
جمع ارزش دالرینام فارسی کاالHSکد کشور مقصد کاالکد گمرکیرديف
جمع کل وزن 

ناخالص
312007800(Camelidae)شترها و ساير گونههای شتر 1061300کويت145200

254125995990احشاء2071430ويتنام250100

3022900امارات متحده عربي350300
- حلوا ماهیان, تازه يا سردکرده باستثنای فلتان , ساير ماهیهای پهن 

کفشک ماهیان
1350032000

3027200امارات متحده عربي450300
, .Pangasius spp., silurus., clarias spp)گربه ماهي 

lctalurus spp.) باستثنای جگر ماهي ، تخم ماهي
1350032000

1682826010يخ زده باستثنای جگر وتخم ماهي (Anguilla spp)مارماهي 3032600تايلند550100

1785727050يخ زده باستثنای جگر وتخم ماهي (Anguilla spp)مارماهي 3032600چین650100

1170027040- -ساير 3033900تايلند750100

6120055495- -ساير 3033900مالزی850100

101000130200ساير3034900امارات متحده عربي950300

3038900سريالنکا1050100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
2500021240

3038900چین1150100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
823600734030

3038900تايلند1250100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
127433153940

3038900امارات متحده عربي1350100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
1834027340

3038900عمان1450100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
1820026750

3038900مالزی1550100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
843000761230

795619040(باستثنای ماهي روغن )دودی نشده , ساير ماهي های خشک کرده 3055900کنگو1650100

2340053885(باستثنای ماهي روغن )دودی نشده , ساير ماهي های خشک کرده 3055900ويتنام1750100

3510081700(باستثنای ماهي روغن )دودی نشده , ساير ماهي های خشک کرده 3055900هنگ کنگ1850100

18397471810.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي1950100

6165824921.ساير انواع میگو3061700عمان2050200

463672180010.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي2150200

3285322841.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي2250200

9203045150.ساير انواع میگو3061700عمان2350100

17332653026.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي2450300

4420028050گربه ماهي و ماهي مرکب منجمد3074300چین2550100

427351224180عسل طبیعي4090000مالزی2650100

360008330- ---ساير 6039000چین2750100

2941251378500تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000عمان2850200

53454210690تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي2950200

100810433210تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي3050300

55175135925تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000عمان3150200

302654811000تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي3250200

62263208634گوجه فرنگي زراعي7020010عمان3350300

15329414936751گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي3450300

4698981059745گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي3550200

37693102200گوجه فرنگي زراعي7020010عمان3650200

137990420480گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي3750300



34020638069327.021گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي3850200

1521642530گوجه فرنگي گلخانه ای7020020عمان3950300

10669334159885گوجه فرنگي گلخانه ای7020020عمان4050200

2310961048540پیاز7031010عمان4150200

46803.5177000پیاز7031010امارات متحده عربي4250200

31906141790پیاز7031010امارات متحده عربي4350300

403711600سیر7032000عمان4450200

636017600(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي4550100

965131000(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي4650200

4210001832961(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي4750300

5613262670761(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000عمان4850200

6233162139184(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي4950200

19899193546تازه يا سردکرده, کلم بروکسل 7042000عمان5050200

482416000تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربي5150200

203482658322تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربي5250200

8486534410302تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000عمان5350200

465117790تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000عمان5450300

138588670825تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربي5550300

722146000تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000عمان565020

51937217583تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي5750300

61124154087.6تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي5850200

9665013365421ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي5950200

9932814385797ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900عمان6050200

25963100942ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900عمان6150300

9048713978633ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي6250300

77057336980تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربي6350300

661224000تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربي6450200

22415121750تازه يا سردکرده,ترب و ريشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربي6550300

4271422071060تازه يا سردکرده,ترب و ريشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000عمان6650200

159287408884تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي6750200

136415635530تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000عمان6850200

59817291130تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي6950300

vigna_x000D_53750304000،گونه phaselousتازه يا سردکرده گونه,لوبیا 7082000عمان7050200

vigna_x000D_20145117200،گونه phaselousتازه يا سردکرده گونه,لوبیا 7082000امارات متحده عربي7150300

