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جمع کل وزن جمع ارزش دالرینام فارسی کاالکد HSكشور مقصد کاالکد گمرکیرديف

ناخالص
443810959610احشاء2071430ويتنام150100
2071490ويتنام250100

سایر قطعات و ا حشاء خورا کی یخ 
زده مرغ و خروس از نوع خانگی به 

غيرا ز خميرآن
3010089440

سایر خانوا ده ماهی آزا د و قزل آال 3021900امارات متحده عربي350300
211550348000(باستثنای 030211و030212)

3022900امارات متحده عربي450300
سایر ماهيهای پهن , تازه یا 

سردکرده باستثنای فلتان , حلوا 
ماهيان- کفشک ماهيان

78598134000

3032400تايلند550100
 .Pangasius spp) گربه ماهی

 .Silurus spp. Clarias spp
Lctalurus spp) یخ زده باستثنای 

جگر وتخم ماهی
4695651080

مارماهی (Anguilla spp) یخ زده 3032600چين650100
1820027400باستثنای جگر وتخم ماهی

55425102375ساير - -3033900تايلند750100
2917680ساير - -3033900انگلستان850200
4097042150سایر3034900سريالنکا950100
3465082030ـ ـ سایر3035900تايلند1050100

3038900چين1150100
سایر سگ ماهی ها و كوسه ها 

غير مذكور در ردیف 030382، 
030383، 030384 یخ زده به غير از 

جگر وتخم ماهی
21768781957702

3038900امارات متحده عربي1250200
سایر سگ ماهی ها و كوسه ها 

غير مذكور در ردیف 030382، 
030383، 030384 یخ زده به غير از 

جگر وتخم ماهی
5078251276

3038900تايلند1350100
سایر سگ ماهی ها و كوسه ها 

غير مذكور در ردیف 030382، 
030383، 030384 یخ زده به غير از 

جگر وتخم ماهی
1080026500

3038900چين1450100
سایر سگ ماهی ها و كوسه ها 

غير مذكور در ردیف 030382، 
030383، 030384 یخ زده به غير از 

جگر وتخم ماهی
218400197720

3038900مالزي1550100
سایر سگ ماهی ها و كوسه ها 

غير مذكور در ردیف 030382، 
030383، 030384 یخ زده به غير از 

جگر وتخم ماهی
1325028090

3038900عمان1650200
سایر سگ ماهی ها و كوسه ها 

غير مذكور در ردیف 030382، 
030383، 030384 یخ زده به غير از 

جگر وتخم ماهی
3000027000

3038900تايلند1750100
سایر سگ ماهی ها و كوسه ها 

غير مذكور در ردیف 030382، 
030383، 030384 یخ زده به غير از 

جگر وتخم ماهی
161180214210

3055900امارات متحده عربي1850300
سایر ماهی های خشک کرده , 
دودی نشده (باستثنای ماهی 

روغن )
45108

1145726583834سایر انواع ميگو.3061700چين1950100
13838469523سایر انواع ميگو.3061700عمان2050200
7536054400سایر انواع ميگو.3061700مالزي2150100
6745226000سایر انواع ميگو.3061700امارات متحده عربي22500200
1209251496840سایر انواع ميگو.3061700امارات متحده عربي2350200
3768027200سایر انواع ميگو.3061700عمان2450100
12250058586سایر انواع ميگو.3061700روسيه2545100
570827482000سایر انواع ميگو.3061700امارات متحده عربي2650300
290148482000خرچنگ ها3063300امارات متحده عربي2750300



788236384035گربه ماهي و ماهي مرکب منجمد3074300چين2850100
5500026140گربه ماهي و ماهي مرکب منجمد3074300مالزي2950100

4039090عمان3050100
دوغ, شير وخامه بسته بندی شده 
کفير و سایر شيرهاوخامه ها ی 
تخميرشده... به استثنای تغذیه 

کودکان ش
3439234580

سایرپنير هاکه در جای دیگری 4069000امارات متحده عربي3150200
2394015000مذکور یا مشمول نباشد

5040000هنگ کنگ3250100
روده, بادکنک وشکمبه حيوا نات 

غيرا زماهی,تازه, سردکرده, 
...یادودی, کامل یاقطعه

3456029080

سایر نباتات زنده (همچنين ریشه 6029090امارات متحده عربي3320306
394628200آنها)

سایر نباتات زنده (همچنين ریشه 6029090عمان3420306
380017545آنها)

سایر نباتات زنده (همچنين ریشه 6029090عمان3515200
830018200آنها)

6042020امارات متحده عربي3650300
سایر اجزاء نباتات بدون گل وغنچه 
 (Lichens) گل وعلف ، خزه ودواله
تازه به استثنای الكی بامبو وبرگ 

