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  التجارة الخارجية

  TABLE 8/9   جدول ٩/٨

Quant Value
0104.10.00 Sheeps live ضأن حي 10127849  1282 
0207.14.00 Cuts and offal, frozen of fowls قطع وأحشاء وأطراف مجمدة من لحوم ديوك ودجاجات  40389  1227 
0401.10.00 Milk and cream not concentrated nor   726  38276  ألبان و قشدة غير مركزة وال محالة دسمها

add sugar of a fat content by weight    ً ال يزيد عن ١%وزنا
not exceeding 1%

0403.10.00 Yogurt  218  55012 "لبن رائب  "زبادي
0403.90.00 Milk & cream, fermented or acidefied ألبان و قشدة مخمرة أو محمضة 185488  802 
0404.10.00 Whey and adjusted whey, whether or not  2276  432400  ًمصل اللبن و مصل اللبن المعدل ، وإن كان مركزا

concentrated or containing added sugar أو محتوياً على سكر مضاف أو على مواد تحلية آخر
 or other sweetened matter 

0404.90.90 Dairy produce; natural milk constituents; whet- منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية وإن  90308  516 
 -her or not added sugar;not elsewhere included كانت محالة غير مذكورة

0406.10.00 Fresh cheese (unripened or uncured) جبن طازج غير منضج غير مخثر غير  794930  1627 
including whey,cheese and curd مخمر وجبن مصل اللبن وجبن اللبن المخثر

0406.90.00 Other cheese    1755  1240439  أجبان أخرى
0504.00.00 Guts,bladders and stomachs animals  287  151214  مصارين ومثانات ومعد حيوانات عدا

fresh,chilled,frozen and salted األسـماك طازجة مبردة مجمدة مملحة 
dried or smoked أو مدخنة أو مجففة

0602.20.00 Trees,shrubs and bushes of kinds   737  42572  أشجار وجنبات وشجيرات فواكه أو أثمار
which beer edible friut or nuts قشرية صالحة لألكل

0602.40.00 Roses, grafted or not شجيرات وورود و إن كانت مطعمة 48197  329 
0602.90.00 Mushroom spawn بياض الفطر 348440  2141 
0701.90.00 Potatoes (other than seed) fresh  8530  721014 بطاطا لغير الزرع
0702.00.00 Tomatoes fresh or chilled بندورة طازجة أو مبردة 4448698  38534 
0703.10.00 Onions-shallots fresh or chilled بصل وعسقالن طازجة أو مبردة 999738  10909 
0703.20.00 Garlic fresh or chilled ثوم طازج أو مبرد 141552  474 
0704.10.00 Cauliflower fresh or chilled قرنبيط طازجة أو مبردة 520611  5636 
0704.20.00 Cabbages (brussels sprouts) fresh  9711  624257 ملفوف بروكسل طازجة أو مبردة
0704.90.00 Brassica, cabbages (excluding  brussel sprouts) كرنب وملفوف (عدا ملفوف بروكسل) وخضر مماثلة  238518  945 

 and similar edible Brassica fresh or chilled   صالحة لألكل من جنس براسيكا طازجة أو مبردة
0706.10.00 Carrots,leguminous turnip fresh or chilled جزر ولفت بقلي طازج أو مبرد 1222624  14106 
0706.90.00 Salad beetroot,celeriac,radishs fresh or chilled شوندر للسلطة وكرفس وفجل ، طازجة أو مبردة 323860  3215 
0707.00.00 Cucumbers & gherkins fresh or chilled خيار وقثاء، خيار صغير محبب، طازجة أو مبردة 755258  4603 
0708.20.00 Beans fresh or chilled لوبيا أو فاصوليا طازجة أو مبردة 49508  204 
0708.90.00 Other leguminous vegetables fresh or chilled بقول قرنية أخر طازجة أو مبردة 285857  3551 
0709.30.00 Eggplants fresh or chilled باذنجان طازج أو مبرد 747338  5942 
0709.60.00 Capsicum or pimenta fresh or chilled ثمار فليفلة من نوع كابسيكوم أو بيمنتا طازجة أو مبردة 487532  3183 
0709.92.00 Olives, fresh or chilled. زيتون طازج أو مبرد 295035  1397 
0709.93.00 Gourd,zuchinni,cabbage,fresh or chilled قرع كوسا كرنب طازجة أو مبردة 28797  124 
0710.10.00 Potatoes uncooked or cooked by steaming  1958  169339  بطاطا غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار

or boiling in water, frozen أو مسلوقة في الماء ، مجمدة
0710.21.00 Peas (Pisum sativum) uncooked, frozen بازالء غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار ، مجمدة 243171  1972 
0711.90.00 Other vegetables,mixtures of vegetables خضر أخر؛ خليط  من خضر محفوظة مؤقتاً  672456  4543 

provisionally preserved وغير صالح بحالته لالستهالك المباشر
0712.20.00 Onions dried, whole, cut, sliced, or broken بــصل مجفف كامل أو مقطع أو مشرح 269580  1871 
0712.90.00 Other vegetables mixtures, dried خضر أخر، خليط من خضر مجففة   82463  576 
0713.40.00 Lentils dried shelled عدس يابس مقشور 2028191  18567 
0802.11.00 Almonds in-shell  3193  548625  لـوز بقــشره
0802.12.00 Nuts, edible; almonds, fresh or dried, shelled لوز طازج أو مجفّف مقشر 1788134  1391 
0802.51.00 Pistachios in-shell فستق بقشره 1127496  2087 

الصــادرات حســب أهــم البنــــــــود في عـــام ٢٠١٥
 الكـمية (طـن) والقيمــة (ألف ل.س)
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FOREIGN TRADE

  TABLE 8/9(cont'd)   جدول ٩/٨(تابع)

