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

ناخالص
1425029600احشاء2071430ويتنام150100

700029200احشاء2071430ويتنام250100

47250174250احشاء2071430ويتنام350100

3023900امارات متحده عربي450100
تازه يا سرد کرده که در جای ديگری مذکور يا , ساير ماهي های تن 

مشمول نباشد
25205871850

6624045000ساير3034900امارات متحده عربي550200

3487582680ـ ـ ساير3035900تايلند650100

3038900مالزی750100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
10989151005010

3038900چین850100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
187200169740

3038900تايلند950100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
591092587007

3038900ويتنام1050100
، 030382ساير سگ ماهي ها و کوسه ها غیر مذکور در رديف 

 يخ زده به غیر از جگر وتخم ماهي030384، 030383
2561952870

2860337800(باستثنای ماهي روغن )دودی نشده , ساير ماهي های خشک کرده 3055900سريالنکا1150100

4316855697(باستثنای ماهي روغن )دودی نشده , ساير ماهي های خشک کرده 3055900مالزی1250100

16112100(باستثنای ماهي روغن )دودی نشده , ساير ماهي های خشک کرده 3055900عمان1350200

429919196240.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي1450200

16845579280.ساير انواع میگو3061700روسیه1550200

2832337408.ساير انواع میگو3061700سريالنکا1650100

212412105800.ساير انواع میگو3061700مالزی1750100

14446880340.ساير انواع میگو3061700امارات متحده عربي1850100

96601380- - -ساير 3063690عمان1950200

5725527750گربه ماهي و ماهي مرکب منجمد3074300مالزی2050100

639817606ماست بجز فرآورده های تغذيه کودکان شیرخوا ر4031090امارات متحده عربي2120306

4039090عمان2250100
شیر وخامه بسته بندی شده کفیر و ساير شیرهاوخامه ها ی , دوغ

به استثنای تغذيه کودکان ش... تخمیرشده
1778617890

4450360600ياپنیرحاصل ا زآب پنیروکشک (نگرفته يانبسته)پنیرتازه 4061000امارات متحده عربي2350100



37663240عسل طبیعي4090000امارات متحده عربي2450300

5040000پاکستان2550100
, سردکرده, تازه,بادکنک وشکمبه حیوا نات غیرا زماهي, روده

کامل ياقطعه, يادودی...
3975026750

319215570(همچنین ريشه آنها)ساير نباتات زنده 6029090امارات متحده عربي2620306

6014916432- ---ساير 6039000استرالیا2750100

34420169270تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي2850300

84108127570تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربي2950200

1462550000تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000عمان3050200

2837511264500تازه يا سردکرده,ساير سیب زمینیها 7019000عمان3150200

73878134500تازه يا سردکرده, گوجه فرنگي7020000امارات متحده عربي3250200

639815000گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي3350200

234850830189گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي3450300

9862231190500گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي3550200

75037288812گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي3650300

20416372921625گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي3750200

975020500گوجه فرنگي گلخانه ای7020020عمان3850200

1204221663گوجه فرنگي گلخانه ای7020020اياالت متحده آمريکا3950200

1029022400گوجه فرنگي گلخانه ای7020020امارات متحده عربي4015501

9137252000پیاز7031010امارات متحده عربي4150200

54209231500پیاز7031010عمان4250200

1713673475پیاز7031010امارات متحده عربي4350300

47781120000---موسیر 7031020عمان4450200

1674364000سیر7032000عمان4550200

8238281264565(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي4650200

270681957060(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000عمان4750200

228513000(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي4850100

177906791008(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولي 7041000امارات متحده عربي4950300

686239235تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربي5050300

133417302700تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربي5150200

57631203000تازه يا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000عمان5250200

820841300تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100عمان5350200

144418168740تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي5450200



25983124527تازه يا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربي5550300

4526311667720ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900عمان5650200

16122252062015ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي5750200

1104429000ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي5850200

3317101679516ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه يا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربي5950300

523623925تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربي6050300

1876117000تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000امارات متحده عربي6150200

29330150500تازه يا سرد کرده, شلغم , هويج 7061000عمان6250200

25121122715تازه يا سردکرده,ترب و ريشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربي6350300

