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

ناخالص

5139625025یخ زده, گوشت مرغ وخروس از نوع خانگی بریده نشده بصورت قطعات2071200عمان150200

2520029000احشاء2071430الئوس250100

3022900امارات متحده عربی350300
- حلوا ماهیان, تازه یا سردکرده باستثنای فلتان , سایر ماهیهای پهن 

کفشک ماهیان
690300494500

3028400امارات متحده عربی450200
باستثنای جگر ماهی ، تخم  (.Dicen trarchus spp)ماهی سیباس 

ماهی
3191028500

3191028500باستثنای جگر ماهی ، تخم ماهی (Sparidae)ماهی سیبریم 3028500امارات متحده عربی550200

3032400تایلند650100
. Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp)گربه ماهی 

Lctalurus spp) یخ زده باستثنای جگر وتخم ماهی
4842027000

2771828705یخ زده باستثنای جگر وتخم ماهی (Anguilla spp)مارماهی 3032600تایلند750100

93174100830- -سایر 3033900تایلند850100

8640084000- -سایر 3033900سریالنکا950100

2400021000سایر3034900سریالنکا1050100

1669325770سایر3034900تایلند1150100

1785028330ـ ـ سایر3035900تایلند1250100

3038900مالزی1350100
، 030383، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384
139307119695

3038900چین1450100
، 030383، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384
391200256525

3038900تایلند1550100
، 030383، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384
640000559808

3038900امارات متحده عربی1650200
، 030383، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384
192668155114

1054218410(باستثنای ماهی روغن )دودی نشده , سایر ماهی های خشک کرده 3055900سریالنکا1750100

737131314273.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربی1850100

351873155452.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربی1950200

7140027700.سایر انواع میگو3061700عمان2050100

161700155397خرچنگ ها3063300امارات متحده عربی2150200



3082900امارات متحده عربی2250200
 منجمد ، 030821سایر توتیای دریایی از گونه های غیر مذکور در ردیف 

خشک شده ، نمک سود یا در آب نمک
97593109445

615813435ماست بجز فرآورده های تغذیه کودکان شیرخوا ر4031090امارات متحده عربی2320306

4039090عمان2450200
شیر وخامه بسته بندی شده کفیر و سایر شیرهاوخامه ها ی , دوغ

به استثنای تغذیه کودکان ش... تخمیرشده
50177238817

2760050000ـ ـ ـ تخم خوراکی4072110عمان2515300

1260025000ـ ـ ـ تخم خوراکی4072110عمان2660100

5313232630عسل طبیعی4090000بحرین2750100

1438795580تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربی2850300

28396122000تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربی2950200

778220520تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000امارات متحده عربی3050200

259715712936تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000عمان3150200

13443313248174تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000امارات متحده عربی3250200

179436465000گوجه فرنگی زراعی7020010امارات متحده عربی3350200

2062262000گوجه فرنگی زراعی7020010عمان3450200

2610972470گوجه فرنگی زراعی7020010امارات متحده عربی3550300

11738712759821گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی3650300

6907731664277گوجه فرنگی گلخانه ای7020020عمان3750200

770015900گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی3850100

47664120000گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی3950200

38738928872157گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی4050200

74120223110گوجه فرنگی گلخانه ای7020020قطر4150300

1551820000پیازوموسیر7031000عمان4250200

63248254260پیاز7031010امارات متحده عربی4350200

63420500197پیاز7031010امارات متحده عربی4450300

518620000---موسیر 7031020امارات متحده عربی4550200

13391163955014(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربی4650200

192585703575(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربی4750300

91535181146(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000قطر4850300

207903661594(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000عمان4950200

76124315000تازه یا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000عمان5050200

97838198591تازه یا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000قطر5150300

5711191797489تازه یا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربی5250200



4577201962101تازه یا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربی5350300

235511070تازه یا سرد کرده,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 7049000امارات متحده عربی5450100

1817931098000تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100عمان5550200

73987115888تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100قطر5650300

7990992460تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربی5750300

201718000تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100عمان58

3418161022400تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربی5950200

235511070ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربی6050100

96418200031ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900قطر6150300

418619700ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900عمان6250200

14244674227622ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربی6350200

6993522136723ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900عمان6450200

79771292374ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربی6550300

348019155تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000امارات متحده عربی6652000

43011137237تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000امارات متحده عربی6750200

139703754461تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000امارات متحده عربی6850300

113684422237تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کی همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربی6950200

101299560984تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کی همانند ...چغندر 7069000امارات متحده عربی7050300

624355400تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کی همانند ...چغندر 7069000عمان7150200