Quant Value
0802.52.00 Nuts, edible; pistachios, shelled فستق مقشر 1194063  1602 
0802.90.00 Nuts, edible, nesoi غيرها من أثمار قشرية أخر 87904  168 
0804.20.00 Figs fresh or dried تين طازج أو مجفف 649777  3810 
0805.10.00 Oranges fresh or dried برتقال طازج أو مجفف 3145197  46654 
0805.20.00 Mandarins fresh or dried يوسفي طازجة أو مجففة 1318676  16890 
0805.40.00 Grapefruit fresh or dried ليمون هندي بما فيه البوميلو طازج أو مجفف 699169  17302 
0805.50.00 Lemons and limes fresh or dried ليمون حامض طازج أو مجفف 720761  6301 
0805.90.00 Other citrus fruit, fresh or dried غيرها من حمضيات طازجة أو جافة 250785  2507 
0806.10.00 Grapes fresh  2191  561877 عنب طازج
0807.11.00 Watermelons fresh بطيخ أحمر "دالع" طازج 34344  1139 
0808.10.00 Apples fresh تفاح طازج 3857846  65136 
0808.30.00 Fresh pear كمثرى طازجة. 599432  4384 
0808.40.00 Quinces سفرجل 27131  154 
0809.10.00 Apricots fresh مشمش طازج 225963  1489 
0809.21.00 Sour Cherries كرز حامض (برونوس سيراسوس) 796936  4456 
0809.30.00 Peaches, including nectarines  1364  152400 دراق طازج
0809.40.00 Plums and sloes خوخ وخوخ السياج طازج 1020292  8563 
0810.10.00 Fresh strawberries فريز (فراولة)، طازج 158007  1062 
0810.90.00 Other of other fresh fruits  11957  1798678 غيرها من فواكه طازجة
0811.90.00 Other fruit and nuts, uncooked or cooked by غيرها من فواكه و أثمار قشرية غير مطبوخة  86568  742 

 steaming or boiling in water, frozen أو مطبوخة بالبخار، مجمدة
0813.50.00 Mixtures of nuts or dried fruits  429  44142  خليط أثمار قشرية أو فواكه مجففة
0901.21.00 Coffee, roasted not decaffeinated  81  57152  بن محمص غير منزوع منه الكافيين
0903.00.00 Mate متة 59727  227 
0904.22.00 Pepper, genus piper, genus capsicum or  297  41263  فليفلة من نوع كابسيكوم أو فلفل من نوع بيمنتا

pimenta, ground or crushed مجروشة أو مسحوقة
0909.21.00 Seeds of coriander not grinded, not powdered  24386 ######## بذور كزبرة غير مجروشة وال مسحوقة
0909.22.00 Spices; coriander seeds, crushed or ground بذور كزبرة مجروشة أو مسحوقة 226338  1578 
0909.31.00 Seeds of Cumin  23787  9082814 بذور كمون غير مجروشة والمسحوقة
0909.32.00 Seeds of cumin, not grinded, not powdered بذور كمون غير مجروشة و ال مسحوقة 280916  1002 
0909.61.00 Anise seeds (seeds attractant) caraway بذور يانسون (بذور جاذبة) كراوية أو شمر  3792473  7273 

or fennel Arar neither crushed nor ground عرعر غير مجروشة والمسحوقة
0909.62.00 Spices; seeds of anise, caraway or fennel; بذور يانسون (بذور جاذبة) كراوية أو شمر  57718  204 

 juniper berries, crushed or ground عرعر مجروشة أو مسحوقة
0910.11.00 Spices; ginger, neither crushed nor ground زنجبيل غير مجروش وال مسحوق 118924  951 
0910.91.00 Other mixtures spices مخاليط بهارات وتوابل أخر 24314  107 
0910.99.00 Spices and seasonings,n.e.c in heading no. 0910 بهارات وتوابل أخر 310527  1832 
1001.99.00 Cereals, mixture of meslin with darnel, nesoi غبرها من خليط حنطة مع شيلم 1199916  24861 
1008.90.00 Other cereals حبوب أخر 42073  98 
1207.99.00 Other fruits and other oily seeds غيرها من ثمار و بذور زيتية أخر 109813  481 
1211.90.00 liquorice roots(liquorice) n.e.c. in heading no.1211 غيرها بما فيها جذور سوس (عرق سوس) 6198156  13157 
1212.29.00 Seaweeds and other algae; fit for human  411  201858 غيرها من اعشاب بحرية صالحة لالستهالك البشري

consumption
1212.99.00 Fruit stones, kernels and  fruit pulp, nesoi  4147  948172 غيرها من نوى و لب الفواكه
1404.20.00 Cotton linters  9396  855701 زغب بذور القطن
1507.10.00 soya-bean oil, crude whether or not degummed زيت فول الصويا خام، وإن أزيل صمغه 111826  464 
1507.90.00 soya-bean oil and its fractions, other than crude زيت فول الصويا عدا الخام 159447  564 
1509.10.00 Olive oil (virgin), whether or not refined زيت زيتون بكر وإن كان مكرراً  12899934  19997 
1509.90.00 Other of olive oil whether or not refined غيرها من زيت زيتون وإن كان مكرراً  261974  552 
1512.19.00 Sun-flower seed oil, (refined, smell removed),  701  193767  زيوت عباد الشمس (مكرر- مبيض- مزال

 prepared for food industry الرائحة) للصناعات الغذائية
1515.50.00 Sesame oil and its fractions زيت السمسم وأجزاؤه 32206  69 
1602.10.00 Meat preparations; homogenized preparations محضرات وأصناف محفوظة متجانسة من لحوم أو  52713  259 

 of meat, meat offal or blood من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني

الصــادرات حســب أهــم البنــــــــود في عـــام ٢٠١٥
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  التجارة الخارجية

  TABLE 8/9(cont'd)   جدول ٩/٨(تابع)

Quant Value
1602.32.00 Meat preparations; of the poultry, of fowls of the  125  71144 محضرات وأصناف محفوظة من ديوك ودجاجات

species Gallus Domesticus  من فصائل(غالوس دومستيكاس)
1704.10.00 Chewing gums whether or not    743  134416 لبان المضغ (العلك) وإن كان مكسواً بالسكر

sugar coated
1704.90.00 Other of sugar confectionery غيرها من مصنوعات سكرية التحتوي كاكاو 397835  2829 

not containing cocoa
1806.90.00 Other chocolate and other food  606  357626  غيرها من شوكوالته ومحضرات غذائية

preparations containing cocoa أخر تحتوي على كاكاو
1904.90.00 Food preparations; obtained by the swelling or  334  52691  غيرها من أغذية محضرة من حبوب و منتجاتها

roasting of cereal or cereal products , including بما فيها رقائق ذرة كورن فليكس
corn flakes

1905.31.00 Sweet biscuit بسكويت حلو 420476  4744 
1905.90.00 Other of bakers products whether or not كعك وغيرها من منتجات المخابز وإن  266073  993 

containing cocoa empty cachets of كانت تحتوي على الكاكاو ، والبرشان
a kind suitable for pharmaceutical use الفارغ المستخدم لمحضرات الصيدلة 

2001.10.00 Cucumbers and gherkins prepared or   2406  262534  خيار وقثاء وخيار صغير محبب محضرة
preserved by vinegar or acetic acid أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك

2001.90.00 Other from vegetables, fruits prepared or   3959  321544  غيرها من خضر وفواكه وأثمار قشرية
preserved by vinegar or acetic acid  ،وأجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل

محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك
2002.90.00 Other of tomatoes prepared or  1528  450744  غيرها من بندورة  (طماطم) محضرة أو

preserved by not vinegar or acetic acid محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك
2005.10.00 Homogenized vegetables prepared or خضر متجانسة محضرة أو محفوظة بغير الخل  38054  256 

 preserved otherwise than by vingar or acetic أو حمض الخليك، غير مجمدة
acid, not frozen