220821843315تازه يا سردکرده,ترب و ريشه های خورا کي همانند ...چغندر 7069000عمان6450200

5599426600تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000عمان6550200

1298356830تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي6650300

86820169268تازه يا سردکرده, خیاروخیارترشي7070000امارات متحده عربي6750200

vigna_x000D_41504100000،گونه phaselousتازه يا سردکرده گونه,لوبیا 7082000عمان6850200

156231545833تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان6950200

2577691000تازه يا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربي7050200

1411548979تازه يا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربي7150200

3198542903( Agaricus)تازه ياسردکرده ا ز نوع ا گاريکوس , قارچ 7095100عمان7250200

Pimenta595643.75869080 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي7350200

Pimenta47817138200 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000عمان7450200

Pimenta71085289613 ياcapsicumفلفل فرنگي ا ز نوع 7096000امارات متحده عربي7550300

163983591833کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300عمان7650200

3366466000کدوهای حلوايي، کدو و کدوهای مسمايي7099300امارات متحده عربي7750200

148653137000ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده7099900امارات متحده عربي7850200

50944193845يخ زده,سیب زمیني 7101000امارات متحده عربي7950300

1662524998يخ زده,سیب زمیني 7101000امارات متحده عربي8050200

15015132000که در جای ديگری مذکور يا مشمول نباشد, يخ زده , سايرسبزيجات 7108000عمان8150200

33505200ساير..7132090امارات متحده عربي8250300

11970012855تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند8350603



2616582000تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200عمان8450200

15240317615تازه يا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند8550100

2042018480پسته با پوست8025100مالديو8650100

950000150634پسته با پوست8025100چین8750100

72402695پسته با پوست8025100مالزی8850100

49680049440پسته بدون پوست دوم8025210هند8950100

6014916432مغز پسته بدون پوست دوم و خالل مغز پسته تازه يا خشک8025220استرالیا9050100

22464023296ساير8025290هند9150100

38430039315ساير8025290هند9250603

5104226290ساير8025290سريالنکا9350100

690115120خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010هند9450100

665018375خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010شیلي9550100

1105831138خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010امارات متحده عربي9650200

2042018480خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010مالديو9750100

4800052500خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010امارات متحده عربي9850300

1995055125خرماا ستعمرا ن تازه ياخشک کرده8041010آفريقای جنوبي9950100

1717024000خرماکبکاب تازه ياخشک کرده8041020امارات متحده عربي10050200

3420449780خرماکبکاب تازه ياخشک کرده8041020هند10150100

108300108280ربي8041025هند10250100

1692922550ربي8041025تايلند10350100

160005400خرماپیاروم تازه ياخشک کرده8041030امارات متحده عربي10450200

2042018480خرماپیاروم تازه ياخشک کرده8041030مالديو10550100

2452525090خرماپیاروم تازه ياخشک کرده8041030هند10650100

4552015330خرماپیاروم تازه ياخشک کرده8041030مالزی10750100

2507024750خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند10850605

33903083317389خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040هند10950100

2806024400خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040عمان11050200

7245770976خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040مالزی11150100

326996313328خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي11250300

275016238700خرمامضافتي تازه ياخشک کرده8041040امارات متحده عربي11350200

611519850خرماشاهاني تازه ياخشک کرده8041050امارات متحده عربي11450100

742523600خرماشاهاني تازه ياخشک کرده8041050امارات متحده عربي11550300

4382221380464خرماشاهاني تازه ياخشک کرده8041050هند11650100

1073111040خرمازا هدی تازه ياخشک کرده8041060انگلستان11751500

954513159خرمازا هدی تازه ياخشک کرده8041060آفريقای جنوبي11850100

1094112160خرمازا هدی تازه ياخشک کرده8041060آلمان11950100

2042018480خرمازا هدی تازه ياخشک کرده8041060مالديو12050100

5104226290-- --ساير 8041090سريالنکا12150100

2768526600-- --ساير 8041090هند12250100

2779826740-- --ساير 8041090هند12350200

2278517256.7انجیر خشک8042010عمان12450200

6014916432انجیر خشک8042010استرالیا12550100

6253218870انجیر خشک8042010هند12650100

2141671انجیر خشک8042010امارات متحده عربي12750300



318708113240انجیر خشک8042010چین12850100

2806024400ساير ----8042090عمان12950200

9409872000تازه يا خشک کرده, پرتقال 8051000امارات متحده عربي13050200

39497102172تازه يا خشک کرده, پرتقال 8051000عمان13150200

736523500---ساير8055090عمان13250200

7260068640(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي13350300

3960037700(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030امارات متحده عربي13450100

