من األسفلت المطاطي 

المثبت بالحرارة

This product is 
defined as: Type 
of water proofing 
material applied 
on material, it is 
described as 
roofing material 
used on roofs to 
keep rain water 
from entering a 
structure by using 
Protected 
Membrane  
elements 
embedded in 
horizontal and 
vertical surfaces 
during construction
This product 
includes:
-Built-Up 
Bituminous 
Protected 
Membrane Roofing

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2018

أغشية األسقف المصنعة 
من البالستيك الحراري: 

مواد عزل األسقف 
المصنعة من البالستيك 

الحراري

Thermoplastic 
Membrane 
Roofing: 
Thermoplastic 
Membrane 
Roofing Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: نوع من المواد 

العازلة للماء، تستخدم 
على األسقف لمنع مياه 

األمطار من التسرب 
لهيكل المباني باستخدام 

األغشية المصنعة من 
البالستيك الحراري توضع 

بطرق عمودية و أفقية 
خالل مرحلة التشييد.

هذا المنتج يشمل:
- مواد العزل المصنوعة 
من مزيج من البوليمر و 

السبائك 
- مواد العزل المصنوعة 
من الكيتون إيثيلين إيستر
- مواد العزل المصنوعة 

من الكلور بولي فينيل

This product is 
defined as: Type 
of water proofing 
material applied 
on material, it is 
described as 
roofing material 
used on roofs to 
keep rain water 
from entering a 
structure by using 
Thermoplastic 
membrane 
elements 
embedded in 
horizontal and 
vertical surfaces 
during construction
This product 
includes:  
-Copolymer-Alloy 
Roofing Materials
-Ketone Ethylene 
Ester Roofing

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2019
أغشية األسقف المطاطية: 

مواد عزل األسقف 
المطاطية

Elastomeric 
Membrane 
Roofing: 
Elastomeric 
Membrane 
Roofing Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه:  نوع من المواد 

العازلة للماء، تستخدم 
على األسقف لمنع مياه 

األمطار من التسرب 
لهيكل المباني باستخدام 

مادة مطاطية توضع 
بطرق عمودية و أفقية 

خالل مرحلة التشييد.
هذا المنتج يشمل:

- مواد العزل المصنوعة 
من البولي إيثيلين المعالج 

بالكلور
- مواد العزل المصنوعة 
من البولي إيثيلين المعالج 

بحمض كلور السلفونيك

This product is 
defined as: Type 
of water proofing 
material applied 
on material, it is 
described as 
roofing material 
used on roofs to 
keep rain water 
from entering a 
structure by using 
Elastomeric 
membrane 
elements 
embedded in 
horizontal and 
vertical surfaces 
during construction
This product 
includes:
-Chlorinated-
Polyethylene 
Roofing Materials
-Chlorosulfonate-

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2020

األسطح البتيومينية 
الغشائية المعدلة:  مواد 
عزل األسقف المصنعة 
من المواد البتيومينية  

المعدلة

Modified 
Bituminous 
Membrane 
Roofing: Modified 
Bituminous 
Membrane 
Roofing Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: نوع من 

المنتجات ذات األساس 
األسفلتي يمكن استخدامها 

بعدة طرق على سطوح 
المباني في درجات 

الحرارة العالية و 
المنخفضة.

هذا المنتج يشمل:
 -مواد العزل المصنوعة 

من األتاكتك بولي 
بروبيلين البتيوميني المعّدل
- مواد العزل المصنوعة 

من األتاكتك بولي 
بروبيلين البتيوميني 

المعّدل و المثبت على 
البارد

- مواد العزل المصنوعة 
من األتاكتك بولي 

بروبيلين البتيوميني 
المعّدل و المثبت باستخدام 

الحرارة.
- مواد العزل المصنوعة 

من األتاكتك بولي 

This product is 
defined as: Type 
of asphalt-base 
product that can 
be applied in a 
number of ways to 
the roof in both 
hot and cold 
temperatures.
This product 
includes: 
-Atactic-
Polypropylene-
Modified 
Bituminous 
Membrane Roofing
-Cold Adhesive 
Applied Atactic-
Polypropylene-
Modified  
Bituminous 
Membrane Roofing
-Torch-Applied 
Atactic-

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



2021
األسطح البتيومينية المبنية 
: مواد العزل البيتومينية

Built-Up 
Bituminous 
Roofing: Built-Up 
Bituminous 
Roofing Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مواد العزل 

المستخدمة علي األسطح 
لمنع مياه االمطار من 
الدخول للهيكل. مواد 

التسقيف البيتومينية هو 
تجميع لأللواح المطلية 
حراريا أو على البارد 

بعوازل المياه على شكل 
طبقات.

هذا المنتج يشمل:
-مواد العزل المصنوعة 

من األسفلت
-مواد العزل المصنوعة 
من المكونات االسفلتية 

الباردة 
-مواد العزل المصنوعة 

من قطران الفحم  
-مواد العزل المصنوعة 

من االسفلت المعزز 
باأللياف الزجاجية

This product is 
defined as: 
Roofing material 
used on roofs to 
keep rain water 
from entering a 
structure. Built-up 
bituminous roofing 
is an assembly of 
hot-applied or 
cold-applied 
waterproof 
coatings and 
layered sheet.
This product 
includes:
-Built-Up Asphalt 
Roofing Materials
-Cold-Applied 
Built-Up Asphalt 
Roofing Materials
-Built-Up Coal Tar 
Roofing Materials
-Glass-Fiber-

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2022
العزل الخارجي وأنظمة 

التشطيب

Exterior Insulation 
and Finish 
Systems 

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه:  المواد التي تمد 
الجدران الخارجية بعزل 

مقاوم للماء وشكل النهائي 
لألسطح ضمن نظام 

المواد المركبة المتكاملة.
هذا المنتج يشمل:

- العزل الخارجي القائم 
على البوليمر

- العزل الخارجي القائم 
على البوليمر المعدل
- العزل ألنظمة مياه 

الصرف الخارجي
- أنظمة التشطيب العازل 

المطبقة بشكل مباشر
-أنظمة التشطيب العازل 

المضادة للجذور
-األنسجة المموهة

This product is 
defined as: 
Materials that 
provide exterior 
walls with an 
insulated, water-
resistant, finished 
surface in an 
integrated 
composite 
material system.
This product 
includes:
-Polymer-Based 
Exterior Insulation 
and Finish System
-Polymer-Modified 
Exterior Insulation 
and Finish System
-Water-Drainage 
Exterior Insulation 
and Finish System
-Direct-Applied 
Finish Systems

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2023
العزل المائي االسمنتي 
المتفاعل: مواد اسمنتية 
ومتفاعلة للعزل المائي

Cementitious and 
Reactive 
Waterproofing: 
Cementitious and 
Reactive 
Waterproofing 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مواد عزل 

مصنوعة من االسمنت 
ومعززة بالبوليمرات 

والتي تمتزج وتتفاعل مع 
المياه ويتم استخدامها 

للجدران الداخلية 
والخارجية واالرضيات.

هذا المنتج يشمل:
-مواد العزل المائي 

االسمنتية المعدلة 
بالبوليمرات

-مواد العزل المائي 
البلورية

This product is 
defined as: 
Polymer fortified, 
cement based 
waterproofing 
material that 
mixes with water 
used for 
interior/exterior 
walls and floor 
slabs.
This product 
includes:
-Polymer Modified 
Cement 
Waterproofing
-Crystalline 
Waterproofing 
Materials

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Water Repellentsصادات المياه2024

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مواد تتم اضافتها 
إلى األسطح لعزل السوائل 

عنها ومنع اختراقها لها
هذا المنتج يشمل:

-طاردات المياه األكريليكية
-صادات المياه المصنوعة 

من مادة السيالن
-صادات المياه المصنوعة 

من مركبات السيلوكسان
-صادات المياه المصنوعة 

من مادة الستيرات

This product is 
defined as : 
Materials when 
applied to 
surfaces reacts 
with the liquid to 
cause it to move 
away instead of to 
be penetrated or 
soaked in. used 
for exterior 
application
This product 
includes:
-Acrylic Water 
Repellents
-Silone Water 
Repellents
-Siloxane Water 
Repellents
-Stearate Water 
Repellents

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

7
مواد الحماية من الحرارة 

والرطوبة

THERMAL AND 
MOISTURE 

PROTECTION 



2025
العزل الحراري: مواد 

العزل الحراري

Thermal 
Insulation: 
Thermal 
Insulation 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: المواد 

المستخدمة على األسطح 
للحد من نقل الحرارة.

هذا المنتج يشمل:
-ألواح العزل

-ألواح رغوية عازلة 
-مواد العزل المصنوعة 

من ألواح األلياف الزجاجية

This product is 
defined as: 
Material applied to 
surfaces for the 
reduction of heat 
transfer.
This product 
includes:
-Board Insulation
-Foam Board 
Insulation
-Fibrous Board 
Insulation 
Materials

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2026
الحماية من الحريق 

والدخان: مواد الحماية من 
الحريق والدخان

Fire and Smoke 
Protection: Fire 
and Smoke 
Protection 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: 'أنواع من 

الطالء المستخدم لحماية 
هياكل المباني و األجهزة 

و المعدات 
اإللكتروميكانيكية من 

الحرائق و الدخان.
هذا المنتج يشمل:

-  األنسجة المعدنية 
- التغطية اإلسمنتية 
لمقاومة الحرائق في 

أجزاء المباني
- أغلفة حماية القنوات من 

الحرائق 
- مكونات اإلسمنت 

المضادة للحرائق
- مضادات حرائق اسمنتية 

- رغوة الماغنيسيوم-
أكسيد الكلور المضادة 

للحرائق.
- إسمنت الماغنيسيوم 

المضاد للحرائق
- النسيج المعدني 

الإلسمنتي المضاد للحرائق

This product is 
defined as: 
coatings applied 
in projects to 
provide fire and 
smoke protection 
for structures and 
electromechanical 
installations.
This product 
includes:
-Mineral fiber
-Cementitious 
coverings to 
provide fire 
resistance to 
building 
components.
-Fireproof duct 
wrap.
-Cement 
Aggregate 
Fireproofing
-Cementitious 

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2027
عزل األسقف واألسطح : 

مواد عازلة مصنعة 
لألسقف واألسطح

Roof and Deck 
Insulation: Roof 
and Deck 
Insulation 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: المواد التي توفر 

العزل للطاقة الحرارية 
والسوائل في األسقف

هذا المنتج يشمل:
-أسطح اإلسفلت البرليتية 

الخرسانية  لعزل المياه
-مواد األلواح العازلة 

لألسقف للعزل الحراري

This product is 
defined as: 
Material providing 
resistance to 
thermal energy 
and water 
specified as part 
of the roof system
This product 
includes:
-Asphaltic Perlite 
Concrete Deck for 
water insulation
-Roof Board 
Insulation 
Materials for heat 
insulation

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Louvers and Ventsفتحات التهوية واإلضاءة2028

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: منتج يسمح 

للهواء بالمرور خالله مع 
اإلبقاء على المياه و الغبار 
و الحشرات و غيرها من 

المواد غير المرغوب فيها 
خارجا. هذه الشرائح 

المثبتة على إطار قد تكون 
ثابتة أو متحركة.
هذا المنتج يشمل:

-فتحات اإلضاءة والتهوية
- فتحات اإلضاءة 

والتهوية مع حاجزات 
الرمال 

- فتحات التهوية المنحنية

This product is 
defined as: 
product that 
allows air to pass 
through it while 
keeping out 
unwanted 
elements such as 
water, dirt, and 
debris. A number 
of fixed or 
operable blades 
mounted in a 
frame can provide 
this functionality.
This product 
includes: 
-Louvers
-Louvered 
Assembly with 
Sand Trap 
Enclosures 
-Vents like 
Doghouse and 

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



2029
األبواب الرول والبوابات 

الشبكية الملتفة عموديا
Coiling Doors and 
Grilles

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: األبواب الرول 

والبوابات الشبكية 
المصنعة من مواد مختلفة 

والتي يتم فتحها عن 
طريق االلتفاف العمودي.

