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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

11
2009 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة  بالنسبة للقيمة مع اهم15اهم

Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

U . A . Eاإلمارات

 965,499,273

 683,619,497

 127,710,005

 203,121,464

 26,120,154

 3,378,174

 1,826,606

 53,998,613

 3,818,346

 2,773,111

5362024

4495813

1100320

0

0

2000

0

0

0

147

 81,735,762

 53,494,534

 15,027,286

 10,659,680

 6,272,370

 6,223,010

 5,340,566

 4,847,769

 4,145,183

 3,576,442

27100030

27100040

27100010

10011000

27101939

87032390

84314300

17019900

04022100

84293000

او ديزل أويل)سوالر(غاز أويل 

مازوت (فيول أويل

بنزين 

قاسية ) قمح(حنطة 

زيت تشحيم أخر

تشعل بالشرارة.. مركبات اخرى بمحركات احتراق داخلي
 3سم 1500سعة اسطوانتها تزيدعن

اجزاء  آلالت السبر والحفر الداخلة فـي البنــد الجزئي
 8430.49 و8430.41

 سكر قصب او سكر شوندر فى حالته الصلبه عدا
الخ .سكرقصب اوشوندرالخام

البان وقشدة بشكل مسحوق غير محاله وتحتوي على
% 1.5دسم بنسبة تزيد عن 

آالت كشــط

Barrel 

Barrel 

Barrel 

Kg

Kg

Number

Kg

Kg

Kg

Number

 Gas oils ( solar) diesel oil.

 Fuel oils ( mazot).

 Motor spirit ( petrol).

 Durum wheat

 Other Lubricating oils and greases.

 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1500 cm3.
 Parts for boring or sinking machinery of
subheading 8430.41 or 8430.49

 Cane or beet sugar, in solid form, nes

 milk and cream, concentrated, Not containing
added sugar or other sweetening matter

 Self-propelled scrapers

321,131,632 2,477,397,787

 129,809,030 405,532,544 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

22
2009 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة  بالنسبة للقيمة مع اهم15اهم

Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

CHINAالصين

 33,165,485

 14,583,626

 19,858,297

 265,343

 3,467,861

 11,595,083

 313,486

 548,196

 5,710,258

 1,198,797

0

19221043

0

0

1159

524761

276312

0

0

419

 6,453,565

 4,618,678

 4,408,194

 4,167,192

 2,728,462

 2,524,943

 2,351,482

 2,133,883

 1,752,743

 1,738,530

62105000

64059000

54083400

85177000

84283200

40112000

85171100

84314300

72141010

84283910

البسة اخرى للنساء او البنات مصنوعة من االقمشـة
 59.07 او59.06او59.03الداخلة في البنود

 احذية اخــرى 

اقمشة منسوجة اخرى خيوطهامن شعيرات اصطناعيــة
مطبوعــة 

851712 و851711اجزاءلالصناف الواردفى البنود
 851769و851762و851761 و851718و

اجهزة رفع اونقل اخرى ذات عمل مستمر للبضائع او
ذات قواديس ،المواد 

اطارات جديدة من مطاط من النــوع المستعــمــل
للشاحنات وعربات نقل الركاب 

اجهزة هاتف سلكية باداة استقبال وارسال يدويــة
بدون سلك )سماعة هاتف(

اجزاء  آلالت السبر والحفر الداخلة فـي البنــد الجزئي
 8430.49 و8430.41

مطروقة.. قضبان من حديد او صلب من غير الخالئط
للصناعة 

 كجم50 روافع اليزيد وزنها على

Kg

Pairs

Kg

Kg

Number

Number

Number

Kg

Kg

Number

 Women's or girls' garments made up of fabrics of
59.03, 59.06 or 59.07

 Footwear, nes

 Printed woven fabrics of artificial filament yarn,
nes

 Parts of the specified in items 851711 ,  851712,
851718,851761,851762 and 851769.

 Continuous-action elevators and conveyors,
bucket type, nes

 New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on
buses or lorries

 Line telephone sets with cordless handsets

 Parts for boring or sinking machinery of
subheading 8430.41 or 8430.49

 Bars of iron or steel or non- alloy steel
forged,trited,  for industry.

 Other lifting machinery and equipments, of weight
do not exceed 50 kgs.