های زنبق
868445

94663540195سایر سيب زمينيها ,تازه یا سردکرده7019000امارات متحده عربي3750300
56206335660سایر سيب زمينيها ,تازه یا سردکرده7019000عمان3850200
55359264235سایر سيب زمينيها ,تازه یا سردکرده7019000امارات متحده عربي3950200
154351356300گوجه فرنگی, تازه یا سردکرده7020000امارات متحده عربي4050200
55938134527گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي4150200
36792127095گوجه فرنگي زراعي7020010عمان4250200
5607151666375گوجه فرنگي زراعي7020010امارات متحده عربي4350300
1033021550گوجه فرنگي گلخانه اي7020020عمان4450300
3279371290گوجه فرنگي گلخانه اي7020020امارات متحده عربي4515501
1736660660گوجه فرنگي گلخانه اي7020020عمان4650200
7336381996020گوجه فرنگي گلخانه اي7020020امارات متحده عربي4750300
10541912625944گوجه فرنگي گلخانه اي7020020امارات متحده عربي4850200
127415746016پياز7031010عمان4950200
531722910پياز7031010عمان5050300
14125113700پياز7031010امارات متحده عربي5150200
63151269875پياز7031010امارات متحده عربي5250300
272720220پياز7031010امارات متحده عربي5350100
5270.91154موسير ---7031020امارات متحده عربي5450300
گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000عمان5550300

(broccoli),636234680
گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربي5650200

(broccoli),81848407800
گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000امارات متحده عربي5750300

(broccoli),4055871642029
گل کلم و گل کلم بروکولی 7041000عمان5850200

(broccoli),39354154655
1740356495کلم بروکسل , تازه یا سردکرده7042000عمان5950200
کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم 7049000امارات متحده عربي6050300

2146021068200قمری ... و غيره ,تازه یا سرد کرده

کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم 7049000عمان6150300
255720700قمری ... و غيره ,تازه یا سرد کرده



کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم 7049000امارات متحده عربي6250200
39562245203قمری ... و غيره ,تازه یا سرد کرده

کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم 7049000عمان6350200
66876286505قمری ... و غيره ,تازه یا سرد کرده

کاهو کروی (ساالدی ) ,تازه یا 7051100عمان6450200
1740356495سردکرده

کاهو کروی (ساالدی ) ,تازه یا 7051100امارات متحده عربي6550200
1492549000سردکرده

کاهو کروی (ساالدی ) ,تازه یا 7051100امارات متحده عربي6650300
49823240578سردکرده

کاهو ,تازه یا سردکرده (باستثنای 7051900امارات متحده عربي6750200
72549383500کاهو کروی )ساالدی

کاهو ,تازه یا سردکرده (باستثنای 7051900عمان6850300
1368634000کاهو کروی )ساالدی

کاهو ,تازه یا سردکرده (باستثنای 7051900عمان6950200
36964123330کاهو کروی )ساالدی

کاهو ,تازه یا سردکرده (باستثنای 7051900امارات متحده عربي7050300
6749072963615کاهو کروی )ساالدی

34559160255هویج , شلغم , تازه یا سرد کرده7061000عمان7150200
356724710هویج , شلغم , تازه یا سرد کرده7061000عمان7250300
316418000هویج , شلغم , تازه یا سرد کرده7061000امارات متحده عربي7350200
30693161125هویج , شلغم , تازه یا سرد کرده7061000امارات متحده عربي7450300

چغندر ...ترب و ریشه های خورا کی 7069000امارات متحده عربي7550300
19543101313همانند ,تازه یا سردکرده

چغندر ...ترب و ریشه های خورا کی 7069000عمان7650200
36889175470همانند ,تازه یا سردکرده

53830183127خياروخيارترشی, تازه یا سردکرده7070000امارات متحده عربي7750200
1281772100خياروخيارترشی, تازه یا سردکرده7070000عمان7850200
48581208581خياروخيارترشی, تازه یا سردکرده7070000امارات متحده عربي7950300
729218000بادمجان , تازه یا سرد کرده7093000امارات متحده عربي8050200
28545133060بادمجان , تازه یا سرد کرده7093000عمان8150200
کرفس به غيرازکرفس غده دار , تازه 7094000امارات متحده عربي8250200

1204936800یا سردکرده
کرفس به غيرازکرفس غده دار , تازه 7094000عمان8350200

2036671495یا سردکرده
کرفس به غيرازکرفس غده دار , تازه 7094000امارات متحده عربي8450300

1057650725یا سردکرده
کرفس به غيرازکرفس غده دار , تازه 7094000عمان8550300

958134000یا سردکرده
قارچ , تازه یاسردکرده ا ز نوع ا 7095100امارات متحده عربي8650200

( Agaricus) 22349700گاریکوس
فلفل فرنگی ا ز نوع capsicum 7096000عمان8750200

Pimenta92689434005یا
فلفل فرنگی ا ز نوع capsicum 7096000امارات متحده عربي8850300

Pimenta3478311278133یا
فلفل فرنگی ا ز نوع capsicum 7096000امارات متحده عربي8950200

Pimenta266664818656یا
فلفل فرنگی ا ز نوع capsicum 7096000عمان9050300

Pimenta362516000یا
كدوهای حلوایی، كدو و كدوهای 7099300امارات متحده عربي9150300

53002211995مسمایی
كدوهای حلوایی، كدو و كدوهای 7099300امارات متحده عربي9250200

1205939000مسمایی



3796317178مخلوط سبزیجات , یخ زده7109000امارات متحده عربي9350300
خيار و خيارترشی (خيارریز) ,محفوظ 7114000امارات متحده عربي9450300