2005.20.10 Dried potato chips salted ready for  582  66467  رقائق مستطيلة مصنوعة من دقيق البطاطا مملحة
consumption upon frying ومضاف إليها موادحافظةمجففةمعدةلالستهالك بعدالقلي

2005.70.00 Olives prepared or preserved otherwise  4269  578130  زيتون محضر أو محفوظ بغير الخل
than by vinegar or acetic acid,not frozen أو حمض الخليك، غير مجمد

2005.99.90 Other vegetables prepared or preserved  384  87878  خضر أخر وخليط خضر (غ م س) محفوظة بغير
otherwise than by vinegar or acetic acid, not الخل أو حمض الخليك غير مجمدة عدا الداخلة 
 frozen, other than products of heading no.20.06 في البند ٢٠٫٠٦

2007.10.00 Homogenised preparations from jams محضرات متجانسة من المربيات متحصل   25743  167 
 and fruit jellies, cooked whether عليها بالطبخ، وإن أضيف إليها السكر
or not containing added sugar or أو مواد تحلية أخر
sweetening matter

2007.99.90 Jam and jelly fruit, mess Ohears , cooking مربى وهالم فواكه ،خبيص أوهريس أوعجن فواكه  537518  3507 
 added sugar (Not mentioned previously) أو أثمارقشرية،بالطبخ وإن أضيف إليها سكر(غ م س)

2009.11.90 Other of orange juices frozen   169  47210 غيره من عصير البرتقال المجمد
2009.90.90 Mixtures of juices ready for consumption خليط عصائر جاهزة 1076560  7489 
2101.11.00 Extracts, essences and concentrates;of coffee خالصات وأرواح ومركزات بن 58062  128 
2101.12.00 Preperations with a basic of essences محضرات أساسها الخالصات أو األرواح  300505  361 

or concentrate or with basic of coffee أو المركزات أو أساسها البن
2104.20.00 Homogenised composite food preparations محضرات غذائية مركبة متجانسة  144000  1580 
2105.00.00 Ice cream for eating whether or not مثلجات (آيس كريم ، بوظة .. ) ومثلجات أخر  62036  355 

containing cocoa صالحة لألكل، وإن احتوت على الكاكاو
2106.90.99 Other dry food preparations consist of  7316  1100363  غيرها من محضرات غذائية جافة غير كحولية

non-alcoholic carrier materials, aromatic  تتكون من مواد غذائية حاملة ومواد عطرية
food and sometimes preservatives وأحياناً مواد حافظة 

2304.00.00 Oil-cake and other solid residues; whether or كسب وغيرها من بقاياصلبة وإن كانت  مجروشة أو  2886690  3000 
 not ground or in the form of pellets, resulting مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن استخراج 
  from the extraction of soya-bean oil زيت فول الصويا

2309.90.10 Concentrated preparations for forage محضرات مستخدمة كمتممات لصناعة األعالف 89406  685 
2309.90.90 Other of preparations for animal feeding غيرها من محضرات من األنواع المستعملة  408033  20388 

لتغذية الحيوانات
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  TABLE 8/9(cont'd)   جدول ٩/٨(تابع)

Quant Value
2508.10.00 Bentonite  3327  34174 بنتونيت
2510.20.00 Natural calcium phosphates,aluminium فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألمنيوم  42097220  2754167 

phosphate, phosphate chalks,ground كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتي، مطحون
2515.12.10 Marble& merely cut by sawing  16139  131897 رخام وترافرتين مقطع بالنشر أو غيره إلى كتل

or otherwise into blocks
2516.20.10 Sandstone (crude or roughly trimmed)  5722  71942  ً حجر رملي خاماً أو مشذباً تشذيباً أوليا
2710.19.10 Base oil, not prepared for retail sale, in can's زيت األساس في عبوات غير معدة للبيع بالتجزئة 2197926  9312 

  weight <= 20L سعة الواحدة منها ٢٠ ليتر فما فوق 
2710.19.20 Gas oils (solar) غاز أويل (سوالر) أو المازوت المقطر 158585  953 
2710.19.30 Fuel oils فيول أويل"مازوت خام" 44184  516 
2715.00.00 Bituminous mixtures based on natural  892  127237 مخاليط قارية أساسها اإلسفلت أو القار الطبيعيان

asphalt or bitumen
2716.00.00 Electrical energy.(* quantity megawatt / hour) * 271592 الطــــــاقة الكهربائيـة (* الكمية بالميغا واط ساعي) 7047450 
2801.10.00 Chlorine كلور 30906  882 
2836.50.00 Calcium carbonate   25723  611954  كربونات الكالسيوم
2844.40.00 Radioactive elements, isotopes and 0.0 عناصر ونظائر ومركبات مشعة عدا الداخلة 76680 

compounds other than in 2844.10 في البنود األخر
3002.90.00 Other of human blood; animal blood غيرها من دم بشري ، دم حيواني  113414  2589 

prepared for therapeutic محضر لالستعمال في الطب
3003.90.00 Other medicine consisting of mixed  456  78827  غيرها من أدوية مؤلفة من مواد مخلوطة

consituitents, for retail sale للبيع بالتجزئة 
3004.90.00 Other mixed or unmixed medicaments for غيرها من ادوية مخلوطة او غير مخلوطة للعالج  2185471  1376 

retail sale, for therapeutic or prophylactic uses او الوقاية مهيأة للبيع بالتجزئة بشكل جرع
3103.10.00 Superphosphates فوق الفوسفات (سوبر فوسفات) 2665128  34198 
3208.20.00 Paints and varnishes; based on acrylic or ورنيش أساسها بوليميرات أكريليكية 51890  228 

 vinyl polymers  "polymersأو فينيلية 
3208.90.00 Paints and varnishes  based on synthetic or  282  63864  غيرها من ورنيش أساسها بوليميرات تركيبية

chemically modified natural polymers أو طبيعية
3210.00.00 Paints and varnishes (including enamels, دهانات أخر  وورنيش وألوان سطحية محضرة في  180957  1775 

  lacquers and distempers), prepared water الماء، من النوع المستعمل في عمليات التجهيز 
  pigments of a kind used for finishing leather النهائي للجلود.

