
-246-

  TABLE 8 / 9

Quant Value
0104.10.00 Sheeps live ضأن حي 4698289 18181
0104.20.00 Goats live ماعز حي 1177182 4538
0207.12.90 Other of meat & edible offal fowls, 4553 273170 غيرها من لحوم وأحشاء ديوك ودجاجات

not cut in pieces, frozen غير مقطعة مجمدة
0207.14.00 Cuts and offal, frozen of fowls (Gallus 3551 221542 قطع وأحشاء وأطراف مجمدة من لحوم

domesticus) ديوك ودجاجات 
0401.10.00 Milk and cream not concentrated nor  8569 291333 ألبان و قشدة غير مركزة وال محالة دسمها

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

0402.10.30 Milk powder in container of a net 2522 756566  مسحوق الحليب ضمن عبوات الوزن
 weight content 20 kg or more of a fat الصافي للواحدة منها ٢٠ كغ فأكثر تحوي

content,by weight,not exceeding 1.5% وزناً  على دسم بنسبة التزيد عن ١٫٥%
0402.99.90 Other milk and cream, centrated or 12554 640038 غيرها من األلبان والقشدة مركزة أو

containing added sugar or other محتوية على سكر أو أي مواد تحلية أخر
sweetening matter

0403.10.00 Yogurt 7516 248764 "لبن رائب  "زبادي
0406.10.00 Fresh cheese (unripened or uncured) جبن طازج غير منضج غير مخثر غير 2284845 15232

including whey,cheese and curd مخمر وجبن مصل اللبن وجبن اللبن المخثر
0406.30.90 Other processed cheese by heating غيرها من أجبان معالجة بالحرارة 172013 606

not grated or powdered غير مبشورة والبشكل مسحوق
0406.90.00 Other cheese أجبان أخرى 920453 4184
0407.00.90 Other birds' eggs, in shell , fresh 61379 4296541 غيره من بيض طيور بقشره طازج

preserved or cooked أو محفوظ أو مطبوخ
0504.00.00 Guts,bladders and stomachs animals 1546 307939 عدا) مصارين ومثانات ومعد حيوانات

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

0602.90.00 Mushroom spawn بياض الفطر 241335 4022
0701.90.00 Potatoes (other than seed) fresh 51733 794699 بطاطا لغير الزرع
0702.00.00 Tomatoes fresh or chilled بندورة طازجة أو مبردة 5560234 278012
0703.10.00 Onions - shallots fresh or chilled بصل وعسقالن طازجة أو مبردة 462642 20993
0704.10.00 Cauliflower fresh or chilled قرنبيط طازجة أو مبردة 170881 11175
0704.20.00 Cabbages (brussels sprouts) fresh 14659 179496 ملفوف بروكسل طازجة أو مبردة
0705.19.00 Other kinds of lettuce fresh or chilled غيره من الخس الطازج أو المبرد 338617 29504
0706.10.00 Carrots,leguminous turnip fresh 38978 794941 جزر ولفت بقلي طازج أو مبرد

or chilled
0706.90.00 Salad beetroot,celeriac,radishs fresh 4963 124084 شوندر للسلطة وكرفس وفجل ، طازجة

or chilled أو مبردة
0707.00.00 Cucumbers & gherkins fresh 7959 238778 ، خيار وقثاء ، خيار صغير محبب

or chilled طازجة أو مبردة
0708.20.00 Beans fresh or chilled لوبيا أو فاصوليا طازجة أو مبردة 143451 2608
0709.30.00 Eggplants fresh or chilled باذنجان طازج أو مبرد 194027 7761
0709.60.00 Capsicum or pimenta fresh or chilled ثمار فليفلة من نوع كابسيكوم أو بيمنتا 687110 29078

طازجة أو مبردة
0709.90.90 Other of vegetables fresh or chilled غيرها من الخضار الطازجة أو المبردة 774394 19041
0710.10.00 Potatoes (uncooked or cooked by 11662 305509 بطاطا غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار

steaming or Boiling in water), frozen أو مسلوقة في الماء ، مجمدة
0711.90.00 Other vegetables,mixtures of vegetables خضر أخر؛ خليط من خضر محفوظة مؤقتاً 241035 3050

provisionally preserved وغير صالح بحالته لالستهالك المباشر
0712.20.00 Dried Onions, whole,cut,sliced, or in بصل مجفف كامل أو مقطع أو مشرح أو 104866 3496

powder, but not further prepared مسحوق ولكن غير محضر بطريقة أخرى
0713.40.00 Lentils dried shelled عدس يابس مقشور 1158073 19773
0802.12.90 Other shelled almonds fresh or dried غيرها من لوز مقشر طازج أو مجفف 256201 1361
0802.32.00 Walnuts shelled fresh or dried جوز عادي مقشر طازج أو مجفف 139296 347

  جدول ٨ / ٩ 
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  TABLE 8/9 (cont'd)

Quant Value
0802.50.10 Pistachios In-shell in containers of فستق في عبوات أكثر من ٢٥ كغ صافي 398583 1399