6600062700(ا نگورخشک کرده  )تیزابي بي دا نه 8062030سريالنکا13515503

991376660429(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060امارات متحده عربي13650300

3200020970(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060اردن13750100

2042018480(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060مالديو13850100

72402695(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بي دا نه 8062060مالزی13950100

72402695(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070مالزی14050100

238000146890(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بي دا نه 8062070امارات متحده عربي14150300

6014916432ساير ا نگورهای خشک کرده غیرمذکور در جای ديگر8062090استرالیا14250100

6800041960ساير ا نگورهای خشک کرده غیرمذکور در جای ديگر8062090کويت14350100

50820000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي1445200

320018000تازه, هندوا نه 8071100عمان1455200

21000105000تازه, هندوا نه 8071100عمان14650200

49109426350752.5تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي14750200

3497901509000تازه, هندوا نه 8071100عمان14850200

1112822000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي14950200

9306044210266تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي15050300

11676589000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربي15150200

1016520000تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان1525020

142603875055تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي15350300

3263761085178تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان15450200

7692681104985تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربي15550200

1838448100تازه, سیب 8081000هند15650200

840439840تازه, سیب 8081000هند15750100

17730927465700تازه, سیب 8081000هند15850100

290282738535تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي15950200

4671021674510تازه, سیب 8081000عمان16050200

3066011393020تازه, سیب 8081000امارات متحده عربي16150300

2616582000تازه, آلو و گوجه 8094000عمان16250200

156792307570تازه, کیوی8105000عمان16350200



1190222960تازه, کیوی8105000هند16420306

2505645450تازه, کیوی8105000هند16550200

9455861565687تازه, کیوی8105000هند16650100

119809436690تازه, کیوی8105000امارات متحده عربي16750300

160871259350تازه, کیوی8105000امارات متحده عربي16850200

27003150زرشک تازه8109020امارات متحده عربي16950300

8119000امارات متحده عربي17050300
که در جای ديگری , يخ زده , ساير میوه ها و میوه های سخت پوست 

مذکور يا مشمول نباشد
150005150

7200025000خشک کرده,آلو 8132000امارات متحده عربي17150300

9092190امارات متحده عربي17250300
تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر 

خرده فروشي
2457631300

9092290امارات متحده عربي17350300
تخم گشنیز خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای 

غیرخرده فروشي
2027225410

7000051000ساير12079900امارات متحده عربي17450300

12089090عمان17550200
ساير آردهاو زبره های دا نه و میوه های روغن دا ر غیرازآرد وزيره 

خردل غیرمذکور در جای ديگر
14053380023

9429248388ساير12119099عمان17650200

194043580ساير12119099امارات متحده عربي17750100

2141671کدو مصرف آجیلي (دانه)تخم 12129910امارات متحده عربي17850300

4255024000ساير15029090امارات متحده عربي17950200

428316700غیره,هیدروژنه شده ,چربیها و روغن های حیوا ني و ا جزا ء آنها 15161000امارات متحده عربي18050100

16023900امارات متحده عربي18150100
غیرا زبوقلمون 0105فرآورده هاوکنسروهاا زپرندگان خانگي شماره 

ومرغ وخروس
4450360600

16041400امارات متحده عربي18250300
بااستثنای قیمه )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهي تن 

(شده 
174854960

16041400عمان18350200
بااستثنای قیمه )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهي تن 

(شده 
7028364691

170191006014916432 لغايت 17011100ساير غیر از رديف های 17019900استرالیا18450100

13418385388ساير17049090عمان18550200

37663240ساير17049090امارات متحده عربي18650300

18069000عمان18750200
, میله ياقلم, تخته, به صورت غیرا زبلوک,حاوی کاکائو, غیره, شکالت

