
Table No. (7)
وحدة القياسالكميةالنسبةالقيمةالرمزم

No.HSValue%Quantity Measure 
Unit

.226,626,64512.1715,555,830Barrel  Gas oils ( solar) diesel oilغاز أويل (سوالر) او ديزل أويل127100030

148,766,7537.992,796,945,322Kg Durum wheatحنطة (قمح) قاسية210011000

.81,454,2614.3811,374,116Barrel  Fuel oils ( mazot)فيول أويل (مازوت327100040

 مرآبات اخرى بمحرآات احتراق داخلي..تشعل 487032390
68,107,8883.6623,939Numberبالشرارة سعة اسطوانتها تزيدعن1500سم 3

 Other motor vehicles with spark- 
ignition internal combuston piston 
engines of cylinder capacity 
exceeding 1500 cm3.

.63,576,5113.424,364,081Barrel  Motor spirit ( petrol)بنزين527100010

 أرز مضروب آليًا أو جزئيًا وإن آان ممسوحا610063000
55,163,3302.96376,780,763Kg Semi-milled or wholly milled riceأو ملمعا

.53,507,6002.8746,002Kg Bank notesاوراق نقد749070011

 قضبان وعيدان اخرمن حديداوصلــب غيــر 872149990
38,172,7892.05432,104,972Kgمشغولةاآثرمن الطرق اوالتجليخ بالحرارةاو.الخ

 Other Bars and rods of iron or steel, 
free- cutting, further worked than hot 
rolled etc

 ديوك ودجاجات من فصيلة قالس دوما ستاآس902071200
34,247,9371.84107,640,505Kg Frozen whole chickensغير مقطعة ، مجمدة

 أدوية أخر معدة للبيع بالتجزئة عدا البنود1030049090
29,196,3621.577,991,390Kgو 3004.9010 3004.10

  Other medicaments put up for retail 
sale, other  than 3004.10 and 
3004.9010.

 سكر قصب او سكر شوندر فى حالته الصلبه 1117019900
28,694,1021.54357,363,588Kg Cane or beet sugar, in solid form, nesعدا سكرقصب اوشوندرالخام.الخ

22,396,6631.20500,605,891Kg Maize (corn)ذرة صفراء 1210059000

 سكر قصب خام اليحتوى على منكهات او مواد1317011100
20,970,0811.13256,853,632Kg Raw cane sugar, in solid formتلوين مضافة في حالته الصلبة

 اجزاء  آلالت السبر والحفر الداخلة فـي البنــد1484314300
17,073,5450.925,503,318Kgالجزئي 8430.41 و8430.49

 Parts for boring or sinking 
machinery of subheading 8430.41 or 
8430.49

 سيارات ذات محرآات والمرآبات ذات 1587039090
16,582,4030.899,848Numberالـمحرآات المصممة اساسا لنقل االشخاص..الخ

 Other motor vehicles with internal 
combuston piston engines, and 
vehicles specially designed for 
transport persons...etc.

 البان وقشده بشكل مسحوق تحتوى على دسم1604021000
 15,772,4520.8535,100,356Kg Milk and cream in solid forms ofبنسبة التزيد عن % 1.5

=<1.5% fat

1787042200
 مرآبات لنقل البضائع بمحرآات..(ديزل اونصف
 ديزل) يزيد وزنها االجمالي القائم عن 5 طن

واليتجاوز 20 طن
15,718,3860.841,044Number Goods vehicles, with diesel or semi-

diesel engines, gvw 5-20tonnes

 اسمنت بورتالند عدا االسمنت االبيض،وان تم 1825232900
14,598,6390.781,126,461,329Kg Portland cement (excl. white)تلوينه اصطناعيا

 مرآبات اخربمحرآات احتراق داخلي تشعل 1987032290
14,328,6770.776,533Numberبالشرارة سعة اسطوانتها تزيد عن1000سم3

 Other motor vehicles with spark- 
ignition internal combuston piston 
engines of cylinder capacity  
exceeding 1000cm3.

 طائرات عادية وطائرات اخرى يزيد وزنها2088024000
 14,002,6700.751Number Aeroplanes and other aircraft, nes, ofفـارغـة(بدون حمولة) على 15000 آيلو غرام

an unladen weight >15000kg

2187032490
 مرآبات اخر مجهزة بمحرآات احتراق تشعل 
 بالشرارة سعة اسطوانتها تتجاوز 3000 سم

مكعب
12,424,5600.671,788Number

 Other motor vehicles with spark- 
ignition internal combuston piston 
engines of cylinder capacity 
exceeding 3000 cm3.

2222021000
 مياه ، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية
 مضاف اليهما سكر اومواد تحلية اخرى او

منكهة
12,170,9070.65173,335,193Kg Waters (incl. mineral and aerated), 

with added sugar, sweetener, etc
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.11,969,1110.6448,100,401Kg Other Lubricating oils and greasesزيت تشحيم أخر2327101939

2487042100
 مرآبات نقل البضائع مجهزة بمحرآات..ديـزل 
 اونصف ديزل) اليزيد وزنها االجمالي القائم عن

طن  5
11,426,3380.612,944Number Goods vehicles, with diesel or semi-

diesel engines, gvw =<5tonnes

2544079900
 أخشاب أخرى منشورة او مقطعة طوليا أو

 مشرحا بطريقة الثقشير الدائري يزيد سمكة عن
6مم

10,275,4920.55336,904Cubic 
Metres

  Other wood ssawn  or chipped  
lengthwise, its thick not exceeding 
than 6 mm.

2630041000
 أدويه تحتوي على بنسلين أو مشتقات هذه

 المنتجات .الخ مهيأة في مقادير معايرة اوفي
اغلفة..الخ

10,094,5420.54860,758Kg Medicaments of penicillins... or 
streptomycins..., for retail sale

 اجزاء ولوازم المرآبات الداخــلة فـي البنود 2787089900
 9,757,0390.5213,356,621Kg Parts and accessories, nes, forمن 87.01 لغاية 87.05

vehicles of 87.01 to 87.05

2823040010
 آسب وغير ها من بقايا صلبة ، وأن آانت
 مجروشة أو مطحونة .. من زيت الفول

السوداني لتغذية ..الدواجن
9,032,8110.49111,027,812Kg

 Oil cake and other solid residues, 
whether or not ground or in the form 
of pellets, resulting from the 
extraction of ground nut oil.

 اجزاء للمحرآات بمكابس يتم االشتعــال 2984099990
8,896,5760.481,224,951Kgفيهابالضغط(محرآات ديزل ونصف ديزل

 Other Parts compression- ignition 
reciprocating or rotary inter 
combustion piston engines internal , 
for motor motor vehicles of div 87.

 8,783,2530.4759,192,694Kg  R.B.D oils , of palm oil forزيت نخيلR.B.D للصناعة3015119010
manufacturing.

1,083,788,32358.22TOTAL OF THE TOP THIRTY 
COMMODITEIS

777,875,75341.78REST OF THE COMMODITEIS

1,861,664,076100GRAND TOTAL اإلجمالي العام
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