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التجارة الخارج ة

٢٠١٤ الصــادرات حســب أ ــم البن ـ ـ ــود ع ــام
(س.ال ـم ة )ﻃـﻦ( والق مــة )ألف ل
EXPORTS BY MAIN COMMODITIES IN 2014
(QUANTITY IN TON & VALUE IN 000 S.P.)
TABLE 8/9

H.S CODE
0104.10.00
0104.20.00
0401.10.00

0402.99.10

٩ ٨ جدول
COMMODITY
Sheep
Goats
Milk and cream, not concentrated or
sweetened, Of a fat content, by weight,
not exceeding 1% liters
Milk and cream, concentrated or sweetened
in non solid forms, can's weight <= 20 KG

ال م ـ ــة

الق م ـ ــة

Quant
4930
95
4713

Value
12255600

236635
166039

اسـ ـ ــم ال ضـ ــاع ــة
ضأن
ماعز
أل ان و قشدة غ مركزة وﻻ محﻼة دسمها
وزنا%١ ﻻ ي د عن

1246

441450

أل ان و قشدة مركزة محﻼة أش ال غ صل ة
 كﻎ٢٠ =< وزن العبوة

597

34455

أل ان و قشدة مخمرة أو محمضة

3399
5796

423165
2784413

211

115538

1390

612687

أج ان أخرى

171

42750

1736

303818

211

111401

1604

39897

5451
23841
98527
37632
3335
12448
840
22525

177611
1613636
4818009
1326279
184268
364999
51637
1034364

غ ها من ب ض مخصب معد ﻷجهزة الحاضنة
من طيور من فص لة غالوس دومس اس
غ ها من ب ض طازج آخر من فص لة
غالوس دومس اس
مصارن ومثانات ومعد حيوانات عدا
اﻷسـماك طازجة م دة مجمدة مملحة
أو مدخنة أو مجففة
أشجار وجن ات وشج ات فوا ه أو أثمار
ق ة صالحة لﻸ ل
ب اض الفطر
طاطا لغ الزرع
بندورة طازجة أو م دة
صل وعسقﻼن طازجة أو م دة
قرن ط طازجة أو م دة
ملفوف بروكسل طازجة أو م دة
خس مك ب طازج أو م د
جزر ولفت ق طازج أو م د

3564

136075

4073

243763

Eggplants fresh or chilled

357
1502
4584

43829
92071
302115

0709.60.00

Capsicum or pimenta fresh or chilled

3816

291606

0709.90.90

Other vegetables fresh or chilled

2363

118171

 طازجة، شوندر للسلطة وكرفس وفجل
أو م دة
، خ ار صغ مح ب،خ ار وقثاء
طازجة أو م دة
ل ا أو فاصول ا طازجة أو م دة
قول قرن ة أخر طازجة أو م دة
اذنجان طازج أو م د
ثمار فل فلة من ن ع ا س كوم أو ب منتا طازجة أو
م دة
غ ها من الخضار الطازجة أو الم دة

0709.92.00

Olives, fresh or chilled.

1742

128694

زتون طازج أو م د

6956

543675

4644

606462

طاطا غ مطبوخة أو مطبوخة ال خار أو
 مجمدة،مسلوقة الماء
خ أخر؛ خل ط من خ محفوظة مؤقتا
ــصل مجفف امل أو مقطع أو م ح

0403.90.00
0404.10.10
0406.10.00
0406.30.90
0406.90.00
0407.19.00
0407.29.00
0504.00.00

0602.20.00
0602.90.00
0701.90.00
0702.00.00
0703.10.00
0704.10.00
0704.20.00
0705.11.00
0706.10.00
0706.90.00
0707.00.00
0708.20.00
0708.90.00
0709.30.00

0710.10.00
0711.90.00

Buttermilk, Curdled Milk and Cream, Kephir,
Other Fermented Milk, Cream
Whey and modified whey
Fresh cheese (unripened or uncured)
including whey,cheese and curd
Other processed cheese by heating
not grated or powdered
Other cheese Cheddar cheese, Colby, Other,
including mixtures
Other fertilized eggs for devices intended
devices of Gallus domesticus bird
Other Birds' eggs, fresh, Gallus
Domesticus family
Guts,bladders and stomachs animals
fresh,chilled,frozen and salted
dried or smoked
Trees,shrubs and bushes of kinds
which beer edible friut or nuts
Mushroom spawn
Other Potatoes (Fresh or Chilled)
(other than seed) fresh
Tomatoes fresh or chilled
Onions-shallots fresh or chilled
Cauliflower fresh or chilled
Cabbages (brussels sprouts) fresh
Cabbage lettuce fresh or chilled
Carrots,leguminous turnip fresh
or chilled
Salad beetroot,celeriac,radishs fresh
or chilled
Cucumbers & gherkins fresh
or chilled
Beans fresh or chilled
Other leguminous vegetables fresh or chilled

Potatoes Leguminous vegetables, shelled or
unshelled, uncooked or cooked by steaming or
boiling in water, frozen
Other vegetables,mixtures of vegetables
provisionally preserved

مصل ل مركز
ج طازج غ منضج غ مخ غ
مخمر وج مصل الل وج الل المخ
غ ها من أج ان معالجة الحرارة
غ م شورة وﻻ ش ل مسحوق

وغ صالح حالته لﻼستهﻼك الم ا

0712.20.00

Onions Powder or flour dried, whole, cut, sliced, or
broken

2611

196138

0712.90.00

Other vegetables; mixtures of vegetables: Garlic:
Powder or flour Sweet corn seeds of a kind used for
sowing Other vegetables; mixtures of vegetables

677

330381

0713.40.00

Lentils: Seeds of a kind used for sowing

15382

1453055

عدس ا س مقشور

0802.11.00

Almond (In Shell; Fresh or Dried)

1351

102610

لـوز ق ـ ه

مجففة

 خل ط من خ،أخر

خ
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FOREIGN TRADE

٢٠١٤ الصــادرات حســب أ ــم البنـ ـ ـ ــود ع ــام
(س.ال ـم ة )ﻃـﻦ( والق مــة )ألف ل
EXPORTS BY MAIN COMMODITIES IN 2014
(QUANTITY IN TON & VALUE IN 000 S.P.)
TABLE 8/9(cont'd)

H.S CODE
0802.12.10
0802.12.90
0802.32.00
0802.50.10
0802.50.90
0802.51.00
0802.90.90
0804.20.00
0805.10.00
0805.20.00
0805.40.00
0805.50.00
0805.90.00
0806.10.00
0807.11.00
0807.19.00
0808.10.00
0808.20.00
0808.30.00
0809.10.00
0809.20.00
0809.21.00
0809.30.00
0809.40.00
0810.10.00
0810.90.00
0901.21.00
0903.00.20
0909.10.00
0909.20.00
0909.21.00
0909.30.00
0909.31.00
0909.32.00
0909.61.00
0910.91.00
0910.99.11
0910.99.19
0910.99.90
1104.29.00