2317246900شده به طور موقت
بادا م بدون پوست , تازه یا خشک 8021200هند9550100

23482527880کرده
بادا م بدون پوست , تازه یا خشک 8021200امارات متحده عربي9650300

5270.91154کرده
16250025100پسته با پوست8025100هند9750601
545000100400پسته با پوست8025100چين9850100
16264816114پسته بدون پوست دوم8025210هند9950601
684018980خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010ژاپن10050100
1934421630خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010آفريقاي جنوبي10150100
100800261200خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010امارات متحده عربي10250300
37651106760خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده8041010هند10350100
521558665245خرماکبکاب تازه یاخشک کرده8041020هند10450100
4480015560خرماپياروم تازه یاخشک کرده8041030مالزي10550100
951040319064خرماپياروم تازه یاخشک کرده8041030امارات متحده عربي10650300
7939225810خرماپياروم تازه یاخشک کرده8041030امارات متحده عربي10750200
2892452670کلوته8041035هند10850100
32876273229771خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040هند10950100
185367179250خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربي11050200
533251518940خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040اندونزي11150100
2036022697خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040سنگاپور11250100
459910449156خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040مالزي11350100
12354901259225خرمامضافتی تازه یاخشک کرده8041040امارات متحده عربي11450300
7685072401216خرماشاهانی تازه یاخشک کرده8041050هند11550100
91101226100خرماشاهانی تازه یاخشک کرده8041050امارات متحده عربي11650300
2682926340ساير -- --8041090هند11750100
2125656751260انجير خشک8042010چين11850100
13888845770انجير خشک8042010هند11950100
50392365انجير خشک8042010امارات متحده عربي12050300
5996021600ساير ----8042090هند12150100
607419250پرتقال , تازه یا خشک کرده8051000عمان12250200
882343000ساير---8055090عمان12350200
8059000عمان12450200

سایر مرکبات , تازه یا خشک کرده , 
که درجای دیگری مذکور یا مشمول 

نباشد
607419250

549815500ا نگور تازه8061000امارات متحده عربي12550200
تيزابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده 8062030سريالنکا12615503

(6600062400
تيزابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده 8062030تايلند12750100

(2145020500
آفتابی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده 8062050تايلند12850100

(4510043050
ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک 8062060امارات متحده عربي12950300

384016253784کرده )
کاشمری سبز بی دا نه ( ا 8062070امارات متحده عربي13050300

6645342056نگورخشک کرده )
24963110000هندوا نه , تازه8071100امارات متحده عربي13150200
1003120000هندوا نه , تازه8071100عمان13250200
1004047000هندوا نه , تازه8071100امارات متحده عربي13350300
1913640000خربزه وهماننده ان -تازه8071900امارات متحده عربي13450200
56042281585خربزه وهماننده ان -تازه8071900امارات متحده عربي13550300



26033549197241سيب , تازه8081000هند13650100
4259941235371سيب , تازه8081000امارات متحده عربي13750200
96054317333سيب , تازه8081000عمان13850200
787522700سيب , تازه8081000عمان13945301
193454786450سيب , تازه8081000عمان14050300
161586689500سيب , تازه8081000هند14130200
732720720سيب , تازه8081000امارات متحده عربي14250100
15374815982301سيب , تازه8081000امارات متحده عربي14350300
115057320600سيب , تازه8081000امارات متحده عربي14430200
1504444304سيب , تازه8081000هند14550200
1689247720سيب , تازه8081000هند14650100
1686447990سيب , تازه8081000هند14750300
66700123370کيوی, تازه8105000هند14820306
223005538314کيوی, تازه8105000عمان14950200
438403904769کيوی, تازه8105000امارات متحده عربي15050200
2684056500کيوی, تازه8105000عمان15150300
2523045900کيوی, تازه8105000امارات متحده عربي15250100
68510124479کيوی, تازه8105000هند15350100
189926409239کيوی, تازه8105000امارات متحده عربي15450300
5908571179565کيوی, تازه8105000امارات متحده عربي15520306
1351424115کيوی, تازه8105000امارات متحده عربي15620200
2064240000خرمالوها8107000امارات متحده عربي15750200
1056946000خرمالوها8107000عمان15850300
2880075500انار تازه8109010عمان15950300
936021165انار تازه8109010عمان16050200
1803757040انار تازه8109010امارات متحده عربي16150300
10801260زرشک تازه8109020امارات متحده عربي16250300
1000020100عناب ---8109030هند16360100

8109050امارات متحده عربي16450300
ميوه نسترن، ميوه پنج انگشت ، 

ميوه آقطي (کشمش کولي)، ميوه 
محلب، هندوانه ابوجهل، ميوه ناخنک

998485

18750065770آلو ,خشک کرده8132000امارات متحده عربي16550300
570000202860آلو ,خشک کرده8132000هند16650100
8134000امارات متحده عربي16750300

سایر ميوه های خشک کرده که 
درجای دیگری مذکور یا مشمول 

نباشند
459510

9092290امارات متحده عربي16850300
تخم گشنيز خرد شده وسابيده 
شده در بسته بندی آماده برای 

غيرخرده فروشی
6756883221

9109921امارات متحده عربي16950300
آویشن وبرگ غار به صورت کوبيده 

دربسته بندی های غير خرده 
فروشی .

