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الكميــــة القيمـــــة
Quant Value

0102.90.00 Buffalo  not for breeding أبقار لغير اإلنسال  886714  11881 
0202.30.00 Pieces of meat cow family without bones,frozen قطع لحوم فصيلة األبقاربدون عظام، مجمدة  3038556  22373 
0402.10.30 Condensed milk powder in the refill weight  8718  1007144  مسحوق حليب مركز ضمن عبوات وزن

content for one of them 20KG and over  المحتوى الصافي للواحدة ٢٠ كغ فأكثر تحوي
contaning fats no more than 1.5%  دسم ال يزيد عن ١٫٥%

0402.21.10 Infant powdered milk  weight not exceeding  5481  2716173  حليب للرضع معلب وزنه ال يتجاوز ٥٠٠غ
500g not containing added sugar   ال يحتوي سكر

0402.21.30 Milk powder in 20 kg packages do not  14953  3211647 مسحوق حليب ضمن عبوات ٢٠ كغ فأكثر
contain  sugar of a fat content more than 1.5% التحوي سكر دسمها يزيد عن ١٫٥%

0405.10.10 Butter prepared for industry in airtght tins  3815  625261 زبد معد للصناعة عبوات بوزن ٢٠ كغ فأكثر
of a net weight  20KG and over 

0405.90.10 Ghee,in packings of net weight content  3209  477894  سمن مشتق من الحليب وزن العبوة الصافي
exceeding 20 kg أكثر من ٢٠كغ

0406.90.00 Other cheeses  4429  916236    أجبان أخرى
0701.10.00 Potatoes seeds  26775  1375551  بطاطا للبذار
0702.00.00 Tomatoes    fresh or chilled  122840  1739144  بنـــــــــــدورة   طازجة أو مبردة
0703.10.00 Onions and shallots   34174  748403   بصل وعسقالن
0709.30.00 Eggplants fresh or chilled  34385  492537  بادنجـان طازج أو مبرد
0713.20.00 Chickpeas (garbanzos) حمص جاربانزور 438757  15941 
0713.33.90 Kidney beans not for For sowing لوبيا أو فاصوليا عادية لغير البذار 455145  9335 
0802.50.10 Pistachios packing more than 25 kg فستق بعبوات أكثر من ٢٥ كغ 636969  4119 
0803.00.00 Bananas  218778  4039437  مـــــــــــــوز
0804.10.00 Dates  13339  470744    تمر
0901.11.00 Coffee not roasted, not decaffeinated  31512  2170674  بـــن غيـــر محمـــص غير منزوع الكافئين
0902.30.00 Black tea, of a content not exceeding 3 kg شاي أسود اليزيد وزن العبوة عن ٣ كغ 1676819  13059 
0902.40.00 Other black tea  ( fermented )  16489  1591753  شاي أسود (مخمر) في عبوات أخر
0903.00.10 Raw mate  22616  758707  متــــــــــه خـــــــــام
1001.90.90 Other of soft wheat      482235  6567926    غيرها من الحنطة الطرية
1003.00.00 Barley  496884  6643483  شــــــعيـــر
1005.90.00 Maize not for sowing  1687950  23453069  ذرة معدة لغير البذار
1006.20.00 Husked (brown) rice   57723  2629251  أرز مقشـــــــــــــور
1006.30.00 Semi-milled or wholly milled rice      236832  9483312    ُأرز مضروب كلياُ أو جزئيا
1201.00.00 Soya beans  286851  7363835  فـــــول صــــويا
1202.20.00 Ground-nuts,shelled  12187  497077  فول سوداني مقشور
1206.00.00 Sunflower seeds, whether or not broken  12676  510464   ًبذور عباد الشمس وإن كان مكسرا
1207.40.00 Sesamum seeds  57913  3379596  بـــذور سمسم
1209.91.00 Vegetable seeds  132  906466  بذور الخضار
1511.90.11  Palm oil and its fractions for nonfood industry in  83925  3457835  زيت النخيل وأجزاؤه وزن العبوة ١٠٠٠كغ

container of a net weight content 1000 kg or more فما فوق معد للصناعات الغذائية
1511.90.20  Palm oil for nonfood industry  31769  1501291 زيت النخيل معد للصناعات غير الغذائية
1212.99.90 Other vegetables products, fruit stones,kernels. غيرها من منتجات نباتية أخر ونوى ولب الفواكه 707262  17750 
1512.11.90 Crude sunflower oils or safflower & fraction there- زيوت عباد الشمس أو القرطم وأجزاؤها الخامية   5228521  103789 

of including those for food & refining industry بما فيها المعدة للصناعات الغذائية والتكرير
1512.19.30 Other sunflowers-seed oils غيرها من زيوت بذور عباد الشمس  2001892  32126 
1515.29.00 Other maize oil and its fractions  5066  487399  غيرها من زيوت الذرة و أجزاؤها
1516.20.10 Vegetable fats and oils and their fractions in دهون وشحوم وزيوت نباتية وزن العبوة  737216  18029 

container of a net weight content 20 kg or more الصافي ٢٠ كغ فأكثر
1516.20.90 Other vegetable fats & oils & their fractions غيرها من دهون و زيوت نباتية وأجزاؤها  1767133  39942 
1604.13.00 Sardines      5767  742861    سردين
1604.14.00 Tunas and bonito     11101  1436040    تونة و بونيــــــــت
1701.11.10 Cane sugar for refining   443125  16604432  سكر قصب بقصد التصفية
1701.11.90 Other of raw cane sugar غيرها من سكر قصب خام 803449  20086 
1701.99.00 Other kind of sucrose, refined  398481  15108907  أنواع أخرى من سكروز، مكرر
1704.10.00 Chewing gum     2089  491715  (العلك)  لبـــــــان المضـــغ

(Quantity in ton and Value in " 000 " S. P.)
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1806.90.00 Other types of chocolate and  food preparations  2692  658529 غيرها من أنواع الشوكوال ومحضرات غذائية
containing cocoa   تحوي كاكاو 

