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

ناخالص

1059900عمان150100
زنده ,بوقلمون و مرغ شاخدا ر ,غاز ,ا ردک ,خروس ,سایرمرغ 

گرم بغیرازماکی185ازنوع خانگی به وزن بیش از
2610624620

126000143410مرغ منجمد2071420امارات متحده عربی225400

504000573640احشاء2071430امارات متحده عربی325400

5040059420احشاء2071430ویتنام450100

2520029500احشاء2071430هنگ کنگ550100

2520029000سایر قطعات واحشاء یخ زده بوقلمون به غیر ا ز خمیرآن2072790امارات متحده عربی650200

3600420 تازه یا سرد کردهPlaice,حلوا ماهیان 3022200کویت710103

1677925970- -سایر 3033900تایلند850100

2520023900- -سایر 3033900سریالنکا950100

5265580740سایر3034900تایلند1050100

1400022630ـ ـ سایر3035900تایلند1150100

3038900چین1250100

سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم 030384، 030383، 030382

ماهی

4680028450

3038900تایلند1350100

سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم 030384، 030383، 030382

ماهی

483668645496

3038900امارات متحده عربی1450200

سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم 030384، 030383، 030382

ماهی

4088425640

3038900هنگ کنگ1550100

سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم 030384، 030383، 030382

ماهی

193354166110

3038900سریالنکا1650100

سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم 030384، 030383، 030382

ماهی

1640820910

3055900سریالنکا1750100
باستثنای ماهی )دودی نشده , سایر ماهی های خشک کرده 

(روغن 
440291574998

5472857410(crabs)خرچنگ دم کوتاه یخ زده 3061400تایلند1850100

227245127180.سایر انواع میگو3061700مالزی1950100

13975658230.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربی2050100

226364130290.سایر انواع میگو3061700چین2150100

6240025940.سایر انواع میگو3061700عمان2250100

1032275394707.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربی2350200

4532520510خرچنگ ها3063300امارات متحده عربی2450100

4088425640خرچنگ ها3063300امارات متحده عربی2550200

5472857410- - -سایر 3071900تایلند2650100



4039090امارات متحده عربی2720306
شیر وخامه بسته بندی شده کفیر و سایر شیرهاوخامه , دوغ

به استثنای تغذیه کودکان ش... ها ی تخمیرشده
638812557

1105462عسل طبیعی4090000قطر2850300

5040000امارات متحده عربی2950200
, سردکرده, تازه,بادکنک وشکمبه حیوا نات غیرا زماهی, روده

کامل یاقطعه, یادودی...
4200029000

120521640(همچنین ریشه آنها)سایر نباتات زنده 6029090عمان3015200

8134511060- ---سایر 6039000چین3150100

643999180- ---سایر 6039000مالزی3250100

60679188000تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000عمان3350200

39290200000تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربی3450200

251286560040تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000امارات متحده عربی3550200

960220870تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000امارات متحده عربی3615501

3059066500گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی3750300

885319300گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی3815501

41730100000پیازوموسیر7031000عمان3950200

691625000پیازوموسیر7031000امارات متحده عربی4050200

280823420پیاز7031010مالزی4150100

7100582000سیر7032000امارات متحده عربی4250200

1691619500سیر7032000عمان4350200

362532882688(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربی4450200

1444641280(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربی4550300

1137623500تازه یا سردکرده, کلم بروکسل 7042000امارات متحده عربی4650200

7049000امارات متحده عربی4750200
تازه یا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
333437363265

731518000تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربی4850200

947119891ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900عمان4950200

5019161977764ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربی5050200

132366382800تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000امارات متحده عربی5150200

3034687000تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کی همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربی5250200

99786242000تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000امارات متحده عربی5350200

2102355000تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربی5450200

722011400( Agaricus)تازه یاسردکرده ا ز نوع ا گاریکوس , قارچ 7095100امارات متحده عربی5550200

Pimenta135945325770 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربی5650200

2872773000سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده7099900امارات متحده عربی5750200