هذا المنتج يشمل:
األبواب و المصاريع 

الملتفة و المقاومة الحرائق 
سواء كانت يدوية أو 

أوتوماتيكية.

This product is 
defined as :  
Doors and grilles 
of any material 
that open by 
coiling.
Includes:
- Rolling fire-
resistant rated 
doors and 
shutters either 
manual or 
automatic 
operated.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

أبواب زجاجية منزلقة2030
Sliding Glass 
Doors

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: األبواب 

الزجاجية بالكامل و 
إطاراتها المصنوعة من 

أي مادة ، التي تعمل 
باالنزالق سواء بشكل 
يدوي أو أوتوماتيكي.

This product is 
defined as: Fully 
glazed doors and 
frames of any 
material with 
sliding operation 
either manual or 
automatic 
operated

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

 Doors and Framesاألبواب واإلطارات2031

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: األبواب 

وإطاراتها وملحقاتها 
المستخدمة لمختلف 

األغراض شاملة األنواع 
المقاومة للحرائق.
هذا المنتج يشمل:

- األبواب و اإلطارات 
المعدنية 

- األبواب و اإلطارات 
الخشبية

- األبواب  اإلطارات 
البالستيكية

- األبواب  من مواد مركبة
- أنظمة األبواب المتكاملة

This product is 
defined as: Doors 
and door 
assemblies for a 
variety of 
purposes and 
types of 
operation. Fire-
resistant rated 
doors and frames.
This product 
includes: 
-Metal Doors and 
Frames
-Wood Doors and 
frames
-Plastic Doors and 
frames
-Composite Doors
-Integrated Door 
Opening 
Assemblies

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Panel Doorsاألبواب اللوحية2032

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: األبواب 

المصنعة من األلواح التي 
تفتح عن طريق مسارات 
موجهة سواء على هيئة 
عدة ألواح أو لوح واحد.

This product is 
defined as: 
Panelized doors 
that open guided 
by movement of 
panels in sections 
or single panel.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



2033
أبواب تنظيم حركة 
الدخول والخروج

Traffic Doors

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: أبواب مرورية 

بمواصفات خاصة تستخدم 
للتحكم بتدفق المارة في 

المناطق المعدة للدخول و 
الخروج داخل المرافق. 

This product is 
defined as: Doors 
with specific 
characteristics to 
control flow of 
tenants in 
facilities for exit 
and entry to 
designated areas.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Security Glazingالزجاج اآلمن2034

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: منتجات زجاجية 

بمواصفات خاصة 
لتطبيقات الحماية القصوى 

.
هذا المنتج يشمل:
- الزجاج المضاد 

للرصاص

This product is 
defined as: Glass 
products with 
specific 
characteristics for 
high security
applications.
This product 
includes:
- Bulletproof glass

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

نوافذ األسقف والمناور2035
Roof Windows 
and Skylights

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: فتحات زجاجية 

في أسقف المساحات 
الداخلية، ثابتة أو متحركة. 

تشتمل أيضا مستلزمات 
تركيبها

هذا المنتج يشمل:
- النوافذ السقفية و وحدات 

المناور
- وحدات المناور ذات 

اإلطار المعدني
-  وحدات المناور ذات 

اإلطار البالستيكي
- المظالت الزجاجية

- الحاميات الزجاجية 
والسواتر

- قباب األلمنيوم

This product is 
defined as:  
Glazed openings 
located above the 
interior space, 
fixed or operating. 
Shop glazing, 
operating 
hardware, 
screens, and 
other accessories.
This product 
includes:  
-Roof Windows, 
Unit Skylights
-Metal-Framed 
Skylights
-Plastic-Framed 
Skylights
-Glazed Canopies
-Skylight 
Protection and 
Screens
-Aluminum Domes

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Windowsالنوافذ2036

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: جميع أنواع 
النوافذ مع مستلزمات 

تركيبها سواء كانت ثابتة 
أو متحركة، بمقبض أو 

مقبضين، منزلقة أو 
مستعرضة، تفتح بزاوية 

أو سقفية.
هذا المنتج يشمل:
- النوافذ المعدنية
- النوافذ الخشبية

- النوافذ البالستيكية 
- النوافذ مصنعة من مواد 

مركبة
- النوافذ المقاومة للضغط 

- النوافذ المخصصة 
لالستعماالت الخاصة

This product 
defined as: 
Windows of any 
material, both 
operating and 
nonoperating. 
Fixed, single-
hung, double-
hung, sliding, 
projected, hopper, 
awning, 
casement, and 
jalousie windows. 
Operating 
hardware, 
screens, and 
other accessories. 
Factory glazing. 
Louver blinds 
integral to window 
construction.
This product 
includes: 
-Metal Windows

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

 OPENINGSالمداخل والفتحات8



2037
األبواب أو البوابات 
الشبكية القابلة للطي

Folding Doors and 
Grilles

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: األبواب و 

البوابات الشبكية التي تفتح 
بالطي على شكل 

أكورديون أو على هيئة 
ألواح، بعض أنواعها 

مقاومة للحرائق كما يمكن 
أن تعمل يدويا أو 

أتوماتيكيا.

This product is 
defined as: Doors 
and grilles that 
open by folding as 
an accordion or 
as a set of panels. 
Some types are 
fire-resistant rated 
either manual or 
automatic 
operated.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2038
المداخل وواجهات 
المحالت والمباني

Entrances, 
Storefronts, and 
Curtain Walls 

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: المداخل و 
واجهات المحالت و 
المباني المصنعة من 

المعادن المنبثقة و الزجاج 
لالستخدامات األماكن 

المغلقة و الخارجية.
هذا المنتج يشمل:

- واجهات المحالت
-واجهات المباني

-واجهات الكالدينج
- النوافذ الجدارية

This product is 
defined as: 
Entrances, 
storefronts, and 
curtain walls 
fabricated from 
formed and 
extruded metals 
and glass 
components for 
exterior and 
interior 
applications. 
entrances of 
various operating 
methods, framing 
for entrances, 
sidelights, panels, 
and transoms. 
Shop glazing and 
shop applied 
hardware.
This product 
includes: 

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2133
حواجز امنية ثابتة لصد 

المركبات
Gate barrier 
systems

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: جهاز أو خالفه 

يستخدم في األماكن العامة 
لمنع مرور أي مركبة هذا 

المنتج يشمل : 
- حواجز شوكية

This product is 
defined as: A 
device or other 
device used in 
public places to 
prevent the 
passage of any 
vehicle. This 
product includes:
- Fork bars

10%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Shielding doorأبواب امنية2134

يعرف هذا المنتج بأنه: 
باب يتم تصنيعه باستخدام 

مواد خاصة للحماية من 
األشعة المشعة أو 

الموجات 
الكهرومغناطيسية أو 
المجال المغناطيسي.

This product is 
defined as: A door 
manufactured 
using special 
materials to 
protect against 
radioactive rays, 
electromagnetic 
waves or 
magnetic fields.

10%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



Blast proof doorابواب مقاومة لالنفجار2135

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: باب مصمم لمنع 
الحريق والحطام في حالة 

االنفجار والحريق.

This product is 
defined as: A door 
designed to block 
fire and debris in 
case of explosion 
and fire.

10%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Sluice gateابوب التحكم بقنوات المياه2136

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: نوع من األجهزة 

ينظم تدفق المياه عن 
طريق إيقاف أو السماح 

بتدفق المياه في القناة عن 
طريق إغالق أو فتح 

البوابة المسطحة ألعلى 
وألسفل.

This product is 
defined as: A type 
of device that 
regulates the flux 
by stopping or 
allowing the water 
flow in the 
channel by 
closing or opening 
the flat-plated 
gate up and down.

10%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Float Glassالزجاج العائم2142
هو ألواح الزجاج المذاب 
المنتج من خالل تعويمه 

فوق حوض القصدير

Float glass is a 
sheet of glass 

made by floating 
molten glass on a 

bed of molten 
metal, typically 

thin.

10%25/Dec/2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Insulating Glassزجاج عازل2143

الزجاج العازل المكون من 
خالل تداخل لوحين او 

اكثر من الزجاج والمغطى 
بطبقة رقيقة من المعادن 

لتقليل اثر الشمس

An insulating 
glass made by 

overlapping two or 
more plates of 

glass at 
prescribed gap, 

with metallic tape 
adhered to the 

periphery. Clean 
and completely 
dried air is then 

injected after 
internal air is 

sucked out.

10%25/Dec/2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



Furniture Mirrorمرايات األثاث2144

زجاج مطلي من الخلف 
بالفضة ومواد اخرى ثم 
يتم رش الزجاج بطبقات 

الطالء من الخلف

A type of tool that 
uses the reflection 

of light to display 
the phase, 

namely, lighting 
on the 

appearance of 
object.

10%25/Dec/2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

صفائح خشبية مرنة2039
Flexible Wood 
Sheets

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: ألواح خشبية 

لتلبيس الجدران.
هذا المنتج يشمل:

-أغطية الجدران الخشبية
-األغطية السطحية 

الخشبية المرنة

This product is 
defined as: wood 
sheets for walls 
cladding.
This product 
includes: 
-Wood Wall 
Coverings
-Flexible Wood 
Veneers 

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2040
أعمال بناء األرضيات: 

مواد األرضيات الجرانيتية

Masonry flooring: 
Granite Flooring 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: المواد 

المستخدمة لتغطية 
األرضيات الجاهزة 

والمصنوعة من الجرانيت.