1905.31.00 Sweet biscuits      10812  745784     بسكويت حـــــــــلو
2005.20.90 Other of potatoes prepared or preserved other-  2248  514532  غيرها من بطاطا محضرة أو محفوظة بغير

wise than by vinegar or acetic acid, not frozen, الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة
2009.90.90 Ready mixtures of juices خليط عصائر جاهزة 913804  32559 
2106.90.10 Preperations not used directly in feeding but for محضرات ال تستعمل مباشرة في التغذية و إنما  688490  5276 

manufacturing beverages تدخل في صناعة المشروبات أومحضرات الغذاء
2208.20.00 Spirits obtained by distilling grape wine  1496  556393  مشروبات روحية  ناتجة عن تقطير نبيذ أو ثفل

or grape mare العنب (أو دي في)
2302.30.00 Bran of wheat نخاله من حنطة  965154  109884 
2304.00.00 Oil-cake and other solid residues from the  528932  10106626  كسب وغيره من بقايا صلبة ناتجة عن

extraction of soya-bean oil استخراج زيت فول الصويا
2402.20.00 Cigarettes containing tobacco    13150  11808261   لفائف عادية سجائر محتوية على تبغ
2403.99.00 Other from manufactured Tobacco ,  4555  1707634  غيره من تبغ مصنع أو أبداله متجانس أو مجدد

"homogenised or reconstituted" 
2515.12.10 Blocks of marble cut by sawing or otherwise  687930  2258789 كتل من الرخام و ترافرتين مقطع بالنشر أو غيره
2523.21.00 White cement .although coloured artificially اسمنت أبيض و إن تم تلوينه اصطناعياُ    1093075  244888 
2523.29.00 Other portland cement       2283338  7996471      غيرها من إسمنت بورتالند
2701.12.00 Bituminous coal not agglomerated            297484  2228497 فحم حجري قاري غير مكتل
2701.19.00 Other coal but not agglomerated فحم حجري آخرغير مكتل 1226655  146934 
2710.11.10 Oil spirit for engines airplanes and cars  362265  17521835 بنزين محركات الطائرات والسيارات
2710.19.20 Solar or distilled mazot  2061309  95561587   غاز أويل سوالر أو المازوت المقطر
2710.19.30 Fuel oil  1085119  34529407  فيول أويل مازوت خام
2710.19.40 Diesel oil ديزل اويل 2192230  60681 
2710.19.50 Lubricating oil  65896  4339437  زيوت التشحيم
2710.19.83 oils with additives for industrial use mentioned in زيوت تحتوي على اضافات معدة لالستعماالت  1002528  3635 

 the explanation of this heading الصناعية المذكورة في شرح هذا البند
2711.11.00 Tear natural Gas (quantity in cubic meters) غاز طبيعي مسيل (بآالف األمتار المكعبة) 2166879  0 
2711.13.00 Butanes  395711  18079127   بوتان
2716.00.00 Electrical energy (quant.: Mega Watt / hour) الطاقة الكهربائية (الكمية: ميغا واط) 7174419  0 
2833.11.00 Disodium sulphate  77935  509550  كبريتات ثنائي الصوديوم
2835.25.00 Calcium hydrogenorthophosphate  24771  560181    هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم
2835.31.00 Sodium Triphosphate    34124  1580254     ثالثي فوسفات الصوديوم
2836.20.00 Disodium carbonates  82536  859546  كــربونات ثنائي الصوديوم
2917.32.00 Dioctyl orthophthalates  8229  785996     أورثو فناالت ثنائي األوكتيل
2929.10.00 Izocyanates    21079  2089648     إيزوســــــــــيانات
2930.40.00 Methonine       2680  660289     ميثيونيــــــــن
2933.99.00 Other from heterocyclic compounds with  109  545524  غيرها من مركبات غير منسجمة الحلقات ذات

nitrogen hetero-atom only  ذرات غير منسجمة من اآلزوت فقط
2941.90.00 Other of antibiotics  877  2525427  غيره من مضادات للجراثيم
3002.20.00 Vaccines for human medicine    65  1596626       لقاحات للطب البشري
3003.90.00 Other from medicaments consisting of more  645  497245  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  2776221  346 

مضاد جراثيم
3004.90.00 Other medicaments mixed or unmixed in the غيره من أدوية مخلوطة وغيرمخلوطة بشكل  8336791  1434 

 from of doses for retail sale    جرع لبيع تجزئة
3105.20.00 Chemical or mineral fertilizers  12436  589375   أسمدة كـــــــــيماوية أو فـــلزية
3204.11.00 Dispersed dyes     2801  473476    أصبـــــاغ مبـــــــــددة
3206.11.00 Pigments,containing 80% or more by weight   8232  979482  ألوان سطحية محتوية على ٨٠% وزناً من

of titanium dioxide ثنائي أوكسيد التيتانيوم 
*   كمية الغاز الطبيعي بآالف األمتار المكعبة 

* * كمية الطاقة الكهربائية بـ ( الميغاواط )

FOREIGN TRADE
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3207.40.00 Glass frit or other glass in the form of فــريت  زجاجي و زجاج آخر بشكل مسحوق  723876  25174 
powder granules or flakes    أو حبيبـــــــــات

3302.90.00 Other mixtures of odoriferous substances  4033  1096823  غيرها من مخاليط مواد عطرية
3303.00.00 Perfumes and toilet waters  392  765990 (أو - دي تواليت) عطور (بارفان) ومياه تعطير
3305.10.00 Shampoos     5187  1136215    شــــــــامبــــــو
3401.20.10 Preparations of soap (noodlles) محضرات من الصابون على شكل فتائل 603986  13830 
3402.11.00 Organic surface-active anionic agents  26415  1701494    عوامل عضوية فعالة سطحياً أنيونية
3402.13.00 Non-ionic organic agents   10590  785262   (غير متشردة)  عوامل عضوية غير أيونية
3402.90.20 Laundry detergents  11652  727610  محضرات الغسيل
3506.91.10 Adhesives based on polymers designed لواصق أساسها بوليميرات معدة لالستخدام  451721  2715 

 for industrial use الصناعي
3808.91.10 Insecticides for agricultural and veterinary use مبيدات حشرات لالستعمال الزراعي والبيطري 789978  2131 
3808.92.10 Fungicides for agriculture and veterinary use مبيدات للفطريات لالستعمال الزراعي والبيطري 649347  2418 
3808.93.10 Herbicides , anti-sprouting proudcts and  986  456262  مبيدات اعشاب وموقفات انبات أو مانعات تبرعم

plant-grouth regulators for agricultural or أو منظمات نمو النبات لالستعمال الزراعي
veterinary use او البيطري