5270.91154

ذرت بسته بندی شده به هرشکل 10059010امارات متحده عربي17050300
3796317178.حالت وميزان .

27504100اسپند - - -12119025امارات متحده عربي17150300
59072810نعناع ---12119030امارات متحده عربي17250300
10600.93664گل خشک وگلبرگ تازه محمدی12119091امارات متحده عربي17350300
50392365سایر12119099امارات متحده عربي17450300
116779700ساير12122990امارات متحده عربي17550300
291145تخم (دانه) کدو مصرف آجيلی12129910امارات متحده عربي17650300
50392365رز چيني (چاي ترش) ---12129940امارات متحده عربي17750300
16947.910854ساير ---12129990امارات متحده عربي17850300



628994210آنغوزه ( تلخ و شيرین )13019020هند17950100
8020.95254حنابه غيراز عصاره آن .14049010امارات متحده عربي18050300
16041400امارات متحده عربي18150300

فرآورده ها و کنسروهای ماهی تن 
, ليستائو بونيت (بااستثنای قيمه 

شده )
9491135849

16041400عمان18250200
فرآورده ها و کنسروهای ماهی تن 
, ليستائو بونيت (بااستثنای قيمه 

شده )
132643883

شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا 17023010عمان18350100
524713130ت غير تزریقی .

آدا مس قمی پوشيده شده ازقند 17041000بحرين18450100
1713516450وشکر .

3796317178سوهان17049010امارات متحده عربي18550300
3796317178گز ---17049020امارات متحده عربي18650300
7162068091.2ساير17049090امارات متحده عربي18750300
1713516450ساير17049090بحرين18850100
18069000عمان18950200

شکالت, غيره, حاوي کاکائو,به 
صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله 
ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر

9536017500
2899921044ساير ---19021900امارات متحده عربي19050300
19041000تانزانيا19150100

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

باشند
2581723160

19041000امارات متحده عربي19250300
فرآورده های غالت که با عمل پف 
کردن یا تفت دا دن بدست آمده 

باشند
13381415

19041000امارات متحده عربي19350200
فرآورده های غالت که با عمل پف 
کردن یا تفت دا دن بدست آمده 

باشند
36802120

نان خشک و ترد( crispbread ) 19051000امارات متحده عربي19450100
83644090موسوم به کنکه بروت

بيسکویت هایی که به آنها موا د 19053100امارات متحده عربي19550300
32945454شيرین کننده ا فزوده ا ند

2899921044ویفل ها و ویفرها19053200امارات متحده عربي19650300
خيار و خيارریز (خيارترشی) ,محفوظ 20011000بحرين19750100

1798520390شده در سرکه یا در جوهرسرکه

خيار و خيارریز (خيارترشی) ,محفوظ 20011000امارات متحده عربي19850300
8617986738.6شده در سرکه یا در جوهرسرکه

20019000امارات متحده عربي19950300
سایر سبزیجات ، ميوه ها وسایر 
اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا 
محفوظ شده در سرکه یا جوهر 

سرکه بغير ازخی
109781177457.2

4408537919رب گوجه فرنگی20029010امارات متحده عربي20050300
20029090بحرين20150100

گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده 
غيرمذکور درجای دیگر بجزدرسرکه 

یادرجوهر سرکه
1798520390

20041000امارات متحده عربي20250300
سيب زمينی,محفوظ شده به 

جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده 
(باستثنای محصوالت شماره 2006)

3796317178

20054000امارات متحده عربي20350300
نخودفرنگی, محفوظ شده به جز 

درسرکه یا جوهر سرکه, یادرقند یخ 
نزده

11599684176

20055100امارات متحده عربي20450300
لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه 

)محفوظ شده به جزدرسرکه 
یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده

5799842088

ساير سبزيجات ومخلوطهاي 20059900امارات متحده عربي20550300
4060825007سبزيجات بغير از جوانه بامبو

ساير سبزيجات ومخلوطهاي 20059900عمان20650200
132643883سبزيجات بغير از جوانه بامبو

7202086680ساير --- --20079990امارات متحده عربي20750300
1713516450ساير --- --20079990بحرين20850100



160508570بادا م زمينی ,محفوظ شده20081100امارات متحده عربي20950300
آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایی 20093900بحرين21050100

1713516450با مقياس بریکس بيش ا ز 20

20099000بحرين21150100
مخلوط آب ميوه وسبزیجات ، 

تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده 
نشده باشد

1798520390

فرآورده های غذا ئی مرکب 21042000امارات متحده عربي21250300
72532748هموژنيزه

سایرفرآورده های غذا یی که در 21069090بحرين21350100
1713516450جای دیگر مذکور یا مشمول نباشد