a net weight more than 25 kg طازج أو مجفف
0802.50.90 Other kind of pistachios غيرها من فستق طازج أو مجفف 850515 2979
0804.20.00 Figs fresh or dried تين طازج أو مجفف 236251 4733
0805.10.00 Oranges fresh or dried برتقال طازج أو مجفف 2374153 150973
0805.20.00 Mandarins fresh or dried يوسفي طازجة أو مجففة 1292603 36950
0805.40.00 Grapefruit fresh or dried ليمون هندي بما فيه البوميلو طازج أو مجفف 305702 25685
0805.50.00 Lemons and limes fresh or dried ليمون حامض طازج أو مجفف 619453 20238
0806.10.00 Grapes fresh 16261 572436 عنب طازج
0807.11.00 Watermelons fresh بطيخ أحمر "دالع" طازج 727037 80690
0807.19.00 Fresh yellow melons 30189 517512 شمام طازج
0808.10.00 Apples fresh تفاح طازج 4156951 116103
0808.20.00 Pears and quinces fresh كمثرى وسفرجل طازجة 794803 21892
0809.10.00 Apricots fresh مشمش طازج 1038887 24651
0809.20.00 Cherries fresh كرز طازج 930543 11497
0809.30.00 Peaches, including nectarines 21257 839924 دراق طازج
0809.40.00 Plums and sloes خوخ وخوخ السياج طازج 1029245 24715
0810.10.00 Strawberries,fresh فريز طازج 104933 2611
0810.90.00 Other of other fresh fruits 23161 721007 غيرها من فواكه طازجة
0909.10.00 Seeds of anise or badian بذور يانسون أوبذور يانسون صيني أونجمي 1094920 8422
0909.20.00 Seeds af coriander 9784 1340364 بذور كزبرة
0909.30.00 Seeds of Cumin and other بذور كمون 5596431 38071
1108.12.00 Maize starch 17487 786931 نشاء ذرة
1206.00.00 Sunflower seeds, whether or not broken بذور عباد الشمس وإن كانت مكسرة 246842 3086
1207.99.90 Other from other oil seeds and 3422 134463 غيرها من ثمار وبذور زيتية أخر

oleaginous fruits whether or not broken وإن كانت مكسرة
1211.90.90 Other of plants and parts of a kind used 4584 276889 غيرها من نباتات وأجزاؤها  تستعمل في

primarily in perfumery & pharmacy العطور والصيدلية
1404.20.00 Cotton linters 13299 1002147 زغب بذور القطن
1507.90.11 Other of soya bean oil & its fractions in 3596 246361 غيرها من زيت فول الصويا وأجزاؤه وإن كان

containers of a net weight 1000 kg and مكرراً ولكن غير معدل كيماوياً بعبوات يزن
more whether or not refined المحتوى الصافي للواحدة ١٠٠٠ كغ فأكثر

1509.10.00 Olive oil (virgin),whether or not refined زيت زيتون بكر وإن كان مكرراً 3154568 15516
1509.90.00 Other of olive oil whether or not refined غيرها من زيت زيتون وإن كان مكرراً 134677 922
1515.50.00 Sesame oil 3649 565607 زيت السمسم وأجزاؤه
1602.10.00 Homogenized preparations of meat محضرات متجانسة حيوانية 150262 1002
1701.11.10 Raw cane sugar for refining 5710 213179 ( التكرير سكر قصب خام بقصد التصفية (
1701.11.90 Other of cane sugar غيرها من سكر قصب 204036 4983
1701.12.90 Other of beet sugar غيرها من سكر شوندر (بنجر) 1172355 25927
1701.99.00 Pure sucrose sugar in solid form , غيرها من سكر مكرر 2417901 59932
1702.40.00 Glucose and glucose syrup,containing 7519 206862 غلوكوز وشراب الغلوكوز الكثيف

fructose in the dry state at least يحتوي فركتوز بنسبة ٢٠- ٥٠%
 20% but less than 50% محسوبة على الحالة الجافة

1704.10.00 Chewing gums whether or not   3190 446551 لبان المضغ (العلك) وإن كان مكسواً بالسكر
sugar coated

1704.90.00 Other of sugar cnofectionery غيرها من مصنوعات سكرية التحتوي 2764646 34697
not containing cocoa كاكاو

1806.31.00 Other of filled chocolate in blocks, 649 162209 شوكوال محشوة بشكل كتل أو ألواح
slabs or bars أو قضبان

1806.90.00 Other chocolate and other food 2908 465287 غيرها من شوكوالته ومحضرات غذائية
preparations containing cocoa أخر تحتوي على كاكاو

1902.19.00 Other of uncooked pasta, not stuffed 5717 182862 غيرها من عجائن غذائية غير مطبوخة
or otherwise prepared والمحشوة وغير محضرة بطريقة أخرى
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  TABLE 8/9 (cont'd)

Quant Value
1904.90.00 Other of prepared foods from cereals غيرها من أغذية من حبوب مطبوخة 333776 7417

pre-cooked or otherwise prepared مسبقاً أو محضرة بطريقة أخرى
1905.31.00 Sweet biscuit بسكويت حلو 728471 13713
1905.39.00 Waffles and wafers فطائر ذات ترابيع مجوفة ورقائق ويفر 122811 778
1905.90.00 Other of bakers products whether or not كعك وغيرها من منتجات المخابز وإن 477326 9828

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  10787 485397 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  22988 1034472 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
2002.10.00 Tomatoes,whole or in pieces prepared or  7302 335910 بندورة ( طماطم) كاملة أو مقطعة محضرة

preserved not by vinegar or acetic acid أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك
2002.90.00 Other of tomatoes prepared or 6544 265672 غيرها من بندورة  (طماطم) محضرة أو

preserved by not vinegar or acetic acid محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك
2005.10.00  Homogenised vegetables prepared or 1658 111064  خضر متجانسة محضرة أو محفوظة بغير

preserved not by vinegar or acetic acid, الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة،
 not frozen, other than of heading 20.06 ٢٠٫٠٦ عدا المنتجات الداخلة في البند

2005.20.10 Dried potato chips salted ready for 7142 357122 رقائق مستطيلة مصنوعة من دقيق البطاطا
consumption upon frying ،مملحة ومضاف إليها مواد حافظة

مجففة معدة لالستهالك بعد القلي
2005.20.90 Other of potatoes prepared or preserved 4205 373586 غيرها من بطاطا محضرة أو محفوظة

not by vinegar or acetic acid,   ،بغير الخل أو حمض الخليك
not frozen غير مجمدة

2005.70.00 Olives prepared or preserved otherwise 9650 542530 زيتون محضر أو محفوظ بغير الخل
than by vinegar or acetic acid,not frozen أو حمض الخليك، غير مجمد

2007.10.00 Homogenised preparations from jams محضرات متجانسة من المربيات متحصل  116920 2784
 and fruit jellies , cooked whether عليها بالطبخ، وإن أضيف إليها السكر
or not containing added sugar or أو مواد تحلية أخر
sweetening matter