575017000یخ زده,سیب زمینی 7101000عمان5850200

27804128420یخ زده,سیب زمینی 7101000امارات متحده عربی5950200

2446123910ـ ـ ـ سیر7129010هند6050100

2097225000سایر..7132090امارات متحده عربی6150200



89160179500سایر..7132090امارات متحده عربی6250300

193222108تازه یا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200امارات متحده عربی6350300

10670011880تازه یا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند6450603

15520017150تازه یا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند6550100

27503330517تازه یا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند6660100

20000025094پسته با پوست8025100چین6750100

20000025100پسته با پوست8025100هند6850100

59920071499پسته با پوست8025100امارات متحده عربی6950602

1100000125500پسته با پوست8025100هند7060100

34000040160پسته با پوست8025100روسیه7110200

16000020080پسته با پوست8025100روسیه7260100

20270024944پسته با پوست8025100امارات متحده عربی7350603

32400025420پسته بدون پوست دوم8025210امارات متحده عربی7450100

71550057260پسته بدون پوست دوم8025210هند7550100

118800094160پسته بدون پوست دوم8025210هند7660100

675005250مغز پسته بدون پوست دوم و خالل مغز پسته تازه یا خشک8025220امارات متحده عربی7760100

165614240سایر8025290عمان7850100

912025152خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010امارات متحده عربی7950200

81427227610خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010امارات متحده عربی8050300

9714477350خرماکبکاب تازه یاخشک کرده8041020هند8150100

203723312490خرماکبکاب تازه یاخشک کرده8041020هند8245301

623918246210خرماپیاروم تازه یاخشک کرده8041030امارات متحده عربی8350300

707416237094خرماپیاروم تازه یاخشک کرده8041030مالزی8450100

283515215980خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040مالزی8550100

301877221020خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربی8650200

817021931202خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربی8750300

31204612689474خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند8850100

1593219030خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربی8950100

473021299860خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040اندونزی9050100

19320023210خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040کانادا9150100

4510452820خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند9245301

4126061340262خرماشاهانی تازه یاخشک کرده8041050هند9350100

2904894240خرماشاهانی تازه یاخشک کرده8041050هند9450100

4641771506335خرماشاهانی تازه یاخشک کرده8041050هند9545301

95136132130خرمازا هدی تازه یاخشک کرده8041060هند9650100

2243629500خرمازا هدی تازه یاخشک کرده8041060امارات متحده عربی9750300

2246024046-- --سایر 8041090اندونزی9850100

365750228110-- --سایر 8041090مالزی9950100

665018830-- --سایر 8041090آفریقای جنوبی10050100

91420108399-- --سایر 8041090امارات متحده عربی10150200

124743128710-- --سایر 8041090هند10250100

259209375انجیر خشک8042010هند10360100

751050243300انجیر خشک8042010امارات متحده عربی10450300

259209375انجیر خشک8042010هند10550100

5400019290انجیر خشک8042010هند10650100

867743970تازه یا خشک کرده, پرتقال 8051000هند10750100



2054442000تازه یا خشک کرده, پرتقال 8051000امارات متحده عربی10850200

53422133500لیمو تازه8055020امارات متحده عربی10950200

5848035900(ا نگورخشک کرده  )مویز8062010امارات متحده عربی11050300

4840045760(ا نگورخشک کرده  )تیزا بی دا نه دا ر8062020امارات متحده عربی11150300

5280050400(ا نگورخشک کرده  )تیزابی بی دا نه 8062030امارات متحده عربی11215503

2640025200(ا نگورخشک کرده  )تیزابی بی دا نه 8062030امارات متحده عربی11350300

3680024150(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060امارات متحده عربی11425102

436596284362(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060امارات متحده عربی11550300

3200020920(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060کویت11650100

2840019100(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بی دا نه 8062070(برمه )میانمار 11750100

315833196161(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بی دا نه 8062070امارات متحده عربی11850300

