
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 نشرة
 جمالية والبينية حصاءات تنافسية التجارة العربية اإلإ

  السادسالعدد 
 
 
 
 
 

  
 

 صندوق النقد العربي
 
 
 
 
 

2018 



 مقدمــــة
 

 

عام خالل في المائة  17.4بنحو ُمعدل نمو التجارة الخارجية للدول العربية كمجموعة  ارتفع

في المائة من  60يعزى ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية لتبلغ حصتها حوالي ، 2017

في حين  .أسعار النفط في األسواق العالمية، نتيجة ارتفاع 2017إجمالي الصادرات السلعية عام 

الوضع على التجارة هذا ينطبق  كذلك .مستوياتد نفس العنالصادرات غير النفطية حجم  ستقرأ

دون المستوى المأمول على  للدول العربية الخارجية التجارةإجمالي إلى البينية التي بقيت نسبتها 

يكتسب قياس ، ضمن هذا السياقمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. الرغم من تطبيق اتفاقية 

ف على الوضع التنافسي العربية  مؤشرات التنافسية السلعية في األسواق العالمية أهمية خاصة للتعرُّ

 للصادرات العربية على الصعيد العالمي.

 

إصدار نشرة إحصاءات تنافسية التجارة في ضوء ما سبق، يحرص صندوق النقد العربي على 

 2018من النشرة لعام  السادسبشكل دوري. يحتوي العدد  2010عام منذ الية والبينية العربية اإلجم

، حصتها في األسواق العالميةو فصَّل للتجارة الخارجية السلعية للدول العربية فرادىعلى عرض مُ 

مؤشر الميزة ، وصادراتالإجمالي العربية إلى وحصة الصادرات البينية  نيةيالتجارة السلعية الب

. كما يحتوي العدد على بيانات التجارة السلعية 2017-2011لألعوام  السلعية النسبية للصادرات

حصتها في وجتمعة مُ للدول العربية السلعية بيانات التجارة الخارجية باإلضافة الى العالمية، 

 األسواق العالمية.

 

 

 

  صندوق النقد العربي
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 العام ابواب النظام المنسق

 الفصول           االبواب رمزال

 

 I 05الى  01       .الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية 

II  14الى  06         .منتجات النباتات 

III  15          .الدهون الحيوانية والنباتية والزيوت ومنتجات تفككها 

IV 24الى  16   .، المشروبات الروحية والخل؛ التبغ ..الخمنتجات صناعة األغذية، المشروبات 

V  27الى  25         .المنتجات المعدنية 

VI  38الى  28      .منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المركبة 

VII  40، و  39     .البالستيك ومصنوعات هذه المواد، والمطاط ومصنوعاته 

VIII 43الى  41       .الفراء ومصنوعاتهالجلود الخام والجلود و 

IX  46الى  44    .الخشب والمصنوعات من الخشب، والفحم الخشبي، الفلين ومصنوعاته 

X  49الى  47  .عجائن من الخشب أو غيرها من المواد السليلوزية من الليفية، الورق والورق المقوى 

XI  63الى  50        .المنسوجات ومصنوعاتها 

XII  67الى  64    .ية والقبعات والمظالت والشماسي والعصي، ومقاعد العصياالحذ 

XIII  70الى  68   . مصنوعات من حجر أو جص أو اإلسمنت أو االسبستوس ومنتجات السيراميك 

XIV  71       .اللؤلؤ الطبيعي أو مستنبت، واألحجار الكريمة أو شبه الكريمة، والمعادن الثمينة 

XV  83الى  72     .والمعادن األساسية والمواد من المعادن العادية الحديد والصلب 

XVI 85، و 84  . ميكانيكية واألجهزة، وإلكترونيات  والتجهيزات الكترونية؛ والمسجالت الصوتيةاآلالت ال 

XVII  89الى  86     .السيارات والطائرات والسفن وما يرتبط بها من معدات النقل 

XVIII  92الى  90   .ورة والسينما والقياس والفحص والمعدات الدقيقة والتطبيقيةالبصريات، والص 

XIX  93           .األسلحة والذخيرة؛ أجزاؤها ولوازمها 

XX  96الى  94        .المصنوعات المصنعة االخرى 

XXI   97         .(99أعمال تجميع القطع الفنية، والتحف )عدا الفصل 

XXII  99           في مكان آخر.السلع غير محددة 
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 المصطلحات 

 

  Revealed Comparative Advantage  (RCA)مؤشر الميزة النسبية .1

من المؤشرات  Revealed Comparative Advantage Index (RCA) Balassa (1965)يُعتبر مؤشر الميزة النسبية 

(  ذات ميزة نسبية إذا كانت قيمة jالعالمية وتكون السلعة )  الهامة في قياس أهمية السلع المعنية لتلك الدولة في األسواق

 .1المؤشر أكبر من 

 

 

 

 (jمن السلعة ) (w) العالميةصادرات الو   (i) الدولةصادرات  (wjx( و )ijxحيث تعني )

كما أن )
iX) ( و

wX) الصادرات الكلية للدولة (i) والعالم (w). 

 ويستخدم المؤشر في قياس السلع فرادى. 

  Market Shareفي األسواق  العالمية   حصة الصادرات السلعية 2

 
الى في األسواق العالمية  ماحصة صادرات الدولة من سلعة  MS)   )Market Shareيقيس مؤشر الحصة السوقية

 السلعة : نفس نإجمالي واردات العالم م

 

 

حيث تعني  )
ix الدولة من ( صادرات( السلعةi.إلى السوق المستهدف ) 

و )
imالمستهدف ( واردات السوق ( اإلجمالية من السلعةi.) 

  Export Shareمن اجمالي الصادرات السلعية   حصة صادرات سلعة  .3

 

(  (ESالي العالم او السوق المستهدف ات سلعة ما كنسبة مئوية من اجمالي صادرات الدولةحصة صادر يقيس مؤشر
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 المحتويات         
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 أوال : مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية للدول العربية
 

 1.......................................................................................................................     االردن
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 .65....................................................................................................................      الجزائر
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 223.........................................................................................لبنان       ...............................
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 249........................................................................................................................   مصر   

 265.........................................المغرب    ..............................................................................

 281...................................................................................................................موريتانيا   ....
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   العربية المجمعةانيا: مؤشرات التجارة الخارجية ث
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   : التجارة الخارجية العالميةلثاثا
 323......................................................................................................................         العالم

 330..................................................................................................................   المصادر :رابعا
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  اخلارجية التجارة  مؤشراتًتنافسية  :لاًوأ

  

  



Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 237,708 271,190 362,517 334,539 324,217 238,162 242,139 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 643,962 700,206 723,030 806,405 791,479 626,324 610,254 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
19,688 24,505 17,641 13,052 8,496 11,148 5,907 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
359,481 382,892 441,269 494,159 430,084 375,964 367,483

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 719,831 688,973 471,281 530,707 612,143 498,228 457,248 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   2,445,333 2,357,784 2,419,765 2,474,810 2,085,387 1,922,774 1,999,927 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
242,126 322,449 355,874 385,713 323,919 260,688 275,405 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
19,163 16,142 10,649 10,102 9,349 8,014 8,190 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
35,247 83,239 44,989 25,503 13,257 9,865 7,441

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
243,179 226,580 206,812 214,752 187,175 172,943 164,952

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   1,076,623 1,146,112 1,262,005 1,381,749 1,474,548 1,493,063 1,638,726 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
15,048 27,589 8,304 4,448 4,796 5,605 3,487

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
49,285 44,826 46,098 74,048 83,891 79,095 81,955

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
384,498 256,809 125,228 140,402 142,867 208,769 189,546

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
511,616 404,219 452,689 431,265 330,470 295,250 318,457

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
635,284 575,722 569,532 650,950 583,963 596,527 584,673

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
174,361 161,269 204,784 195,974 192,899 568,593 357,759 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
67,091 48,940 43,805 50,254 56,004 44,593 50,618

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
… … … … … … … .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          76,507 120,223 132,199 144,488 121,329 83,221 86,871 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
338 712 133 350 60 631 200 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 7,124 16,756 21,018 21,659 56,645 9,626 17,997 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 7,963,493 7,877,137 7,919,622 8,385,329 7,832,978 7,509,083 7,469,235 .االجمالي

1



Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 118,438 139,412 231,770 218,922 204,183 142,312 167,078 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 70,433 74,379 75,521 59,248 66,258 45,258 26,746 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 5,662 9,903 3,434 1,119 2,765 745 1,819 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 43,046 46,851 51,191 54,430 50,741 49,714 45,924
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 129 645 601 820 270 133 572 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 909 690 934 2,663 4,314 3,278 3,388 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 479,250 471,102 476,054 607,576 526,336 406,326 379,632 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 126,613 185,178 198,537 151,922 195,476 158,145 150,744 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 21,119 21,287 25,097 21,874 29,447 42,990 43,273 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 3,999 11,668 9,277 12,871 25,889 3,004 15,081 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 3,749 1,584 4,476 2,269 1,502 1,619 3,696 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 8,135 8,318 8,321 7,073 8,432 10,944 14,158 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 137 375 271 135 79 16 221 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 51 4 63 22 4 2 61 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 19,688 24,505 17,641 13,052 8,496 11,148 5,907
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 53,271 68,846 78,165 83,970 57,852 40,592 45,417 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 13,148 14,416 19,910 19,624 15,385 35,270 31,730 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 9,470 8,155 7,779 9,010 6,740 6,817 14,611 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 42,827 51,596 55,150 69,370 45,952 34,179 31,672 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 46,487 42,773 43,113 51,179 50,434 43,565 41,004 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 92,621 85,301 101,761 110,702 111,068 80,224 72,955 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 40,481 47,469 48,057 42,594 43,976 40,757 27,666 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 24,040 23,970 30,396 29,421 29,149 36,618 38,971 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 37,136 40,366 56,938 78,289 69,528 57,942 63,457 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 701,145 664,987 446,881 513,932 601,600 489,529 446,393 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 696 733 346 555 374 520 465 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 17,990 23,253 24,054 16,220 10,169 8,179 10,390 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 355,432 422,277 422,510 412,171 331,944 317,861 384,631
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 50,375 31,644 14,416 24,952 13,374 13,920 17,470 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 583,520 630,562 720,895 658,330 635,011 719,534 668,150 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 1,212,496 1,010,279 896,018 1,024,044 825,634 611,838 656,757 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 54,642 61,583 75,645 68,647 60,761 52,672 56,669
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 36,337 29,648 34,890 37,374 34,887 38,068 37,460 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 60,104 85,854 162,118 148,128 118,162 100,343 101,356

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 7,212 10,153 8,059 9,625 8,164 5,765 6,473 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 975 92 58 37 210 84 92
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 245 279 1,441 487 232 522 93 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 83,995 75,413 83,715 91,015 57,008 62,167 70,776 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 233,739 308,732 347,320 379,511 316,389 255,416 270,005 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 8,387 13,717 8,554 6,202 7,530 5,272 5,400 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 6,707 4,692 6,442 7,344 6,690 4,757 4,713 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 12,137 10,978 3,663 2,105 1,808 1,896 2,644
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 319 472 544 653 851 1,361 833 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 35,079 83,175 44,984 25,047 13,120 9,854 7,420 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 17 20 5 81 8 11 2 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 151 44 0 375 129 0 19
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 7,951 3,964 7,470 9,741 9,068 12,455 14,661 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 200,511 182,752 166,180 172,495 163,993 150,063 141,926 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 34,717 39,864 33,162 32,516 14,114 10,425 8,365
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 262 19 10 0 0 1 .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 539 966 847 2,146 1,514 1,019 328 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 933 2,178 2,021 1,451 381 72 388 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 54 71 18 50 0 16 203 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 9,689 7,259 10,804 7,916 3,519 3,305 4,262 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 2,507 3,757 8,528 6,697 4,636 1,749 2,245 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 18,871 20,586 17,099 14,555 10,422 5,545 8,788
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 11,596 18,643 14,407 14,881 20,928 19,972 26,147 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 873 768 443 1,159 844 544 961 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 2,362 1,272 1,060 1,580 1,768 2,454 3,110 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 8,439 9,511 9,768 7,470 7,472 9,388 7,636 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 924,019 977,193 1,092,380 1,224,448 1,317,613 1,356,514 1,498,442 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 78,838 70,291 57,002 61,617 68,118 74,233 65,012 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 17,903 33,355 47,609 37,769 37,333 18,252 21,203 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 14,247 27,127 7,886 3,731 4,285 5,339 3,292 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 738 383 269 489 432 258 144 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 49 69 100 109 32 3 35
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 14 10 49 119 47 5 16 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 30,802 30,009 31,690 58,787 69,169 69,146 67,445 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 6,824 8,049 5,513 5,874 5,619 4,079 3,014 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 11,659 6,768 8,895 9,387 9,103 5,870 11,496 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 384,498 256,809 125,228 140,402 142,867 208,769 189,546

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 119,210 53,730 91,800 57,161 36,779 28,988 33,850 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 139,115 139,363 140,773 135,298 102,021 78,853 76,186 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 71,702 63,740 63,516 57,408 44,054 37,102 48,964 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 90 197 25 251 28 96 369 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 161,663 126,286 139,478 161,137 130,902 130,201 139,183 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 707 472 0 5,274 5,891 12,442 12,418 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 1,025 919 981 862 483 446 765 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 420 678 681 362 485 158 578 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 249 77 90 173 9 18 19 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 4,029 3,020 3,007 5,266 2,559 3,962 3,032
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 13,406 15,737 12,338 8,073 7,259 2,984 3,093 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 286,365 261,119 267,618 279,519 297,284 240,620 223,150 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 348,919 314,603 301,914 371,431 286,679 355,907 361,523 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 469 170 1,156 413 63 267 75

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 139,974 108,939 140,902 96,850 104,474 162,089 104,591 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 33,910 52,035 62,726 98,711 88,018 406,235 253,093 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 8 125 0 0 344 2 0 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 56,616 38,821 36,941 45,082 50,761 39,087 45,208
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 10,457 10,111 6,858 5,092 5,180 5,456 5,407 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 18 8 6 80 63 50 3 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 55,979 75,645 74,542 90,570 71,543 45,230 45,779

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 3,661 2,355 1,503 1,944 1,361 2,069 1,656 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 16,867 42,223 56,154 51,974 48,425 35,922 39,436 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 338 712 133 350 60 631 200 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 7,124 16,756 21,018 21,659 56,645 9,626 17,997 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 7,963,493 7,877,137 7,919,622 8,385,329 7,832,978 7,509,083 7,469,235 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 695,101 839,313 953,470 996,220 1,029,116 885,486 877,182 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 1,060,525 1,452,433 1,400,953 1,590,649 1,452,105 1,683,061 1,427,251 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
209,033 208,075 190,277 191,197 174,479 185,318 176,183 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
1,030,812 1,146,100 1,196,093 1,325,439 1,281,068 1,354,532 1,384,925

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 5,365,435 6,747,742 5,580,882 6,237,739 3,577,139 2,749,607 3,440,469 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   1,480,353 1,525,515 1,563,554 1,570,228 1,530,988 1,563,249 1,513,141 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
752,042 856,486 920,894 993,913 893,230 799,042 813,412 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
19,208 26,315 27,199 31,772 33,754 34,690 32,030 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
195,068 228,896 229,129 226,117 194,035 184,157 181,618

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
443,742 374,968 401,639 440,411 404,837 374,879 408,635

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   969,864 1,045,638 1,261,167 1,259,798 1,270,876 1,321,930 1,359,789 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
58,948 63,436 76,288 69,281 81,080 106,503 83,502

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
268,562 294,829 321,579 357,971 383,806 360,982 332,820

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
204,403 225,288 746,993 738,520 1,023,729 595,038 645,936

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
1,459,437 1,530,194 1,834,664 1,552,841 1,430,740 1,281,372 1,171,235

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
2,274,105 2,122,891 2,585,920 2,435,934 2,789,411 2,623,479 3,242,459

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
1,118,720 1,208,157 1,360,923 1,724,990 1,902,809 2,141,938 2,311,481 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
212,887 220,374 257,768 293,815 310,015 292,755 302,043

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
… … … … … … … .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          212,989 259,793 308,698 326,412 324,300 361,215 345,806 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
259 1,054 1,023 440 338 582 266 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 269,586 313,886 329,901 376,569 387,052 307,223 357,146 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 18,301,079 20,691,383 21,549,014 22,740,256 20,474,907 19,207,038 20,407,329 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 87,924 130,506 203,813 186,673 215,850 224,611 177,757 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 329,898 398,021 428,913 429,943 452,182 354,477 372,531 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 50,926 57,557 55,416 51,724 60,723 53,746 52,000 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 226,049 252,684 264,684 327,299 299,825 252,086 274,336
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 304 545 644 581 536 566 558 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 7,387 8,100 7,898 13,873 12,807 13,090 13,440 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 115,280 114,086 127,283 119,586 107,145 119,792 109,793 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 167,819 204,821 229,731 253,436 318,519 320,662 306,233 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 98,064 103,663 124,450 120,937 147,472 139,182 171,794 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 552,355 898,061 761,241 912,974 711,245 937,604 688,685 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 27,742 25,110 27,928 26,671 23,726 22,161 23,203 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 89,302 95,107 119,417 139,951 128,108 127,429 110,882 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,922 2,943 2,145 2,478 2,883 2,971 3,016 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 654 542 860 743 200 170 205 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 209,033 208,075 190,277 191,197 174,479 185,318 176,183
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 47,756 80,483 76,066 88,309 76,009 81,918 87,916 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 244,953 263,122 236,337 232,961 206,683 230,279 239,426 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 52,503 59,732 69,794 71,774 76,867 74,133 88,113 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 102,542 119,319 161,832 180,167 179,048 180,276 174,385 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 71,851 68,099 83,198 89,622 91,995 108,980 121,695 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 185,479 193,957 216,706 237,007 248,521 263,400 251,066 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 83,234 91,819 100,556 114,315 127,502 136,965 131,375 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 174,804 212,351 162,556 226,587 187,244 204,752 214,863 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 67,690 57,218 89,048 84,697 87,199 73,829 76,086 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 79,105 44,369 41,237 41,070 42,128 40,708 32,380 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 2,414 2,192 1,917 500 2,322 1,914 1,095 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 5,283,916 6,701,181 5,537,728 6,196,169 3,532,689 2,706,985 3,406,994 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 75,590 70,998 74,192 74,366 68,625 70,920 57,994
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 399,407 395,067 383,788 342,878 312,126 269,623 271,115 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 485,763 492,614 496,270 514,446 542,739 589,330 557,229 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 37,693 45,193 36,860 49,887 45,774 47,158 36,360 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 75,969 84,107 81,591 79,353 78,009 77,027 83,665
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 132,098 146,680 158,614 170,689 180,303 204,358 203,169 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 84,128 94,710 120,549 142,913 119,859 127,678 120,826

