
Table No. (19)

النسبةالقيمةالكمية الفرعيةالكمية االساسية (آجم)الرمزم

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

Gas oils ( solar) diesel oil.20834372911843129037307395617.87غاز أويل (سوالر) او ديزل أويل127100030

200081814201787386368.56Durum wheatحنطة (قمح) قاسية210011000

 Fuel oils(mazot ).158773466267384551325503056.35فيول أويل (مازوت327100040

 Motor spirit(petrol ).4333650243790342820125203.93بنزين427100010

أرز مضروب آليًا أو جزئيًا وإن آان 510063000
2937101840448386152.15Semi-milled or wholly milled riceممسوحا أو ملمعا

687032390
 مرآبات اخرى بمحرآات احتراق 

داخلي..تشعل بالشرارة سعة 
اسطوانتها تزيدعن1500سم 3

2420788715207407258951.95
 Other motor vehicles with spark- ignition
 internal combuston piston engines of
.cylinder capacity exceeding 1500 cm3

أدوية أخر معدة للبيع بالتجزئة عدا 730049090
 Other medicaments put up for retail 150664660305309531.46البنود 3004.10 و 3004.9010

.sale, other  than 3004.10 and 3004.9010

ديوك ودجاجات من فصيلة قالس 802071200
723832430244087521.17Frozen whole chickensدوما ستاآس غير مقطعة ، مجمدة

972149990
 قضبان وعيدان اخرمن 

حديداوصلــب غيــر مشغولةاآثرمن 
الخ ةاو ا بالح اوالتجليخ ق الط

2510948170235976751.13
 -Other Bars and rods of iron or steel, free
 cutting, further worked than hot 
.rolled...etc

1084314300
اجزاء  آلالت السبر والحفر الداخلة 

فـي البنــد الجزئي 8430.41 
8430 و49

89014590205066360.98 Parts for boring or sinking machinery of
subheading 8430.41 or 8430.49

1117011100
سكر قصب خام اليحتوى على 

منكهات او مواد تلوين مضافة في 
الصلبة حالته

2933776660204343050.98Raw cane sugar, in solid form

البان وقشده بشكل مسحوق تحتوى 1204021000
Milk and cream in solid forms of =<1.5% 233954390195816450.94على دسم بنسبة التزيد عن % 1.5

fat

1317019900
 سكر قصب او سكر شوندر فى 

حالته الصلبه عدا سكرقصب 
اوشوندرالخام.الخ

2795221430195651010.94Cane or beet sugar, in solid form, nes

مضخات من االنواع المستعملة في 1484143000
1822850173721189886390.91Compressors for refrigerating equipmentاجهزة التبريد

 R.B.D oils , of palm oil for 913771460185033820.89للصناعة R.B.Dزيت نخيل1515119010
.manufacturing

 Maize(corn)3290401530183693330.88 ذرة صفراء1610059000

1787039090
 سيارات ذات محرآات والمرآبات 
ذات الـمحرآات المصممة اساسا 

لنقل االشخاص..الخ
106300377372180089890.86

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

وحدات تبريد تعمل بالضغط ويتكون 1884186100
Compression type units whose 22461202964166012370.80مكثفها من مبدالت حرارية

condensers are heat exchangers
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 اسمنت بورتالند عدا االسمنت 1925232900
 Portland cement(excl. white)14264132280165891690.79االبيض،وان تم تلوينه اصطناعيا

2087032490
 مرآبات اخر مجهزة بمحرآات 

احتراق تشعل بالشرارة سعة 
اسطوانتها تتجاوز 3000 سم مكعب

48432032481136623320.65
 Other motor vehicles with spark- ignition
 internal combuston piston engines of
.cylinder capacity exceeding 3000 cm3

عنفات غازية اخرى تتجاوز قدرتها 2184118200
5000127392014130866990.63Gas turbines, nes, of a power >5000kw آيلو واط

38767240129010030.62Pressure-reducing valvesصممات تخفيض الضغط2284811000

1258140000121523170.58Spelt, common wheat and meslin حنطة وخليط حنطة مع شيلم2310019000

2487032290
 مرآبات اخربمحرآات احتراق 

داخلي تشعل بالشرارة سعة 
عن1000سم3 تزيد اسطوانتها

65791806419118300700.57
 Other motor vehicles with spark- ignition
 internal combuston piston engines of
.cylinder capacity  exceeding 1000cm3

Other Lubricating oils and greases.557948520115552320.55زيت تشحيم أخر2527101939

2673089000
 منشآت (عدا المباني الجاهزةالصنع 

الداخـلة فى البند94.06)واجزاء 
اوصلب حديد من منشآت.الخ

138558800113130170.54 ،Structures and parts of structures, nes
of iron or steel

2787042100
 مرآبات نقل البضائع مجهزة 

بمحرآات..ديـزل اونصف ديزل) 
5 عن القائم االجمالي وزنها اليزيد

67970492991107381940.51-Goods vehicles, with diesel or semi
diesel engines, gvw =<5tonnes

2885016200
مولدات التيار المتناوب قدرتها 

تزيدعن 75 آيلــو فولت امبير ولكن 
التتجاوز375 آيلو فولت امبير

29679333965107195130.51 Ac generators (alternators) of an output
kVA-<=375 kVA 75<

2904022900
 البان وقشده بشكل مسحوق محاله 

تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 
1.5%

9543356099132320.47 Milk and cream in solid forms of >1.5%
fat, sweetened

3073041000
انابيب مواسير من النوع المستعمل 

فى خطوط نقـل الزيت(البترول)او 
الغاز من حديد او صلب

15139790092966760.45 Seamless iron/steel line pipe used for oil
or gas pipelines

9475029843124479403059.62TOTAL OF THE TOP THIRTY COMMODITEIS

-816704057084308228740.38REST OF THE COMMODITEIS

13079892732087876317100.00GRAND TOTAL
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