3811.19.00 Other anti-knock preparations غيرها من محضرات ضبط اشتعال الوقود 490002  456 
3811.29.00 Other additives for lubricating oils  7618  1997569  غيرها من إضافات من أجل زيوت التشحيم
3814.00.10 Solvent and thinners used with paints & similar مذيبات ومخففات(تينر)مركبة للدهانات والمنتجات 668146  29595 

products weigh 50 kg and more المماثلة عبوات وزن ٥٠كغ فأكثر
3816.00.00 Refractory cements,mortars,concretes and the  11815  466397  اسمنت ومالط وخرسانة، ومركبات مماثلة

the same,other than products of Heading 3801 متحملة للحرارة، عدا منتجات البند ٣٨٫٠١
3817.00.00 Mixed alkylbenzenes and mixed  25818  2135488  مخاليط الكيل بنزينات ومخاليط الكيل نفتالينات

alkylnaphthalenes
3824.90.20 Fast-hardned cement for manufacturing  10706  1101783 اسمنت سريع التصلب لصناعة البالط االسمنتي

of marble flagston  و الرخام - مستورد
3824.90.90 Other prepared binders for foundry moulds or  20786  1616064  غيرها من محضرات الصناعات الكيماوية

cores not elsewhere specified or included  والمرتبطة فيها غير داخلة في مكان آخر
3901.10.00 Polyethylene having a specific gravity of less  249122  17112954   بولي ايثلين وزنه النوعي يقل عن ٠٫٩٤

than 0.94 
3901.20.00 Polyethylene having a specific gravity of   72550  4868570 بولي إيتيلين وزنه النوعي ٠٫٩٤ أو أكثر

0.94 or more   
3902.10.00 Polypropylene    119971  8760958  بولي بروبيلين
3902.90.00 Other polymers of propylene or of  11826  880037 غيرها من بوليميرات بروبيلين او اوليفينات اخر

other olefins
3903.11.00 Polystyrene, expansible  17773  1392256  بولي ستيرين قابل للتمدد
3903.19.00 Other of polystyrene    6351  513639  غيرها من بولي ستيرين
3903.90.00 Other from polymers of styrene in primary forms   8288  672810 غيرها من بوليميرات الستيرين بأشكالها االولية
3904.10.00 Poly (vinyl chloride) not mixed with any other  66921  3723135  بولي (فينيل كلورايد) غير ممزوج بأية مواد

substances   أخرى
3906.90.00 Other of acrylic polymers in primary forms  13060  1454899  غيرها من بوليميرات اكريليكية بأشكالها األولية
3907.20.00 Other polyethers   17779  1669468  بولي ايثيرات أخر
3907.60.00 Poly (ethylene terephtalate)  39992  3020458  بولي إيتيلين تيرفتاالت

3907.99.00 Other polyesters   16168  1228839   غيرها من بولي استيرات أخر

3909.50.00 Polyurethanes  5823  558720   بولي يوريثانات

3917.22.00 Tubes,pipes and hoses,rigid of polymers of أنابيب ومواسير وخراطيم صلبة من 670966  5697 
 propylene   بوليميرات البروبلين 

3919.10.90 Other in rolls of a width not exceeding 20 cm  3482  535782  غيرها من لفات ال يتجاوز عرضها ٢٠ سم
3919.90.90 Other of self-adhesive plates , sheets , tape   4757  537094 غيرها من ألواح وصفائح وأشرطة وقدد من

and strip of  plastics   لدائن الصقة 
3920.10.00 Sheets of polymers of ethylene  6767  660989    ألواح من بوليميرات اإلتيلين
3920.20.00 Sheets of  polymers of  propylene   28278  1811651    ألواح من بوليميرات البروبيلين
3920.49.90 Other plates and sheets of cellular plastics غيرها من ألواح و صفائح (أفالم) من بوليميرات 403515  5746 

of polymers of vinyl chloride   الفينيل كلورايد

(Quantity in ton and Value in " 000 " S. P.)
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3921.90.00 Other of other plates sheets , film , tapes and  3236  443974 غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وأشرطة وقدد
strips of  plastics    أخر من لدائن

4403.99.00 Other of wood in the rough غيرها من انواع اخرى من الخشب الخام 528431  17915 
4011.10.00 New pneumatic tyres of rubber for motor cars إطارات خارجية للسيارات السياحية من مطاط 2943341  19774 
4011.20.00 New pneumatic tyres used on buses, lorries  18598  2424156 إطــــارات هوائية خارجية من مطاط

of rubber   للباصات و الشاحنات 
4407.10.00 Wood sawn of coniferous خشب من عائلة المخروطيات (الصنوبريات)  1971645  127340 
4407.92.00 Other beech wood (fagus) غيرها من الزان نوع فاغوس  817245  42717 
4407.99.00 Other wood sawn or chipped lengthwise   101026  2246562  غيرها من خشب منشور طولياً فقط يزيد

sliced only, of a thickness exceeding 6 mm سمكه عن ٦مم 
4411.14.10 MDF boards of a thickness exceeding 9mm  158635  2158979  بسماكة تزيد عن ٩ مم غير  MDF الواح 

not mechanically worked or surface covered مشغولة او مغطاة 
4703.21.00 Chemical wood pulp semi- bleached or bleached عجائن خشب كيماوية شبه مقصورةأومقصورة 2019175  47952 

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

4703.29.00 Chemical wood pulp (non-coniferous) soda or  16377  543506 عجائن خشب كيماوية من غيرعائلة المخروطيات
sulphate,semi-bleached or bleached الصنوبريات مقصورة أو شبه مقصورة

4704.11.00 chemical wood pulp, sulphite, other than عجائن خشب كيماوية بطريقة الكبريتيت غير 411137  12295 
 dissolving grades, unbleached, coniferous  مقصورة  من عائلة المخروطيات

4801.00.00 Newspaper, in Rolls or sheets   20207  1125807  ورق صحف بشكل لفات أو صفائح
4802.55.00 Other uncoated paper and paperboard weighing  12241  661070 ١٥٠غ - ٤٠ ورق وورق مقوى اخر يزن م٢