2007.99.00 Other jams, fruit jellies whether or 19153 766119 غيرها من مربى وهالم فواكه وخبيص أو
not containing added sugar or هريس أو أثمار قشرية متحصل عليها بالطبخ
sweetening matter وإن أضيف إليها السكر أو مواد تحلية أخر

2009.11.90 Other of orange juice, frozen غيره من عصير البرتقال مجمد 102930 2287
2009.50.00 Tomatoes juice عصير البندورة  173874 4347
2009.90.90  Mixtures of juices 40753 1217264 خليط عصائر جاهزة
2104.10.00 Soups & broths & preparations therefor حساء ومرق ومحضرات إعدادها 246943 1755
2105.00.00 Ice cream for eating whether or not مثلجات (آيس كريم،بوظة..) ومثلجات أخر 775581 12926

containing cocoa صالحة لألكل، وإن احتوت على الكاكاو
2106.90.90   Other of food preparations not elsewhere غيرها من محضرات غذائية غير مذكورة 141174 3357

specified or included وال داخلة في مكان آخر 
2202.10.00 Waters, including mineral & aerated 17256 414143 ، مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية

waters,containing added sugar or other المحتوية على سكر مضاف أو مواد
sweetening matter or flavoured تحلية أخر أو منكهة

2304.00.00 Oil-cake and residues resulting from 7803 174451 كسب وغيره من بقايا صلبة وإن كانت
the extraction of soya-bean oil مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة

ناتجة عن استخراج زيت الفول السوداني
2309.90.90 Other of preparations for animal feeding غيرها من محضرات من األنواع المستعملة 631731 44706

لتغذية الحيوانات
2508.10.00 Bentonite بنتونيت 105657 34917
2510.20.00 Natural calcium phosphates,aluminium فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألمنيوم 12485827 2852248

phosphate, phosphate chalks,ground كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتي ، مطحون

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

Quant Value
2515.12.10 Blocks of marble and travertine, 34813 168777 كتل من الرخام والترافرتين مقطعة

merely cut, by sawing or otherwise بالنشر أو غيره
2709.00.00 Petroleum oils, crude 5160128 182785812 زيوت نفط خامية
2710.11.10 Motor spirit (gazoline) for cars and أرواح النفط بنزين لمحركات السيارات 23076034 529226

planes motor والطائرات
2710.19.10 Kerosene 73743 3877651 كيروسين المعروف بزيت الكاز
2710.19.20 Gas oils (solar) غاز أويل (سوالر) أو المازوت المقطر 281627 5740
2710.19.30 Fuel oils فيول أويل"مازوت خام" 23846144 629410
2710.19.81 Lubricating greases and lubricating 3986 185769 مشحمات زيوت تشحيم تحتوي على إضافات

oils with additives for engine-cylenders السطوانات المحركات
2714.90.00 Other bitumen and asphalt غيره من قار وإسفلت 165005 4949
2715.00.00 Bituminous mixtures based on natural 5555 145788 مخاليط قارية أساسها اإلسفلت أو

asphalt or bitumen القار الطبيعيان
2716.00.00 Electrical energy (Quant.:mega watt) الطاقة الكهربائية (الكمية: ميغا واط ساعي) 8718055 902058
2814.10.00 Anhydrous ammonia نشادر ال مائي 105658 5146
2836.50.00 Calcium carbonate كربونات الكالسيوم 180993 27085
3003.39.00 Other medicaments containing 3446 1033689 غيرها من ادوية تحتوي هرمونات غير

hormones not put up in doses مهيأة بشكل جرع
3003.90.00 Other medicaments consisting of two or m غيرها من ادوية مؤلفة من مكونين او اكثر 674883 1038
3004.50.00 Other medicaments containing vitamins 1513 529443 أدوية أخر تحتوي على فيتامينات أو منتجات

or other products of heading  29.36 أخر مذكورة في البند ٢٩٫٣٦
3004.90.00 Other mixed or unmixed medicaments 7420 2699611 غيرها من ادوية مخلوطة او غير مخلوطة

for retail sale,for therapeutic or للعالج او الوقاية بشكل جرع
prophylactic uses

3005.90.90 Other of wadding, gauze غيرها من حشو وغزي 112820 912
3102.10.00 Urea whether or not in a aqueous 70896 946140 البولة (يوريا) وإن كانت في محاليل مائية

solution
3103.10.00 Superphosphates أسمدة فوق الفوسفات (سوبر فوسفات) 372404 23702
3105.20.00 Mineral or chemical fertilizers containing 1732 109538  أسمدة كيماوية أو فلزية محتوية على

the three fertilizing elements nitrogen, العناصر المخصبة الثالثة ،النيتروجين
phosphorus and potassium والفوسفور والبوتاسيوم

3214.10.10 Glazier's putty and other mastics 16086 285581 معاجين تثبيت الزجاج ومعاجين سد أخر
3304.30.00 Manicure or pedicure preparations محضرات العناية باليدين والقدمين 113584 988
3304.99.00 Other of beauty or make-up preparations غيرها من مستحضرات للعناية بالبشرة 257897 1595

والوقاية من الشمس واكساء السمرة
3305.10.00 Shampoos  5874 411191 شامبو
3305.90.00 Other preparations for use on the hair غيرها من مستحضرات العناية بالشعر 258112 2500
3401.19.00 Other soap and organic surface-active غيرها من صابون منتجات ومحضرات 867890 17358

 products عضوية فعالة سطحيات
3401.20.90 Soap in other forms غيرها من صابون بأشكال أخر 443964 6830
3401.30.00 Organic surface-active products and منتجات ومحضرات عضوية فعَّالة سطحياً   3985890 53145

preparations for washing the skin,in the لغسل البشرة، بشكل سائل أو معجون
form or liquid or cream and put up for مهيأة للبيع بالتجزئة، سواء كانت
retail sale,whether or not with soap تحتوي على صابون أم ال

3402.11.00 Anionic other than soap عوامل عضوية فعالة سطحياً أنيونية 211187 2149
3402.19.00 Other of organic surface-active agents 7571 227140  ً غيرها من عوامل عضوية فعالة سطحيا
3402.20.00 Surface-active agents preparations محضرات عضوية فعالة سطحياً 793673 11338

for retail sale مهيأة للبيع بالتجزئة
3402.90.20 Laundry detergents 46285 2314248 "detergents"محضرات الغسيل
3402.90.39 Other of cleaning detergents or for 191185 غيرها من محضرات تنظيف او ازالة الدهون

removing fats
3405.90.00 Other of polishes & creams,for footwear غيرها من محضرات التلميع لألحذية 147464 5672
* The quantity of electrical energy in M.W/h and isn't 
containing in total .