سایرفرآورده های غذا یی که در 21069090امارات متحده عربي21450300
59854104.6جای دیگر مذکور یا مشمول نباشد

22021000امارات متحده عربي21550200
آب (همچنين آبهای معدنی و گازدا ر 
شده ) ,که به آن قند,شيرین کننده 

... ,ا فزوده شده باشد
2194645635

115134سایر--------22029990امارات متحده عربي21650300
23011000امارات متحده عربي21750300

آرد, زبره و حبه, ا زگوشت, 
نامناسب برا ی خورا ک ا نسان, 

تفاله چربيهای حيوا نی
126075429600

875025420فرآورده های غذائی برا ی ميگو23099010مالزي21850100
نمک معمولی(ا زجمله نمک آماده 25010010عمان21950200

20908954070برا ی سرسفره ونمک تقليب شده )

نمک معمولی(ا زجمله نمک آماده 25010010امارات متحده عربي22050300
539122461650برا ی سرسفره ونمک تقليب شده )

نمک معمولی(ا زجمله نمک آماده 25010010هند22150100
521695740برا ی سرسفره ونمک تقليب شده )

نمک تغييریافته برا ی مصارف 25010030امارات متحده عربي22250300
600502895590صنعتی(شامل خالص شده )

نمک تغييریافته برا ی مصارف 25010030امارات متحده عربي22350200
10699512000صنعتی(شامل خالص شده )

17266444990بنتونيت25081000امارات متحده عربي22450300
سولفاتهای باریم طبيعی آسياب 25111090امارات متحده عربي22550300

32506500000نشده

25132090امارات متحده عربي22650300
ریگ سنباده ها,سنگ سنباده 
طبيعی,بيجاده طبيعی وساینده 
های طبيعی کارشده یابه صورت 

قطعات منظم
829395000

8232102454مرمر25151110امارات متحده عربي22750100
97714585903ـ ـ  ـ تراورتن25151120امارات متحده عربي22850200
172724680ـ ـ  ـ تراورتن25151120ايتاليا22950100
16995227644ـ ـ  ـ تراورتن25151120امارات متحده عربي23050100
624089140ـ ـ  ـ تراورتن25151120پاکستان23150100
27543393472مرمریت25151190اردن23250100
624089140مرمریت25151190پاکستان23350100
11054157915مرمریت25151190اسپانيا23450100
332447490مرمریت25151190ايتاليا23550100

25161200چين23650100
سنگ بریده شده به وسيله اره یا 
به نحوی دیگر به صورت بلوك یا به 
شكل لوح مربع یا مربع مستطيل

8880253735

دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر 25174100امارات متحده عربي23750100
355006895416سنگ مرمر

دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه 25174900امارات متحده عربي23850100
30244131280ها و پودرسنگ ها (باستثنای مرمر)

59174سنگ گچ ; ا نيدریت25201000امارات متحده عربي23950100



1241008636370سنگ گچ ; ا نيدریت25201000امارات متحده عربي24050300
489944492570گچ ساختمان25202000امارات متحده عربي24150300
1485135250گچ ساختمان25202000هند24250100
360072144سيمان پورتلند سفيد25232100امارات متحده عربي24350300
48536510230370سيمان پورتلند سفيد25232100امارات متحده عربي24445303
سایر سيمان پورتلند(باستثنای 25232900عمان24550100

404251649997سفيد)
هيدرواکسيد سديم به صورت پرک --28151110امارات متحده عربي24650300

-423425000
22500302190کلرورکلسيم28272000امارات متحده عربي24715400

28363090امارات متحده عربي24850300
سایر هيدروژن کربنات سدیم ( بی 
کربنات سدیم) بجز بی کربنات - 

غير تزریقی گرید دارویی
1309550000

2437524500گرانول مستریچ (Master Batch)32064910امارات متحده عربي24950300
5270.91154سایر33012990امارات متحده عربي25050300
لوله وشيلنگ های سخت ا 39172900امارات متحده عربي25110200

4435446165زسایرموا دپالستيکی
1467121110ساير39189090امارات متحده عربي25250300
101008875ساير39189090عمان25350200
780780ساير39189090امارات متحده عربي25450200
صفحه ،ورق یاتيغه یک الیه چاپ 39201010امارات متحده عربي25590100

3889029530شده ا ز پليمرهای ا تيلن

39201090امارات متحده عربي25650100
صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک 
غيرمذکورا ز پليمرهای ا تيلن غيرا 

سفنجی مستحکم نشده
6144845960

39201090امارات متحده عربي25790100
صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک 
غيرمذکورا ز پليمرهای ا تيلن غيرا 

سفنجی مستحکم نشده
11667088590

39201090امارات متحده عربي25850300
صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک 
غيرمذکورا ز پليمرهای ا تيلن غيرا 

سفنجی مستحکم نشده
747700

55754150ساير - - -39231090امارات متحده عربي25950300
سربطری ,سرپوش ,کالهک و سایر 39235000امارات متحده عربي26050300

11885درپوش ها ,ا ز موا د پالستيکی

ساير غير از رديفهاي مشمول رديف 39239090امارات متحده عربي26150300
998645هاي 39231000 لغايت 39239010