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 15,393 17,961 20,716 22,858 20,821 18,364 21,319 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 1,363 1,357 1,686 1,753 1,597 1,259 1,876
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 10,752 9,311 9,017 8,989 7,629 8,424 6,153 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 162,197 167,517 180,271 162,096 153,506 149,108 153,435 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 654,744 736,119 807,076 871,859 774,975 684,555 708,052 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 97,298 120,367 113,818 122,054 118,255 114,487 105,360 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 510 584 596 674 693 560 537 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 18,653 25,689 26,542 30,702 32,867 33,986 31,284
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 45 42 61 396 194 144 209 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 194,223 227,965 228,380 224,985 193,600 183,825 181,336 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 149 296 181 137 201 120 138 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 696 635 568 995 234 212 144
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 80,770 65,115 63,486 69,182 66,858 56,886 59,256 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 328,357 280,473 306,357 315,289 291,238 274,226 300,771 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 34,615 29,380 31,796 55,940 46,741 43,767 48,608
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 221 272 190 281 129 63 81 .الحرير
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 11,653 10,072 9,794 11,753 8,875 8,661 7,925 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 16,394 24,034 61,437 43,588 21,055 13,618 11,825 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 3,881 3,328 3,204 4,150 5,085 4,306 5,989 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 74,862 83,235 130,263 95,901 96,844 106,043 114,373 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 53,506 74,057 88,445 100,408 90,800 117,576 130,500 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 17,028 19,624 25,895 23,100 19,924 17,366 28,298
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 25,485 24,478 23,976 26,837 21,222 28,373 30,479 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 23,331 25,450 26,458 26,198 27,737 31,661 52,925 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 7,274 9,551 12,230 10,855 11,744 11,212 11,792 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 393,085 398,316 402,586 469,380 525,386 498,320 515,052 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 130,656 183,131 241,180 243,008 280,065 326,419 318,978 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 178,227 135,691 148,100 136,395 107,482 101,014 88,191 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 34,261 54,399 87,409 67,944 54,528 57,298 43,381 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 54,909 59,878 73,102 65,821 77,742 102,572 79,911 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 1,889 1,840 1,785 1,930 1,554 2,048 1,898 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 1,101 738 528 585 778 710 565
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 1,049 980 873 945 1,006 1,173 1,128 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 54,556 52,608 58,816 62,814 76,810 80,956 74,174 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 145,685 169,915 186,933 219,314 212,575 209,192 188,066 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 68,321 72,306 75,830 75,843 94,421 70,834 70,580 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 204,403 225,288 746,993 738,520 1,023,729 595,038 645,936

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 569,146 771,221 740,739 689,295 609,727 559,073 422,731 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 320,191 247,466 475,801 301,950 313,153 298,180 309,171 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 234,965 186,578 242,739 220,298 166,284 134,345 151,177 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 1,099 728 393 793 885 217 288 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 217,297 198,194 223,631 208,294 209,086 168,288 168,935 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 460 999 865 936 815 638 410 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 5,650 4,225 3,596 3,403 3,128 2,819 5,033 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 93 87 92 256 178 152 48 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 118 286 425 211 466 355 359 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 27,516 31,594 36,202 32,009 36,338 30,588 26,446
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 82,902 88,816 110,181 95,396 90,680 86,717 86,637 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 1,394,106 1,296,961 1,316,241 1,525,328 1,637,823 1,447,196 2,016,772 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 879,999 825,930 1,269,679 910,606 1,151,588 1,176,283 1,225,687 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 1,350 784 827 671 1,004 2,035 1,891

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 996,000 1,051,374 1,260,237 1,524,746 1,761,009 1,930,375 2,073,925 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 120,818 153,905 98,778 199,246 140,149 209,251 233,941 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 552 2,094 1,081 327 647 277 1,724 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 193,103 198,110 235,806 271,956 291,010 275,991 285,442
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 19,009 21,640 21,369 21,370 18,423 16,153 16,042 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 775 624 593 489 582 611 559 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 147,741 159,218 182,274 184,571 185,378 213,017 210,821

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 27,853 21,731 29,317 33,966 30,406 33,761 35,861 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 37,395 78,844 97,107 107,875 108,516 114,437 99,124 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 259 1,054 1,023 440 338 582 266 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 269,586 313,886 329,901 376,569 387,052 307,223 357,146 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 18,301,079 20,691,383 21,549,014 22,740,256 20,474,907 19,207,038 20,407,329 .االجمالي
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 13.301 12.566 23.818 22.337 21.539 15.375 17.248 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 1.441 1.321 1.481 1.094 1.326 0.916 0.515 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.157 0.220 0.080 0.025 0.068 0.018 0.041 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 1.208 1.259 1.388 1.401 1.457 1.334 1.188
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.035 0.152 0.161 0.198 0.067 0.032 0.134 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.097 0.061 0.099 0.267 0.486 0.373 0.380 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 19.553 15.122 16.051 21.012 21.155 15.417 14.316 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 3.601 4.313 4.974 3.751 5.088 4.003 3.628 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 1.294 1.093 1.292 0.918 1.431 2.398 2.188 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.077 0.235 0.209 0.236 0.505 0.061 0.319 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.459 0.179 0.595 0.270 0.194 0.211 0.474 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.255 0.222 0.233 0.185 0.211 0.273 0.356 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.055 0.123 0.091 0.037 0.015 0.004 0.064 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.153 0.009 0.131 0.049 0.013 0.006 0.175 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.440 0.579 0.413 0.254 0.188 0.283 0.155
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 2.761 3.096 3.985 4.057 2.882 2.048 2.299 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.807 0.656 0.845 0.786 0.685 1.712 1.716 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.584 0.373 0.388 0.447 0.360 0.391 0.743 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 1.837 1.806 2.187 2.676 1.858 1.327 1.175 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 1.864 1.491 1.720 1.945 2.076 1.798 1.690 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 4.133 3.060 4.079 4.317 4.593 3.194 2.772 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.891 0.933 1.051 0.876 0.959 0.905 0.620 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.914 0.734 1.030 0.974 0.939 1.140 1.196 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 2.193 1.844 3.120 4.202 3.746 3.220 3.544 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 29.402 31.510 22.015 23.858 30.674 26.924 24.293 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.010 0.010 0.003 0.005 0.004 0.005 0.005 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.013 0.021 0.020 0.011 0.007 0.006 0.009 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 5.576 7.735 6.985 6.348 6.026 6.361 7.995
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.275 0.162 0.074 0.122 0.071 0.078 0.102 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 2.934 2.348 3.093 3.093 3.224 3.712 3.304 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 32.427 38.671 31.024 28.956 25.724 22.873 25.509 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 1.605 1.657 2.055 1.823 1.808 1.622 1.717
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.843 0.588 0.748 0.783 0.783 0.850 0.808 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 2.604 3.197 6.534 5.789 4.948 4.333 4.273

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.655 0.809 0.687 0.814 0.737 0.513 0.554 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.565 0.043 0.029 0.019 0.112 0.046 0.036
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.025 0.026 0.154 0.056 0.030 0.076 0.014 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 1.093 0.923 1.047 1.072 0.753 0.847 0.932 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.980 1.238 1.365 1.448 1.304 1.066 1.099 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.107 0.173 0.096 0.058 0.080 0.064 0.071 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.463 0.353 0.406 0.485 0.492 0.335 0.326 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.489 0.399 0.135 0.069 0.062 0.064 0.088
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.090 0.125 0.123 0.134 0.163 0.230 0.168 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.597 1.427 0.803 0.447 0.259 0.186 0.133 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.017 0.020 0.006 0.096 0.011 0.016 0.003 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.107 0.032 0.000 0.325 0.120 0.000 0.020
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.388 0.200 0.322 0.421 0.479 0.688 0.813 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 2.257 1.874 1.858 1.962 2.301 2.186 2.059 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 1.419 1.387 1.368 1.391 0.737 0.548 0.425
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.147 0.011 0.006 0.000 0.000 0.001 .الحرير
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.078 0.146 0.125 0.283 0.244 0.176 0.058 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.035 0.080 0.066 0.044 0.013 0.003 0.015 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.032 0.040 0.009 0.025 0.000 0.009 0.109 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.453 0.332 0.500 0.349 0.173 0.166 0.211 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.154 0.216 0.479 0.346 0.273 0.107 0.134 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 1.914 1.867 1.609 1.342 1.090 0.584 0.874
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 1.647 2.470 1.951 2.061 3.313 3.166 4.044 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.123 0.113 0.072 0.193 0.157 0.103 0.178 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.223 0.110 0.090 0.132 0.170 0.242 0.299 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.678 0.678 0.704 0.523 0.578 0.718 0.566 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 10.392 9.594 11.616 12.629 14.495 14.539 15.853 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.868 0.702 0.643 0.669 0.827 0.886 0.707 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.798 1.226 1.870 1.448 1.555 0.734 0.809 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.310 0.517 0.156 0.071 0.086 0.105 0.059 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.251 0.114 0.084 0.143 0.131 0.076 0.040 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.039 0.040 0.059 0.063 0.021 0.002 0.022
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.007 0.004 0.020 0.042 0.015 0.002 0.005 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 1.437 1.418 1.600 2.897 3.606 3.506 3.252 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.332 0.373 0.266 0.279 0.279 0.199 0.137 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.359 0.197 0.268 0.282 0.298 0.197 0.391 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 2.083 1.239 0.544 0.477 0.430 0.606 0.664

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.461 0.305 0.451 0.258 0.202 0.184 0.208 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.909 0.962 1.085 0.969 0.781 0.635 0.604 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.974 0.937 0.760 0.669 0.600 0.567 0.797 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.006 0.016 0.002 0.017 0.002 0.009 0.031 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 1.981 1.757 1.808 1.997 1.944 2.015 2.040 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.213 0.142 0.000 1.415 2.010 4.165 4.136 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.160 0.148 0.135 0.118 0.078 0.083 0.124 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.125 0.247 0.191 0.084 0.143 0.052 0.194 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.024 0.011 0.011 0.020 0.001 0.003 0.003 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.149 0.114 0.111 0.183 0.096 0.154 0.113
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.495 0.564 0.463 0.301 0.290 0.120 0.117 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.295 0.271 0.284 0.292 0.338 0.290 0.263 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.365 0.307 0.293 0.375 0.310 0.387 0.384 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.025 0.010 0.066 0.021 0.003 0.017 0.004

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.227 0.201 0.247 0.164 0.187 0.301 0.190 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.323 0.381 0.538 0.850 0.717 3.246 1.985 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.258 0.153 0.148 0.183 0.215 0.175 0.199
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.584 0.541 0.353 0.229 0.231 0.248 0.238 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.006 0.002 0.002 0.027 0.023 0.020 0.001 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.634 0.811 0.848 1.021 0.799 0.498 0.476

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.075 0.045 0.034 0.046 0.036 0.059 0.045 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 1.290 2.877 3.964 3.746 2.610 1.910 1.992 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.032 0.072 0.014 0.037 0.006 0.064 0.018 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.034 0.098 0.131 0.149 0.381 0.074 0.123 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 27 29 31 29 27 27 27 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.681 0.819 1.201 1.039 0.909 0.612 0.690 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.075 0.086 0.081 0.053 0.059 0.039 0.022 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.007 0.013 0.004 0.001 0.003 0.001 0.002 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.062 0.080 0.075 0.066 0.062 0.054 0.046
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.002 0.010 0.008 0.009 0.003 0.001 0.006 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.005 0.004 0.005 0.013 0.023 0.017 0.017 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.937 0.953 0.828 0.974 0.854 0.590 0.551 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.159 0.245 0.237 0.159 0.200 0.147 0.134 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.065 0.071 0.070 0.043 0.061 0.096 0.090 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.003 0.014 0.010 0.010 0.020 0.002 0.012 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.022 0.011 0.030 0.012 0.008 0.008 0.019 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.011 0.013 0.011 0.008 0.009 0.010 0.013 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.003 0.008 0.005 0.002 0.001 0.000 0.003 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.006 0.000 0.007 0.002 0.000 0.000 0.005 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.022 0.036 0.022 0.012 0.008 0.011 0.006
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.147 0.203 0.221 0.196 0.129 0.087 0.097 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.038 0.041 0.044 0.034 0.028 0.067 0.065 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.028 0.024 0.020 0.019 0.016 0.016 0.030 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.093 0.117 0.118 0.117 0.080 0.054 0.048 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.094 0.096 0.092 0.092 0.091 0.075 0.068 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.193 0.183 0.202 0.191 0.186 0.123 0.109 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.044 0.058 0.055 0.041 0.041 0.036 0.025 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.041 0.044 0.051 0.043 0.038 0.044 0.045 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.104 0.109 0.148 0.169 0.145 0.119 0.133 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 1.083 1.626 0.917 0.900 1.052 0.873 0.778 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.257 0.434 0.349 0.277 0.238 0.241 0.294
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.013 0.010 0.004 0.005 0.003 0.003 0.004 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.144 0.150 0.160 0.138 0.133 0.144 0.126 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 1.355 2.211 1.524 1.197 1.008 0.800 0.889 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.078 0.104 0.108 0.084 0.077 0.064 0.068
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.044 0.039 0.040 0.038 0.034 0.035 0.033 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.131 0.206 0.342 0.271 0.215 0.173 0.167

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.031 0.050 0.035 0.035 0.029 0.019 0.021 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.026 0.003 0.001 0.001 0.004 0.002 0.002
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.001 0.002 0.008 0.003 0.001 0.003 0.001 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.055 0.057 0.053 0.047 0.031 0.033 0.036 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.048 0.078 0.070 0.066 0.056 0.043 0.043 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.005 0.011 0.005 0.003 0.003 0.002 0.003 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.024 0.024 0.024 0.023 0.022 0.014 0.013 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.022 0.024 0.007 0.003 0.003 0.003 0.004
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.006 0.010 0.009 0.008 0.010 0.014 0.010 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.028 0.087 0.040 0.019 0.010 0.007 0.005 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.001 0.001 0.000 0.004 0.000 0.001 0.000 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.007 0.003 0.000 0.018 0.006 0.000 0.001
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.017 0.012 0.015 0.017 0.018 0.024 0.029 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.109 0.117 0.096 0.090 0.095 0.086 0.080 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.075 0.098 0.080 0.072 0.033 0.024 0.020
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.011 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .الحرير
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.004 0.010 0.007 0.014 0.011 0.007 0.002 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.002 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000 0.001 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.002 0.003 0.001 0.001 0.000 0.000 0.005 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.026 0.024 0.030 0.018 0.009 0.008 0.010 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.007 0.013 0.025 0.016 0.012 0.004 0.005 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.102 0.131 0.090 0.068 0.051 0.025 0.038
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.088 0.167 0.115 0.108 0.155 0.142 0.176 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.009 0.009 0.005 0.011 0.008 0.005 0.008 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.012 0.008 0.006 0.007 0.008 0.011 0.014 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.042 0.055 0.048 0.032 0.031 0.036 0.025 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.552 0.634 0.644 0.633 0.721 0.700 0.726 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.043 0.044 0.033 0.031 0.036 0.037 0.031 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.042 0.082 0.105 0.072 0.074 0.034 0.037 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.015 0.031 0.008 0.003 0.004 0.004 0.002 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.011 0.007 0.004 0.006 0.006 0.003 0.002 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.002 0.003 0.004 0.004 0.001 0.000 0.001
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001 0.000 0.000 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.074 0.092 0.085 0.137 0.157 0.148 0.137 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.016 0.024 0.014 0.013 0.013 0.009 0.006 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.018 0.013 0.014 0.013 0.013 0.008 0.015 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.106 0.082 0.030 0.025 0.020 0.028 0.030

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.022 0.019 0.023 0.012 0.008 0.007 0.008 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.045 0.059 0.055 0.045 0.033 0.025 0.024 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.048 0.062 0.040 0.030 0.024 0.021 0.030 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.101 0.115 0.097 0.093 0.083 0.082 0.082 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.010 0.009 0.000 0.065 0.086 0.163 0.162 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.008 0.009 0.007 0.006 0.004 0.003 0.005 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.006 0.014 0.010 0.004 0.006 0.002 0.008 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.007 0.007 0.006 0.009 0.004 0.006 0.005
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.024 0.035 0.023 0.014 0.012 0.005 0.005 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.015 0.017 0.015 0.013 0.014 0.011 0.010 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.017 0.018 0.014 0.016 0.012 0.014 0.014 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.002 0.001 0.004 0.001 0.000 0.001 0.000

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.011 0.013 0.013 0.008 0.008 0.012 0.007 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.018 0.030 0.035 0.053 0.042 0.179 0.104 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.013 0.010 0.008 0.009 0.009 0.007 0.008
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.029 0.035 0.019 0.011 0.010 0.010 0.010 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.031 0.051 0.043 0.048 0.037 0.022 0.020

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.003 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.066 0.187 0.216 0.180 0.118 0.081 0.083 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.002 0.005 0.001 0.002 0.000 0.003 0.001 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.002 0.006 0.008 0.007 0.017 0.003 0.005 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.049 0.063 0.052 0.046 0.042 0.040 0.039 .االجمالي
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 118,270 138,899 231,304 218,676 203,918 141,580 166,900 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 30,849 21,011 19,916 20,411 34,918 27,987 19,702 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 419 818 146 68 122 35 151 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 40,732 41,359 47,838 50,489 45,124 45,996 41,476
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 114 583 600 820 254 119 572 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 829 603 885 2,570 4,305 3,248 3,264 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 403,882 387,883 430,201 574,262 482,811 368,215 345,795 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 115,726 179,130 192,697 145,141 190,574 149,723 142,244 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 8,112 8,642 11,861 13,203 20,778 30,071 31,773 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 817 960 970 916 422 1,770 6,862 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 3,662 1,248 4,180 1,712 1,437 1,474 3,520 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 5,732 3,280 2,447 2,557 3,207 5,530 6,125 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 54 156 232 4 0 5 55 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0 3 19 4 0 0 2 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 17,421 21,310 14,015 9,993 5,806 9,190 3,243
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 52,480 67,350 75,690 69,050 54,548 38,550 44,240 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 8,331 9,711 11,291 9,970 9,360 27,730 24,994 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 3,521 3,375 2,808 3,920 3,654 2,708 4,205 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 40,303 47,892 51,094 64,274 40,052 27,360 25,244 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 37,639 33,918 34,085 41,533 42,472 37,377 33,037 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 81,124 63,326 77,519 85,281 84,706 56,336 46,382 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 23,679 24,221 36,414 28,297 30,831 23,674 14,120 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 23,365 22,600 26,734 27,640 27,955 34,214 31,817 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 22,552 23,162 31,665 45,982 42,257 30,189 21,584 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 32,827 31,405 31,535 22,568 8,794 14,824 8,644 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 161 84 108 155 82 33 24 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 8,237 6,306 11,586 7,016 2,045 1,595 1,748 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 111,134 98,163 93,081 107,112 87,677 55,833 28,370
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 41,892 21,626 8,290 14,669 8,508 4,419 9,641 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 467,643 459,987 511,273 494,719 448,253 535,268 492,696 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 96,933 119,043 102,081 101,940 134,479 114,833 143,112 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 43,794 48,624 59,641 54,985 46,711 39,585 43,745
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 20,441 16,843 18,314 24,661 22,144 23,611 22,930 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 55,058 78,394 144,761 136,876 107,090 91,589 94,450

