
ة املوسوعة املصورة ملسطحات الحديد التحويلي
ن امللون لفائف الحديد املسحوب على البارد، لفائف الحديد املجلفن، لفائف الحديد املدهو 



املادة الخام

مراحل تسلسل إنتاج مسطحات الحديد 

بالطات الصلب

SLABS

مسطحات الحديد املسحوب 

(األسود)على الحار 

HRC

مسطحات الحديد املسحوب 

على البارد

CRC

مسطحات الحديد املجلفن

GI

مسطحات الحديد املدهون 

امللون 

PPGI



CRC املسحوب على الباردمسطحات الحديد 

HS 7209.2000.0000

"مسطحات بالتجليخ على البارد بشكل غير لفات،غير مشغولة والمطلية وال مغطاه"

جميع رموز التعريفة الجمركية املذكورة بحسب الئحة الجمارك السعودية 
(www.customs.gov.sa)على املوقع االلكتروني 



الباردمن املنتجات التي تصنع من لفائف الحديد املسحوب على 

البراميل

أعمدة اإلنارة

املواسير

األثاث املعدني



GI مسطحات الحديد املجلفن

من حديد أو صلب من غير بالتجليخ مسطحة غيرها من منتجات 
مغطاة بالزنك، بطرق أخرى أو مطلية أكثر و مم 600الخالئط بعرض 

HS 7210.490.0000HS 7212.3000.0000

منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير 
مم مكسوة أو مطلية أو مغطاة 600الخالئط بعرض أقل من 

من حديد أو صلب من غير بالتجليخ مسطحة غيرها من منتجات 
مغطاة بالزنك، بطرق أخرى أو مطلية أكثر و مم 600الخالئط بعرض 

HS 7210.490.0000



املجلفنالحديد اإلستخدام النهائي ملنتجات لفائف 

قنوات التكييف املركزي 

الثالجات

املكيفات الهوائية

)C( قنوات

انعاملراوح املستخدمة في املص
البيوت الجاهزة

(C)قنوات 



األبواب الحديدية

لوحات التحكم 
فبأجهزة التكيي

األرفف املعدنية ولوازمها

حوامل األسقف 
املعلقة

املقاطع الخفيفة الستخدامات البناء

املجلفنالحديد اإلستخدام النهائي ملنتجات لفائف 



األلواح الكهربائية

قوالب املحوالت الكهربائية

األسطح املعدنية

األشباك وزوايا األشباك

علب األفياش الكهربائية 
البيوت الزراعية وأنظمة الّري 

خزانات املياه
أنابيب ومواسير املياه

املجلفنالحديد اإلستخدام النهائي ملنتجات لفائف 



السقاالت املعدنية

حوامل األسالك 

حوامل ألواح الجبس

(املحميةاألسالك )الكهربائية الكيابل  أجهزة تبريد وتسخين مياه الشرب

لوازم التنقية 
(الشبكات واألغطية الحديدية)

املجلفنالحديد اإلستخدام النهائي ملنتجات لفائف 



 PPGI–مسطحات الحديد املدهون امللونة 

HS 7210.7000.0000

منتجات مسطحة يالتجليخ من حديد أو صلب من غير الخالئط 
مم أو أكثر مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن600بعرض 

HS 7212.4000.0000HS 7210.9000.0000

ط منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخالئ
مم مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن600بعرض أقل من 

غيرها 



السبورات املعدنية

البيوت املتنقلة األبواب األوتوماتيكية

(Partition)  حواجز املكاتب ة املستودعات واملباني الصناعي

قوالب اإلنارة

سيارات النقل املبردة

أسوار املزارع واملشاريع واملدارس

مللونة الحديد املدهون االتي تصنع من لفائف املنتجات النهائية 



هون امللونة الحديد املدالتي تصنع من لفائف املنتجات النهائية 

(K- Span) غرف التبريداملظالت

الثالجات

(ساندوش بانل)العوازل 

تعارةاألسطح املعدنية واألسقف املس

البيوت الجاهزة
(األسقف والجدران)



أرقام البنود الجمركية لبعض املواد املصنعة من لفات الحديد املجلفن وامللون 

تمديدات تكييف
HS 730.890.9020

(ساندوش بانل)العوازل 
HS 730.890.9000

األسقف اكسسوارات قواطع 
املستعارة

HS 721.691.0010

مجاري أو قنوات تكييف
HS 732.219.0010

أسقف مستعارة من األملنيوم و الحديد
HS 761.090.6001

الحديداألسقف املعلقة من شرائح 
HS 730.890.9060

جميع رموز التعريفة الجمركية املذكورة بحسب الئحة الجمارك السعودية 
(www.customs.gov.sa)على املوقع االلكتروني 



قواطع األسقف املستعارة
HS 761.090.9009

وحدات التحكم في الهواء
HS 732.690.3011

بيوت جاهزة ثابتة
HS 940.600.9004

بيوت جاهزة ثابتة ومتنقلة
HS 871.610.0001

أرفف معدنية و ملحقاتها
HS 730.890.2008

غرف و مستودعات تبريد و ألواح عازلة

HS 854.720.0002