282397929600تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000امارات متحده عربی7250200

219690845471تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000امارات متحده عربی7350300

298117000تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000عمان74520200

37129113585تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000قطر7550300

vigna_x000D_1720349829،گونه phaselousتازه یا سردکرده گونه,لوبیا 7082000قطر7650300

vigna_x000D_58865223460،گونه phaselousتازه یا سردکرده گونه,لوبیا 7082000امارات متحده عربی7750200



vigna_x000D_190876681310،گونه phaselousتازه یا سردکرده گونه,لوبیا 7082000امارات متحده عربی7850300

7089000امارات متحده عربی7950200
که درجای دیگری مذکور یا ,تازه یا سردکرده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

مشمول نباشد
49020192900

7089000عمان8050200
که درجای دیگری مذکور یا ,تازه یا سردکرده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

مشمول نباشد
2898820000

3359375284تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان8150200

2951361180247تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربی8250300

3313351168559تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربی8350200

45044146160تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000قطر8450300

149822422900تازه یا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربی8550200

1434830541تازه یا سردکرده, کرفس به غیرازکرفس غده دار 7094000امارات متحده عربی8650300

Pimenta5563041815621 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربی8750300

Pimenta95218290535 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000قطر8850300

Pimenta652017000 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربی8952000

Pimenta5583961723555 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربی9050200

Pimenta152701486174 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000عمان9150200

193442799429کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی7099300امارات متحده عربی9250200

5437012230472کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی7099300امارات متحده عربی9350300

6936996414کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی7099300قطر9450300

1827044000کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی7099300عمان9550200

4692429334سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده7099900قطر9650300

27264145000سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده7099900عمان9750200

31123123000سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده7099900امارات متحده عربی9850200

35492110500یخ زده,سیب زمینی 7101000امارات متحده عربی9950200

3035867200یخ زده- غال فدار یاغالف کنده -لوبیا7102200امارات متحده عربی10050200

1253645555پیاز7122000امارات متحده عربی10150200

25125سایر..7132090امارات متحده عربی10250300

14825416480تازه یا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند10350100

7000010022پسته با پوست8025100مالزی10450100

7440012040پسته با پوست8025100سنگاپور10550100

35000050308پسته با پوست8025100تایوان10650100



20250025100پسته با پوست8025100چین10750100

711008590پسته با پوست8025100قطر10850602

12000025100پسته با پوست8025100چین10960100

178002560پسته با پوست8025100بحرین11050100

61810095430پسته با پوست8025100هند11150100

680442498570پسته با پوست8025100کویت11250100

178002560پسته بدون پوست دوم8025210بحرین11350100

108001060پسته بدون پوست دوم8025210امارات متحده عربی11450602

52138067810پسته بدون پوست دوم8025210هند11550100

494013530خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010کره جنوبی11650100

1995055800خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010آفریقای جنوبی11750100

2717926700خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند11850300

1365113455خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040مالزی11950100

2710326010خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربی12050100

108544107270خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربی12150300

12001291216375خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند12250100

615025910خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربی12350200

428014160خرماشاهانی تازه یاخشک کرده8041050امارات متحده عربی12450100

2291973632خرماشاهانی تازه یاخشک کرده8041050امارات متحده عربی12545301

1423846815خرماشاهانی تازه یاخشک کرده8041050هند12650100

2530025170-- --سایر 8041090هند12750100

874024840-- --سایر 8041090امارات متحده عربی12850300

5616019800انجیر خشک8042010هند12950100

24666383940انجیر خشک8042010چین13050100

891324670تازه یا خشک کرده, پرتقال 8051000قطر13150300

152060121050(ا نگورخشک کرده  )تیزابی بی دا نه 8062030امارات متحده عربی13250300

368848243038(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060امارات متحده عربی13350300

2880018880(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060امارات متحده عربی13450100

13770085728(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بی دا نه 8062070امارات متحده عربی13550300

436622630تازه, هندوا نه 8071100بحرین13650100

26460124520تازه, هندوا نه 8071100قطر13750300

100480491900تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی13850200

9792014837717تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی13950300

11572493687732تازه, هندوا نه 8071100عمان14050200

1327449000تازه, هندوا نه 8071100عمان14150200

16560685979687تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی14250200

72318264700تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی14350100

150876653174تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان14450200

163972584836تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربی14550300

3715171059775تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربی14650200

557015418تازه-خربزه وهماننده ان 8071900قطر14750300

2273558500تازه, سیب 8081000امارات متحده عربی14850200

1061325974تازه, سیب 8081000عمان14950200



3216690190تازه,زردآلو 8091000عمان15050200

111816268944تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربی15150200

45093171200تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربی15250300

17990785087تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربی15350200

4257215013تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000قطر15450300

919540000تازه, کیوی8105000عمان15550200

382509100زرشک تازه8109020امارات متحده عربی15650300

1434830541توت فرنگی یخ زده8111000امارات متحده عربی15750300

8119000امارات متحده عربی15850300
که در جای دیگری , یخ زده , سایر میوه ها و میوه های سخت پوست 

