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  التجارة الخارجية

  TABLE 9/9   جدول ٩/٩

Quant Value
0102.90.00 Buffalo not for breeding أبقار لغير اإلنسال  2817363  4702 
0202.30.00 Pieces of meat cow family without bones, frozen. قطع لحوم فصيلة األبقاربدون عظام، مجمدة 3999632  4861 
0207.55.00 Meat and edible offal of poultry, frozen غيرها من لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل  544408  4062 

من دواجن مجمدة
0402.10.10 Milk in powder for infants packed in tins  419  890028 مسحوق الحليب لألطفال ضمن علب ال يتجاوز ٥٠٠ غ

not exceeding 500 g
0402.10.90 Other kind of yoghurt contains fat not more  6098  3131102  ً غيره من األلبان تحوي دسم ال يزيد عن ١٫٥% وزنا

than 1.5% by weight
0402.21.10 Infant powdered milk  weight not exceeding 500g حليب للرضع معلب وزنه ال يتجاوز ٥٠٠غ  4403846  1591 

not containing added sugar ال يحتوي سكر  
0402.21.90 Other of milk & cream, and cream with fat more  7305  8138612  %غيرها من ألبان و قشدة تحوي دسم يزيد عن ١٫٥

than 1.5% not containing added sugar  ال تحوي سكر
0404.10.00 Whey and adjusted  whey , whether or not  1976  359948  ًمصل اللبن و مصل اللبن المعدل ، وإن كان مركزا

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

0405.10.00  Butter زبد 688021  1117 
0405.90.10 Ghee (samne) in tins of a weight 20 KG and over سـمن في عبوات بوزن ٢٠ كغ فأكثر 1143629  1289 
0406.90.00 Other cheeses أجبان أخرى    4654767  3777 
0701.10.00 Potatoes seeds بطاطا للبذار 3203860  16475 
0701.90.00 Potatoes,fresh or chilled not for seeds بطاطا طازجة أو مبردة لغير البذار 4122303  44463 
0702.00.00 Tomatoes    fresh or chilled بنـــــــــــدورة   طازجة أو مبردة 2359070  38028 
0703.10.00 Onions and shallots   17087  1722031   بصل وعسقالن
0709.30.00 Eggplants fresh or chilled بادنجـان طازج أو مبرد 383267  6110 
0713.33.90 Other of kidney beans,including white pea beans   2049  599343 غيرها من فاصولياء عادية بما فيها الفاصولياء البيضاء
0801.11.00 Desiccated coconuts نارجيل (جوز الهند ) مجفف 574638  1935 
0801.32.00 Shelled cashew nuts جوز الكاشو مقشر 375230  674 
0802.32.00 Walnuts shelled جــــوز مقشــــــر  369644  793 
0803.10.00 Fruit, edible; plantains موز بالنتان 578928  4231 
0803.90.00 Other bananas, excluding plantains غيرها من موز عدا بالنتان 6625678  53461 
0804.10.00 Dates تمر 1815471  9167 
0805.50.00 Lemons and limes  4361  582230 (وليم) ليمون حامض
0901.11.00 Coffee not roasted, not decaffeinated  21697  11984619  بن غير محمص غير منزوع الكافئين
0902.30.00 Black tea (fermented) in immediate  4526  3754152    شاي أسود ( مخمر ) معبأ مباشرة في

packing of content not exceeding 3 KG عبوات٣ كغ فأقل
0902.40.00 Other black tea (fermented) شاي أسود (مخمر) في عبوات أخر  5495665  7851 
0903.00.00 Mate متة 7753950  24675 
0908.31.00 Cardamom , neither crushed nor ground قاقلة (حب الهال) غير مجروشة وال مسحوقة 1477502  2127 
1001.99.00 Mellow wheat, for bread حنطة طرية للخبز 46573134  639342 
1003.90.00  Barley,other غيرها من شعير 1924311  35256 
1005.90.00 Maize not for sowing  634740  36928898  ذرة معدة لغير البذار
1006.20.00 Husked (brown) rice   31258  7507867  أرز مقشـــــــــــــور
1006.30.00 Semi-milled or wholly milled rice أرز مضروب كلياُ أو جزئياُ    10154902  53207 
1101.00.00 Wheat or meslin flour دقيق حنطة أو دقيق خليط حنطة مع شيلم 11992335  92397 
1108.12.00 Maize starch  10290  1305176 نشاء ذرة
1201.90.00 Soybeans ,not  for planting فول الصويا لغير البذار 29591228  199308 
1202.42.00 Ground-nuts (shelled; not roasted or  7492  2015270 فول سوداني غير محمص أو مطبوخ مقشور

otherwise cooked)
1206.00.00 Sunflower seeds, whether or not broken بذور عباد الشمس وإن كان مكسراً  3424216  12472 
1207.40.00 Sesamum seeds بـــذور سمسم  5404487  15610 
1209.91.00 Vegetable seeds بذور الخضار 3476123  102 
1212.99.00 Fruit stones, kernels and  fruit pulp, nesoi  4212  885577 غيرها من نوى و لب الفواكه
1511.90.10 Palm oil and its fractions; (refined) prepared for زيت نخيل و أجزاؤه  R.B.D  الـ (مكرر- مبيض - مزال  9418225  40181 

 food industry  الرائحة) معد للصناعات الغذائية.
1512.11.00 Sun-flower seed oil, crude زيوت عباد الشمس خامية 10358517  45342 
1512.19.00 Sun-flower seed oil, (refined, smell removed) زيوت عباد الشمس ( مكرر - مبيض - مزال الرائحة ) 1575835  5011 

 prepared for food industry للصناعات الغذائية

المستوردات حســب أهــم البنــــــــود في عـــام ٢٠١٥
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1515.90.00 vegetable fats and oils, fixed, n.e.c. in heading  9710  3026299  ً غيرها من زيوت و دهون نباتية ثابتة غير معدلة كيماويا

no.1515, not chemically modified
1516.20.00 Vegetable fats and oils and their fractions دهون وشحوم و زيوت نباتية وأجزاؤها  3951972  11001 
1517.10.00 Margarine; excluding liquid margarine مرغرين باستثناء المرغرين السائل 723208  2239 
1517.90.00 Edible mixtures or preparations of fats or oils,n.e.c غيرها من مخاليط و محضرات صالحة لألكل من دهون  4357500  14701 

in heading no.1516 و شحوم و زيوت
1602.32.00 Other prepared or preserved meat of fowls of the  2219  957452  محضرات لحوم من ديوك ودجاجات غالوس دومستيكاس

species Gallus Domesticus محفوظة أخر
1604.13.00 Sardines سردين   2500571  3392 
1604.14.00 Tunas and bonito تونة و بونيــــــــت 3186941  3219 
1701.13.00 Cane sugar سكر قصب  24622270  206273 
1701.99.00 White Sugar, sucrose, chemically pure, refined غيرها بما فيها سكر أبيض(مكرر) 34872477  264000 
1702.30.00 Glucose and glucose syrup, not contanining  7155  888527  غلوكوز وشراب الغليكوز ال يحتوي فركتوز

fructose or containing in the dry state  أو يحتوي أقل من ٢٠ % وزناً من الفركتوز 
less than 20% by weight of fructose على الحالة الجافة 