152,377,071 722,414,644

 119,499,398 631,708,212 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

33
2009 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة  بالنسبة للقيمة مع اهم15اهم

Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

SAUDI ARABIAالسعودية

 10,068,284

 165,217,173

 3,558,325

 21,590,000

 13,697,032

 14,826,516

 47,201,438

 2,344,414

 14,704,372

 37,368,039

6525

0

2557

0

0

0

0

1322

0

0

 17,543,064

 10,804,138

 6,304,027

 4,499,432

 4,083,033

 3,989,036

 3,831,667

 3,377,780

 3,099,041

 3,033,842

87032390

22021000

87039090

39012010

39233020

27101939

20098090

87021090

39011010

17011100

تشعل بالشرارة.. مركبات اخرى بمحركات احتراق داخلي
 3سم 1500سعة اسطوانتها تزيدعن

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

 سيارات ذات محركات والمركبات ذات الـمحركات
الخ ..المصممة اساسا لنقل االشخاص

للصناعة من بولــــي...حبيبات اومساحق اورقائق
 0.94ايثيلين ذات كثافةتعادل اوتزيدعن

قوارير وقنانى واوعية لصناعات اخرى من اللدائن

زيت تشحيم أخر

 عصير اى صنف اخر من الفواكه او الخضار غيرمختمر
والمضاف اليه كحول غير معد للصناعة 

سيارات لنقل عشرةاشخاص فاكثر  بما في ذلك السائق
 واكثر 16الخ عدا ذات .مجهزة بمحركات احتراق

للصناعةمن..حبيبات اومساحيق اورقائق اوسوائل اوكتل
 0.94بولىايثيلين ذات كثافة تقل عن

سكر قصب خام اليحتوى على منكهات او مواد تلوين
مضافة في حالته الصلبة 

Number

Kg

Number

Kg

Kg

Kg

Kg

Number

Kg

Kg

 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1500 cm3.
 Waters (incl. mineral and aerated), with added
sugar, sweetener, etc

 Other motor vehicles with internal combuston
piston engines, and vehicles specially designed
for transport persons...etc.
 Granules, powders, flakes, liquids or blocks of
specific gravity of 0.94 or more.

 Carboys, bottles, flasks and similar articles, of
plastics, for other industry.

 Other Lubricating oils and greases.

 Other Fruit and vegetable juices of any variety,
unfermented and not containing added alcohol, not
for manufacturing.
 Motor cars for the transport of ten or more
persons inc: driver with internal combuston piston
engines...etc, ex : 16 or more.
 Granules, powders, flakes, liquids or blocks of
polyethylene having a specific gravity of less than
0.94.
 Raw cane sugar, in solid form

138,733,081 827,617,351

 78,168,022 497,041,758 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

44
2009 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة  بالنسبة للقيمة مع اهم15اهم

Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

U. S. Aالواليات المتحدة األمريكية

 2,740

 276,146,162

 8,719,055

 1,073,611

 1,004,932

 809,045

 532,941

 6,727,770

 384,802

 261,816

0

0

4915

0

456

0

304

0

256

786

 53,477,600

 15,273,042

 15,008,728

 3,228,278

 3,110,215

 1,376,333

 1,375,451

 1,310,413

 1,125,097

 915,488

49070011

10011000

87032390

84314300

87032490

84812000

87039090

10063000

85021200

90151000

اوراق نقد

قاسية ) قمح(حنطة 

تشعل بالشرارة.. مركبات اخرى بمحركات احتراق داخلي
 3سم 1500سعة اسطوانتها تزيدعن

اجزاء  آلالت السبر والحفر الداخلة فـي البنــد الجزئي
 8430.49 و8430.41

 مركبات اخر مجهزة بمحركات احتراق تشعل بالشرارة
 سم مكعب 3000سعة اسطوانتها تتجاوز 

صممات آلليات نقل الحركة التي تعمل بالهيدروليك الزيتي
او بالهواء المضغوط 

 سيارات ذات محركات والمركبات ذات الـمحركات
الخ ..المصممة اساسا لنقل االشخاص

أرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحا أو ملمعا

مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم االشتعــال
كيلو 375 والتتجاوز75فيها بالضغط قدرتها تزيدعن

مقاييس االبعـاد

Kg

Kg

Number

Kg

Number

Kg

Number

Kg

Number

Number

 Bank notes.