* كمية الكهرباء بالميغا واط /ساعي والتدخل في المجموع العام .
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  TABLE 8/9 (cont'd)

Quant Value
3506.10.00 Products suitable for use as glues or 1249 112429  منتجات"مهما كان نوعها"صالحة لالستعمال

adhesives,put up for retail sale, كغراء أو كلواصق، مهيأة للبيع بالتجزئة
 not exceeding a net weight of 1 kg ١كغ عندما ال يزيد وزنها الصافي عن

3506.91.10  ِ◌Adhesive based on polymers for 2752 412810 لواصق أساسها بوليميرات معدة
industrial use لالستخدام الصناعي

3506.99.00 Otger of prepared glues 940 112835 غيرها من غراء محضر
3802.90.00 Activated natural mineral products; منتجات معدنية طبيعية منشطة وهباب 159753 6373

animal black,including spent من اصل حيواني
animal black

3824.90.90 Other of preparations of the chemical, غيرها من محضرات الصناعات الكيماوية 473089 3728
not elsewhere spesified or included والمرتبطة فيها غير داخلة في مكان آخر

3907.50.00  Alkyd resins 4990 386209 راتنجات ألكيدية
3907.99.00 Other poly esters 1407 159100 غيرها من بولي استيرات أخر
3909.50.00 Polyurethanes بولي يوريثانات 1029122 11081
3915.10.00 Waste & scrap of polymers of ethylene نفايات وقصاصات من بوليميرات االثيلين 184703 1147
3915.90.00 Waste & scrap other plastics نفايات وقصاصات من لدائن اخر 571211 22435
3917.21.00 Tubes, pipes and hoses, rigid انابيب ومواسير وخراطيم صلبة من 178661 2769

of polymers of ethylene بوليميرات االيثيلين
3917.29.00 Tubes , pipes and solid hoses of 9176 325042 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 258579 6004
3918.90.00 Floor wall and celing coverings of 21921 781782 اغطية ارضيات من لدائن اخر

other plastics
3919.10.90 Other in rolls of a width not more 20 cm ٢٠ سم 113777 1312 غيرها من لفات ال يتجاوز عرضها
3919.90.90 self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape الواح وصفائح واغشية مسطحة من لدائن الصقة ذات 103877 748
3920.10.00 Other plates,sheets,film,&foil of polymers, الواح وصفائح واغشية واشرطة أخر من 162561 1404

of ethylene,noncellular بوليميرات االيتلين غير خلوية
3920.20.00 Other plates and sheets and films 1355 191076 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 401944 4463

of plastic ,non cellular لدنة اخر غير خلوية
3921.19.00 Plates and sheets of other plastics 44511 2511656 الواح وصفائح واغشية أخر خلوية من لدائن أخر
3921.90.00 Other of other plates sheets film foil 6002 481418 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 582262 9425
3923.21.00 Cases and small cases of 2353 125670 أكياس وأكياس صغيرة من بوليميرات االتيلين

polymers of ethylene
3923.29.00 Cases and small cases of other plastics أكياس وأكياس صغيرة من لدائن اخر 1001923 16261
3923.30.90 Others from carboys bottles flasks and 2037 161255 دمجانات ودوارق واصناف مماثلة

similar articles of plastics غير طبية من لدائن
3923.90.00 Other for the conveyance or packing of انواع اخرى من اصناف نقل او تعبئة 250130 3066

 goods of plastic or lids البضائع من لدائن
3924.10.00 Tableware and kitchenware, of plastic أدوات مائدة ومطبخ من لدائن 251239 4811
3924.90.00 Other of kitchen table tools and tools اصناف منزلية اخرى وأصناف أخرى 1099101 21693

used inside the house, of plastics للعناية بالصحة او النظافة من لدائن
3925.10.00 Reservoirs, tanks, vats and similar 15322 476613 صهاريج وخّزانات ودنان وأوعية مماثلة

containers,of acapacity exceeding 300L تتجاوز سعتها ٣٠٠ ليتر من لدائن
3925.30.00 Shutters, blinds (including Venetian مصاريع أبواب ونوافذ ، ستائر خارجية قابلة 195518 1886

blinds) and similar articles and parts للرفع بااللتفاف حول محور أفقي وأصناف
of plastics مماثلة وأجزاؤها من لدائن

3926.30.00 Fittings for furniture, coachwork 1608 121239 تركيبات (لوازم) لألثاث وللعربات
or the like of plastics وما يماثلها من لدائن

3926.90.50 Articles for filling and packing processes لوازم لعمليات التعبئة والتغليف من لدائن 154217 3469

 جدول ٩/٨ (تابع)
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  TABLE 8/9 (cont'd)

Quant Value
3926.90.99 Other of other articles of plastics and 35864 1736520 غيرها من مصنوعات أخر من اللدائن

articles of headings nos. 3901 to 3914. ومصنوعات داخلة في البنود٣٩٠١ إلى٣٩١٤
4102.21.00 Skins of sheep without wool on, pickled جلود ضأن محمضة منزوعة الصوف 171177 1305
4105.10.00 Tanned skins in wet state , of ship جلود مدبوغة بحالتها الرطبة من فصيلة الضأن 752619 7570
4419.00.00 Tableware and kitchenware, of wood أدوات (أصناف) مائدة وأدوات مطبخ من خشب 242532 5716
4421.90.90 Other from other articles of wood 3501 150783 غيرها من مصنوعات اخرى من الخشب
4818.10.00 Toilet paper 2491 126046  ورق صحي
4818.20.00 Handkerchiefs ,cleaning or facial مناديل (محارم) ، مناديل إزالة مواد التطرية 895796 16150