1108.12.00
1207.99.00
1211.90.10
1211.90.20
1211.90.90

()ﺗاﺑﻊ٩ ٨ جدول
COMMODITY

Shelled almonds in refills weight
exceeding 25 KG
Other shelled almonds fresh or dried
Walnuts shelled fresh or dried
Pistachios (Shelled or not), fresh or dried,
in boxes weighing more than 25 KG
Other pistachios (Shelled or not) fresh or dried
Pistachios (in shell)
Other, Pecans: fresh or dried
(Shelled or not)
Figs, fresh or dried
Oranges, fresh or dried
Mandarins, fresh or dried
Grapefruit, fresh or dried
Lemons and limes, fresh or dried
Other citrus fruit, fresh or dried
Grapes, fresh
Watermelons, fresh
Cantaloupes, fresh
Apples, fresh
Pears and quinces, fresh
Pears, fresh
Apricots, fresh
Cherries, fresh
Sour Cherries.
Peaches, including nectarines
Plums and sloes, fresh
Strawberries, Fresh
Other fruits, fresh
Coffee, roasted not decaffeinated
Mate prepared & ready for consumption
Seeds of anise or badian
Seeds af coriander
Seeds of coriander , not grinded, not powdered
Seeds of Cumin and other
Seeds of Cumin
Seeds of cumin, not grinded, not powdered
Anise seeds (seeds attractant) caraway
or fennel Arar, not crushed or grounded
Other mixtures spices
Thyme & bay leaves (rand), in cartons of
a net weight more than 25 KG
Other thyme or bay leaves
Other spices
Other Worked Cereals (Hulled, Pearled,
Sliced, Kibbled) for example,
cereals (except oats or corn)
Maize starch
Other fruits and other oily seeds
Mahlab
Licorice roots
Other Plants of a Kind Use for Perfumery,
Pharmacy,Insecticidal Purpose (Fresh or Dried)

ال م ـ ــة

الق م ـ ــة

Quant
192

Value
70377

664
432
309

283434
216589
170649

830
250
140

326469
125827
55402

4476
83969
22543
22383
7157
1772
1677
12889
1732
73448
1542
3671
1017
6190
1353
3156
13362
1410
10048
114
110
5702
11324
1809
11709
1626
423
916

726456
4174558
1233136
572898
496746
76537
136684
411183
69088
5970361
100381
241652
78335
946093
285927
259972
1094747
145364
624390
44301
55067
1021420
1135953
192893
1613947
238585
57218
154464

374
405

71341
83511

1523
384
904

319757
67308
81872

1215
452
955
1545
4367

36479
59100
113201
175786
611666

اسـ ـ ــم ال ضـ ــاع ــة
 كﻎ صا٢٥ من

عبوات أ

لوز مق

غ ها من لوز مق طازج أو مجفف
جوز عادي مق طازج أو مجفف
 كﻎ صا٢٥ فستق عبوات أ من
طازج أو مجفف
غ ها من فستق طازج أو مجفف
(فستق ) ق ه
غ ها من أثمارق ة أخر طازجة أو مجففة
() ق ها أو دونها
ت طازج أو مجفف
برتقال طازج أو مجفف
يوس طازجة أو مجففة
ل مون هندي ما ف ه البوم لو طازج أو مجفف
ل مون حامض طازج أو مجفف
غ ها من حمض ات طازجة أو جافة
عنب طازج
طيخ أحمر "دﻻع" طازج
شمام طازج
تفاح طازج
م ى وسفرجل طازجة
م ى طازجة
مشمش طازج
كرز طازج
(كرز حامض )برونوس س اسوس
دراق طازج
خ خ وخ خ الس اج طازج
 طازج،(ف ز )فراولة
غ ها من فوا ه طازجة
بن محمص غ م وع منه ال افي
متة مخمرة وجاهزة لﻼستهﻼك
ذور ا سون أو ذور ا سون صي أو نج
ذور ك رة
ذور ك رة غ مجروشة و ﻻ مسحوقة
ذور مون
ذور مون غ مجروشة وﻻمسحوقة
ذور مون غ مجروشة و ﻻ مسحوقة
ذور ا سون ) ذور جاذ ة( كراو ة أو شمر
عرعر غ مجروشة وﻻمسحوقة
مخال ط بهارات وتوا ل أخر
زع وأوراق غار )رند( عبوات محتواها
 كﻎ٢٥ أ من
غ ها من زع أو أوراق غار
غ ها من توا ل أخر
حبوب أخر مشغولة مقشورة أو مدورة أو
 من حبوب،مقطعة أو مك ة مثﻼ
(عدا )الشوفان أو الذرة
شاء ذرة
غ ها من ثمار و ذور ز ة أخر
محلب
جذور سوس
غ ها من ن اتات وأجزاؤها للعطور والص دلة
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التجارة الخارج ة

٢٠١٤ الصــادرات حســب أ ــم البن ـ ـ ــود ع ــام
(س.ال ـم ة )ﻃـﻦ( والق مــة )ألف ل
EXPORTS BY MAIN COMMODITIES IN 2014
(QUANTITY IN TON & VALUE IN 000 S.P.)
TABLE 8/9(cont'd)

H.S CODE
1212.99.90

()ﺗاﺑﻊ٩ ٨ جدول
COMMODITY

1704.10.00

Other Vegetable Products (Chicory Roots,
Tuber of Koyaku Etc) for human consumption
Cotton linters
Olive oil (virgin), refined or not
Olive Oil and Its Fractions (Other than Virgin )
refined or not
Other Olive Oil and Its Fractions, obtained solely
from olives, refined or not
Sunflower Seed Oil, Safflower Oil and Their
Fractions (Other than Crude Oil)
Chewing gums, coated with sugar or not

1704.90.00
1806.10.90

1404.20.00
1509.10.00
1509.90.00
1510.00.00
1512.19.30

ال م ـ ــة

الق م ـ ــة

Quant
2928

Value
185085

1190
10609

62032
5354238

130

51927

غ ها من زت زتون و ن ان مكررا

378

113186

زوت أخر وأجزاؤها مستحصل عليها من
ال تون فقط و ن انت مكررة

اسـ ـ ــم ال ضـ ــاع ــة
ي

منتجات ن ات ة أخر لﻼستهﻼك ال
زغب ذور القطن
زت زتون كر و ن ان مكررا

378

75631

غ ها من زت ذور ع اد الشمس

1263

153295

ل ان المضﻎ )العلك( و ن ان مكسوا السكر

Other Sugar Confectionery,Not Containing Cocoa

6878

1101113

غ ها من مصنوعات سك ة ﻻتحتوي ا او

Cocoa Preparations (In Containers, Packings,in
Liquid, Powder, Granular Form)

210

52659

غ ها من مسحوق ال ا او مضاف إل ه السكر

152

37983

ات من شوكوﻻ أش ال يتجاوز

أو مواد تحل ة أخر

Containing Added Sugar or Other Sweetening Matter)

1806.20.00

Other chocolate preparations in blocks,

1806.90.00
1904.20.00

1904.30.00
1904.90.90
1905.31.00
1905.90.00

2001.10.00
2001.90.00

2002.90.00
2005.20.10
2005.20.90

Other chocolate and food
preparations containing cocoa
Unroasted cereal flakes, or mixtures of
unroasted cereal flakes with roasted cereal
flakes or swelled cereals
Bulgur wheat
Prepared Food Obtained By the Swelling or Roasting
of Cereals or cereal products
(Not mentioned previously)
Sweet biscuits
Other Bakers' Wares, Communion Wafers, Empty
Capsules, Sealing Wafers containing
cocoa or not, empty cachets of a kind
suitable for pharmaceutical use
Cucumbers and gherkins prepared or
preserved by vinegar or acetic acid
Other vegetables,fruits prepared or
preserved by vinegar or acetic acid