غیرمذکوردرجای ديگر
241395141348

4450360600---ساير 19021900امارات متحده عربي18850100

19041000عمان18950200
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن يا تفت دا دن بدست آمده 

باشند
11483274888



4450360600بیسکويت هايي که به آنها موا د شیرين کننده ا فزوده ا ند19053100امارات متحده عربي19050100

990014960محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه, (خیارترشي)خیار و خیارريز 20011000امارات متحده عربي19150300

20019000انگلستان19215100
ساير سبزيجات ، میوه ها وساير اجزاء خوراکي نباتات ، آماده يا 

محفوظ شده در سرکه يا جوهر سرکه بغیر ازخي
1073111040

20019000امارات متحده عربي19350300
ساير سبزيجات ، میوه ها وساير اجزاء خوراکي نباتات ، آماده يا 

محفوظ شده در سرکه يا جوهر سرکه بغیر ازخي
651013100

2200013000رب گوجه فرنگي20029010عمان19450200

1713029060رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي19550300

454512990253رب گوجه فرنگي20029010ايتالیا19650100

2664049680رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي19750200

1073111040رب گوجه فرنگي20029010انگلستان19815100

312591667363رب گوجه فرنگي20029010امارات متحده عربي19950100

20049000عمان20050200
يخ , غیره, سايرسبزيجات ومخلوط های ان محفوظ شده بجز در سرکه 

 غیرمذکوردرجای2006زده باستثنای محصوالت 
5599426600

20054000عمان20150200
يادرقند يخ , محفوظ شده به جز درسرکه يا جوهر سرکه, نخودفرنگي

نزده
3198542903

20055100عمان20250200
محفوظ شده به جزدرسرکه (به صورت دا نه )پوست گرفته ,لوبیا

ياجوهر سرکه يادرقند يخ نزده
3198542903

990014960يخ نزده, محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , زيتون 20057000امارات متحده عربي20350300

1397417560ساير سبزيجات ومخلوطهای سبزيجات بغیر از جوانه بامبو20059900امارات متحده عربي20450300

5626841788--- --ساير 20079990عمان20550200

651013100--- --ساير 20079990امارات متحده عربي20650300

2075811106366آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقیاس بريکس بیش ا ز 20093900عمان20750200

2009610012656366460غیر از شماره  (همچنین اب انگور تازه)اب انگور 20096900عمان20850200

13648.2917380(کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچي)آب میوه تغلیظ شده 20098910عمان20950200

3198542903(زنده )مخمرهای فعال 21021000عمان21050200

21039000عمان21150200
چاشنیها و ا دويه های مخلوط , سايرسسها و فرآورده ها برا ی سس 

شده غیر مذکور درجای ديگر
13648.2917380



2440019050آش يا آبگوشت آماده, سوپ, آش يا آبگوشت, فرآورده ها برا ی سوپ21041000عمان21250200

1073111040آش يا آبگوشت آماده, سوپ, آش يا آبگوشت, فرآورده ها برا ی سوپ21041000انگلستان21315100

1421268000يخ و برف, ساير آبهای شیرين نشده 22019000عمان21450200

2210100800(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي25010010امارات متحده عربي21550200

215321048450(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولي25010010امارات متحده عربي21650300

6387319534(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030هند21750100

666573990535(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي21850300

17514882058(شامل خالص شده )نمک تغییريافته برا ی مصارف صنعتي25010030امارات متحده عربي21950200

8996450306ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غیرمذکورباآب دريا25010090هند22050100

6014916432ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غیرمذکورباآب دريا25010090استرالیا22150100

116427720کائولن25070010هند22250100

71400کائولن25070010امارات متحده عربي22350100

13650بنتونیت25081000امارات متحده عربي22450100

13855480750بنتونیت25081000امارات متحده عربي22550300

1350076500(pumicestone)سنگ پا 25131000امارات متحده عربي22650300

756661080945سنگهای مرمر و سنگهای ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ری گرفته شده25151100عمان22750100