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

4818.40.00 Sanitary towels and tampons, فوط وواقيات صحية، حفاضات وبطانات 420680 5331
napkins liners for babies and similar حفاضات لألطفال وأصناف صحية مماثلة
of paper pulp or cellulose wadding

4819.10.00 Cartons boxes from corrugated paper 9142 362751 علب وصناديق، من ورق أو ورق مقوى مموج
4819.20.00 Folding cartons boxes of non- 6664 312921 علب، صناديق قابلة للطي، من الورق

corrugated paper or paperboard أو الورق المقوى غير مموج
4819.30.00 Sacks,having a base,width 40cm or more أكياس يبلغ عرض قاعدتها ٤٠ سم أو أكثر 377817 5844
4821.10.00 Paper or paperboard labels of all kinds, رقاع من جميع األنواع، من ورق أو 186598 4263

printed ورق مقوى مطبوعة
4901.99.00 Printed books,brochures,leaflets & similar انواع اخر من مطبوعات مماثلة 110720 2685
4909.00.00 Printed or illustrated post cards,printed بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة؛ وبطاقات  344151 1655

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

5101.19.00 Other of Greasy غيره من صوف بدهنه 141320 7029
5101.29.00 Other of wool tops & other combed wool غير من صوف منزوع دهنه 119206 4626
5201.00.00 Cotton, not carded or combed  1457 203395 وغير ممشط قطن غير مسرح "غير مكرود"
5202.10.00 Yarn wastes of cotton فضالت خيوط من قطن 232414 2953
5202.99.00 Other of cotton waste 3499 280180 غيرها من فضالت قطن
5205.11.90 Other of single cotton yarn,of uncombed 946 200653 غيرها من خيوط مفردة قطنية من ألياف غير

fibres measuring 714.29 decitex or more ممشطة مقاسها ٧١٤٫٢٩ 
5205.12.90 Other singel cotton yarn of uncombed غيرها من خيوط مفردة من ألياف قطنية غير 2771597 13391

fibrs size 232.56 - 714.29 decitex ممشط مقاسها بين ٧١٤٫٢٩ - ٢٣٢٫٥٦
5205.21.90 Other single cotton yarn,of combed fibres غيرها من خيوط قطنية مفردة من ألياف 103888 448

measuring 714.29 decitex or more ممشطة مقاسها ٧١٤٫٢٩ او أكثر
5205.28.90 Other singel cotton yarn of combed غيرها من خيوط مفردة من ألياف ممشطة 377240 1758

fibrs size less than 83.33 decitex من قطن مقاسها أقل من ٨٣٫٣٣ ديسيتكس
5205.32.90 Other of cotton yarns multiple or غيرها من خيوط قطنية مزوية او متعددة الزوي 525579 2360

cabled yarn of uncombed fibers   من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من٧١٤٫٢٩
measuring less than 714.29 and not واليقل عن ٢٣٢٫٥٦ ديسيتكس
 less than 232.65 decitex

5205.48.90 Multiple (folded) or cabled yarn, of 1725 412458 غيرها من خيوط فردية او متعددة الزوي
combed fibres measuring less than من ألياف ممشطة مقاسها اقل ٨٣٫٣٣
83.33 decitex

5209.42.00 Denim more than 200 g/m2 of cotton ٢٠٠غ 816112  2266  اقمشة دنيم من قطن يزن م٢ اكثر من
yarn of different colours من خيوط مختلفة االلوان

5212.23.00 Dyed woven cotton fabrics weighing اقمشة منسوجة اخر من قطن مصبوغة  861209 1829

more than 200 g/m2 يزن م٢ اكثر من ٢٠٠ غ
5402.33.00 Textured yarn of polysters خيوط معدلة البنية من بوليسترات 766299 7247
5402.39.00 Other of textured yarn 3112 421734 (تكستورية) انواع اخرى من خيوط معدلة البنية
5402.44.00 Other yarn, single, untwisted or with 1288 127101 خيوط اخر غير مبرومة بما ال يزيد عن

a twist not exceeding 50 turns ٥٠ برمة /م من ايالستوميرية
 per metre elastomeric
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  TABLE 8/9 (cont'd)

Quant Value
5402.62.00 Other yarn, multiple (folded) or cabled خيوط اخر فردية او متعددة الزوي 121661 1275

of polyesters من بوليسترات
5407.10.20 Woven fabrics obtained from high اقمشة منسوجة من بوليسترات عالية المتانة 765684 5116

tenacity yarn of polyesters
5407.52.00 Other woven fabrics, containing 85 % 1624 149569 او اكثر اقمشة منسوجة أخر تحوي ٨٥%

or more by weight of textured polyester شعيرات بوليستر معدلة مصبوغة
filaments ,dyed

5407.53.00 Other woven fabrics, containing 85 % 1954 231345 او اكثر اقمشة منسوجة أخر تحوي ٨٥%
or more by weight of textured polyester شعيرات بوليستر معدلة مختلفة االلوان
filaments of different colours

5407.69.00 Other of other woven fabrics ,containing 15972 1193282 %٨٥ غيرها من اقمشة منسوجة اخرى تحوي
85% or more of polyster filaments او اكثر شعيرات بوليستر

5407.72.00 Other of other woven fabrics ,containing 9629 1442629 %٨٥ غيرها من اقمشة منسوجة اخرى تحوي
85%or more of dyed synthetic filaments او اكثر شعيرات تركيبية مصبوغة

5407.73.00 Other woven fabrics containing 85% or 5369 830897 %٨٥ اقمشة منسوجة بدون خيوط اخرى تحوي
more of synthetic filaments of او اكثر شعيرات تركيبية مختلفة االلوان
 different colors