677

192880

390

60902

605

63074

780

94644

6495

590742

أغذ ة مح
()غ م س
سك ت حلو

1525

238802

كعك وغ ها من منتجات المخابز و ن

3417

192461

8949

475946

Other tomatoes prepared or preserved
(Other than By Vinegar, Acetic Acid)
Dried Potato Chips, Prepared or Preserved,
salted, ready for consumption upon frying

1845

287952

1299

104381

Potatoes, Prepared or Preserved

408

33080

4679

496517

1033

77315

716

89078

949

82492

(Excluding By Vinegar; Not Frozen)

2005.70.00

Olives, Prepared or Preserved
(Excluding By Acetic Acid; Not Frozen)

2005.99.90

Other vegetables prepared or preserved
(Excluding By Acetic Acid; Not Frozen),
other than products of heading no. 20.06

2007.10.00

Homogenised Preparations of Jams, Fruit

مح

 كﻎ٢ وزنها

slabs, or bar form, filled, weighing more than 2 KG

Jellies, Marmalades, cooked,
Otherwise Containing Sugar or

ات غذائ ة

غ ها من شوكوﻻته ومح
أخر تحتوي ع ا او
رقائق حبوب غ المحمصة أو من مخال ط
من رقائق حبوب غ المحمصة مع رقائق
حبوب محمصة أو حبوب منفوشة
برغل القمح
ة من حبوب أو منتجات الحبوب

ﱠ

 وال شان،انت تحتوي ع ال ا او
الفارغ المستخدم لمح ات الص دلة
خ ار وقثاء وخ ار صغ مح ب مح ة
أو محفوظة الخل أو حمض الخل ك
غ ها من خ وفوا ه وأثمار ق ة
،وأجزاء أخر من ن اتات صالحة لﻸ ل
مح ة أو محفوظة الخل أو حمض الخل ك
غ ها من بندورة )طماطﻢ( مح ة أو
محفوظة غ الخل أو حمض الخل ك
رقائق مستط لة مصنوعة من دقيق ال طاطا
،مملحة ومضاف إليها مواد حافظة
غ ها من ال طاطا مح ة أو محفوظة غ
 غ مجمدة،الخل أو حمض الخل ك
زتون مح أو محفوظ غ الخل
 غ مجمد،أو حمض الخل ك
خ أخر وخل ط خ )غ م س( محفوظة غ
الخل أو حمض الخل ك غ مجمدة عدا الداخلة
٢٠٫٠٦ البند
مح ات متجا سة من الم ات متحصل
 و ن أض ف إليها السكر،عليها الطبخ
أو مواد تحل ة أخر

Sweetening Matter

2007.91.00

Jams, Fruit Jellies, Marmalades, Puree, Paste
of Citrus Fruit, cooked,Otherwise Containing
Sugar or Sweetening Matter

 و ن،فوا ه حمض ة متحصل عليها الطبخ
أض ف إليها السكر أو مواد تحل ة أخر
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FOREIGN TRADE

٢٠١٤ ع ــام

الصــادرات حســب أ ــم البنـ ـ ــود

(س.ال ـم ة )ﻃـﻦ( والق مــة )ألف ل

EXPORTS BY MAIN COMMODITIES IN 2014
(QUANTITY IN TON & VALUE IN 000 S.P.)
TABLE 8/9(cont'd)

H.S CODE
2007.99.90
2009.50.00
2009.90.90
2101.11.90
2101.12.00
2105.00.00
2106.90.99

2309.90.10
2309.90.90
2508.10.00
2510.20.00
2515.12.10
2516.90.90
2710.11.10
2710.19.10
2710.19.20
2716.00.00
2804.40.00
2836.30.00
2836.50.00
2844.40.00

()ﺗاﺑﻊ٩ ٨ جدول
COMMODITY

Jams, Jellies, Puree, Paste of Fruit (Other than Citrus
Fruit),Nuts, mess Ohears,cooking
added sugar (Not mentioned previously)
Tomato juice
Mixtures of Juice (Of Fruit, Vegetable)
Extracts, Essences, Concentrates of Coffee
Extracts, Essences, Concentrates of Coffee,
Thereof Preparations
Ice cream and Other Edible Ice, with cacoa
or not
Other Food Preparations, dried, non-alcoholic,
with food carrier and aromatic materials,
there of preservatives
Preparations of a kind used as supplimentaries in
Animal Feeding
Other Preparations of a Kind Used in Animal Feeding
Bentonite
Natural calcium phosphates,aluminium
phosphate, phosphate chalks, ground
Marble, Travertine (Merely Cut By Sawing or
otherwise)
Other monumental or building stone
Petroleum Oils, Oils Obtained from Bituminous
Minerals, PreparationsThereof, for cars and planes
motors
Kerosene
Gas oils (solar)
Electrical energy
Oxygen
Sodium Hydrogen carbonate (Sodium carbonate)

Calcium carbonate
Radioactive elements,isotopes and compounds

ال م ـ ــة

الق م ـ ــة

Quant

Value

2988

287979

987
19573
407
367

157959
2458466
149363
121600

3485

526463

3107

595376

1024

65070

56395

1424091

3004.20.00

3004.90.00
3005.10.00
3005.90.90

3102.10.00
3103.10.00
3208.90.90

Other Medicaments, mixed or not,
for retail sale
Medicaments Containing Other Antibiotics
(Put up in Packings for Retail Sale
Other Medicaments mixed or not, for therapeutic or
prophylactic uses (Put up in Packings for Retail Sale)
Adhesive dressing articles having an
adhesive layer
Wadding, Gauze, Bandages, Prepared Dressings,
Poultices, Similar Article coated
with pharmaceutical materials for medical
or surgical purpose
Urea (Whether or Not in Aqueous Solution)
Superphosphates
Paints, Varnishes, Natural Polymer Solution
Based On Polyesters dissolved
in a non-aqueous medium

 خب ص أوه س أوعجن فوا ه،مر وهﻼم فوا ه
 الطبخ و ن أض ف إليها سكر)غ م،أوأثمارق ة
(س
عص البندورة
خل ط عصائر جاهزة
خﻼصات وأرواح ومركزات بن
مح ات أساسها الخﻼصات أو اﻷرواح
أو المركزات أو أساسها ال
 ( ومثلجات أخر..  بوظة،مثلجات )آ س ك ﻢ
 و ن احتوت ع ال ا او،صالحة لﻸ ل
غ ها من مح ات غذائ ة جافة غ كحول ة
تتكون من مواد غذائ ة حاملة ومواد عط ة
وأح انا مواد حافظة
ات مستخدمة متممات لصناعة اﻷعﻼف

مح

ات من اﻷنواع المستعملة لتغذ ة

غ ها من مح
الحيوانات
ب تون ت
فوسفات السيوم طب وفوسفات ألمنيوم
 مطحون، ل طب وط اش فوسفا