 Durum wheat

 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1500 cm3.
 Parts for boring or sinking machinery of
subheading 8430.41 or 8430.49

 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 3000 cm3.
 Valves for the control of oleohydraulic or
pneumatic transmission

 Other motor vehicles with internal combuston
piston engines, and vehicles specially designed
for transport persons...etc.
 Semi-milled or wholly milled rice

 Generating sets with compression-ignition
engines, >75 kVA-<=375 kVA

 Rangefinders

119,582,426 331,594,271

 23,381,781 35,931,397 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

55
2009 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة  بالنسبة للقيمة مع اهم15اهم

Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

SWITZERLANDسويسرا

 693,855,732

 141,245,757

 1,458,679

 183,627

 54,542

 16,800

 6,398,600

 289,536

 965,140

 58,452

5172908

0

447

0

0

0

0

8

0

33

 82,088,650

 6,486,788

 4,080,777

 1,951,720

 885,486

 686,848

 611,983

 378,837

 378,125

 343,004

27100030

10011000

85021200

30049090

30041000

30042000

22029090

87041000

04021000

84224000

او ديزل أويل)سوالر(غاز أويل 

قاسية ) قمح(حنطة 

مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم االشتعــال
كيلو 375 والتتجاوز75فيها بالضغط قدرتها تزيدعن

 و3004.10أدوية أخر معدة للبيع بالتجزئة عدا البنود 
3004.9010 

الخ.أدويه تحتوي على بنسلين أو مشتقات هذه المنتجات
الخ ..مهيأة في مقادير معايرة اوفي اغلفة

أدويه تحتوي على مضادات جرثومية أخرى مهيأه في
مقادير معايرة او في اغلفة للبيع بالتجزئة 

عدا عصارات الفواكه،  مشروبات اخرى غير غير كحوليه
 20.09اوالخضر الداخلة في البند 

مصممة لالستعمال)الدمبر(سيارات ذات صندوق قالب
خارج الطرق العامة 

البان وقشده بشكل مسحوق تحتوى على دسم بنسبة
 1.5% التزيد عن 

بما فـي ذلـك آالت التغليف(آالت اخرى للتعبئة اوالتغليف
بالتقلص الحراري 

Barrel 

Kg

Number

Kg

Kg

Kg

Kg

Number

Kg

Number

 Gas oils ( solar) diesel oil.

 Durum wheat

 Generating sets with compression-ignition
engines, >75 kVA-<=375 kVA

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

 Medicaments of penicillins... or streptomycins...,
for retail sale

 Medicaments of other antibiotics, for retail sale

 Other non-alcohlic beverages, not incuding fruit or
vegetable juices of heading 20.09

 Dumpers for off-highway use

 Milk and cream in solid forms of =<1.5% fat

 Packing or wrapping machinery, (incl. heat-shrink
wrapping machinery)nes

102,327,399 867,170,553

 4,435,182 22,643,689 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

66
2009 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة  بالنسبة للقيمة مع اهم15اهم

Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

KUWAITالكويت

 417,528,148

 372,051,687

 55,341,000

 1,698,323

 111,510

 97,600

 389,480

 65,652

 48,000

 857,000

3121808

6878303

464627

1249

39

67

0

43

29

0

 46,677,687

 27,959,727

 5,274,072

 2,998,617

 234,765

 170,556

 137,283

 122,363

 119,519

 81,365

27100030

27100040

27100010

87039090

87021090

87042100

73089000

87032390

87032290

28151100

او ديزل أويل)سوالر(غاز أويل 

مازوت (فيول أويل

بنزين 

 سيارات ذات محركات والمركبات ذات الـمحركات
الخ ..المصممة اساسا لنقل االشخاص

سيارات لنقل عشرةاشخاص فاكثر  بما في ذلك السائق
 واكثر 16الخ عدا ذات .مجهزة بمحركات احتراق

ديـزل اونصف.. مركبات نقل البضائع مجهزة بمحركات
  طن 5اليزيد وزنها االجمالي القائم عن ) ديزل

عدا المباني الجاهزةالصنع الداخـلة فى( منشآت 
الخ من حديد اوصلب .واجزاء منشآت)94.06البند

تشعل بالشرارة.. مركبات اخرى بمحركات احتراق داخلي
 3سم 1500سعة اسطوانتها تزيدعن

 مركبات اخربمحركات احتراق داخلي تشعل بالشرارة
 3سم1000سعة اسطوانتها تزيد عن

جامد)صودا كاوي(هيدروكسيد الصوديوم

Barrel 

Barrel 

Barrel 

Number

Number

Number

Kg

Number

Number

Kg

 Gas oils ( solar) diesel oil.

 Fuel oils ( mazot).