10096212956311تازه, سیب 8081000هند11950100

5852641000512تازه, سیب 8081000عمان12050200

294848728370تازه, سیب 8081000هند12130200

53217178495تازه, سیب 8081000امارات متحده عربی12250300

540518570تازه, سیب 8081000بحرین12350100

10314181996929تازه, سیب 8081000امارات متحده عربی12450200

3787493520تازه, سیب 8081000امارات متحده عربی12530200

2026266650تازه, سیب 8081000هند12650200

473615200تازه, سیب 8081000عمان12750100

96742234530تازه, سیب 8081000هند12815100

950622200تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربی12950200

182043357280تازه, کیوی8105000عمان13050200

79284198867تازه, کیوی8105000امارات متحده عربی13150200

1005825140تازه, کیوی8105000هند13250200

4154791095723تازه, کیوی8105000هند13350100

14201166230انار تازه8109010کره جنوبی13450100

1729441953انار تازه8109010امارات متحده عربی13550200

8108021553زرشک تازه8109020امارات متحده عربی13650300

8119000امارات متحده عربی13750300
که در , یخ زده , سایر میوه ها و میوه های سخت پوست 

جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
3723013236

14700051940خشک کرده,آلو 8132000هند13860100

432000155120خشک کرده,آلو 8132000امارات متحده عربی13950300

8134000امارات متحده عربی14050300
سایر میوه های خشک کرده که درجای دیگری مذکور یا 

مشمول نباشند
25631600

9093190امارات متحده عربی14150100
تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده 

برای غیرخرده فروشی
13720049740

550085 گرم30-10بندی  زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بسته9102030قطر14250300

10063000امارات متحده عربی14350200
برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا 

براق شده
226750907000

10063000آلمان14450100
برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا 

براق شده
15680010010



19360088352دانه خربزهحتی خرد شده12077000هند14550100

15496538000گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091امارات متحده عربی14650300

1228408660سایر12119099تایلند14750100

57375792(تلخ و شیرین  )آنغوزه 13019020هنگ کنگ14845302

1458018100.حنابه غیراز عصاره آن 14049010امارات متحده عربی14950300

10800130000کاه و کلش حبوبات14049040قطر15050300

16041400امارات متحده عربی15150100
بااستثنای )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهی تن 

(قیمه شده 
313569460

16041400امارات متحده عربی15250300
بااستثنای )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهی تن 

(قیمه شده 
265006120

25631600.آدا مس قمی پوشیده شده ازقند وشکر 17041000امارات متحده عربی15350300

1593219030سایر17049090امارات متحده عربی15450100

19041000امارات متحده عربی15550300
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا دن 

بدست آمده باشند
59265020

19041000امارات متحده عربی15615200
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا دن 

بدست آمده باشند
57405000

19059090عمان15750100
خمیربرا ی الک ومهروخمیرهای ,فطیر, غیره,سایرنان ها

خشک کرده آرد غیرمذکوردرجای دیگر
320029290

20011000بحرین15850100
محفوظ شده در سرکه یا در , (خیارترشی)خیار و خیارریز 

جوهرسرکه
3168019140

20011000امارات متحده عربی15950100
محفوظ شده در سرکه یا در , (خیارترشی)خیار و خیارریز 

جوهرسرکه
4052844480

20019000امارات متحده عربی16050300
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده 

یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخی
4162633430

20019000امارات متحده عربی16150100
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده 

یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخی
3032432275

7239282540رب گوجه فرنگی20029010امارات متحده عربی16250100

10321100رب گوجه فرنگی20029010امارات متحده عربی16350300

20055100امارات متحده عربی16450300
محفوظ شده به (به صورت دا نه )پوست گرفته ,لوبیا

جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده
134769320

7057048433سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو20059900امارات متحده عربی16550300

2641216220--- --سایر 20079990امارات متحده عربی16650300

20093900امارات متحده عربی16750100
آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایی با مقیاس بریکس بیش 

20ا ز 
2026422240

20093900امارات متحده عربی16850300
آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایی با مقیاس بریکس بیش 

20ا ز 
10010046000

80916376550یخ و برف, سایر آبهای شیرین نشده 22019000عمان16950200

23080000قطر17050300
موا دنباتی تفاله های نباتی آخال محصوالت نباتی بهم فشرده 

شکل حبه گلوله برا ی تغذیه حیوا نات غیرمذکور
640041100

25010010امارات متحده عربی17150200
ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک )نمک معمولی

(تقلیب شده 
535501154551



25010010امارات متحده عربی17250300
ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک )نمک معمولی

(تقلیب شده 
765502310820

576072960106(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی25010030هند17350100