6868

56256

3516018

42367044

12821

86621

19983

115650

غ ها من أحجار أخر للنحت أو البناء

13113

1814061

أرواح النفط ب ن لمحرات الس ارات والطائرات

2244
1265
* 137561
1800
2253
10095
0.0

350561
193467
3986356
64922
202571
126861
58345

ك وس المعروف ب ت ال از
غاز أو ل )سوﻻر( أو المازوت المقطر
الطـ ـ ــاقة ال ه ائ ـ ـ ـ ــة
أوكسج
ك ونات الصوديوم اله دروجي ة
ك ونات ال السيوم
عنا ونظائر ومرك ات مشعة عدا الداخلة
٢٨٤٤٫١٠البنود اﻷخر

22

62582

54

67326

2527

2942091

57

43953

94

41015

Alloys, Dispersion; Ceramic Products and Mixtures;
Radioactive Residues other than in 2844.10

3003.90.00

اسـ ـ ــم ال ضـ ــاع ــة

3278
59900
156

174393
3244159
43974

أو غ ه إ كتل

مقطع ال

رخام وترافرت

غ ها من أدو ة مؤلفة من مواد مخلوطة
للبيع التجزئة
أدو ة تحوي مضادات جراث ﻢ أخرى
مه أة ش ل ج ع
غ ها من أدو ة مخلوطة أوغ مخلوطة للعﻼج
أوالوقا ة مه أة للبيع التجزئة ش ل جرعات
ضمادات ﻻصقة وغ ها من أصناف
ذات ط قة ﻻصقة
أنواع مختلفة من حشو وغزي وأر طة
وأصناف مماثلة مغطاة مواد ص دﻻن ة
إلخ.. لﻼستعماﻻت الطب ة أو الجراح ة
البولة و إن انت محال ل مائ ة
(فوق الفوسفات )س ر فوسفات
غ ها من مواد تل ن أساسها بول م ات تركي ة
أو طب ع ة مذا ة وسط غ ما

3214.10.20

Glaziers' Putty, Grafting Putty, Resin Cements, Caulking
Compounds and Other Mastics

5700

815354

3214.90.00

Non-refractory Surfacing Preparations for Facades,
Indoor Walls, Floors, Ceilings or the Like

719

70459

للسط ح والجدران والسقوف

47

38466

غ ها من مخال ط مواد عط ة للصناعة
وصناعة الم و ات
.( * م ة الطاقة ال ه ائ ة ـ ) الم غا واط السا

3302.90.00

Other mixtures of odoriferous substances
for beverages' manufacturing

* The quantity of electrical energy Is in (megawatt/hour).

س ة السط ح ق ل الدهان

معاج

غ ها من معاج
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TABLE 8/9(cont'd)

()ﺗاﺑﻊ٩ ٨ جدول
ال م ـ ــة

الق م ـ ــة

Quant
814

Value
123415

2434
316
2502

389491
40312
349111

2354
1427

176962
37629

322
995
4581

59201
49755
293896

29608

3266753

33877

4943541

Lubricating Preparations for Treatment of Textile
Materials, Leather, Furskins, other materials
containing >70% of overage oils.
Other Polishes and Creams, in cans weighing 20
Polishing material front pastes within containers
=< 20 KG
◌Adhesives
Based On Rubber or Plastics
ِ
(Including Pratificial Resins) for industrial use
Other Prepared Glues and Other Prepared
Adhesives
Pickling preparations for metal surfaces;
soldering, brazing or welding powders and
pastes consisting of metal & other materials
Polyethelene having a specific gravity
0.94 or more
Poly (vinyl chloride), not mixed
with any other substances
Other Acrylic Polymers signal shells anti-hail fall rockets
,neosi.
Alkyd resins

232

70964

701

151648

635

187357

302

51036

339

67441

283

67250

257

69242

بو )في ل لورا د( غ ممزوج
أ ة مواد أخرى

258

58343

قذائف إشارة وصوار ـ ــخ مانعة لسقوط ال د وغ ها

654

96370

راتنجات أل د ة

Halo-isobutene-isoprene Rubber (Ciir)
Waste, Parings, Scrap of Other Plastics

354

66234

غ ها من بو است ات أخر

2291

138041

نفا ات وقصاصات من لدائن أخر

351

111214

أناب ب ومواس وخراط ﻢ صل ة من

1492

208234

أناب ب ومواس وخراط ﻢ صل ة

Other tubes, pipes and hoses of plastic

1021

136255

غ ها من مواس وأناب ب وخراط ﻢ من لدائن

329

62788

لوازم أناب ب ومواس وخراط ﻢ من لدائن

3918.90.00

Fittings (Ex; Joints, Elbows, Flanges) tubes, pipes and
hoses of plastics
Floor wall and celing coverings of other plastics

4986

545632

أغط ة أرض ات من لدائن أخر

3920.10.00

Other plates and sheets of polymers of

250

69928

ألواح وصفائح وأغش ة أخر من بول م ات

250

128680

ألواح وصفائح وأغش ة وأ طة أخر من

H.S CODE
3304.99.00
3305.10.00
3305.90.00
3401.19.00
3401.20.90
3401.30.00
3402.13.00
3402.19.00
3402.20.00
3402.90.20
3402.90.39
3403.11.00

3405.90.10
3506.91.10
3506.99.00
3810.10.00

3901.20.00
3904.10.00
3906.90.00
3907.50.00
3907.99.00
3915.90.00
3917.21.00

COMMODITY
Other of beauty or make-up preparations,
including sunscreen or sun tan preparations
Shampoo
Other preparations for use on the hair
Other toilet use soap, organic surf-act prep
for soap use, bars etc
Soap in other forms
Organic Surf-Act Peperations and
Products For washing the skin
Organic Surface-active Agents, Non-ionic
Other of organic surface-active agents
Surface-active agents, Surface-active, Washing
and Cleaning Preparations for retail sale
Surface-active Preparations, Washing Preparations,
Cleaning Preparations
Other Surface-active Preparations, Washing
Preparations,Cleaning Preparations forremoving fats

Tubes, Pipes, Hoses of Polymers

اسـ ـ ــم ال ضـ ــاع ــة
غ ها من مستح ات للعنا ة ال ة
والوقا ة من الشمس وا ساب السمرة
شامبو
غ ها من مستح ات العنا ة الشعر
غ ها من صابون منتجات ومح ات
عض ة فعالة سطح ات
مح ات من الصابون ع ش ل فتائل
منتجات ومح ات عض ة ﱠ
فعالة سطح ا
لغسل ال ة
عوامل عض ة فعالة سطح ا غ أيون ة
غ ها من عوامل عض ة فعالة سطح ا
مح ات عض ة فعالة سطح ا
مه أة للبيع التجزئة
"detergents ات الغس ل" منظفات
ات تنظ ف أو إزالة الدهون

Tubes, Pipes, Hoses of Polymers

مح ات معالجة سط ح المعادن محال ل
 مساحيق وعجائن مؤلفة، حمض ة
من معادن ومواد أخر للحام المعادن
 أو أ٠٫٩٤ بو إي ل وزنه النو