مذکور یا مشمول نباشد
8100028655

8121000عمان15950200
که بهمان حالت بالفاصله قابل ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

خوردن نباشند
2672883680

8121000امارات متحده عربی16050200
که بهمان حالت بالفاصله قابل ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

خوردن نباشند
126346376391

8121000قطر16150300
که بهمان حالت بالفاصله قابل ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

خوردن نباشند
4814230431

557015418خشک کرده,زردآلو 8131000قطر16250300

14400050940خشک کرده,آلو 8132000امارات متحده عربی16350100

40861532سایر میوه های خشک کرده که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند8134000امارات متحده عربی16450100

9093190امارات متحده عربی16550100
تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده 

فروشی
14000050280

1746441445سایر12119099هند16650100

562809050سایر12119099تایلند16750100

13023900امارات متحده عربی16850100
مشتق ا ز محصوالت نباتی غیرمذکور یا , لعاب ها و موا د غلیظ کننده 

مشمول درجای دیگر
2034024110

28459138279کاه و کلش حبوبات14049040عمان16950200

9180024820(بااستثنای قیمه شده )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهی تن 16041400امارات متحده عربی17050300

16041900بحرین17150100
که در جای دیگری  (باستثنای قیمه شده )فرآورده ها و کنسروهای ماهیها

مذکور نباشند
5313232630

489230060سایر17049090هلند17250100

1425025000پرنشده, خمیرهای غذائی پخته نشده حاوی تخم مرغ 19021100عمان17350200

30518144593فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا دن بدست آمده باشند19041000عمان17450200



34833130فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا دن بدست آمده باشند19041000امارات متحده عربی17515203

5313232630فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا دن بدست آمده باشند19041000بحرین17650100

53554641فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا دن بدست آمده باشند19041000امارات متحده عربی17750300

53554641بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده ا فزوده ا ند19053100امارات متحده عربی17850300

19059090امارات متحده عربی17950300
خمیربرا ی الک ومهروخمیرهای خشک کرده آرد ,فطیر, غیره,سایرنان ها

غیرمذکوردرجای دیگر
53554641

226814166190محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه, (خیارترشی)خیار و خیارریز 20011000کویت18050100

2049647020محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه, (خیارترشی)خیار و خیارریز 20011000امارات متحده عربی18150100

20019000امارات متحده عربی18250300
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده 

در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخی
37649900

20019000کویت18350100
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده 

در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخی
226814166190

20019000بحرین18450100
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده 

در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخی
5313232630

20019000امارات متحده عربی18550100
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده 

در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخی
3499837506

580020400و غیره, محفوظ شده در سرکه , کامل یا به صورت قطعه قطعه ,گوجه فرنگی20021000امارات متحده عربی18650200

61502139580و غیره, محفوظ شده در سرکه , کامل یا به صورت قطعه قطعه ,گوجه فرنگی20021000امارات متحده عربی18750200

1881641259و غیره, محفوظ شده در سرکه , کامل یا به صورت قطعه قطعه ,گوجه فرنگی20021000عمان18850200

226814166190سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو20059900کویت18950100



226814166190تخمیرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد, آب پرتقال یخ زده 20091100کویت19050100

5313232630سایر آب میوه ها20091900بحرین19150100

20253585آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایی با مقیاس بریکس بیش ا ز 20093900امارات متحده عربی19250300

21039000امارات متحده عربی19350100
چاشنیها و ا دویه های مخلوط شده , سایرسسها و فرآورده ها برا ی سس 

غیر مذکور درجای دیگر
1024823510

48605825سایرفرآورده های غذا یی که در جای دیگر مذکور یا مشمول نباشد21069090امارات متحده عربی19450300

30518144593شیرین نشده, آب معدنی و آب گازدا ر شده 22011000عمان19550200

100489527670یخ و برف, سایر آبهای شیرین نشده 22019000عمان19650200

10007375630(ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب شده )نمک معمولی25010010امارات متحده عربی19750300

16211826290(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی25010030امارات متحده عربی19850100

1009505250(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی25010030هند19950100