1702.40.00 Glucose and glucose syrup, containing in the dry  12958  1848160  غلوكوز وشرابه كثيف يحتوي فركتوز
 state 20% - 50% by weight of fructose  ً بين ٢٠-٥٠%وزنا

1805.00.00 Cocoa powder, not containing added sugar. مسحوق كـــــاكاو غير محلى  888273  2419 
1905.31.00 Sweet biscuits بسكويت حلو 454796  1570 
1905.90.00 Other from bakers wares غيرها من منتجات المخابز   1047625  4814 
2005.20.10 Rectangular chips are made of potato flour رقائق مستطيلة مصنوعة من دقيق البطاطا 549658  1176 
2005.20.90 Other prepared potatoes not frozen   1137  530403 غيرها من البطاطا محضرة غير مجمدة
2009.90.90 Ready mixtures of juices خليط عصائر جاهزة 535534  3667 
2101.11.00 Extracts, essences and concentrates; of coffee خالصات وأرواح ومركزات بن 448242  491 
2101.12.00 Preparations with a bsis of extracts essences or  688  1143656  محضرات أساسها الخالصات أو األرواح أو المركزات

concentrates or with a basis of coffee أو أساسها البن
2102.10.00 Active yeasts خمائر حية فعالة. 2705875  5168 
2103.90.00 Sauces and preparations, therefor غيرها من صلصات محضرة و محضرات صلصات 1676923  1637 
2104.10.00 Soups, broths and food preparations thereof حساء ومرق ومحضرات غذائية  1794115  1025 
2106.90.10 Preperations not used directly in feeding but for محضرات ال تستعمل مباشرة في التغذية و إنما تدخل  820186  1244 

manufacturing beverages في صناعة المشروبات أو محضرات الغذاء
2106.90.30 Coffee mate in tanks not for retail sale by net  1614  677559  مبيض القهوة وارد في عبوات غير مهيأة للبيع في التجزئة

weight 20 KG or more يزن المحتوى الصافي للواحدة منها ٢٠ كغ أو أكثر
2106.90.50 Food supplements to improve the health متممات غذائية صيالنية لتحسين الصحة 565676  216 
2106.90.99  Food preparations, not used in human nutrition غيرها من محضرات ال تستعمل في حالتها الراهنة  538734  1509 

 at the time being, other في التغذية البشرية
2203.00.00 Beer made from malt جعة (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (مالت)  1134143  3636 
2208.30.00 Whiskies ويســـــكي 672476  543 
2304.00.00 Oil-cake and other solid residues from the  199844  22865531  كسب وغيره من بقايا صلبة ناتجة عن

extraction of soya-bean oil استخراج زيت فول الصويا
2309.90.10 Supplemented preparations for forage industry محضـرات مستخدمة كمتممات لصناعة األعالف 652997  2004 
2402.20.00 Cigarettes containing tobacco لفائف عادية سجائر محتوية على تبغ 4316674  1940 
2403.91.00 Homogenized or reconstituted tobacco تبغ متجانس أو مجدد 379998  171 
2515.12.10 Blocks of marble cut by sawing or otherwise كتل من الرخام و ترافرتين مقطع بالنشر أو غيره 1814203  102831 
2523.21.00 White cement. although coloured artificially اسمنت أبيض و إن تم تلوينه اصطناعياُ    1111632  36837 
2701.11.00 Anthracite, not agglomerated أنتراسيت غير مكتل 1190882  22552 
2701.19.00 Other coal, not agglomerated        85349  3090955 فحم حجري آخرغير مكتل
2704.00.00 Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat,  11281  384242  فحم مجمر  أو نصف مجمر متحصل عليه مـن فحم

 whether or not agglomerated; retort carbon حجري أو مـن ليجنيت أو مـن خنور
2709.00.00 Petruleum oils, crude زيوت نفط خامية  409832771  3919235 
2710.11.10 Oil spirit for engines airplanes and cars  97804  14093849 بنزين محركات الطائرات والسيارات
2710.12.00 Petroleum oils for gasoline engines, including  48366  10283884  ارواح النفط الخاصة بالمحركات غازولين (المعروف

petroleum oils for aircrafts  محليا بالبنزبن) بما في ذلك أرواح النفط الخاص بالطائرات
2710.19.10 Base oil, not prepared for retail sale, in can's  16412  3830468 زيت األساس في عبوات غير معدة للبيع بالتجزئة سعة

 weight <= 20L الواحدة منها ٢٠ ليتر فما فوق 
2710.19.20 Solar or distilled mazot غاز أويل سوالر أو المازوت المقطر   14729600  118001 

المستوردات حســب أهــم البنــــــــود في عـــام ٢٠١٥
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2710.19.30 Fuel oil  230239  23350882  فيول أويل مازوت خام
2710.19.50 Lubricating oil  19082  7711767  زيوت التشحيم
2710.19.60 Lubricating oils not containing additivies زيوت تشحيم ال تحتوي على إضافات 561655  2009 
2710.19.70 White oils, vaslin and paraffin oil زيوت بيضاء زيوت الفازلين والبارافين 105523386  451766 
2710.19.90 Other of petroleum oils and oils obtained from  81563  2924099  غيرها من زيوت نفط  وزيوت متحصل عليها

bituminous minerals من فلزات قاريه
2711.13.00 Butanes  224595  32585970   بوتان
2713.11.00 Petroleum coke; (not calcined),  22065  593665 مجمر النفط(كوك النفط)  غير مكلس
2815.11.00 Sodium hydroxide (caustic soda), solid هيدروكسيد الصوديوم (صود كاوي) ، صلب 435345  3568 
2828.90.00 Chlorites; hypobromites كلوريتات و هيبوبروميتات 821900  13679 
2833.11.00 Disodium sulphate كبريتات ثنائي الصوديوم  1128613  36374 
2835.25.00 Calcium hydrogenorthophosphate  14709  1532330    هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم
2835.31.00 Sodium Triphosphate ثالثي فوسفات الصوديوم  1837917  7368 
2836.20.00 Disodium carbonates كــربونات ثنائي الصوديوم  1398696  21960 
2836.99.00 Others of carbonates and peroxocarbonates  4903  595260 غيرها من كربونات وفوق أوكسي كربونات
2839.19.00 Silicates of sodium(excluding sodium metasilicates) غيرها من سيليكات الصوديوم 718944  9208 
2916.39.00 Other  aromatic monocarpoxylic acids and their غيرها من أحماض أحادية الكاربوكسيل عطريه ومشتقاتها 489715  216 