بول م ات اﻷث ل
من لدائن أخر

of Other Plastics (Rigid)

3917.39.00
3917.40.00

 غ خل ة، اﻹي ل

ethylene, non cellular

3920.20.00

Other plates and sheets and films

غ خل ة

from polymers of propylene, non cellular

3920.99.00

3921.19.00

Other plates and sheets, Film, Foil, Tape, Strip of
Polymers of Ethyleneof other kinds of plastic,
non cellular
Other Plates, Sheets, Film, Foil, Strip of Other Plastics
(Cellular)

غ ها من مح

مح ات شح ﻢ لمعالجة المواد ال س ج ة جلد
%٧٠> أو فراء أو غ ه من المواد ال تحوي
ز وت نفط ة
معاج تلميع وج معادن ضمن عبوات بوزن
 كﻎ أو أ٢٠
لواصق أساسها بول م ات معدة
لﻼستخدام الصنا
غ ها من منتجات صالحة كغراء أو لواصق

of Ethylene (Rigid)

3917.29.00

مح

192

44726

بول م ات ال و ل

ألواح وصفائح وأغش ة أخر من مواد
لدنة أخر غ خل ة

254

38539

ألواح وصفائح وأغش ة أخر خل ة من لدائن أخر
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TABLE 8/9(cont'd)

H.S CODE
3923.10.00
3923.21.00
3923.29.00
3923.30.90
3924.10.00
3924.90.00
3925.10.00
3926.90.99
4007.00.90
4102.21.00
4104.49.00
4105.10.00
4106.21.00
4303.90.00
4304.00.90
4414.00.00
4419.00.00
4421.90.90
4601.99.00
4818.10.00
4818.20.00

()ﺗاﺑﻊ٩ ٨ جدول
COMMODITY

Boxes,cases ,Crates and articles of plastics
Sacks and Bags of Polymers of Ethylenef
Sacks and Bags of Other Plastics
Carboys, Bottles, Flask and Similar Articles
non medical, of plastics
Table Ware and Kitchenware of Plastics
Other Household Articles and
Toilet Articles of Plastics
Reservoirs, tanks, vats and similar containers,
of plas cs (acapacity exceeding 300 L),
Other articles of plastics
Other vulcaniced rubber thread and cord
Raw pickled skins of sheep without wool on (Fresh or
Preserved)
Other tanned or crust hides in the dry state
Tanned skins in wet state, of ship
Skins of goats in the wet state
Other articles of furskin
artificial fur and articles thereof
Wooden frames for painting photographs
mirrors or similar objects
Tableware and kitchenware, of wood
Other articles of wood
Other plaits and similar products of
plaiting materials
Toilet paper of cellulose fibers
Handkerchiefs, cleansing or facial
tissues and towels of paper pulp or
cellulose wadding

4818.90.90 Othe Paperboard ,Paper pulp, cellulose wadding
4819.10.00
4819.20.00
4819.30.00
4819.40.00

Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or
paperboard
Folding cartons, boxes and cases, of
non-corrugated paper or paperboard
Other sacks and bags, their base width is 40
or more of paper or paperboard
Other sacks,bags including cones of paper
or paperboard

ال م ـ ــة

الق م ـ ــة

Quant
1400
316
3736
483

Value
93159
55434
493672
75685

1834
3328

267500
475056

3288

748409

9514
232

961948
36323

1609

264564

جلود ضأن محمضة م وعة الصوف

464
2887
213
337
667
324

83547
466608
35817
50551
101247
37505

407
2542
255

60837
394194
43951

غ ها من صﻼل و جلود مدبوغة حالتها الجافة
جلود مدبوغة حالتها الرط ة من فص لة الضأن
جلود من فص لة الماعز حالتها الرط ة
أصناف أخر من جلود فراء
مصنوعات من جلود الفراء الصنا
أطر من خشب للوحات أوالصور أوالمرا ا
أو ما ماثلها
أدوات )أصناف( مائدة وأدوات مطبخ من خشب
غ ها من مصنوعات اخرى من الخشب
غ ها من ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر

685
3066

72490
333957

"papier hygienique" ورق ص
 مناد ل إزالة مواد التط ة،(مناد ل )محارم
إزالة الما اج ومناشف

435

106647

غ ها من عجائن الورق أوالورق المقوى أو حشو الس للوز

5813

1036032

 من ورق أو ورق مقوى مم ج،علب وصناديق

772

133098

338

40663

400

44978

 من الورق،  صناديق قا لة لل،علب
أو الورق المقوى غ مم ج
 سﻢ أو أ٤٠ أ اس ي لﻎ عرض قاعدتها
ورق أو ورق مقوى
أ اس أخر جعب ومخار ط من ورق
أو ورق مقوى

327

34444

سجﻼت ودفاتر المحاس ة والج ب ودفاتر الطل ات

886

33908

1999

110386

602

72722

 من ورق أو،رقاع من جميع اﻷنواع
ورق مقوى مطبوعة
أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى مصنوعات
( )غ م س.. أو،أخر من عجائن الورق
غ ها من كتب وكت ات مطبوعات مماثلة

454

91121

اس ـ ــم ال ضـ ــاع ــة
صناديق وعلب وأصناف مماثلة من لدائن
أ اس وأ اس صغ ة من بول م ات اﻹت ل
أ اس وأ اس صغ ة من لدائن أخر
دمجانات ودوارق وأصناف مماثلة
غ طب ة من لدائن
أدوات مائدة ومطبخ من لدائن
أصناف م ل ة أخرى وأصناف أخرى
للعنا ة الصحة أو النظافة من لدائن
ّ صهار ـ ــج
وخزانات ودنان وأوع ة مماثلة
 لي من لدائن٣٠٠ تتجاوز سعتها
غ ها من مصنوعات أخر من لدائن
غ ه من خيوط وأمراس من مطاط م كن

من

Registers, account books, note books, order books,

4820.10.00 receipt books, letter pads, memorandum pads,
diaries @ similar articles
4821.10.00 paper or paperboard labels of all kinds,
printed
4823.90.90 Other paper, paperboard, of paper pulp other
articles of paper pulp, not previously mentioned

4901.99.00 Other printed books and similar
printed matter

4909.00.00 Printed or illustrated postcards; printed cards,

طاقات ب د ة مطبوعة أو مصورة؛ و طاقات
 و ن انت مصورة،مطبوعة للتها والدعوات

bearing personal greetings, messages or

ة

announcements, whether or not illustrated,

ظروف أو محت ة ع مواد ت

أو

with or without envelopes or trimmings

4911.10.00 Trade advertising material, commercial

175

61699

مطبوعات للدعا ة واﻹعﻼن كتالوجات تجار ة

1549

130742

وما ماثلها
غ ه من صوف دهنه

catalogues and the like

5101.19.00 Other Greasy Wool (Not Carded or Combed)
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TABLE 8/9(cont'd)

H.S CODE
5101.29.00
5113.00.00
5402.33.00
5402.39.00
5407.10.20
5407.52.00
5407.69.00
5407.72.00
5503.20.00
5504.10.00
5505.10.00
5512.99.00
5515.99.00
5701.90.90
5703.20.00
5703.30.00
5703.90.00
5705.00.00