 Motor spirit ( petrol).

 Other motor vehicles with internal combuston
piston engines, and vehicles specially designed
for transport persons...etc.
 Motor cars for the transport of ten or more
persons inc: driver with internal combuston piston
engines...etc, ex : 16 or more.
 Goods vehicles, with diesel or semi-diesel
engines, gvw =<5tonnes

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

 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1500 cm3.
 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1000cm3.
 Sodium hydroxide (caustic soda), solid

84,288,038 850,435,914

 512,084 2,247,514 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

77
2009 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة  بالنسبة للقيمة مع اهم15اهم

Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

TURKYتركيا

 422,416,493

 67,462,327

 63,810,604

 64,908,408

 13,198,638

 516,695

 1,756,241

 7,664,236

 6,369,996

 6,505,935

0

0

0

0

0

38

0

0

0

0

 37,596,455

 6,139,793

 5,888,481

 5,808,079

 1,936,300

 1,592,123

 829,418

 695,139

 631,376

 567,266

72149990

72149110

72149910

72141010

19053100

87029090

21023000

72159090

72161010

11010000

 قضبان وعيدان اخرمن حديداوصلــب غيــر
الخ .مشغولةاكثرمن الطرق اوالتجليخ بالحرارةاو

ذات..قضبان كم حديد او صلب من غير الخالئط غير
مقطع عرضي مستطيل للصناعة 

ليست..قضبان من حديد او صلب من غير الخالئط غير
ذات مقطع عرضي مستطيل للصناعة 

مطروقة.. قضبان من حديد او صلب من غير الخالئط
للصناعة 

بسكويت حلو

 سيارات لنقل عشرة اشخاص فاكثر بما في ذلك السائق
ديزل اونصف ديزل ..(عدا المجهزة بمحركات

مساحيق محضرة للتخمير

 قصبان وعيدان اخرى من حديداوصلب غيـــر مخلوط
غيرمذكورة والداخلة فى مكان اخر 

 زواياHأوI أو Uإلخ ...  غير مشغولة أكثر من التجليخ 
من حديد أو صلب مقطعها) بروفيالت(وأشكال خاصة

بشكل 

دقيق خليط حنطه مع شيلم)قمح(دقيق حنطة

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Number

Kg

Kg

Kg

Kg

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

  bars and rods of iron or non alloy steel,of a 5.5
mm diameter or less ,imported by factories as
production inputs.
 Concrete reinforcing bars and rods ,not of free-
cutting steel of rectangular (other than square)
cross-section, for manufacture.
 Bars of iron or steel or non- alloy steel
forged,trited,  for industry.

    Sweet biscuits

 Motor cars for the transport of ten or more
persons inc: driver without internal combuston
piston engines... ( diesel or semidiesel).
 Prepared baking powders

 Other bars and rods, non- alloy, N.E.S.

 Angles,shapes and sections of iron or steel or
non- alloy steel, of u, i or h sections , not further
worked than hot rolled, hot drawn or retruded.
 Wheat or meslin flour

72,102,096 706,744,791

 10,417,666 52,135,218 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

88
2009 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة  بالنسبة للقيمة مع اهم15اهم

Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

HOLLANDهولندا

 256,752,745

 184,539,000

 68,338,633

 21,697,289

 2,977,918

 10,165,409

 1,471,481

 22,403

 181,751

 45,160

2220697

1878048

0

0

0

0

0

0

0

2400

 33,841,423

 15,999,378

 3,154,622

 2,722,782

 1,449,984

 1,306,891

 1,028,184

 625,615

 424,490

 368,790

27100010

27100030

10011000

23099090

04021000

23099010

04022100

30041000

73079900

84212390

بنزين 

او ديزل أويل ) سوالر(غاز أويل 

قاسية)قمح(حنطة 

محضرات أخرى لتغذية الحيوانات عدا الداخلة في البند
 230990.10 والبند 2309.10

البان وقشده بشكل مسحوق تحتوى على دسم بنسبة
 1.5% التزيد عن 

محضرات لتغذية الحيوانات والدواجن عدا الكالب والقطط

البان وقشدة بشكل مسحوق غير محاله وتحتوي على
% 1.5دسم بنسبة تزيد عن 

الخ.أدويه تحتوي على بنسلين أو مشتقات هذه المنتجات
الخ ..مهيأة في مقادير معايرة اوفي اغلفة

 لوازم مواسير وانابيب من صلب عـدا مـنصلب مقاوم
للصدأ غير مذكورة والداخلة فى مكان اخر 

 اجهزةلترشيح الزيوت المعدنيةفي المحـركات التي يتم
االشتعال فيهابالشرارةاوبالضغط 

Barrel 

Barrel 

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Number

 Motor spirit ( petrol).

