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

ناخالص

2071200عمان150200
, گوشت مرغ وخروس از نوع خانگی بریده نشده بصورت قطعات

یخ زده
2362524580

2324029160احشاء2071430ویتنام250100

2324029160احشاء2071430ویتنام3

3022900امارات متحده عربی450300
حلوا , تازه یا سردکرده باستثنای فلتان , سایر ماهیهای پهن 

کفشک ماهیان- ماهیان
9290551445000

3027900امارات متحده عربی550300
 ، 030271سایرماهیها، تازه یا سردکرده غیرمذکور در ردیفهای 

030272 ،030273 ،030274
4322019500

3028400امارات متحده عربی650200
باستثنای جگر  (.Dicen trarchus spp)ماهی سیباس 

ماهی ، تخم ماهی
1514511000

960026000سایر --3029900امارات متحده عربی750300

3032400امارات متحده عربی850300
 Pangasius spp. Silurus spp. Clarias)گربه ماهی 

spp. Lctalurus spp) یخ زده باستثنای جگر وتخم ماهی
5111067900

4019528300یخ زده باستثنای جگر وتخم ماهی (Anguilla spp)مارماهی 3032600مالزی950100

2508021100- -سایر 3033900سریالنکا1050100

5700047320- -سایر 3033900امارات متحده عربی1150100

11865497150سایر3034900تایلند1250100

3115627000سایر3034900امارات متحده عربی1350200

2851224860ـ ـ سایر3035900سریالنکا1450100

1526725100ـ ـ سایر3035900تایلند1550100

8251068983ـ ـ سایر3035900امارات متحده عربی1650200

3038400امارات متحده عربی1750200
یخ زده به غیراز جگر (.Dicentrarchus spp)ماهی سیباس 

وتخم ماهی
4433423000

3038900چین1850100
، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
4680028680

3038900مالزی1950100
، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
545457373283

3038900امارات متحده عربی2050300
، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
5110075480

3038900تایلند2150100
، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
400117349861

3038900بنگالدش2250100
، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
1685625840

3038900امارات متحده عربی2350200
، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
289895100776



3038900مالزی2450200
، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
4504527040

3038900امارات متحده عربی2550100
، 030382سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 

 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی030384، 030383
2886124830

6225054190سایر - -3039900مالزی2650100

10134485360سایر - -3039900تایلند2750100

8779946100(باستثنای ماهی آزا د و شاه ماهی)سایر ماهی های دودی 3054900سریالنکا2850100

3055900سریالنکا2950100
باستثنای ماهی )دودی نشده , سایر ماهی های خشک کرده 

(روغن 
2851224860

3061100امارات متحده عربی3050300
خرچنگ صخره ا ی و سایر خرچنگ های دریائی آب شیرین یا 

گونpanulirusگونه ،palinurusیخ زده ,خاردا ر 
337055487000

523225646000.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربی3150300

14327551685.سایر انواع میگو3061700عمان3250100

338040133630.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربی3350100

365812123260.سایر انواع میگو3061700امارات متحده عربی3450200

14049350860خرچنگ ها3063300امارات متحده عربی3550200

13260086060گربه ماهی و ماهی مرکب منجمد3074300تایلند3650100

3082900امارات متحده عربی3750300
 030821سایر توتیای دریایی از گونه های غیر مذکور در ردیف 

منجمد ، خشک شده ، نمک سود یا در آب نمک
2101024400

90009320سایر4021090عمان3850100

2510416970سایرپنیر هاکه در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد4069000امارات متحده عربی3950100

69000124000ـ ـ ـ تخم خوراکی4072110عمان4050200

449286460عسل طبیعی4090000عمان4150200

2539717110عسل طبیعی4090000مالزی4225200

1478856600(همچنین ریشه آنها)سایر نباتات زنده 6029090عمان4315200

35841210(Rosos)گل های رز6031100استرالیا4450100

4884320370(Rosos)گل های رز6031100امارات متحده عربی4550100

7626110420- ---سایر 6039000چین4650100

297456610- ---سایر 6039000امارات متحده عربی4750300

798340000تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربی4850200

1176322354تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000امارات متحده عربی4950200