143023840مرمر25151110ويتنام22850100

561080140ـ ـ  ـ تراورتن25151120امارات متحده عربي22950100

529775680مرمريت25151190عمان23050100

325846540مرمريت25151190تايلند23150100

20172288180مرمريت25151190هند23250100

867801239721مرمريت25151190چین23350100

25171090امارات متحده عربي23450100
سايرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ريزی سنگ 

ريزی راهها ساير باالست ها
15000

25174900امارات متحده عربي23550100
باستثنای )ترا شه ها و پودرسنگ ها , (granules)دا نه دا نه ها

(مرمر
175003493335

12595ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي236

79037ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي23750300

1550166993467ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربي23850100

26278ا نیدريت ;سنگ گچ 25201000قطر23950300

2046186820گچ ساختمان25202000تايوان24050100

2534237510گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي24150100

694415654420گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي24250300



11366گچ ساختمان25202000قطر24350300

1540140360گچ ساختمان25202000هند24450100

89181150گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي25202090هند24550100

707041426466سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربي24650300

969001694805فلدسپار25291000امارات متحده عربي24750100

7080354360دی ا کسید سیلیسیم28112200امارات متحده عربي24850100

97551136366گالب استحصالي از گل محمدی33019011عمان24950200

954513159ساير عرقیات سنتي33019012آفريقای جنوبي25050100

33019090استرالیا25150100
بجزا ب ....بامحلول غلیظ روغنها,سايرا لئورزينهای استخرا جي

مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي
6014916432

94646525950مالطها و بتون های غیرنسوز38245000عمان25250200

954513159لوا زم وملحقات لوله و شیلنگ ا ز موا د پالستیکي39174000آفريقای جنوبي25350100

39229000امارات متحده عربي25450100
که درجای ,سیفون و لوا زم بهدا شتي همانند, مخزن آب

ا زموا د پالستیکي,ديگرمذکورنباشد
91808750

80086018ساير - - -39231090عمان25550200

39239090امارات متحده عربي25650300
 لغايت 39231000ساير غیر از رديفهای مشمول رديف های 

39239010
3600623200

2192117000ظروف مالمین39241010عمان25750200

541861351344ساير39241090عمان25850200

5796222000ساير39241090عمان259

161508500ساير39241090عمان260502001

39249000امارات متحده عربي26150100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای ديگر مذکور نیست 

پالستیکي
4049443440

39249000اردن26250100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای ديگر مذکور نیست 

پالستیکي
51924730

39249000عمان26350200
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگي که درجای ديگر مذکور نیست 

پالستیکي
13648.2917380

2727717440ساير ----39269099سوريه26450100

57725450ساير ----39269099امارات متحده عربي26550300

10206056500که درجای ديگر مذکور نباشد,کیف دستي 42022900عمان26650200

44111499عمان26750200
میلمترکارشده 9باضخامت بیش از (mdf)تخته فیبرتراکمي متوسط 

به طريق مکانیکي ياسطح آن پوشانده شده کفپوش ر
10206056500

4000100.حصیرها ،پوشش کف وپرده ها ازبامبو 46012100عمان26850200

190007000.حصیرها ،پوشش کف وپرده ها ازبامبو 46012100عمان2695020



46019900امارات متحده عربي27050300
بسته شده بهم بصورت رشته , بافته هاوا شیاءهمانندا زموا دقابل بافت

,های موا زی يابافته شده
99755250

97686240پاکت کاغذی يامقوا ئي48171000امارات متحده عربي27150100

34632380ساير48192090عمان27250100

16671290.گره باف,ا زسايرموا دنسجي,فرش وسايرکف پوش های نسجي57019000چین27350100

57039000امارات متحده عربي27450100
که درجای ديگرگفته ,ا زسايرموا دنسجي, کف پوش های منگوله باف

.نشده
10057017790

62069000عمان27550200
که ,زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي, بلوزشمیزه,بلوز, پیرا هن

درجای ديگرگفته نشده
4840450

62144000امارات متحده عربي27650300
مقنعه , چادروروسری, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعي
1382409870

62149000امارات متحده عربي27750300
ا زسايرموا ...چادروروسری و, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