 Gas oils ( solar) diesel oil.

 Durum wheat

 Other preparations of a kind used in animal
feeding other than that in 2309.10 and 230990.

 Milk and cream in solid forms of =<1.5% fat

 Preparations of a kind used in animal and poultry
feeding other than dogs and cats.

 milk and cream, concentrated, Not containing
added sugar or other sweetening matter

 Medicaments of penicillins... or streptomycins...,
for retail sale

 Tube or pipe fittings of iron or steel (excl.
stainless), nes

 Filtering or purifying machinery and apparatus for
filtering mineral oil of a kind used for spark or
compression - ignition.

66,659,881 556,385,297

 5,737,722 10,193,508 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

99
2009 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة  بالنسبة للقيمة مع اهم15اهم

Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

AUSTRALIAاستراليا

 892,041,243

 8,030,102

 4,612,095

 42,085

 1,668,698

 79,240

 232,119

 1,394,505

 398,665

 1,006,160

0

0

0

0

10636742

0

0

0

0

0

 57,010,735

 3,411,826

 456,879

 238,024

 205,416

 140,426

 129,156

 119,200

 68,711

 58,444

10011000

04021000

07135090

73142000

44089000

21069020

04069000

07131090

48010000

10019000

قاسية)قمح(حنطة 

البان وقشده بشكل مسحوق تحتوى على دسم بنسبة
 1.5% التزيد عن 

يابس او مفصص وان كان)الخ..فيسيافابا( فول عريض
الخ ولكن غير معد للبذار .مقشورا

من،ملحومة عند نقاط التقاطع،شباك سياج شبكية اخرى
الخ .ملم اواكثر3اسالك مقاس اكبر مقطع عرضي لها

من اخشاب اخر منشورة او مقطعة ال..صفائح للتلبيس
مم 6يزيد سمكها عن 

من محضرات) خالصات مركزة(محضرات غير كحولية
غذائية غير مذكورة والداخلة في مكان اخر 

أجبان أخرى غير مذكورة في مكان اخر 

غير معده للبذار)بيسوم ساتنيوم(غيرها من بازيالء
الخ ..يابسة مفصصةوان كانت مقشورة اومفلوقةاو

ورق صحف بشكل لفات او صفائح

 حنطة وخليط حنطة مع شيلم

Kg

Kg

Kg

Kg

Pieces

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

 Durum wheat

 Milk and cream in solid forms of =<1.5% fat

 Broad beans( vicia faba var...etc), dried or cut,
whether shelled...etc, but not prepared for
seeding.
 Wire iron/steel grill....fencing, welded at
intersection, mesh>=100cm2, X-section >=3mm

  Veneer sheet and sheet of plywood of other
wood ,chipped, its thick not exceeding than 6 mm.

 Non- alcoholic preparations ( concentrated
extracts) from food preparations, n.e.s.

 Cheese, nes

 Other peas( pisum sativum), not prepared for
seeding, dried, whether shelled, or not skinned or
split.
 Newsprint, in rolls or sheets

 Spelt, common wheat and meslin

62,440,972 911,811,705

 602,155 2,306,793 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

1010
2009 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة  بالنسبة للقيمة مع اهم15اهم

Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

BRAZILالبرازيل

 63,746,037

 248,876,641

 171,822,116

 68,571,482

 786,335

 139,194

 622,766

 606,575

 589,913

 558,496

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

 20,187,980

 19,616,644

 14,339,110

 3,136,793

 879,753

 357,142

 220,079

 215,881

 187,839

 180,406

02071200

17019900

17011100

10059000

24011000

84291100

02071100

04051000

72101290

02071400

ديوك ودجاجات من فصيلة قالس دوما ستاكس غير
مجمدة ، مقطعة 

 سكر قصب او سكر شوندر فى حالته الصلبه عدا
الخ .سكرقصب اوشوندرالخام

سكر قصب خام اليحتوى على منكهات او مواد تلوين
مضافة في حالته الصلبة 

 ذرة صفراء 

تبغ خام او غير مصنع بأضالعه

بولدوزرات وانجلدوزرات بجنازير

ديوك ودجاجات من فصيلة قالس دوما ستاكس غير
طازجة او مبردة ،مقطعة

زبدة من مواد دسمة مشتقة من اللبن

الخ مطليةبالقـصديربسمك. منتجات مسطحةبالتجليخ
الخ . ملم عدا صفائح لصناعة0.5اقل من 

قطع وأحشاء واطراف صالحة لالكل من ديوك ودجاجات ،
مجمدة 

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Number

Kg

Kg

Kg

Kg

 Frozen whole chickens

 Cane or beet sugar, in solid form, nes

 Raw cane sugar, in solid form

 Maize (corn)