550020000تازه یا سردکرده,سایر سیب زمینیها 7019000عمان5050200

2911841248400تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000امارات متحده عربی5150200

221725428390تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000عمان5250200

6350018000تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000امارات متحده عربی5350200

1235922000تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000عمان5450200

447821000تازه یا سردکرده, گوجه فرنگی7020000عمان5550100

8756102041765گوجه فرنگی زراعی7020010امارات متحده عربی5650300

358418460گوجه فرنگی زراعی7020010عمان5750300

63591212000گوجه فرنگی زراعی7020010عمان5850200

5644271385000گوجه فرنگی زراعی7020010امارات متحده عربی5950200

683120000گوجه فرنگی زراعی7020010امارات متحده عربی6050200

5398581251300گوجه فرنگی گلخانه ای7020020عمان6150200

3025364660گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی6250200



509316633گوجه فرنگی گلخانه ای7020020عمان6350200

18831964517656گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی6450200

341541863144گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی6550300

1155025150گوجه فرنگی گلخانه ای7020020امارات متحده عربی66503009

2442856640(cherry)گوجه فرنگی گیالسی 7020030امارات متحده عربی6750300

887341000پیازوموسیر7031000امارات متحده عربی6850200

232618000پیازوموسیر7031000عمان6950200

305325000پیاز7031010عمان7050200

158718000پیاز7031010امارات متحده عربی7150200

65522162110پیاز7031010امارات متحده عربی7250300

2770613110---موسیر 7031020امارات متحده عربی7350100

810017000سیر7032000امارات متحده عربی7450200

318460.761155311(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000عمان7550200

10012323680755(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربی7650200

1018633266(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000عمان7750200

711217000(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربی7850200

4710671620428(broccoli),گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربی7950300

7049000امارات متحده عربی8050200
تازه یا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
108993483420

7049000امارات متحده عربی8150300
تازه یا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
82466384360

7049000عمان8250200
تازه یا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
207673.76617328

7049000عمان8350200
تازه یا سرد ,و غیره ... کلم قمری ,کلم پیچ ,کلم قرمز و سفید 

کرده
509316633

46155157525تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربی8450300

344534415000تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100عمان8550200

14163137800تازه یا سردکرده, (ساالدی )کاهو کروی 7051100امارات متحده عربی8650200

1501157175ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900عمان8750200

399818830ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربی885020

823985.762921348ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900عمان8950200

10925604202461ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربی9050200

245571804590ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربی9150300

987632300ساالدی(باستثنای کاهو کروی )تازه یا سردکرده ,کاهو 7051900امارات متحده عربی9250200

460216500تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000امارات متحده عربی9350200

494618890تازه یا سرد کرده, شلغم , هویج 7061000عمان9450200

604723542تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کی همانند ...چغندر 7069000عمان9550200

962834633تازه یا سردکرده,ترب و ریشه های خورا کی همانند ...چغندر 7069000عمان9650200

730730790تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000امارات متحده عربی9750300

41189127249تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000عمان9850200

1730253500تازه یا سردکرده, خیاروخیارترشی7070000امارات متحده عربی9950200

7082000امارات متحده عربی10050200
،گونه phaselousتازه یا سردکرده گونه,لوبیا 

vigna_ x000D_
3443517500

7082000امارات متحده عربی10150300
،گونه phaselousتازه یا سردکرده گونه,لوبیا 

vigna_ x000D_
136190407180



7089000امارات متحده عربی10250200
که درجای دیگری ,تازه یا سردکرده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

مذکور یا مشمول نباشد
58549185400

7089000عمان10350200
که درجای دیگری ,تازه یا سردکرده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

مذکور یا مشمول نباشد
371620050

7089000امارات متحده عربی10450200
که درجای دیگری ,تازه یا سردکرده ,سایرسبزیجات غالفدا ر 

مذکور یا مشمول نباشد
374618000

119030328540تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربی10550300

45836118455تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربی10650200

158718000تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000امارات متحده عربی10750200