3214.10.00 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, معاجين تثبيت الزجاج، معاجين سد الشقوق وإسمنت 229375  2970 
 caulking compounds and other mastics;  راتنجي ومركبات إحكام سد الفواصل 
painters' fillings, refractory leakage للوقاية من التسرب 

3214.90.00 Other putty indoor walls, floors, ceilings غيرها من معاجين للسطوح والجدران والسقوف 42333  299 
3303.00.00 Perfumes and toilet waters  128  33425 (أو- دي تواليت) عطور (بارفان) ومياه تعطير
3304.99.00 Other of beauty or make-up preparations & for غيرها من مستحضرات للعناية بالبشرة  62774  253 

including sunscreen or sun tan preparations والوقاية من الشمس واكساب السمرة
3305.10.00 Shampoos   1960  381363 شامبو
3305.90.00 Other preparations for use on the hair غيرها من مستحضرات العناية بالشعر 44658  216 
3307.49.00 Other preparations for perfuming or  167  33430  غيرها من محضرات التعطير وازالة

deodoizing rooms روائح الغرف
3401.11.00 Soap for toilet use  506  65646 (تواليت)  صابون معدة لالستعمال كمواد تجميل
3401.19.00 Other soap and organic surface-active غيرها من صابون منتجات ومحضرات  237088  1256 

 products عضوية فعالة سطحيات
3401.20.90 Soap preparations in the form of noodlles محضرات من الصابون على شكل فتائل 37752  266 
3401.30.00 Organic surface-active products and  256  65726   ًمنتجات ومحضرات عضوية فعَّالة سطحيا

preoarations of washing the skin لغسل البشرة 
3402.20.00 Surface-active agents preparations محضرات عضوية فعالة سطحياً  758311  6011 

for retail sale مهيأة للبيع بالتجزئة
3402.90.00 Washing and cleaning preparations;  25944  5058894 غيرها من محضرات فعالة سطحياً و

surface-active, thereof  محضرات الغسيل 
3405.40.00 Scouring pastes and powders and معاجين ومساحيق الجلي (صقل) وغيرها  31871  200 

other scouring preparations  من محضرات الجلي
3405.90.00 Polishes, creams and similar preparations غيرها  من محضرات تلميع (بوليش) 333241  1862 

الصــادرات حســب أهــم البنــــــــود في عـــام ٢٠١٥
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3506.91.00 Adhesives; prepared, based on polymers  428  102190 لواصق أساسها بوليميرات البنود ٣٩٠١

of heading 3901 to 3913 or on rubber  لغاية  ٣٩١٣ أو المطاط
3810.10.00 Pickling preparations for metal surfaces;  333  66029  محضرات معالجة سطوح المعادن بمحاليل

soldering, brazing or welding powders and حمضية ، مساحيق وعجائن مؤلفة
pastes consisting of metal & other materials من معادن ومواد أخر للحام المعادن

3901.90.00 Other of polymers of ethylene غيرها من بوليميرات االيثيلين  814373  3787 
3907.50.00  Alkyd resins  84  36363 راتنجات ألكيدية
3915.90.00 Waste, parings of other plastics نفايات وقصاصات من لدائن اخر 81408  1496 
3917.21.00 Tubs, pipes and hoses,rigid of polymers  81  56691  أنابيب ومواسير وخراطيم صلبة من

of ethylene بوليميرات األثيلين
3917.29.00 Tubes, pipes and solid hoses of  835  332032  انابيب ومواسير وخراطيم صلبة

other plastics من لدائن اخر
3917.39.00 Other tubes,pipes and hoses of plastic غيرها من مواسير وانابيب وخراطيم من لدائن 43099  213 
3917.40.00 Fittings tubes, pipes and hoses of plastics لوازم انابيب ومواسير وخراطيم من لدائن 53817  251 
3920.10.00 Other plates and sheets of polymers of  109  30262  ألواح وصفائح وأغشية أخر من بوليميرات

ethylene, non cellular اإليتيلين ، غير خلوية
3920.20.00 Other plates and sheets and films  246  235978  الواح وصفائح واغشية واشرطة أخر من

from polymers of propylene,non cellular بوليميرات البروبلين غير خلوية
3920.99.00 Other plates and sheets of other kinds الواح وصفائح واغشية أخر من مواد  24005  34 

of plastic, non cellular لدنة اخر غير خلوية
3921.90.00 Other of other plates sheets film foil  176  28592  غيرها من الواح وصفائح واغشية وأشرطة

and strip of plastics, cellular وقدد من لدائن خلوية 
3923.10.00 Boxes,cases& similar articles of plastics صناديق وعلب وأصناف مماثلة من لدائن 50402  230 
3923.21.00 Cases and small cases of polymers of ethylene أكياس وأكياس صغيرة من بوليميرات االتيلين 27931  46 
3923.29.00 Cases and small cases of other plastics أكياس وأكياس صغيرة من لدائن اخر 243534  1094 
3923.30.90 Others from carboys bottles flasks and non- دمجانات ودوارق واصناف مماثلة  181118  579 

medical similar articles of plastics غير طبية من لدائن
3923.50.00 Stoppers, lids, caps and other  186  59669  سدادات وأغطية وكبسوالت وغيرها من

closures  أصناف األغالق
3923.90.00 Other for the conveyance or packing of انواع اخرى من اصناف نقل او تعبئة  24158  148 

 goods of plastic or lids البضائع من لدائن
3924.10.00 Tableware and kitchenware, of plastic أدوات مائدة ومطبخ من لدائن 219407  748 
3924.90.00 Other of kitchen table tools and tools اصناف منزلية اخرى وأصناف أخرى  470545  2466 

used inside the house, of plastics للعناية بالصحة او النظافة من لدائن
3925.10.00 Reservoirs, tanks, vats and similar containers, صهاريج وخّزانات ودنان وأوعية مماثلة  48314  97 

of acapacity exceeding 300L, of plastics تتجاوز سعتها ٣٠٠ ليتر من لدائن
3926.90.99 Other of other articles of plastics غيرها من مصنوعات أخر من لدائن 458394  2599 
4102.21.00 Raw pickled skins of sheep without wool on جلود ضأن محمضة منزوعة الصوف 249549  636 
4103.90.00 Hides and skins; raw, of animals , n.e.c in  206  68271 غيرها من جلود خام أخر

headings no. 4101, 4102
4104.49.00 Other tanned or crust hides in the dry state غيرها من صالل و جلود مدبوغة بحالتها الجافة  91948  274 
4105.10.00 Tanned skins in wet state , of ship جلود مدبوغة بحالتها الرطبة من فصيلة الضأن 1676965  3969 
4202.19.00 Other trunks , suit-cases انواع اخرى من صناديق وحقائب 37549  116 
4304.00.00 Fur, artificial; articles thereof فراء اصطناعية وأصناف مصنوعة منها 277627  1401 
4421.90.90 Other from other articles of wood  1671  172089 غيرها من مصنوعات اخرى من الخشب
4803.00.00 Toilet or facial tissue stock ورق من النوع المعد لإلستعمال كورق تجميل 127880  408 
4808.90.00 Other paper, paper board in rolls  151  48452  غيرها من ورق وورق مقوى بشكل لفات