5505.10.00 Waste of synthetic fibers فضالت من الياف نسيجية تركيبية 238438 18449
5509.21.00 Single yarn containing 85 % or more by 965 105774  ًأو أكثر وزنا خيوط مفردة تحتوي على ٨٥%

weight of polyester staple fibres من ألياف غير مستمرة من بوليستر
5509.31.00 Single yarn containing 85 % or more by 725 143341 وزناً أو أكثر خيوط مفردة تحتوي على ٨٥% 

of acrylic or modacrylic staple fibres من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة
5509.32.00 Yarn cotaining 85% or more of acrylic خيوط مزوية أو متعددة الزوي تحتوي  375745 1841

or modacrylic staple fibers multiple or على ٨٥%  وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك
cabled yarn أو مود أكريليك غير مستمرة

5512.99.00 Other woven fabrics of synthetic 6695 624932 غيرها من أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية
staple fibers غير مستمرة

5515.99.00 Other of other woven fabrics of synthetic 2460 222884 غيرها من أقمشة منسوجة أخر، من
staple fibers ألياف تركيبية غير مستمرة

5601.29.00 Other of wadding;other articles 934 100483 غيرها من حشو وأصناف أخرى من حشو
of wadding

5701.90.90 Other of carpets and other textile غيرها من سجاد وأغطية أرضيات أخر من  241630 3820
 floor coverings,of other textile materials مواد نسيجية أخر

5703.20.00 Carpets and other textile floor 10294 836962 سجاد وأغطية أرضيات أخر من نايلون
coverings of nylon or polyamides أو من بولي آميدات أخر

5704.90.00 Other carpets and other textile floor 1621 158099 ،غيرها سجاد وأغطية أرضيات أخرى
coverings of felt من لباد

5705.00.00 Other carpets and other textile floor 28029 2505400 سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى، من
coverings of textile materials مواد نسجية، وإن كانت جاهزة
whether or not made up

5801.36.00 Chenille fabrics Of Of synthetic 6355 1079605 أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية من ألياف
or artificial fibers تركيبية أو اصطناعية

5808.90.00 Ornamental trimmings in the piece, أصناف عقادة وأصناف تزينية مماثلة،  232027 2606
without embroidery, other than knitted أثواباً بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه
or crocheted; tassels, pompons منها؛ شرابات وكرات تزينية وأصناف مماثلة
and similar

5810.92.00 Other embroidery of man-made fibres مطرزات أخر من ألياف تركيبية أو اصطناعية 150022 2103
6006.34.00 Other knitted or crocheted fabrics of 1299 214096 

 synthetic fibres,Printed
6006.90.00 Other of other knitted or crocheted fabrics غيرها من أقمشة مصنرة أو كروشيه أخر 110986 1256
6102.90.00 Women's or girls'overcoats,capes, معاطف، أقبية، سترات، وأصناف مماثلة للنساء  110471 337

knitted or crocheted, other than those of والبنات من مصنرات أو كروشيه عدا الداخلة
heading 6104 of other textile materials في البند ٦١٫٠٤ من مواد نسجية أخرى

أقمشة مصنرة أو كروشيه أخر من ألياف تركيبية
مطبوعة

 جدول ٩/٨ (تابع)
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6104.44.00 Women 's or girl's dresses of 424 157047 فساتين من ألياف اصطناعية للنساء أو البنات

artificial fibers
6105.10.00 Men's or boys' shirts,knitted or 171 114252 قمصان للرجال أو الصبية، من مصنرات

crocheted of cotton أو كروشيه من قطن
6105.90.00 Men's or boys' shirts, knitted or 4919 526442 قمصان للرجال أو الصبية، من مصنرات

crocheted ,of other textile materials أو كروشيه من مواد نسجية أخر
6106.90.00 Women 's or girl's blouses and 735 346598  ،بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان

shirts of other textile materials , للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه
knitted or crocheted من مواد نسيجية أخرى

6107.11.00 Cotton underpants for men and boys سراويل داخلية من قطن للرجال 1393055 1965
6108.11.00 Women's or girl's slips, petticoats of 13501 2700284 قمصان داخلية وجوبونات من ألياف تركيبية

man-made fibers أو اصطناعية للنساء والبنات
6108.21.00 Women's & girl's underpants of cotton سراويل داخلية من قطن للنساء أوالبنات كروشيه 120564 689
6108.31.00 Women's or girls' nightdresses and 331 138383 قمصان وأثواب نوم وبيجامات من قطن

pyjamas of cotton,knitted or crocheted للنساء أو البنات من كروشيه
6108.32.00 Nightdresses and pyjamas of man- قمصان وأثواب نوم وبيجامات من 664636 1784

made fibers for women & girls ألياف تركيبية أو اصطناعية
6108.39.00 Nightdresses and pyjamas of other 846 118392 قمصان أو أثواب نوم وبيجامات من مواد

textile materials fibers for women & girls نسجية أخر للنساء أو البنات كروشيه
6109.10.00 T-shirts ,under-shirts,undervests,knitted وقمصان قصيرة 1177200 1896 قمصان من نوع "تي شيرت"

or crocheted , of cotton بأكمام أو بدونها من مصنرات أوكروشيه من قطن
6110.20.00 Pullovers,gitets, cardigans of cotton كنزات جيليه وسويترات من قطن 277862 351
6110.90.00 Pullovers of other textile materials كنزات جيليه وسويترات من مواد نسجية أخر 701226 2041
6114.10.00 Other garments, knitted or crocheted ألبسة أخر من مصنرات أو كروشيه 758006 703

of wool or fine animal hair من صوف أو وبر ناعم
6114.90.00 Other garments, knitted or crocheted ألبسة أخر من مصنرات أو كروشيه من 646088 2540