()ﺗاﺑﻊ٩ ٨ جدول
COMMODITY

Other Degreased Wool (Not Carbonised;
(Not Carded or Combed)
Woven fabrics of coarse animal hair or horsehair
Textured yarn of polysters Filaments
Textured Yarn of Other Synthetic Filaments
Woven Fabrics Obtained from High Tenacity Yarns
of Nylon, Other Polyamides or Polyesters
Dyed Fabrics (85% or More By Weight
of Textured Polyester Filaments)
Other Woven fabrics, (85% or More By Weight of
of Polyster Filaments)
Dyed Fabrics (85% or More By Weight
of Synthetic Filaments dyed)
Polyester Staple Fibres, (Not Carded or Combed
Not Processed for Spinning of polyester
(Not Processed for Spinning) of polyesters
Ar ﬁcial Staple Fibre of Viscose Rayon
(Not Carded or Combed)Not Processed for Spinning
Waste of synthetic fibers
Other Fabrics of Synthetic Staple Fibres,
Such Fibres 85% or More
Other woven fabrics of
synthetic staple fibers
Other Carpets and Floor Coverings, Knotted,
of Other Textile Materials
floor coverings,of other textile materials
Carpets and Floor Coverings of Naylon or
Polyamides, Tufted
Carpets and Floor Coverings of Other Man-made
Textile Materials, Tufted
Carpets and Floor Coverings
of Other Textile Materials, Tufted
Other Carpets and Other Textile Floor Coverings
whether or not made-up

ال م ـ ــة

الق م ـ ــة

Quant
14281

Value
759270

242
422
261
365

89400
108913
44497
79906

442

53363

1021

133888

337

83228

505

97555

492

81328

1988
154

36659
36359

412

49843

599

67761

168

38636

606

153460

177

51275

6866

959103

 من،سجاد آخر وأغط ة أرض ات أخرى
 و ن انت جاهزة،مواد سج ة
 غ،أقمشة م سوجة ذات خمل من اللحمه
مقصوصة من أل اف تركي ة أو اصطناع ة
أقمشة م سوجة من خيوط قط ف ة من أل اف
تركي ة أو اصطناع ة
،أصناف عقادة وأصناف ت ة مماثلة
 عدا المص ة أو ال روش ه،أثواب دون تط ز
 ا ات وكرات ت ة وأصناف مماثلة،منها
تنان "جي ّ ات "وتنان ش ل بنطلونات من
مواد سج ة أخرى لل ساء والبنات
 من مص ات،قمصان للرجال أو الص ة
أو كروش ه من مواد سج ة أخر
لوزات وقمصان لل ساء والبنات من أل اف
س ج ة تركي ة أو اصطناع ة
قمصان داخل ة وج ونات من أل اف تركي ة
أو اصطناع ة لل ساء والبنات
قمصان وأثواب نوم و جامات من
أل اف تركي ة أو اصطناع ة

5801.31.00

Uncut Weft Pile Fabrics of Man-made Fibres

151

59744

5801.36.00

Chenille Fabrics of Man-made Fibres

151

32862

5808.90.00

Ornamental Trimmings in the Piece without
embroidery, tassels ,Pompons and Similar Articles,
other than knitted or crocheted
Women's or Girls' Skirts, Divided Skirts,
of other textile materials
Men's or Boys' Shirts of Other Textile Materials,
Knitted or Crocheted
Women's Blouses, Shirts, of Man-made Fibres,
Knitted or Crocheted
Women's Slips, Petticoats, of Man-made Fibres,
Knitted or Crocheted
Women's Nightdresses, Pyjamas, of Man-made
Fibres, Knitted or Crocheted

1205

188626

108

43022

687

181951

150

63746

3171

480404

92

46688

6104.59.00
6105.90.00
6106.20.00
6108.11.00
6108.32.00

اس ـ ــم ال ضـ ــاع ــة
أنواع أخر من الصوف م وع دهنه
()غ مندوف وغ ممشط
أقمشة م سوجة من و ر خشن أو من شعر الخ ل
خيوط معدلة الب ة من بول س ات
(أنواع أخرى من خيوط معدلة الب ة )تكستور ة
أقمشة م سوجة من بول س ات عال ة المتانة
 أو أ%٨٥ أقمشة م سوجة أخر تحوي
شع ات بول س معدلة مصبوغة
%٨٥) غ ها من أقمشة م سوجة أخرى تحوي
( أو أ شع ات بول س
%٨٥) غ ها من أقمشة م سوجة أخرى تحوي
(أو أ شع ات تركي ة مصبوغة
أل اف تركي ة غ مستمرة )غ م حة وﻻممشطة
وﻻ مح ة ط قة أخرى للغزل(من بول س ات
 غ م حة وﻻ،أل اف اصطناع ة غ مستمرة
وﻻ مح ة ط قة أخرى للغزل من ح رالفسكوز
فضﻼت أل اف سج ة تركي ة
غ ها من أقمشة م سوجة من أل اف تركي ة
غ مستمرة
 من أل اف،غ ها من أقمشة م سوجة أخر
تركي ة غ مستمرة
غ ها من سجاد وأغط ة أرض ات أخر من
مواد س ج ة أخر
سجاد وأغط ة أرض ات أخر من نا لون
أو من بو آم دات أخر
سجاد وأغط ة أرض ات أخر من مواد سج ة
تركي ة أو اصطناع ة
سجاد وأغط ة أرض ات أخر من مواد سج ة أخر
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TABLE 8/9(cont'd)

()ﺗاﺑﻊ٩ ٨ جدول
ال م ـ ــة

الق م ـ ــة

Quant
402

Value
46904

130

42819

454

185082

94

38260

147

46492

91

49275

276

194255

 لل ساء،جوارب قص ة من قطن

134

41906

 لل ساء،جوارب قص ة من أل اف تركي ة

639

133509

جوارب سائ ة قص ة من مواد س ج ة أخر

336

163662

57

36688

197
100

88116
42854

566

165786

 أقب ة وع اءات وأصناف مماثلة،معاطف
من أل اف تركي ة أو اصطناع ة
للرجال أو الص ة
دل من أل اف تركي ة للرجال أو الص ة
غ مص ة
دل لل ساء والبنات من أل اف تركي ة غ مص ة
،دل من مواد سج ة أخر لل ساء أو للبنات
غ مص ة
تنان من مواد سج ة أخر لل ساء أو البنات

79
305

42801
63877

3506

653989

616
1369
2248

86802
232426
430101

Bed Linen, Printed, of Other Textile Materials

186
518
382

65338
64126
64086

6302.99.00

Toilet Linen, Kitchen Linen, of Other Textile Materials

405

56143

6305.33.00

Sacks and Bags, of Polyethylene or Polypropylene
Strip for the Packing

923

340151

6402.99.00

Other Footwear With Outer Soles and
Uppers of Rubber or Plastics

1667

550552

6405.90.00

Other footwear

5028

793797

6504.00.00

Hats and other headgear, plaited of Any Materials of Any
Materials or made- up by whether or not lined or trimmed

2875

434798

غ ها من أحذ ة أخر
 مضفورة أو مصنوعة بتجميع،ق عات وأغط ة رأس أخر
أ طة من مواد و ن انت م طنة أو م نة