40-150g/m² ,in rolls بشكل لفات  غير مطلي
4802.57.00 Other paper weighing 40-150 g/m2 غيره من ورق يزن م٢ ٤٠ - ١٥٠ غ 2742256  50197 
4803.00.00 Toilet or facial tissue stock paper ورق من النوع المعد لإلستعمال كورق تجميل 983023  18695 
4804.11.00 Unbleached paper (kraftliner), uncoated ورق وورق مقوى غيرمبيض غير مقصور 747054  23955 

غيرمطلي
4805.11.00 Semi- chemical fluting paper ورق نصف كيماوي معد للتحزيز  599856  24743 
4805.24.00 Uncoated testline weighing 150g/m2 or less  15876  476032  ورق تستالينر يزن المتر المربع ١٥٠غ أوأقل
4810.19.00 Other paper and paperboard for writing  26217  838522  غيرها من الورق و الورق المقوى للكتابة و

and printing , not containing fibers الطباعة اليحتوي على ألياف
4810.92.00 Multi-ply of other paperboard , coated ورق وورق مقوى أخر متعدد الطبقات ، مطلي 1930942  64960 
4810.99.00 Other of other paperboard and paper , coated غيره من ورق وورق مقوى أخر ، مطلي 838842  29246 
4818.40.00 Sanitary towels and tampons, napkin liners  15728  2188508  فوط واقيات صحية حفاضات وبطانتها

for babies للطفل وأصناف مماثل  
4819.40.00 Other sacks and bags, including cones أكياس أخر، جعب ومخاريط 511367  7963 
4907.00.10 Postage and revenue stamps and banknotes, طوابع بريدية ومالية ونقد ، مستوردة  957925  399 

imported by the State من قبل الدولة
5307.20.00 Yarn of jute multiple or cabled  23086  990868  خيوط من جوت مزوية أو متعددة الزوي
5402.46.00 Other single yarn from polyesters , not  110250  8361106  خيوط اخر غير مبرومة بما ال يزيد

exceeding 50 turns per meter , partially oriented عن ٥٠ برمة من بوليسترات
5407.52.00 Other dyed fabrics of 8% or more of polyester  3979  681194  أقمشة منسوجة أخر فيها ٨% شعيرات بوليستر

filaments مصبوغة 
5407.69.00 Other of other fabrics containing 85% of  6950  1193699  %غيرها من أقمشة منسوجة أخر تحوي ٨٥

polyester filaments بوليستر
5501.30.00 Acrylic tow or modacrylic خـصل من اكـرليك  أو مود اكريليك  1169710  7866 
5503.20.00 Synthetic staple fibers of polyesters , not  57523  4017378  ألياف من بوليسترات تركيبية غير مستمرة

carded, or combed والمسرحة والممشطة 
5503.30.00 Synthetic staple fibers of acrylic or modacrylic ألياف تركيبية غير مستمرة و غير مسرحة  1160646  8236 

not carded, or combed والممشطة من اكريليك أو مواد اكريليك
5504.10.00 Artificial staple fibers of viscose rayon , not ألياف اصطناعية من حرير الفسكوز غير مسرحة 515923  3726 

 carded,or combed , والممشطة والمستمرة
5504.90.00 Other of artificial staple fibers , not carded  2106  864545  غيرها من ألياف اصطناعية غيرمستمرة

or combed والمسرحة والممشطة

(Quantity in ton and Value in " 000 " S. P.)
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5509.21.00 Single yarn containing 85 % or more by weight  4888  508996  ًخيوط مفردة تحتوي على ٨٥%  وزنا
of polyester staple fibres أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر

5603.11.00 Nonwoven of man made filaments weighing not المنسوجات بشعيرات تركيبة اصطناعية اليتجاوز 647854  5936 

more than 25 g/m2  وزنها  ٢٥غ / م٢
5903.90.00 Other of textile fabrics impregnated , coated or  14265  1031843  غيرها نسج مشربة أومطلية بلدائن

laminated with plastics 
6004.10.00  Knitted fabrics containing at least 5%  elastom- أقمشة مصنرة تحتوي ٥% أو أكثر من خيوط  437900  2550 

eric yarn other than those of heading 60.01 ايالستوميرية بعرض يزيد عن ٣٠سم عدا 
الداخل في البند ٦٠٫٠١

6305.10.00 Sacks and bags of jute or of other textile bast أكياس تعبئة وتغليف من جوت أو من مواد  1790975  27055 
fibres of heading No. 53.03 نسجية لحائية أخر، داخلة في البند ٥٣٫٠٣

6902.20.00 Tiles contain more than 50% of alumina ,  17908  555819  آجر محتـــــوية على أكثر من ٥٠ % من
or silica األلومينـــــــــا أو السيليكـــــــــا 

6908.90.00 Other of glazed ceramic flags  233023  3221620   غيرها من بالط و ترابيع خزفية
7010.90.90 Other of preserving jars of glass  35193  960543  غيرها من برطمانات حفظ من زجاج
7203.90.00 Other spongy ferrous products; having a  19836  570173  منتجات حديدية اسفنجية ذات نقاوة

minimum purity by weight of 99.94%, قدرها ٩٩٫٩٤% وزناً على األقل
7207.19.00 Other semi-finshed products of iron  429466  13486894  غيرها من منتجات نصف جاهزة من حديد
7207.20.00 Semi-finished products of iron containing by منتجات نصف جاهزة من حديد محتوية  35552117  1144000 

 weight 0.25% or more of carbon على٠٫٢٥% فأكثر كربون 
7208.27.00 Iron or steel flat-rolled  products of  14911  490641  منتجات مسطحة من حديد أو صلب بسمك

less than 3mm.   أقل من ٣ ملم 
7208.37.00 Other flat-rolled products in coils of  iron غيرها من منتجات مسطحة بشكل لفات غير  467966  16642 

not further worked-than hot rolled      مشغولة بأكثر من الدرفلة بالحرارة
7208.38.00 Other flat-rolled products of iron hot rolled  25541  679370  غيرها بشكل لفات مدرفلة بالحرارة بسمك

flatstrips thick  3-4.75 mm   بين ٣ـ٤٫٧٥ ملم  من حديد أو صلب
7208.39.00 Other flat-rolled products of less than 3mm  178178  5309052  غيرها من منتجات مسطحة بسمك