7089000امارات متحده عربي7250200
که درجای ديگری مذکور يا ,تازه يا سردکرده ,سايرسبزيجات غالفدا ر 

مشمول نباشد
1534448000

7089000امارات متحده عربي7350300
که درجای ديگری مذکور يا ,تازه يا سردکرده ,سايرسبزيجات غالفدا ر 

مشمول نباشد
58743224006

2050651105032تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان7450200

63144160032تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي7550200

88793355216تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي7650300

1477950400تازه يا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربي7750200

857522000( Agaricus)تازه ياسردکرده ا ز نوع ا گاريکوس , قارچ 7095100امارات متحده عربي7850200

Pimenta4041001022692 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي7950200

Pimenta186269659961 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي8050300

Pimenta2358984120 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000عمان8150300

Pimenta7796264312009 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000عمان8250200



30573155760کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300امارات متحده عربي8350300

72124229300کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300امارات متحده عربي8450200

4119352087410کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300عمان8550200

813552000کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300عمان86696456

73564223450ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده7099900امارات متحده عربي8750200

35947147150ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده7099900امارات متحده عربي8850300

780120000يخ زده,سیب زمیني 7101000امارات متحده عربي8950200

949540000يخ زده, ذرت شیرين 7104000عمان9050200

513615000يخ زده, ذرت شیرين 7104000امارات متحده عربي9150200

1588478800که در جای ديگری مذکور يا مشمول نباشد, يخ زده , سايرسبزيجات 7108000عمان9250200

641420500ـ ـ ـ سیر7129010امارات متحده عربي9350200

22499725106.8تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند9450603

49867458860تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند9550100

2156126410پسته با پوست8025100مالزی9650100

16200020080پسته با پوست8025100امارات متحده عربي9750603

23040048192پسته با پوست8025100آلمان9850600

12699013330پسته با پوست8025100کانادا9950100

28310038152پسته با پوست8025100هند10050603

1449000233430پسته با پوست8025100هند10150100

1188000118510پسته بدون پوست دوم8025210هند10250100

12699013330پسته بدون پوست دوم8025210کانادا10350100

34560034680ساير8025290هند10450100

11980912892.8ساير8025290هند10550603

2660073550خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010آفريقای جنوبي10650100

532114903خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010آنگوال10750100

760021520خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010هند10850100

4930250850خرماکبکاب تازه ياخشک کرده8041020هند10950100

8107227269خرماپیاروم تازه ياخشک کرده8041030مالزی11050100

24000083370خرماپیاروم تازه ياخشک کرده8041030بنگالدش11150100

3506719400خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي11250100

7194071010خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي11350200

1976718400خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي11450300

5295352203خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040مالزی11550100

90408580خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040استرالیا11650100

941462917556خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند11750100

2670526616خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند11850100

73046228352خرماشاهاني تازه ياخشک کرده8041050هند11950100

883125230-- --ساير 8041090عمان12050100

5382019110انجیر خشک8042010هند12150100

16200057600انجیر خشک8042010چین12250100

2257170345تازه يا خشک کرده, پرتقال 8051000هند12350100

1273146000تازه يا خشک کرده, پرتقال 8051000امارات متحده عربي12450300

293318900ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي12550300

1539631106ا نگور تازه8061000عمان12650200

2028444000ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي12750200

6600062700(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030سريالنکا12815503

417318395415(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي12950300



654336430860(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي13050300

3017518815(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070تايلند13150100

14928016649271تازه, هندوا نه 8071100عمان13250200

6437262792556تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي13350300

13721242952815تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي13450200

2611221254286تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي13550300

273360646922تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي13650200

5497172606695تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان13750200

94397409625تازه, سیب 8081000هند13830200

101605433500تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي13950300

433020720تازه, سیب 8081000عمان14030200

26697133580تازه, سیب 8081000هند14150200

1450440930تازه, سیب 8081000هند14225500

80709203282تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي14350200

2458411.89238195تازه, سیب 8081000هند14450100

133392430425تازه, سیب 8081000عمان14550200

703023440تازه, سیب 8081000هند14650100

27596181040تازه, سیب 8081000هند14750100

92899363530تازه,زردآلو 8091000عمان14850200

1392417000تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربي14950200

1169038748تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربي15050300

21372130000ساير آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900عمان15150200

