
هیئة التقییس لدول مجلس 

  التعاون لدول الخلیج العربیة

GSO 

TC143307-01 

  )2القائمة ( - الالئحة الفنیة الخلیجیة لألجهزة والمعدات الكهربائیة منخفضة الجهد

 

 

2014 أغسطس 06) بتاريخ: 1( اإلصدار         2 1 من    ةـحـفـص 

  )2(رقم  مةضمن القائ األجهزة واملعدات الكهربائية
 )20( رقم طبقا للمادة ) من الالئحة4( رقم التي تخضع إلجراء تقويم المطابقة المفصل في الملحقو

 HS code Product name اسم المنتج سلمسل

 00 51 14 84 المنزلیة الكهربائیة هواءالمراوح   .1
84 14 59 00 

Domestic Electrical Fans 

2.  

ثالجات (برادات) ومجمدات (فریزرات) وغیرها من آالت ومعدات 
  3قدم 30وأجهزة التبرید أو التجمید المنزلیة حتى 

84 18 10 00 
84 18 21 00 
84 18 29 00 
84 18 30 00 
84 18 40 00 

Refrigerators, freezers and other refrigerating or 

freezing equipment 

3.  

أجهزة تجفیف المالبس بالطرد المركزي وأجهزة لغسل المالبس 
 12بما فیها األجهزة التي تقوم بالغسل والتجفیف المنزلیة حتى 

 كجم

84 21 12 00 
84 50 11 00 
84 50 12 00 
84 50 19 00 

Centrifugal clothes dryers and Clothes washing 

machines, including machines which both wash 

and dry 

4.  
مطاحن و خالطات المأكوالت، وعصارات الفواكه والخضر  

   المنزلیة

85 09 40 00 Food grinders and mixers, fruit or vegetable juice 

extractors. 

  Toasters 00 72 16 85 أجهزة تحمیص الخبز المنزلیة  .5

6.  
أو لتجفیف  لتصفیف الشعرمنزلیة أجهزة حراریة كهربائیة 

 .األیدي

85 16 31 00 
85 16 32 00 
85 16 33 00 

Electro-thermic hair-dressing apparatus and 

hand dryers 

 Domestic electric heating apparatus 10 29 16 85  تدفئة المنزلیةلأجهزة كهربائیة ل  .7
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2014 أغسطس 06) بتاريخ: 1( اإلصدار         2 2 من    ةـحـفـص 

 HS code Product name اسم المنتج سلمسل

 Microwave ovens 00 50 16 85 بموجات متناهیة الصغر (میكروویف) أفران منزلیة تعمل  .8

9.  
أفران كهربائیة أخرى؛ أفران طبخ ومواقد (بما فیها مسطحات 

 الطبخ) وغالیات وشوایات ومحمصات منزلیة

85 16 60 00 Other ovens; cookers, cooking plates, boiling 

rings, grillers and roasters 

10.  
ومسخنات حراریة  فوریة للمیاه ومسخنات میاه مجمعةمسخنات 

 لتر 200غاطسة، كهربائیة منزلیة حتى 

85 16 10 00 Electric instantaneous or storage water heaters 

and immersion heaters 

 Electric smoothing irons 00 40 16 85 كاویات كهربائیة منزلیة  .11

12.  
 والشواحنوالوصالت الكهربائیة والمقابس والمهایئات القابسات 
  المنزلیة

85 44 42 20 
85 36 69 10 

Plugs, Socket outlets, Adaptors, Cord Extension 

Sets and chargers 

 Air conditioners 00 10 15 84  المكیفات  .13

  


