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في البند  25GSM PP+PE NPRECAUTION GOW DISPOSABLE ISOLATIONالصنف المسمى ند يب   : ا	��دة ا�و	7ـ� 

يـرة  ل 5050لالستيفاءمع حد أدنى % من القيمة 5، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 6210.10التعريفي 

بحسب تعريفـة الرسـوم   ضريبة على القيمة المضافة، وذلك  %10وبمعدل  صافيال لبنانية عن الكيلوغرام

 الجمركية وفقا" للنظام المنسق.

من قبل الطاقم  معد لالستعمال مرة واحدة، عبارة عن رداء خارجي معقمموضوع البحث إن الصنف                        

طبقة ، ، مصنوع من طبقتينالطبي خالل العمليات الجراحية أو من قبل الزوار والمرضى في المستشفيات

 وهو .بطريقة اللصقببعضها  ةمتصل ،لدائنصفائح من رقيقة ومرنة داخلية من المنسوجات وطبقة خارجية 

بقدد من  زودةأطراف أكمامه مكما أن ، بحزام على الخصر جهزمو مخيط األطراف بخيوط من مواد نسجية

   .انزالق األكمام اثناء االستعمال مطاط لضمان عدم
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