 derivatives,
2917.32.00 Dioctyl orthophthalates أورثو فناالت ثنائي األوكتيل     443018  1538 
2917.39.00 Other of aromatic polycarboxylic acids,     1460  406886 غيرها من أحماض عديدة الكاربوكسيل العطرية

their anhydrides, halides و انهيدراتها و هاليداتها
2918.14.00 Citric acid  4201  777545  (سيتريك) حمض الليمون
2922.49.00 Oxygen-function amino compounds مركبات امينية ذات وظيفة اكسجينية 425257  179 
2924.29.00 Other of cyclic amides and their derivatives & salts غيرها من أميدات دورية ومشتقاتها وأمالحها 620657  310 
2925.29.00 Others imines and their deviration ,salt thereof  193  366633 غيرها من ايمينات و مشتقاتها و امالحها
2929.10.00 Izocyanates إيزوسـيانات 1801180  4394 
2930.40.00 Methonine ميثيونين     2466067  1686 
2933.99.00 Other from heterocyclic compounds with nitrogen غيرها من مركبات غير منسجمة الحلقات ذات ذرات  964057  83 

hetero-atom only غير منسجمة من اآلزوت فقط 
2939.42.00 Pseudophedrine and its salts   47  651696 أشباه إيفيدرين بسود و إيفيدرين و أمالحه
2941.10.00 Penicillins and its derivatives البنسلينات و مشتقاتها 379799  52 
2941.90.00 Other of antibiotics  549  6231515  غيره من مضادات للجراثيم
3002.10.00 Antisera and other blood fractions and modified مصال مضادة وأجزاء أخرى من الدم ومنتجات تحصين معدلة،  918284  6 

 immunolofical products whether or not obtained وإن كان متحصالً عليها بطرق التكنولوجيا الحيوية
 by means of biotechnological processes

3002.20.00 Vaccines for human medicine لقاحات للطب البشري 2313015  22 
3002.30.00 Vaccines for veterinary medicine لقاحات للطب البيطري       1320105  45 
3003.90.00 Other from medicaments consisting of more  274  940406  غيرها من أدوية مؤلفة من مواد مخلوطة

constituents mixture for retail sale للبيع بالتجزئة  
3004.39.00 Other medicine containing hormones غيرها من أدوية تحوي هرمونات بدون مضاد جراثيم 1922212  108 
3004.90.00 Other medicaments mixed or unmixed in the غيره من أدويةمخلوطة وغيرمخلوطةبشكل  11143383  661 

 from of doses for retail sale    جرع لبيع تجزئة
3006.20.00 Pharmaceutical goods; blood-grouping reagents الكواشف المعدة لتحديد زمر (فصائل) الدم 669217  13 
3006.30.00 Opacifying preparations for x-ray examinations; محضرات معتِّمة المستعملة في الفحص باألشعة السينية  380831  15 

diagnostic reagents designed to be  (أشعة إكس) وكواشف التشخيص المعدة 
adminstered to the patient إلعطائها للمرضى

3105.10.00 Fertilizers in tablets or similar in packages منتجات اسمدة مهيأة بشكل اقراص و حبوب  669303  1357 
of a gross weight not exceeding 10 KG  ًفي اغلفة ال تزيد عن ١٠ كغ قائما

3105.20.00 Chemical or mineral fertilizers أسمدة كيماوية أو فلزية   964901  4033 
3105.90.00 Other kinds of fertilizers غيرها من األسمدة   1127069  3890 
3206.11.00 Pigments,containing 80% or more by weight   1566  744650  ألوان سطحية محتوية على ٨٠% وزناً من

of titanium dioxide ثنائي أوكسيد التيتانيوم
3206.49.00 Other colouring matters & preparations غيرها من مواد تلوين أخر و محضرات أخر 464375  1141 
3207.40.00 Glass frit or other glass in the form of فــريت  زجاجي و زجاج آخر بشكل مسحوق  699079  5515 

powder granules or flakes أو حبيبـــــــــات

المستوردات حســب أهــم البنــــــــود في عـــام ٢٠١٥
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3208.90.00 Paints and varnishes  based on synthetic or  925  749410 غيرها من ورنيش أساسها بوليميرات تركيبية أو طبيعية

chemically modified natural polymers
3302.10.00 Odoriferous substances and mixtures; of a kind  264  489817  مخاليط مواد عطرية من األنواع المستعملة في الصناعات

used in the food or drink industries الغذائية أو صناعة المشروبات
3302.90.00 Other mixtures of odoriferous substances غيرها من مخاليط مواد عطرية 1905507  1902 
3305.10.00 Shampoos شامبـو 472708  587 
3305.90.00 Other preparations for use on the hair  887  543548 غيرها من مستحضرات العناية بالشعر
3401.19.00 Other soap & organic surface - active  1418  451965  غيرها من صابون و محضرات عضوية

preparations فعالة سطحياً  
3401.20.10 Preparations of soap, in the form of noodlles محضرات من الصابون على شكل فتائل 969743  4958 
3402.11.00 Organic surface-active anionic agents عوامل عضوية فعالة سطحياً أنيونية    2380663  9394 
3402.13.00 Non-ionic organic agents عوامل عضوية غير أيونية  (غير متشردة) 744156  3217 
3402.19.00 Other organic surface - active agents  7601  1756426  غيرها من غواسل عضوية ذات فعالية سطحية
3402.90.00 Washing and cleaning preparations;  3713  902292  غيرها من محضرات فعالة سطحياً و محضرات الغسيل

surface-active, thereof
3505.10.00 Dextrins and other modified starches دكسترين وأنوع أخرى من النشاء المعدل 419177  1343 
3506.91.00 Adhesives; prepared, based on polymers of  843  386498  لواصق أساسها بوليميرات البنود ٣٩٠١

heading 3901 to 3913 or on rubber لغاية  ٣٩١٣ أو المطاط
3808.91.10 Insecticides for agricultural and veterinary use مبيدات حشرات لالستعمال الزراعي و البيطري 794407  116 
3808.92.20 Fungicides for  manufacturing use مبيدات للفطريات مستلزمات األنتاج الصناعي 688851  626 
3811.19.00 Anti-knock preparations oxidation محضــرات ضبــط اإلشتعال في وقـــود 362526  155 

 inhibitors المحركات لمنع التأكسد والتصمغ ...
3811.29.00 Other additives for lubricating oils غيرها من إضافات من أجل زيوت التشحيم 837135  503 
3814.00.00 Organic composite solvents and thinners, not مذيبات ومخففات (تينر) عضوية مركبة، غير 364299  1908 

 elsewhere specified or included  مذكورة والداخلة في مكان آخر
3816.00.00 Refractory cements, mortrars, concretes, & similar اسمنت ومالط وخرسانة ومركبات مماثلة 377213  1987 