or sheets corrugated or creped او صفائح مموج أو مجعد
4818.10.00 Toilet paper of cellulose fibers ورق صحي 95404  284 
4818.20.00 Handkerchiefs ,cleaning or facial مناديل (محارم) ، مناديل إزالة مواد التطرية  211486  749 

tissues and towels of paper pulp or إزالة الماكياج ومناشف
cellulose wadding

4819.10.00 Cartons boxes from corrugated paper  1810  370445 علب وصناديق، من ورق أو ورق مقوى مموج
4819.20.00 Folding cartons boxes of non-  389  62562  علب، صناديق قابلة للطي، من الورق

corrugated paper or paperboard أو الورق المقوى غير مموج

الصــادرات حســب أهــم البنــــــــود في عـــام ٢٠١٥
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4819.40.00 Other sacks,bags& cones of paper  133  29717  أكياس أخر جعب ومخاريط من ورق

or paperboard أو ورق مقوى
4823.61.00 Trays, dishes, plates, cups & the like,  204  26014  صواني، أطباق، صحون، أكواب

of paper or paperboard of bamboo ومايماثلها من الخيزران (البامبو)
4823.69.00 Other trays, plates and cups from    340  55554   غيرها من صواني ، اطباق ، اكواب من ورق

paper or paperboard أو ورق مقوى
4823.90.90 Other paper, paperboard,cellulose wadding and   538  31905  أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى مصنوعات

webs of cellulose fibers other articles of (غ م س) أخر من عجائن الورق، أو
paper pulp

4901.99.00 Other from printed books and similar غيرها من كتب وكتيبات مطبوعات مماثلة 78324  411 
printed matter 

4909.00.00 Printed or illustrated post cards,printed بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة؛ وبطاقات   64943  280 
cards bearing personal greetings, مطبوعة للتهاني والدعوات، وإن كانت مصورة
whether or not illustrated,with or أو في ظروف أو محتوية على مواد تزينية
without envelopes or trimmings

4911.10.00 Trade advertising material, commercial مطبوعات للدعاية واإلعالن كتالوجات تجارية 23807  80 
 catalogues and the like وما يماثلها

5101.19.00 Other from wool greasy غيره من صوف بدهنه 149354  1391 
5101.29.00 Other kinds of wool which greasy is  21749  1937228  أنواع أخر من الصوف منزوع دهنه

removed and not carbonated  وغير مكربن
5113.00.00 Woven fabrics of coarse animal hair or  84  33116 أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل

horsehair
5202.10.00 Yarn wastes of cotton فضالت خيوط من قطن 40814  296 
5205.12.00 Cotton yarn, single measuring  less than 714.29  133  70046  خيوط قطن مفردة مقاسها أقل من ٧١٤٫٢٩ ديسيتكس

decitex  but not less than 232.56 decitex  وال يقل عن ٢٣٢٫٥٦ ديسيتكس
5207.10.00 Cotton yarns (other than sewing thread) put up  336  142917 خيوط قطن (غير خيوط الخياطة) مهيأة للبيع

for retail sale containing 85% or more by  بالتجزئة. تحتوي على ٨٥% وزناً أو أكثر 
weight of cotton من القطن

5209.19.00 Other of woven fabrics containing   188  126834  أقمشة منسوجة أخر تحوي ٨٥% أو أكثر قطن غير
 85% or more cotton unbleached,  مقصورة المتر المربع يزن أكثر من ٢٠٠ غ
more than 200 G/M2

5407.10.00 Fabrics, woven; from high tenacity yarn, of  312  175517  أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة
 nylon,other polyamides or of polyesters من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليسترات

5407.72.00 Other of other woven fabrics ,containing  365  183997  %غيرها من اقمشة منسوجة اخرى تحوي ٨٥
85%or more of dyed synthetic filaments او اكثر شعيرات تركيبية مصبوغة 

5505.10.00 Waste of synthetic  fibers فضالت ألياف نسجية تركيبية 50299  545 
5509.31.00 Single yarn containing 85% or more of acrylic  180  68541  خيوط مفردة تحتوي على ٨٥%أوأكثر وزناً من

or modacrylic staple fibers ألياف اكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة
5703.20.00 Carpets and other textile floor  106  49968  سجاد وأغطية أرضيات أخر من نايلون

coverings of nylon or polyamides أو من بولي آميدات أخر
5703.30.00 Other carpets and other textile floor man-made  196  70037  سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية

 of artificial or synthetic textiles   تركيبية أو اصطناعية
5705.00.00 Other carpets and other textile floor  449  210058  سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى، من

coverings of textile materials مواد نسجية، وإن كانت جاهزة
whether or not made up

5808.90.00 Ornamental trimmings in the piece, أصناف عقادة وأصناف تزينية مماثلة،   73690  276 
without embroidery, other than knitted أثواباً بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه
or crocheted; tassels, pompons and similar منها؛ شرابات وكرات تزينية وأصناف مماثلة

6101.20.00 Coats; men's or boys' overcoats, car-coats,  367  51957  معاطف، أقبية، عباءات  أنوراكات.. للرجال
capes, anoraks, wind-jackets and similar  أو الصبية من قطن من مصنرات
articles, of cotton, knitted or crocheted أو كروشيه

6101.30.00 Men's or boy's over coats, car coats, capes,  23  56572  ،أنوراكات ، سترات واقية من الريح والمطر
cloaks, anorkas wind-cheaters,and similar    وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية، من مصنرات أو
those of heading no. 6103 of synthetic  كروشيه، ماعدا األصناف الداخلة في البند ٦١٫٠٣
or artificial fibers من ألياف تركيبية أو اصطناعية
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6102.30.00 Women's or girls' overcoats, car-coats, معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام، وعباءات 48227  24 

capes, cloaks, anoraks,wind-cheaters, أنوراكات ، سترات واقية من الريح والمطر
wind-jackets and similar articles, knitted وأصناف مماثلة للنساء والبنات من مصنرات  
or crocheted, other than those of heading أو كروشيه،ماعدا األصناف الداخلة في البند 
no. 6104 of synthetic or artificial fibers من ألياف تركيبية أو اصطناعية  61.04

6104.59.00 Women's or girl's skirts jupes and divided skirts تنانير "جيبّات "وتنانير بشكل بنطلونات من  42343  25 
of other textile materials مواد نسجية أخرى للنساء والبنات

6105.90.00 Men's or boys' shirts, knitted or  378  89536  قمصان للرجال أو الصبية، من مصنرات
crocheted, of other textile materials أو كروشيه من مواد نسجية أخر