6801.00.00

Setts, curbstones and flagstones, of natural stone

3982

147946

ترابيع وأحجار رصف الطرق من حجر طب

H.S CODE
6108.39.00
6108.92.00
6111.90.00
6114.30.00
6114.90.00
6115.30.00

6115.95.00
6115.96.00
6115.99.00
6201.13.00

6203.12.00
6204.13.00
6204.19.00
6204.59.00
6209.30.00
6209.90.00
6210.10.00
6210.40.00
6210.50.00
6216.00.90
6301.90.00
6302.10.00
6302.29.00

COMMODITY
Women's or Girls' Nightdresses, Pyjamas,
of Other Textile Materials
Women's Negligees, Bathrobes, of Manmade Fibres,
Knitted or Crocheted
Babies' Garments and Accessories,
of Other Textile Materials
Other Garments of Man-made Fibres,
Knitted or Crocheted
Other Garments of Other Tex le Materials,
Knitted or Crocheted
Other women's full-length or
knee-length hosiery, yarn's size
less than 67 decitex, Kni ed or Crocheted
Stockings, Socks, of Cotton, Knitted or Crocheted, for
women
Stockings, Socks, of Synthetic Fibres, Knitted
or Crocheted for women
Stockings, Socks, of Other Textile Materials,
Knitted or Crocheted
Men's or Boys' Overcoats, Raincoats, Car-coats,
Capes, of Man-made Fibres and similar
articles of synthetic or artificial fibers
Men's or Boys' Suits, of Synthetic Fibres,
not Knitted or Crocheted
Women's or Girls' Suits, of Synthetic Fibres
Women's or Girls' Suits, of Other Textile Materials
Women's or Girls' Skirts, Divided Skirts,
of Other Textile Materials
Babies Garments and Clothing Accessories, of Synthetic Fibres
Babies Garments and Clothing Accessories,
of Other Textile Materials
Garments, Made up of Fabrics, of Felt, Nonwovens
of heading 56.02 or 56.03
Other men's or boy's garments
Other women's or girl's garments
gloves, mittens and mitts, not knit or crocheted,
woven of heat-resistant materials (ex. Arameed)
Other blankets and travelling rugs
Bed Linen, Knitted or Crocheted

اس ـ ــم ال ضـ ــاع ــة
قمصان أو أثواب نوم و جامات من مواد
س ج ة أخر لل ساء أو البنات كروش ه
أل سة م ل ة فضفاضة برا س حمام لل ساء والبنات
من أل لف تركي ة أو اصطناع ة
أل سة وتوابع أل سة من مواد سج ة أخرى
ال سة أخر من مص ات من ال اف تركي ة
أو اصطناع ة
أل سة أخر من مص ات أوكروش ه من
مواد سج ة أخر
غ ها من الجوارب ط لة الساق أو نصف ة
 مقاس الخ ط،الساق ح الرك ة
 د س تكس٦٧ المفرد منها أقل من

أل سة وتوا عها لصغار اﻷطفال من أل اف تركي ة
أل سة وتوابع أل سة لصغار اﻷطفال من مواد
سج ة أخر
٥٦٫٠٢ أل سة مصنوعة من سج داخلة البنود
٥٦٫٠٣ أو
أل سة أخر للرجال أوالص ة
أل سة أخرى لل ساء أو البنات
قفازات تكسو اﻷصابع اﻷر ــع معا واﻹبهام منفردا
ً
م سوجة من مواد مقاومة للحرارة اﻷرام د مثﻼ
طان ات وأحرمة أخر
ب اضات لﻸ ّ ة من مص ات أو كروش ه
ب اضات أخر لﻸ ّ ة مطبوعة من مواد
سج ة أخر
غ ها من ب اضات من مواد سج ة أخر
ّ
متحصل عليها من
غ ها من أ اس تعبئة وتغل ف
صف حات وأش ال مماثلة من بو إيثل أو من بو
برو ل
غ ها من أحذ ة أخر بنعال خارج ة
ووجوه من مطاط أو لدائن

-242-

التجارة الخارج ة

٢٠١٤ الصــادرات حســب أ ــم البنـ ـ ــود ع ــام
(س.ال ـم ة )ﻃـﻦ( والق مــة )ألف ل
EXPORTS BY MAIN COMMODITIES IN 2014
(QUANTITY IN TON & VALUE IN 000 S.P.)
TABLE 8/9(cont'd)

H.S CODE
6802.29.00

()ﺗاﺑﻊ٩ ٨ جدول
COMMODITY

Other monumental or building stone and articles

ال م ـ ــة

الق م ـ ــة

Quant
180028

Value
1203814

62058
3169

458424
112201

13306
657
657

811955
38513
62527

947

33251

914

46972

1209

61837

1564

71568

5561

566244

4867
425

513364
51652

978

91501

586
2038

52963
216906

774
423

48738
143297

229

33546

834

148121

5317

283106

3389

198117

19307
58
192
306
654
65

1290260
42840
68852
95693
59568
224006

thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface

6802.99.00
6908.90.00
7010.90.00
7011.90.00
7207.11.00

7208.52.00

7208.53.00

7208.54.00

7214.20.00

7222.19.00
7301.10.00
7301.20.00
7306.90.00
7308.10.00
7308.90.00
7310.29.00
7321.11.00
7321.82.00
7323.10.00
7326.19.00
7326.90.30
7326.90.90
7408.29.00
7604.29.00
7610.90.00
7616.99.90
8411.99.00

Other monumental or building stone and articles thereof

Glazed Ceramic Cubes and Similar Articles,
enamel coated, on or not on a holder
Closures of Glass
Other glass envelopes, bulbs and tubes, open
Semi-finished products of iron or non-alloy
steel containing by weight less than
0.25 % of carbon, of rectangular (including
square) cross-section, the width measuring
less than 1% twice the thickness
Other Flat-rolled products, not in coils, of iron or
non-alloy steel of a thickness of 4.75 - 10 MM
or more, not clad or plated
Flat-rolled sheets of iron or nonalloy steel, hot
rolled, of a width 600 MM, not clad or plated,
of a thickness >=3 &<4.75 MM
Flat-rolled SHEETS of iron or non-alloy steel of
a width of >=600 MM a thickness
of <3 MM
Concrete reinforcing bars and rods, Hot-rolled,
Hot-drawn, Hot-extruded, containing gears
or polygons.
Other bars and rods of stainless steel not further
worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded
Sheet piling of iron or steel
Welded Angles, shapes and sections
of Iron or Steel
Other of tubes, pipes and hollow
profiles, of iron or steel, Open Seam, Riveted
Bridges and bridges-section of iron or steel
Other structure and parts of structure of
iron or steel
Capacity Less 50l
Cooking appliances and plate warmers For gas
fuel or for both gas and other fuels,of iron or steel
Other Non-electric Domestic Appliances For
liquid fuels, of iron or steel
Iron or steel wool; pot scourers & scouring
or polishing pads, gloves and the like
Other Forged or Stamped Articles, of Iron or
Steel hammer or embossed
Boxes and cases for industrial use,
of iron or steel
Other Articles of Iron or Steel
Wire of Other Copper Alloys
Other Hollow profiles of Aluminium Alloys
Aluminium Plates, Rods,
Other articles of aluminium
Parts of Other Gas Turbines