compositions,excluding products of heading 3801 متحملة للحرارة ماعدا منتجات البند ٣٨٠١ 
3817.00.00 Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes مخاليط الكيل بنزينات ومخاليط الكيل نفتالينات  3168304  9390 
3822.00.00 Diagnostic or laboratory reagents on a backing كواشف للتشخيص على حامل و كواشف محضرة 403590  287 

and prepared diagnostic
3823.19.00 Other industrial monocarboxylic fatty acids غيرها من أحماض دهنية صناعية الكربوكسيليك  754910  4144 

from refining ناتجة عن التكرير
3824.90.00 Prepared binders for foundry moulds or cores غيرها من روابط محضرة لقوالب أو نوى قوالب السبك 1143073  4394 
3901.10.00 Polyethylene having a specific gravity of less  37972  12394155   بولي ايثلين وزنه النوعي يقل عن ٠٫٩٤

than 0.94 
3901.20.00 Polyethylene having a specific gravity of   26483  7080609  بولي إيتيلين وزنه النوعي ٠٫٩٤ أو أكثر

0.94 or more   
3901.30.00 Ethylene copolymers and vinyl acetate كوبوليميرات االيثيلين واسيتات الفينيل 388671  1402 
3902.10.00 Polypropylene بولي بروبيلين ... 13703106  44276 
3903.11.00 Polystyrene, expansible بولي ستيرين قابل للتمدد  2369752  7233 
3903.19.00 Other of polystyrene غيرها من بولي ستيرين 446962  1290 
3904.10.00 Poly (vinyl chloride) not mixed with any other  15124  3888357 بولي (فينيل كلورايد ) غير ممزوج بأية مواد أخرى

substances
3904.22.00 Other plasticized poly (vinyl chloride) بولي (فينيل كلورايد ) أخر ملدن 885531  3100 
3905.12.00 Poly (vinyl acetate) in aqueous dispersion  1380  411454 أسيتات بولي فينيل بشكل تبددات مائية
3906.90.00 Other of acrylic polymers in primary forms غيرها من بوليميرات اكريليكية بأشكالها األولية 882817  2231 
3907.20.00 Other polyethers بولي ايثيرات أخر .. 1784075  4626 
3907.60.00 Poly (ethylene terephtalate) بولي إيتيلين تيرفتاالت 2142230  7692 
3907.99.00 Other polyesters غيرها من بولي استيرات أخر 394513  1789 
3909.50.00 Polyurethanes بولي يوريثانات 690903  2254 
3912.39.00 Other from cellulose ethers غيرها من ايثيرات السيللوز 596386  456 
3919.10.00 Plastics; plates, sheets, foil,  other flat shapes  731  436653 ألواح و صفائح و أغشية من لدائن لفات ال يتجاوز عرضها ٢٠

thereof, self-adhesive, in rolls of a width not 
exceeding 20 CM

3919.90.00 Others self-adhensive plates , sheets of plastics  2371  954925   ً غيرها من ألواح و صفائح من لدائن الصقة ذاتيا
3920.10.00 Sheets of polymers of ethylene  3796  2044094 ألواح من بوليميرات اإلتيلين
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3920.20.00 Sheets of  polymers of  propylene ألواح من بوليميرات البروبيلين    2499321  7466 
3920.43.00 Sheets, plates and film of polymers of vinyl chloride  1188  458092  ألواح وصفائح وأغشية (أفالم) من بوليميرات الفينيل

containing by weight not less than 6% of plasticisers كلورايد تحوي ٦% ملدنات
3920.49.00 Plastics; polymers of vinyl chloride, including   1615  608120 غيرها من بوليميرات الفينيل كلورايد بما فيها الكتل

prepared blocks of a kind  used  as erasers الجاهزة لالستخدام كمحايات 
3920.99.00 Other sheets and plates noncellular of other  3167  1328175 غيرها من ألواح و صفائح (أفالم) من المواد اللدنة

plastics غير خلوية 
3921.90.00 Other of other plates sheets, film, tapes and  4134  1981741 غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وأشرطة وقدد

strips of plastics أخر من لدائن
3923.10.00 Boxes ,cases . crates and other similar articles صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة 361157  553 
3923.29.00 Sacks and bags (including cones) of other plastics أكياس و أكياس صغيرة بما فيها المخاريط من لدائن اخر 461140  568 
3923.30.90 Other carboys,bottles,flasks,and similar articles  2954  1521920 غيرها من دمجانات وقوارير ودوارق وأصناف مماثلة

of plastics  من لدائـــن
3923.50.00 Stoppers, lids, caps, and other closures  686  479252  سدادات وأغطية وكبسوالت وغيرها من

of plastics أصناف األغالق من لدائن 
4010.19.00 Other conveyor belts of vulcanized rubber  413  387040 غيرها من سيور نقل المواد من مطاط مبركن
4011.10.00 New pneumatic tyres of rubber for motor cars إطارات خارجية للسيارات السياحية من مطاط 2896226  7344 
4011.20.00 New pneumatic tyres used on buses, lorries  5338  2008327 إطــــارات هوائية خارجية من مطاط

of rubber  للباصات و الشاحنات
4407.10.00 Wood sawn of coniferous خشب من عائلة المخروطيات (الصنوبريات)  2925098  32813 
4407.92.00 Other beech wood (fagus) غيرها من الزان نوع فاغوس  1140558  10426 
4407.99.00 Other wood sawn or chipped lengthwise   19948  2687968 غيرها من خشب منشور طولياً فقط يزيد سمكه عن ٦مم

sliced only, of a thickness exceeding 6 mm
4411.13.00 Medium density fibreboard (MDF), of a thickness ألواح MDF ذات سماكة  تزيد عن ٥ ملم لكنها 366102  5487 

 exceeding 5 mm but not exceeding 9 mm  ال تتجاوز ٩ ملم
4411.14.00 Medium density fibreboard (MDF), of a thickness ألواح MDF ذات سماكة تزيد عن ٩ ملم 4324536  56693 

 exceeding 9 MM
4703.21.00 Chemical wood pulp semi - bleached or bleached عجائن خشب كيماوية شبه مقصورةأومقصورة 3042661  14989 

(coniferous), soda or sulphate من عائلة المخروطيات مصنوعة بطريقة 
الصودا أو الكبريتات

4703.29.00 Chemical wood pulp (non - coniferous) soda or  4320  873950 عجائن خشب كيماوية من غيرعائلة
sulphate,semi-bleached or bleached المخروطيات(الصنوبريات) مقصورة أو شبه مقصورة

4801.00.00 Newspaper, in Rolls or sheets ورق صحف بشكل لفات أو صفائح  505042  3132 
4802.55.00 Paper & paperboard weighing 40-150 G/M2 ورق وورق مقوى غير مطلي يزن م٢ ٤٠ - ١٥٠ غ 1890482  8988 