1606911190سایر39241090امارات متحده عربي26250100
150575109730سایر39241090امارات متحده عربي26350300
873277300700سایر39241090عمان26450200
39249000امارات متحده عربي26550300

لوا زم خانه دا ری و پاکيزگی که 
درجای دیگر مذکور نيست , ا ز موا د 

پالستيکی
2430718050

39249000قطر26650100
لوا زم خانه دا ری و پاکيزگی که 

درجای دیگر مذکور نيست , ا ز موا د 
پالستيکی

163009530

40081900کويت26750100
ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوی ا 
سفنجی ,که درجای دیگر مذکور 

نباشد
6174825256

کف پوش و پادری ا زکائوچوی 40169100امارات متحده عربي26850100
690921550ولکانيزه , غيرا سفنجی

42021900امارات متحده عربي26950300
رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا 
سناد,کيف مدرسه که درجای دیگر 

مذکور نباشند
3648718600

کيف دستی ,که درجای دیگر مذکور 42022900عمان27050200
13917447500نباشد

حصيرها ،پوشش کف وپرده ها 46012100عمان27150200
321059400ازبامبو .



46021990عمان27250200
مصنوعات سبد وحصير بافی 

واشيائيکه مستقيمابشکل معين 
ازموادقابل بافت ساخته شده اند 

ازسایر موادگياهی غير
82008590

46029000امارات متحده عربي27350300
مصنوعات سبدوحصيربافی وا 

شيائيکه مستقيمابشکل معين ا 
زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتی)..

40001700

11885پاکت کاغذی یامقوا ئی48171000امارات متحده عربي27450300
121943000ساير48192090امارات متحده عربي27550300
کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ 49019900عمان27650200

40656877800شده که درجای دیگر گفته نشده
5142429400زيلو ---57029910عمان27750200
57039000امارات متحده عربي27850300

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

دیگرگفته نشده.
85203330

58071000امارات متحده عربي27950300
برچسب ، نشان واشياء همانند از 
موادنسجی، تار و پود باف, بصورت 
توپ،نوار یا بریده شده به شکل یا 

اندازه
647347

62069000عمان28050200
پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه 

یادخترا نه ا زسایرموا دنسجی,که 
درجای دیگرگفته نشده

26757473300

62144000امارات متحده عربي28150300
شال, ا شارپ, دستمال گردن, 
کاشکول, چادروروسری, مقنعه 

وروبندوتورصورت از الياف مصنوعی
597604300

سایرپتوهاوزیرا ندا زهای سفری, 63019000امارات متحده عربي28250300
170728800غيرمذکوردرجای دیگر

سایرپتوهاوزیرا ندا زهای سفری, 63019000عمان28350200
3976028160غيرمذکوردرجای دیگر

63023900امارات متحده عربي28450300
شستنيهای رختخوا ب ا زسایرموا 

دنسجی(باستثناءچاپ شده, 
کشباف یاقالب باف ).

101605165

سایر ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا 63079090عمان28550100
51003810لگوی لباس غيرمذکور درجای دیگر

64019900امارات متحده عربي28650300
کفش های ضدآب که قوزک پارا 

نمی پوشاند بارویه کائوچو 
یاپالستيک

39742700

64029900امارات متحده عربي28750200
کفش, که درجای دیگرگفته نشده, 

قوزک پارا نميپوشاند,ا 
زکائوچویاپالستيک.

18001320

64039900عمان28850100
کفش باتخت کائوچویاپالستيک 

ورویه ا زچرم طبيعی,که قوزک پارا 
نميپوشاند.

119946370

64041900عمان28950200
سایر کفش های باتخت ا 

زکائوچویاپالستيک ورویه نسجی 
غيرمذکور درجای دیگر

12886653400

سایر کفش ها که درجای دیگرگفته 64059000امارات متحده عربي29050300
5269030230نشده

1259950580سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي29150200
352523580سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100امارات متحده عربي29250300
437525720سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام68022100بحرين29350100

68022900امارات متحده عربي29450100
سایر سنگهای تراشه پذیر یا 

سنگهای ساختمان واشياء ساخته 
شده از این سنگها ، که فقط بریده 

یا اره شده ودا
1483876846



68022900امارات متحده عربي29550200
سایر سنگهای تراشه پذیر یا 

سنگهای ساختمان واشياء ساخته 
شده از این سنگها ، که فقط بریده 

یا اره شده ودا
1940801133533

68022900عمان29650200
سایر سنگهای تراشه پذیر یا 

سنگهای ساختمان واشياء ساخته 
شده از این سنگها ، که فقط بریده 

یا اره شده ودا
890580780

379525750ساير ---68029190قطر29750100
1579481100ساير ---68029190عمان29850200
51647291450ساير ---68029190امارات متحده عربي29950100
68029310عمان30050200

سنگ خارا پوليش داده شده شکل 
داده شده یا کارشده اما کنده کاری 

و حکاکی نشده
49152655736

68029310امارات متحده عربي30150100
سنگ خارا پوليش داده شده شکل 
داده شده یا کارشده اما کنده کاری 