This product is 
defined as: 
material used for 
Finished floor 
coverings made 
from granite.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2041
 التبليط: مواد تبليط 

السيراميك والبورسالن

Tiling: Ceramic & 
Porcelain Tiling 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: المواد 

المستخدمة في تبليط 
األرضيات.

هذا المنتج يشمل:
- بالط السيراميك
-بالط البورسلين

-ترويبة
-أسطح من طبقات مالط 

لتركيب البالط (مونة 
التبليط)

-بالط موصل
-بالط مقاوم للكيماويات

This Product is 
defined as: 
Materials used in 
floor tiling.
This product 
includes:
-Ceramic tile
-Porcelain tile
-Grout
-Mortar-Bed Tiling
-Conductive Tiling
-Chemical-
Resistant Tiling

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



المشغوالت الجصية2042
Plaster 
Fabrications

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: جميع المواد 

المستخدمة لتشكيل الجص 
وذات أساس من 

الفايبرجالس.
هذا المنتج يشمل:

- الجص المعزز باأللياف 
الزجاجية

- مشغوالت الجص 
المصنعة

This product is 
defined as: all the 
materials used to 
form plasters of 
glass fiber based.
This product 
includes: 
-Glass-Fiber-
Reinforced plaster
-Simulated Plaster 
Fabrications

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2043
التجصيص السطحي: 

مواد التجصيص السطحية

Veneer 
Plastering: 
Veneer Plastering 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: جميع المواد 

المستخدمة لتشكيل 
التجصيص السطحي.

هذا المنتج يشمل:
- المواد المستخدمة في 

التجصيص الجبسي 
السطحي

This product is 
defined as: all the 
materials used to 
form plasters of 
veneer based.
This product 
includes: 
-Materials used 
for Gypsum 
Veneer Plastering 

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2044
تجصيص أخرى: مواد 

أخرى للتجصيص

Other Plastering: 
Other Plastering 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: جميع المواد 

المستخدمة لتشكيل الجص 
مصنوعة من األكريليك أو 

أساس جيري أو طيني.
هذا المنتج يشمل:

- الجص األكريليكي
- مواد تشطيب تجصيص 

االكريليك
- مواد التجصيص الجيرية

- مواد تجصيص الطين 
الطبيعي

This product is 
defined as: all the 
materials used to 
form the plasters 
of acrylic, lime-
based, clay nature.
This product 
includes: 
- Acrylic Plastering
- Acrylic Plaster 
Finish
- Lime Based 
Plastering
- Natural Clay 
Plastering 
Materials

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2045
تركيبات الجص و األلواح 

الجبسية

Plaster and 
Gypsum Board 
Assemblies

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: ألواح مصنوعة 
من الجبس تُستخدم بشكل 
خاص لتشكيل أو تبطين 

الجدران الداخلية للمنازل 
المستخدمة كفواصل أو 

جدران غير هيكلية.
هذا المنتج يشمل:

 - تركيبات الجص
- تركيبات األلواح 

الجبسية 
-تركيبات حوائط جبسية 

آلبار المصاعد
-تركيبات حوائط  جبسية 

لفصل المساحات

This Product is 
defined as: a  
board made of 
plaster set 
between two 
sheets of paper, 
used especially to 
form or line the 
inner walls of 
houses as non- 
structural partition 
walls and ceilings.
This product 
includes: 
-Plaster 
Assemblies
-Gypsum Board 
Assemblies 
-Gypsum Board 
Shaft Wall 
Assemblies
-Gypsum Board 
Area Separation 
Wall Assemblies 

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع
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2046
دعامات للجص واأللواح 

الجبسية

Supports for 
Plaster and 
Gypsum Board

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: عناصر هيكلية 

تستعمل لدعم وحمل 
األلواح الجبسية والجص.

هذا المنتج يشمل:
-مرفق معدني
- قناة معدنية

-  قناة معدنية عازلة
- إطارات معدنية غير 

هيكلية
- قوائم إطارات معدنية 

غير هيكلية
-أنظمة التعليق

- أنظمة التعليق المعدنية
- أنظمة التعليق 

البالستيكية اللوحية
-شرائح الجبس

- شرائح المعدن
- قواعد الجص السطحية

This product is 
defined as: 
structure 
elements that 
holds the gypsum 
boards and 
related plastering.
This product 
includes: 
-Metal Furring
- Metal Channel 
Furring
- Resilient 
Channel Furring
- Non-Structural 
Metal Framing
- Non-Structural 
Metal Stud 
Framing
- Suspension 
Systems
- Metal 
Suspension 
Systems

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2047
جبس التجصيص: مواد 

جبس التجصيص

Gypsum 
Plastering: 
Gypsum 
Plastering 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: جميع المواد 

المستخدمة لتشكيل جبس 
التجصيص وهو مادة 

أسمنتية بيضاء مصنوعة  
بواسطة التجفيف الجزئي 
أو الكامل للجبس المعدني 

، مع إضافة مثبطات 
خاصة أو مواد تقوية.

This product is 
defined as: all of 
the materials used 
to form the 
Gypsum plaster 
which is white 
cementing 
material made by 
partial or 
complete 
dehydration of the 
mineral gypsum, 
commonly with 
special retarders 
or hardeners 
added.

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

الدهانات: مواد الدهان2048
Painting: Painting 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه:  جميع المواد 

المتعلقة باألنشطة 
المستخدمة في عملية 

الدهان سواء كان دهانا 
داخليًا أو خارجيًا.
هذا المنتج يشمل:

- مواد الدهان الخارجي
- مواد الدهانات داخلية

This Product is 
defined as: all the 
materials related 
to the action or 
skill of using 
paint, either 
interior or exterior.
This product 
includes: 
-Exterior Painting, 
- Interior Painting 

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2049
اسمنت التجصيص: مواد 

اسمنت اللياسة

Cement 
Plastering: 
Cement 
Plastering 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: المواد االسمنتية 
المستخدمة لتشكيل الجص 

اإلسمنتي المستخدم في 
اللياسة.

هذا المنتج يشمل:
-  االسمنت المستخدم في 

اللياسة
- مواد تقوية األسمنت

This product is 
defined as: the 
cementitious 
materials used to 
form Cement 
Plaster.
This product 
includes:
- Cement Stucco 
Materials
- Cement Parging 
Materials

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



ألواح وبطانات التدعيم2111
Backing Boards 
and 
Underlayments

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: ألواح إنشائية 
وبطانات مصنوعة من 

مزيج األسمنت واأللياف 
السليلوزية وتستخدم في 
التبليط وتكسية الجدران

هذا المنتج يشمل:
- األلواح االسمنتية 

المعززة باأللياف 
السيليلوزية سماكة 18-6 

مم

This product is 
defined as:  
Structural boards, 
Panels and 
underlayment 
made from a 
combination of 
cement and 
cellulose fibers 
used for tiling and 
wall cladding.
This product 
includes:
 - Fiber Cement 
Board (FCB) 6-18 
MM thickness

15%22-Jul-2020
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

White Cementاالسمنت االبيض2123

تعريف المنتج :  يستخدم 
األسمنت البورتالندي مع 

البحص األبيض إلنتاج 
الخرسانة البيضاء وكذلك 
يستخدم في صناعة المواد 

الالصقة للسيراميك 
والبورسالن والرخام.

This product is 
defined as: 
White Portland 
cement used in 
combination with 
white aggregates 
to produce white 
concrete also 
used as basic 
elements in 
ceramic and 
porcelain tile 
adhesives 
industries.

30%14-Jul-2021
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Canopiesالمظالت2050

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه:  مظالت 

مدعومة على أعمدة أو 
معلقة.

هذا المنتج يشمل:
- مظالت البي في سي

- مظالت البي تي اف اي 
- المظالت المعدنية

This product is 
defined as: 
canopies 
supported on 
poles or 
suspended.
This product 
includes:
-PVC Canopies
-PTFE Canopies
-Metal Canopies

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2146
أفالم كلوريد بولي فينيل 

المرن
Flexible Polyvinyl 
Chloride Film

PVC Fabric10%25/Dec/2022قماش بي في سي
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2147
أفالم كلوريد بولي فينيل 

صلب
Rigid Polyvinyl 
Chloride Film

PVC Fabric10%25/Dec/2022قماش بي في سي
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

انسجة التفلون2148
Polytetrafluoroethy
lene Membrane 
Structure

PTFE Fabric10%25/Dec/2022قماش التفلون
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع
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حبال بولي بروبلين2149
Polypropylene 
rope

حبال تنتج من خيوط 
البولي بروبلين المجدولة 

وتستخدم للسحب والتعليق 
و في كثير من األنشطة 

البحرية والعسكرية ، 
واإلنشائية .

Polypropylene 
ropes used in 

pulling and 
hanging, and in 

many naval, 
military, and 
construction 

activities.

10%25/Dec/2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Abrasive clothsقماش صنفرة2150

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: قماش مغطى 

بطبقة من الرمل أو مادة 
كاشطة أخرى تستخدم 

للتمليس أو التلميع.

This product is 
defined as: cloths 
coated with a 
layer of sand or 
other abrasive, 
used for 
smoothing 
or polishing.

30%25/Dec/2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2051

أنظمة الرش باألنابيب 
الرطبة: أنابيب الصلب 
األسود بمواصفات (اي 

اس تي ام)

Wet-Pipe 
Sprinkler 
Systems: Black 
Steel Pipe  ASTM 
A53/A53M Grade 
B Sch 40 

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: أنابيب مياه 

حديدية تستخدم في أنظمة 
الرش الرطب باألنابيب.

هذا المنتج يشمل: 
- أنابيب الصلب األسود 

الملحوم
ال يشمل:

- أنابيب الصلب األسود 
غير الملحوم

This product is 
defined as: Water 
pipe of steel 
nature used for 
wet pipe sprinkler 
systems.
This product 
includes:
-Welded black 
steel pipes
Excludes:
-Seamless black 
steel pipes

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2052
صمامات خراطيم مياه 
ألنظمة إخماد الحرائق

Fire-Suppression 
Hose Valves

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: نوع من 

الصمامات مرتبط بأنظمة 
تزويد المياه للمباني  
يستخدم إلمداد رجال 

اإلطفاء بالماء من داخل 
المبنى.

This product is 
defined as : Fire 
hose angle valves 
attach to 
standpipe 
systems and 
provide 
firefighters with a 
connection to 
water from inside 
the building. 

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



2053

دعامات أنابيب و معدات 
إخماد الحرائق : مواد دعم 

أنابيب ومعدات إخماد 
الحرائق

Supports for Fire-
Suppression 
Piping and 
Equipment:  
Support for Fire 
Fighting Piping 
Materials

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مواد الدعم 

المستخدمة لحمل معدات 
وأنابيب إخماد الحرائق.