,uncoated
4802.56.00 Paper weighing 40-150 G/M2 in sheets with ورق يزن م٢ ٤٠ - ١٥٠ غ بشكل صفائح  1749162  8997 

one side not exceeding 435 MM  ال يزيد طول أحد أضالعها عن ٤٣٥ مم
4802.57.00 Other paper weighing 40-150 G/M2 غيره من ورق يزن م٢ ٤٠ - ١٥٠ غ   1247840  7262 
4802.58.00 Paper and paperboard 1SQM weighs more than 150G  3009  658927  غيره من ورق و ورق مقوئ يزيد اكثر من ١٥٠ غ
4802.61.00 Other paper and paperboard, of which more than  3065  496365 ورق وورق مقوى،  نسبة أليافه الكيماوية و

10 percent by weight of the total fiber content األلية  >١٠% وزناً بشكل لفات
 consists of fibers obtained by mechanical process

4802.69.00 Other from uncoated paper and paperboard  2842  517791 غيرها من ورق وورق مقوى غير مطلي
4803.00.00 Toilet or facial tissue stock paper ورق من النوع المعد لإلستعمال كورق تجميل   1339345  4134 
4804.11.00 Unbleached paper (kraftliner), uncoated ورق وورق مقوى غير مبيض (غير مقصور) غير مطلي 1418578  9052 
4805.11.00 Semi- chemical fluting paper ورق نصف كيماوي معد للتحزيز  1230564  11771 
4805.24.00 Uncoated testline weighing 150 G/M2 or less ورق تستالينر يزن المتر المربع ١٥٠غ أوأقل  620612  4793 
4805.91.00 Other from paper weighing 150 G/M2 or less غيرها من ورق يزيد م٢ ١٥٠غ او اقل 493822  3403 
4810.13.00 Paper and paperboard not containing fibers obtaind  4524  739141  ورق وورق مقوى ال يحتوي ألياف آلي أو

by mechanical or chemi-mechanical process in rolls ميكانيكي بشكل لفات
4810.19.00 Other paper and paperboard for writing  7040  1064219 غيرها من الورق و الورق المقوى للكتابة و الطباعة

and printing, not containing fibers اليحتوي على ألياف
4810.92.00 Multi-ply of other paperboard, coated ورق وورق مقوى أخر متعدد الطبقات، مطلي 2427116  19226 
4810.99.00 Other of other paperboard and paper, coated غيره من ورق وورق مقوى أخر، مطلي 1510488  10068 
4811.59.00 Paper and paperboard, coated, impregnated or غيره من ورق وورق مقوى مطلي أو مشرب أو 616460  1289 

 covered with plastics  مغطى بلدائن
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Quant Value
4819.30.00 Sacks and bags, having a base of a width of 40  1738  505299  أكياس يبلغ عرض قاعدتها ٤٠ سم أو أكثر

cm or more paper or paperboard من ورق أو ورق مقوى 
5402.33.00 Textured yarn of polyesters خيوط معدلة البنية من بوليسترات 3516243  6396 
5402.46.00 Other single yarn from polyesters, not exceeding  1769  532308  خيوط اخر غير مبرومة بما ال يزيد

50 turns per meter, partially oriented عن ٥٠ برمة من بوليسترات
5407.42.00 Other dyed fabrics woven of 85% or more of أقمشة منسوجة أخر من خيوط مصبوغة تحتوي  1017789  1415 

nylon filaments على ٨٥% من شعيرات النايلون أو بولي أميدات أخر
5502.00.00 Artificial filament tow خصل من شعيرات اصطناعية 1307595  412 
5503.20.00 Synthetic staple fibers of polyesters, not carded, ألياف من بوليسترات تركيبية غير مستمرة  429575  2278 

 or combed والمسرحة والممشطة 
5503.90.00 Fibres; synthetic staple fibres, of synthetic  3043  530358  غيرها من ألياف تركيبية غيرمستمرة غيرمسرحة

materials n.e.c. in heading no. 5503, not carded, والممشطة وال محضرة بطريقة أخرى للغزل
combed or otherwise processed for spinning

5506.30.00 Acrylic or modacrylic synthetic staple fibres, ألياف تركيبيةغيرمستمرة،مندوفةأوممشطةأومحضرة بطريقة 483182  1006 
 carded, combed, processed for spinning  أخرى للغزل،من أكريليك أومواد أكريليك

5509.21.00 Single yarn contains 85% or more of staple خيوط تحوي ٨٥%أوأكثرمن ألياف غير  2173206  4045 
polyester fibers مستمرة بولسترمفردة

5515.11.00 Polyester fabrics mixed mainly or solely with أقمشة من بوليستر مخلوطة بصورة رئيسية أوحصرية مع  965566  1217 
viscose rayon fibers ألياف حريرفسكوز  

5603.11.00 Nonwoven of man made filaments weighing not المنسوجات من شعيرات تركيبة اصطناعية اليتجاوز 494322  1106 
more than 25 G/M2  وزنها  ٢٥غ / م٢

5903.10.00 Textile fabrics impregnated, coated or  2355  617920  نسج مشربةأومغطاةأومنضدة بلدائن ببولي
laminated with poly (vinyl chloride) (فينيل كلورايد) 

5903.90.00 Other of textile fabrics impregnated , coated or  2015  559483  غيرها نسج مشربة أومطلية بلدائن
laminated with plastics

6006.90.00 Other of other knitted fabrics or crocheted fabrics غيرها من أقمشة مصنرة أو كروشيه أخر  645841  992 
6806.90.00 Other of slag wool غيرها من ألياف خبث المعادن 1424686  143 
6809.19.00 Other of boards, sheets, panels, tiles and  13462  377476  غيرها من ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترابيع وبالط

similar articles, not ornamented  وأصناف مماثلة، غير مزخرفة
6902.20.00 Tiles contain more than 50% of alumina , of silica آجر محتوية على أكثر من ٥٠ % من األلومينا أو السيليكا 843646  4040 
6908.90.00 Other of glazed ceramic flags  16259  1288497   غيرها من بالط و ترابيع خزفية
7005.29.00 Other of non-wire glass having an absorbent,  21126  927526  غيره من زجاج غير مسلح بطبقة ماصة

 reflecting or non-reflecting layer عاكسة اوغير عاكسة 
7010.90.00 Other containers of glass; preserving jars of  14266  2085822 غيرها من برطمانات حفظ من زجاج و أوعية مماثلة

glass; and similar containers.
7013.99.00 Glassware; n.e.c in heading no. 7013 أدوات زجاجية آخر 464241  3833 
7207.11.00 Semi-finished products of iron or non-alloy steel;  7966  875354 منتجات نصف جاهزة من حديد محتوية

containing by weight less than 0.25% of carbon,  على<٠٫٢٥%من الكربون ذات مقطع
of rectangular (including square) cross-section, عرضي مستطيل أو مربع عرضه أقل
 width less than twice thickness  من ضعفي سمكه