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 6,564 8,883 6,888 8,371 6,586 4,524 4,930 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 974 83 58 37 136 84 0
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 173 150 66 177 0 4 15 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 49,367 54,134 50,164 50,889 43,656 46,765 52,568 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 163,714 215,505 258,252 259,664 205,639 153,071 151,829 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 1,647 4,062 3,610 1,254 1,390 969 1,206 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1,986 1,549 1,113 1,130 429 1,203 503 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 11,715 10,197 2,972 1,285 1,109 1,522 2,313
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 149 443 355 502 816 1,360 833 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 32,190 79,488 41,066 21,230 10,760 6,599 3,240 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 7 13 5 0 0 11 0 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 5 43 0 1 0 0 0
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 4,536 3,078 5,662 4,522 7,954 11,123 11,729 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 181,274 167,705 145,605 154,137 146,149 137,799 129,835 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 31,242 37,226 31,406 30,586 12,187 9,367 7,436
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 243 0 10 0 0 0 .الحرير

11



Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 167 272 90 476 378 398 0 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 542 547 322 245 87 3 111 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 30 32 13 50 0 0 0 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 9,190 6,772 8,901 4,689 2,323 2,532 3,473 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 1,644 2,771 5,869 5,236 3,862 1,555 1,485 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 15,555 15,065 12,942 9,588 7,568 5,060 8,537
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 9,933 16,712 12,798 12,821 19,562 18,348 24,290 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 378 499 353 899 442 417 726 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 171 328 796 1,374 1,311 1,118 1,005 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 2,948 3,760 2,543 3,031 4,029 2,639 4,063 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 3,756 5,291 5,374 6,433 10,626 17,266 15,479 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 3,050 3,618 4,157 5,969 6,178 3,104 2,601 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 5,365 5,016 2,927 4,321 9,629 1,691 2,725 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 13,960 26,044 7,358 2,057 3,467 3,630 1,892 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 545 312 224 466 408 188 65 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 3 21 0 0 0 0 9
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 11 1 9 6 47 4 16 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 26,434 26,768 29,176 54,941 67,099 67,285 65,203 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 4,516 5,971 4,282 4,523 3,982 2,737 1,718 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 6,388 4,490 7,147 7,882 8,032 4,941 10,377 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 196,298 127,648 15,039 17,619 14,013 68,850 44,776

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 91,891 39,238 66,752 43,394 30,917 23,040 24,102 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 120,720 108,647 124,517 110,677 83,907 57,941 52,660 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 21,806 22,063 26,333 25,647 21,944 11,280 8,852 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 35 10 2 3 9 17 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 106,113 65,530 63,933 90,350 75,452 71,076 72,181 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 2 17 0 32 518 2,656 1,375 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 55 65 143 46 0 30 29 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 401 679 672 360 482 158 323 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 71 44 69 67 9 0 0 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 2,134 1,558 1,942 1,916 1,381 1,191 1,406
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 6,584 10,138 5,731 6,301 5,031 1,165 1,505 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 120,597 136,599 128,523 139,869 133,719 94,873 93,970 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 257,015 216,168 211,706 236,841 186,710 201,267 147,525 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 433 92 947 367 19 61 32

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 60,709 37,197 73,258 30,288 29,716 66,203 17,146 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 245 290 1,133 1,040 6,545 1,364 2,055 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0 123 0 0 99 0 0 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 15,019 13,725 11,273 13,558 10,526 9,425 10,494
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 2,314 2,174 1,752 494 278 884 2,514 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 5 0 2 76 4 10 3 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 44,338 55,299 57,575 75,880 56,800 31,470 25,120

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 2,422 1,165 431 483 723 792 666 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 8,733 33,236 46,165 42,788 36,177 30,183 32,478 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 334 58 54 58 34 313 44 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 2,303 2,143 378 1,307 1,038 161 309 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 3,568,404 3,562,938 3,776,122 3,879,736 3,477,180 3,126,390 2,912,461 .االجمالي
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 16,822 11,357 23,454 8,546 1,932 2,067 692 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 25,937 935 2,514 1,577 3,560 1,190 915 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 11,735 14,749 12,459 13,189 14,274 15,344 17,207 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 107,949 117,007 128,778 149,338 133,757 118,618 118,005
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 5 0 9 0 0 0 0 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 1,013 809 679 1,159 1,240 788 1,242 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 46,098 55,116 60,477 52,492 33,128 30,180 17,837 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 102,332 115,951 138,833 126,594 94,929 107,087 96,783 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 20,836 12,817 16,959 21,783 22,193 19,317 15,918 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 1,422 1,283 8,042 1,637 1,660 1,008 1,261 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 8,341 6,738 7,298 8,250 8,159 7,406 8,231 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 21,541 9,452 10,115 11,117 8,436 8,899 7,401 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 12 14 25 18 56 159 50 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 264 316 268 135 46 9 6 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 123,857 124,283 111,323 93,789 74,929 93,384 79,984
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 10,183 18,108 17,763 17,337 19,665 19,815 23,267 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 155,842 101,679 85,811 97,850 84,450 141,135 159,990 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 25,270 24,792 24,787 23,405 23,474 20,337 21,572 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 45,932 57,862 70,396 75,575 78,811 75,431 75,729 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 28,278 26,792 31,283 30,870 32,902 34,043 48,098 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 62,450 70,253 82,229 86,974 80,580 102,154 96,192 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 59,065 65,531 73,949 82,689 95,078 99,187 97,121 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 7,623 9,707 7,684 11,825 8,771 11,891 13,157 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 1,962 1,233 621 650 1,266 755 8,691 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 51,758 14,787 10,512 11,654 11,356 21,256 12,727 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1,666 1,523 1,568 388 2,252 1,055 1,048 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4,133,925 4,542,218 3,323,997 3,773,989 2,293,936 1,631,324 2,030,223 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 26,327 22,426 37,529 29,878 21,474 20,615 23,902
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 177,676 153,061 135,803 99,561 94,388 53,334 48,282 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 29,504 34,042 32,422 39,951 40,340 47,372 41,892 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 15,044 20,307 18,016 23,553 22,108 26,048 17,806 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 14,260 17,208 19,403 18,059 17,917 18,682 21,547
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 40,452 44,605 48,469 53,471 64,064 70,112 70,811 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 38,104 48,985 72,681 80,020 70,864 76,032 61,711

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 3,631 4,556 3,774 3,696 3,402 2,945 4,327 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 37 133 0 12 54 19 268
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 311 149 26 2 0 2 45 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 42,225 48,031 50,959 37,270 33,307 34,712 32,533 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 381,741 441,797 475,328 519,690 453,989 379,587 401,234 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 5,782 6,851 4,085 5,358 4,697 4,007 5,284 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 32 30 35 151 327 123 53 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 448 449 731 862 554 283 345
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 0 15 1 0 29 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 10,271 9,355 7,198 4,204 4,471 6,135 3,893 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 1 1 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 2 1 14 130 35 15 23
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 87 122 83 61 37 41 41 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 112,801 79,906 83,550 85,459 78,656 65,511 69,870 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 10,438 10,276 10,687 15,212 15,549 14,826 15,287
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 0 0 0 22 0 .الحرير
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 180 219 23 33 12 41 12 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 500 643 657 333 101 55 132 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 10 136 49 11 27 139 57 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 22,075 17,565 12,454 11,517 12,278 11,825 17,856 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 2,671 3,464 4,668 3,729 3,063 2,839 3,260 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 1,530 1,696 4,127 6,781 5,007 4,893 6,843
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 14,010 15,164 11,711 8,612 5,656 2,743 2,824 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 9,521 8,641 7,527 6,867 5,735 4,071 4,945 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 486 589 972 594 299 154 52 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 2,825 1,113 517 232 1,725 1,946 1,516 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 3,215 3,238 15,724 13,700 20,062 17,109 15,425 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 19,164 7,991 11,359 7,585 4,567 2,665 2,626 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 5,682 8,030 10,213 14,491 9,445 6,554 4,771 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 6,957 4,074 7,778 6,627 5,506 3,378 4,180 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 56 10 19 6 5 35 19 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 40 330 69 44 21 4 1
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 14 1 21 4 7 10 16 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 14,819 18,539 20,277 25,382 31,788 35,806 35,356 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 58,976 67,476 62,714 58,445 53,127 53,582 55,679 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 26,060 29,906 29,933 33,396 35,873 27,967 27,690 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 43,344 67,141 175,717 166,599 327,271 244,201 348,199

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 144,790 155,244 281,980 199,110 97,003 92,315 115,050 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 56,840 48,731 53,859 49,897 43,944 44,958 41,692 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 117,397 87,135 96,002 97,184 73,111 65,398 74,543 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 1 0 6 0 13 0 0 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 83,704 83,874 93,040 93,254 115,505 98,304 92,055 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 448 554 714 837 601 543 267 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0 0 44 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 45 10 41 98 20 15 17 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 36 286 0 174 0 0 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 565 629 673 537 506 638 548
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 44,060 40,408 44,724 39,298 30,792 30,563 31,467 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 40,623 44,115 39,633 28,656 24,044 19,795 18,019 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 53,838 70,530 60,175 82,901 71,001 74,263 60,924 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 36 122 23 14 10 365 107

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 2,786 8,502 2,294 4,323 5,817 2,741 3,608 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 2,690 4,235 1,500 1,647 1,276 2,135 1,990 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 44 3 175 0 75 0 0 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 1,501 3,436 2,544 1,692 1,290 1,071 846
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 31 54 118 85 58 14 19 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 21 19 34 10 24 33 33 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 19,129 19,886 19,334 14,188 11,756 12,253 13,253

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 588 526 401 430 363 342 412 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 3,738 39,508 49,162 49,727 49,295 48,648 37,539 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 14 23 10 97 15 42 18 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 7,891 9,214 11,130 12,227 21,031 6,733 6,344 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 6,794,207 7,220,363 6,387,057 6,760,645 5,126,373 4,305,448 4,802,740 .االجمالي
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 99.86 99.63 99.80 99.89 99.87 99.49 99.89 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 43.80 28.25 26.37 34.45 52.70 61.84 73.66 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 7.40 8.26 4.25 6.08 4.41 4.70 8.30 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 94.62 88.28 93.45 92.76 88.93 92.52 90.31
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 88.37 90.39 99.83 100.00 94.07 89.47 100.00 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 91.20 87.39 94.75 96.51 99.79 99.08 96.34 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 84.27 82.34 90.37 94.52 91.73 90.62 91.09 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 91.40 96.73 97.06 95.54 97.49 94.67 94.36 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 38.41 40.60 47.26 60.36 70.56 69.95 73.42 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 20.43 8.23 10.46 7.12 1.63 58.92 45.50 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 97.68 78.79 93.39 75.45 95.67 91.04 95.24 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 70.46 39.43 29.41 36.15 38.03 50.53 43.26 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 39.42 41.60 85.61 2.96 0.00 31.25 24.89 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.00 75.00 30.16 18.18 0.00 0.00 3.28 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 88.49 86.96 79.45 76.56 68.34 82.44 54.90
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 98.52 97.83 96.83 82.23 94.29 94.97 97.41 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 63.36 67.36 56.71 50.81 60.84 78.62 78.77 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 37.18 41.39 36.10 43.51 54.21 39.72 28.78 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 94.11 92.82 92.65 92.65 87.16 80.05 79.70 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 80.97 79.30 79.06 81.15 84.21 85.80 80.57 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 87.59 74.24 76.18 77.04 76.26 70.22 63.58 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 58.49 51.02 75.77 66.43 70.11 58.09 51.04 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 97.19 94.28 87.95 93.95 95.90 93.43 81.64 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 60.73 57.38 55.61 58.73 60.78 52.10 34.01 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 4.68 4.72 7.06 4.39 1.46 3.03 1.94 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 23.13 11.46 31.21 27.93 21.93 6.35 5.16 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 45.79 27.12 48.17 43.26 20.11 19.50 16.82 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 31.27 23.25 22.03 25.99 26.41 17.57 7.38
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 83.16 68.34 57.51 58.79 63.62 31.75 55.19 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 80.14 72.95 70.92 75.15 70.59 74.39 73.74 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 7.99 11.78 11.39 9.95 16.29 18.77 21.79 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 80.15 78.96 78.84 80.10 76.88 75.15 77.19
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 56.25 56.81 52.49 65.98 63.47 62.02 61.21 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 91.60 91.31 89.29 92.40 90.63 91.28 93.19

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 91.01 87.49 85.47 86.97 80.67 78.47 76.16 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 99.90 90.22 100.00 100.00 64.76 100.00 0.00
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 70.61 53.76 4.58 36.34 0.00 0.77 16.13 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 58.77 71.78 59.92 55.91 76.58 75.22 74.27 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 70.04 69.80 74.36 68.42 65.00 59.93 56.23 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 19.64 29.61 42.20 20.22 18.46 18.38 22.33 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 29.61 33.01 17.28 15.39 6.41 25.29 10.67 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 96.52 92.89 81.14 61.05 61.34 80.27 87.48
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 46.71 93.86 65.26 76.88 95.89 99.93 100.00 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 91.76 95.57 91.29 84.76 82.01 66.97 43.67 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 41.18 65.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 3.31 97.73 … 0.27 0.00 … 0.00
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 57.05 77.65 75.80 46.42 87.72 89.31 80.00 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 90.41 91.77 87.62 89.36 89.12 91.83 91.48 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 89.99 93.38 94.70 94.06 86.35 89.85 88.89
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. … 92.75 0.00 100.00 … … 0.00 .الحرير
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Jordan االردن

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 30.98 28.16 10.63 22.18 24.97 39.06 0.00 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 58.09 25.11 15.93 16.88 22.83 4.17 28.61 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 55.56 45.07 72.22 100.00 … 0.00 0.00 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 94.85 93.29 82.39 59.23 66.01 76.61 81.49 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 65.58 73.76 68.82 78.18 83.30 88.91 66.15 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 82.43 73.18 75.69 65.87 72.62 91.25 97.14
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 85.66 89.64 88.83 86.16 93.47 91.87 92.90 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 43.30 64.97 79.68 77.57 52.37 76.65 75.55 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 7.24 25.79 75.09 86.96 74.15 45.56 32.32 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 34.93 39.53 26.03 40.58 53.92 28.11 53.21 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.41 0.54 0.49 0.53 0.81 1.27 1.03 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 3.87 5.15 7.29 9.69 9.07 4.18 4.00 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 29.97 15.04 6.15 11.44 25.79 9.26 12.85 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 97.99 96.01 93.30 55.13 80.91 67.99 57.47 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 73.85 81.46 83.27 95.30 94.44 72.87 45.14 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 6.12 30.43 0.00 0.00 0.00 0.00 25.71
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 78.57 10.00 18.37 5.04 100.00 80.00 100.00 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 85.82 89.20 92.07 93.46 97.01 97.31 96.68 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 66.18 74.18 77.67 77.00 70.87 67.10 57.00 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 54.79 66.34 80.35 83.97 88.23 84.17 90.27 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 51.05 49.71 12.01 12.55 9.81 32.98 23.62

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 77.08 73.03 72.71 75.92 84.06 79.48 71.20 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 86.78 77.96 88.45 81.80 82.24 73.48 69.12 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 30.41 34.61 41.46 44.67 49.81 30.40 18.08 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.00 17.77 40.00 0.80 10.71 9.38 4.61 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 65.64 51.89 45.84 56.07 57.64 54.59 51.86 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.28 3.60 … 0.61 8.79 21.35 11.07 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 5.37 7.07 14.58 5.34 0.00 6.73 3.79 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 95.48 100.15 98.68 99.45 99.38 100.00 55.88 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 28.51 57.14 76.67 38.73 100.00 0.00 0.00 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 52.97 51.59 64.58 36.38 53.97 30.06 46.37
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 49.11 64.42 46.45 78.05 69.31 39.04 48.66 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 42.11 52.31 48.02 50.04 44.98 39.43 42.11 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 73.66 68.71 70.12 63.76 65.13 56.55 40.81 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 92.32 54.12 81.92 88.86 30.16 22.85 42.67

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 43.37 34.14 51.99 31.27 28.44 40.84 16.39 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.72 0.56 1.81 1.05 7.44 0.34 0.81 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.00 98.40 … … 28.78 0.00 … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 26.53 35.35 30.52 30.07 20.74 24.11 23.21
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 22.13 21.50 25.55 9.70 5.37 16.20 46.50 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 27.78 0.00 33.33 95.00 6.35 20.00 100.00 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 79.20 73.10 77.24 83.78 79.39 69.58 54.87

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 66.16 49.47 28.68 24.85 53.12 38.28 40.22 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 51.78 78.72 82.21 82.33 74.71 84.02 82.36 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 98.82 8.15 40.60 16.57 56.67 49.60 22.00 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 32.33 12.79 1.80 6.03 1.83 1.67 1.72 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 44.81 45.23 47.68 46.27 44.39 41.63 38.99 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Emirates االمارات

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 454,669 585,436 730,268 1,132,675 864,977 694,998 940,069 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 1,581,850 1,718,751 1,907,285 2,021,076 2,159,252 1,892,691 972,965 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
493,690 367,299 353,707 398,000 294,710 293,652 439,985 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
2,888,083 5,333,356 5,989,461 6,662,029 3,734,285 3,899,744 2,360,954

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 105,297,255 119,261,535 127,744,964 109,352,766 53,738,291 46,695,728 85,700,853 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   2,328,118 5,149,651 5,764,826 6,290,673 2,811,751 2,639,468 4,299,606 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and 

articles thereof                                     
3,427,210 6,635,664 5,728,117 5,944,452 4,580,630 6,399,615 6,045,571 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
187,562 325,755 390,390 387,136 165,281 147,778 55,546 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, 

cork and articles of cork               
250,163 320,702 327,310 336,938 280,555 225,304 121,991

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
636,203 1,011,391 1,454,260 1,464,400 1,288,777 1,658,193 921,870

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   2,931,059 3,756,853 4,507,767 4,819,296 3,281,538 3,306,687 861,453 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
281,415 519,618 632,645 730,385 373,307 411,476 78,624

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
1,489,560 1,525,396 1,833,327 1,694,490 1,259,274 1,232,265 897,274

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
41,714,758 59,017,095 49,218,087 39,885,048 40,454,475 42,279,524 35,540,786

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
4,991,833 9,388,669 11,499,729 12,764,113 10,667,473 10,138,169 12,881,155

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
12,500,289 39,785,244 50,378,488 51,740,386 15,984,120 14,620,727 6,124,566

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
8,839,596 12,809,164 15,039,239 19,026,463 11,276,495 10,289,007 1,640,631 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
619,674 2,765,734 2,659,702 2,786,472 1,252,750 1,062,032 666,865