 Tobacco, not stemmed/stripped

 Self-propelled bulldozers and angledozers, track
laying

 Fresh or chilled whole chickens

 Butter  from fatty material of milk.

 Flat- rolled products of iron or non- alloy steel
...etc tin coated, of thickness less tha 0.5mm , Ex:
plates for manuf.
    Cuts and offal, frozen

60,842,637 565,610,881

 1,521,010 9,291,326 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

1111
2009 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة  بالنسبة للقيمة مع اهم15اهم

Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

INDIAالهند

 80,023,891

 358,409,000

 1,256,105

 27,729,527

 2,584,229

 14,524,585

 4,495,396

 17,362,405

 31,054

 6,409,530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 14,210,484

 4,537,042

 3,295,058

 1,651,181

 1,022,635

 980,009

 863,806

 816,681

 774,883

 717,796

10063000

25232900

30049090

10059000

54083400

17011100

34021110

10082000

30044000

20098090

أرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحا أو ملمعا

وان تم تلوينه، اسمنت بورتالند عدا االسمنت االبيض
اصطناعيا 

 و3004.10أدوية أخر معدة للبيع بالتجزئة عدا البنود
3004.9010 

 ذرة صفراء 

اقمشة منسوجة اخرى خيوطهامن شعيرات اصطناعيــة
مطبوعــة 

سكر قصب خام اليحتوى على منكهات او مواد تلوين
مضافة في حالته الصلبة 

الخ محضرات)..عدا الصابون(عوامل سطح عضوية
) الخ..بما فيها المساحيق المستوردةفى (للصناعة 

دخن 

الخ..ادوية تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتها ولكن
الخ ..مهيأة في مقادير معايرة اوفي اغلفة

 عصير اى صنف اخر من الفواكه او الخضار غيرمختمر
والمضاف اليه كحول غير معد للصناعة 

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

 Semi-milled or wholly milled rice

 Portland cement (excl. white)

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

 Maize (corn)

 Printed woven fabrics of artificial filament yarn,
nes

 Raw cane sugar, in solid form

 Organic surface active agents ( other than
soap)...etc preparations for industry ( including
imported powders)...etc.
 Millet

 Medicaments of alkaloids or derivatives thereof,
for retail sale

 Other Fruit and vegetable juices of any variety,
unfermented and not containing added alcohol, not
for manufacturing.

60,498,582 687,145,724

 31,629,009 174,320,002 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

1212
2009 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة  بالنسبة للقيمة مع اهم15اهم

Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

THAILANDتايالند

 166,904,440

 2,368,810

 23,436,418

 13,394,747

 913,634

 7,328,342

 9,103,920

 9,495,500

 2,986,372

 2,343,751

0

1459

0

0

572

0

0

0

0

0

 21,358,999

 4,310,875

 2,834,692

 1,750,839

 1,598,742

 1,257,787

 808,523

 707,726

 508,768

 414,304

10063000

87033290

10062000

10061000

87032390

22021000

20082090

17019900

21069090

16041400

أرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحا أو ملمعا

ديزل اونصـف...( عربات اخر مجهزة بمحركات
3سم1500سعة اسطوانتها تزيدعن،ديزل

 2500والتتجاوز

أرز أسمر-أرز مقشور

أرز بغالفه الزهري - أرز غير مقشور 

تشعل بالشرارة.. مركبات اخرى بمحركات احتراق داخلي
 3سم 1500سعة اسطوانتها تزيدعن

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

اناناس محضر او محفوظ بطريقة أخرى 

 سكر قصب او سكر شوندر فى حالته الصلبه عدا
الخ .سكرقصب اوشوندرالخام

 محضرات غذائيه غير مذكوره وال داخـله في مكان اخر 

محضره أو)ساردا(تونه بونيت مخطط البطن أو بونيت
كامله أو مقطعه ولكن غير مفرومه 

Kg

Number

Kg

Kg

Number

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

 Semi-milled or wholly milled rice

 Other motor vehicles with internal combuston
piston engines, ( diesel or semi diesel) of a
cycinder capacity exceeding 1500cm3 but do not exc
 Husked (brown) rice

 Rice in the husk (paddy or rough)

 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1500 cm3.
 Waters (incl. mineral and aerated), with added
sugar, sweetener, etc

  Pineapple, prepared or preserved in other way.