7207.19.00 Other semi-finshed products of iron غيرها من منتجات نصف جاهزة من حديد  4781541  36446 
7207.20.00 Semi-finished products of iron or non-alloy steel منتجات نصف جاهزة من حديد او من صلب غير الخالئط   5738853  39694 

containing by weight 0.25% or more of carbon محتوية على٠٫٢٥% فأكثر كربون 
7208.37.00 Other products in coils of iron or steel not further غيرها من منتجات مسطحة بشكل لفات غير مشغولة  693543  4861 

worked-than hot rolled of a thickness of 4.75 -10 MM بأكثر من الدرفلة بالحرارة بسمك ٤٫٧٥ - ١٠ ملم
7208.38.00 Other flat-rolled products of iron hot rolled  3943  589369  غيرها بشكل لفات مدرفلة بالحرارة بسمك

of a thickness of  3 - 4.75 MM  بين ٣ـ٤٫٧٥ ملم  من حديد أو صلب
7208.39.00 Other flat hot-rolled products of less than 3 MM غيرها من منتجات مسطحة مدرفلة بسمك أقل  من٣ملم 5648882  35945 
7208.52.00 Other flats products of iron or non-alloy steel   6485  1021811  غيرها من منتجات مسطحة من حديد أو صلب بسمك ٤٫٧٥

of a thickness of 4.75 - 10 MM وال يتجاوز  ١٠ ملم  
7208.53.00 Other of flat-rolled products of iron or non-alloy غيرها من منتجات مسطحة من حديد أو صلب  بسمك ٣ملم 729509  4541 

 steel  of a thickness of 3 - 4.75 MM وال يقل عن ٤٫٧٥ بشكل غير لفات
7208.54.00 Other flats products, not in coils, of iron or  non- غيرها من منتجات مسطحة من حديد أو صلب من غير الخالئط 1300769  8413 

of a thickness of less than 3 MM  بسمك أقل من٣ملم،بشكل غير لفات مدرفله بالحراره
7208.90.00 Other kinds worked hot - rolled products, of iron  6068  763027 أنواع أخر من منتجات مدرفلة بالحرارة من حديد اوصلب

or  non-alloy steel of a width of 600 mm or more  بعرض ٦٠٠ مم اواكثر
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7209.16.00 Flats products, in coils, cold-rolled of a thickness منتجات مسطحة بشكل لفات مدرفلة على البارد بسمك   555806  3610 

 of  1-3 MM of iron or non-alloy steel  بين ١ ـ ٣ مم حديد أو صلب من غير الخالئط
7209.17.00 Flat-rolled products of a thickness of  0.5 and منتجات مسطحة بسمك ٠٫٥ وال يتجاوز ١ملم 1867144  12267 

 not more than 1 MM, of iron, cold-rolled من حديد أو صلب مدرفلة على البارد
7209.27.00 Flats products, not in coils, cold-rolled of  7395  1194614 منتجات مسطحة بشكل غير لفات مدرفله على البارد

a thickness of 0.5 MM and not more 1 MM بسمك ٠٫٥ وال يتجاوز ١ ملم 
7210.12.00 Flat-rolled products of a thickness of less منتجات مدرفلة من حديد أوصلب  1733770  7316 

 than 0.5 MM, of iron مطلية قصدير بسماكة أقل ٠٫٥مم 
7210.49.00 Other flat-rolled products of iron or steel  33956  5964860 غيرها من المنتجات مسطحة من حديد أو

plated with zinc   صلب مطلية بالزنك بطرق أخرى 
7210.70.00 Products, painted, varnished or coated  4902  947017 منتجات مطلية بالدهان أو الورنيش أو اللدائن

with plastics, of iron or non-alloy steel من حديد أو صلب 
7213.91.00 Circular cross-section rods, hot-rolled less than عيدان مدرفلة بالحرارة ذات مقطع عرضي  1142708  8298 

 14 MM of iron or non-alloy steel دائري قطره أقل من ١٤ ملم من حديد أو صلب
7216.21.00 Angles in a shape of L ,of iron or non-alloy steel  2973  563946 من حديد أو صلب L  زوايا مقطعها بشكل حرف

من غير الخالئط 
7217.20.00 Wires plated or coated with zinc أسالك مطلية أو مغطاة بالزنك  622094  2529 
7306.90.00 Other tubes, pipes & hollow profiles,of iron or steel غيرها من أنابيب ومواسيربمقاطع مجوفة من حديد أو صلب 2935912  704 
7308.20.00 Towers and lattice masts,of iron or steel  13245  6010902  أبراج وصواري ذات بنية متشابكة  من حديد أو صلب
7308.90.00 Other equipments for scaffolding or propping  8445  4241085 غيرها من تجهيزات لتدعيم المداخل و المنشآت

entries & establishments
7320.10.00 Springs and their leaves of iron or steel  2542  493781 نوابض ذات ريش و ريشها من حديد أو صلب
7408.11.00 Wires of refined copper of which the maximum   2998  5079539  أسالك من نحاس نقي مقطعها العرضي أكثر

cross-sectional dimension exceeds 6 MM من ٦ مم 
7601.10.00 Alluminium, not alloyed ألـــــــمنيوم غير مخـــــلوط   922495  1633 
7601.20.00 Alluminium alloys خالئــــــط ألمنيوم   2520035  4054 
7605.11.00 Alluminium wires not alloyed, of maximum  3687  2574265  أسالك ألمنيوم غير مخلوط يزيد أكبر

dimension is more than 7mm مقاس لمقطعها العرضي عن ٧ ملم 
7612.90.00 Aluminium rigid casks, cans & boxes, of    1648  2705395  خزانات وبراميل صلبة من ألمنيوم ال تتجاوز

a capacity not exceeding 300 liter سعتها ٣٠٠ ليتر
8205.90.00 Sets of articles of base metal of two or more of مجموعات "أطقم" من معادن عادية تحتوي على األقل على 538660  54 

 the subheadings of 8205 إثنين من األصناف المذكورة في البنود الفرعية من ٨٢٠٥
8309.90.00 Other from stoppers and lids of base metal غيرها من سدادات وأغطية من معادن عادية 714629  699 
8311.10.00 Coated electrodes for electric arc-welding,   2202  468958  أقطاب لحـــام مكسوة اللحام بالقوس

  of base metal الكهربائي من معادن عادية
8408.20.00 Engines; compression-ignition internal combustion محركات من األنواع المستعملة لتسيير العربات الداخلة 773212  2492 

 piston engines, of a kind used for the propulsion  في الفصل ٨٧ 
of vehicles of chapter 87