784421852763(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی25010030امارات متحده عربی17450200

1617328467530(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی25010030امارات متحده عربی17550300

9980500399(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی25010030قطر17645100

8147407384سایر نمکهاوکلرورسدیم خالص غیرمذکورباآب دریا25010090هند17750100

60771964278کائولن25070010هند17850100

1152671468215بنتونیت25081000امارات متحده عربی17950300

1991861664630سولفاتهای باریم طبیعی آسیاب نشده25111090امارات متحده عربی18050300

25132090امارات متحده عربی18150300
بیجاده طبیعی وساینده ,سنگ سنباده طبیعی,ریگ سنباده ها

های طبیعی کارشده یابه صورت قطعات منظم
436650020

465047400ناهموا ری گرفته شده یافقط بریده شده, سنگ لوح25140000امارات متحده عربی18250100

33384476910مرمریت25151190چین18350100

270538650مرمریت25151190عمان18450100

25161200آلمان18550100
سنگ بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر به صورت 

بلوک یا به شکل لوح مربع یا مربع مستطیل
180051440

2116542495ریگ های صاف وسنگ چخماق, ریگ, قلوه سنگ25171010امارات متحده عربی18650200

25171090امارات متحده عربی18750100
سایرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی 

سنگ ریزی راهها سایر باالست ها
4243318686078

73577ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی18850300

86380ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی18950100

37330ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی19050200

3850350000گچ ساختمان25202000هند19150100

80305.267327410گچ ساختمان25202000امارات متحده عربی19250300

337102827084گچ ساختمان25202000چین19350100

273048سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر25231000امارات متحده عربی19450100

2955556337770سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربی19550300

3223100730نفلین سی انیت25293010هند19650100

4400سایرآخال چدن یا فوالدا زجمله جوش وکف غیرمذکور26190090عراق19750800

21513107976سایر27149000امارات متحده عربی19850100

480768948600سایر27149000امارات متحده عربی19950300

9799102070جامد,(سودسوزآور)هیدرو کسیدسدیم 28151100عمان20050100

20549504379کربنات کلسیم28365000امارات متحده عربی20150300



2026422240گالب استحصالی از گل محمدی33019011امارات متحده عربی20250100

3090751812873مالطها و بتون های غیرنسوز38245000عمان20350200

39173100امارات متحده عربی20450100
لوله هاوشیلنگهای قابل ا نعطاف که دا را ی یک حدا قل 

 باشندmpa/27/6تحمل فشارتاحد ترکیدگی
2222517690

39211100امارات متحده عربی20550100
باریکه های ا سفنجی ا ز , ورقه های نازک,ورق ها,صفحه ها

پلیمرهای ا ستیرن
4135013950

13201300قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه 39231000امارات متحده عربی20650300

39232190امارات متحده عربی20750300
, کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون0سایرکیسه 

الیه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن5کیسه ا سپتیک 
43921811

66666380سایر --39233090امارات متحده عربی20850300

45024220سایر39241090امارات متحده عربی20950300

39249000بحرین21050100
, لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست 

ا ز موا د پالستیکی
160006270

39249000امارات متحده عربی21150300
, لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست 

ا ز موا د پالستیکی
105109000

39259000امارات متحده عربی21250200
ا ز ,سایرلوا زم برای ساختمان که درجای دیگرمذکور نباشد 

موا د پالستیکی
74316560

39259000امارات متحده عربی21315203
ا ز ,سایرلوا زم برای ساختمان که درجای دیگرمذکور نباشد 

موا د پالستیکی
47304330

39259000عمان21450100
ا ز ,سایرلوا زم برای ساختمان که درجای دیگرمذکور نباشد 

موا د پالستیکی
153159800

2116542495مجسمه های کوچک و سایرا شیاء تزئینی ا زموا د پالستیکی39264000امارات متحده عربی21550200

48424420سایر ----39269099امارات متحده عربی21650200

103803900. ...سایر 42022190امارات متحده عربی21750300

1234515239-سایر---44199090قطر21850300

104398730-سایر---44199090امارات متحده عربی21950300

46029000امارات متحده عربی22050300
مصنوعات سبدوحصیربافی وا شیائیکه مستقیمابشکل معین ا 