و حکاکی نشده
8936127645

68029910امارات متحده عربي30250300
سنگهای صيقل دا ده شده. شکل 
دا ده شده یا کارشده ا ما کنده 

کاری و حکاکی نشده
13698107400

68029910قطر30350100
سنگهای صيقل دا ده شده. شکل 
دا ده شده یا کارشده ا ما کنده 

کاری و حکاکی نشده
448924920

68029910امارات متحده عربي30450200
سنگهای صيقل دا ده شده. شکل 
دا ده شده یا کارشده ا ما کنده 

کاری و حکاکی نشده
106116646280

68029910امارات متحده عربي30550100
سنگهای صيقل دا ده شده. شکل 
دا ده شده یا کارشده ا ما کنده 

کاری و حکاکی نشده
171889984310

68029910بحرين30650100
سنگهای صيقل دا ده شده. شکل 
دا ده شده یا کارشده ا ما کنده 

کاری و حکاکی نشده
750851620

68029910عمان30750200
سنگهای صيقل دا ده شده. شکل 
دا ده شده یا کارشده ا ما کنده 

کاری و حکاکی نشده
57654393430

68029990بحرين30850100
سایر سنگهای غير از صيقل داده 
شده شکل داده شده یا کار شده 

اما کنده کاری وحکاکی نشده
367524930

68030090عمان30950200
سنگ لوح طبيعی کار شده واشياء 
ساخته شده از سنگ لوح طبيعی یا 
فشرده غير از سنگ برای کف ودیوار

415528540

68071010امارات متحده عربي31050200
اشياء ساخته شده ازآسفالت 

یاموادهمانند به صورت رول مورد 
مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف 

، دیوار ، سقف ، پی
306611100

69022090عمان31150300
آجر ،بلوکه ،چهارگوش ساختمانی 
سرا ميکی همانند نسوزکه حاوی 

بيش ا ز50درصد وزنی ا لومين 
یاسيليس غيرمذکور

38745068000

69022090عمان31250200
آجر ،بلوکه ،چهارگوش ساختمانی 
سرا ميکی همانند نسوزکه حاوی 

بيش ا ز50درصد وزنی ا لومين 
یاسيليس غيرمذکور

10706938100

ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بيش از 69072200عمان31350603
5/0113427750 درصد و حداکثر 10 درصد

ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بيش از 69072200امارات متحده عربي31450603
5/079769.691939170 درصد و حداکثر 10 درصد

ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بيش 69072300امارات متحده عربي31550603
27924435620از10 درصد

111051310نقاشي شده، صنايع دستي69074010بحرين31650100
1264046480سایر69074090عمان31750200



14527132220سایر69074090بحرين31850603
اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از 69120014امارات متحده عربي31950300

13456000سفال، بدون لعاب صنایع دستی

70131000امارات متحده عربي32010200
سفالينه ها شيشه ای ازنوع 
مورداستفاده برای سرميز، 

آشپزخانه ،توالت ،محل کار،تزئينات 
داخلی یامقاصد مشاب

4435446165

70134190امارات متحده عربي32150100
ظروف شيشه ای ازنوع 

مورداستفاده برای سرميز (به 
غيرازليوانهای نوشيدنی )یامقاصد 

آشپزخانه ای ،بغيراز سفا
13792.439250

70134990عمان32250200
سایر ظروف شيشه ای بغيرازاوپال 
وبغيرازدارای ضریب انبساط خطی 
نه بيش از 0.000005 هرکلوین 

ودریک محدوده ح
165779131100

5636347280ساير- - -70139990امارات متحده عربي32350300

70182010امارات متحده عربي32450100
دا نه های ریزکروی ا زشيشه که 
قطرا ن ا ز یک ميليمتربيشترنباشد 

جهت ا یمنی جاده ها
622850840

72071200ازبکستان32550800
محصوالت نيمه تمام ا زآهن 

یافوالد,دا را ی کمترا ز25%کربنی, 
بامقطع عرض مربع مستطيل غير 

مذکور درجای دیگ
7405321276780

14780832548420ساير ---72071290ازبکستان32650800

73084000امارات متحده عربي32750300
تجهيزا ت برا ی چوب بست زدن, 
پشت دری ساختن, شمع زدن 

یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافوالد.
115606900

73101000تايلند32850100
منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا 

زبرا ی گاز)ا زچدن ،آهن یاا 
زفوالد,باگنجایش 50لغایت 300ليتر.