8408.90.00 Other engines of compression-ignition (diesel) محركات ذات مكابس أخر يتم اشتعالها بالضغط (ديزل)  966227  3259 
engines of heading 8407 or 8408 االشتعال فيها بالشرر الداخلة في البند ٨٤٠٧أو ٨٤٠٨ 

8409.99.00 Other parts exclusively made for engines included  3375  1271718  غيرها من أجزاء معدة بصورة رئيسية للمحركات الداخلة
in item 8407 or 8408 except aircrafts. في بند ٨٤٠٧ أو ٨٤٠٨ عدا الطائرات

8411.99.00 Other parts of gaz Turbines  63  11403040 غيرها من أجزاء لعنفات غازية أخرى
8413.81.00 Other pumps مضخات  أخرى 930360  1965 
8413.91.00 Parts of pumps أجزاء للمضخات  1106230  293 
8414.30.00 Compressors prepared for refrigerating equipment مضاغط من األنواع المستعملة في معدات التبريد 634908  1085 
8422.30.00 Machinery for filling, closing, sealing or  818  1327696  آالت تعبئة أوغلق أوسد أولصق الرقاع على

labelling bottles القوارير
8431.39.00 Other parts suitable for machinery of heading 84.28  54  803624 غيرها من أجزاء  آلالت الداخلة في البند ٨٤٫٢٨
8431.49.00 Other parts of machinery of  headings 84.26,  2886  610580   غيرها من أجزاء لآلالت الداخلة في ٨٤٫٢٦

 84.29 or 84.30 أو٨٤٫٢٩ أو٨٤٫٣٠
8437.80.00 Machinery; for use in the milling industry or for  603  1430256 آالت وأجهزة للمطاحن أولمعالجة الحبوب أوالبقول

the working of cereals or dried leguminous اليابسة عدا المستعملة في المزارع 
vegetables, other than farm-type machinery

8438.80.00 Other machinery for industrial preparation or  152  473101  آالت وأجهزة أخر للتحضير الصناعي أو لصناعة
manufacture of food or drink األغذية والمشروبات

المستوردات حســب أهــم البنــــــــود في عـــام ٢٠١٥
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FOREIGN TRADE

  TABLE 9/9(cont'd)   جدول ٩/٩(تابع)

Quant Value
8450.19.00 Other washing machine,each of a dry linen غيرها من االت غسيل ال  تزيد سعة كل منها من 670210  1164 

 capacity not exceeding 10 KG الغسيل الجاف عن ١٠كغ 
8462.91.00 Machine-tools; presses for working metal  565  569186 مكابس هيدروليكية لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية
8471.30.00 Portable digital automatic data processing  138  366177 آالت رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات قابلة للحمل

machines weighing not more than 10 KG اليتجاوز وزنها١٠كغ 
8471.60.00 Input or output units, weather or not containing وحدات إدخال أو إخراج سواء تضمنت وحدات 812836  5 

storage units in the same housing تخزين أم ال من نفس البدن
8471.90.00 Other automatic data processing machines&its units  478  1863433 غيرها من أالت المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها
8474.80.00 Other machines for grinding earth, stones آالت و أجهزة أخر لألتربة أو األحجار   371808  123 
8474.90.00 Parts of machines for working stone أجزاء آالت و أجهزة لشغل األتربة و األحجار   370056  412 
8477.10.00 Injection-moulding machines for rubber and plastics آالت قولبة بالحقن للمطاط واللدائن   445843  1344 
8479.82.00 Machines for mixing, kneading, crushing  253  434883 آالت خلط أوعجن أو جرش أو سحق أو

grinding, screening or stirring غربلة أوتقليب 
8479.89.90 Other machines and mechanical appliances  244  424938 غيرها من آالت وأجهزة أخرى ذات وظيفة خاصة

having individual functions قائمة بذاتها
8481.80.90 Other tools of taps  676  4339312   غيرها من أدوات أخر من أصناف الحنفيات
8501.61.00 AC generators (alternators) of an output  1495  389094 KVA مولدات التيار المتناوب ال تزيد قدرتها عن  ٧٥

not exceeding 75 KVA (كيلو فولت أمبير)
8502.11.00 Electric generating sets with compression-ignition مجموعات توليد بمحركات ذات مكابس يتم  1132985  1826 

 internal combustion piston engines,of an output االشتعال فيها بالضغط التزيد قدرتها عن 
  not exceeding 75 KVA  KVA75

8502.12.00 Generating sets with compression-ignition  internal  799  639616 مجموعات توليد كهرباء بمحركات ذات مكابس
piston engines,of an output between 75 - 375 KVA ..  KVA تزيد قدرتها عن ٧٥ وال تتجاوز ٣٧٥

8502.13.00 Generating sets with compression-ignition  internal  431  676361 مجموعات توليد كهرباء بمحركات ذات مكابس
 piston engines,of an output exceeding 375 KVA KVA تزيد قدرتها عن ٣٧٥ 

8502.39.00 Other of other types of electric generating sets غيرها من مجموعات توليد  كهرباءأخر 724557  624 
8503.00.00 Parts suitable for use solely with the machines  6046  1181207 أجزاء معدة حصراً لآلالت الداخلة في البند ٨٥٫٠١

of heading 85.01 or 85.02 أو٨٥٫٠٢ 
8504.21.00 Liquid dielectric transformers having a power  1147  1838533  محوالت ذات عوازل كهربائية سائلة ال تزيد قدرتها

capacity not exceeding 650 KVA KVA عن ٦٥٠
8504.22.00 Liquid dielectric transformers having a power محوالت ذات عوازل كهربائية سائلة  تزيد قدرتها عن  3654935  2960 

 handling capacity between 650-1000 KVA 650 KVA  والتتجاوز ١٠٠٠ KVA
8504.23.00 Liquid dielectric transformers having a power  3989  6096739   محوالت ذات عوازل كهربائية سائلة

handling capacity exceeding 10000 KVA KVA  تزيد قدرتها عن ١٠٠٠٠
8504.33.00 Other transformers having a power handling  2199  1894113  وال kVA محوالت أخر تزيد قدرتها عن ١٦

capacity between 16 KVA -  500 KVA KVA تتجاوز ٥٠٠
8504.34.00 Transformers having a power handling  731  546152  kVA محوالت تزيد قدرتها عن ٥٠٠

capacity exeeding 500 kva 
8504.40.00 Electrical static converters  7410  1485913   مغيرات كهربائية ساكنة
8504.90.00 Parts of electrical transformers and static  2249  1062386 أجزاء محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة

converters
8506.80.90 Cells or groups of cells (batteries) generating خاليا أو مجموعات خاليا (بطاريات)  448380  1089 

  electricity, not elsewhere specified. مولدة للكهرباء أخر (غ م س)
8507.10.90 Other of  lead-acid accumulators , of a kind  772  372670  غيرها من مدخرات كهربائية بالرصاص من األنواع