3030560308ساير آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900امارات متحده عربي15250300

1391582000تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000عمان15350200

60416111016تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربي15450200

1515055279تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربي15550300

949540000تازه, آلو و گوجه 8094000عمان15650200

2070834000تازه, آلو و گوجه 8094000امارات متحده عربي15750200

96936375130تازه,توت فرنگي 8101000عمان15850200

775421000تازه, کیوی8105000امارات متحده عربي15950200

2308433000تازه, کیوی8105000عمان16050200

63239116530تازه, کیوی8105000هند16120306

461675777255تازه, کیوی8105000هند16250100

1025546100تازه, کیوی8105000امارات متحده عربي16350300

3506719400زرشک تازه8109020امارات متحده عربي16450100

1368732990سايرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است8109090امارات متحده عربي16550200

408417177سايرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است8109090عمان16650200

8119000امارات متحده عربي16750300
که در جای ديگری , يخ زده , ساير میوه ها و میوه های سخت پوست 

مذکور يا مشمول نباشد
10200036000

8121000امارات متحده عربي16850200
که بهمان حالت بالفاصله ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

قابل خوردن نباشند
110062208630

8121000هند16950100
که بهمان حالت بالفاصله ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

قابل خوردن نباشند
7780254260

8121000عمان17050200
که بهمان حالت بالفاصله ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

قابل خوردن نباشند
2756945200

14400051840خشک کرده,آلو 8132000امارات متحده عربي17150100

4800017280خشک کرده,آلو 8132000هند17250100



17400061000خشک کرده,آلو 8132000امارات متحده عربي17350300

3506719400زعفران خرد نشده و سايیده نشده در بسته بندی کمتر از ده گرم9102010امارات متحده عربي17450100

6797344503برنج نیمه سفید شده يا برنج کامل سفید شده حتي صیقلي يا براق شده10063000امارات متحده عربي17550100

13021900مالزی17650100
که در جای ديگری مذکور يا مشمول ,ساير شیره ها و عصاره های نباتي 

نباشند
213675612090

4368623614ساير15029090امارات متحده عربي17710200

450011352(چیکن میت )ساير فرا ورده های هموژنیزه به غیرا ز غذا های رژيمي 16021090امارات متحده عربي17850200

16041400امارات متحده عربي17950300
بااستثنای قیمه )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهي تن 

(شده 
6931219765

944812044ساير17049090امارات متحده عربي18050300

19012000مالزی18150100
شیريني سازی يا , مخلوطها و خمیرها برا ی تهیه محصوالت خبازی

1905بیسکويت سازی شماره 
213675612090

120410---ساير 19021900امارات متحده عربي18250200

19059090امارات متحده عربي18350200
خمیربرا ی الک ومهروخمیرهای خشک کرده ,فطیر, غیره,سايرنان ها

آرد غیرمذکوردرجای ديگر
48816607

65679280محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه, (خیارترشي)خیار و خیارريز 20011000امارات متحده عربي18450300

20019000امارات متحده عربي18550300
ساير سبزيجات ، میوه ها وساير اجزاء خوراکي نباتات ، آماده يا محفوظ 

شده در سرکه يا جوهر سرکه بغیر ازخي
45009585

20019000بحرين18650100
ساير سبزيجات ، میوه ها وساير اجزاء خوراکي نباتات ، آماده يا محفوظ 

شده در سرکه يا جوهر سرکه بغیر ازخي
1029618120

45009585رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي18750300

1230223206رب گوجه فرنگي20029010عمان18850200

6921521520820رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي18950100

20052000بحرين19050100
يادرقند يخ , محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه ,سیب زمیني

نزده
753325210

65679280يخ نزده, محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , زيتون 20057000امارات متحده عربي19150300

1291214585ساير سبزيجات ومخلوطهای سبزيجات بغیر از جوانه بامبو20059900امارات متحده عربي19250300

6797344503و غیره ا ز مرکبات غیر هموژنیزه,مارمالد ,ژله میوه ,مربا20079100امارات متحده عربي19350100