هذا المنتج يشمل:
-قنوات من الصلب

-قضبان تثبيت من خالل 
اللف مصنوعة من الصلب

This Product is 
defined as: the 
support that is 
used for holding 
fire suppression 
and piping 
equipment.
This product 
includes:
-Steel channels
-Steel threaded 
rods

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2054
أنابيب مرافق المياه 

المخصصة إلخماد الحرائق

Facility Fire-
Suppression 
Water-Service 
Piping

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: أنابيب مصنعة 

من حديد الزهر المرن أو 
البولي إيثيلين عالية 

الكثافة .
هذا المنتج يشمل:

- أنابيب حديدية مرنة -
قياس (100 مم -1000 

مم)
- أنابيب البولي إيثيلين 
عالية الكثافة (16 مم - 

630 مم)

This product is 
defined as a pipe 
made of ductile 
cast iron or 
thermoplastic 
HDPE (high-
density 
polyethylene) 
commonly used 
for water 
transmission.
This product 
includes:
-Ductile Iron Pipes 
size (100mm -
1000mm)
-HDPE Pipes ( 
16mm - 630mm)

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2055
مآخذ مياه إطفاء الحريق 

للمرافق
Facility Fire 
Hydrants

يتم تعريف هذا المنتج 
على انه: نقاط اتصال 
بأنابيب توريد المياه 

الرئيسية تستخدم 
ألغراض إطفاء الحرائق.

This product is 
defined as:  a 
connection point 
to a water main 
line from which 
water may be 
taken for fire 
fighting purposes.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2056

أنظمة الرش باألنابيب 
الجافة: أنابيب الصلب 
األسود بمواصفات (اي 

اس تي ام)

Dry-Pipe Sprinkler 
Systems: Black 
Steel Pipe  ASTM 
A53/A53M Grade 
B Sch 40 

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: أنابيب مياه 

حديدية تستخدم في أنظمة 
الرش الجاف باألنابيب.

هذا المنتج يشمل: 
- أنابيب الصلب األسود 

الملحوم
ال يشمل:

- أنابيب الصلب األسود 
غير الملحوم

This product is 
defined as : Water 
pipe of steel 
nature used for 
dry pipe sprinkler 
systems.
This product 
includes:
-Welded black 
steel pipes
Excludes:
-Seamless black 
steel pipes

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

مواد مكافحة الحرائق21
FIRE 

SUPPRESSION 



2057
 كبائن خراطيم إخماد 

الحرائق
 Fire Hose 
Cabinets

يتم تعريف هذا المنتج 
على انه: صناديق تخزين 
خراطيم إخماد الحريق و 

صماماتها.

This product is 
defined as the 
housing of fire 
hose reels, valves.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Plumbing Fixturesاألدوات الصحية2058

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: هي أدوات يتم 

تركيبها وتوصيلها لتساعد 
في عملية إمداد المياه أو  

تصريفها  في أنظمة 
السباكة ولها استخدامات 

محددة ومختلفة.
هذا المنتج يشمل:

- حنفيات المراحيض و 
المغاسل و مرافق 

االستحمام.
- صنابير دفع المياه 

للمراحيض
- أدوات دفع المياه

- كراسي الحمامات 
وأغطيتها

- األغطية الحامية 
لمواسير تصريف المغاسل 

- أرضيات غرف 
االستحمام 
- مراحيض

- أحواض المغاسل
-غرف االستحمام الفردية

- أحواض المطابخ 

This product is 
defined as : 
devices 
connected to the 
supply side or 
drainage side of a 
plumbing system 
and configured for 
a specific end use.
This product 
Includes: 
- Faucets for 
lavatories 
showers and 
sinks. 
- Faucet-spout 
outlets. 
- Flushers. 
- Toilet seats and 
seat covers
 - Protective 
shielding guards
 - Shower 
receptors.

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2059
عزل مواد السباكة: عزل 

أنابيب السباكة

Plumbing 
Insulation : 
Plumbing pipe 
Insulation

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مواد مستخدمة 

في العزل الحراري 
ألنابيب السباكة لمنع 
التسرب الحراري و 
السوائل الناتجة عن 

التكثف.
هذا المنتج يشمل:

- رغوة عزل األنابيب
- الصوف الصخري

- النسيج المعدني

This product is 
defined as: 
Materials used in 
thermal insulation 
of plumbing piping 
to prevent heat 
transmission 
losses and 
condensation 
dripping.
This product 
includes:
- Foam pipe 
insulation
- Rockwool pipe 
insulation
-Mineral fiber pipe 
insulation

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2060
دعامات ألنابيب السباكة 

والمعدات: دعامات 
ألنابيب السباكة

Supports for 
Plumbing Piping 
and Equipment: 
Supports for 
Plumbing Piping 

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: عناصر مصممة 
لرفع و توزيع الحمل من 
األنابيب إلى هيكل الدعم.

هذا المنتج يشمل: 
-دعامات األنابيب

This product is 
defined as: 
Designed 
elements that is 
meant to hold and 
transfer the load 
from a pipe to the 
supporting 
structures
This product 
includes:
-Pipes supports 

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



2061
صمامات الستخدامات 
مواسير السباكة العامة

General-duty 
valves for 
plumbing piping

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: صمامات 

مستخدمة في تطبيقات 
السباكة العامة ضمن 

حدود المنشأة.
هذا المنتج يشمل:

- صمامات خافضة للضغط
- صمامات من البرونز 
ذات االتجاه الواحد من 

النوع ذي الثقل 
- صمامات من البرونز 

ذات االتجاه الواحد مقاومة 
للجريان 

- صمامات كروية من 
البرونز

-صمامات جلوب من 
البرونز 

-صمامات بوابية من 
الحديد

- صمامات كروية من 
الحديد

- صمامات  فراشية ذات 
نهاية أخدودية من الحديد

This product is 
defined as : 
valves used in 
general plumbing 
applications within 
facility
This product 
includes:
-Pressure 
Reducing Valves
-Bronze lift check 
valves
-Bronze swing 
check
-Bronze ball 
valves
-Bronze globe 
valves
-Iron gate valves
-Iron globe valves
-Iron grooved-end 
butterfly valves

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

أنابيب المياه المحلية2062
Domestic Water 
Piping

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: االنابيب المثبتة 

بداخل المباني لتوصيل 
المياه. االستخدامات 

تشتمل على توصيل المياه 
الباردة و الحارة و كذلك 

سوائل االستخدامات 
الصناعية  المستخدمة في 

أنابيب المياه المحلية.
هذا المنتج يشمل:

- أنابيب وتوصيالت الـ( 
سي بي  في سي) (جميع 

األقطار)
- أنابيب وتوصيالت 

الـ(يو بي في سي) (جميع 
األقطار)

- أنابيب وتوصيالت 
الـ(بي في سي) (جميع 

األقطار)
- أنابيب وتوصيالت 
ال(بي آر آر) (جميع 

األقطار)
- أنابيب الحديد المرنة 

لألحجام ( 100مم - 

This product is 
defined as : The 
piping material to 
be installed inside 
the building for 
water delivery to 
fixtures. The uses 
are inclusive of 
hot and cold water 
delivery pipes and 
industrial liquid 
handling in 
domestic water 
piping
This product 
includes:
-CPVC pipes and 
fittings (all 
diameters)
-UPVC pipes and 
fittings (all 
diameters)
-PVC pipes and 
fittings (all 

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

سخانات المياه الكهربائية2063
Electric Domestic 
Water Heaters

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: سخانات المياه 
الكهربائية لالستخدام في 
المنازل و المرافق العامة

This product is 
defined as 
:Electric Water 
heaters used in 
homes and Public 
places

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2064
أنابيب تصريف مياه 

األمطار للمرفق
Facility Storm 
Drainage Piping

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: األنابيب التي 

تستخدم لنقل مياه األمطار 
من المباني إلى شبكات 

تصريف الصرف الصحي 
أو شبكات السيول 

الرئيسية.
هذا المنتج يشمل:

- أنابيب الحديد الزهر 
(جميع األقطار)

- أنابيب ال (بي في سي) 
(جميع األقطار)

 - أنابيب البالستيك 
الحراري(جميع األقطار) 

- أنابيب ال(يو بي في 
سي) (جميع األقطار)

This product is 
defined as:  Pipes 
that are used for 
conveying storm 
water from 
buildings into 
main 
storm/sewage 
network. 
This Product 
includes:
-Cast Iron Pipes 
(all diameters)
-PVC Pipes (all 
diameters)
 -Reinforced 
Thermosetting 
Raisin Pipes PPR 
(all diameters
-UPVC Pipes (all 
diameters)

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع
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2065
أنابيب الصرف الصحي 

والتهوية
Sanitary Waste 
and Vent Piping

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: األنابيب 

المستخدمة في شبكات 
الصرف الصحي لنقله من 

المباني إلى شبكات 
التصريف الخارجية.

هذا المنتج يشمل:
- أنابيب ال (بي في سي) 

(جميع األقطار)
- أنابيب الحديد المرنة 

لألحجام ( 100مم - 
1000مم)

- أنابيب الحديد الزهر 
(جميع األقطار)

- أنابيب البولي إيثيلين 
لألحجام ( 16مم - 

630مم)

This product is 
defined as :The 
pipes used in 
sewage networks 
for the purpose of 
conveying sewage 
from buildings to 
external 
drainage/sewer 
networks.
This product 
includes:
- PVC Pipes (all 
diameters)
- Ductile Iron 
Pipes size 
(100mm -1000mm)
- Cast Iron Pipes 
(all diameters)
- Polyethylene 
Pipes size (16mm 
- 630mm)

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

أنابيب توزيع مياه المرافق2066
Facility Water 
Distribution Piping

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: األنابيب 

المستخدمة لنقل المياه من 
خط التغذية العام إلى 

حدود االلتقاء مع المبنى.
هذا المنتج يشمل:

- أنابيب الحديد المرنة 
أحجام (100مم -

1000مم)
- أنابيب البالستيك المرنة 
أحجام (16مم - 630مم)

- أنابيب الفايبر جالس 
(إلى 4000مم)

- أنابيب البولي بروبيلين 
(جميع األقطار).