اس ـ ــم ال ضـ ــاع ــة
أحجار أخر للبناء أو النصب مقطعة
أو م شورة صورة س طة
أحجار نصب و ناء مشغولة من حجر طب
 ملمعة،مكع ات فس فساء من الخزف وما ماثلها
 و ن انت ع حامل،أو مطل ة الميناء
غ ها من أناب ب من زجاج دون أطر
غ ها من فوارغ وأناب ب من زجاج مفتوحة
منتجات نصف جاهزة من حد د أو صلب غ
 وزنا%٠٫٢٥ الخﻼئط محت ة ع أقل من
من ال ون ذات مقطع عر مستط ل أو
م ــع مقاس عرضه أقل من ضع سمكه
غ ها منتجات مسطحة ش ل غ لفات من حد د
 مﻢ أو ا وﻻ٤٫٧٥ أو صلب سما ة
مﻢ غ مكسوة وﻻمطل ة١٠ تتجاوز
، الحرارة،مدرفلة..صفائح مسطحة من حد دأوصلب
٣=<  سمك، غ مكسوةأومطل ة،مﻢ٦٠٠ عرض
مﻢ٤٫٧٥> و
صفائح مسطحة من حد د أو صلب
مﻢ٦٠٠=<  عرض، الحرارة،مدرفلة
مﻢ٣> سمك،غ مكسوة أومطل ة
قض ان من حد د أو صلب من غ الخﻼئط
مدرفلة أو مفتولة محت ة س ينات أو تضل عات
من

غ ها من قض ان حد د غ مشغولة أ
الدرفلة أو السحب أو البثق الحرارة
دعامات ع ضة من حد د أو صلب
زوا ا ومنتجات حد د أو صلب ذات مقاطع
(لها ش ل خاص )بروف ﻼت
غ ها من مواس وأناب ب ومنتجات ذات مقاطع
لها ش ل خاص مجوفة من حد د أو صلب
جسور وأجزاء جسور من حد د صب أو حد د أو صلب
غ ها من م ش ت وأجزاؤها من حد د صب
أو حد د أو صلب
غ ه من الخزانات و برام ل و دنان من حد د
أجهزة طبخ تعمل الغاز أو بوقود أخر معا
من حد د صب أو حد د أو صلب
أجهزة أخر تعمل بوقود سائل من حد د أو صلب
أل اف من حد د أو صلب اسفنجات ووس دات
للج أو التلميع من حد د أو صلب
غ ها من مصنوعات أخرى من حد د أو
صلب مطروقة أو م صومة
صناديق صغ ة وعلب مستلزمات اﻹنتاج
الصنا من حد د أو صلب
غ ها من مصنوعات أخر من حد د أو صلب
غ ها من خﻼئط النحاس
غ ها من قض ان وع دان من خﻼئط اﻷلمنيوم
غ ها من م ش ت وأجزاؤها من ألمنيوم
غ ها من مصنوعات أخر من اﻷلمنيوم
أجزاء عنفات غاز ة أخر
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٢٠١٤ الصــادرات حســب أ ــم البنـ ـ ــود ع ــام
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TABLE 8/9(cont'd)

H.S CODE
8418.10.90

()ﺗاﺑﻊ٩ ٨ جدول
COMMODITY

Combined Refrigerator-freezers,

ال م ـ ــة

الق م ـ ــة

Quant

Value

1139

778296

جسﻢ واحد

161

67978

كه ائ ة

Other Refrigerators of Household Type

غ ها من ثﻼجات مع مجمدات

غ مجهزة أبواب خارج ة مستقلة

Fitted With Separate External Doors

8418.29.00

اس ـ ــم ال ضـ ــاع ــة

غ ها من ال ادات من الن ع الم
أو غ كه ائ ة

Or non-electric

8418.50.90

Other Refrigerating or Freezing Chests, Cabinets,

572

249641

غ ها مناضد و خزائن عرض وما شابهها
 تتضمن أجهزة ت د أوتجم د،للتخ ن أوالعرض

Display Counters, Show-cases & Similar Furnitures

8430.49.00

Other Boring or Sinking Machinery

300

41993

غ ها من آﻻت أخر لحفر أوس اﻷعماق

8438.10.00

Bakery Machinery,

236

33076

آﻻت وأجهـزة لصناعات منتجات المخابز

8480.71.00

Moulds for Rubber or Plastics, Injection or

409

90270

قوالب لقول ة المطاط أو اللدائن الحقن أو
الضغط

Compression Types

8501.64.00

AC generators (alternators) of an

123

33959

202

1042703

8504.21.00

Liquid Dielectric Transformers,

8504.90.00

Parts, of Electrical Transformers, of Static

37

55688

مولدات الت ار المتناوب ت د قدرتها
(  )ك لو فولت أمبKVA ٧٥٠ عن

output exceeding 750 KVA

محوﻻت ذات عوازل كه ائ ة سائلة ﻻ ت د
(  )ك لو فولت أمبKVA ٦٥٠ قدرتها عن

Not Exceeding 650 KVA

أجزاء محوﻻت كه ائ ة و مغ ات
كه ائ ة سا نة

Converters, of Inductors

8516.60.00

Other Ovens; Cookers, Cooking Plates,

123

344169

 أفران طبخ ومواقد )غﻼ ات وشوا ات،أفران أخر

1

89510

أجهزة إرسال هاتف ة مندمجة أجهزة استق ال

852

43454

غ ها من اتمات صوت ومواس عوادم

(ومحامص

Boiling Rings, Grillers, Roasters

8517.61.20

Transmission telephone apparatus combined

للصوت أو الصور أو المعط ات اﻷخرى

with reception apparatus

8708.92.90

Mufflers and exhaust pipes

وأجزاؤها

parts thereof.

8708.99.90

Other parts and accessories for motor vehicles,

481

65532

٨٧٠١ غ ها من اﻷجزاء واللوازم من البنود

1611

131204

أثاث أخر من خشب

٨٧٠٥ وح

of headings 8701 to 8705

9403.60.00

Other wooden furniture

9403.70.00

Furniture of plastics

422

44391

أثاث من لدائن

9503.00.00

Tricycls, scooters and other

1331

89706

 سكوتر،دراجات ذات ثﻼثة عجﻼت
وألعاب مشابهة ذات عجﻼت

simillar toys with wheels

9508.90.00

Other from roundabouts, swings and

540

38530

غ ها من أراجيح دوارة ومنصات ألعاب

9603.90.90

shooting galleries & Other Fairground Amusements
Hand-operated Mechanical Floor Sweepers
,
Not Motorised, Mops

467

54732

 من مطاط، غ ها من م ا س أو فراج

9614.00.00

smoking pipes & bowls, cigar etc holders,

2227

184546

أو من مواد مرنة مماثلة
،وم اسﻢ س جار أو سجائر

9802.10.00

تدخ

غﻼي

وأجزاؤها

& parts
Household furniture, free of duties
Other commodities
TOTAL

160

33285

76493

7004739

5019177 175794846

من الرسوم

مع

عفش م
ضائع أخرى

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع

