
Table No. (11)

النسبةالقيمةالكمية الفرعيةالكمية االساسية (آجم)الرمزم

No.HSBasic Quantity 
(KGS)Sub - qty.Value%

 818591342460399397117461780681.67Petroleum oils and oils obtained fromزيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية ، خام127090000
bituminous minerals, crude

.7564933485523835822816285.72Fuel oils ( mazot)فيول أويل (مازوت227100040

.2669443872098421506906903.52Keroseneآيروسين327100020

Commodoties السلع
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1263193050187555001.30Naphthaleneنفتالين427074000

.83628105613503147367781.02Gas oils ( solar) diesel oilغاز أويل (سوالر) او ديزل أويل527100030

442932470118744100.83Frozen fish, nesاسماك اخرى مجمده 603037900

402070890114374100.80Fresh or chilled fish, nesاسماك طازجه او مبرده غير مذآورة في مكان اخر 703026900

11194576068399100.48Cuttle fish and squid, live, fresh or chilledحبار سيبدج حي أو طازج أو مبرد803074100

80077133043246170.30Bananas, including plantains, fresh or dried"موز ، بما فيه ""بالنتان "" طازج أو مجفف"908030000

361758193645063936472360.25Cigarettes containing tobaccoلفائف عادية (سيجائر) محتوية على تبغ1024022000

41340999034777540.24Brans, sharps and other residues of wheatنخاله ونخالة جريش وغيرها ..الخ من حنطة - قمح1123023000

.2746557823648227006720.19Motor spirit ( petrol)بنزين1227100010

80057175023280590.16Onions and shallots, fresh or chilledبصل وعسقالن طازج او مبرد1307031000

 أسماك تونا بيضاء ( تونوس األلونغا ) طازجة او1403023100
 2262241020746320.14Fresh or chilled albacore or longfinnedمبردة

tunas

1541051000
 جلود مدبوغة ،من الضان منزوعة الصوف وان)
 آانت مشطورة ...بحالتها الرطبة ) بما فيها "وت

"بلو
1130686020527790.14

  Tanned or crust skins of sheep , without 
wool on, whether or not split,In the wet 
state (including wet blue)
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 20065930020302850.14Guavas, mangoes and mangosteens, freshجوافه ، مانجه ومانجوستين طازج او جاف1608045000
or dried

 صابون ومنتجات ومحضرات غواسل..الخ معدة1734011100
بما فيها  13724787020197170.14Soap and organic surface-active productsلالستعمال آمواد تطرية(تواليت)

in bars, etc, for toilet use
Sweet biscuits   14827282020109380.14بسكويت حلو1819053100

 4059352019812280.14Cuttle fish and squid (excl. live, fresh orحبار سبيدج غير حي او طازج او مبرد 1903074900
chilled)

اخ2008109000 كان ف ة ذآ غ ه طاز اخ اآه 7644277018367670ف 13Oth f it f h

Commodoties
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7644277018367670.13Other fruit, fresh, nesفواآه اخرى طازجه غير مذآورة في مكان اخر2008109000
46232212017875160.12Groats andmeal of wheatجريش وسميد من حنطة - القمح2111031100

 تونه بونيت مخطط البطن أو بونيت (ساردا)محضره2216041400
 2381624017372640.12Prepared or preserved tuna, skipjack andأو آامله أو مقطعه ولكن غير مفرومه

bonito (sarda spp.) excl.minced

2304059000GHEE)مواد دسمة اخر وزيوت مشتقة من اللبن 
7663365017087460.12Other  fatty material of milk, inculding gheeبما فيها السمن

 شاي اسود ( مخمر ) وشاي مخمر جزئيًا منكه او2409024000
1566172013896520.10غير منكه في عبـوات تزيد وزنها عن 3 آيلو جرام

Black tea(fermented) and partly 
fermented,whether or not flavoured,in 
packings of >3kg

634884013529300.09Natural honeyعسل طبيعي2504090000
1819737013136280.09Coffee, not roasted or decaffeinatedبن غير محمص غير منزوع منه الكافين2609011100

2711029000
 غيرها من دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة(القمح)او
 دقيق خليط حنطة مع الشيلم عدا دقيق الشيلم غير

مذآور في مكان اخر
9400000012136780.08Other cereal flour, nes

 محضرات غسيل ومحضرات تنظيف مهيــأة للبـيــــع2834022000
 7582849011043910.08Washing and cleaning preparations, put upبالتجزئة

for retail sale
776415909899790.07Ferrous waste and scrap, nesخردة وفضالت اخرى غير مذآورة في مكان اخر 2972044900

661722609729190.07Soap in other forms, nesصابون باشكال اخرى3034012000

9902928728141528952098.40TOTAL OF THE TOP THIRTY COMMODITEIS
477078409230436891.60REST OF THE COMMODITEIS

103800071371438333210100GRAND TOTAL

مجموع أهم ثالثين سلعة
مجموع بقية السلع
اإلجمالي العام
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