 Cane or beet sugar, in solid form, nes

 Other food preparations, n.e.s.

 Prepared or preserved tuna, skipjack and bonito
(sarda spp.) excl.minced

41,515,486 268,118,837

 5,964,230 29,842,903 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

1313
2009 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة  بالنسبة للقيمة مع اهم15اهم

Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

MALAYASIAماليزيا

 51,149,718

 69,043,222

 65,755,198

 33,739,758

 47,194,918

 1,716,068

 7,671,807

 5,501,893

 4,350,838

 2,458,000

0

0

70793161

0

47108

0

0

0

0

0

 7,463,605

 7,445,814

 4,860,171

 4,215,540

 3,111,250

 1,128,181

 974,576

 774,828

 540,526

 539,866

15119010

44129900

44089000

15119099

44079900

48191090

15159099

15152910

15132999

39011010

زيت نخيلR.B.Dللصناعة 

خشب متعاكس وخشب مسفح ملبس ونمضد عدا البنود(
 441293 و441292) 

من اخشاب اخر منشورة او مقطعة ال..صفائح للتلبيس
مم 6يزيد سمكها عن 

زيوت نخيل وجزيئاتها ،وان كان مكررا ،ولكن غير معدل
كيميائيا غير مذكور وال داخل في مكان اخر 

أخشاب أخرى منشورة او مقطعة طوليا أو مشرحا
مم 6بطريقة الثقشير الدائري يزيد سمكة عن 

 علب وصناديق من ورق وورق مقوى ممــوج ماعدا
علب ادوات الزينة 

بما فيها زيت جوجوبا(زيوت ودهون نباتية اخر ثابتة
 15159091-151511الخ عدا ..وجزيتاتها )

 زيوت الذرةR.B.Dللصناعة 

)الباباسو (زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل
-151321الخ عدا ..وجزيئاتها ،وان كانت

15132999 

للصناعةمن..حبيبات اومساحيق اورقائق اوسوائل اوكتل
 0.94بولىايثيلين ذات كثافة تقل عن

Kg

Kg

Pieces

Kg

Cubic Metres

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

  R.B.D oils , of palm oil for manufacturing.

 Plywood, veneer panels and similar laminated
wood , ,other than of heading 441292 and 441293.

  Veneer sheet and sheet of plywood of other
wood ,chipped, its thick not exceeding than 6 mm.

 Palm oil and its fractions, whether or not refined,
but not chemically modify,  and not specified
elsewhere.
  Other wood ssawn  or chipped  lengthwise, its
thick not exceeding than 6 mm.

 Other boxes and cases of paper and paper board,
corrugated, other than toilet boxes for tools.

 Other vegetable oils  and fats ( including  Jojoba
oil ) and fractions…ect, other than those in 151511-
15159091    .
  Maize (corn) oil, R.B.D for manufacture.

 Crude  palm kernel or babbassu oil and its
fractions, other than those in 151321-15132999.

 Granules, powders, flakes, liquids or blocks of
polyethylene having a specific gravity of less than
0.94.

39,001,192 326,208,298

 7,946,836 37,626,878 OTHER COMMODITIES سلع أخرى



/Table no: 25جدول رقم :25 /

170

وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

1414
2009 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة  بالنسبة للقيمة مع اهم15اهم

Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

GERMANYألمانيا

 199,721,430

 747,845

 1,147,386

 71,890

 295,084

 22,853

 65,290

 266,465

 10,032,400

 26,119

0

385

126

2805

0

0

9113

28

0

0

 8,972,394

 3,106,982

 2,372,555

 2,152,456

 1,615,068

 1,361,019

 1,026,078

 953,357

 706,862

 658,603

10011000

87032390

87042200

84713000

30049090

88033000

90189000

84742000

17019900

30041000

قاسية)قمح(حنطة 

تشعل بالشرارة.. مركبات اخرى بمحركات احتراق داخلي
 3سم 1500سعة اسطوانتها تزيدعن

)ديزل اونصف ديزل..(مركبات لنقل البضائع بمحركات
 طن 20 طن واليتجاوز 5يزيد وزنها االجمالي القائم عن 