2250027500--- --ساير 20079990امارات متحده عربي19450300

213675612090--- --ساير 20079990مالزی19550100

2181621180--- --ساير 20079990کانادا19650100

201323611470آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقیاس بريکس بیش ا ز 20093900بحرين19750100

200961003960023240غیر از شماره  (همچنین اب انگور تازه)اب انگور 20096900مالزی19850100

1366610665ا نوا ع بستني وساير شربتهای يخ زده حتي دا را ی کاکائو21050000امارات متحده عربي19910200

874810260سايرفرآورده های غذا يي که در جای ديگر مذکور يا مشمول نباشد21069090امارات متحده عربي20050300

6516827000سايرفرآورده های غذا يي که در جای ديگر مذکور يا مشمول نباشد21069090عمان20150200

52250250000يخ و برف, ساير آبهای شیرين نشده 22019000عمان20250200

451510420آبجوی غیرالکلي22029100چین20350100

3228651180آبجوی غیرالکلي22029100مالزی20450100

2018021500سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست میآيد22090000مالزی20550200

35005120 توتون که قسمتي يا تمام برگ های آن دور بريده يا ساقه بريده ---24012010امارات متحده عربي20650100

14220663880(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي25010010امارات متحده عربي20750300

10403474560(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي25010010عمان20850200

25010020هند20950100
برا ی تهیه سايرموا (جدا سازی سديم ا ز کلر)نمک برا ی تغییرشیمیايي

د
5325266280

870695375200(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي21050300

5764137245کائولن25070010هند21150100



77700کائولن25070010امارات متحده عربي21250100

106149بنتونیت25081000امارات متحده عربي21350100

14817719000بنتونیت25081000امارات متحده عربي21450300

30532720560سولفاتهای باريم طبیعي آسیاب نشده25111090امارات متحده عربي21550300

436525000(pumicestone)سنگ پا 25131000امارات متحده عربي21650300

25132090امارات متحده عربي21750300
بیجاده طبیعي وساينده های ,سنگ سنباده طبیعي,ريگ سنباده ها

طبیعي کارشده يابه صورت قطعات منظم
11345130000

34650217430مرمريت25151190امارات متحده عربي21850200

25151200امارات متحده عربي21950100
فقط بريده شده به وسیله اره يا به نحوی ديگر، به صورت بلوک 

(Block)  يا به شکل لوح(Slabs) مربع يا مربع
23344156880

25151200عمان22050200
فقط بريده شده به وسیله اره يا به نحوی ديگر، به صورت بلوک 

(Block)  يا به شکل لوح(Slabs) مربع يا مربع
12853128530

167625780.سنگ رخام , سنگهای ا کوسین و ساير سنگ های آهکي ساختمان 25152000اسپانیا22150100

465003997578و پودر سنگ مرمر, (granules)دا نه دا نه ها 25174100امارات متحده عربي22250100

535001994569(باستثنای مرمر)ترا شه ها و پودرسنگ ها , (granules)دا نه دا نه ها25174900امارات متحده عربي22350100

175050630(باستثنای مرمر)ترا شه ها و پودرسنگ ها , (granules)دا نه دا نه ها25174900کويت22450100

100922420دولومي تکلیس ياتفته شده25182000هند22550100

52459ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي22650300

1237508987067ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي22750100

1560133820گچ ساختمان25202000عمان22850200

1312229444160گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي22950300

12454گچ ساختمان25202000قطر23050300

5100103100سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي231

350070140سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي23250300

29000581160سیمان پورتلند سفید25232100عمان23345301

7727155480سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي23445303

85000سنگ صابون های خردشده طبیعي ياپودرشده25262090امارات متحده عربي23550100

21318فلدسپار25291000امارات متحده عربي23650100

376342فلدسپار25291000امارات متحده عربي23750100

6888125170نفلین سي انیت25293010هند23850100

17500101220جامد,(سودسوزآور)هیدرو کسیدسديم 28151100سوريه23950100

3553218220.پاک کننده های صنعتي 34029020امارات متحده عربي24050100

48404500ساير - - -39231090امارات متحده عربي24150100

47442300ساير - - -39231090امارات متحده عربي24250300

39239090امارات متحده عربي24350300
 لغايت 39231000ساير غیر از رديفهای مشمول رديف های 