375421347490(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی25010030امارات متحده عربی20050300

162000کائولن25070010امارات متحده عربی20150100

45840589000بنتونیت25081000امارات متحده عربی20250300

80000بنتونیت25081000امارات متحده عربی20350100

37735707330سولفاتهای باریم طبیعی آسیاب نشده25111090امارات متحده عربی20450300

25120000عمان20550200
خاک های سیلیسی , (و غیره ,تریپولیت ,کیزلگور)خاک سیلیسی سنگوا ره 

باوزن مخصوص ظاهری کمتر ازیک
41825836980

45133644770ـ ـ  ـ تراورتن25151120امارات متحده عربی20650100

169124160مرمریت25151190بلژیک20750100

522174600مرمریت25151190ایتالیا20850100

45133644770مرمریت25151190امارات متحده عربی20950100

7842112030مرمریت25151190چین21050100

8593122750مرمریت25151190آلمان21150100

25151200چین21250100
یا  (Block)فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک 

مربع یا مربع (Slabs)به شکل لوح 
7114101630

136922820.سنگ رخام , سنگهای ا کوسین و سایر سنگ های آهکی ساختمان 25152000بلژیک21350100

25171090امارات متحده عربی21450100
سایرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی سنگ ریزی 

راهها سایر باالست ها
1930003798302



32400ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000قطر21550300

19800ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی21650100

190155ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی21750300

281700ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000قطر21850100

760375677170گچ ساختمان25202000امارات متحده عربی21950300

309812582049گچ ساختمان25202000چین22050100

2187204970گچ ساختمان25202000امارات متحده عربی2215030

112952910آهک زنده25221000امارات متحده عربی22250300

332867سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر25231000امارات متحده عربی22350100

113206759720سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربی22450300

99900(باستثنای سفید)سایر سیمان پورتلند25232900قطر22550300

1216374114.45(باستثنای سفید)سایر سیمان پورتلند25232900قطر22650100

3876001790000فلدسپار25291000امارات متحده عربی22750100

397841070قیرنفت27132000چین22850100

50717گالب استحصالی از گل محمدی33019011امارات متحده عربی22950300

226814166190گالب استحصالی از گل محمدی33019011کویت23050100

1024823510گالب استحصالی از گل محمدی33019011امارات متحده عربی23150100

1633025200گالب استحصالی از گل محمدی33019011عمان23250200

101434سایر عرقیات سنتی33019012امارات متحده عربی23350300

39021099هند23450100
سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای 

دیگر
2330

39232190کویت23550100
کیسه ا سپتیک , کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون0سایرکیسه 

الیه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن5
226814166190

39232190امارات متحده عربی23650300
کیسه ا سپتیک , کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون0سایرکیسه 

الیه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن5
1019930

392329101605011100 لغایت 39231000سایر غیر از ردیف های مشمول 39232990امارات متحده عربی23750100

91905580سایر --39233090عمان23850100

124009860سایر39241090امارات متحده عربی23950100

39249000عمان24050200
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست 

پالستیکی
30518144593

39249000امارات متحده عربی24150300
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست 

پالستیکی
27091935

39249000عمان24250100
ا ز موا د , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست 

پالستیکی
121658400



63035830ا ز موا د پالستیکی,سایرلوا زم برای ساختمان که درجای دیگرمذکور نباشد 39259000امارات متحده عربی24350100

1853516920ا ز موا د پالستیکی,سایرلوا زم برای ساختمان که درجای دیگرمذکور نباشد 39259000امارات متحده عربی24415203

39262090امارات متحده عربی24550200
به غیرا ز مصارف (همچنین ا نوا ع دستکش )سایرلباس ومتفرقات لباس 

پزشکی
46274724

29502170آرد چوب, (کاوه یاپوشال )پشم چوب 44050000سودان24650100

46274724سایر44189900امارات متحده عربی24750200

1019930- - -سایر 44191990امارات متحده عربی24850300

52091100آلمان24950100
, یابیشترپنبه%85با, سفیدنشده, پارچه های تار وپود باف ساده باف ا زپنبه

.گرم یابیشتر200بوزن هرمترمربع 
1256025670

30518144593گلیم یکرولوورنی ،شیر کپی پیچ ،سفره کردی ،شوماکه سوزنی ،گل برجسته57021010عمان25050200

57029200چین25150100
ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده , کف پوش های غیرمخملی باف

.مصرف
259206340

62149000امارات متحده عربی25250100
ا زسایرموا دنسجی ...چادروروسری و, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

غیرمذکوردرجای دیگر
590404170

226814166190کفش های ضدآب که قوزک پارا نمی پوشاند بارویه کائوچو یاپالستیک64019900کویت25350100