آالت رقمية ذاتية قابلة للحمل لمعالجة البيانات اليتجاوز
الخ ... كجم تحتوي على االقل 10وزنها

 و3004.10أدوية أخر معدة للبيع بالتجزئة عدا البنود
3004.9010 

اجزاء وقطع منفصلة اخرى للطائرات العـــاديــة
والطائرات العمودية 

اجهزة وادوات اخرى للطب والجراحة وطب االسنـان
الخ ..والطب البيطري 

آالت واجهزة تكسير او جرش او سحق االتــربـة او
الخ .....االحجار او خامات المعادن او غيرها من

 سكر قصب او سكر شوندر فى حالته الصلبه عدا
الخ .سكرقصب اوشوندرالخام

الخ.أدويه تحتوي على بنسلين أو مشتقات هذه المنتجات
الخ ..مهيأة في مقادير معايرة اوفي اغلفة

Kg

Number

Number

Number

Kg

Kg

Number

Number

Kg

Kg

 Durum wheat

 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1500 cm3.
 Goods vehicles, with diesel or semi-diesel
engines, gvw 5-20tonnes

 Portable digital ADP machines,weight <= 10
kg,comprising at least CPU,keyboard & display

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

 Parts of aeroplanes or helicopters, nes

 Instruments and apparatus, nes, for medical,
surgical... sciences

 Crushing or grinding machines for earth, stone,
ores, etc

 Cane or beet sugar, in solid form, nes

 Medicaments of penicillins... or streptomycins...,
for retail sale

38,618,484 228,575,211

 15,693,108 16,178,449 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit
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Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodites During  200

OMANعمان

 6,354,735

 531,512,545

 2,528,826

 3,182,830

 451,400

 6,188,438

 486,321

 758,932

 1,073,119

 280,250

4189

0

1114

2288

305

0

54

110

0

186

 8,523,413

 6,903,151

 5,179,314

 5,171,785

 1,555,061

 1,021,260

 950,505

 756,976

 711,686

 595,216

87032290

25232900

87042100

87032390

87032490

20029090

87012000

87042200

04021000

87021090

 مركبات اخربمحركات احتراق داخلي تشعل بالشرارة
 3سم1000سعة اسطوانتها تزيد عن

وان تم تلوينه، اسمنت بورتالند عدا االسمنت االبيض
اصطناعيا 

ديـزل اونصف.. مركبات نقل البضائع مجهزة بمحركات
  طن 5اليزيد وزنها االجمالي القائم عن ) ديزل

تشعل بالشرارة.. مركبات اخرى بمحركات احتراق داخلي
 3سم 1500سعة اسطوانتها تزيدعن

 مركبات اخر مجهزة بمحركات احتراق تشعل بالشرارة
 سم مكعب 3000سعة اسطوانتها تتجاوز 

 بندوره محضره او محفوظه بغير الخل او حامض الخليك
ماعدا المجمده 

جرارات طرق لجر انصاف المقطورات

)ديزل اونصف ديزل..(مركبات لنقل البضائع بمحركات
 طن 20 طن واليتجاوز 5يزيد وزنها االجمالي القائم عن 

البان وقشده بشكل مسحوق تحتوى على دسم بنسبة
 1.5% التزيد عن 

سيارات لنقل عشرةاشخاص فاكثر  بما في ذلك السائق
 واكثر 16الخ عدا ذات .مجهزة بمحركات احتراق

 10,931,792,190  1,396,939,979 Top Commodities Total
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 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1000cm3.
 Portland cement (excl. white)

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

 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1500 cm3.
 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 3000 cm3.
 Other tomatoes, prepared or preserved other
wise than by vinegar or acetic acid, not frozen.

 Road tractors for semi-trailers

 Goods vehicles, with diesel or semi-diesel
engines, gvw 5-20tonnes

 Milk and cream in solid forms of =<1.5% fat

 Motor cars for the transport of ten or more
persons inc: driver with internal combuston piston
engines...etc, ex : 16 or more.

36,821,003 604,560,926

 13,889,298,337  1,861,664,076 Grand Total

 2,957,506,148  464,724,097 Other Commodities Total

 اجمالي اهم السلع

 االجمالي العام

 اجمالي السلع األخرى

 5,452,635 51,743,530 OTHER COMMODITIES سلع أخرى