This product is 
defined as: The 
piping material 
used from the 
utility feedline to 
the building 
interface 
boundary point.
This product 
includes:
-Ductile Iron Pipes 
size (100mm -
1000mm)
-PE Pipes Pipes 
size (16mm - 
630mm)
-RTRP  pipes (up 
to 4000 mm 
Diameter Nominal 
DN )
- PolyProbelene 
Pipes (of all 
diameters)

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2067
 خزانات تخزين مياه 

الشرب للمرافق

 Facility Potable-
Water Storage 
Tanks

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: خزان المياه 

المثبت بداخل المبنى أو 
على السطح، أو تحت 

األرض. 
هذا المنتج يشمل:

- خزانات الفايبر جالس ( 
على األسطح، أو مدّعم 

تحت األرض)
- خزانات بالستيكية

This product is 
defined as: The 
storage medium 
to be installed 
inside the 
building, on the 
roof or 
underground for 
water storage. 
This product 
includes:
- Fiber glass tanks 
(on the roof/ 
underground 
reinforced type)
-Plastic tanks (PE)

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2068
وحدات مناولة الهواء 
الخارجية، والمحطات 

المركزية

Packaged, 
Outdoor, Central-
Station Air-
Handling Units

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: وحدات خارجية 
تثبت على أسطح المباني 

بكل سعاتها

This product is 
defined as :  
Packaged 
Outdoor Roof Top 
Units of all 
capacities

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2069
وحدات التكييف القابلة 

لزيادة قدرتها عن طريق 
استخدام وحدات إضافية

Modular Indoor 
Central Station Air 
Handling Units

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: وحدات التكييف 
القابلة لزيادة قدرتها عن 
طريق استخدام وحدات 

إضافية بكل سعاتها

This product is 
defined as: 
Modular AC units 
of all capacities

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



وحدات التبريد المائي2070
Packaged Water 
Chillers

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: وحدات تبريد 

المباني التي تعمل 
بإستخدام المياه إلى قدرة 

200 طن

This product is 
defined as: 
Chillers used for 
building space 
cooling up to 200 
tones

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2071
وحدات التكييف التي 

تشتمل على الكومبرسور 
والمكثف بشكل مدمج

Packaged 
Compressor and 
Condenser Units

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: وحدات التكييف 
الشباكية بكل أحجامها و 

قدراتها.

This product is 
defined as: 
Window A/Cs of 
all capacities

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2072
مجاري الشفط والتهوية 

للمطابخ
Ventilation Hoods

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مجاري الشفط 
والتهوية المستخدمة في 

المطابخ .

 This product is 
defined as: 
Ventilation hoods 
and equipment for  
 kitchens.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

منافذ ومداخل الهواء2073
Air Outlets and 
Inlets

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: منافذ تستخدم 
للسماح بمرور الهواء  
للوصول إلى  الغرف 

والممرات داخل المباني.
هذا المنتج يشمل:
- موزعات الهواء
- منظمات الهواء

- ِشباك التهوية

This product is 
defined as: 
components to 
allow air to pass 
through to a 
space or building. 
This product 
includes:
-Defusers
-Registers
-Grilles

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2074
وحدات التحكم بتدفق 

الهواء
Air Terminal Units 

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: وحدات التحكم 

في تدفق الهواء.
هذا المنتج يشمل:

- وحدات تدفق الهواء 
الثابت   

- وحدات تدفق الهواء 
المتغير

This product is 
defined as : air 
terminal units 
involving heat 
transfer and 
forced air supply.
This product 
includes:
-Constant air 
volume units 
(CAV)
-Variable air 
volume units 
(VAV)

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع
23

مواد التدفئة والتهوية 
والتكييف

HEATING, 
VENTILATING, 

AND AIR 
CONDITIONING 

(HVAC) 



2075
عزل قنوات التكييف: 

العزل لقنوات التكييف و 
التهوية

Duct Insulation : 
HVAC Insulation 
for Ducts 

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مجموعة المواد 
التي تعزل قنوات التكييف 
و التهوية لضمان الحفاظ 

على حرارة و برودة 
الهواء المنتقل.

هذا المنتج يشمل:
- ألواح و لفائف 

الفايبرجالس المعدني

This product is 
defined as: The 
group of materials 
that help to 
ensure that 
heated or cooled 
air will be 
transmitted from 
central air 
equipment to 
working. and 
living spaces
This product 
includes:
-Mineral fiber 
glass insulation 
(roll or board)

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2076
عزل أنابيب التكييف و 
التهوية: العزل ألنابيب 

التكييف و التهوية

HVAC Piping 
Insulation : HVAC 
Insulation for 
Pipes

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: العزل الحراري 

في أنظمة التكييف لمنع 
فقدان و اكتساب الهواء 

المنتقل للحرارة.
هذا المنتج يشمل:

-  عزل معدني معزز 
بالفايبرجالس لألنابيب

This product is 
defined as: 
Thermal insulation 
in air conditioning 
system is 
primarily used to 
reduce heat gain 
or heat loss from 
piping.
This product 
includes:
-Mineral fiber 
glass insulation 
(tube) 

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Hydronic Pipingاألنابيب المائية2077

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: أنابيب مستخدمة 

لتدوير الماء البارد و 
الحار في نظام التكييف 

والتهوية.
هذا المنتج يشمل:

- أنابيب من الحديد 
األسود معزولة مسبقاً 

(جميع األقطار)
- أنابيب معالجة حراريا 

(بي آر تي آر) (جميع 
األقطار)

This product is 
defined as: Piping  
 used to circulate 
chilled or hot 
water within an 
HVAC system.
This product 
Includes: 
-Preinsulated 
Black Steel Pipes 
(of all sizes)
-Preinsulated 
Reinforced 
Thermosetting 
Raisin Pipes PPR 
(of all sizes)

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

مكيفات نظام سبليت2078
Split-System Air-
Conditioners

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: وحدات تكييف 

نظام السبليت (عامودية \ 
أفقية) بكل سعاتها.

This product is 
defined as : Split 
AC units 
(Vertical/Horizontal
) of all capacities

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



2079
قنوات التدفئة والتهوية 
وتكييف الهواء وبطاناتها

HVAC Ducts and 
Casings

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: قنوات أو 

ممرات مستخدمة في تدفئة 
و تبريد و تصريف الهواء 

من األماكن المغلقة .
هذا المنتج يشمل:

- قنوات التكييف و التبريد 
و التهوية من األلمنيوم 

للمختبرات و غرف العزل 
- قنوات التكييف و التبريد 

و التهوية من الحديد 
للمطابخ

- قنوات التكييف و التبريد 
و التهوية من الحديد 
المجلفن لجميع أنواع 

الغرف غير المذكورة 
سابقا.

This product is 
defined as: 
Conduits or 
passages used in 
heating, 
ventilation, and air 
conditioning 
(HVAC) to deliver 
and remove air 
from spaces 
This product 
includes:
-Aluminum HVAC 
ducts, for labs and 
clean rooms
- Black steel 
HVAC ducts, for 
kitchen exhaust
-Galvanized steel 
HVAC ducts, for 
all other rooms

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

محوالت الجهد المتوسط2080
Medium Voltage 
Transformer

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: المعدات 

الرئيسية لتخفيض الجهد 
الكهربائي المتوسط لجهد 

كهربائي أقل لالستعماالت 
التجارية و التعليمية و 

الصناعية. كذلك باإلمكان 
استخدامها لتخفيض الجهد 

من الجهد المتوسط 
(1000 فولت إلى 69 
كيلو فولت) إلى الجهد 

المنخفض
- محوالت الجهد المتوسط 

المعزولة بالغاز

This product is 
defined as: The 
equipment 
primarily for use in 
stepping down 
medium voltage 
power (1000 V to 
69 KV) to a lower 
operating voltage 
for commercial, 
institutional or 
industrial 
applications. 
- Gas-Insulated 
medium voltage 
transformer

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

مركز التحكم بالمحركات2081
Motor Control 
Centers

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: عبارة عن تجمع 

للتحكم ببعض أو كل 
المحركات الكهربائية في 

منطقة مركزية.

This product is 
defined as: an 
assembly to 
control some or all 
electric motors in 
a central location.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2082
تركيبات الموصل المغلقة 

للجهد المنخفض

Low-Voltage 
Enclosed Bus 
Assemblies

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: قناة كهربائية 
تحمل موصل كهربائي 

واحد أو أكثر إلمداد دائرة 
كهربية واحدة أو أكثر 

بالطاقة.
هذا المنتج يشمل:

- مسار نقل كهربائي

This product is 
defined as: a duct 
carrying a 
conductor or a 
group of 
conductors to 
feed two or more 
circuits.
This product 
includes: 
-Electrical Busbars

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



2083
كابالت الطاقة الكهربائية 

متوسطة الجهد
Medium Voltage 
Cables

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: كابالت تستخدم 
لتوزيع و تحويل الطاقة 

في البنية التحتية. هذه 
الكابالت مصنفة لتحمل 

جهد كهربائي بمقدار بين 
1000 فولت إلى 69 

كيلو فولت.

This product is 
defined as: a 
cable used for 
power distribution 
and transmission 
in infrastructure. 
These cables 
have a voltage 
rating from 1000 
V to 69 KV.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Switchboardلوحة المفاتيح2084

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: جهاز يستخدم 
لتوجيه التيار الكهربائي 

من مصدر أو أكثر إلمداد 
عدة مناطق أصغر 

بالكهرباء.

This product is 
defined as: a 
device that directs 
electricity from 
one or more 
sources of supply 
to several smaller 
regions of usage.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

مفاتيح الجهد المنخفض2085
Low Voltage 
Switchgear

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: معدات للتحويل 

تستخدم في عمليات نقل و 
حماية شبكات التوزيع 
الكهربائي  ذات جهد 

يصل إلى 1000 فولت.

This product is 
defined as: a 
switching 
equipment used in 
the transmission 
and protection of 
the low voltage 
distribution 
networks up to 
1000 V.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

محول الجهد المنخفض2086
Low Voltage 
Transformer

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: المعدات 

المستخدمة في تخفيض 
الحهد الكهربائي المنخفض 

إلى مستويات أكثر 
انخفاضا. تتعامل مع 

جهود تصل إلى 1000 
فولت.

- محوالت الجهد 
المنخفض المعزولة بالغاز

This product is 
defined as: an 
equipment that is 
used to reduce 
low voltage (up to 
1000 V) to lower 
values.
- Gas-Insulated 
low voltage 
transformers

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



Lighting Fixturesتركيبات اإلضاءة2087

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: األجهزة 

الكهربائية التي تحتوي 
على مصابيح كهربائية 

توفر اإلضاءة.
هذا المنتج يشمل:

-تركيبات اإلضاءة الداخلية
- تركيبات اإلضاءة 
الخارجية - (أعمدة 

اإلضاءة - إضاءة بوالرد)
باستثناء:

- الثريات ومصابيح 
الديكور

- تركيبات اإلضاءة 
الخارجية (المصابيح)

This product is 
defined as:  
electrical devices 
that contain 
electric lamps that 
provides 
illumination.
This product 
includes: 
-Interior Lighting 
Fixtures. 
- Exterior lighting 
Fixtures - (Poles - 
Bollard lighting)
Excludes: 
- Chandeliers and 
decorative light 
fixtures
- Exterior lighting 
Fixtures - lamps

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Wiring Devicesأجهزة التوصيل2088

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مفاتيح اإلضاءة 

ومقابس الكهرباء.
هذا المنتج يشمل:
-مفاتيح اإلضاءة

- مقابس الكهرباء

This product is 
defined as: the 
lighting switches 
and power 
sockets and 
receptacles.
This product 
includes: 
-Lighting Switches 
- Power Sockets

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

محطات فرعية2089

Substations 
(Distribution 
substation/Second
ary substations)

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مجموعة من 

المعدات التي تحّول الجهد 
الكهربائي من المتوسط 

إلى المنخفض.