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
6,753 5,215 7,717 3,990 6,935 14,056 1,921 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          786,584 1,444,025 1,578,550 1,597,336 863,904 946,321 665,207 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
32,739 132,810 87,039 176,244 103,679 105,842 50,436 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 60,816,936 78,263,638 91,655,889 111,125,246 177,919,890 149,697,660 1,303,855 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 252,556,000 350,123,001 379,488,767 380,339,614 333,362,349 298,650,937 162,572,183 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Emirates االمارات

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 24,652 45,911 59,638 359,226 57,364 46,087 19,810 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 41,007 67,874 90,572 73,829 49,031 53,463 190,700 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 73,731 104,520 142,944 125,168 114,360 123,412 189,814 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 314,752 365,562 434,370 570,962 642,173 470,889 539,148
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 527 1,569 2,744 3,490 2,049 1,147 597 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 9,093 5,993 5,765 6,221 6,451 9,145 4,056 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 185,935 191,057 226,121 210,330 245,431 260,076 162,103 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 513,647 635,330 776,395 834,777 841,515 708,637 163,362 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 184,826 335,851 455,605 540,959 396,450 287,354 325,864 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 516,205 365,993 222,787 235,117 517,312 515,425 205,227 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 53,235 60,842 48,448 56,042 57,693 58,803 65,474 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 97,125 79,007 120,275 88,071 75,372 41,967 20,067 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 18,776 36,902 46,516 45,712 16,327 9,700 26,667 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 3,007 7,776 5,373 3,847 2,701 1,584 145 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 493,690 367,299 353,707 398,000 294,710 293,652 439,985
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 108,196 47,718 72,955 81,331 119,150 154,822 136,068 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 713,199 638,187 744,637 576,020 605,882 750,152 447,993 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 302,492 397,859 412,714 419,105 376,725 224,143 294,030 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 185,062 242,370 257,588 286,947 342,224 287,905 378,098 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 293,918 283,277 263,585 337,143 361,234 417,195 242,706 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 322,031 372,508 510,558 482,763 622,955 576,295 318,474 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 233,363 561,560 552,516 651,166 227,093 240,708 167,361 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 132,152 179,627 227,049 256,697 210,696 215,641 98,771 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 597,671 2,610,250 2,947,859 3,570,857 868,326 1,032,883 277,453 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 666,482 923,816 1,087,082 1,180,867 1,260,450 1,026,764 1,410,624 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 45,019 81,098 74,956 50,347 46,550 53,296 249,733 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 104,585,753 118,256,621 126,582,926 108,121,552 52,431,291 45,615,668 84,040,496 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 91,271 175,169 237,822 426,462 93,248 87,781 188,957
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 110,022 589,140 700,133 641,059 138,966 136,960 1,195,277 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 138,230 690,890 896,793 915,298 386,891 400,899 456,861 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 34,353 62,378 75,707 100,317 32,614 26,737 549,916 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 278,557 548,956 491,365 546,441 241,362 264,509 312,527
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 853,744 1,861,601 2,096,995 2,231,941 1,214,160 1,122,892 758,081 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 235,488 424,046 380,567 391,058 284,512 232,367 324,603

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 18,306 40,556 49,333 47,984 26,998 24,576 30,418 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 1,856 1,974 1,024 20,838 739 2,868 3,979
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 58,691 296,268 328,997 320,711 81,928 50,398 6,880 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 507,599 458,673 506,090 648,564 310,333 289,481 472,107 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 2,283,405 4,859,097 4,055,355 4,331,673 3,466,748 5,420,408 5,776,337 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 1,143,806 1,776,567 1,672,762 1,612,779 1,113,882 979,207 269,234 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 27,979 24,296 32,563 22,786 14,638 6,236 15,663 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 102,979 249,560 321,486 355,810 140,316 131,912 33,155
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 56,604 51,899 36,341 8,540 10,327 9,630 6,728 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 201,624 270,811 288,563 281,829 254,100 185,882 113,057 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 13,938 17,437 26,010 39,967 11,877 20,462 3,532 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 34,601 32,454 12,737 15,142 14,578 18,960 5,402
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 71,173 73,666 102,114 100,081 81,111 87,876 102,394 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 255,159 430,077 463,208 551,828 390,110 380,912 386,316 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 309,871 507,648 888,938 812,491 817,556 1,189,405 433,160
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 17,413 19,327 19,334 18,982 18,212 13,537 2,686 .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Emirates االمارات

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 9,427 10,934 23,922 13,104 10,438 11,432 1,410 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 136,434 205,111 275,571 250,609 81,011 83,801 20,777 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 11,544 11,236 15,204 12,211 5,196 5,184 1,236 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 1,018,805 965,748 1,038,104 1,032,012 991,644 1,097,719 154,178 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 338,860 251,901 242,494 288,340 216,004 170,945 41,075 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 28,990 43,527 52,296 56,613 33,624 28,313 34,093
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 80,488 117,151 147,370 206,806 111,075 84,978 116,378 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 57,056 54,367 46,120 60,022 44,360 38,961 9,132 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 16,470 52,343 45,859 35,904 36,233 19,039 9,320 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 47,766 59,734 76,751 143,960 111,114 65,990 6,325 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 539,626 893,301 1,307,970 1,427,643 930,974 958,111 177,713 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 430,189 771,945 885,675 857,824 469,995 465,549 166,801 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 197,991 300,228 331,097 415,266 221,658 263,128 120,329 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 251,046 487,707 593,300 687,418 351,840 387,931 67,659 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 18,199 20,000 25,947 28,034 9,734 9,615 5,923 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 4,624 5,041 6,334 6,084 4,474 4,931 1,464
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 7,547 6,870 7,064 8,849 7,259 8,999 3,578 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 201,349 328,851 607,014 378,729 325,555 285,139 182,718 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 758,712 511,747 526,595 590,874 445,243 440,374 331,345 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 529,499 684,798 699,718 724,887 488,476 506,752 383,211 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 41,714,758 59,017,095 49,218,087 39,885,048 40,454,475 42,279,524 35,540,786

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 1,059,402 1,811,899 2,079,136 1,941,657 1,519,373 1,322,245 1,940,333 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 1,155,812 2,773,729 2,812,116 3,189,564 1,981,166 1,819,158 1,804,747 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 1,104,470 1,741,762 2,537,907 2,094,046 1,195,651 1,305,053 2,039,677 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 27,815 69,807 764,138 113,669 14,382 9,265 37,730 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 1,143,051 2,073,736 2,298,588 4,393,954 5,290,379 5,081,904 6,530,262 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 21,231 40,415 70,668 64,162 26,705 58,097 183,967 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 14,061 67,370 51,027 79,543 77,436 66,981 123,829 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 2,483 20,977 18,944 16,848 4,883 6,729 16,077 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 2,768 7,831 9,559 6,974 2,565 1,663 5,153 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 263,609 478,028 516,981 477,679 202,113 163,146 45,674
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 197,130 303,115 340,665 386,017 352,820 303,928 153,706 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 6,621,687 16,586,355 19,682,259 21,034,744 7,938,879 7,978,042 2,906,496 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 5,878,602 23,198,889 30,696,229 30,705,642 8,045,241 6,642,685 3,218,070 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 41,697 72,988 58,309 84,204 64,440 70,558 25,851

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 6,317,059 10,182,471 11,163,402 15,120,377 8,949,130 7,835,356 495,428 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 1,144,803 1,744,420 2,961,852 2,414,768 1,809,569 1,935,600 480,422 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 1,336,037 809,285 855,676 1,407,114 453,356 447,493 638,930 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 399,358 1,981,578 1,947,569 2,024,331 863,714 682,850 434,232
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 199,962 727,464 653,128 702,082 373,345 361,394 231,090 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 20,354 56,692 59,005 60,059 15,691 17,788 1,543 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 6,753 5,215 7,717 3,990 6,935 14,056 1,921 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 504,354 736,074 876,767 782,940 584,766 668,661 533,335

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 190,079 517,252 487,633 581,737 188,993 187,745 68,363 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 92,151 190,699 214,150 232,659 90,145 89,915 63,509 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 32,739 132,810 87,039 176,244 103,679 105,842 50,436 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 60,816,936 78,263,638 91,655,889 111,125,246 177,919,890 149,697,660 1,303,855 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 252,556,000 350,123,001 379,488,767 380,339,614 333,362,349 298,650,937 162,572,183 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Emirates االمارات

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 2,554,419 3,526,486 3,887,517 4,443,909 4,058,034 3,827,209 3,696,834 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 6,064,928 6,642,768 7,224,645 7,496,949 7,211,180 6,688,424 5,373,437 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
1,013,891 803,653 670,565 687,444 555,715 566,124 612,470 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
4,905,224 6,665,313 6,567,369 8,107,865 4,957,989 5,115,074 6,390,000

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 14,012,223 9,555,602 10,059,876 10,190,350 2,968,568 4,115,811 9,255,307 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   8,050,614 13,362,338 15,242,557 16,911,844 11,414,972 10,435,369 10,009,582 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
6,360,629 6,866,459 6,932,316 7,570,243 5,470,319 4,803,164 6,130,235 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
1,106,600 1,222,452 1,437,444 1,541,799 996,746 917,156 1,102,407 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
873,801 1,219,375 1,147,155 1,383,016 1,060,757 953,425 1,069,873

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
1,524,032 1,993,922 2,000,829 2,025,961 1,459,836 1,324,589 1,689,218

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   11,834,463 8,144,421 9,036,746 10,264,653 6,832,711 5,991,268 10,736,135 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
1,344,122 1,632,697 1,932,326 2,307,224 1,578,731 1,357,142 1,616,868

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
2,230,578 2,220,259 2,185,784 2,384,655 1,918,953 2,082,615 2,237,911

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
34,902,650 64,944,792 66,903,763 54,170,678 45,213,228 52,896,622 34,736,212

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
14,030,416 19,856,539 19,205,475 19,682,402 13,200,723 11,832,650 11,587,085

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
46,997,712 62,359,603 68,612,780 77,247,378 39,273,969 39,432,982 46,562,583

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
23,049,474 30,267,680 31,019,898 33,134,443 28,804,643 29,702,517 27,228,432 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
3,948,187 5,378,174 5,185,568 5,804,379 3,614,895 3,649,822 4,672,413

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
672,431 9,341 28,214 24,280 30,133 36,239 1,075,777 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          3,441,679 3,672,680 3,897,896 4,541,875 3,458,583 3,246,939 4,513,098 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
112,093 87,316 91,575 153,748 68,883 116,254 274,316 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 2,266,759 10,591,050 31,696,623 28,536,183 102,875,277 81,790,680 1,773,595 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 191,296,925 261,022,920 294,966,921 298,611,278 287,024,845 270,882,075 192,343,788 .االجمالي
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'01 Live animals. 142,582 176,010 239,954 270,338 288,170 204,226 197,903 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 1,149,721 1,498,701 1,604,824 1,614,089 1,663,314 1,626,971 1,523,291 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 371,266 441,348 474,857 611,028 514,124 552,588 427,846 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 886,562 1,405,812 1,562,289 1,943,815 1,588,084 1,438,793 1,540,244
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 4,288 4,615 5,593 4,639 4,342 4,631 7,550 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 33,995 41,009 49,469 59,605 58,732 64,204 71,502 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 791,983 882,130 983,525 1,035,766 1,232,615 1,262,904 1,066,229 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 1,422,826 1,619,133 1,874,739 2,147,090 2,203,106 2,064,757 1,598,689 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 747,038 966,425 1,069,004 1,158,764 969,987 855,049 591,866 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 1,699,289 1,514,900 1,586,987 1,612,238 1,491,594 1,313,225 1,135,849 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 180,894 104,980 112,063 126,701 117,100 123,854 79,337 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 1,110,080 1,448,610 1,475,241 1,287,564 1,096,008 946,584 802,683 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 70,905 58,336 67,468 63,497 37,987 53,805 23,178 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 7,918 7,245 6,149 5,724 4,051 4,042 4,104 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 1,013,891 803,653 670,565 687,444 555,715 566,124 612,470
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 166,590 250,552 267,310 295,992 278,697 241,353 229,702 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 1,266,515 1,361,070 1,112,038 1,283,594 431,102 398,842 1,160,130 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 288,836 386,669 441,248 545,746 499,369 516,862 440,669 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 464,115 659,126 780,385 861,640 818,358 1,057,240 859,819 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 343,380 468,779 508,472 602,152 583,930 580,157 524,122 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 544,996 797,267 810,455 877,786 755,690 817,257 710,513 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 868,169 822,995 911,838 1,197,090 578,520 525,816 1,066,977 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 164,996 207,286 162,276 282,820 239,039 208,287 153,770 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 797,627 1,711,569 1,573,347 2,161,045 773,284 769,260 1,244,298 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 242,352 335,155 851,111 467,681 359,709 431,569 231,682 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 777,698 780,990 996,800 699,851 655,498 629,100 552,119 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 12,992,173 8,439,457 8,211,965 9,022,818 1,953,361 3,055,142 8,471,506 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 525,154 2,059,810 1,959,588 2,604,241 2,347,138 1,850,302 785,353
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 1,631,974 1,967,560 2,267,766 2,139,332 951,516 716,438 1,695,380 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 1,623,454 2,516,799 3,509,510 3,754,530 2,471,182 2,595,140 2,316,541 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 46,990 68,072 89,907 94,023 59,701 44,863 219,832 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 541,646 1,054,742 1,148,978 976,631 567,166 567,755 609,533
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 2,003,012 3,132,755 3,379,890 3,814,387 2,520,748 2,360,158 2,405,161 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 431,054 725,616 841,523 1,058,489 867,853 836,532 768,589

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 146,020 131,289 135,841 153,995 116,004 119,739 126,109 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 22,115 14,216 21,783 41,463 18,143 24,702 50,538
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 108,871 346,930 376,171 505,321 197,179 182,917 94,046 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 970,324 1,344,549 1,511,600 1,769,432 1,298,342 1,136,823 938,500 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 3,736,592 4,604,454 4,762,834 5,232,660 3,838,883 3,524,514 4,413,723 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 2,624,037 2,262,005 2,169,482 2,337,583 1,631,436 1,278,650 1,716,512 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 33,989 35,165 42,160 34,935 27,081 16,451 31,041 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 919,242 1,129,812 1,344,570 1,473,159 953,495 885,945 1,018,422
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 153,369 57,475 50,714 33,705 16,170 14,760 52,944 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 856,422 1,181,891 1,096,628 1,348,827 1,032,635 920,210 1,056,151 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 3,147 16,184 34,114 15,794 10,103 10,897 1,835 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 14,232 21,300 16,413 18,395 18,019 22,318 11,887
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 65,101 85,117 119,621 102,741 95,351 86,367 132,584 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 1,248,281 1,412,462 1,469,926 1,618,200 1,144,622 1,050,392 1,346,324 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 210,650 496,343 411,282 305,020 219,863 187,830 210,310
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 78,242 30,416 31,705 27,265 24,589 19,214 32,242 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 34,484 21,880 30,040 27,386 27,201 24,518 26,056 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 414,865 311,865 365,414 394,079 194,487 182,469 243,378 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 37,519 13,813 15,204 17,113 13,081 13,201 14,633 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 1,862,861 913,233 932,606 941,796 853,476 761,699 1,006,345 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 896,311 468,442 580,844 571,153 431,895 346,904 482,607 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 140,283 128,702 155,449 162,471 114,834 107,719 163,929
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 323,179 219,794 240,401 284,123 204,524 194,886 262,460 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 489,231 173,472 186,649 196,262 147,540 119,716 242,514 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 136,069 101,869 114,995 121,246 100,257 91,997 124,061 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 338,482 203,213 248,041 252,080 188,191 139,617 236,205 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 3,413,002 2,561,413 2,849,601 3,328,241 2,107,270 1,825,250 3,705,049 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 2,720,236 2,392,038 2,649,493 2,949,718 1,986,554 1,741,191 3,318,256 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 949,699 604,271 636,304 991,720 438,812 422,887 878,400 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 1,201,104 1,538,072 1,831,981 2,154,924 1,472,813 1,246,739 1,449,294 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 53,962 63,625 68,666 111,192 55,485 70,452 64,433 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 41,220 8,504 9,313 11,226 8,514 8,703 17,585
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 47,836 22,496 22,366 29,882 41,919 31,248 85,556 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 550,975 724,616 779,363 828,542 757,526 778,899 792,345 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 717,447 517,172 549,976 610,742 552,645 690,721 824,338 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 962,156 978,471 856,445 945,371 608,782 612,995 621,228 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 34,902,650 64,944,792 66,903,763 54,170,678 45,213,228 52,896,622 34,736,212

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 4,717,637 5,274,533 5,016,336 6,005,610 3,536,181 3,036,969 3,210,885 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 5,169,804 7,454,414 5,845,095 5,611,539 4,387,120 4,172,535 3,738,061 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 1,237,720 3,515,382 4,177,043 3,989,132 2,523,444 2,143,062 1,757,357 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 66,991 244,619 865,723 327,318 109,761 72,531 161,923 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 1,260,768 1,487,810 1,452,079 1,676,082 1,244,895 1,058,158 1,036,731 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 51,187 75,352 90,884 89,875 73,839 97,130 77,557 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 179,917 230,512 183,954 274,771 136,389 134,013 132,693 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 23,926 14,053 12,968 11,192 8,749 7,849 30,399 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 65,573 59,108 55,581 63,456 50,714 49,300 144,737 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 717,369 734,808 729,804 826,425 551,763 503,766 615,177
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 539,524 765,948 776,008 807,002 577,868 557,337 681,565 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 24,677,195 32,077,162 31,552,243 35,487,783 20,974,587 20,664,514 23,606,554 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 22,320,517 30,282,441 37,060,537 41,759,595 18,299,382 18,768,468 22,956,029 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 85,337 60,393 122,882 183,331 72,852 67,553 51,123

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 13,215,170 19,380,539 22,323,539 23,653,590 19,098,690 16,257,286 13,881,151 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 7,784,336 10,521,285 8,296,905 8,979,317 8,605,473 12,426,207 10,350,718 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 1,964,631 305,463 276,572 318,205 1,027,628 951,471 2,945,440 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 2,725,719 3,780,763 3,417,893 3,864,166 2,472,164 2,475,751 3,308,303
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 1,175,873 1,521,809 1,701,384 1,866,146 1,117,310 1,152,018 1,315,344 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 46,595 75,602 66,291 74,067 25,421 22,053 48,766 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 672,431 9,341 28,214 24,280 30,133 36,239 1,075,777 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 2,235,815 2,235,693 2,301,862 2,739,052 2,282,730 2,092,030 2,800,759