أقل من ٣ ملم
7208.51.00 Other flat-rolled products of iron or non-alloy  20198  550955  غيرها من منتجات مسطحة مدرفلة من حديد أو

steel more than 10mm ,not in colis صلب من غير الخالئط بسمك أكثر من ١٠ مم 
بشكل غير لفات

7208.52.00 Other flats products of iron or non-alloy steel   43733  1134386 غيرها من منتجات مسطحة من حديد أو صلب
of a thickness of 4.75 and do not   بسمك ٤٫٧٥  وال يتجاوز  ١٠ ملم 
exceed 10mm

7208.53.00 Other of flat-rolled products of iron or non-alloy غيرها من منتجات مسطحة من حديد أو صلب  897898  26044 
 steel  of a thickness of 3mm. and not less  بسمك ٣ملم وال يقل عن ٤٫٧٥ بشكل غير لفات
 than 4.75 , not in coils

7208.54.00 Other flats products of less than 3mm , not غيرها من منتجات مسطحة بسمك أقل من٣ ملم  596182  21764 
 in coils بشكل غير لفات

7209.17.00 Flat-rolled products of a thickness of 0.5 and منتجات مسطحة بسمك ٠٫٥ وال يتجاوز ١ملم 1466720  48391 
 not more than 1 mm , of iron , cold-rolled من حديد أو صلب مدرفلة على البارد

7209.27.00 Flats products not in coils of a thickness  22866  666656   منتجات مسطحة بشكل غير لفات
of 0.5mm 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  1465435  31025 
 than 0.5 mm , of iron مطلية قصدير بسماكة أقل ٠٫٥ مم 

7210.49.00 Other flat-rolled products of iron or steel  171842  5753395 غيرها من المنتجات مسطحة من حديد أو
plated with zinc       صلب مطلية بالزنك بطرق أخرى 

7210.70.00 Products, painted , varnished or coated  43906  1745738 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  3618286  112170 
 14mm  of iron or non-alloy steel دائري قطره أقل من ١٤ ملم من حديد أو صلب

7214.20.00 Iron bars , containing indentations, ribs   166670  5743555  قضبان من حديد مسننة أو مضلعة أو محززة
7214.99.00 Other bars, not further worked than forged hot - غيرها من القضبان غير مشغولة بأكثر من الطرق 979503  52059 

 drawn,of iron or non-alloy steel  أو السحب بالحرارة ، من حديد أو صلب

(Quantity in ton and Value in " 000 " S. P.)
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7216.10.00 Angles in a shape of Uor I or H not further than  15739  422785  غير Hأو I أوU زوايا مقطعها بشكل حرف
hot rolled of less than 80mm,of iron or  مشغولة بالحرارة بارتفاع أقل من ٨٠ ملم من
non-alloy steel حديد أو صلب من غير الخالئط

7217.20.00 Wires plated or coated with zinc  24836  1051102   أسالك مطلية أو مغطاة بالزنك
7219.34.00 Flat-rolled products of stainless of a thickness منتجات مسطحة مدرفلة من صلب مقاوم للصدأ 573352  8714 

 0.5 and not more than 1 mm cold-rolled.   بسمك بين ٠٫٥ ـ ١ مم غير مشغولة بأكثر من 
الدرفلة على البارد

7301.10.00 Sheet piling of iron or steel دعامات عريضة من حديد أو صلب . 731175  29335 
7302.10.00 Rails قضبان سكك حديدية . 1255077  17140 
7303.00.00 Tubes, pipes and hollow profiles of cast iron  75588  3835841 (بروفيالت مجوفة) أنابيب ومنتجات لها مقاطع

 من حديد صب
7304.19.00 Other of tubes of iron or steel  used for oil or gas  62036  6242641 غيرها من مواسير حديد أو صلب المستعملة في

 pipelines  خطوط نقل النفط أوالغاز
7304.23.00 Other drill pipe of iron or steel مواسير حفر حديد أو صلب  654072  4708 
7304.29.00 Other from tubes drill pipes, used in drilling for  35635  2266712  غيرها من مواسير و أنابيب تبطين  استخراج

oil or gas, of iron or steel النفط و الغاز من حديد أو صلب
7305.19.00 Other from other tubes,pipes of a kind used  9137  413025 غيرها أنابيب مستعملة بنقل النفط أو

for oil or gas pipelines , the diameter 406.4 mm الغاز قطر٤٠٦٫٤مم  
7307.19.00 Other of cast fittings for tubes & pipes غيرها من لوازم مقولبة للمواسير او األنابيب  648521  9471 

of iron or steel من حديد صب أو صلب 
7307.99.00 Other fittings and pipes of iron, steel  2771  970415 غيرها من اللوازم والمواسير من حديد أو صلب
7308.20.00 Towers and lattice masts of iron or steel ابراج وصواري  من حديد صب أو حديد صلب 455429  1828 
7308.90.00 Other equipments for scaffolding or propping  20717  5256283 غيرها من تجهيزات لتدعيم المداخل و المنشآت

entries & establishments 
7309.00.90 Reservoirs tanks and others  of iron or steel    1396  474733  خزانات صهاريج وغيرها من حديد أو صلب
7311.00.10 Containers for compressed or liquefied gas, of  8093  953184   أوعية للغاز المضغوط سعة ٨ ليتر أو أكثر