..(غیرا زموا دنباتی)زموا دقابل بافت 
139003450

103803900سایر57021090امارات متحده عربی22150300

57029200عمان22210200
ا زمواد نسجی سنتتیک , کف پوش های غیرمخملی باف

.یامصنوعی آماده مصرف
223503280

57029200عمان22350100
ا زمواد نسجی سنتتیک , کف پوش های غیرمخملی باف

.یامصنوعی آماده مصرف
10683517500

5340918740کف پوش از سایر مواد نسجی57029990امارات متحده عربی22450300

359107210(P.V.C)-با پلی وینیل کلراید59031000عمان22550100

62144000امارات متحده عربی22650300
مقنعه , چادروروسری, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعی
446403200



62149000امارات متحده عربی22750300
ا ...چادروروسری و, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

زسایرموا دنسجی غیرمذکوردرجای دیگر
576004300

62149000امارات متحده عربی22815100
ا ...چادروروسری و, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

زسایرموا دنسجی غیرمذکوردرجای دیگر
476643310

63079090امارات متحده عربی22950300
سایر ا شیادوخته و مهیا وهمچنین ا لگوی لباس غیرمذکور 

درجای دیگر
103803900

149727795505سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربی23050200

1898857625سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100استرالیا23150100

1515876510سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100عمان23250100

1343274050سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربی23350100

68022300عمان23450200
دا را ی سطح صاف , بریده یاا ره شده,(گرا نیت )سنگ خارا 

.یایکپارچه
160040000

68022900امارات متحده عربی23550300
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
1080052660

68022900امارات متحده عربی23650200
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
1337469540

68022900امارات متحده عربی23750100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
23031142205

68022900عمان23850100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
75068394200

68022900اسپانیا23950100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
4052460

68029110امارات متحده عربی24050300
رخام پولیش دا ده شده شکل دا ده شده یا کار شده اما 

کندکاری و حکاکی نشده
260014300

423021854---سایر 68029190عمان24150100

68029310عمان24250100
سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما 

کنده کاری و حکاکی نشده
698059070

68029910اسپانیا24350100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکی نشده
4052460

68029910امارات متحده عربی24450100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکی نشده
63656329242

68029910امارات متحده عربی245
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکی نشده
219015020



68029910عمان24650100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکی نشده
33630225150

68029910بحرین24750100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکی نشده
1141271090

68029910امارات متحده عربی24850200
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکی نشده
29421177760

68029910کویت24950100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما . سنگهای صیقل دا ده شده

کنده کاری و حکاکی نشده
19298129850

68029990قطر25050100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکی نشده
15009100460

68029990عمان25150100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکی نشده
364225280

68053090امارات متحده عربی25250300
پودر یا دا نه های ساینده طبیعی یا مصنوعی روی تکیه گاه ا 

زسایرموا دغیرمذکوردرجای دیگر
3120655

80021750سایر اشیاء ساخته شده از بتون68101930امارات متحده عربی25350300

69022090امارات متحده عربی25450300
آجر ،بلوکه ،چهارگوش ساختمانی سرا میکی همانند نسوزکه 

درصد وزنی ا لومین یاسیلیس غیرمذکور50حاوی بیش ا ز
675026200

69029090عمان25550200
سایر آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختمانی سرامیکی 

همانند نسوز غیرمذکور درجای دیگر
3090751812873

69029090عمان25650603
سایر آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختمانی سرامیکی 

همانند نسوز غیرمذکور درجای دیگر
2700371507623

69029090عمان257
سایر آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختمانی سرامیکی 

همانند نسوز غیرمذکور درجای دیگر
2700371507623

...69072100امارات متحده عربی25850603 1674392383800 درصد5/0با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 

69072200عمان25950603
 10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 

درصد
174951380

69073000امارات متحده عربی26050200
مکعبهای موزائیککاری و همانند، به استثنای آنهایی که 

. میشوند6907 40مشمول شماره فرعی 
2116542495

1234515239اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سفال، لعابزده صنایع دستی69120013قطر26150300

69120014قطر26250300
اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنایع 

دستی
330170



70051090امارات متحده عربی26350200
شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای 