230002920

10666018800سایر73110090عمان32950200

73211190امارات متحده عربي33050300
سایروسایل خورا ک پزی وخورا ک 

گرم کن باسوخت گازی یاهم 
گازوهم سایرسوختها,غيرمذکور

1394811085

با سوخت گازی یا هم با گاز و هم 73218100امارات متحده عربي33150300
1833314970با سایر سوخت ها

سایرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه 73239190امارات متحده عربي33250300
1475316030ا ز چدن لعاب دا ده نشده

سایرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا 73239290امارات متحده عربي33350300
120120ری... ا زچدن لعاب دا ده شده

73239990امارات متحده عربي33450300
سایرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه 

دا ری... ا زا هن یافوالد 
غيرمذکوردرجای دیگر

182278100

سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فوالد 73269090امارات متحده عربي33550300
104325335غيرمذکوردرجای دیگر

74199100امارات متحده عربي33650300
مصنوعات ریخته گری شده, قالب 
ریزی شده, پرس شده, یاآهنگری 

شده ا زمس.
30411550

3889029530به ضخامت حداکثر 7 ميکرون---76071110امارات متحده عربي33790100
در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره 76101000عمان33850200

10706938100وآستانه در , ا زآلومينيوم.
2581723160سایر76151090تانزانيا33950100
1833314970سایر76151090امارات متحده عربي34050300



79070090عمان34150200
سایر غير از لوله ، لوازم واتصاالت 

لوله کشی (fitting) (مثال کوپلينگ 
، زانویی ، مهره وماسوره ) از روی

7236663300

5250140610ساير ---83024190امارات متحده عربي34250300

83059000امارات متحده عربي34350300
ا شياءدفترکارا زقبيل گيره نامه, 
گوشه گيرنامه کاغذ گير ولوازم 

همانند ،همچينين ا جزا ء وقطعات 
آنهاا زف

1833314970

83089000عمان34450200
سایرچفت وبست, دوره های چفت 

وبست دار ،سگک،سگک چفت 
وبست دار وهمانند برای لباس 
،کفش ،کيف وغيره ،منجوق و

2179715300

598830ساير -- -84314990امارات متحده عربي34550100
84386000تانزانيا34650100

ماشين آالت ودستگاههابرا ی آماده 
کردن ميوه ها,ميوه های سخت 

پوست یاسبزیجات
2581723160

84659900عمان34750200
ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجای 

دیگر,برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, 
ا ستخوا ن, کائوچوی سفت شده, 

مواد پال ست
1001860

ماشين های خردکردن یاسائيدن 84742000امارات متحده عربي34850200
8077533310خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

203004410سایر84799090امارات متحده عربي34950200
دستگاههای روشنایی یا عالمت دا 85122090امارات متحده عربي35050300

647875دن بصری غيرمذکوردرجای دیگر

85372090عمان35110200
تابلو پانل.وتکيه گاههای مجهز به 

دویاچند دستگاه ردیف 8535یا8536 
، برا ی کنترل الکتریکی یا توزیع بر

6930555

سپر واجزاء وقطعات آن برا ی سوا 87081010امارات متحده عربي35250300
647875ری ، سوا ری کار و وا نت

647875اجزا و قطعات---87082190امارات متحده عربي35350300
87089110امارات متحده عربي35450300

رادیاتورها وقطعات مربوطه برا ی 
سوا ری ، سوا ری کار،وا نت و ترا 

کتور کشاورزی
12941750

647875کمک فنر: براي سواري و وانت---87089211امارات متحده عربي35550300

87089929کويت35650100
ا جزا وقطعات کمک فنر ،بغيرا نوا ع 
موردا ستفاده درسوا ری، سوا ری 

کار،وا نت و ترا کتورکشاورزی
6174825256

89020000قطر35750300
وسایل نقليه آبی صيادی; 

کشتيهای کارخانه ا ی برا ی عمل 
آوردن یاکنسروکردن محصوالت 

صيادی
7400020000

نشيمنهای دارای اسکلت چوبی، 94016100امارات متحده عربي35850300
78004920رویه شده

نشيمنهای دارای اسکلت چوبی، 94016100امارات متحده عربي35950200
65001600رویه شده

نشيمنهای دا را ی ا سکلت چوبی 94016900امارات متحده عربي36050300
4140221405،رویه نشده

نشيمنهای دا را ی ا سکلت چوبی 94016900عمان36150100
7356010140،رویه نشده

نشيمنهای دا را ی ا سکلت فلزی 94017900عمان36250200
101008875،رویه نشده

4362534875سایر94032090عمان36350200
50001800سایر94032090قطر36450100
مبلهای چوبی ا ز انواعی که در 94033000عمان36550200

42853850دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند
8209353200ساير---94035090عمان36650200
176009400مبلها زموا د پالستيکی94037000امارات متحده عربي36750300



30001640ساير - ----94038900امارات متحده عربي36850200
16397264400ساير - ----94038900عمان36950200
تشک ا زسایر موا د,که درجای 94042900امارات متحده عربي37050300

2369312090دیگری مذکورنباشند
تشک ا زسایر موا د,که درجای 94042900عمان37150200

3511221700دیگری مذکورنباشند
2075810700ساير -----94049090امارات متحده عربي37250300
136624950ساير ---95030080امارات متحده عربي37350300
234143060ساير ---95030080عمان37450200
ميزبيليارد حتی به همرا ه ا شيا 95042010امارات متحده عربي37550100

1824010090ومتفرعات ا ستاندا رد مربوطه

96140000امارات متحده عربي37650300
پيپ هاي استعمال دخانيات (شامل 

حقه ها - پيپ وچوب سيگار يا 
سيگارت وقطعات مربوطه)

773420

724922500پرتقال ,تازه/خشک8051000عمان37750200