509316633تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان10850200

3139375567تازه یا سرد کرده, بادمجان 7093000عمان10950200

Pimenta3744141172520 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربی11050200

Pimenta181686.76617198 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000عمان11150200

Pimenta5121371544280 یاcapsicumفلفل فرنگی ا ز نوع 7096000امارات متحده عربی11250300

7099000امارات متحده عربی11350200
که درجای دیگری مذکور یا , تازه یا سردکرده , سایر سبزیجات 

مشمول نباشد
125393364900

1669854800کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی7099300امارات متحده عربی11450200

461220000کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی7099300عمان11550200

190966608865کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی7099300امارات متحده عربی11650300

7856492219900سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده7099900امارات متحده عربی11750200

151208453536سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده7099900عمان11850200

3245976000سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده7099900امارات متحده عربی11950300

1966423780محفوظ شده به طور موقت, سایر سبزیجات و مخلوط سبزیجات 7119000هلند12050100

742741800پیاز7122000امارات متحده عربی12150200

322813730تازه یا خشک کرده, بادا م با پوست 8021100هند12250100

4888530تازه یا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200امارات متحده عربی12350300

41563048350تازه یا خشک کرده, بادا م بدون پوست 8021200هند12450100

15037418360پسته با پوست8025100امارات متحده عربی12550600

35000050200پسته با پوست8025100تایوان12650100

13920020080پسته با پوست8025100امارات متحده عربی12750603

1384210208240پسته با پوست8025100هند12850100

34965050220پسته با پوست8025100چین12950100

648006380پسته بدون پوست8025200هند13050100

1009908100638پسته بدون پوست دوم8025210هند13150100

216002170پسته بدون پوست دوم8025210امارات متحده عربی13250100

15037418360مغز پسته بدون پوست دوم و خالل مغز پسته تازه یا خشک8025220امارات متحده عربی13350600

15037418360سایر8025290امارات متحده عربی13450600

1431838407خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010هند13550100

2536923500خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربی13650100

2419224000خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربی13750200

1096110800خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربی13850300

506155507715خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند13950100

128302117210خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040چین14050100

1697155430خرماشاهانی تازه یاخشک کرده8041050هند14150100

5641050240-- --سایر 8041090چین14250100

1388713700-- --سایر 8041090امارات متحده عربی14350200



665018590-- --سایر 8041090لهستان14450100

619511760-- --سایر 8041090هند14550100

2009531790ا نگور تازه8061000امارات متحده عربی14650300

55348175080ا نگور تازه8061000امارات متحده عربی14750200

1413058050ا نگور تازه8061000عمان14850200

2325421985(ا نگورخشک کرده  )تیزا بی دا نه دا ر8062020امارات متحده عربی14950300

2310022000(ا نگورخشک کرده  )تیزابی بی دا نه 8062030امارات متحده عربی15050300

277184181898(ا نگورخشک کرده  )ا نگوری بی دا نه 8062060امارات متحده عربی15150300

460938286562(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بی دا نه 8062070امارات متحده عربی15250300

3520024220(ا نگورخشک کرده  )کاشمری سبز بی دا نه 8062070امارات متحده عربی15350100

4780951504619تازه, هندوا نه 8071100عمان15450200

861644680تازه, هندوا نه 8071100بحرین15550100

514824000تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی15650200

3157701404724تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی15750300

9689182460346تازه, هندوا نه 8071100امارات متحده عربی15850200

158718000تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربی15950200

3589791274265تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربی16050300

2509491211113تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربی16150200

464220000تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان16250200

524819617تازه-خربزه وهماننده ان 8071900امارات متحده عربی16350200

325952.761131574تازه-خربزه وهماننده ان 8071900عمان16450200

3624984942تازه, سیب 8081000عمان16550200

1368234160تازه, سیب 8081000امارات متحده عربی16650300

2598435000گالبیها8083000عمان16750200

1330515690گالبیها8083000امارات متحده عربی16850300

138745219310تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربی16950300

5537467716تازه,زردآلو 8091000عمان17050200

4669147340تازه,زردآلو 8091000هند17150100

3110658912تازه,زردآلو 8091000امارات متحده عربی17250200

522917000گیالس تازه8092010عمان17350200

453617000گیالس تازه8092010امارات متحده عربی17450200

7090891337سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900امارات متحده عربی17550300