6107.11.00 Cotton underpants for men and boys سراويل داخلية من قطن للرجال 89911  58 
6107.99.00 Men's and boy's bathrobes,dressing gowns  46  37759 برانس حمام أرواب وأصناف مماثلة من مواد

and similar articles of other textile materials  نسجية أخر للرجال والصبية
6108.11.00 Women's or girl's slips, petticoats of  2434  533316  قمصان داخلية وجوبونات من ألياف تركيبية

man-made fibers أو اصطناعية للنساء والبنات
6108.19.00 Women's or girl's slips, petticoats of  32  58315  قمصان داخلية وجوبونات من مواد

other textile materials نسيجية أخر
6108.22.00 Synthetic underpants for women or girls سراويل داخلية من ألياف اصطناعية للنساء والبنات 37758  18 
6108.29.00 Underpants of other textile materials سراويل داخلية من مواد نسجية أخرى للنساء والبنات 42786  19 

for women & girls 
6108.32.00 Nightdresses and pyjamas of man- قمصان وأثواب نوم وبيجامات من  59315  49 

made fibers for women & girls ألياف تركيبية أو اصطناعية
6108.39.00 Nightdresses and pyjamas of other  137  36656  قمصان أو أثواب نوم وبيجامات من مواد

textile materials fibers for women & girls نسيجية أخر للنساء أو البنات كروشيه
6108.92.00 Women's or girl's slips,negligees,bathrobes  293  578599 ألبسة منزلية فضفاضة برانس حمام للنساء والبنات

of synthetic or artificial fibers  من أليلف تركيبية أو اصطناعية
6110.30.00 Pullovers of man-made fibers كنزات جيليه من ألياف تركيبية أو اصطناعية 383044  162 
6111.20.00 Babies, garments and clothing  89  160889 ألبسة وتوابع ألبسة لصغار األطفال من قطن

accessories, of cotton 
6111.30.00 Babies, garments and clothing  32  53688 ألبسة وتوابع ألبسة من ألياف تركيبية

accessories, of synthetic fibers
6111.90.00 Babies, garments and clothing  132  77291 ألبسة وتوابع ألبسة من مواد نسجية أخرى

accessories of other textile materials
6114.20.00 Other garments, knitted or crocheted of cotton ألبسة أخر من مصنرات أو كروشيه من قطن  39999  15 
6114.30.00 Other garments, knitted or crocheted of البسة اخر من مصنرات من الياف تركيبية  522187  211 

 synthetic or artificial fibers  أو اصطناعية
6114.90.00 Other garments, knitted or crocheted ألبسة أخر من مصنرات أوكروشيه من  185448  380 

of other textile materials مواد نسجية أخر
6115.10.00 Pantyhose of graduated compression hosiery كولونات، جوارب طويلة الساق أو نصفية  59998  60 

الساق ذات ضغط متدرج نسائية
6115.29.00 Other panty hose of other textile materials كولونات أخر من مواد نسجية أخر 358694  368 
6115.30.00 Other women's full-length or  244  161526  غيرها من الجوارب طويلة الساق أو نصفية

knee-length hosiery, measuring  الساق حتى الركبة ،مقاس الخيط
per single yarn less than 67 decitex المفرد منها أقل من ٦٧ ديسيتكس

6115.95.00 Other of panty hose of cotton, for women جوارب قصيرة من قطن، للنساء 259120  217 
6115.99.00 Other women panty hose of other    190  39649 جوارب نسائية قصيرة من مواد نسيجية أخر

textile materials
6201.13.00 Men/'s or boys/' overcoats, raincoats,  308  628208  معاطف، أقبية وعباءات وأصناف مماثلة

car coats, capes, cloaks and similar  من ألياف تركيبية او اصطناعية
articles of synthetic or artificial fibers للرجال أو الصبية

6202.93.00 Other overcoats of synthetic or artificial غيرها من معاطف سترات للنساء والبنات  187931  457 
fibers, not knitted من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مصنرة

6203.12.00 Men's and boy's suits of synthetic بدل من ألياف تركيبية للرجال أو الصبية 41504  29 
 fibers, not knitted غير مصنرة

6203.23.00 Men and boys ensembles of synthetic  31  73333  أطقم من ألياف تركيبية للرجال أو الصبية
fibers, not knitted غير مصنرة
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6203.49.00 Men's and boy's Trousers made of other بنطلونات عادية وبصدرة وحماالت وقصيرة من مواد  81150  29 

textile materials, not knitted نسجية أخر للرجال أو الصبية، غير مصنرة
6204.13.00 Women & girls suits of synthetic fibers بدل للنساء والبنات من ألياف تركيبية غير مصنرة 300466  109 
6204.19.00 Women's and girls suits of other  28  74404  ،بدل من مواد نسجية أخر للنساء أو للبنات

textile materials   غير مصنرة
6204.23.00 Women & girls ensembles of synthetic fibers أطقم للنساء والبنات من ألياف تركيبية 59160  23 
6204.43.00 Women and girls robes of synthetic فساتين من ألياف تركيبية غير مصنرة للنساء  159274  56 

fibers, not knitted أو البنات
6204.59.00 Women's and girl's skirts jupes and divided  371  660047 تنانير من مواد نسجية أخر للنساء أو البنات

skirts of other textile materials
6208.91.00 Other panties, negliges and bathrobes سراويل داخلية ألبسة منزلية برانس أرواب  48147  53 

and dressing gowns of cotton, for women's ديشامبر أخر من قطن للنساء والبنات
6208.92.00 Other panties, negliges and bathrobes  36  39907  سراويل داخلية ألبسة منزلية برانس أرواب

& dressing gowns of artificial or synthetic ديشامبر أخر من ألياف تركيبية أو اصطناعية للنساء
fibers for women's

6208.99.00 Other panties, negliges and bathrobes  82  48333  سراويل داخلية ألبسة منزلية برانس أرواب
& dressing gowns of of other textile ديشامبر أخر من مواد نسجية أخر للنساء والبنات
materials, for women's

6209.20.00 Babies' garments & clothing accessories of ألبسة وتوابع ألبسة لصغار األطفال من قطن   63320  35 
 cotton 

6209.30.00 Babies garments of synthetic fibers ألبسة وتوابع ألبسة لصغار األطفال من ألياف تركيبية 65418  52 
6209.90.00 Babies garments & clothing accessories ألبسة وتوابع ألبسة لصغار األطفال من مواد  43880  78 

of other textile materials  نسجية أخر
6210.10.00 Garments, made up of fabrics of 56.02 ألبسة مصنوعة من نسج داخلة في البنود ٥٦٠٢  89865  520 

or 56.03    أو ٥٦٫٠٣
6210.40.00 Garments; men's or boy's, n.e.c. in item  78  47429  ألبسة أخر للرجال أو الصبية مصنوعة من نسج

no. 6210.2, of the fabrics of heading no. 5602, (5906 أو ٥٩٠٣ أو ٥٩٠٧)من أصناف البنود
5603, 5903, 5906 or 5907