used for starting piston engines المستعملة إلطالق الحركة في المحركات ذات المكابس  
8507.80.00 Other electric accumulators مدخرات كهربائية أخر    2794655  5381 
8511.90.00 Parts of ignition , starting equipment, electric ,for أجزاء (أجهزة ومعدات لإلشـعال أو إطالق الحركة)،  382331  200 

 internal combustion engine كهربائية، لمحركات اإلحتراق الداخلي
8517.12.10 Mobile phones  22  1773023 "mobil phones" أجهزة الهاتف الجوال
8517.61.10 Transmission apparatus for reproducing sound, أجهزة إرسال الصوت أو الصور أو المعطيات األخرى 605091  136 

 image or other data
8517.61.20 Transmission apparatus combined with reception  59  1196944 أجهزة إرسال مندمجة بأجهزة استقبال للصوت

apparatus of voice and pictures و الصورة
8517.62.10 Multiplexeurs allows to mix sound & picture within  19  554070  آالت معالجة ذاتية للمعلومات تسمح بدمج الصوت

sending والصورة والمعطيات أثناءاالرسال

المستوردات حســب أهــم البنــــــــود في عـــام ٢٠١٥
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  التجارة الخارجية

  TABLE 9/9(cont'd)   جدول ٩/٩(تابع)

Quant Value
8517.70.00 Telephone sets and other apparatus, parts, أجزاء المواد الداخلة في البند ٨٥١٧ 5911221  562 

 in item no. 8517
8518.21.90 Other single loudspeakers, mounted in their  40  535016 غيرها مكبرات صوت مفردة مركبة في هياكلها

enclosures 
8535.29.00 Other automatic circuit breakers  غيرها من قاطعات تيار ذاتية الحركة  2838342  994 
8535.90.00 Other electrical appliances for connecting or  483  836291  غيرها أجهزة كهربائية لوصل وقطع

disconnecting electnical circuits الدوائر الكهربائية
8536.20.00 Automatic circuit breakers,voltage not above 1000V قاطعات تيارذاتية الحركة بجهد توتر اليزيد عن ١٠٠٠ فولت 512035  1675 
8537.20.00 Boards for voltage exceeding 1000V لوحات لجهد توتر يزيد عن ١٠٠٠ فولت 3346765  133 
8538.10.00 Parts of boards panels for goods of heading 85.37 أجزاءلوحات مفاتيح ولوحات توزيع كهربائية للبند٨٥٣٧ 2200757  408 
8539.31.10   Electrical lambs & tubes lighten by evacuatiom لمبات وأنابيب كهربائية تضيء بالتفريغ، "فلورسنت"  743649  1788 

 "fluorescent lamps" , hot cathode ذات قطب سالب "كاتود" ساخن
8544.11.00 Winding wires of copper أســــــالك للف(بوبيناج) من نحـــاس 393117  249 
8544.20.00 Co-axial cables and electric conductors. كابالت و موصالت كهربائية متحدة المحور 623480  401 
8544.49.00 Other electric conductors  for a voltage not غيرها من موصالت كهربائية أخر، لجهد "توتر"  1940647  1088 

exceeding 1000 V "V" ال يتجاوز ١٠٠٠
8701.90.10 Road- tractors for hauling trailers جــــرارات للطـــــرق لقطر المقطورات  1238203  1345 
8703.23.92 Other vehicles of cylinder capacity 1600-3000 CC  495  584380  غيرها من عربات أخر تعمل بالشرر تزيد اسطوانتها

with spark-iginition  عن ١٦٠٠ سم٣ و ال تتجاوز ٣٠٠٠ سم٣
8703.24.92 Other vehicles of cylinder capacity 4000 - 4200 CC عربات أخر يعمل محركها بالشرر تزيد سعة اسطوانتها 386957  63 

with spark-ignition engine عن ٤٠٠٠ سم٣ و ال تتجاوز ٤٢٠٠ سم٣
8704.21.90 Other vehicles with compression - ignition  1106  1629719  غيرها من عربات نقل بمكابس تشتعل بالضغط

weight not more than 5 TONS وزنها ال يتجاوز خمسة أطنان  
8704.22.00 Goods vehicles. loaded no more than عربات لنقل البضائع يزيد وزنها محملة 434007  559 

 5 TONS and do not exceeds 20 TONS عن ٥ طن وال يتجاوز ٢٠ طن
8704.23.00 Goods vehicles. their weight is more than عربات لنقل البضائع يزيد وزنها محملة عن ٢٠ طن  412358  401 

20 TONS
8705.10.00 Crane trucks ســـيارات رافــعة (ونش) 879093  88 
8705.30.00 Vehicles; fire fighting vehicles سيارات مكافحة الحرائق 498306  24 
8708.99.90 Other parts and accessories of vehicles of heading  4003  3085568 غيرها من أجزاء و لوازم العربات السيارة الداخلة في

8701 to 8705 البنود ٨٧٠١ لغاية ٨٧٠٥
8714.10.00 Motorcycles (including mopeds); parts and  1037  513743  أجزاء و لوازم للدراجات النارية

accessories
9018.13.00 Medical, surgical instruments and appliances;  13  473892 أجهزة تشخيص باالظهار بواسطة الرنين المغناطيسي

magnetic resonance imaging apparatus
9018.39.00 Other syringes, needles connulae and catheters   371  1500812   غيرها حقن وإبرومواسير وأنابيب قثطرة
9018.90.00 Other medical appliances أجهزة و أدوات طبية أخرى 2208260  257 
9028.30.00 Electricity meters عدادات كهرباء 616933  90 
9404.90.00 Other articles of bedding and similar furnishing  785  1124465  حوامل فرش أخر ، اصناف لالسرة واصناف مماثلة (مثل

mattresses,quilts,cushions,not elsewhere specified الفرش واللحف والوسائد "والبوف") غير مذكورة سابقاً 
9503.00.00 Tricycles,scooters and similar wheeled toys دراجات ذات ثالث عجالت سكوتر و ألعاب  741964  1884 

مماثلة ذات عجالت
9602.00.10 Empty capsules and artificial honeycombs of wax  97  680197  الكبسوالت الفارغة المعدة لتعبئة األدوية و ألواح الشمع

المعدة لخاليا النحل
9619.00.00 Sanitary napkins & nappies, diapers and فوط وواقيات صحية، حفاضات وقماطات لألطفال 2366597  10168 

 swaddles for children and diapers linings for  وبطانات الحفاضات لألطفال واصناف 
children and similar sanitary varieties whatever صحية ممائلة مهما كان النوع 
 kind they are made of المصنوع منها
Other commodities بضــــــــائـــع أخـــــرى  112861408  443426 

999 TOTAL 9967771 1497340433 المجمـــــــــوع
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