1516628596سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه8092900امارات متحده عربی17650200

82160178200تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000عمان17750200

98928146938تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربی17850300

805124000تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000عمان1795020

158369380339تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000امارات متحده عربی18050200

1017017000تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000عمان18150200

6696275872تازه,همچنین شلیل و شفتالو ,هلو 8093000هند18250100

2270223012تازه, آلو و گوجه 8094000هند18350100

1567037000تازه, آلو و گوجه 8094000عمان18450200

2157228000تازه, آلو و گوجه 8094000امارات متحده عربی18550200

1419716375انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشهای تازه8103000عمان18650200

1474029627عناب ---8109030هند18750100

460216500توت فرنگی یخ زده8111000امارات متحده عربی18850200



8119000امارات متحده عربی18950300
که در جای , یخ زده , سایر میوه ها و میوه های سخت پوست 

دیگری مذکور یا مشمول نباشد
14400052200

8121000امارات متحده عربی19050200
که بهمان حالت ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

بالفاصله قابل خوردن نباشند
186105199900

8121000امارات متحده عربی191502000
که بهمان حالت ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

بالفاصله قابل خوردن نباشند
764620000

8121000هند19250100
که بهمان حالت ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

بالفاصله قابل خوردن نباشند
5240554520

8121000عمان19350200
که بهمان حالت ,محفوظ شده بطور موقت ,گیالس و آلبالو 

بالفاصله قابل خوردن نباشند
1681416000

6555638500خشک کرده,آلو 8132000هند19450100

9093190امارات متحده عربی19550300
تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده 

برای غیرخرده فروشی
14000050200

10063000امارات متحده عربی19650600
برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا 

براق شده
66135089

11029090امارات متحده عربی19750100
سایر ارد غالت غیر از ارد گندم یا ارد مخلوط گندم وچاودار 

(meslin) ارد چاودار ، ارد ذرت ،
2510416970

2770613110دا نه خردل12075000امارات متحده عربی19850100

144003200گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091تایوان19950100

573054210(تلخ و شیرین  )آنغوزه 13019020هند20050100

13019090امارات متحده عربی20150100
سایرگم الك ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین 

ها بصورت طبیعی غیر مذکور
16664050146

13023900امارات متحده عربی20250100
مشتق ا ز محصوالت نباتی , لعاب ها و موا د غلیظ کننده 

غیرمذکور یا مشمول درجای دیگر
2034024180

4309523460سایر15029090عمان20310200

16041400امارات متحده عربی20450300
بااستثنای )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهی تن 

(قیمه شده 
8527223074

16041400امارات متحده عربی20550100
بااستثنای )لیستائو بونیت , فرآورده ها و کنسروهای ماهی تن 

(قیمه شده 
2510416970

18069000عمان20650100
میله , تخته, به صورت غیرا زبلوك,حاوی کاکائو, غیره, شکالت

غیرمذکوردرجای دیگر, یاقلم
2488824757

1420022000پرنشده, خمیرهای غذائی پخته نشده حاوی تخم مرغ 19021100عمان20750200

19041000امارات متحده عربی20850300
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا دن بدست 

آمده باشند
1619713572

19041000عمان20950100
فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دا دن بدست 

آمده باشند
26882688

2220022069ویفل ها و ویفرها19053200عمان21050100

19059090عمان21150100
خمیربرا ی الك ومهروخمیرهای خشک ,فطیر, غیره,سایرنان ها

کرده آرد غیرمذکوردرجای دیگر
2220022069

20019000مالزی21250100
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا 

محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخی
1350716350

20019000امارات متحده عربی21350300
سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا 

محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخی
1788512870

20021000عمان21450200
محفوظ شده در , کامل یا به صورت قطعه قطعه ,گوجه فرنگی

و غیره, سرکه 
1050022470

20021000امارات متحده عربی21550200
محفوظ شده در , کامل یا به صورت قطعه قطعه ,گوجه فرنگی