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 756,851 940,697 969,491 1,092,596 634,687 634,115 1,155,406 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 449,013 496,290 626,543 710,227 541,166 520,794 556,933 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 112,093 87,316 91,575 153,748 68,883 116,254 274,316 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 2,266,759 10,591,050 31,696,623 28,536,183 102,875,277 81,790,680 1,773,595 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 191,296,925 261,022,920 294,966,921 298,611,278 287,024,845 270,882,075 192,343,788 .االجمالي
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'01 Live animals. 0.087 0.093 0.128 0.808 0.142 0.125 0.094 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.026 0.027 0.037 0.030 0.023 0.027 0.169 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.065 0.052 0.069 0.062 0.066 0.075 0.196 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.279 0.221 0.246 0.324 0.433 0.318 0.641
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.005 0.008 0.015 0.019 0.012 0.007 0.006 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.031 0.012 0.013 0.014 0.017 0.026 0.021 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.239 0.138 0.159 0.160 0.232 0.248 0.281 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.461 0.333 0.406 0.454 0.515 0.451 0.181 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.357 0.388 0.490 0.500 0.453 0.403 0.757 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.312 0.166 0.105 0.095 0.237 0.264 0.199 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.206 0.154 0.134 0.147 0.175 0.193 0.386 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.096 0.047 0.070 0.051 0.044 0.026 0.023 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.238 0.273 0.326 0.274 0.071 0.066 0.355 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.285 0.401 0.234 0.189 0.200 0.122 0.019 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.348 0.195 0.173 0.171 0.153 0.188 0.529
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.177 0.048 0.078 0.087 0.139 0.196 0.316 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 1.380 0.654 0.660 0.509 0.634 0.916 1.113 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.588 0.410 0.429 0.458 0.472 0.323 0.687 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.250 0.191 0.213 0.244 0.325 0.281 0.644 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.372 0.222 0.219 0.282 0.349 0.433 0.460 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.453 0.301 0.427 0.415 0.605 0.577 0.556 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.162 0.248 0.252 0.295 0.116 0.134 0.172 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.158 0.124 0.161 0.187 0.159 0.169 0.139 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 1.113 2.682 3.371 4.226 1.099 1.443 0.712 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.881 0.985 1.118 1.209 1.510 1.420 3.527 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.020 0.024 0.015 0.009 0.011 0.014 0.125 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 2.343 2.360 2.160 1.586 0.864 0.881 3.214 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.045 0.072 0.082 0.145 0.040 0.044 0.180
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.019 0.068 0.075 0.069 0.017 0.019 0.322 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.022 0.058 0.080 0.095 0.046 0.052 0.104 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.029 0.054 0.055 0.063 0.024 0.025 0.981 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.258 0.332 0.279 0.320 0.169 0.205 0.435
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.625 0.831 0.938 1.031 0.640 0.630 0.751 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.322 0.355 0.320 0.337 0.280 0.252 0.629

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.052 0.073 0.088 0.089 0.057 0.055 0.120 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.034 0.021 0.011 0.233 0.009 0.039 0.071
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.186 0.618 0.732 0.813 0.253 0.185 0.048 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.208 0.126 0.132 0.168 0.096 0.099 0.285 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.302 0.438 0.333 0.364 0.336 0.569 1.080 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.462 0.503 0.393 0.332 0.278 0.298 0.162 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.061 0.041 0.043 0.033 0.025 0.011 0.050 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.131 0.204 0.246 0.258 0.113 0.112 0.051
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.503 0.310 0.172 0.039 0.047 0.041 0.062 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.108 0.105 0.108 0.111 0.118 0.088 0.093 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.439 0.391 0.630 1.047 0.385 0.734 0.225 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.771 0.532 0.234 0.290 0.319 0.492 0.256
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.109 0.084 0.092 0.095 0.101 0.122 0.261 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.091 0.099 0.108 0.138 0.129 0.139 0.257 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.399 0.397 0.765 0.767 1.003 1.571 1.010
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.314 0.244 0.235 0.268 0.320 0.275 0.109 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.043 0.037 0.074 0.038 0.039 0.050 0.011 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.163 0.169 0.187 0.168 0.067 0.074 0.038 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.219 0.142 0.158 0.134 0.074 0.077 0.030 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 1.501 0.994 1.002 1.003 1.146 1.386 0.351 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.658 0.326 0.284 0.328 0.299 0.263 0.113 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.093 0.089 0.103 0.115 0.083 0.075 0.156
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.360 0.349 0.417 0.632 0.413 0.339 0.827 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.254 0.179 0.156 0.221 0.194 0.185 0.078 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.049 0.102 0.081 0.066 0.082 0.047 0.041 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.121 0.096 0.115 0.222 0.202 0.127 0.022 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.191 0.197 0.290 0.325 0.241 0.258 0.086 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.149 0.173 0.209 0.205 0.134 0.140 0.083 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.278 0.248 0.271 0.351 0.217 0.266 0.211 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.172 0.209 0.244 0.287 0.166 0.192 0.056 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.195 0.134 0.168 0.181 0.070 0.071 0.076 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.117 0.066 0.078 0.078 0.070 0.083 0.043
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.122 0.064 0.060 0.068 0.056 0.072 0.048 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.296 0.350 0.640 0.411 0.399 0.363 0.405 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 1.163 0.533 0.531 0.619 0.519 0.541 0.690 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.515 0.449 0.440 0.480 0.376 0.428 0.599 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 7.126 6.405 4.460 2.988 2.858 3.086 5.720

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.129 0.232 0.213 0.193 0.196 0.211 0.547 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.238 0.431 0.452 0.504 0.356 0.368 0.657 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.473 0.576 0.633 0.538 0.383 0.501 1.525 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.057 0.131 1.066 0.169 0.029 0.021 0.144 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.442 0.649 0.622 1.201 1.846 1.977 4.397 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.202 0.273 0.424 0.379 0.214 0.489 2.815 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.069 0.244 0.146 0.239 0.293 0.315 0.924 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.023 0.172 0.111 0.086 0.034 0.056 0.248 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.008 0.024 0.024 0.018 0.008 0.006 0.033 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.307 0.406 0.397 0.366 0.177 0.159 0.078
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.230 0.244 0.267 0.317 0.331 0.307 0.267 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.215 0.387 0.435 0.485 0.212 0.242 0.157 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.194 0.509 0.621 0.684 0.205 0.182 0.157 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.070 0.100 0.069 0.093 0.080 0.111 0.069

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.322 0.423 0.408 0.565 0.377 0.366 0.041 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.343 0.288 0.530 0.458 0.347 0.389 0.173 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.572 0.193 0.195 0.348 0.156 0.190 0.536 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.057 0.176 0.162 0.181 0.086 0.077 0.088
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.352 0.876 0.702 0.696 0.391 0.413 0.467 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.204 0.374 0.403 0.440 0.133 0.176 0.027 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.044 0.017 0.024 0.013 0.024 0.048 0.017 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.180 0.177 0.208 0.195 0.153 0.185 0.255

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.123 0.221 0.230 0.301 0.116 0.134 0.086 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.222 0.292 0.315 0.370 0.114 0.120 0.147 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.097 0.303 0.195 0.414 0.243 0.270 0.211 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 9.089 10.332 11.927 16.872 28.110 28.866 0.409 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 7 4 7 9 7 7 9 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Emirates االمارات
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السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.142 0.270 0.309 1.705 0.255 0.198 0.082 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.043 0.078 0.097 0.066 0.044 0.045 0.154 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.090 0.137 0.167 0.124 0.117 0.121 0.175 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.452 0.626 0.637 0.691 0.788 0.508 0.541
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.007 0.023 0.038 0.040 0.022 0.011 0.006 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.051 0.035 0.032 0.031 0.035 0.047 0.020 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.364 0.387 0.393 0.337 0.398 0.378 0.235 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.646 0.840 0.928 0.876 0.860 0.660 0.145 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.571 1.119 1.271 1.064 0.820 0.642 0.678 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.436 0.433 0.245 0.188 0.406 0.398 0.160 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.314 0.408 0.324 0.293 0.305 0.297 0.328 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.130 0.124 0.163 0.098 0.076 0.040 0.018 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.376 0.800 0.887 0.640 0.163 0.117 0.338 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.354 0.952 0.589 0.335 0.254 0.144 0.013 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.553 0.544 0.442 0.354 0.272 0.288 0.443
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.300 0.141 0.206 0.190 0.267 0.334 0.290 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 2.066 1.808 1.643 0.997 1.120 1.434 0.912 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.881 1.173 1.057 0.899 0.905 0.516 0.598 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.400 0.548 0.550 0.485 0.599 0.457 0.570 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.596 0.636 0.563 0.608 0.650 0.716 0.405 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.670 0.798 1.011 0.832 1.044 0.884 0.475 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.252 0.688 0.634 0.621 0.211 0.215 0.149 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.223 0.330 0.378 0.371 0.274 0.257 0.114 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 1.678 7.031 7.662 7.728 1.812 2.117 0.581 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 1.029 2.259 2.232 2.068 2.204 1.832 2.460 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.022 0.058 0.033 0.017 0.017 0.019 0.097 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 3.613 6.405 5.266 3.287 1.539 1.370 2.707 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.066 0.180 0.196 0.286 0.067 0.066 0.145
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.028 0.179 0.177 0.134 0.030 0.029 0.258 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.034 0.164 0.199 0.191 0.081 0.080 0.086 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.038 0.136 0.129 0.117 0.040 0.035 0.744 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.400 0.930 0.700 0.672 0.305 0.323 0.374
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 1.026 2.423 2.434 2.288 1.196 1.022 0.661 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.513 1.016 0.802 0.717 0.517 0.400 0.534

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.079 0.200 0.213 0.174 0.096 0.083 0.099 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.049 0.055 0.026 0.469 0.015 0.058 0.082
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.294 1.725 1.843 1.715 0.461 0.292 0.042 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.330 0.349 0.321 0.338 0.168 0.152 0.239 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.469 1.222 0.813 0.750 0.610 0.904 0.922 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.706 1.387 0.963 0.701 0.510 0.460 0.133 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.100 0.123 0.124 0.072 0.049 0.018 0.043 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.188 0.535 0.589 0.545 0.208 0.187 0.045
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 1.008 1.143 0.583 0.109 0.125 0.098 0.077 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.163 0.285 0.255 0.219 0.202 0.136 0.077 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.713 1.119 1.543 2.129 0.661 1.132 0.190 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 1.681 1.874 0.669 0.722 0.692 0.961 0.265
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.152 0.215 0.206 0.175 0.163 0.173 0.201 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.139 0.276 0.267 0.288 0.227 0.218 0.217 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.671 1.247 2.138 1.795 1.928 2.739 1.017
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.569 0.845 0.776 0.689 0.716 0.560 0.115 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.069 0.111 0.202 0.085 0.076 0.083 0.010 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.267 0.516 0.512 0.365 0.132 0.134 0.036 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.347 0.444 0.466 0.316 0.147 0.145 0.032 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 2.695 3.199 2.869 2.411 2.435 2.592 0.346 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.996 0.885 0.708 0.686 0.557 0.433 0.098 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.157 0.276 0.275 0.266 0.164 0.130 0.146
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.609 1.049 1.174 1.507 0.823 0.606 0.784 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.571 0.646 0.488 0.567 0.429 0.362 0.079 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.087 0.327 0.243 0.166 0.170 0.087 0.041 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.238 0.343 0.377 0.615 0.466 0.253 0.021 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.322 0.579 0.771 0.738 0.509 0.495 0.086 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.236 0.479 0.512 0.428 0.248 0.235 0.080 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.459 0.736 0.728 0.794 0.438 0.492 0.208 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.258 0.556 0.581 0.590 0.303 0.314 0.051 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.276 0.340 0.383 0.355 0.127 0.122 0.067 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.179 0.223 0.243 0.204 0.158 0.178 0.048
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.183 0.192 0.167 0.180 0.150 0.182 0.067 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.486 1.003 1.621 0.884 0.738 0.611 0.372 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 1.803 1.520 1.328 1.342 1.019 0.973 0.678 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.807 1.273 1.079 0.992 0.680 0.687 0.505 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 11.464 18.919 11.958 7.019 5.751 5.746 5.695

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.194 0.625 0.528 0.401 0.347 0.326 0.457 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.373 1.169 1.102 1.059 0.633 0.579 0.561 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.738 1.684 1.602 1.095 0.663 0.755 1.242 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.079 0.340 2.451 0.301 0.047 0.031 0.118 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.717 1.886 1.603 2.548 3.354 3.212 3.847 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.304 0.777 1.058 0.792 0.390 0.761 2.396 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.109 0.692 0.381 0.531 0.588 0.495 0.797 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.037 0.445 0.273 0.172 0.063 0.089 0.212 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.013 0.068 0.060 0.034 0.014 0.009 0.028 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.475 1.136 0.995 0.778 0.320 0.255 0.069
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.351 0.673 0.647 0.656 0.596 0.492 0.235 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.341 1.078 1.073 0.995 0.374 0.375 0.133 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.289 1.345 1.434 1.315 0.340 0.266 0.125 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.151 0.306 0.225 0.264 0.183 0.220 0.081

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.512 1.191 1.039 1.198 0.687 0.582 0.035 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.600 1.022 1.648 1.290 0.865 0.851 0.198 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 1.397 0.908 0.775 1.257 0.516 0.481 0.806 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.089 0.511 0.421 0.389 0.160 0.124 0.077
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.560 2.505 1.794 1.488 0.734 0.688 0.419 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.298 0.983 0.943 0.880 0.228 0.271 0.023 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.070 0.054 0.077 0.035 0.069 0.130 0.021 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.278 0.498 0.511 0.412 0.299 0.323 0.239

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.152 0.480 0.442 0.516 0.177 0.179 0.062 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.363 0.845 0.822 0.807 0.220 0.203 0.133 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.152 0.929 0.476 0.780 0.447 0.441 0.203 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 13.427 29.864 35.642 37.142 54.827 42.233 0.384 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 1.545 2.779 2.479 2.076 1.803 1.582 0.859 .االجمالي
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Emirates االمارات