39239010
1923826065

2893421022ساير39241090امارات متحده عربي24450300

227133138310ساير39241090عمان24550200

39249000امارات متحده عربي24650100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای ديگر مذکور نیست 

پالستیکي
2294129930

39249000سنگال24750100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای ديگر مذکور نیست 

پالستیکي
146859990

39259000امارات متحده عربي24850300
ا ز موا د ,سايرلوا زم برای ساختمان که درجای ديگرمذکور نباشد 

پالستیکي
128467800

39262090امارات متحده عربي24950300
به غیرا ز مصارف (همچنین ا نوا ع دستکش )سايرلباس ومتفرقات لباس 

پزشکي
45303120



39269090عمان25050200
ساير مصنوعات از مواد پالستیکي و مصنوعات از ساير مواد مشمول 

39 14 لغايت 39 01شماره های 
70005200

360260ساير ----39269099امارات متحده عربي25150300

194508750ساير ----39269099عمان25250200

6516827000که درجای ديگر مذکور نباشد,کیف دستي 42022900عمان25350200

46019900امارات متحده عربي25450300
بسته شده بهم بصورت رشته , بافته هاوا شیاءهمانندا زموا دقابل بافت

,های موا زی يابافته شده
36401820

46029000امارات متحده عربي25550300
مصنوعات سبدوحصیربافي وا شیائیکه مستقیمابشکل معین ا زموا دقابل 

..(غیرا زموا دنباتي)بافت 
93244460

936340ساير48192090امارات متحده عربي25650300

15620.گره باف,ا زسايرموا دنسجي,فرش وسايرکف پوش های نسجي57019000امارات متحده عربي25750300

4724035380زيلو ---57029910عمان25850200

57039000امارات متحده عربي25950300
که درجای ديگرگفته ,ا زسايرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف

.نشده
5039311546

58071000امارات متحده عربي26050300
بصورت , برچسب ، نشان واشیاء همانند از موادنسجي، تار و پود باف

توپ،نوار يا بريده شده به شکل يا اندازه
20271045

61032300امارات متحده عربي26150200
ا زا لیاف , کشباف ياقالب باف, مردا نه ياپسرا نه, لباس بصورت مجموعه

.سنتتیک
5600560

62144000امارات متحده عربي26215100
مقنعه , چادروروسری, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعي
511203550

62144000امارات متحده عربي26350300
مقنعه , چادروروسری, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعي
1094407835

62149000امارات متحده عربي26450300
ا زسايرموا ...چادروروسری و, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

دنسجي غیرمذکوردرجای ديگر
648005000

64029900لیبي26550100
ا ,قوزک پارا نمیپوشاند, که درجای ديگرگفته نشده, کفش

.زکائوچوياپالستیک
5500029040

64039900عمان26650100
که قوزک پارا ,کفش باتخت کائوچوياپالستیک ورويه ا زچرم طبیعي

.نمیپوشاند
117003230

64041900عمان26750200
ساير کفش های باتخت ا زکائوچوياپالستیک ورويه نسجي غیرمذکور 

درجای ديگر
6516827000

526089180ساير کفش ها که درجای ديگرگفته نشده64059000امارات متحده عربي26850100

40277235380سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100عمان26950200

474913390سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100بحرين27050100

51509296766سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي27150200

68022900بحرين27250100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
455125630

68022900امارات متحده عربي27350100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
57385263710

68022900امارات متحده عربي274
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
1373573500

68022900قطر27550100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
1299867390

68022900سنگال27650100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
456022980

68022900عمان27750200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
17143177350



68022900عمان27850100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
310015780

68022900امارات متحده عربي27950200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
164667889230

68022900عمان28050100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
444825760

387026340---ساير 68029190بحرين28150100

1675083750---ساير 68029190عمان28250100

68029910امارات متحده عربي28350300
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده کاری . سنگهای صیقل دا ده شده

و حکاکي نشده
191215000

68029910قطر28450100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده کاری . سنگهای صیقل دا ده شده

و حکاکي نشده
383126540

68029910عمان28550200
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده کاری . سنگهای صیقل دا ده شده

و حکاکي نشده
17050107510

68029910امارات متحده عربي28650200
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده کاری . سنگهای صیقل دا ده شده