of other textile materials مواد نسجية أخر
6115.95.00 Panty hose of cotton جوارب نسائية قصيرة من قطن 103806 118
6115.99.00 Other women panty hose of other   810 108391 جوارب قصيرة نسائية من مواد نسيجية أخر

textile materials
6202.93.00 Other overcoats of synthetic or artificial غيرها من معاطف سترات للنساء والبنات 473362 1339

fibers , not knitted من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مصنرة
6203.43.00 Men &boys trousers of synthetic fibers بنطلونات من ألياف تركيبية للرجال والصبية 592265 2850
6204.13.00 Women & girls suits of synthetic fibers بدل للنساء والبنات من ألياف تركيبية غير مصنرة 143101 421
6204.23.00 Women & girls ensembles of أطقم للنساء والبنات من ألياف تركيبية 219128 431

synthetic fibers
6204.29.00 Women and girls ensembles of other أطقم للنساء والبنات من مواد نسجية أخر 182487 341

textile materials
6204.43.00 Women and girls robes of synthetic فساتين من ألياف تركيبية غير مصنرة للنساء 647457 2369

fibers ,not knitted أو البنات
6204.53.00 Skirts jupes of synthetic fibers,not knitted تنانير من ألياف تركيبية غير مصنرة 147908 481
6204.59.00 Skirts jupes of other textile materials تنانير من مواد نسجية أخر 134003 435
6204.63.00 Women & girls trousers,synthetic fibers بنطلونات للنساء والبنات من ألياف تركيبية 166860 765
6206.40.00 Women & girls blouses of synthetic 94 176878 بلوزات وقمصان للنساء والبنات

or artificial fibers من ألياف تركيبية أو اصطناعية
6209.90.00 Babies' garments of other textile materials ألبسة وتوابع ألبسة األطفال من مواد نسجية أخر 151463 1175
6210.40.00 Other men 's or boy 's garments ألبسة أخر للرجال أوالصبية 907831 7060
6210.50.00 Other women's or girls' garments ألبسة أخرى للنساء أو البنات 150265 1026
6216.00.90 Gloves of other textile materials قفازات بأنواعها من مواد نسيجية أخر 249136 1179
6301.90.00 Other blankets and travelling rugs بطانيات وأحرمة أخر 139172 1080
6302.10.00 Bed linen, knitted or crocheted بياضات لألسرة من مصنرات أو كروشيه 103179 737
6302.29.00 Other bed linen, printed of other 1747 192190 بياضات أخر لألسرة، مطبوعة من مواد

textile materials نسجية أخر
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  TABLE 8/9 (cont'd)

Quant Value
6302.32.00 Other bed linen of artificial or 2131 335707 بياضات أخر لألسرة من ألياف تركيبية

synthetic fibers أو اصطناعية
6302.91.00 Other of bed linen, table linen, toilet 687 193925 غيرها من بياضات  لألسرة، والمائدة

linen and kitchen Linen of cotton والحّمام والمطبخ من قطن
6305.33.00 Other sacks & bags from polypropylene غيرها من أكياس تعبئة وتغليف متحّصل عليها   580484 5764

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

6307.90.90 Other of dress patterns غيرها من نماذج تفصيل األلبسة 172992 1823
6310.90.00 Used or new rags,scrap twine,cordage, أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، 109977 6170

of textile materials,not sorted (مفرزة) فضالت وأصناف بالية غيرمصنفة
6402.99.00 Other of other footwear with outer soles 8260 1178697 غيرها من أحذية أخر بنعال خارجية

and uppers of rubber or plastics ووجوه من مطاط أو لدائن
6405.90.00 Other of other footwear 36672 15633511 .غيرها من أحذية أخر
6505.90.00 Hats and other headgear, knitted or قبعات وأغطية رأس أخر من مصنرات أو  112789 1290

crocheted,or made up from lace, felt (دانتيال) كروشيه، أو مصنوعة من مسننات
or other textile fabric,whether or not أو من لباد أو من أقمشة نسجية أخر
lined or trimmed

6802.29.00 Other of monumental or building stone أحجار أخر للبناء أو النصب مقطعة 848469 218804
simply cut or sawn أو منشورة بصورة بسيطة

6802.99.00 Other stones,worked of natural stone أحجار نصب وبناء مشغولة من حجر طبيعي 389588 53841
6908.90.00 Glazed ceramic mosaic cubes whether مكعبات فسيفساء من الخزف ومايماثلها، ملمعة 545442 43130

or not a backing أو مطلية بالميناء، وإن كانت على حامل
6910.10.00 Ceramic sinks,wash basins,wash basin أحواض غسيل ومغاسل وقواعد مغاسل   453307 48393

pedestals,baths,bidets,water closet وأحواض استحمام وأحواض استبراء ومقاعد
pans flushing cisterns, urinals and مراحيض وخزانات دفق مياه ومباول وأصناف 
 similar sanitary fixtures of porcelain صحية ثابتة مماثلة، من بورسلين

7005.29.00 Other of other non-wired glass غيرها من زجاج أخر غير مسلح 827729 56820
7019.90.90 Other of glass fibers أنواع اخرى من ألياف زجاجية 158677 2534
7020.00.90 Other of other articles of glass غيرها من مصنوعات زجاجية أخر 126675 6959
7208.39.00 Other,in coils,hot-rolled products of iron غيرها منتجات مدرفلة بشكل لفات من حديد   153301 4507

of a thickness of less than 3 mm او صلب بسماكة اقل من  ٣ مم 
7214.20.00 Other bars and rods of iron containing 10492 285685 قضبان حديدية أو صلب تحتوي على

grooves produced during the rolling حزوز ناتجة عن الدرفلة
7214.99.00 Other iron bars,not further worked than غيرها من قضبان غير مشغولة بأكثر من  682717 20739

forged, hot rolled الطرق أو السحب بالحرارة حديد أو صلب
7215.90.00 Other of other bars and rods of iron or 6416 211354 غيرها من قضبان أخرى من حديد

non-alloy steel او صلب من غير الخالئط 
7303.00.00 Tubes, pipes and hollow profiles, of مواسير وأنابيب ومنتجات لها مقاطع ذات 159313 5089