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 19,378 43,068 51,956 351,393 46,431 27,615 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 23,153 32,257 32,101 22,695 26,097 30,201 … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 19,424 29,547 38,728 45,886 48,386 62,404 … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 258,118 289,864 304,369 403,881 554,333 402,893 …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 175 357 429 837 594 320 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 6,366 4,636 4,516 4,945 4,520 6,450 … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 50,260 80,709 98,837 86,612 90,466 92,506 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 159,644 258,505 316,423 263,144 284,763 228,518 … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 41,477 78,319 72,126 114,959 104,401 74,595 … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 113,023 105,777 126,875 113,602 92,198 69,308 … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 18,125 45,435 24,976 32,021 34,214 37,068 … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 15,469 9,287 28,216 23,221 25,952 14,436 … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 11,029 8,582 11,861 10,491 4,291 3,766 … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 804 4,436 1,852 1,597 912 464 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 98,412 157,638 160,573 146,631 156,868 184,482 …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 31,849 27,192 39,283 47,240 102,982 136,315 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 435,770 528,876 529,628 414,494 374,020 229,352 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 275,152 344,186 363,977 360,076 328,578 189,262 … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 78,265 143,463 144,470 158,679 248,955 198,094 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 183,347 202,360 165,600 220,578 220,268 295,518 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 87,526 240,196 213,103 213,048 313,944 210,808 … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 52,745 113,640 114,551 136,385 105,596 98,486 … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 40,753 59,503 76,867 82,019 58,661 70,512 … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 278,605 1,136,262 1,154,329 1,545,071 537,046 668,572 … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 431,470 696,630 751,444 795,561 980,008 803,425 … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 2,497 19,517 12,913 15,558 18,243 26,313 … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 313,744 2,498,178 2,313,593 2,505,432 437,376 516,663 … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 42,988 39,937 41,418 48,652 36,897 28,535 …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 51,377 167,281 142,635 157,736 37,078 39,094 … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 78,070 551,383 723,345 725,751 315,641 343,596 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 14,416 29,969 26,966 35,114 21,511 18,944 … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 46,028 284,368 239,243 263,121 127,850 134,264 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 382,369 1,089,023 1,222,833 1,250,757 596,574 500,358 … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 148,671 284,085 216,978 227,367 147,048 132,057 …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 6,556 18,299 18,577 18,264 12,763 10,665 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 384 736 326 4,331 349 1,481 …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 13,762 141,371 142,003 140,452 60,050 16,540 … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 96,567 222,262 238,020 280,335 181,817 161,345 … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 601,663 1,137,323 1,184,266 1,265,461 975,755 1,064,157 … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 415,604 770,518 749,009 608,891 256,496 246,734 … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 310 743 734 928 431 379 … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 18,969 131,606 182,577 181,693 49,339 39,081 …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 2,397 169 160 184 253 277 … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 56,437 150,017 185,248 176,963 173,977 111,568 … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 3,673 10,708 18,018 16,628 4,657 7,989 … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 13,147 13,113 4,755 6,471 5,707 6,038 …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 3,099 2,186 3,265 1,398 927 1,663 … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 86,652 213,739 223,880 269,790 219,062 218,334 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 148,057 323,039 553,627 449,605 483,628 697,944 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 5,842 8,069 6,175 6,731 10,410 5,064 … .الحرير
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 4,147 4,488 10,980 3,758 4,078 2,497 … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 32,222 30,529 23,056 22,792 8,970 9,333 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 10,285 10,364 11,502 8,794 3,384 2,071 … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 189,672 228,717 181,750 184,891 146,617 91,602 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 222,602 150,069 58,174 106,663 83,922 35,146 … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 7,153 14,646 14,602 18,592 11,008 7,504 …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 21,627 41,011 56,690 62,673 49,898 35,695 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 42,723 41,944 22,609 25,272 13,220 4,418 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 3,147 8,803 10,623 11,839 11,618 4,673 … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 20,609 34,353 24,028 55,844 26,218 9,110 … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 401,897 707,870 1,095,386 1,140,475 725,186 713,160 … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 232,596 540,706 641,827 569,984 193,315 169,988 … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 60,498 105,368 143,882 140,851 71,230 73,448 … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 107,490 331,922 418,697 475,681 186,092 216,210 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 7,347 12,284 19,329 17,960 4,991 5,353 … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 1,258 1,115 1,168 951 962 1,013 …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 2,410 3,261 3,599 4,733 2,499 3,403 … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 58,442 157,831 429,249 229,430 212,607 165,510 … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 106,364 177,385 210,258 220,901 155,363 162,914 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 20,609 139,919 179,198 187,324 148,780 130,090 … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 2,177,175 2,863,657 4,886,362 7,502,873 9,881,936 8,000,837 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 432,473 1,013,546 1,251,267 1,104,216 966,150 731,578 … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 350,467 1,079,796 1,208,716 1,123,611 738,047 611,120 … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 316,494 593,456 1,119,961 892,115 616,807 574,865 … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 1,560 4,377 16,038 7,393 1,654 1,532 … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 123,342 236,369 346,547 409,773 451,938 395,005 … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 144 2,875 5,239 3,320 8,702 10,297 … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 1,192 22,464 20,831 15,485 7,788 6,691 … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 260 5,306 4,189 2,426 576 328 … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 600 726 892 1,194 315 463 … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 37,508 206,715 239,661 179,544 36,037 29,834 …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 69,254 161,222 180,885 211,426 178,521 114,299 … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 2,084,848 8,233,613 8,965,499 8,680,401 2,395,521 1,881,010 … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 1,560,497 12,275,053 15,559,948 15,983,932 3,481,404 2,246,215 … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 4,000 10,451 11,561 21,003 17,298 10,078 …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 1,430,580 3,674,527 3,715,941 3,982,972 2,925,423 2,038,868 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 549,298 228,704 261,357 189,244 182,196 165,798 … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 68,269 417,637 169,318 284,965 224,877 69,552 … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 113,051 772,851 757,000 892,799 270,048 155,991 …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 24,954 244,474 221,818 226,560 40,398 22,999 … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 2,656 12,074 13,862 14,955 2,417 2,508 … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 4,792 3,740 6,092 2,275 2,332 12,993 … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 164,673 330,461 374,152 397,537 263,473 218,934 …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 46,259 223,828 235,672 228,734 58,875 56,256 … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 20,513 104,182 113,641 116,548 38,710 34,452 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 2,400 8,971 8,792 93,172 18,821 4,178 … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 6,086 7,013 19,215 13,446 23,740 … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 16,423,979 48,228,110 56,536,515 60,329,775 33,801,991 27,728,012 … .االجمالي
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Emirates االمارات
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رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 77,750 87,903 117,010 130,029 138,738 78,047 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 50,940 63,007 71,209 70,401 88,338 106,932 … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 60,249 65,939 60,483 61,703 49,410 53,134 … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 349,785 375,998 408,272 463,923 465,434 449,564 …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 136 355 1,734 504 204 152 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 2,124 1,602 5,484 2,236 1,917 1,062 … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 280,922 242,966 198,344 229,911 235,651 204,483 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 190,389 205,660 208,609 211,762 207,446 223,969 … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 16,124 15,709 16,547 20,291 19,940 23,839 … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 3,821 5,209 7,377 3,584 4,563 4,580 … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 5,878 6,239 6,474 6,208 5,365 6,023 … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 59,010 24,058 28,315 12,769 16,888 21,639 … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 6,270 7,531 7,826 9,108 7,752 7,491 … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 1,750 3,504 2,020 1,549 1,190 798 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 98,926 126,630 151,239 142,587 127,483 140,024 …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 38,695 46,067 48,724 51,348 41,812 22,502 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 16,887 16,320 17,932 29,365 17,352 23,503 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 17,157 14,440 26,602 32,512 16,514 12,474 … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 120,754 149,315 170,149 197,276 219,665 413,749 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 106,621 116,228 124,911 147,530 156,360 166,716 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 71,225 81,782 108,507 113,151 105,370 116,087 … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 24,287 22,047 23,533 27,458 35,990 23,808 … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 1,700 3,085 3,158 4,734 5,064 3,398 … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 4,866 19,972 85,548 106,618 31,167 56,393 … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 103,649 105,373 573,052 182,698 129,664 205,504 … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 290,206 163,347 354,351 139,682 157,497 268,571 … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 956,417 2,950,796 3,122,572 3,354,941 946,331 1,830,311 … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 177,111 256,235 317,755 588,906 369,534 87,506 …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 161,205 229,195 326,912 330,532 143,877 82,401 … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 104,606 124,712 140,288 148,180 175,579 185,286 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 9,519 9,605 20,432 16,748 9,413 5,573 … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 108,038 106,188 103,508 82,737 72,845 86,624 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 79,296 96,041 118,152 163,416 190,034 166,685 … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 149,251 178,272 180,713 223,476 263,530 280,424 …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 4,709 5,302 4,658 5,681 4,803 3,527 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 207 100 154 254 549 2,137 …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 1,124 414 54 315 62 104 … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 94,415 107,458 109,785 119,084 104,552 103,376 … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 958,725 1,053,868 1,172,418 1,334,746 1,030,083 929,428 … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 12,125 17,007 15,099 13,915 11,853 8,926 … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 2,718 4,589 6,554 7,081 4,655 2,398 … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 3,301 4,092 4,992 5,730 3,703 3,875 …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 109 36 26 52 94 37 … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 8,479 29,884 17,565 18,979 23,836 20,171 … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 327 420 176 353 71 793 … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 346 1,019 695 348 644 3,024 …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 7,894 16,306 18,954 11,894 2,883 3,603 … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 227,941 200,480 157,549 151,129 156,686 133,662 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 38,241 42,597 22,752 19,429 14,571 12,297 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 60 78 122 74 87 341 … .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 168 54 53 214 141 242 … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 1,417 4,711 2,394 4,829 958 596 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 638 601 391 320 425 312 … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 3,633 4,224 4,829 5,426 3,725 3,043 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 5,016 8,354 10,021 12,651 9,841 12,718 … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 4,367 4,885 5,515 3,171 4,131 4,681 …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 34,242 40,596 40,227 38,247 33,483 22,740 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 1,008 598 700 885 1,467 1,060 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 959 794 1,008 454 457 455 … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 378 710 304 780 261 166 … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 40,953 61,145 65,243 57,924 53,251 53,068 … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 66,399 67,229 78,596 108,848 94,284 84,872 … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 13,396 13,529 11,206 12,582 10,775 11,932 … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 5,642 8,241 7,207 7,376 10,350 6,613 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 594 667 447 669 609 687 … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 50 30 14 33 26 2 …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 504 420 477 1,996 7,610 4,566 … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 134,795 135,482 143,217 127,858 135,202 125,297 … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 31,598 32,290 32,329 31,668 57,099 237,535 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 378 97,499 99,650 90,425 64,273 58,473 … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 6,773,665 5,970,843 2,543,172 2,986,249 3,305,418 7,197,407 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 595,837 480,971 719,572 736,492 602,343 568,638 … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 462,991 678,458 430,907 381,294 394,476 586,160 … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 33,079 43,090 78,346 80,264 41,679 20,001 … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 1,111 885 846 1,367 1,552 1,611 … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 242,601 248,112 271,644 363,991 377,947 284,811 … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 1,150 5,960 13,109 11,211 7,510 8,444 … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 2,858 4,025 3,142 2,502 3,790 3,812 … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 572 171 462 202 201 178 … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 514 814 281 318 34 67 … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 4,497 6,049 5,828 10,261 5,349 6,626 …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 34,343 65,415 31,452 14,631 9,322 13,943 … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 232,851 171,898 129,701 313,533 182,275 150,776 … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 703,189 704,290 644,285 813,131 711,607 648,234 … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 203 221 159 546 543 550 …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 25,035 16,880 16,777 28,265 35,079 34,902 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 12,537 19,635 544 133 2,169 1,545 … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 5,498 755 1,416 4,298 577 578 … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 5,720 20,720 6,359 8,125 10,858 6,600 …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 1,474 1,536 1,170 1,679 320 1,004 … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 117 35 71 90 91 126 … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 95 1 508 1 7 1 … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 78,397 62,427 56,553 57,123 55,952 60,099 …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1,232 595 1,242 531 399 708 … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 4,743 12,156 81,838 69,529 92,948 118,056 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 4,528 10,978 10,289 19,528 7,102 7,698 … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 3,472 2,930 2,863 3,771 4,418 … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 14,681,262 16,417,431 14,245,726 15,411,450 12,158,736 16,943,002 … .االجمالي
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 
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'01 Live animals. 78.61 93.81 87.12 97.82 80.94 59.92 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 56.46 47.52 35.44 30.74 53.23 56.49 … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 26.34 28.27 27.09 36.66 42.31 50.57 … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 82.01 79.29 70.07 70.74 86.32 85.56 …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 33.19 22.75 15.63 23.98 28.99 27.90 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 70.01 77.36 78.33 79.49 70.07 70.53 … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 27.03 42.24 43.71 41.18 36.86 35.57 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 31.08 40.69 40.76 31.52 33.84 32.25 … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 22.44 23.32 15.83 21.25 26.33 25.96 … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 21.90 28.90 56.95 48.32 17.82 13.45 … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 34.05 74.68 51.55 57.14 59.30 63.04 … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 15.93 11.75 23.46 26.37 34.43 34.40 … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 58.74 23.26 25.50 22.95 26.28 38.82 … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 26.73 57.05 34.47 41.51 33.77 29.29 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 19.93 42.92 45.40 36.84 53.23 62.82 …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 29.44 56.98 53.85 58.08 86.43 88.05 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 61.10 82.87 71.13 71.96 61.73 30.57 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 90.96 86.51 88.19 85.92 87.22 84.44 … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 42.29 59.19 56.09 55.30 72.75 68.81 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 62.38 71.44 62.83 65.43 60.98 70.83 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 27.18 64.48 41.74 44.13 50.40 36.58 … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 22.60 20.24 20.73 20.94 46.50 40.92 … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 30.84 33.13 33.85 31.95 27.84 32.70 … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 46.62 43.53 39.16 43.27 61.85 64.73 … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 64.74 75.41 69.12 67.37 77.75 78.25 … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 5.55 24.07 17.23 30.90 39.19 49.37 … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.30 2.11 1.83 2.32 0.83 1.13 … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 47.10 22.80 17.42 11.41 39.57 32.51 …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 46.70 28.39 20.37 24.61 26.68 28.54 … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 56.48 79.81 80.66 79.29 81.58 85.71 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 41.96 48.04 35.62 35.00 65.96 70.85 … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 16.52 51.80 48.69 48.15 52.97 50.76 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 44.79 58.50 58.31 56.04 49.13 44.56 … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 63.13 66.99 57.01 58.14 51.68 56.83 …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 35.81 45.12 37.66 38.06 47.27 43.40 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 20.68 37.28 31.84 20.78 47.23 51.64 …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 23.45 47.72 43.16 43.79 73.30 32.82 … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 19.02 48.46 47.03 43.22 58.59 55.74 … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 26.35 23.41 29.20 29.21 28.15 19.63 … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 36.34 43.37 44.78 37.75 23.03 25.20 … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1.11 3.06 2.25 4.07 2.94 6.08 … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 18.42 52.74 56.79 51.06 35.16 29.63 …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 4.23 0.33 0.44 2.15 2.45 2.88 … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 27.99 55.40 64.20 62.79 68.47 60.02 … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 26.35 61.41 69.27 41.60 39.21 39.04 … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 38.00 40.40 37.33 42.74 39.15 31.85 …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 4.35 2.97 3.20 1.40 1.14 1.89 … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 33.96 49.70 48.33 48.89 56.15 57.32 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 47.78 63.63 62.28 55.34 59.16 58.68 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 33.55 41.75 31.94 35.46 57.16 37.41 … .الحرير
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Emirates االمارات

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 43.99 41.05 45.90 28.68 39.07 21.84 … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 23.62 14.88 8.37 9.09 11.07 11.14 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 89.10 92.24 75.65 72.02 65.13 39.95 … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 18.62 23.68 17.51 17.92 14.79 8.34 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 65.69 59.57 23.99 36.99 38.85 20.56 … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 24.67 33.65 27.92 32.84 32.74 26.50 …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 26.87 35.01 38.47 30.31 44.92 42.00 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 74.88 77.15 49.02 42.10 29.80 11.34 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 19.11 16.82 23.16 32.97 32.06 24.54 … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 43.14 57.51 31.31 38.79 23.60 13.81 … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 74.48 79.24 83.75 79.89 77.90 74.43 … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 54.07 70.04 72.47 66.45 41.13 36.51 … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 30.56 35.10 43.46 33.92 32.14 27.91 … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 42.82 68.06 70.57 69.20 52.89 55.73 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 40.37 61.42 74.49 64.07 51.27 55.67 … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 27.21 22.12 18.44 15.63 21.50 20.54 …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 31.94 47.47 50.95 53.49 34.43 37.82 … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 29.03 47.99 70.71 60.58 65.31 58.05 … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 14.02 34.66 39.93 37.39 34.89 36.99 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 3.89 20.43 25.61 25.84 30.46 25.67 … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 5.22 4.85 9.93 18.81 24.43 18.92 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 40.82 55.94 60.18 56.87 63.59 55.33 … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 30.32 38.93 42.98 35.23 37.25 33.59 … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 28.66 34.07 44.13 42.60 51.59 44.05 … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 5.61 6.27 2.10 6.50 11.50 16.54 … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 10.79 11.40 15.08 9.33 8.54 7.77 … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.68 7.11 7.41 5.17 32.59 17.72 … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 8.48 33.34 40.82 19.47 10.06 9.99 … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 10.48 25.29 22.11 14.40 11.80 4.87 … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 21.68 9.27 9.33 17.12 12.28 27.84 … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 14.23 43.24 46.36 37.59 17.83 18.29 …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 35.13 53.19 53.10 54.77 50.60 37.61 … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 31.49 49.64 45.55 41.27 30.17 23.58 … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 26.55 52.91 50.69 52.06 43.27 33.81 … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 9.59 14.32 19.83 24.94 26.84 14.28 …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 22.65 36.09 33.29 26.34 32.69 26.02 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 47.98 13.11 8.82 7.84 10.07 8.57 … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 5.11 51.61 19.79 20.25 49.60 15.54 … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 28.31 39.00 38.87 44.10 31.27 22.84 …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 12.48 33.61 33.96 32.27 10.82 6.36 … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 13.05 21.30 23.49 24.90 15.40 14.10 … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 70.96 71.72 78.94 57.02 33.63 92.44 … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 32.65 44.90 42.67 50.77 45.06 32.74 …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 24.34 43.27 48.33 39.32 31.15 29.96 … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 22.26 54.63 53.07 50.09 42.94 38.32 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 7.33 6.75 10.10 52.87 18.15 3.95 … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 6.50 13.77 14.90 15.86 10.14 9.28 … .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Bahrain البحرين

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 201,579 212,179 290,873 236,863 74,924 82,102 135,934 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 9,567 11,662 8,546 8,702 13,234 13,736 2,378 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
313 399 496 710 946 911 1,222 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
226,760 265,370 544,122 383,130 357,806 271,556 116,273

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 18,206,299 11,303,731 10,797,571 15,579,545 8,378,102 7,035,236 2,661,184 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   110,811 665,859 649,243 817,511 626,111 472,584 489,336 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
123,195 144,239 177,216 248,503 299,704 232,837 174,486 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
5,355 7,436 6,737 4,754 27,148 14,167 668 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
16,585 19,902 43,676 22,140 30,688 30,144 17,992

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
81,923 113,391 118,022 129,125 160,070 46,011 89,303

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   147,151 167,231 226,320 278,458 908,270 446,634 211,615 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
1,265 2,030 14,135 9,569 161,692 79,177 6,546

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
45,884 53,532 98,156 79,377 81,390 62,929 67,479

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
3 90,243 660,385 474,332 278,395 214,470 136,681

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
2,544,083 2,371,405 3,886,837 3,482,830 2,818,640 2,395,243 2,943,496

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
436,348 692,762 1,083,487 953,847 1,485,486 871,564 209,410

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
352,860 435,224 1,282,530 826,898 670,107 423,512 88,304 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
5,637 23,795 47,293 67,972 121,294 89,677 25,500

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
0 4 102 96 49 664 17 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          44,838 39,311 91,189 84,819 89,457 101,055 68,626 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
796 167 725 186 418 461 380 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 661 1,357 8,551 56,590 100,424 7,690 88,494 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 22,561,913 16,621,229 20,036,212 23,745,957 16,684,355 12,892,360 7,535,324 .االجمالي
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'01 Live animals. 39 147 1,142 4,803 1,224 3,328 616 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 2,100 1,883 1,180 1,570 2,832 2,328 102 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 22,285 35,426 22,985 24,114 26,527 27,751 47,497 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 177,150 174,687 265,547 205,953 44,251 48,502 87,715
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 5 36 19 423 90 193 4 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 50 64 76 91 111 52 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 2,054 2,779 1,560 1,426 4,702 2,648 11 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 3,278 4,245 4,059 1,993 2,605 3,917 53 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 2,920 2,668 1,816 4,244 4,015 4,758 924 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 1,037 1,754 583 442 1,223 903 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 111 107 399 266 267 600 130 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 75 21 39 151 251 802 1,260 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 36 9 13 71 41 54 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 6 15 1 18 19 2 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 313 399 496 710 946 911 1,222
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 658 675 4,902 3,459 1,957 4,552 187 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 894 1,390 3,919 63,770 101,997 69,957 8,452 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 1,601 7,623 2,498 2,605 3,740 6,261 1,277 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 16,622 18,231 20,505 22,690 10,933 9,797 19,854 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 7,929 8,103 73,909 10,754 8,608 10,943 5,059 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 129,937 158,300 191,658 161,814 77,500 97,263 76,640 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 19,727 20,066 105,890 24,723 20,904 25,154 4,250 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 127 144 838 215 81 385 131 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 49,265 50,838 140,003 93,100 132,086 47,244 423 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 4,557 5,140 7,316 2,393 851 449 15,375 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 2,613,520 1,372,549 612,969 598,309 398,333 779,977 173,366 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 15,588,222 9,926,042 10,177,286 14,978,843 7,978,918 6,254,810 2,472,443 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 6,481 20,893 47,961 118,327 67,345 62,577 46,066
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 47,567 344,928 202,681 208,799 184,549 136,672 120,031 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 278 860 1,688 1,334 1,404 746 235 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 100 227,636 272,189 253,272 204,910 157,766 152,458 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 3,762 7,636 3,365 4,167 4,513 6,289 18,219
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 34,837 42,405 72,656 40,371 48,287 29,987 44,141 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 1,406 2,635 7,260 44,731 32,612 20,149 61,952

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 128 640 139 1,679 197 49 11 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 18 9 2 294 43 1,996
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 6 140 4,380 73 438 272 173 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 16,246 18,068 36,915 144,756 81,562 58,034 44,054 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 111,825 127,419 161,536 229,806 275,184 217,092 173,176 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 11,370 16,820 15,680 18,697 24,520 15,745 1,310 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 5,024 5,163 413 1,514 1,475 319 91 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 331 2,270 6,320 3,162 25,243 13,815 495
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 3 4 78 430 33 82 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 16,535 19,774 43,399 20,294 28,454 29,197 17,977 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 21 86 94 1,167 1,723 754 3 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 29 42 183 679 511 193 12
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 21,405 6,953 5,387 4,369 4,375 4,556 12,166 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 59,058 100,642 111,204 120,910 67,455 38,281 74,518 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 1,460 5,796 1,431 3,846 88,240 3,174 2,619
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 1 63 47 126 156 68 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 0 1 2 73 22 21 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 25,323 40,998 57,662 54,237 57,583 60,594 41,344 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 3 6 2 107 23 4 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 2,313 940 1,318 2,508 1,542 2,908 1,197 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 218 597 1,534 1,326 1,732 2,712 431 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 380 829 1,164 579 1,075 607 247
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 669 436 11,471 1,176 898 1,172 45 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 96 154 304 586 890 802 48 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 293 495 406 486 1,267 581 264 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 2 55 54 46 179 225 14 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 2,024 23,094 31,391 53,234 588,393 210,310 1,337 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 63,725 72,278 86,838 121,708 198,591 108,706 78,851 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 52,104 27,286 34,128 42,337 55,868 57,923 87,816 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 984 1,560 12,959 8,765 158,698 77,067 1,208 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 216 374 1,098 765 2,807 1,897 5,316 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 34 29 75 11 132 20 14
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 31 67 3 28 55 193 8 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 13,729 15,929 20,583 19,982 14,327 9,884 5,804 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 1,580 1,740 4,056 5,325 9,469 6,821 115 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 30,575 35,863 73,517 54,070 57,594 46,224 61,560 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 3 90,243 660,385 474,332 278,395 214,470 136,681

