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Table No. (11)
وحدة القياسالكميةالنسبةالقيمةالرمزم

No.HSValue%Quantity Measure 
Unit

 83.3482832488Barrel    1021659010زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية ، خام127090000

Petroleum oils and oils obtained 
from bituminous minerals, crude

 4.554230343Barrel      55776350فيول أويل (مازوت227100040

Fuel oils ( mazot).

 2.992551361Barrel      36601112آيروسين327100020

Kerosene.

 اسماك طازجه او مبرده غير مذآورة في مكان 43026900
1.2440203115Kg      15188098اخر

Fresh or chilled fish, nes

1.10389786836Kg      13442822غاز طبيعي سائل527111100

Natural gas, liquefied

0.7536962406Kg      9185829اسماك اخرى مجمده 63037900

Frozen fish, nes

0.5761868333Kg      7044917نفتالين727074000

Naphthalene

0.5715592745Kg      6974469حبار سيبدج حي أو طازج أو مبرد83074100

Cuttle fish and squid, live, fresh or 
chilled

0.392745256071Number      4769470لفائف عادية (سيجائر) محتوية على تبغ924022000

Cigarettes containing tobacco

0.2684611882Kg      3127243"موز ، بما فيه ""بالنتان "" طازج أو مجفف"108030000
Bananas, including plantains, fresh 
or dried

1134011100
 صابون ومنتجات ومحضرات غواسل..الخ معدة
 لالستعمال آمواد تطرية(تواليت) بما فيها

المنتجات..الخ
2940379      0.2421415428Kg

Soap and organic surface-active 
products in bars, etc, for toilet use

0.2086924722Kg      2485799بصل وعسقالن طازج او مبرد127031000
Onions and shallots, fresh or chilled

1341051000
 جلود مدبوغة ،من الضان منزوعة الصوف)

 وان آانت مشطورة ...بحالتها الرطبة ) بما فيها
"وت بلو"

2137968      0.171252570Kg
  Tanned or crust skins of sheep , 
without wool on, whether or not 
split,In the wet state (including wet 
blue)

0.1618946516Kg      1915839جوافه ، مانجه ومانجوستين طازج او جاف148045000
Guavas, mangoes and mangosteens, 
fresh or dried

0.1681611262Kg      1900891جريش وسميد من حنطة - القمح1511031100

Groats andmeal of wheat
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0.15837324Kg      1780934عسل طبيعي164090000

Natural honey

0.141766395Kg      1766188بن غير محمص غير منزوع منه الكافين179011100

Coffee, not roasted or decaffeinated

0.138703552Kg      1550136بسكويت حلو1819053100

   Sweet biscuits

199024000
 شاي اسود ( مخمر ) وشاي مخمر جزئيًا منكه

 او غير منكه في عبـوات تزيد وزنها عن 3
آيلو جرام

1441569      0.121413744Kg

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

0.1110483776Kg      1396303فواآه اخرى طازجه غير مذآورة في مكان اخر 208109000

Other fruit, fresh, nes

 0.1190756Barrel      1328264غاز أويل (سوالر) او ديزل أويل2127100030

Gas oils ( solar) diesel oil.

2216041400
 تونه بونيت مخطط البطن أو بونيت

 ساردا)محضره أو آامله أو مقطعه ولكن غير)
مفرومه

1293297      0.111627158Kg

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

0.1018989083Kg      1237563نفايات للصناعةمن بوليمرات االيثيلين2339151010

Waste, of polymers of ethylene, for 
industry.

 محضرات غسيل ومحضرات تنظيف مهيــأة2434022000
0.097358928Kg      1143713للبـيــــع بالتجزئة

Washing and cleaning preparations, 
put up for retail sale

 نباتات الهندباء وجذوروها بخالف الهندباء256012011
0.092176445Kg      1090411البرية للبذار

chicory plants and roots, other than 
lands chicory for seeding.

 أسماك تونا بيضاء ( تونوس األلونغا ) طازجة263023100
0.091398288Kg      1047869او مبردة

Fresh or chilled albacore or 
longfinned tunas

 خردة وفضالت اخرى غير مذآورة في مكان 2772044900
0.0716804123Kg      908565اخر

Ferrous waste and scrap, nes

2871081210
 اشكال اخرمن ذهب(بمافى ذلك الذهب

 المطلي..الخ) غيرنقدي خامااوسبائك،قضبان
اواسالك للصناعة

808137      0.0700138Gram 

Non- monetary gold in unwrought 
forms, bars,rods ( inc: coated gold), 
for manuf.

0.061830262Kg      773769حبار سبيدج غير حي او طازج او مبرد 293074900
Cuttle fish and squid (excl. live, fresh 
or chilled)

3017049090
 مصنوعات سكرية (بما فيها الشوآوالتة
 البيضاء )ال تحتوي على الكاآاو عدا

17049010،170410
701523      0.063012074Kg

Sugar confectionery (including white 
chocolate), not containing cocoa.

1,203,418,437    98.17TOTAL OF THE TOP THIRTY 
COMMODITEIS

22,429,425      1.83REST OF THE COMMODITEIS

1,225,847,862  100.00GRAND TOTAL

مجموع أهم ثالثين سلعة

مجموع بقية السلع

اإلجمالي العام
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