دنسجي غیرمذکوردرجای ديگر
540003900

63025900چین27850100
که درجای ديگرگفته نشده ,شستنیهای سرمیزا زسايرموا دنسجي

(باستثناءکشباف ياقالب باف )باشد
16671290

10206056500(باستثناء الیاف سنتتیک )چادرا زموا دنسجي63062900عمان27950200

64039900عمان28050100
که قوزک پارا ,کفش باتخت کائوچوياپالستیک ورويه ا زچرم طبیعي

.نمیپوشاند
76484150

64041190عمان28150200
سايرکفش های ورزشي باتخت بیروني کائوچو ياپالستیک ورويه 

ازموادنسجي غیرمذکور درجای ديگر
5796222000

64041900عمان28250200
ساير کفش های باتخت ا زکائوچوياپالستیک ورويه نسجي غیرمذکور 

درجای ديگر
15608595450

68021000امارات متحده عربي28350100
، مکعب بزرگ وکوچک وهمانند حتي به اشکالي  (tile)چهارگوش 

غیر از مربع يا مستطیل ، که بزرگترين سطح انها
393026500

402026800سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي28450100

900047740سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي285670793

367624560سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100ايتالیا28650100

28711169604سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي28750200

1000051060سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100بحرين28850100

326019200سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي28950300

1541785070سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100عمان29050200

64321107380.دا را ی سطح صاف يايکپارچه, بريده ياا ره شده,(گرا نیت )سنگ خارا 68022300عمان29150200



68022900بحرين29250100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
461223940

68022900عمان29350200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
917646930

68022900عمان29450100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
1910097730

68022900امارات متحده عربي29550200
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
213876740494

68022900امارات متحده عربي29650100
ساير سنگهای تراشه پذير يا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از 

اين سنگها ، که فقط بريده يا اره شده ودا
36024209463

526575220---ساير 68029190عمان29750100

68029910عمان29850100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
878456330

68029910امارات متحده عربي29950100
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
66235425790

68029910عمان30050200
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
353124040

68029910امارات متحده عربي30150200
شکل دا ده شده يا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکي نشده
112639332930

68030090هند30250100
سنگ لوح طبیعي کار شده واشیاء ساخته شده از سنگ لوح طبیعي يا 

فشرده غیر از سنگ برای کف وديوار
23780163130

68071010امارات متحده عربي30350200
اشیاء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف 

در پوشش سقف ؛ نما، کف ، ديوار ، سقف ، پي
10053590

68159990امارات متحده عربي30450300
سايرا شیاساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غیرمذکور در جای 

ديگر
1160572

69029090عمان30550200
ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختماني سرامیکي همانند 

نسوز غیرمذکور درجای ديگر
94646525950



...69072100بحرين30650603 8961107740 درصد5/0با ضريب جذب آب وزني حداکثر 

...69072100عمان30750200 890360930 درصد5/0با ضريب جذب آب وزني حداکثر 

6151119380 درصد10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بیش از 69072200عمان30850200

419475940ساير69074090عمان30950200

2392029020.ا زچیني, ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه69111000امارات متحده عربي31050100

142257300اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنايع دستي69120014امارات متحده عربي31150300

12398173500از سفال صنايع دستي69139020عمان31250200

16671290ـ ـ ـ ساير69139090چین31350100

70132800اردن31450100
به غیر ازسفالینه شیشه ای (گیالس )ساير لیوانهای نوشیدن پايه دار 

.وبغیراز کريستال سرب دار 
935017480

70134111امارات متحده عربي31550100
به غیرازلیوانهای )ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز 

يامقاصد آشپزخانه ای نقاشي شده ،(نوشیدني 
1536318600

70134111عمان31650200
به غیرازلیوانهای )ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز 

يامقاصد آشپزخانه ای نقاشي شده ،(نوشیدني 
5402538950

70134990عمان31750100
ساير ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضريب انبساط خطي 

 هرکلوين ودريک محدوده ح0.000005نه بیش از 
2110638400

70134990عمان31850200
ساير ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضريب انبساط خطي 

 هرکلوين ودريک محدوده ح0.000005نه بیش از 
5840435180

73084000امارات متحده عربي31950300
شمع زدن , پشت دری ساختن, تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن

.ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافوالد
65525300

73170000آفريقای جنوبي32050100
ا زچدن ,میخ مسمار ،میخ دوپا واشیاءهمانند ,پونز, میخ سرپهن, میخ

،آهن ياازفوالد به استثنای آنهايي که سر
954513159

73211190عمان32150200
سايروسايل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن باسوخت گازی ياهم 

غیرمذکور,گازوهم سايرسوختها
206967114640

2200013000سايرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه دا ری ا زفوالد زنگ نزن73239390عمان32250200

5402538950.پروفیل ا زآلومینیوم غیرممزوج, میله76041000عمان32350200



1160572ساير76151090امارات متحده عربي32450300

83040000امارات متحده عربي32550200
ياملزومات وتجهیزا ت میزکارا ... قفسه جای فیش,قفسه بايگاني

.زفلزمعمولي
48005000

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

وبست دار وهمانند برای لباس ،کفش ،کیف وغیره ،منجوق و
10206056500

1549910940ـ ـ ـ فیلترهای مخصوص دستگاه تصفیه آب84212110امارات متحده عربي32750100

65525300سیستم باالبرثابت ا زنوعي که درتعمیرگاههابکارمیروند84254100امارات متحده عربي32850300

890360930ساير84322990عمان32950200

84381000امارات متحده عربي33050200
بیسکويت سازی وماشین , ماشین آالت نانوايي يانان شیريني پزی

آالت تولیدماکاروني، اسپاگتي يامحصوالت همانن
106402520

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

آالت تولیدماکاروني، اسپاگتي يامحصوالت همانن
5402538950

84389000امارات متحده عربي33250200
ا جزا ءوقطعات ماشین آالت صنعتي برا ی تهیه يا تولید غذا 

غیرمذکوردرجای ديگر,هايانوشابه ها
78402100

3198542903ماشینهای برش84411000عمان33350200

84669400سوريه33450100
ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی ماشین های مشمول شماره 

8463لغايت 8462
20001700

84748000امارات متحده عربي33550300
سايرماشین آالت ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن ياقالب 

گیری سوختهای معدني جامد ،خمیرهای سرامیکي وسای
130005200

84748000عمان33650200
سايرماشین آالت ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن ياقالب 

گیری سوختهای معدني جامد ،خمیرهای سرامیکي وسای
12656366460

84796010اردن33750100
 فوت مکعب در 8000کولرهای آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 

(M.F.C)دقیقه 
5590012920

84796010عمان33850200
 فوت مکعب در 8000کولرهای آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 

(M.F.C)دقیقه 
5840435180

85014010سودان33950100
باجريان (asynchronous)ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون 

متناوب ،تک فاز
5639013330



85014010اردن34050100
باجريان (asynchronous)ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون 

متناوب ،تک فاز
5590012920

4840450سايرماشینهای جوشکاری فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار85152190عمان34150200

85166000عمان34250200
کباب پزها , حلقه های جوش آورنده آب,منقل ها,فرها ،خوراکپزها

وتفت دهنده های الکتروترمیک
2054026500

87089929امارات متحده عربي34350100
ا جزا وقطعات کمک فنر ،بغیرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری، سوا ری 

کار،وا نت و ترا کتورکشاورزی
4521024040

2440019050نشیمنهای گردا ن دا را ی وسیله تنظیم ا رتفاع94013000عمان34450200

1264700مبلهای چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر میگیرند94034000امارات متحده عربي34550300

16046491680مبلهای چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر میگیرند94034000عمان34650200

235988141460ساير---94035090عمان34750200

361804020ساير94036090عمان34850200

330005700ساير94036090عمان34950100

3198542903- ----ساير 94038900عمان350

260952161543- ----ساير 94038900عمان35150200

940385006600ا جزا ءوقطعات مبلهای مشمول 94039000عمان35250200

306419900---اجزا و قطعات 95030090امارات متحده عربي35350100

96140000امارات متحده عربي35450300
پیپ وچوب سیگار يا - شامل حقه ها )پیپ های استعمال دخانیات 

(سیگارت وقطعات مربوطه
920500

97011000عمان35550200
نقاشي سیاه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست ,تابلوی نقاشي

.کشیده شده
5796222000