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 300,875 108,152 546,696 631,481 336,092 344,950 315,335 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 53,793 46,317 89,140 82,361 237,257 198,050 261,318 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 4,604 2,915 8,906 6,517 6,296 5,112 23,880 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 153 2,373 142 546 926 823 332 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 2,153,035 2,185,472 3,211,206 2,707,397 2,181,363 1,803,019 2,339,227 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 1,179 837 230 16 46 23 1,541 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 137 205 398 563 141 337 940 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 2 3 70 203 21 4 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 9 98 45 112 234 1,833 80 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 5,694 3,072 13,827 13,695 15,443 5,214 348
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 24,604 21,962 16,244 40,072 40,639 35,861 491 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 382,023 472,264 717,312 675,013 1,050,506 616,526 155,874 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 54,325 220,498 366,175 278,834 434,980 255,038 53,536 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 3,861 13,826 17,754 22,045 21,172 46,645 12,107

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 318,615 394,383 1,037,338 686,611 548,350 231,838 49,846 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 6,997 4,212 31,139 27,746 62,862 19,934 2,248 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 23,387 22,803 196,299 90,496 37,723 125,095 24,103 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 5,022 22,035 36,852 58,115 107,135 74,457 8,897
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 477 1,590 7,655 8,893 13,784 14,815 16,563 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 138 170 2,786 964 375 405 40 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 4 102 96 49 664 17 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 43,325 37,082 63,598 67,115 56,489 86,139 37,441

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 767 1,282 12,995 2,341 13,243 8,406 946 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 746 947 14,596 15,363 19,725 6,510 30,239 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 796 167 725 186 418 461 380 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 661 1,357 8,551 56,590 100,424 7,690 88,494 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 22,561,913 16,621,229 20,036,212 23,745,957 16,684,355 12,892,360 7,535,324 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Bahrain البحرين

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 528,402 569,223 540,409 669,961 609,941 547,895 441,186 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 305,145 337,455 360,350 430,970 434,095 435,543 284,322 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
45,783 49,031 49,606 52,356 49,529 52,130 39,239 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
600,125 593,747 778,889 753,036 827,911 738,674 519,728

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 9,240,923 4,863,609 9,327,741 9,278,593 4,771,216 3,821,231 516,335 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   904,372 815,078 884,747 1,115,318 1,384,954 1,291,807 545,667 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
333,157 385,901 346,177 441,552 454,761 426,477 304,399 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
30,959 36,710 35,651 51,942 58,008 59,457 30,829 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
84,787 101,208 95,054 117,251 126,027 114,719 86,794

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
150,972 196,499 164,751 184,808 172,200 165,714 97,668

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   321,612 304,450 326,822 585,665 477,625 453,277 281,108 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
29,031 39,363 50,926 66,240 82,846 92,387 34,495

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
186,706 204,197 199,915 209,641 209,691 231,274 195,881

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
91,378 242,429 397,944 468,153 568,124 447,030 205,760

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
994,816 970,217 889,597 880,577 953,749 777,724 834,302

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
2,228,699 2,415,852 1,934,741 2,061,206 2,218,713 2,180,340 2,379,950

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
1,156,590 1,717,582 1,844,463 2,227,204 2,504,487 2,388,168 1,850,880 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
219,605 174,297 166,012 200,194 200,723 254,844 314,571

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
311 9,261 168 225 371 197 7,251 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          187,530 219,390 210,700 272,295 267,132 265,015 234,369 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
2,415 1,833 3,393 2,619 1,928 2,565 1,878 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 1,813 9,454 3,868 3,594 2,073 233,462 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 17,643,318 14,249,145 18,617,510 20,073,674 16,377,625 14,748,541 9,440,074 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Bahrain البحرين

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 95,895 83,741 35,496 57,307 68,356 28,328 13,716 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 194,635 203,617 268,854 298,568 241,016 221,717 201,043 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 16,695 24,865 20,857 30,890 30,950 37,724 21,904 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 220,950 256,718 214,679 282,798 269,487 259,875 204,344
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 227 282 523 398 132 251 179 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 7,979 7,868 6,637 8,665 9,090 10,113 7,599 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 62,927 74,903 82,521 108,157 110,511 116,932 83,472 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 89,187 103,444 114,636 133,145 150,969 161,475 90,245 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 26,284 27,715 29,497 33,596 34,426 39,546 14,781 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 100,427 102,866 107,027 121,436 101,391 83,734 75,041 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 8,289 8,370 6,884 10,166 11,191 8,998 5,708 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 8,883 10,906 11,789 12,888 13,539 11,750 5,319 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,005 1,223 1,155 2,717 2,811 2,808 2,033 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 164 160 204 200 167 187 124 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 45,783 49,031 49,606 52,356 49,529 52,130 39,239
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 27,377 32,774 34,867 38,922 36,188 47,969 14,011 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 61,188 71,916 75,806 98,227 132,408 76,575 38,130 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 29,321 35,788 34,052 47,080 43,169 45,042 29,107 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 84,744 97,209 154,957 114,066 117,962 122,178 98,130 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 62,704 81,574 77,775 86,936 90,447 90,531 80,795 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 68,717 70,892 73,553 91,797 96,718 97,199 58,815 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 118,091 96,003 108,494 97,738 101,705 96,204 60,617 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 7,564 7,848 9,441 13,768 12,794 11,799 5,975 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 140,419 99,743 209,944 164,502 196,520 151,177 134,148 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 123,815 135,683 151,668 309,086 176,888 194,769 33,179 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1,371,771 756,988 499,775 924,481 400,997 269,173 337,698 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 7,745,337 3,970,938 8,676,298 8,045,026 4,193,331 3,357,289 145,458 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 360,042 231,022 256,641 350,720 617,053 494,943 89,275
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 26,122 27,222 27,975 54,499 51,420 59,175 45,681 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 197,796 205,345 235,288 269,919 292,615 306,933 145,746 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 6,496 6,618 5,811 5,918 3,487 1,080 3,758 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 55,971 63,542 57,828 66,831 68,259 75,261 38,329
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 87,388 110,908 115,672 145,989 152,087 154,688 82,780 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 59,747 63,771 87,805 76,689 74,554 77,860 52,504

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 7,436 11,114 10,048 17,341 13,715 11,318 8,535 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 3,966 13,578 690 1,023 948 932 907
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 5,938 6,057 9,292 10,197 10,088 6,044 1,202 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 93,470 75,901 77,697 116,192 100,728 103,573 76,950 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 258,293 300,005 271,309 362,265 378,881 354,526 244,257 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 74,864 85,896 74,868 79,287 75,880 71,951 60,142 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 556 930 1,093 2,772 369 1,096 828 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 30,256 35,536 34,392 48,867 57,047 57,972 29,588
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 147 244 166 303 592 389 413 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 82,320 98,049 90,160 114,030 122,591 111,585 85,459 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 503 618 2,583 603 1,147 1,100 1,199 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 1,964 2,541 2,311 2,618 2,289 2,034 136
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 7,893 35,836 16,423 26,761 23,708 30,784 7,652 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 118,454 128,840 112,819 117,804 119,454 107,094 72,901 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 24,625 31,823 35,509 40,243 29,038 27,836 17,115
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 1,230 1,008 1,263 758 1,139 895 884 .الحرير
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Bahrain البحرين

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 627 426 491 368 956 195 1,062 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 109,734 75,213 76,429 190,435 85,612 66,346 33,236 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 451 483 469 452 491 606 667 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 14,698 16,385 16,595 21,324 19,695 15,513 12,660 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 21,825 20,004 16,655 47,819 22,999 10,958 12,197 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 7,949 7,716 7,070 8,869 9,027 15,491 11,625
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 13,459 17,208 14,437 19,930 18,284 16,407 12,585 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 2,849 5,061 3,459 3,933 4,416 4,507 1,940 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 5,224 5,553 4,315 4,929 5,791 5,058 6,658 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 616 1,871 1,481 3,100 5,037 879 1,057 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 64,147 64,716 81,682 136,417 135,832 148,267 63,015 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 63,573 70,528 83,637 123,392 141,801 143,661 106,741 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 15,230 18,278 18,839 23,939 26,545 24,494 16,781 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 24,961 33,908 45,926 58,935 75,754 84,119 29,962 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 2,879 3,924 3,346 4,845 4,766 5,106 2,161 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 426 414 478 741 452 540 320
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 765 1,117 1,176 1,719 1,874 2,622 2,052 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 43,577 55,959 58,312 54,275 46,628 64,178 64,046 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 82,673 82,985 84,561 93,265 97,789 100,800 84,851 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 60,456 65,253 57,042 62,101 65,274 66,296 46,984 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 91,378 242,429 397,944 468,153 568,124 447,030 205,760

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 372,979 275,901 339,651 226,527 238,809 228,426 154,209 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 332,719 415,882 222,612 288,715 234,486 197,826 267,946 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 39,205 43,814 36,815 32,912 32,798 32,917 39,713 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 4,329 3,694 2,494 1,501 2,746 2,043 1,713 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 154,141 142,163 199,001 186,836 335,947 193,374 304,327 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 1,423 174 88 785 163 79 100 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 4,921 5,651 4,627 4,650 4,788 4,238 1,601 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 339 392 831 1,032 599 1,556 16 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 22,822 17,107 11,164 17,803 12,355 14,791 12,115 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 19,371 19,649 21,079 28,787 25,521 21,914 17,579
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 42,567 45,790 51,235 91,029 65,537 80,560 34,983 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 1,311,798 1,430,196 1,001,032 1,107,771 1,239,882 1,172,305 1,507,202 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 916,901 985,656 933,709 953,435 978,831 1,008,035 872,748 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 1,743 1,477 1,274 3,241 25,322 6,559 5,236

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 1,123,374 1,678,873 1,689,427 1,870,460 2,072,173 1,679,777 1,115,239 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 7,514 12,756 117,977 176,882 143,056 197,314 246,978 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 23,959 24,476 35,785 176,621 263,936 504,518 483,427 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 159,758 123,080 112,885 133,672 139,786 163,243 176,270
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 58,831 49,698 51,190 65,332 59,492 90,375 137,608 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 1,016 1,519 1,937 1,190 1,445 1,226 693 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 311 9,261 168 225 371 197 7,251 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 155,174 183,807 155,703 193,817 180,382 178,254 169,577

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 18,893 19,882 25,427 31,741 39,849 36,605 29,101 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 13,463 15,701 29,570 46,737 46,901 50,156 35,691 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 2,415 1,833 3,393 2,619 1,928 2,565 1,878 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 1,813 9,454 3,868 3,594 2,073 233,462 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 17,643,318 14,249,145 18,617,510 20,073,674 16,377,625 14,748,541 9,440,074 .االجمالي
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'01 Live animals. 0.002 0.006 0.046 0.173 0.061 0.209 0.063 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.015 0.016 0.009 0.010 0.027 0.027 0.002 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.218 0.373 0.211 0.191 0.305 0.388 1.058 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 1.755 2.224 2.846 1.872 0.597 0.758 2.249
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.000 0.004 0.002 0.036 0.010 0.027 0.001 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.002 0.003 0.003 0.003 0.006 0.003 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.030 0.042 0.021 0.017 0.089 0.059 0.000 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.033 0.047 0.040 0.017 0.032 0.058 0.001 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.063 0.065 0.037 0.063 0.092 0.155 0.046 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.007 0.017 0.005 0.003 0.011 0.011 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.005 0.006 0.021 0.011 0.016 0.046 0.017 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.001 0.000 0.000 0.001 0.003 0.012 0.031 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.005 0.001 0.002 0.007 0.004 0.008 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.006 0.016 0.001 0.014 0.028 0.004 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.002 0.004 0.005 0.005 0.010 0.013 0.032
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.012 0.014 0.099 0.059 0.046 0.134 0.009 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.019 0.030 0.066 0.902 2.133 1.978 0.453 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.035 0.165 0.049 0.046 0.094 0.209 0.064 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.252 0.302 0.321 0.309 0.208 0.222 0.730 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.112 0.134 1.166 0.144 0.166 0.263 0.207 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 2.047 2.692 3.037 2.228 1.505 2.256 2.886 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.153 0.187 0.915 0.180 0.214 0.325 0.094 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.002 0.002 0.011 0.003 0.001 0.007 0.004 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 1.027 1.100 3.032 1.765 3.341 1.529 0.023 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.067 0.115 0.142 0.039 0.020 0.014 0.829 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 12.820 8.688 2.387 1.779 1.878 4.642 1.879 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 3.909 4.173 3.290 3.519 2.626 2.798 2.040 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.036 0.181 0.313 0.644 0.574 0.729 0.949
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.092 0.835 0.413 0.361 0.461 0.447 0.697 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.000 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.001 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.001 4.129 3.725 2.529 2.997 3.435 5.870 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.039 0.097 0.036 0.039 0.063 0.113 0.547
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.285 0.399 0.616 0.299 0.509 0.390 0.943 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.021 0.047 0.116 0.617 0.641 0.507 2.589

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.004 0.024 0.005 0.050 0.008 0.003 0.001 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.004 0.002 0.000 0.074 0.014 0.767
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.006 0.185 0.003 0.027 0.023 0.026 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.075 0.105 0.183 0.602 0.506 0.461 0.575 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.165 0.242 0.251 0.310 0.532 0.528 0.699 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.051 0.100 0.070 0.062 0.122 0.111 0.017 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.122 0.184 0.010 0.035 0.051 0.013 0.006 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.005 0.039 0.092 0.037 0.405 0.272 0.016
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 0.006 0.039 0.003 0.016 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.099 0.161 0.306 0.128 0.264 0.321 0.319 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.007 0.041 0.043 0.490 1.115 0.626 0.004 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.007 0.015 0.064 0.208 0.223 0.116 0.012
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.369 0.166 0.092 0.067 0.108 0.147 0.669 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.235 0.489 0.492 0.486 0.444 0.325 1.072 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.021 0.096 0.023 0.058 2.164 0.097 0.132
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.017 0.011 0.029 0.055 0.032 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.002 0.004 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.338 0.713 0.743 0.583 0.946 1.241 1.616 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.001 0.002 0.000 0.019 0.007 0.001 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.038 0.020 0.024 0.039 0.036 0.085 0.059 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.005 0.016 0.034 0.024 0.048 0.097 0.026 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.014 0.036 0.043 0.019 0.053 0.037 0.024
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.034 0.027 0.614 0.058 0.067 0.108 0.007 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.005 0.011 0.020 0.035 0.078 0.088 0.009 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.010 0.020 0.014 0.014 0.057 0.033 0.025 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.002 0.002 0.001 0.006 0.010 0.001 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.008 0.107 0.132 0.194 3.039 1.313 0.014 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.248 0.342 0.387 0.467 1.132 0.756 0.850 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.819 0.475 0.530 0.573 1.092 1.357 3.323 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.008 0.014 0.101 0.059 1.500 0.881 0.021 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.026 0.053 0.135 0.079 0.401 0.324 1.466 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.010 0.008 0.018 0.002 0.041 0.008 0.009
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.006 0.013 0.000 0.003 0.008 0.036 0.002 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.226 0.357 0.411 0.348 0.351 0.292 0.277 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.027 0.038 0.077 0.089 0.221 0.194 0.005 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.333 0.496 0.875 0.574 0.885 0.905 2.078 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.000 0.206 1.133 0.569 0.393 0.363 0.475

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.410 0.291 1.063 1.007 0.867 1.276 1.918 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.124 0.151 0.272 0.208 0.853 0.929 2.053 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.022 0.020 0.042 0.027 0.040 0.045 0.385 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.004 0.094 0.004 0.013 0.038 0.043 0.027 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 9.312 14.407 16.451 11.848 15.206 16.250 33.978 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.126 0.119 0.026 0.002 0.007 0.004 0.509 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.008 0.016 0.022 0.027 0.011 0.037 0.151 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.006 0.028 0.004 0.001 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.006 0.002 0.005 0.014 0.156 0.011 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.074 0.055 0.201 0.168 0.271 0.118 0.013
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.321 0.373 0.241 0.528 0.762 0.838 0.018 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.139 0.232 0.300 0.249 0.560 0.432 0.182 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.020 0.102 0.140 0.099 0.221 0.162 0.056 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.073 0.399 0.398 0.391 0.525 1.694 0.700

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.182 0.345 0.719 0.411 0.462 0.251 0.090 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.023 0.015 0.106 0.084 0.241 0.093 0.017 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.112 0.115 0.848 0.359 0.260 1.233 0.436 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.008 0.041 0.058 0.083 0.213 0.194 0.039
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.009 0.040 0.156 0.141 0.288 0.392 0.723 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.015 0.024 0.360 0.113 0.064 0.093 0.015 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.000 0.000 0.006 0.005 0.003 0.052 0.003 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.173 0.188 0.286 0.267 0.296 0.553 0.386

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.006 0.012 0.116 0.019 0.163 0.139 0.026 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.020 0.031 0.407 0.391 0.499 0.202 1.514 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.026 0.008 0.031 0.007 0.020 0.027 0.034 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.001 0.004 0.021 0.138 0.317 0.034 0.599 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 6 7 10 8 13 13 16 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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'01 Live animals. 0.000 0.001 0.006 0.023 0.005 0.014 0.003 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.002 0.002 0.001 0.001 0.003 0.002 0.000 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.027 0.046 0.027 0.024 0.027 0.027 0.044 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.254 0.299 0.389 0.249 0.054 0.052 0.088
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.000 0.001 0.000 0.005 0.001 0.002 0.000 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 ... الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.004 0.006 0.003 0.002 0.008 0.004 0.000 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.004 0.006 0.005 0.002 0.003 0.004 0.000 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.009 0.009 0.005 0.008 0.008 0.011 0.002 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.001 0.002 0.001 0.000 0.001 0.001 ... .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.001 0.001 0.003 0.001 0.001 0.003 0.001 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 ... .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.001 0.002 0.000 0.002 0.002 0.000 ... .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.002 0.002 0.014 0.008 0.004 0.010 0.000 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.003 0.004 0.009 0.110 0.188 0.134 0.017 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.005 0.022 0.006 0.006 0.009 0.014 0.003 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.036 0.041 0.044 0.038 0.019 0.016 0.030 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.016 0.018 0.158 0.019 0.015 0.019 0.008 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.270 0.339 0.380 0.279 0.130 0.149 0.114 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.021 0.025 0.122 0.024 0.019 0.022 0.004 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.138 0.137 0.364 0.201 0.276 0.097 0.001 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.007 0.013 0.015 0.004 0.001 0.001 0.027 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1.291 0.974 0.271 0.199 0.148 0.281 0.067 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.538 0.538 0.423 0.455 0.234 0.188 0.080 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.005 0.021 0.040 0.079 0.048 0.047 0.035
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.012 0.105 0.051 0.044 0.040 0.029 0.026 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.000 0.498 0.463 0.296 0.250 0.206 0.206 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.005 0.013 0.005 0.005 0.006 0.008 0.022
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.042 0.055 0.084 0.041 0.048 0.027 0.038 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.003 0.006 0.015 0.082 0.059 0.035 0.102