6210.50.00 Other women's or girl's garments ألبسة أخرى للنساء أو البنات 70004  197 
6211.33.00 Other garments, men's or boy's  13  35351  ألبسة أخر للرجال والصبية من ألياف

of synthetic or artificial fibers تركيبية او اصطناعية
6211.43.00 Other garments, women's or girl's, of man- ألبسة أخر للنساء و البنات غير مصنرة أو كروشيه  241797  94 

made fibres, not knitted or crocheted من ألياف تركيبية أو اصطناعية
6212.10.00 Brassieres whether or not knitted حمائل ثدي وإن كانت من مصنرات أو كروشيه 24509  14 
6214.10.00 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils  787  131787  شاالت و أوشحة ولفات عنق و مناديل رأس وأخمرة

and the like; of silk or silk waste وبراقع وأصناف مماثلة من حرير أومن فضالت حرير
6214.30.00 Shawls and scarves of synthetic  36  47556  شاالت وأوشحة ومناديل رأس وأصناف مماثلة

of synthetic fibers من ألياف اصطناعية
6214.90.00 Scarves, mufflers, and mantillas of  184  38179  شاالت وأوشحة ومناديل رأس وأصناف مماثلة

other textile materials من مواد نسجية أخر
6217.90.00 Other of parts made up clothing  102  91909 أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة

accessories
6301.90.00 Other blankets and travelling rugs  91  45224  بطانيات وأحرمة أخر
6302.10.00 Bed, lenin, knitted or crocheted بياضات لألسرة من مصنرات أو كروشيه  50003  168 
6302.22.00 Other bed linen, printed of synthetic  70  33289  بياضات أخر لألسرة، مطبوعة من

or artificial fibers ألياف تركيبية أو اصطناعية
6302.29.00 Other bed sheets which are printed of بياضات اخر لالسرة مطبوعة من مواد نسجية أخر 34956  190 

other textile materials
6302.32.00 Other bed linen of artificial or  128  31353  بياضات أخر لألسرة من ألياف تركيبية 

synthetic fibers أو اصطناعية
6302.99.00 Other from linen from other textile materials غيرها من بياضات من مواد نسجية أخر 137555  363 
6305.33.00 Other sacks & bags from polypropylene غيرها من أكياس تعبئة وتغليف متحّصل عليها    177868  324 

or polyethylene strip or the like من صفيحات وأشكال مماثلة من بولي
إيثلين أو من بولي بروبيلين

6306.22.00 Tents of synthetic fibers خيام من ألياف تركيبية 56311  124 
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  التجارة الخارجية

  TABLE 8/9(cont'd)   جدول ٩/٨(تابع)

Quant Value
6310.90.00 Other used or newrags scrap twine غيرها من اسمال وخرق وفضالت خيوط  65679  498 
6402.99.00 Other of other footwear with outer soles  665  270521  غيرها من أحذية أخر بنعال خارجية

and uppers of rubber or plastics ووجوه من مطاط أو لدائن
6405.90.00 Other of other footwear  3453  874071 غيرها من أحذية أخر
6406.10.00 Foot wears, parts, uppers and parts thereof, وجوه أحذية وأجزاؤها عدا أجزاء التقوية 52266  81 

 other than stiffeners 
6406.20.00 Outer soles and heels, of rubber or plastic نعال خارجية وكعوب من مطاط أو لدائن 29159  125 
6504.00.00  Hats and other headgear, plaited or made by  1139  219308  قبعات وأغطية رأس أخر، مضفورة أو مصنوعة

 assembling strips of any material, whether or بتجميع أشرطة من مواد وإن كانت مبطنة أو مزينة
not lined or trimmed

6505.00.00 Hats and other headgear, knitted or crocheted قبعات وأغطية راس أخر من مصنرات أو كروشيه  49993  66 
 made up from lace, felt or other textile fabrics مسننات (دانتيال) أو لباد أو من أقمشة نسيجية أخر

6506.99.00 Other of other headgear of other materials غيرها من أغطية رأس أخرمن مواد أخر 57785  90 
6802.21.00 Marble,travertine alabaster رخام وترافرتين ومرمر 56469  1183 
6802.29.00 Other of monumental or building stone ###### أحجار أخر للبناء أو النصب مقطعة  2273892 

simply cut or sawn أو منشورة بصورة بسيطة
6802.92.00 Stone; monumental or building stone,  29561  516983 أحجار نصب وبناء من أحجار كلسية أخر

 calcareous articles thereof  
6802.99.00 Other stones,worked of natural stone أحجار نصب وبناء مشغولة من حجر طبيعي 983484  83627 
6908.90.00 Glazed ceramic mosaic cubes whether مكعبات فسيفساء من الخزف ومايماثلها، ملمعة  47296  957 

or not a backing أو مطلية بالميناء، وإن كانت على حامل
7010.90.00 Other tubes of glass without frames غيرها من أنابيب من زجاج بدون أطر 621081  6985 
7011.90.00 Other glass envelopes, bulbs and tubes, open غيرها من فوارغ وأنابيب من زجاج مفتوحة 32677  516 
7013.91.00 Glassware; of a kind used for table and مصنوعات أخر من زجاج للمائدة أو المطبخ  80643  1909 

 kitchens and  n.e.c. in heading no. 7013, من كريستال الرصاص
of lead crystal

7019.90.00 Glass fibres and articles thereof غيرها من ألياف من زجاج 86660  184 
7210.12.00 Iron or non-alloy steel; flat-rolled, width 600 MM  922  279844  منتجات مسطحة مدرفلة من حديد أو صلب غير

or more, plated or coated with tin, thickness of مخلوط بعرض>=٦٠٠مم،بسمك<٠٫٥ مم 
 less than 0.5 MM مطلية أومغطاة بالقصدير

7222.19.00 Other bars and rods of stainless steel not furth- غيرها من قضبان حديد غير مشغولة بأكثر من الدرفلة  104158  842 
er worked than hot-rolled,hot-drawn or extruded أو السحب أو البثق  بالحرارة

7301.20.00 Angles, shapes and sections زوايا ومنتجات حديد او صلب ذات مقاطع  60451  317 
of iron or steel لها شكل خاص (بروفيالت)

7308.90.00 Other structure & part of structure of غيرها من منشآت وأجزاؤها من حديد صب  41639  218 
iron or steel أو حديد أو صلب