و غیره, سرکه 
1611844000



7974281105630رب گوجه فرنگی20029010امارات متحده عربی21650100

551600119190رب گوجه فرنگی20029010ایتالیا21750100

1788512870یخ نزده, محفوظ شده به جز در سرکه یا درجوهر سرکه , زیتون 20057000امارات متحده عربی21850300

1350716350یخ نزده, محفوظ شده به جز در سرکه یا درجوهر سرکه , زیتون 20057000مالزی21950100

20058000امارات متحده عربی22050200
محفوظ شده به جز در سرکه یا در جوهر سرکه , ذرت شیرین 

یادرقند یخ نزده
478310000

2229120371سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو20059900امارات متحده عربی22150300

21069090امارات متحده عربی22250300
سایرفرآورده های غذا یی که در جای دیگر مذکور یا مشمول 

نباشد
3050447550

22021000امارات متحده عربی22350200
که به آن , (همچنین آبهای معدنی و گازدا ر شده )آب 

ا فزوده شده باشد,... شیرین کننده ,قند
1820025263

25010010امارات متحده عربی22450300
ا زجمله نمک آماده برا ی سرسفره ونمک تقلیب )نمک معمولی

(شده 
22102505144

25010020هند22550100
برا ی تهیه (جدا سازی سدیم ا ز کلر)نمک برا ی تغییرشیمیایی

سایرموا د
2131106830

506214544(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی25010030هند22650100

949404619863(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی25010030هند22750100

514671241640(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی25010030امارات متحده عربی22850300

8437(شامل خالص شده )نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی25010030امارات متحده عربی22950100

14219712198سایر نمکهاوکلرورسدیم خالص غیرمذکورباآب دریا25010090هند23050100

2120106000سایر نمکهاوکلرورسدیم خالص غیرمذکورباآب دریا25010090هند23150100

2994002960000کائولن25070010امارات متحده عربی23250100

12448296400کائولن25070010هند23350100

48240607000بنتونیت25081000امارات متحده عربی23450300

27880سولفاتهای باریم طبیعی آسیاب نشده25111090امارات متحده عربی23550300

25151100عمان23650200
سنگهای مرمر و سنگهای ترا ورتن کارنشده یا ناهموا ری گرفته 

شده
28675409640

330546810مرمریت25151190اسپانیا23750100

38106544374مرمریت25151190عمان23850100

8730000ریگ های صاف وسنگ چخماق, ریگ, قلوه سنگ25171010امارات متحده عربی23950300

25171090امارات متحده عربی24050200
سایرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی 

سنگ ریزی راهها سایر باالست ها
1050001897559

25171090امارات متحده عربی24150100
سایرسنگهای خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی 

سنگ ریزی راهها سایر باالست ها
75000

630001798327و پودر سنگ مرمر, (granules)دا نه دا نه ها 25174100امارات متحده عربی24250100

25174900امارات متحده عربی24350100
ترا شه ها و پودرسنگ ها , (granules)دا نه دا نه ها

(باستثنای مرمر)
2815003787899

39495دولومی تکلیس یاتفته شده25182000عمان24450200

31655ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000قطر24550300

208575ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000قطر24650100

52720ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی24750300

83019ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی24850100

3595ا نیدریت ;سنگ گچ 25201000امارات متحده عربی249

12804گچ ساختمان25202000قطر25050300

66255240گچ ساختمان25202000هند25150100



688395746730گچ ساختمان25202000امارات متحده عربی25250300

10604212070سیمان پورتلند سفید25232100عمان25345303

1188171309670سیمان پورتلند سفید25232100امارات متحده عربی25450300

7587276250(باستثنای سفید)سایر سیمان پورتلند25232900هند25550100

106020017250465فلدسپار25291000امارات متحده عربی25650100

87650000پرلیت25301010هند257

28993828370سلستیت25309030چین25850100

229854694کربنات کلسیم28365000هند25950100

33079090آلمان26050100
 لغایت 33071000سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیفهای 