و حکاکي نشده
67097332470

68029910امارات متحده عربي28750100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده کاری . سنگهای صیقل دا ده شده

و حکاکي نشده
27653189620

68029910بحرين28850100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده کاری . سنگهای صیقل دا ده شده

و حکاکي نشده
373825470

68029990امارات متحده عربي28950100
ساير سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما 

کنده کاری وحکاکي نشده
26076177950

68030090امارات متحده عربي29050100
سنگ لوح طبیعي کار شده واشیاء ساخته شده از سنگ لوح طبیعي يا 

فشرده غیر از سنگ برای کف وديوار
39020170500

202506800سايرا شیاساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غیرمذکور در جای ديگر68159990امارات متحده عربي29150300

104008200کرم باشند, کلسیم, منیزيم%50بابیش ا ز...جهارگوش نسوز, بلوک,آجر69021000سوريه29250100

69022090سوريه29350100
آجر ،بلوکه ،چهارگوش ساختماني سرا میکي همانند نسوزکه حاوی 

درصد وزني ا لومین ياسیلیس غیرمذکور50بیش ا ز
670530

69022090عمان29450200
آجر ،بلوکه ،چهارگوش ساختماني سرا میکي همانند نسوزکه حاوی 

درصد وزني ا لومین ياسیلیس غیرمذکور50بیش ا ز
429616640

429616640.آجرساختمان ا زسرا میک69041000عمان29550200

228432010.سفال پوشش بام ا زسرا میک69051000عمان29650200

...69072100امارات متحده عربي29750603 59926854360 درصد5/0با ضريب جذب آب وزني حداکثر 

523992620 درصد10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از 69072200عمان29850200

32919659110 درصد10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از 69072200عمان29950603

4776.5683640 درصد10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از 69072200تانزانیا30050603

5106139740 درصد10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از 69072200تانزانیا30150100

14827158020ساير69074090بحرين30250603

47442300اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنايع دستي69120014امارات متحده عربي30350300

69120090امارات متحده عربي30450300
ساير ا شیاسرمیزوا شیاءا شپزخانه سايرا شیاخانه وپاکیزگي از سرا میک 

غیرا زچیني غیرمذکوردرجای ديگر
22001250

1590810935ـ ـ ـ ساير69139090امارات متحده عربي30520306

1590810935(به استثنای چیني )اشیاءسرامیکي که درجای ديگر ذکر نشده 69149090امارات متحده عربي30620306

70052130عمان30725100
شیشه های فلوت ،سايیده وصیقل شده ،مشلح نشده باضخامت بیشتر ا 

 میلیمتر که خمیر ان درتوده رنگ شده4.5ز 
386824330

70052190عمان30825100
سايرشیشه های فلوت ،سايیده وصیقل شده مسلح نشده که خمیرا ن 

کال درتوده رنگ شده غیر مذکور درجای دی
704923970



70134111امارات متحده عربي30950100
به غیرازلیوانهای )ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز 

يامقاصد آشپزخانه ای نقاشي شده ،(نوشیدني 
1192322060

70134111عمان31050200
به غیرازلیوانهای )ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز 

يامقاصد آشپزخانه ای نقاشي شده ،(نوشیدني 
2636521630

70134119امارات متحده عربي31150300
به غیراز لیوانهای )ساير ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز 

يامقاصدآشپزخانه ای غیر مذ(نوشیدني 
57306400

70134990عمان31250200
ساير ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضريب انبساط خطي نه 

 هرکلوين ودريک محدوده ح0.000005بیش از 
10671578130

72071200تايلند31350800
بامقطع , کربني%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن يافوالد

عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای ديگ
19505460

73084000امارات متحده عربي31450300
شمع زدن ياحائل , پشت دری ساختن, تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن

.قراردادن ازچدن ،آهن يافوالد
174509700

116754541ساير73110090هند31550100

73211190امارات متحده عربي31650100
سايروسايل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن باسوخت گازی ياهم 

غیرمذکور,گازوهم سايرسوختها
301409050

73211190امارات متحده عربي31750300
سايروسايل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن باسوخت گازی ياهم 

غیرمذکور,گازوهم سايرسوختها
3098019500

73211190عمان31850200
سايروسايل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن باسوخت گازی ياهم 