7310.29.00 Other tanks, cosks, drums of iron  350  85964  غيره من الخزانات و براميل و دنان من حديد
7321.11.00 Stove, and oven for gas fuel of iron  188  85687  ًأجهزة طبخ تعمل بالغاز أو بوقود أخر معا

or steel من حديد صب أو حديد أو صلب
7321.82.00 Other appliances warmers with أجهزة أخر تعمل بوقود سائل من حديد أو صلب 121879  371 

liquid fuels of iron or steel
7321.90.00 Stoves, grates, cookers, barbecues, braziers, أجزاء مواقد و مدافئ و شوايات و كوانين  85817  420 

Domestic appliances; non-electric, parts و طباخات من حديد أو صلب
thereof, of iron or steel

7323.91.00 Other table, kitchen articles of cast  424  63274  غيرها من أدوات مائدة ومطبخية من
iron, not enamelled حديد صب غيرمطلي بالميناء

7323.93.00 Tables & kitchen tools of stainless steel أدوات مائدة ومطبخية من صلب مقاوم للصدأ 613885  2978 
7323.94.00 Tables & kitchen tools of iron or  120  26267  أدوات مائدة ومطبخية من حديد أو صلب

steel, enamelled مطلي بالميناء 
7326.19.00 Other of other articles of iron or steel,  594  187165 غيرها من مصنوعات أخرى من حديد أو

forged or stamped صلب مطروقة أو مبصومة
7326.20.00 Articles of iron or steel wires مصنوعات من اسالك حديد أو صلب  52537  295 
7326.90.00 Iron or steel; articles n.e.c.in heading 7326 غيرها من مصنوعات أخر من حديد أو صلب 1001850  9120 
7408.29.00 Other of copper alloys غيرها من خالئط النحاس  102168  84 
7411.29.00 Copper; tubes and pipes, of copper alloys مواسير وأنابيب من خالئط  نحاس أخر 55442  45 
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FOREIGN TRADE

  TABLE 8/9(cont'd)   جدول ٩/٨(تابع)

Quant Value
7419.99.90 Other of other articles of copper  98  41918 غيرها من مصنوعات أخر من نحاس
7604.29.00 Other from aluminium bars, rods  195  119537  غيرها من قضبان وعيدان من خالئط األلمنيوم

of aluminium alloys 
7606.92.00 Other of plates,sheets and strips  177  27074  غيرها من صفائح والواح وأشرطة

of aluminium alloys من خالئط االلمنيوم
7616.99.90 Other of other articles of aluminium غيرها من مصنوعات أخر من االلمنيوم  151642  652 
8302.10.00 Hinges of base metal مفصالت من جميع األنواع من معادن عادية 47536  245 
8403.10.00 Central heating boilers; excluding those of  56  113977 مراجل للتدفئة المركزية عدا الداخلة بالبند٨٤٠٢

heading no. 8402
8411.99.00 Parts of Other Gas Turbines  6  421504 أجزاء عنفات غازية أخر
8414.80.00 Pumps and compressors; for air, vacuum غيرها من مضخات هواء ومضاغط  59931  12 

 or gas, nesoi
8418.40.90 Other of freezers of the upright type,  381  74498  غيرها من مجمدات بشكل خزائن عامودية

not exceeding 900 liters capacity التتجاوز سعتها (٩٠٠) ليتر
8418.50.90 Other refrigerating or freezing chests, showcases غيرها مناضد عرض ، خزائن عرض وما يشابهها  264024  358 

and similar refrigerating or freezing furniture للتخزين أوالعرض، متضمنة أجهزة تبريد أو تجميد
8418.99.00 Other parts of refrigerators, freezers غيرها من أجزاء ثالجات ومجمدات  110414  294 

and heat pumps ومضخات حرارية
8422.40.00 Other machines for packing or warpping  119  50496 آالت وأجهزة أخرى لتغليف البضائع
8430.49.00 Other from other boring or sinking  273  57611 غيرها من آالت أخر لحفر أوسبر األعماق
8431.43.00 Parts for boring or sinking machinery of  200  86933  أجزاء آلالت حفر أو سبر األعماق الداخلة في

subheading No. 8430.41 or 8430.49 البند الفرعي ٨٤٣٠٫٤١  أو  ٨٤٣٠٫٤٩
8437.80.00 Other machinery for cleaning or  206  87015  آالت وأجهزة أخر مما يستعمل في المطاحن

sorting seeds أو لمعالجة الحبوب أو البقول
8438.10.00 Bakery machinery آالت وأجهـزة لصناعات منتجات المخابز 34311  108 
8438.20.00 Machinery for the manufacture of آالت و أجهزة معدة لصناعة المصنوعات  54457  116 

confectionery or chocolate السكرية والشوكوالته
8438.80.00 Other machinery for manufacture of آالت وأجهزة أخر لصناعة األغذية والمشروبات 36492  83 

food and drinks
8443.19.00 Printing machinery; used for printing by means  66  61942 آالت وأجهزة طابعة تعمل باأللواح االسطوانات

of plates, cylinders and other printing وغيرها من العناصر الداخلة في البند٨٤٤٢ 
 components of heading 84.42, 

8504.90.00 Parts, of Electrical Transformers, of Static  4  28671 أجزاء محوالت كهربائية و مغيرات كهربائية ساكنة
Converters, of Inductors

8517.70.00 Telephone sets and other apparatus, parts, أجزاء المواد الداخلة في البند ٨٥١٧ 67092  14 
 in item no. 8517

8705.40.00 Vehicles; concrete-mixer lorries سيارات خلط الخرسانة 65840  76 
8705.90.00 Vehicles; other special purpose vehicles  266  168188 عربات سيارة إلستعماالت خاصة
8708.92.90 Other of silencers (mufflers) and exhaust  707  140769 غيرها من كاتمات صوت ومواسير عوادم وأجزاؤها

pipes; parts thereof
8708.99.90 Other parts and accessories for cars  222  45607  غيرها من األجزاء واللوازم من البنود ٨٧٠١

of headings 7801 to 8705 وحتى ٨٧٠٥
9013.20.00 Lasers; other than laser diodes 0.0 أجهزة ليزر ، عدا الصمامات الثنائية لليزر 73319 
9206.00.00 Percussion musical instruments  150  26602  أدوات موسيقية تعمل بالقرع
9403.60.00 Other wooden furniture  489  162692 أثاث أخر من خشب
9403.70.00 Furniture of plastics  216  50112   أثاث من لدائن
9603.90.90 Other of sweepers and brushes of  797  154827 غيرها من مكانس أو فراجين ، من مطاط

rubber or similar flexible materials أو من مواد مرنة مماثلة
9614.00.00 Smoking pipes and cigaretts or cigar  2293  383702 غاليين تدخين ومباسم سيجار أو سجائر، وأجزاؤها

and their parts 
9802.10.00 Household furniture free of duties عفش منزلي معفى من الرسوم 53272  108 

Other commodities بضائع أخرى 5639253  33263 
TOTAL 3928066 ######## المجمـــــــــــــــــوع
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