Iron or steel of a capacity of 8 Litre or more من حديد صب أو حديد صلب
7318.15.00 Other screws & bolts, whether or not with their براغــــي أخـــــر  وإن مع عزقاتها من حديد  502626  8953 

 nuts أو صلب
7326.90.90 Other of other articles of iron or steel . غيرها من مصنوعات أخر من حديد أو صلب  578851  5105 
7403.11.00 Cathodes of refined copper     3125  1327883  أقطاب سالبة  من نحاس نقي
7408.11.00 Wires of refined copper of which the maximum   26769  11792861  أسالك من نحاس نقي مقطعها العرضي أكثر

cross-sectional dimension exceeds 6 mm من ٦ مم 
7601.20.00 Alluminium alloys خالئــــــط ألمنيوم   3102826  23988 
7605.11.00 Alluminium wires not alloyed, of maximum  12466  1572195  أسالك ألمنيوم غير مخلوط يزيد أكبر

dimension is more than 7mm  مقاس لمقطعها العرضي عن ٧ ملم
7606.12.00 Rectangular sheets of aluminium alloys  20733  3163630   صفائح مستطيلة من خالئط  األلمنيوم
7612.90.00 Aluminium rigid casks, cans & boxes, of    4838  1297521  خزانات وبراميل صلبة من ألمنيوم ال تتجاوز

a capacity not exceeding 300 liter سعتها ٣٠٠ ليتر
8402.90.00 Parts of vapour boilers  10657  6157027   أجزاء مراجل بخارية
8404.20.00 Condensers for steam or other vapor power units مكثفات لالالت البخارية  559914  321 
8405.10.00 Producer gas or water gas generators, مولدات غاز تعمل بالماء او بالهواء  1097738  359 
8406.81.00 Steam turbines Of an output exceeding 40 MW  146  650164 MW عنفات بخارية ذات قوة تتجاوز ٤٠
8406.90.00 Parts of steam turbines  1163  7151393  أجزاء عنفات بخارية
8408.20.10 Engines of a kind used for propulsion  23363  1478173 محركات من األنواع المستعملة لتسيير عربات

of vehicles ofchap 87 except heading 8703 الفصل ٨٧ عدا ٨٧٠٣ 
8408.90.00 Other engines of compression-ignition (diesel) محركات ذات مكابس أخـر يتم اشتعالها بالضغط  822333  9246 
8411.99.00 Other  parts of gaz Turbines  3906  9588571 غيرها من أجزاء لعنفات غازية أخرى
8413.81.00 Other pumps  12510  2758975 مضخات  أخرى
8413.91.00 Parts of pumps   1515  1256044  أجزاء للمضخات
8414.30.00 Compressors prepared for refrigerating  7379  1334152 مضاغط من األنواع المستعملة في معدات

equipment  التبريد
8414.80.00 Other of air pumps,compressors,fans and hoods غيره من مضخات هواء ومضاغط ومراوح  1895287  1230 
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8414.90.00 Parts of air pumps and compressors أجزاء مضخات هواء وضواغط 1058042  1416 
8415.10.90 Other of air conditioning machines window or  3767  428400  غيرها منآالت وأجهزة تكييف الهواء من األنواع

wall types, self-contained or « split-system » المعدة للنوافذ أو الجدران التي تؤلف جسماً واحداً 
8415.81.90 Other air conditioning cooling - heat. غيرها من وحدات تكييف الهواء تبريد،تدفئة  603588  5487 
8419.50.00 Heat exchange units  4176  5556206   مبادالت حرارية
8421.21.90 Other of machinery and apparatus for filtering غيرها من آالت وأجهزة لترشيح أو 2163978  1768 

or purifying water تنقية المياه
8421.39.00 Other from filtering or purifying machinery غيرها آالت ترشيح أوتنقية الغازات  761990  743 

 for gases  
8422.30.00 Machinery for filling , closing , sealing or  1249  1178275  آالت تعبئة أوغلق أوسد أولصق الرقاع على

labelling bottles القوارير
8422.40.00 Other packing or filling machinery  764  821893 آالت وأجهزة أخرى لتغليف  البضائع
8426.11.00 Overhead travelling cranes on fixed support جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة 501610  1051 
8426.30.00 Portal or pedestal jib cranes روافع (كرين) بهياكل متحركة على خط حديدي 435872  1088 
8428.10.00 Lifts and skip hoists مصاعد لألشخاص والبضائع وروافع ذات قواديس 440301  1960 
8429.19.00 Other bulldozers and angledozers    3791  871181   غيرها من بولدوزرات و جرافات
8430.41.00 Other boring or sinking machinery self-propelled آالت أخر لحفر أو سبر األعماق ذاتية الدفع 1189679  963 
8431.43.00 Parts for boring or sinking machinery of  5569  3217232   أجزاءآالت حفرأوسبراألعماق الداخلة في

subheading 8430.41 or 8430.49   البنود ٨٤٣٠٫٤١ أو ٨٤٣٠٫٤٩
8431.49.00 Other parts of machinery of  headings 84.26 ,  7815  1246572   غيرها من أجزاء لآلالت الداخلة في ٨٤٫٢٦

 84.29 or 84.30   أو٨٤٫٢٩ أو٨٤٫٣٠
8439.30.00 Machinery for finishing paper or paperboard آالت وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى 872682  792 
8443.19.00 Other machines for offset printing    1039  526098   غيرها من آالت و أجهزة لطباعة األوفست
8454.90.00 Parts converters,ladles,ingot molds and casting  3884  2168834   ،أجزاء أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة

machines, of a kind used in metallurgy or in مغارف، قوالب صب الســـبائك وآالت صب
metal foundries المعادن، مما يسـتخدم في عمليات التعدين

8471.41.00 Other automatic data processing machines آالت أخر للمعالجة الذاتية للمعلومات تحتوي  902904  197 
Comprising a central processing unit and an على وحدة معالجة وادخال واخراج للمعلومات
  input & output unit

8471.50.00 Processing units other than those of subheading  43  1710299  وحدات معالجة غير تلك الداخلة في البنود
8471.41 and 8471.49 whether or not containing  الفرعية ٨٤٧١٫٤١  أو ٨٤٧١٫٤٩، سواء
in the same housing one or two of the following : تضمنت أم ال على واحد أو اثنين من وحدات
types of units: storage, input, output units تخزين ، ادخال ، اخراج

8471.90.00 Other automatic data processing machines&its  6489  1488193  غيرها من أالت المعالجة الذاتية للمعلومات
units ووحداتها

8473.30.00 Parts & accessories of the machines of   7077  739065  أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة في
heading 8471 البند ٨٤٧١