غیرمذکور,گازوهم سايرسوختها
3530018180

73261900عمان31950200
مصنوعات آهنگری شده ياپرس شده ولي کاربیشتری روی آن انجام 

که درجای ديگرگفته نشد,نشده ا زآهن ياا زفوالد
194508750

255150سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فوالد غیرمذکوردرجای ديگر73269090امارات متحده عربي32050300

386824330سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فوالد غیرمذکوردرجای ديگر73269090عمان32125100

2880016000.ا زآلومینیوم, پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در ,در76101000عمان32250200

3750623209ساير76151090امارات متحده عربي32350300

107897785ساير ---83024190امارات متحده عربي32450300

83040000امارات متحده عربي32550300
ياملزومات وتجهیزا ت میزکارا ... قفسه جای فیش,قفسه بايگاني

.زفلزمعمولي
71453665

83089000عمان32650200
دوره های چفت وبست دار ،سگک،سگک چفت وبست , سايرچفت وبست

دار وهمانند برای لباس ،کفش ،کیف وغیره ،منجوق و
106442115000

84133090امارات متحده عربي32750200
تلمبه های سوخت مواد روان کننده يا ابگونهای سردکننده موتور 

پیستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور
1010

67605300ساير---84183090امارات متحده عربي32850300

84223000امارات متحده عربي32950100
درپوش گذا شتن يادرزگیری کردن , بستن, ماشین آالت برا ی پرکردن

پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکر,بطری ها
4713310

84313190قطر33050100
سايرقطعات مربوط به اسانسور، باالکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک 

غیرمذکور
165077350

84381000عمان33150200
بیسکويت سازی وماشین آالت , ماشین آالت نانوايي يانان شیريني پزی

تولیدماکاروني، اسپاگتي يامحصوالت همانن
194508750

84381000امارات متحده عربي33250200
بیسکويت سازی وماشین آالت , ماشین آالت نانوايي يانان شیريني پزی

تولیدماکاروني، اسپاگتي يامحصوالت همانن
6650950

84388000امارات متحده عربي33350300
ماشین آالت ودستگاهها برا ی تهیه ياتولیدصنعتي غذاهايا نوشابه 

غیرمذکوردرجای ديگر,ها
67605300

3300771380ماشین های صندوق ثبات غیر از دستگاههای کارت خوان84705090عمان33450200

84743900عمان33550200
, سنگ معدن, سنگ, سايرماشین های مخلوط کردن ياورزدا دن خاک

.وغیره
18001260



84748000امارات متحده عربي33650300
سايرماشین آالت ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن ياقالب گیری 

سوختهای معدني جامد ،خمیرهای سرامیکي وسای
71453665

84796010کويت33750100
 فوت مکعب در دقیقه 8000کولرهای آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 

(M .F .C)
3682823360

67515350ساير84799090امارات متحده عربي33850100

67605300کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازی85141090امارات متحده عربي33950300

85149000امارات متحده عربي34050300
ا جزا ء و قطعات دستگاههای گرمازای صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول 

8514رديف 
149626170

87089929کويت34150100
ا جزا وقطعات کمک فنر ،بغیرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری، سوا ری 

کار،وا نت و ترا کتورکشاورزی
3682823360

116754541آالت و دستگاههابرا ی سنجش ياکنترل فشار90262000هند34250100

19601650نشیمنهای دا را ی ا سکلت فلزی ،رويه نشده94017900امارات متحده عربي34350300

664249750ساير94032090عمان34450200

1200420مبلهای چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار میگیرند94033000عمان34550200

199375161830مبلهای چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر میگیرند94034000عمان34650200

3600010280مبلها زموا د پالستیکي94037000امارات متحده عربي34750200

12256587560- ----ساير 94038900عمان34850200

126004750---اجزا و قطعات 95030090امارات متحده عربي34950200

95049090امارات متحده عربي35050300
بازيهای رومیزی  (funfair)ا شیابرا ی سرگرمي در هوا ی آزا د

ياساکني ،غیرمذکوردرجای ديگر
1454790

96140000امارات متحده عربي35150300
پیپ وچوب سیگار يا - شامل حقه ها )پیپ های استعمال دخانیات 

(سیگارت وقطعات مربوطه
1454790