This product is 
defined as: a set 
of equipment 
transforms 
voltage from 
medium to low.

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2090
حامالت الكابالت لألنظمة 

الكهربائية
Cable Trays for 
Electrical Systems

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: هيكل صلب 

لحمل الكابالت الكهربائية، 
بالعادة له شكل سلّم و 

مفتوح في األعلى لتيسير 
عمل التغييرات و الصيانة.

This product is 
defined as: a rigid 
structure to 
support electric 
cables; a type of 
raceway, normally 
having the 
appearance of a 
ladder and open 
at the top to 
facilitate changes.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

 ELECTRICALالكهربائيات26



2091
قنوات وصناديق لألنظمة 

الكهربائية

Raceway and 
Boxes for 
Electrical Systems

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: األنابيب 

والتوصيالت وصناديق 
الكابالت المستخدمة 

لحماية الكابالت واألسالك 
من الصدمات الميكانيكية.

هذا المنتج يشمل:
-قنوات كهربائية

-مسارات األسالك 
الكهربائية

-صناديق الكهرباء

This Product is 
defined as: The 
tubing and 
surface raceways 
and boxes that is 
used for cable 
pulling and 
termination 
providing a 
protection for the 
cables and wires 
from mechanical 
shock.
This product 
includes:
- Electrical 
conduits
- Electrical 
raceway
- Electrical boxes

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2092
مواد تأريض وربط 
لالنظمة الكهربائية

Grounding and 
Bonding for 
Electrical Systems

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: كابالت تأريض 

معزولة

This product is 
defined as: Bare 
Copper and 
Insulated 
Grounding cables 

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2093
التحكم بجهد كابالت 

الطاقة الكهربائية: كابالت 
التحكم

Control-Voltage 
Electrical Power 
Cables : Control 
Cables

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: كابالت 

مستخدمة في توزيع 
إشارات التحكم ذات الجهد 

المنخض

This product is 
defined as: 
Cables used for 
distribution of 
control signals 
that are of low 
voltages nature.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2094
كابالت الطاقة الكهربائية 

منخفضة الجهد

Low Voltage 
Electrical Power 
Cables

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: كابالت تستخدم 

إلمداد المناطق السكانية و 
المنشأت الصناعية 

الصغيرة بالطاقة. هذه 
الكابالت لديها قدرة تحمل 

تصل إلى 1000 فولت.
هذا المنتج يشمل:

- كابالت الجهد الكهربائي 
المنخفض

- أسالك المنشأت و المباني

This product is 
defined as: a 
cable used for 
power supply in 
domestic and light 
industrial settings. 
These cables 
have a voltage 
rating up to 1000 
V.
This product 
includes: 
-Electrical LV 
cables 
-Building Wires

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

مفاتيح الجهد المتوسط2095
Medium Voltage 
Switchgear

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: معدات تحويل 

تستخدم في عمليات نقل و 
حماية شبكات التوزيع 

الكهربائي.ذات جهد 
كهربائي من 1000 فولت 

إلى 69 كيلو فولت.

This product is 
defined as: a 
switching 
equipment used in 
the transmission 
and protection of 
the medium 
voltage 
distribution 
networks from 
1000 V to 69 KV.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



Panel Boardsلوحة التوزيع2096

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: عنصر من نظام 

الإلمداد الكهربائي يقوم 
بتوزيع القدرة الكهربائية 

لتغذية دوائر كهربائية 
أصغر.

This product is 
defined as: a 
component of an 
electricity supply 
system that 
divides an 
electrical power 
feed into 
subsidiary circuits.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Lead acid batteriesبطاريات رصاص حمضية2129

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: بطارية رصاص 

حمضية المستخدمة في 
السيارات والشاحنات 
واالليات وبطاريات 
االستخدام البحري 

والصناعي

This product is 
defined as: Lead 
acid battery used 
in cars, trucks, 
machinery, marine 
and industrial use 
batteries

10%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Electric Motorالمحركات الكهربائية2141

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: محركات 

كهربائية ثالثية الطور 
بتيار متردد (فوق 0.75 

كيلو وات وال تزيد عن 
75 كيلو وات)

This product is 
defined as:AC 3-
phase electric 
motors(above 
0.75kW and not 
exceeding 75kW)

30%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Vehicle batteriesبطاريات مركبات2154

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: البطاريات 

المستعملة في المركبات 
لبدء حركة المحركات 
ذات االحتراق الداخلي

This product is 
defined as: 
Batteries used in 
vehicles to start 
internal 
combustion 
engines

30%25/Dec/2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



مفاتيح فائقة الجهد2156
Extra High 

Voltage 
Switchgear

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: معدات تحويل 

تستخدم في عمليات نقل و 
حماية شبكات التوزيع 
الكهربائي.ذات الجهد 

الكهربائي الفائق من 145 
كيلو فولت إلى 420 كيلو 

فولت.
هذا المنتج يشمل:

- مفاتيح الجهد العالي 
المعزولة بالغاز

This product is 
defined as: a 
switching 
equipment used in 
the transmission 
and protection of 
the Extra-high 
voltage 
distribution 
networks from 145 
KV to 420 KV.
This product 
includes :
- Gas-Insulated 
high voltage 
switchgear

30%25/Dec/2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Gas circuit breakerالقواطع الكهربائية الغازية2157

قاطع كهربائي الذي يتم 
فيه قطع التدفق الكهربائي 
بغاز خاص مثل SF6 أو 

أي غاز خامل كوسيط 
إلطفاء القوس الكهربائي.

Circuit breaker in 
which cutoff of 
electrical flow is 
achieved with 
special gas such 
as SF6, that is, an 
inert gas, as an 
arc extinguishing 
medium.

30%25/Dec/2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2097
شبك و إطارات لمداخل 

شبكة تصريف مياه 
األمطار و السيول

Gratings and 
Frames for 
Stormwater 
Drainage Inlets

يتم تعريف هذا المنتج 
على انه: الشباك المعدنية 

و الهياكل التي تستخدم في 
تصريف مياه األمطار و 
السيول بمختلف أشكالها: 

مسطحة، مقوسة و مجوفة 
و غيرها من األشكال 

المختلفة.
هذا المنتج يشمل:

- اإلطارات والشباك من 
األلمنيوم 

- اإلطارات والشباك من 
النحاس األصفر

- اإلطارات والشباك من 
الحديد 

- اإلطارات والشباك من 
الفايبرجالس

This product is 
described as: The 
gartings and 
frams of differnent 
construction from 
flat, concave, 
atrium type, and 
various shapes of 
gratings types for 
stormwater inlets.
This product 
includes:
- Aluminum 
Gratings and 
Frames
- Brass Gratings 
and Frames
- Steel Gratings 
and Frames
- Fiber Gratings 
and Frames

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2098
أنابيب تصريف مياه 

األمطار المدفوعة بالقوة
Storm Water 
Force main Piping

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: أنابيب ضغط 

عالي لتصريف و نقل مياه 
األمطار بالقوة.

هذا المنتج يشمل:
- األنابيب البالستيك 

المعالج حراريا (جميع 
األقطار) 

- أنابيب البولي إيثيلين و 
البالستيك الصلب بأقطار 

(16مم - 630مم)
- األنابيب المدعمة 

بالفايبرجالس (جميع 
األقطار) 

- األنابييب اإلسمنتية و 
أنابيب الخرسانة المسلحة 

(جميع األقطار) 
- أنابيب الطين المزجج 
للخدمات العامة (جميع 

األقطار)

This product is 
described as: 
High pressure 
pipes for force 
storm piping 
systems.
This product 
includes:
- Thermoplastic  
pipes (PVC pipes) 
(of all diameters)
- Polyethylene 
pipes (PE and 
HDPE) Dia size : 
(16mm - 630mm)
- Fiberglass-
Reinforced Plastic 
pipes (of all 
diameters)
- Concrete Pipes 
and Concrete 
Reinforced pipes 
(of all diameters)
- Vitrified Clay 

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



قنوات مياه السيول2099
Storm Water 
Culverts

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: قنوات تستخدم 
في جمع مياه األمطار و 

العواصف.
هذا المنتج يشمل:

- القنوات و الصناديق 
الخرسانية

- صناديق قنوات الجداول

This product is 
described as: 
Channels/trenches 
 used for the 
collection of storm 
water.
This product 
includes:
- Concrete 
Channels culvert 
and boxes
- Box Culvert 
Headwalls

15%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2100
أنابيب تصريف مياه 

السيول بالجاذبية
Storm Water 
Gravity Piping

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: أنابيب ألنظمة 

تصريف مياه السيول 
بالجاذبية.

هذا المنتج يشمل:
- أنابيب اللدائن الحرارية 

(األنابيب البالستيكية) 
(جميع األقطار)

- أنابيب البولي ايثيلين 
(بي إي و إتش دي بي إي 
)  بأقطار (16مم -  630 

مم)
- األنابيب البالستيكية 

المقواة باأللياف الزجاجية 
(جميع األقطار)

- المواسير الخرسانية 
واألنابيب الخرسانية 

المسلحة (جميع األقطار)
- األنابيب االمصنوعة من 

الطين المزجج (جميع 
األقطار)

This product is 
described as: 
Pipes for gravity 
storm piping 
systems.
This product 
includes:
- Thermoplastic  
pipes (PVC pipes)  
 (of all diameters)
- Polyethylene 
pipes (PE and 
HDPE) Dia size : 
16mm - 630mm
- Fiberglass-
Reinforced Plastic 
pipes  (of all 
diameters)
- Concrete Pipes 
and Concrete 
Reinforced pipes 
(of all diameters)
-Cementitious 
Pipes  (of all 

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2101
خزانات التخلص من 

المياه في الموقع

Onsite 
Wastewater 
Disposal Tanks

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: الخزانات 

المستخدمة في التخلص 
من المياه في الموقع.