8474.90.00 Parts of machines for working stone   1801  492923 أجزاء آالت وأجهزة لشغل األتربة و األحجار
8475.29.00 Other of Machines for manufacturing or  8416  2001228  غيرها من آالت لصنع أو شغل الزجاج

hot working glass or glassware أو مصنوعاته بالحرارة
8479.40.00 Rope or cable-making machines آالت وأجهزة لصنع الحبال أو األمراس 470194  566 
8479.89.90 Other machines and mechanical appliances  1179  1156952  غيرها من آالت وأجهزة أخرى ذات وظيفة

having individual functions خاصة قائمة بذاتها
8479.90.00 Parts machines and mechanical appliances  461  443565  أجزاء آالت وأجهزة آلية ذات وظيفة

having individual functions, N.E.S خاصة قائمة بذاتها
8481.10.00 Pressure-reducing valves صمامات تخفيض الضغط 468411  2481 
8481.40.00 Safty or relief valves      1330  698762    صمامات األمان أو الفائض
8481.80.90 Other tools of taps  4210  1658517   غيرها من أدوات أخر من أصناف الحنفيات
8481.90.00 Parts of taps, cocks, valves and similar أجزاء أصناف صناعة الحنفيات وغيرها  424420  487 

appliances for pipes, or the like من األدوات المماثلة
8501.52.00 Other motors of multi-phase محركات أخرى بتيارمتناوب بأوجه متعددة 436088  2062 

exceeding 750W but not exceeding 75KW  kw و ٧٥ w قدرتها بين ٧٥٠
8501.62.00 AC generators (alternators) of an output  3158  447910  kva مولدات التيار المتناوب تزيد قدرتها عن ٧٥

 exceeding 75 KVA but not exceeding 375 KVA وال تتجاوز ٣٧٥ kva (كيلو فولت أمبير)

(Quantity in ton and Value in " 000 " S. P.)
  TABLE 9/9 (cont'd)   جدول ٩/٩(تابع)

H.S CODE COMMODITY اســـــــم البضـــــاعـــة

التجـارة الخـارجيـة

المسـتوردات حســب أهــم البنــــــــود لعـــام ٢٠١١
 الكـمية بالطـن والقيمــة بألـوف اللـيرات السورية 
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Quant Value

8501.63.00 AC generators (alternators) of an output of an  830  605052  kva مولدات التيار المتناوب تزيد قدرتها عن ٣٧٥
output  375 KVA - 750 KVA وال تتجاوز ٧٥٠  kva (كيلو فولت أمبير)

8501.64.00 AC generators (alternators) of an output of an  882  779109  kva مولدات التيار المتناوب تزيد قدرتها عن ٧٥٠
output  exceeding 750 KVA (كيلو فولت أمبير)

8502.12.00 Generating sets with compression-ignition  1336  472906  مجموعات توليد بمحركات ذات مكابس
internal combustion piston engines of an output kva يتم اإلشتعال فيها بالضغط تزيد قدرتها عن ٧٥
exceeding 75 KVA but not exceeding 375 KVA وال تتجاوز ٣٧٥ kva (كيلو فولت أمبير)

8502.39.00 Other of other types of electric generating sets غيرها من مجموعات توليد  كهرباءأخر 542450  646 
8503.00.00 Parts suitable for use solely or principally  576  578931 أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية

with the machines of heading no. 8501 or 8502 لآلالت الداخلة في البند ٨٥٫٠١ أو البند ٨٥٫٠٢
8504.23.00 Liquid dielectric transformers having a power  497  518336   محوالت ذات عوازل كهربائية سائلة

handling capacity exceeding 10000 KVA kva  تزيد قدرتها عن ١٠٠٠٠
8504.32.00 Other transformers having a power handling  243  417490  kva محوالت أخر تزيد قدرتها عن ١

capacity exceeding 1 kva but not exceeding 16 وال تتجاوز ١٦  kva  (كيلو فولت أمبير)
8504.33.00 Other transformers having a power handling  3726  1576691  وال kva محوالت أخر تزيد قدرتها عن ١٦

capacity between 16 KVA -  500 KVA kva تتجاوز ٥٠٠
8504.34.00  926  435145  kva محوالت أخر تزيد قدرتها عن ٥٠٠

(كيلو فولت أمبير)
8504.90.00 Parts of electrical transformers and static  2139  579514  أجزاء محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية

converters.. ساكنة
8507.20.90 Other of  lead-acid elecrtric accumulators  3842  480366 غيرها من مدخرات كهربائية بالرصاص أخر
8517.12.10 Mobile phones  134  1012535 " mobil phones " أجهزة الهاتف الجوال
8517.61.20 Transmission apparatus combined with  2138  2768762 أجهزة إرسال مندمجة بأجهزة استقبال للصوت

reception apparatus of voice and pictures والصورة
8517.61.30 Other equipments,for connection by the current  39  548857  أجهزة أخر ، لإلتصاالت عن طريق التيار الناقل

carrier or digital lines system أو ألنظمة الخطوط الرقمية
8517.70.10 Parts of telephon sets, of 1% duty rate أجزاء ألطقم الهاتف العائدة لما هو خاضع 571268  214 

 لمعدل رسم ١%
8517.70.90 Other of Parts of telephon sets غيرها من أجزاء أطقم هاتف 4758737  1506 
8523.51.00 Semiconductor solid-state non-volatile  28  563465  حوامل أجهزة تخزين مستبقية للمعلومات

storage devices أساسها أنصاف ناقالت
8525.60.00 Transmission apparatus incorporating reception  144  925249 أجهزة إرسال تتضمن أجهزة  إستقبال
8528.72.90 Other of reception apparatus for  3751  1194641  (تلفزيونات )غيرها أجهزة استقبال لإلذاعة المصورة

 or not incorporating radiobroadcast receivers وإن كانت مندمجة  بأجهزة استقبال لإلذاعة
8530.10.00 Electrical equipment for railways or tramways أجهزة كهربائية لطرق السكك الحديديةوما يماثلها 1396223  385 
8535.29.00 Other of automatic circuit breakers غيرها من قاطعات تيار ذاتية الحركة 1670199  1430 
8535.30.00 Isolating switches and make-and-break  224  400393  ("Isolating" عزل) مفاتيح تقسيم

switches ومفاتيح وصل وقطع التيار
8535.40.00 Lightning arresters,voltage limiters and surge  400  1501027 "مانعات صواعق ومحددات جهد "توتر

suppressors وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية
8536.20.00 Automatic circuit breakers,voltage not  1040  682419  قاطعات تيارذاتية الحركة بجهد توتر اليزيد

above 1000 v عن ١٠٠٠ فولت.
8537.10.90 Other of boards or panels for voltage not  596  1127110 غيرها من تابلوهات لتوتر ال يزيد عن ١٠٠٠