33079010
1098311240

4062840مالطها و بتون های غیرنسوز38245000هند26150100

1910231640926مالطها و بتون های غیرنسوز38245000عمان26250200

15401420سایر - - -39231090امارات متحده عربی26350300

39232190امارات متحده عربی26450300
کیسه ا , کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون0سایرکیسه 

الیه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن5سپتیک 
41123037

39249000امارات متحده عربی26550100
ا ز , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست 

موا د پالستیکی
2842425150

39249000عمان26650100
ا ز , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست 

موا د پالستیکی
67435840

39249000امارات متحده عربی26750300
ا ز , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست 

موا د پالستیکی
1817215560

39249000عمان26815203
ا ز , لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست 

موا د پالستیکی
42623875

39259000امارات متحده عربی26950100
ا ز موا ,سایرلوا زم برای ساختمان که درجای دیگرمذکور نباشد 

د پالستیکی
42023930

39262010ترکیه27010200
لباس ومتفرغات لباس همچنین انواع دستکش جهت مصارف 

پزشکی ازموادپالستیکی
2880042600

120004800سایر44189900عمان27150200

95109420-سایر---44199090امارات متحده عربی27250300

46019900امارات متحده عربی27350300
بسته شده بهم بصورت , بافته هاوا شیاءهمانندا زموا دقابل بافت

,رشته های موا زی یابافته شده
1552

48059390قطر27450300
سایر کاغذها ومقوا های قشرنزده و ا ندود نشده غیرمذکوربوزن 

225gیا بیشتر
291

49025380سایر48192090امارات متحده عربی27550300

79728160چاپ شده, ا نوا ع برچسب ا زکاغذ یامقوا 48211000امارات متحده عربی27650300

291687173کف پوش از سایر مواد نسجی57029990امارات متحده عربی27750300

57039000عمان27850200
که درجای ,ا زسایرموا دنسجی, کف پوش های منگوله باف

.دیگرگفته نشده
1601120500

57039000عمان27950100
که درجای ,ا زسایرموا دنسجی, کف پوش های منگوله باف

.دیگرگفته نشده
13575019550

56034527522785 یا 5602لباس دوخته ومهیاازپارچه های مشمول شماره 62101000عمان28050200

62144000امارات متحده عربی28150300
مقنعه , چادروروسری, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعی
864006200

62149000امارات متحده عربی28250300
ا ...چادروروسری و, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال

زسایرموا دنسجی غیرمذکوردرجای دیگر
777605800

95109420-- --سایر63041190امارات متحده عربی28350300



64039900عمان28450100
که قوزك ,کفش باتخت کائوچویاپالستیک ورویه ا زچرم طبیعی

.پارا نمیپوشاند
58503980

1639895870سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100کویت28550100

189213000سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربی28650300

920047600سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100بحرین28750100

29913130120سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100استرالیا28850100

49856266386سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربی28950200

1933086520سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100عمان29050100

68022900امارات متحده عربی29150100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
953248460

68022900عمان29250200
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
23216143813

68022900عمان29350100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
2138291840

68022900امارات متحده عربی29450200
سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته 

شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودا
68430364500

683750080---سایر 68029190کره جنوبی29550100

27898155130---سایر 68029190عمان29650100

68029310عمان29750100
سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده 

کاری و حکاکی نشده
175025330

68029310عمان2985020
سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده 

کاری و حکاکی نشده
23216143813

68029310عمان29950200
سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده 

کاری و حکاکی نشده
8883131400

68029910عمان3005020
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکی نشده
23216143813

68029910قطر30150100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکی نشده
395426510

68029910کانادا30250100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکی نشده
270018415

68029910عمان30350200
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکی نشده
1601120500

68029910امارات متحده عربی30450200
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکی نشده
71785433224

68029910کویت30550100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکی نشده
24672164780

68029910امارات متحده عربی30650100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکی نشده
28940199490

68029910استرالیا307
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکی نشده
29913130120

68029910اسپانیا30850100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکی نشده
330546810

68029910عمان30950100
شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده . سنگهای صیقل دا ده شده