cast iron شكل خاص مجوفة من حديد صب
7306.90.00 Other of tubes, pipes and hollow غيرها من مواسير وأنابيب ومنتجات ذات مقاطع 227686 7039

profiles ,of iron or steel لها شكل خاص مجوفة من حديد أو صلب
7308.20.00 Towers and lattice masts of iron or 3383 184333 ابراج وصواري من حديد أو صب

steel أو حديد صلب
7308.90.00 Other structure & part of structure of غيرها من منشآت وأجزاؤها من حديد صب 377173 6734

iron or steel أو حديد أو صلب
7321.11.00 Stove, and oven for gas fuel of iron 2617 387418 ًأجهزة طبخ تعمل بالغاز أو بوقود أخر معا

or steel من حديد صب أو حديد أو صلب
7323.99.90 Other of household articles and parts غيرها من أدوات مطبخية ومنزلية وأجزاؤها 105864 2509

thereof of iron or steel من حديد أو صلب
7326.90.90 Other of other articles of iron or steal غيرها من مصنوعات أخر من حديد أو صلب 2444432 70955
7404.00.00 Copper waste and scrap فضالت وخردة نحاس  166968 3502
7408.11.00 Wire of refined copper,the maximum 802 361167 اسالك من نحاس نقي يزيد اكبر مقاس
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FOREIGN TRADE

  TABLE 8/9 (cont'd)

Quant Value
7408.19.00 Other of refined of copper wires غيرها من اسالك من نحاس نقي 386781 958
7601.20.00 Aluminum alloys خالئط ألمنيوم 160883 2981
7604.29.00 Other of bars & rods of aluminium alloys غيرها من قضبان وعيدان من خالئط االلمنيوم 180778 589
7606.12.00 Aluminum plates & sheets,rectangular, صفائح والواح مستطيلة او مربعة من 153306 1063

of aluminium alloys خالئط االلمنيوم 
7606.92.00 Other of plates,sheets and strips 15575 3832954 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 227934 3571
7801.99.00 Other of unwrought lead غيرها من  رصاص بأشكال خام 364397 4685
8408.20.10 Engines of a kind used for the  2453 155759 محركات من األنواع المستعملة لتسيير العربات

propulsion of vehicles of chapter 87 ٨٧٠٣ الداخلة في الفصل ٨٧ عدا البند
except heading 8703

8411.99.00 Other parts of gas turbines أجزاء للعنفات الغازية األخر 174057 54
8418.10.90 Other of combined refrigerator-freezers, غيرها من ثالجات مع مجمدات في جسم واحد، 274977 1530

 fitted with separate external doors مجهزة بأبواب خارجية مستقّلة
8418.21.00 Refrigerators ,household type of 2626 400328 برادات من النوع المنزلي ذي المضغط

compression
8418.29.00 Other of refrigerators electric or other غيرها من البرادات من النوع المنزلي كهربائية 429540 2258

household type أو غير كهربائية
8418.50.90 Other refrigerating or freezing chests, مناضد عرض ، خزائن عرض وما يشابهها 160667 793

showcases and similar refrigerating or للتخزين أوالعرض ، متضمنة أجهزة
freezing furniture تبريد أو تجميد

8418.91.00 Parts of furniture designed to receive 716 109708 أجزاء أثاث مصمم الستيعاب أجهزة التبريد
refrigerating or freezing equipment أو التجميد

8418.99.00 Other parts of refrigerators , freezers غيرها من أجزاء ثالجات ومجمدات 146019 1062
and heat pumps ومضخات حرارية

8479.20.00 Machinery for the extraction 310 231924 آالت وأجهزة الستخالص أو تحضير
or preparation of animal الدهون والزيوت الحيوانية أو الدهون
or fixed vegetable fats or oils والزيوت النباتية الثابتة

8501.62.00 AC generators of an output exceeding 1293 108704 kva مولدات التيار المتناوب تزيد قدرتها عن٧٥
75 KVA but not exceeding 375 KVA والتتجاوز ٣٧٥ Kva (كيلو فولت أمبير)

8504.21.00 Liquid electrical transformers their 1681 398139 محوالت ذات عوازل كهربائية سائلة ال تزيد
capacity not exceeding 650 KVA (كيلو فولت أمبير) kva  قدرتها عن ٦٥٠

8544.19.00 Other of winding wire غيرها من أسالك للف "بوبيناج" 141206 2837
8544.20.00 Co-axial cables and other 1546 349151 كابالت متحدة المحور وغيرها من

co-axial electric conductors موصالت كهربائية متحدة المحور
8544.49.00 Other from other electric conductors, غيرها من موصالت كهربائية أخر، لجهد 444167 1498

for a voltage not exceeding 1000 v "V" توتر ال يتجاوز ١٠٠٠
8708.29.90 Other parts & accessories of bodies 2635 160274 غيرها من أجزاء ولوازم أخرى ألبدان السيارات

(including cabs)of headings7801-8705 الداخلة في البند ٨٧٠١ وحتى ٨٧٠٥
8708.99.90 Other parts and accessories for cars 9225 689659 ٨٧٠١ غيرها من األجزاء واللوازم من البنود

of headings 7801 to 8705 وحتى ٨٧٠٥
9403.60.00 Other wooden furniture 4600 248683 أثاث أخر من خشب
9403.70.00 Furniture of plastics أثاث من لدائن 214378 2681
9603.90.90 Other of sweepers and brushes of 2462 136262 غيرها من مكانس أو فراجين ، من مطاط

rubber or similar flexible materials أو من مواد مرنة مماثلة
9614.00.00 Smoking pipes (including pipe bowls) & 2587 109936  غاليين تدخين ومباسم سيجار

cigar or cigarette holders,&parts thereof أو سجائر، وأجزاؤها
Commodities with passengers بضائع بصحبة المسافرين 28000000
Other commodities بضائع أخرى 23644377 531290

TOTAL المجمـــــــــــــــــوع 505106913 13533999
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