هذا المنتج يشمل:
- خزانات الصرف 
الصحي الخرسانية

- خزانات الصرف 
الصحي من الفايبرجالس

- خزانات الصرف 
الصحي من البولي إيثيلين

This product is  
described as: 
Tanks used to 
hold the 
wastewater 
disposal.
This product 
includes:
- Concrete Septic 
Tanks
- Fiberglass 
Septic Tanks
- Polyethylene 
Septic Tanks

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

مواسير الصرف الصحي2102
Sanitary 
Sewerage Piping

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: األنابيب 

المستخدمة في عملية 
الصرف الصحي.
هذا المنتج يشمل:

- أنابيب المرافق من 
البالستيك الحراري 
(أنابيب بي في سي) 

(جميع األقطار)
- أنابيب المرافق من 

البولي إيثيلين  (بي إي و 
اتش دي بي إي) بأقطار 

(16مم - 630 مم)
- األنابيب البالستيكية 

المقواة باأللياف الزجاجية 
(جميع األقطار)

- المواسير الخرسانية 
واألنابيب الخرسانية 

المسلحة (جميع األقطار)
- أنابيب المرافق 

المصنوعة من السيراميك 
(جميع األقطار)

- األنابيب االمصنوعة من 
الطين المزجج (جميع 

This product is 
described as: 
Pipes used for the 
sanitary waste.
This product 
includes: 
- Thermoplastic 
Utility pipes (PVC 
pipes)   (of all 
diameters)
- Polyethylene 
Utility pipes (PE 
and HDPE) Dia 
size : 16mm - 
630mm
- Fiberglass-
Reinforced Plastic 
pipes (of all 
diameters)
- Concrete Pipes 
and Concrete 
Reinforced pipes  
(of all diameters)
- Ceramic Utility 

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



2103
خزانات تخزين مياه 

المرافق
Water Utility 
Storage Tanks

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه:  خزانات تخزين 

المياه لمنشأة أو موقع 
منفرد أو مرافق متعددة 
للمياه المعالجة أو مياه 

األمطار التي يتم جمعها.
هذا المنتج يشمل:

- خزانات المياه الصلب 
الكروية المرتفعة 

- خزانات تخزين المياه 
الصلب األرضية

- خزانات مياه خرسانية 
مسبقة اإلجهاد األرضية

- خزانات الخرسانة 
المسلحة األرضية
- خزانات المياه 

الخرسانية تحت األرض
- خزانات البولي ايثيلين 

تحت االرض
- خزانات األلياف 

الزجاجية تحت األرض
- خزانات البالستيك تحت 

األرض

This product is 
defined as: water 
storage tanks for 
single facility or 
site or multiple 
facilities for 
treated water or 
rain water 
harvesting.
The products 
includes:
- Elevated 
Spheroid Steel 
Water Storage 
tanks
- Ground level 
Steel water 
storage tanks
- Ground level 
prestressed 
concrete water 
tanks
- Ground level 
reinforced 

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

أنابيب نقل المياه للمرافق2104
Water Utility 
Transmission 
Piping

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: المنتجات 

المشمولة هي جميع مواد 
األنابيب المستخدمة 

لتوزيع المياه ونقلها من 
مصادر المرافق.
هذا المنتج يشمل:

- أنابيب الحديد المرنة  
بأقطار (100مم -

1000مم)
- أنابيب الصلب مع العزل 

(جميع األقطار)
- أنابيب المرافق من 
البالستيك الحراري 
(أنابيب بي في سي) 

(جميع األقطار)
- أنابيب المرافق من 

البولي إيثيلين  (بي إي و 
أتش دي بي إي) 

بأقطار(16مم - 630مم)
- األنابيب البالستيكية 

المقواة باأللياف الزجاجية 
(جميع األقطار)

- المواسير الخرسانية 

This product is 
defined as: The 
products covered 
are all piping 
material used for 
the water 
distribution and 
transmission from 
utility sources.
This product 
includes: 
- Ductile Iron 
Utility pipes Dia 
sizes (100mm -
1000mm)
- Pre-insulated 
Steel Pipes (all 
dia sizes)
- Thermoplastic 
Utility pipes (PVC 
pipes) (all dia 
sizes)
- Polyethylene 
Utility pipes (PE 

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2105
كابالت الطاقة الكهربائية 

عالية الجهد : كابالت 
الجهد العالي

High-Voltage 
Transmission 
Wiring : High 
Voltage Cables 

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: كابل يستخدم 
لنقل الطاقة الكهربائية 

ذات الجهد العالي. يشتمل 
الكابل على موصل 

وعازل ، وهو مناسب 
للتشغيل فوق األرض 
وتحت األرض. هذه 

الكابالت لها معدل جهد 
يتراوح من 110 كيلو 
فولت إلى 230 كيلو 

فولت.

This product is 
defined as: a 
cable used for 
electric power 
transmission of 
high voltage. the 
cable includes a 
conductor and 
insulation, and is 
suitable for being 
run above and 
underground. 
These cables 
have a voltage 
rating from 110 
KV to  230 KV.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Manholes فتحات المجاري2106

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: الحفر التي يتم 

بناؤها ودفنها تحت 
األرض والتي تتيح 

الوصول لفحص وصيانة 
شبكات المرافق المختلفة.

هذا المنتج يشمل:
- مانهوالت خرسانية

- مانهوالت مصنوعة من 
األلياف الزجاجية

This product is 
defined as: Pits 
constructed and 
to be buried 
underground that 
provides access 
for the inspection 
and maintenance 
of various utility 
networks.
This product 
includes:
- Concrete 
Manholes
- Fiberglass 
Manholes

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



هياكل المرافق المعدنية2107
Metallic Casting 
for Utility Structure

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: المنتجات 

المصنوعة من المعدن 
لدعم هيكل المرافق.

هذا المنتج يشمل:
- أغطية معدنية لفتحات 

المانهوالت
باستثناء:

الدرج المعدني لفتحات 
المانهوالت

This product is 
defined as: 
Products made of 
metal to support 
utility structure
This product 
includes:
-  Metal covers for 
manholes
Excludes:
-Metallic steps for 
manholes

30%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2108
تخزين المواد القابلة 

لالشتعال
Hydrocarbon 
Storage

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: خزانات تستخدم 

لتخزين الكميات الكبيرة 
من السوائل والغازات 

الهيدروكربونية لمنشأة أو 
موقع واحد.

هذا المنتج يشمل:
- خزانات تخزين وقود 

المرافق
باستثناء:

- الخزانات المخصصة 
لألغراض الصناعية

This product is 
defined as: 
Storage tanks for 
bulk storage of 
hydrocarbon 
liquids and gases 
for a single facility 
or site.
This product 
includes: 
-Facility fuel 
storage tanks
Exclude:
-Storage tanks for 
industrial 
purposes.

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

مفاتيح الجهد العالي2109
High Voltage 
Switchgear

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: معدات تحويل 

تستخدم في عمليات نقل و 
حماية شبكات التوزيع 
الكهربائي.ذات الجهد 

الكهربائي العالي من 69 
كيلو فولت إلى 145 كيلو 

فولت.
هذا المنتج يشمل:

- مفاتيح الجهد العالي 
المعزولة بالغاز

This product is 
defined as: a 
switching 
equipment used in 
the transmission 
and protection of 
the high voltage 
distribution 
networks from 69 
KV to 145 KV.
This product 
includes :
- Gas-Insulated 
high voltage 
switchgear

25%7-May-2020
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

7136

كابالت الطاقة الكهربائية 
ذات الجهد العالية جداً : 

أسالك معلقة لنقل الحركة 
ذات احمال الجهد العالي 

جداً 

Extra-High-
Voltage 
Transmission 
Wiring : Overhead 
Extra High 
Voltage 
Transmission Wire

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: كبل يستخدم لنقل 

الطاقة الكهربائية ذات 
الجهد العالي للغاية. 

يحتوي الكبل على موصل 
وعازل، ومناسب للتشغيل 

فوق سطح األرض. هذه 
الكابالت لها معدل جهد 

أعلى من 230 كيلو فولت.
هذا المنتج يشمل:

- الموصالت العلوية من 
األلومنيوم

This product is 
defined as: a 
cable used for 
electric power 
transmission of 
extra-high 
voltage. the cable 
includes a 
conductor and 
insulation, and is 
suitable for being 
run above ground. 
These cables 
have a voltage 
rating above  230 
KV.
This product 
includes: 
-Aluminum 
Overhead 
Conductors

25%9-Dec-2019
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

 UTILITIES الخدمات والمرافق33



أبراج نقل وتوزيع الكهرباء2112
Electrical Utility 
Towers

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: أبراج حديدية 
مجلفنة وهياكل حديدية 

شبكية مستخدمة في 
خطوط نقل الطاقة 

الكهربائية ذات جهد من 
110 إلى 600 كيلو فولت

This product is 
defined as: 
Galvanized iron 
towers, grill iron 
structures used in  
110-600 kV power 
transmission lines.

15%22-Jul-2020
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2113
أعمدة نقل وتوزيع 

الكهرباء
Electrical Poles

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: أعمدة حديدية 

مجلفنة مستخدمة في 
خطوط نقل الطاقة 

الكهربائية بجهد 35- 
135 كيلو فولت

This product is 
defined as: 
Galvanized iron 
Poles, grill iron 
structures used in  
35-135 kV power 
transmission lines.

15%22-Jul-2020
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2115
محوالت الطاقة الكهربائية 

ذات الجهد العالي
High-Voltage 
Transformers

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: محوالت 

كهربائية بعوازل زيتية 
ذات جهد عالي و قدرة 

تزيد عن 10,000 كيلو 
فولت أمبير وتصل إلى 
100,000 كيلو فولت 

أمبير

This product is 
defined as:  High 
Voltage power  
Transformers Oil 
immersed  above 
10,000 kVA and 
up to 100,000 kVA 

30%14-Jul-2021
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

أبراج وأعمدة االتصاالت2117
Communication 
Poles and Towers

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: أبراج وأعمدة 

معدنية ذات الحجم الكبير 
مصممة لدعم هوائيات 

االتصاالت والبث 
هذا المنتج يشمل:

- أبراج اإلتصاالت 
المدعومة ذاتيا والمسندة

 - أعمدة اإلتصاالت 
المعدنية

This product is 
defined as: large 
scale metallic 
towers and poles 
designed to 
support 
communication 
and 
broadcasting 
antennas.
This product 
includes:
- Self Supported 
and Guyed Mast 
Towers
- 
Telecommunicatio
n Monopoles

10%14-Jul-2021
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



Water Pumpsمضخات مياه2125

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: آلة تستخدم 

لزيادة ضغط الماء من 
أجل نقله من نقطة إلى 

أخرى.

This product is 
defined as: A 
machine used to 
increase the 
pressure of water 
in order to move it 
from one point to 
another.

30%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Sewage pumpsمضخات صرف صحي2126

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه:  المضخات 

المستخدمة لزيادة ضغط 
ونقل مياه الصرف 
الصحي وما شابهها

This product is 
defined as: pumps 
used to increase 
the pressure and 
transfer waste 
water and sewage.