کاری و حکاکی نشده
28064183946

68029990امارات متحده عربی31050100
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکی نشده
26017144370



68029990امارات متحده عربی31150200
سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار 

شده اما کنده کاری وحکاکی نشده
285119010

68042290امارات متحده عربی31250100
سایرسنگهای آسیاب وسنگهای سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا 

زساینده های فشرده شده غیرمذکوردرجای دیگر
130025060

68091900امارات متحده عربی31350300
صفحه ،ورق وهمانندا زگچ یا از ترکیباتی که اساس آنها ,لوحه

که درجای دیگرگفته نشده,گچ باشد تزئیین نشده
180025500

69029090عمان31450200
سایر آجر بلوك چهارگوش ومحصوالت ساختمانی سرامیکی 

همانند نسوز غیرمذکور درجای دیگر
1910231640926

69072200عمان31550603
 10 درصد و حداکثر 5/0ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 

درصد
4419460

248312070سایر69074090عمان31650100

350025320سایر69074090امارات متحده عربی31750300

70051010عمان31850200
شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده دا را ی الیه 

جاذب یاپوشش مانع ا ز ا نعکاس
1910231640926

70051090امارات متحده عربی31950200
شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای 

 میلیمتر4.5بیشتر ا ز 
18899120920

70052990عمان320
سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده 

غیرمذکوردرجای دیگر
1910231640926

70052990عمان32150200
سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده 

غیرمذکوردرجای دیگر
1910231640926

70099100عمان32250200
باستثناءآینه های عقب بین برا )آینه های شیشه ا ی قاب نشده 

(ی وسائطنقلیه زمینی
1910231640926

70134990عمان32350100
سایر ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضریب انبساط 

 هرکلوین ودریک محدوده ح0.000005خطی نه بیش از 
1265023180

72071200چین32450800
, کربنی%25دا را ی کمترا ز,محصوالت نیمه تمام ا زآهن یافوالد

بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای دیگ
14661920

28941634.7سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فوالد غیرمذکوردرجای دیگر73269090امارات متحده عربی32560100

840250.ا زآلومینیوم, پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در ,در76101000امارات متحده عربی32650200

87503700سایر76151090امارات متحده عربی32750300

upvc1900016660یراق ها،اتصاالت واشیاء همانند برای دروپنجره دوجداره83024110عمان32850100

84369100امارات متحده عربی32950300
ا جزاء وقطعات ماشین آالت ودستگاههای پرورش طیور یا 

جوجه کشی وجوجه پروری
1397013600

84381000امارات متحده عربی33050200
بیسکویت سازی , ماشین آالت نانوایی یانان شیرینی پزی

وماشین آالت تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصوالت همانن
161004700

84381000عمان33150100
بیسکویت سازی , ماشین آالت نانوایی یانان شیرینی پزی

وماشین آالت تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصوالت همانن
290854160

87087029امارات متحده عربی33250100
قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری، 

سوا ری کار،وا نت وترا کتور
2400020590

87089929امارات متحده عربی33350100
ا جزا وقطعات کمک فنر ،بغیرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری، 

سوا ری کار،وا نت و ترا کتورکشاورزی
1720016310

16572022880نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبی ،رویه نشده94016900عمان33450100

94031000امارات متحده عربی33550100
مبلهای فلزی ا زا نواعی که در دفاتر کار مورد استفاده 

قرارمیگیرند
190705580

90001030سایر---94035090عمان33650100



1601120500سایر94036090عمان33750200

94042100عمان33850100
تشک ا زکائوچوی ا سفنجی یا از مواد پالستیکی اسفنجی، با یا 

بدون روپوش
576549020

52503680-----سایر 95030019امارات متحده عربی33950100

95069190کویت34050100
ژیمناستیک ,سایرا شیاءوا دوا ت برا ی تمرینات عمومی فیزیکی

TRAD MILLیاورزش باپهلوا نی بجز
3381216720

96140000امارات متحده عربی34150300
پیپ وچوب - شامل حقه ها )پیپ های استعمال دخانیات 

(سیگار یا سیگارت وقطعات مربوطه
92046584