exceeding 1000 v فولط

8537.20.00 Boards for voltage  exceeding 1000 v لوحات لجهد توتر يزيد عن ١٠٠٠ فولط     2502733  885 

8544.20.00 Co-axial cables and electric conductors كابالت و موصالت كهربائية متحدة المحور  9611266  26603 

8544.49.00 Other electric conductors  for a voltage not غيرها من موصالت كهربائية أخر، لجهد "توتر"  456387  1255 

exceeding 1000 v "V" ال يتجاوز ١٠٠٠
8544.60.00 Other electric conductors of a voltage more   1138   656021  د ة أخر، لجهد "توتر" ي ائ موصالت كه

than 1000 v "V"  عن ١٠٠٠

8701.90.10 Road‐ tractors for hauling trailers   7495   2169149  جــــرارات للطـــــرق لقطر المقطورات 

8701.90.90 Other tractors   3398   606570  ها من الجـــرارات  غ

(Quan ty in ton and Value in " 000 " S. P.)
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8702.10.10 Public passenger transport motor vehicles with   3083   996584  ك لصالح النقل  ارة للنقل المش ات س ع

compression‐ignition internal combustion  محرك ديزل   مزودة   الرس الداخ

piston engine أو نصف ديزل

8702.10.40 Motor vehicles with compression‐ignition   2828   591387    الضغط للنقل الداخ شتعل  ات محركها  ع

internal combustion piston engine  ب   من ٢٥ را أ

of more than 25 seats

8702.10.90 Other vehicles with compression‐ignition   3723   1343865  س  ا محرك ذي م ات  ە من الع غ

internal combustion piston engine الضغط شعل 

8703.22.00 Vehicles working by sparks their cylinder   20724   4225054  د سعة  اسطوانتها ر ت ال ات أخر تعمل  ع

capacity is (1000‐1500) cc  عن ١٠٠٠سم٣ وال تتجاوز ١٥٠٠سم٣
8703.23.91 Other vehicles of cylinder capacity not   15254   4606415  ر  ال عمل  محرك  ات  ها من ع غ

exceeding1600 cc  ال يتجاوز سعة اسطوانتها ١٦٠٠ سم٣
8703.23.92 Other vehicles of cylinder  capacity 1600‐3000  5858   2513711  د  ر ت ال ات أخر تعمل  ها من ع غ

 cc with spark‐iginition  اسطوانتها عن١٦٠٠ والتتجاوز ٣٠٠٠ سم٣
8703.90.93 Other vehicles of a cylinder cap.   13086   3465309  ١٦٠٠ سم٣ ارات أخر التتجاوز سعة اسطوانتها س

not exceeding 1600 cc

8703.90.94 Other vehicles of a cylinder capacity between   10518   2973646  ١٦٠٠ سم٣ د سعة اسطوانتهاعن ارات أخر ت س
1600‐3000 cc وال تتجاوز ٣٠٠٠ سم٣

8703.90.95 Other vehicles of a cylinder capacity between   10898   2620459  ٣٠٠٠ سم٣ د سعة اسطوانتهاعن ارات أخر  ت س
3000 ‐ 4000 cc والتتجاوز ٤٠٠٠ سم٣

8703.90.99 Other vehicles of a cylinder cap.  12654   3144313  ٤٠٠٠ سم٣ د سعة اسطوانتهاعن ارات أخر ت س
exceeding 4000 cc

8704.21.10 Goods vehicles weight not exceeding  5 tons  2098   449082  ضائع اليتجاوز وزنها محملة ٥  ات لنقل ال ع

with compression‐ignation engine الضغط  طن مغلقة يتم االشعال فيها 

8704.21.90 Other vehicles with compression ‐ ignition   21863   5201744  الضغط  شتعل  س  ا م ات نقل  ها من ع غ

weight not more than 5 tons       وزنها ال يتجاوز خمسة أطنان  

8704.22.00 Goods vehicles . loaded no more than  4474   1422471  د وزنها محملة ضائع ي ات لنقل ال ع

 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  4139   1252332  د وزنها محملة ضائع ي ات لنقل ال ع
20 tons    عن ٢٠ طن 

8704.31.90 Other vehicles with spark‐ignition engine not   14338   2256205  ر  ال شتعل  س  ا م ات نقل  ها من ع غ
exceeding 5 tons (g.v) وزنها ال يتجاوز خمسة أطنان محملة  

8705.40.00 Concrete ‐ mixer lorries        1762   444708  ارات خلـــط الخرسانة   س
8705.90.00 Other special purpose motor vehicles, other   3498   2263294  ان   ما  ات الستعماالت خاصة غ ها ع غ

than those designed for the persons‐transport  ة لنقل األشخاص  س صفة رئ منها معدا 
or goods ضائع أو ال

8707.10.20 Bodies for vehicles of heading 8703 imported    4509   705388   البند ٨٧٠٣ مستوردة  ات الداخلة  دان للع أ
by manufacturing cars companies  ارات  ات صناعة الس ل

8708.99.90 Other parts and accessories of vehicles of   11299   1131801  ارة ات الس ها من أجزاء و لوازم الع غ
heading 8701 to 8705  ة ٨٧٠٥   البنود ٨٧٠١ لغا الداخلة 

9018.13.00 Magnatic resonance imaging apparatus   141   507066     المغناط الرن اإلظهار  ص  شخ أجهزة 
9018.39.00 Other of Syringes,needles,catheters,cannulae   536   1065822  ب   وأناب بر ومواس ها من حقن و غ

and the like ل)، وأدوات مماثلة قثطرة (للتمي
9018.90.00 Other medical appliances     727   860525  ة أخرى   أجهزة وأدوات طب
9026.80.00 Other instruments or apparatus for measuring   232   676329  اس  س لق أجهزة وأدوات أخرى من المقاي

the flow, level, pressure of liquids or gases ان وارتفاع وضغط السوائل والغازات ج
9503.00.00 Tricycles ,scooters and similar wheeled toys   5031   537273  دراجات ذات ثالث عجالت سكوتر وألعاب 

مماثلة ذات عجالت 

Other commodities 5057230 153068034 ضــــــــائـــع أخـــــرى 

TOTAL 24701633 964928309 ع المجمـــــــــ
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