 میلیمتر4.5بیشتر ا ز 
1546098226

70052990عمان26450200
سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده 

غیرمذکوردرجای دیگر
6181503625746

39038305250.که درجای دیگرذکرنشده, شیشه ا یمنی چندالیه70072900عمان26550200

70134990عمان26650100
سایر ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضریب انبساط 

 هرکلوین ودریک محدوده ح0.000005خطی نه بیش از 
1119522000

3235462سایر ---72071290چین26750800

19282460سایر ---72071290تایلند26850800

6409080سایر ---72071290ایتالیا26950800

73102990عمان27050100
منبع چیلک بشکه پیت وظروف همانندا زچدن یا آهن یافوالد 

لیتر50با گنجایش کمتراز 
359107210

73211190امارات متحده عربی27150300
سایروسایل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن باسوخت گازی 

غیرمذکور,یاهم گازوهم سایرسوختها
51003100

4620660با سوخت گازی یا هم با گاز و هم با سایر سوخت ها73218100عمان27250200

104398730سایر73219090امارات متحده عربی27350300

104398730سایر76151090امارات متحده عربی27450300

359107210سایر-76169900عمان27550100

104398730سایر83024900امارات متحده عربی27650300

83111000عمان27750100
برا ی جوشکاری باقوس ا لکتریکی ,ا لکترودهای ا ندودشده 

ازفلزات معمولی
359107210

84145920عمان27850100
 تا 125بادزن توام شده با موتور برقی با قدرت بیش از 

 وات7500حداکثر 
359107210

84224000سودان27950100
ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کاالها 

غیرمذکوردرجای دیگر
106044820

84224000امارات متحده عربی28050300
ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کاالها 

غیرمذکوردرجای دیگر
1600800

84369100امارات متحده عربی28150300
ا جزاء وقطعات ماشین آالت ودستگاههای پرورش طیور یا 

جوجه کشی وجوجه پروری
34183000

84381000امارات متحده عربی28250200
بیسکویت سازی , ماشین آالت نانوایی یانان شیرینی پزی

وماشین آالت تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصوالت همانن
98002623

84743900سوریه28350100
, سنگ, سایرماشین های مخلوط کردن یاورزدا دن خاک

.وغیره, سنگ معدن
3800013840



84771000عمان28450100
ماشین های قالب گیری تزریقی برا ی کارکردن روی کائوچو 

یا موا د پالستیکی یابرای ساختن محصوالت ازاین موا
359107210

2730014230سایر84799090امارات متحده عربی28550100

84807900عمان28650100
غیرازانوا ع تزریقی )قالب برای کائوچو یا مواد پالستیکی 

.(یافشاری 
3549023660

1100570سایر شیرهای تقلیل فشاربجزرگوالتورمخصوص سیلندرگازمایع84811090قطر28750300

85153190عمان28850100
سایرماشینهاودستگاههای جوشکاری فلزا ت باقوس ا لکتریکی 

تمام یاقسمتی خودکارغیرمذکوردرجای دیگر
359107210

359107210(غیرا زنوع مسی)سیم برا ی سیم پیچی85441900عمان28950100

90211090عمان29050100
میله وپالک , سایروسایل ا رتوپدی یاشکسته بندی بجزپیچ 

درون ا ستخوا نی
8395760

279903110نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبی ،رویه نشده94016900عمان29150100

33077150838نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبی ،رویه نشده94016900امارات متحده عربی29250200

94019090عمان29350100
ا جزا وقطعات نشیمنهاغیراز نشیمنهای وسایل نقلیه هوا یی 

یازمینی
336003360

94034000امارات متحده عربی29450200
مبلهای چوبی ا زانواعی که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر 

میگیرند
720200

221823830سایر94036090عمان29550100

180002217سایر94036090قطر29650100

1234515239سایر94036090قطر29750300

165614240(بامبو)از خیز ران 94038200عمان29850100

66666380سایر ---95030080امارات متحده عربی29950300

249476028.21---اجزا و قطعات 95030090عمان30050100

96140000امارات متحده عربی30150300
پیپ وچوب - شامل حقه ها )پیپ های استعمال دخانیات 

(سیگار یا سیگارت وقطعات مربوطه
8000450