64039900عمان25450100
که قوزک پارا ,کفش باتخت کائوچویاپالستیک ورویه ا زچرم طبیعی

.نمیپوشاند
85003440

107365537387سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربی25550200

36481184880سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربی25650100

68022900امارات متحده عربی25750200
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
40556221120

68022900امارات متحده عربی25850100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
50211278510

68022900عمان25950100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
40261218280



68022900بحرین26050100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این 

سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
406423780

910852554---سایر 68029190عمان26150100

68029910امارات متحده عربی26250100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکی نشده
23698154070

68029910کویت26350100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکی نشده
796053220

68029910عمان26450100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکی نشده
419613100

68029910آلمان26550100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکی نشده
693046590

68029910عمان26650200
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکی نشده
20450102250

68029910امارات متحده عربی26750200
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و . سنگهای صیقل دا ده شده

حکاکی نشده
76931468630

68029990امارات متحده عربی26850100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده 

کاری وحکاکی نشده
780052766

68029990رومانی26950100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده 

کاری وحکاکی نشده
352524430

68029990امارات متحده عربی27050200
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده 

کاری وحکاکی نشده
18675124500

68030090امارات متحده عربی27150200
سنگ لوح طبیعی کار شده واشیاء ساخته شده از سنگ لوح طبیعی یا 

فشرده غیر از سنگ برای کف ودیوار
201014540

46274724سایر اشیاء ساخته شده از سیمان مورد مصرف برا ی سنگفرش68101920امارات متحده عربی27250200

...69072100عمان27350603 100622230 درصد5/0با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 

12250189000 درصد10ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از69072300امارات متحده عربی27450603

72071200چین27550100
بامقطع , کربنی%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن یافوالد

عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای دیگ
10755247



72071200چین27650800
بامقطع , کربنی%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن یافوالد

عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای دیگ
2584300

73102190عمان27750100
لیترکه با لحیم کردن یاپرس 50قوطیهای غیرمذکورباگنجایش کمترا ز

کردن بسته میشوند
157907800

6218017130سایر76151090امارات متحده عربی27810200

11892859464.ا بزا رهای دستی برای مصارف خانه دا ری82055100امارات متحده عربی27950200

84072100عمان28050100
احتراقی تناوبی یادوار ،خارج ا -موتورهای پیستونی درون سوز جرقه ای 

برا ی وسایط( outboard motors)زبدنه 
3086013700

84099190عمان28150100
ا -سایرا جزوقطعات منحصرا برا ی موتورهای پیستونی درون سوزجرقه ا ی 

حترا قی
3086013700

3086013700 وات7500 تا حداکثر 125بادزن توام شده با موتور برقی با قدرت بیش از 84145920عمان28250100

65007350- - ---سایر 84212190چین283

84248990عمان28450200
سایروسایل مکانیکی حتی دستی برا ی پاشیدن موادابگون یاپودر ،غیر 

مذکور درجای دیگر
300500

84362100امارات متحده عربی28550100
ماشین های جوجه کشی وجوجه پروری مصنوعی برای پرورش پرندگان 

خانگی
154862360

84381000آلمان28650100
بیسکویت سازی وماشین آالت , ماشین آالت نانوایی یانان شیرینی پزی

تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصوالت همانن
19501750

84771000عمان28750100
ماشین های قالب گیری تزریقی برا ی کارکردن روی کائوچو یا موا د 

پالستیکی یابرای ساختن محصوالت ازاین موا
3086013700

3086013700ماشین االت الستیک دراور84798950عمان28850100

85153190عمان28950100
سایرماشینهاودستگاههای جوشکاری فلزا ت باقوس ا لکتریکی تمام 

یاقسمتی خودکارغیرمذکوردرجای دیگر
3086013700

3086013700سایر بلندگوهاغیرمذکور در جای دیگر85182990عمان29050100

85309000امارات متحده عربی29150100
, ا جزا ء و قطعات تجهیزا ت برقی عالمت دا دن برا ی را ه آهن و غیره 

8530مشمول ردیف 
38331690



480160مبلهای چوبی ا زانواعی که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر میگیرند94034000امارات متحده عربی29250200

153005960سایر94036090عمان29350200

95069190کویت29450100
ژیمناستیک یاورزش ,سایرا شیاءوا دوا ت برا ی تمرینات عمومی فیزیکی

TRAD MILLباپهلوا نی بجز
104005860

96140000امارات متحده عربی29550300
پیپ وچوب سیگار یا سیگارت - شامل حقه ها )پیپ های استعمال دخانیات 

(وقطعات مربوطه
883480