30%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Fire pump setsأطقم مضخة الحريق2127

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مضخة الحريق 

أحد أجزاء نظام إمداد 
المياه في نظم مكافحة 

الحرائق وتعمل بالكهرباء 
أو الديزل

This product is 
defined as: A fire 
pump is a part of 
the water supply 
system in 
firefighting 
systems and is 
powered by 
electricity or diesel

30%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

2128
مكبس للنفايات (ثابت 

–متحرك)
Waste compactor

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: آلة تقوم بضغط 

النفايات في حاوية .

This product is 
defined as: A 
machine that 
compresses 
waste into a 
container.

10%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



أعمدة أنظمة الكاميرات2130
Camera systems 
poles

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: أعمدة  معدنية 

تستخدم لحمل معدات 
الخدمات.

هذا المنتج يشمل:
- أعمدة أنظمة الكاميرات

This product is 
defined as: Metal 
poles used to 
carry utility 
equipment.
This product 
includes:
Camera systems 
poles.

10%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Siren polesأعمدة صفارات اإلنذار2131

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: أعمدة  معدنية 

تستخدم لحمل معدات 
الخدمات.

هذا المنتج يشمل:
-أعمدة صفارات اإلنذار

This product is 
defined as: Metal 
poles used to 
carry utility 
equipment.
This product 
includes:
- siren poles

10%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Traffic light polesأعمدة إشارات المرور2132

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: أعمدة  معدنية 

تستخدم لحمل معدات 
الخدمات.

هذا المنتج يشمل:
-أعمدة إشارات المرور

This product is 
defined as: Metal 
poles used to 
carry utility 
equipment.
This product 
includes:
Traffic light poles

10%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

مضخات غاطسة2153
Submersible 

pumps

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: المضخات التي 
يتم غمر جسمها بالكامل 
أو جزء منه في السائل 

المراد ضخه

This product is 
defined as: 
Pumps which its 
assembly is 
submerged in the 
fluid to be pumped

30%25/Dec/2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



2114
الكيابل والموصالت 

المعدنية والمصنوعة من 
األلياف الضوئية

Metallic and Fiber-
Optic 
Communication 
Cabling and 
Connectors

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: اسالك يتم 

استخدامها لربط وإنشاء 
دائرة بيانات حيث يتم 

تصنيع هذه الموصالت أو 
تكوينها ليتم استخدامها 

إليصال البيانات 
والتطبيقات السمعية 

والبصرية
هذا المنتج يشمل:

أنواع المستخدمة في خدمة 
االتصاالت المباشرة 

وخطوط التوصيل 
الرئيسية وخطوط النقل 

مع جميع المزودين 
ومقدمي الخدمات :

عدد األلياف (864-1) :
كابالت األلياف الضوئية 

(قنوات خارجية غير 
المعدنية)

كابالت األلياف الضوئية 
(مدفونة خارجية غير 

معدنية)
كابالت األلياف الضوئية 

This product is 
defined as: 
Cables used to 
connect and 
create a data 
circuit in which 
those connectors 
are manufactured 
in order to deliver 
data and audio-
visual applications.
This product 
includes:
Types used in 
direct 
telecommunication 
 service, main 
connection lines, 
and transmission 
lines with all 
military, providers, 
and sub- 
providers:

25%22-Jul-2020
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Gate Valvesالصمامات البوابية2118

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه :  صمام ذو 

بوابة لعزل  تدفق 
السوائل. يتم استخدامه 

لتطبيقات المياه والصرف 
الصحي.

هذا المنتج يشمل :
- الفئات إلى فئة 2500 

ومقاس حتى 2 بوصة.
- فئة 150 ومقاس حتى 

24 بوصة
- فئة 300 ومقاس حتى 

6 بوصة

This product is 
defined as: A 
valve with a gate 
to shut off the flow 
of liquids used for 
water and 
wastewater 
applications.
This product 
includes:
- ANSI Class Up 
to 2500, Size Up 
to 2" inches
- ANSI Class 150, 
Size Up to 24 " 
inches
- ANSI Class 300, 
Size Up to 6 " 
inches

10%14-Jul-2021
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Ball Valvesالصمامات الكروية2119

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: صمام عزل يتم 

استخدامه  لتنظيم تدفق 
السوائل أو الغاز باستخدام 
كرة دائرية الحركة تحتوي 

على تجويف كامل.
هذا المنتج يشمل:

- الفئات إلى فئة 1500 
ومقاس حتى 8 بوصة.

- فئة 300 ومقاس حتى 
12 بوصة.

This product is 
defined as: A 
shut-off valve 
used to control 
the flow of liquid 
or gas by a rotary 
ball having full 
bore.
This product 
includes: 
- ANSI Class Up 
to 1500, Size Up 
to  8" inches
- ANSI Class 300, 
Size Up to 12 " 
inches

10%14-Jul-2021
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Check Valvesصمامات عدم رجوع2120

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: صمام عدم 

رجوع يتم استخدامه في 
تطبيقات المياه والصرف 

الصحي والغاز.
هذا المنتج يشمل:

- الفئات إلى فئة 2500 
ومقاس حتى 2 بوصة.

- فئة 300 ومقاس حتى 
4 بوصة.

This product is 
defined as: Non 
return valve for 
water and waste 
water and gas 
applications.
This product 
includes:
- ANSI Class Up 
to 2500, Size Up 
to 2" inches.
- ANSI Class 300, 
Size Up to 4 " 
inches

10%14-Jul-2021
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

روابط العمليات40
Process 

Interconnections



Globe Valvesصمامات جلوب2121

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: صمام خانق يتم 
استخدامه لمنع أو بدء أو 

تنظيم حركة التدفق للسائل 
أو الغاز المار من خالل 

األنبوب.  
هذا المنتج يشمل: 

- الفئات إلى فئة 2500 
ومقاس حتى 2 بوصة.

- فئة 300 ومقاس حتى 
2 بوصة.

This product is 
defined as: A 
throttle valve used 
to stop, start or 
regulate the flow 
of a liquid or gas 
through the pipe 
in either directions.
This product 
includes: 
- ANSI Class Up 
to 2500, Size Up 
to 2" inches.
- ANSI Class 300, 
Size Up to 2" 
inches

25%14-Jul-2021
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Butterfly Valvesصمامات فراشية2122

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: صمام فراشة  

يتم استخدامه في منع وبدء 
اوتنظيم التدفق. 

هذا المنتج يشمل:
-  مركزي، فئة 150 

ومقاس حتى 60 بوصة
-  مزدوج، فئة 600 

ومقاس حتى 14 بوصة

This product is 
defined 
as:rotational 
motion valve, that 
is used to stop, 
stop, and regulate 
flow of liquid or 
gas.
This product 
includes:
- Centric, ANSI 
Class 150, Size 
Up to  60" inches
- Double-
Eccentric, ANSI 
Class 600, Size 
Up to  14" inches

25%14-Jul-2021
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

11
اآلالت والمعدات 

واألجهزة الكهربائية
Residential 
Equipment

Fansمراوح الشفط الكهربائية2124

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مروحة شفط 

وتهوية تعمل عن طريق 
سحب الهواء من الداخل 

وطرده للخارج

This product is 
defined as: Fan 
for ventilating an 
interior by drawing 
air from the 
interior and 
expelling it outside

15%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Semi trailerنصف مقطورة2137

يعرف هذا المنتج بأنه: 
نوع من المقطورات تم 

تصميمه ليتم ربطه 
بمركبة قطر بحيث يكون 
الجزء األكبر من الوزن 
اإلجمالي على المقطورة.

هذا المنتج يشمل:
- المقطورات الخاصة 

بنقل المياه.
- المقطورات الخاصة 

بنقل الزيت أو النفط الخام 
وما إلى ذلك.

This product is 
defined as: A type 
of trailer that is 
designed to be 
attached to a 
towing vehicle so 
that the greater 
part of the total 
weight is on the 
trailer.
This product 
includes:
- Water trailers.
- Trailers for 
transporting oil or 
crude oil, etc.

30%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع



2138
مقطورات ذات عربات 

مسطحة
Flatbed trailers

يتم تعريف هذا المنتج 
على أنه: مقطورة ذات 

سطح مفتوح ليس له سقف 
أو جوانب.

This product is 
defined as: a 
typical open deck 
trailers that has 
no roof nor sides. 

30%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Dump trailerمقطورة تفريغ2139

يعرف هذا المنتج بأنه: 
مقطورة تستخدم لنقل 

وتفريغ الحصى أو الرمل 
أو الفحم ، وعادة ما يتم 

ربطها بشاحنة سحب.

This product is 
defined as: A 
trailer used to 
carry and dump 
gravel, sand or 
coal.It is usually 
linked to a tow 
truck.

30%15-Sep-2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

23
مواد التدفئة والتهوية 

والتكييف

HEATING, 
VENTILATING, 

AND AIR 
CONDITIONING 

(HVAC)  

قنوات عزل2145
Thermal 
Insulation Sleeving

قنوات عزل مواسير 
التكييف

AC Pipe Insulation10%25/Dec/2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Photovoltaic cellsالخاليا الشمسية2151

جهاز إلكتروني يولد 
الكهرباء عند تعرضه 
للفوتونات أو جزيئات 

الضوء. هذا البند يشمل:
- ألواح الطاقة الشمسية

يستثنى من هذا البند:
-ألواح الطاقة الشمسية  
المستخدمة في محطات 

إنتاج الطاقة الشمسية التي 
تتجاوز سعتها اإلنتاجية 

50 ميجا وات.

An electronic 
component that 
generates 
electricity when 
exposed to 
photons, or 
particles of light. 
This item includes:
-Solar PV 
Panel/modules
This item exclude: 
-Solar PV 
Panel/modules 
used for 
Photovoltaic 
power station with 
installed capacity 
more than 50 
Megawatt

15%25/Dec/2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

Diesel Generatorsمولدات الديزل2152

مولدات كهربائية تزيد 
قدرتها عن 375 كيلو 

فولت أمبير حتى 2000 
كيلو فولت امبير

مولدات كهربائية تزيد 
قدرتها عن 75 كيلو فولت 

أمبير حتى 375 كيلو 
فولت امبير

مولدات كهربائية التزيد 
قدرتها عن 75 كيلو فولت 

أمبير

Diesel Generator 
Set rated above 
375KVA up to 
2000 KVA
Diesel Generator 
Set rated above75 
KVA up to 375 
KVA
Diesel Generator 
Set rated below 
75 KVA

10%25/Dec/2022
ال يشترط وجود خط 

أساس للمصنع

توليد الطاقة الكهربائية48
Electrical Power 

Generation

Trucksالنقل والخدمات اللوجستية41