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.001 0.003 0.001 0.006 0.001 0.000 0.000 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.001 0.041
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.001 0.025 0.000 0.002 0.002 0.001 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.011 0.014 0.023 0.075 0.044 0.030 0.022 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.023 0.032 0.032 0.040 0.048 0.036 0.028 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.007 0.013 0.009 0.008 0.011 0.007 0.001 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.018 0.026 0.002 0.005 0.005 0.001 0.000 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.001 0.005 0.012 0.005 0.037 0.020 0.001
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.005 0.000 0.001 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.013 0.021 0.038 0.016 0.023 0.021 0.012 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.001 0.006 0.006 0.062 0.096 0.042 0.000 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.001 0.002 0.010 0.032 0.024 0.010 0.001
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.046 0.020 0.011 0.008 0.009 0.009 0.024 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.032 0.065 0.064 0.063 0.039 0.022 0.042 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.003 0.014 0.003 0.008 0.208 0.007 0.006
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.003 0.002 0.005 0.006 0.003 ... .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.050 0.103 0.107 0.079 0.094 0.097 0.072 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001 0.000 ... .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.006 0.003 0.004 0.006 0.004 0.007 0.003 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.001 0.002 0.004 0.003 0.004 0.007 0.001 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.002 0.005 0.006 0.003 0.005 0.003 0.001
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.005 0.004 0.091 0.009 0.007 0.008 0.000 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.001 0.002 0.003 0.006 0.009 0.007 0.000 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.002 0.003 0.002 0.002 0.006 0.003 0.001 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.001 0.015 0.019 0.028 0.322 0.109 0.001 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.035 0.045 0.050 0.061 0.105 0.055 0.038 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.121 0.067 0.075 0.081 0.110 0.108 0.152 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.001 0.002 0.013 0.008 0.136 0.062 0.001 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.003 0.006 0.016 0.010 0.037 0.024 0.061 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.001 0.001 0.003 0.000 0.005 0.001 0.000
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.001 0.002 0.000 0.001 0.001 0.004 0.000 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.033 0.049 0.055 0.047 0.032 0.021 0.012 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.004 0.005 0.010 0.012 0.022 0.015 0.000 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.047 0.067 0.113 0.074 0.080 0.063 0.081 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.000 0.029 0.160 0.083 0.040 0.029 0.022

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.055 0.037 0.139 0.130 0.077 0.085 0.074 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.017 0.020 0.035 0.027 0.076 0.063 0.081 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.003 0.003 0.006 0.003 0.003 0.003 0.015 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.012 0.000 0.001 0.003 0.003 0.001 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 1.350 1.988 2.240 1.570 1.383 1.140 1.378 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.017 0.016 0.003 0.000 0.001 0.000 0.020 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.001 0.002 0.003 0.004 0.001 0.002 0.006 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.000 0.000 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.010 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.010 0.007 0.027 0.022 0.024 0.008 0.001
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.044 0.049 0.031 0.068 0.069 0.058 0.001 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.020 0.031 0.039 0.032 0.050 0.029 0.007 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.003 0.013 0.017 0.012 0.018 0.010 0.002 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.014 0.058 0.069 0.069 0.060 0.146 0.038

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.026 0.046 0.097 0.054 0.042 0.017 0.004 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.004 0.002 0.017 0.015 0.030 0.009 0.001 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.024 0.026 0.178 0.081 0.043 0.135 0.030 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.001 0.006 0.008 0.011 0.020 0.014 0.002
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.001 0.005 0.021 0.019 0.027 0.028 0.030 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.002 0.003 0.045 0.014 0.005 0.006 0.001 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.006 0.000 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.024 0.025 0.037 0.035 0.029 0.042 0.017

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.001 0.001 0.012 0.002 0.012 0.008 0.001 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.003 0.004 0.056 0.053 0.048 0.015 0.063 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.004 0.001 0.004 0.001 0.002 0.002 0.002 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.001 0.003 0.019 0.031 0.002 0.026 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.138 0.132 0.131 0.130 0.090 0.068 0.040 .االجمالي

42



Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
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'01 Live animals. 36 145 562 4,263 918 3,082 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 445 754 402 360 507 357 … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 12,006 11,126 10,507 11,721 13,063 13,520 … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 175,554 172,821 263,866 204,094 41,656 43,544 …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 5 36 13 269 80 55 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 49 64 77 92 68 24 … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 1,128 2,186 1,193 989 3,802 574 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 2,965 4,098 3,972 1,891 2,103 2,150 … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 2,893 2,661 1,811 4,207 3,924 4,262 … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 678 1,653 505 355 1,150 585 … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 76 79 348 227 144 246 … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 29 19 40 67 210 725 … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 36 9 12 71 42 53 … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 6 16 1 19 18 2 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 32 115 83 101 278 469 …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 232 443 629 335 1,032 625 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 849 1,315 3,832 63,445 97,622 69,833 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 1,547 7,606 2,483 2,586 3,628 6,126 … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 16,361 18,178 20,459 22,547 10,310 9,068 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 7,557 7,338 73,020 10,186 7,951 9,984 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 126,424 152,863 184,929 155,405 68,859 89,203 … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 18,257 19,834 105,664 24,493 20,329 24,533 … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 126 144 837 214 80 384 … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 46,602 49,197 139,657 90,614 130,605 46,478 … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 208 358 5,234 386 530 213 … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1,846,667 875,317 480,738 592,631 370,318 733,112 … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 43,264 38,417 399,387 5,269,332 3,384,715 1,947,410 … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 6,473 5,379 5,728 24,829 6,947 13,480 …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 885 7,525 1,013 13,852 13,799 7,662 … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 273 408 762 962 1,245 712 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 96 144 161 18 0 0 … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 3,176 6,932 3,106 2,576 4,115 6,207 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 32,291 40,990 71,477 39,247 45,720 27,266 … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 1,232 2,581 7,163 44,045 31,762 19,573 …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 62 638 133 1,676 194 49 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 14 1 1 294 41 …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 6 61 4,364 71 394 185 … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 14,123 17,014 34,261 142,209 76,232 42,917 … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 101,037 121,968 151,642 152,042 163,174 109,459 … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 9,947 15,048 13,245 14,925 20,330 10,567 … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 7 295 186 252 671 239 … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 314 2,268 6,278 3,138 25,171 13,608 …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 2 0 78 430 23 … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 15,103 17,553 41,335 18,795 24,163 24,052 … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 2 85 78 1,127 1,661 607 … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 28 42 183 679 510 193 …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 3 559 2,928 2,053 1,938 2,081 … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 58,672 100,055 110,248 120,454 66,655 37,740 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 1,264 4,507 1,403 3,809 88,126 3,060 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 1 63 47 126 155 68 … .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 0 1 2 73 22 … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 1,575 8,727 8,844 7,724 12,808 7,262 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 3 6 0 106 23 4 … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 1,950 882 1,318 2,499 1,229 2,887 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 218 585 1,533 1,229 1,711 2,671 … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 344 781 1,139 571 1,054 581 …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 213 67 10,854 863 721 1,013 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 90 154 304 587 889 769 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 293 487 397 481 1,256 528 … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 2 0 34 46 178 225 … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 1,105 19,941 28,525 49,281 581,021 208,958 … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 1,751 22,239 35,348 51,221 135,277 74,646 … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 273 1,054 3,894 1,880 3,956 14,518 … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 695 1,556 12,957 8,738 158,301 76,439 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 215 373 1,096 750 2,795 1,819 … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 18 29 75 10 132 20 …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 31 67 2 29 51 193 … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 12,280 12,813 16,598 17,524 12,950 9,190 … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 1,443 1,710 3,896 5,241 5,500 3,481 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 5,359 15,534 42,307 31,254 30,664 18,272 … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 3 83,857 656,120 279,887 258,152 194,130 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 64,131 39,345 441,244 548,187 315,635 307,320 … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 51,414 42,355 78,345 72,572 176,291 170,876 … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 495 1,447 5,547 4,154 4,908 3,418 … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 153 2,351 116 545 813 626 … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 1,065,465 1,238,050 1,718,313 1,732,630 1,411,204 868,876 … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0 121 20 4 14 0 … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 88 191 390 522 139 262 … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 1 3 19 203 21 … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 9 14 45 98 124 1,027 … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 1,769 2,919 13,776 11,925 15,081 4,867 …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 17,588 13,948 13,581 28,863 29,401 27,604 … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 369,397 438,421 632,355 603,946 982,191 546,011 … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 50,256 209,329 364,393 273,535 401,116 250,059 … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 234 941 219 538 895 30,901 …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 182,360 249,074 593,865 508,448 498,938 184,407 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 1 392 12,474 8,121 34,576 7,437 … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 19,576 14,047 195,662 90,459 33,442 110,099 … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 4,450 20,587 28,596 53,316 103,645 64,329 …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 473 392 913 2,545 3,009 7,287 … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 138 149 245 205 346 375 … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 4 48 94 48 209 … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 34,124 35,220 61,240 61,945 55,077 82,471 …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 768 464 7,650 1,745 13,081 8,145 … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 608 941 14,513 15,288 19,406 5,985 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 796 165 342 100 120 461 … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 315 1,060 2,237 50,355 95,957 2,458 … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 4,441,496 4,193,713 7,167,377 11,577,946 10,142,029 6,629,565 … .االجمالي
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Bahrain البحرين

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 4,167 16,201 23,233 8,596 8,338 11,352 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 12,630 19,540 26,052 31,977 30,729 30,626 … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 2,768 5,292 4,435 6,124 5,940 7,191 … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 82,242 110,174 96,937 129,147 138,632 135,270 …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 11 2 224 213 0 4 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 2,790 2,733 948 1,193 845 736 … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 22,862 28,273 31,155 51,356 48,929 49,291 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 17,143 20,792 24,129 31,648 38,102 35,627 … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 7,565 11,324 8,635 6,158 5,199 13,740 … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 470 757 439 823 706 626 … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 1,477 2,130 1,797 1,917 2,059 1,880 … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 941 1,221 3,822 3,215 979 984 … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 347 734 713 988 1,311 1,151 … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 9 6 16 24 5 3 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 28,235 29,633 31,112 31,348 30,915 30,821 …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 13,056 15,492 17,956 17,888 19,967 29,540 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 33,574 48,700 36,886 34,197 34,103 27,960 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 10,365 11,629 10,161 17,659 9,274 15,092 … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 31,769 42,607 94,410 47,953 48,826 50,504 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 31,405 50,421 43,466 47,191 50,489 50,201 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 14,018 16,786 20,412 24,342 26,190 28,045 … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 37,427 31,858 42,382 31,152 27,445 27,742 … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 3,627 3,424 4,819 7,237 5,718 5,574 … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 1,048 1,068 1,225 1,422 1,737 2,393 … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 113,351 122,800 140,832 261,838 166,545 182,492 … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1,015 1,949 3,291 405 1,178 471 … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 7,547,952 196,755 8,588,194 7,903,059 4,065,142 141,765 … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 46,221 15,571 13,538 14,248 13,507 9,755 …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 2,674 2,399 2,915 2,867 4,260 5,938 … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 17,514 21,823 25,832 32,040 36,184 43,242 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 5,764 6,074 5,192 5,385 3,284 760 … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 32,333 35,421 33,841 36,073 35,787 40,213 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 15,066 23,809 21,674 28,204 34,425 36,564 … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 36,798 39,367 61,137 43,709 40,587 44,806 …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 2,659 2,690 3,168 3,963 3,044 3,619 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 228 401 310 317 273 571 …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 424 131 101 54 89 10 … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 16,321 19,167 24,165 31,087 27,517 33,221 … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 102,727 139,727 140,327 170,827 180,518 150,925 … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 3,837 3,193 3,100 2,994 4,042 3,450 … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1 175 283 1,728 3 0 … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 1,517 211 152 716 330 758 …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 13 0 0 4 4 8 … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 5,478 6,502 7,319 6,909 8,403 9,212 … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 177 203 323 218 619 695 … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 239 353 190 158 177 180 …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 31 44 100 16 0 20 … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 51,731 59,671 51,920 45,848 50,236 48,357 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 7,009 10,145 14,067 17,385 6,852 9,370 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 50 1 17 5 20 4 … .الحرير
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Bahrain البحرين

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 10 4 10 3 117 5 … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 6,880 3,901 3,808 2,407 1,290 2,366 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 47 31 8 51 9 16 … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 1,408 1,146 1,369 1,699 1,777 2,239 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 289 411 241 142 323 431 … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 704 692 626 546 769 2,193 …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 2,987 3,562 3,335 3,950 3,754 3,389 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 294 163 182 214 232 522 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 292 372 283 174 146 306 … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 18 10 8 3 4 25 … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 11,123 3,198 2,921 4,464 4,491 7,922 … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 6,732 3,877 4,933 5,414 6,981 7,675 … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 1,845 1,451 1,482 2,062 2,941 2,917 … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 2,278 839 1,094 1,222 1,621 1,430 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 189 208 113 138 153 121 … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 54 47 22 22 12 21 …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 38 30 24 79 70 55 … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 15,101 25,553 22,907 13,181 15,293 22,845 … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 10,633 14,857 17,873 14,214 17,427 14,471 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 21,537 27,302 24,532 27,156 31,707 35,878 … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 39,772 215,064 332,100 348,651 456,157 355,614 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 139,913 156,343 256,130 140,960 142,072 146,853 … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 66,617 90,573 55,265 52,647 44,674 55,211 … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 1,641 8,521 10,824 5,577 5,002 6,705 … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 319 229 691 238 354 467 … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 57,447 63,243 117,932 77,785 141,011 124,087 … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 3 10 17 393 14 0 … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 259 219 269 145 272 252 … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 110 66 67 78 19 81 … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 119 63 9 46 3 126 … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 1,059 313 189 1,596 138 346 …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 1,353 1,680 2,295 6,047 4,466 22,641 … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 51,816 64,348 37,032 36,980 46,591 44,574 … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 121,738 155,466 124,182 93,412 120,025 121,643 … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 257 227 124 882 94 93 …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 8,241 5,326 5,820 6,587 8,084 14,233 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 366 170 122 197 82 151 … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 10,626 5,530 3,356 2,977 28,313 7,968 … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 2,590 1,147 1,279 1,503 1,345 2,698 …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 1,716 67 117 99 110 91 … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 18 66 20 36 23 33 … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 52 0 14 3 75 0 … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 20,562 28,256 20,555 24,206 23,755 24,589 …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1,667 123 164 119 135 177 … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 563 760 8,599 17,588 18,170 20,170 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 298 78 229 91 539 270 … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 714 1,123 1,373 918 623 … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 8,982,657 2,065,635 10,731,647 10,041,182 6,351,022 2,377,282 … .االجمالي
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Bahrain البحرين

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 92.31 98.64 49.21 88.76 75.00 92.61 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 21.19 40.04 34.07 22.93 17.90 15.34 … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 53.87 31.41 45.71 48.61 49.24 48.72 … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 99.10 98.93 99.37 99.10 94.14 89.78 …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 100.00 100.00 68.42 63.59 88.89 28.50 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 98.00 100.00 101.32 101.10 61.26 46.15 … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 54.92 78.66 76.47 69.35 80.86 21.68 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 90.45 96.54 97.86 94.88 80.73 54.89 … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 99.08 99.74 99.72 99.13 97.73 89.58 … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 65.38 94.24 86.62 80.32 94.03 64.78 … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 68.47 73.83 87.22 85.34 53.93 41.00 … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 38.67 90.48 102.56 44.37 83.67 90.40 … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 100.00 100.00 92.31 100.00 102.44 98.15 … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 100.00 106.67 100.00 105.56 94.74 100.00 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 10.22 28.82 16.73 14.23 29.39 51.48 …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 35.26 65.63 12.83 9.68 52.73 13.73 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 94.97 94.60 97.78 99.49 95.71 99.82 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 96.63 99.78 99.40 99.27 97.01 97.84 … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 98.43 99.71 99.78 99.37 94.30 92.56 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 95.31 90.56 98.80 94.72 92.37 91.24 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 97.30 96.57 96.49 96.04 88.85 91.71 … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 92.55 98.84 99.79 99.07 97.25 97.53 … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 99.21 100.00 99.88 99.53 98.77 99.74 … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 94.59 96.77 99.75 97.33 98.88 98.38 … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 4.56 6.96 71.54 16.13 62.28 47.44 … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 70.66 63.77 78.43 99.05 92.97 93.99 … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.28 0.39 3.92 35.18 42.42 31.13 … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 99.88 25.75 11.94 20.98 10.32 21.54 …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 1.86 2.18 0.50 6.63 7.48 5.61 … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 98.20 47.44 45.14 72.11 88.68 95.44 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 96.00 0.06 0.06 0.01 0.00 0.00 … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 84.42 90.78 92.30 61.82 91.18 98.70 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 92.69 96.66 98.38 97.22 94.68 90.93 … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 87.62 97.95 98.66 98.47 97.39 97.14 …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 48.44 99.69 95.68 99.82 98.48 100.00 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. … 77.78 11.11 50.00 100.00 95.35 …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 100.00 43.57 99.63 97.26 89.95 68.01 … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 86.93 94.17 92.81 98.24 93.47 73.95 … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 90.35 95.72 93.88 66.16 59.30 50.42 … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 87.48 89.46 84.47 79.83 82.91 67.11 … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.14 5.71 45.04 16.64 45.49 74.92 … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 94.86 99.91 99.34 99.24 99.71 98.50 …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. … 66.67 0.00 100.00 100.00 69.70 … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 91.34 88.77 95.24 92.61 84.92 82.38 … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 9.52 98.84 82.98 96.57 96.40 80.50 … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 96.55 100.00 100.00 100.00 99.80 100.00 …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.01 8.04 54.35 46.99 44.30 45.68 … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 99.35 99.42 99.14 99.62 98.81 98.59 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 86.58 77.76 98.04 99.04 99.87 96.41 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 100.00 100.00 100.00 100.00 99.36 100.00 … .الحرير
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Bahrain البحرين

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. … … 100.00 100.00 100.00 100.00 … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 6.22 21.29 15.34 14.24 22.24 11.98 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 100.00 100.00 0.00 99.07 100.00 100.00 … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 84.31 93.83 100.00 99.64 79.70 99.28 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 100.00 97.99 99.93 92.68 98.79 98.49 … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 90.53 94.21 97.85 98.62 98.05 95.72 …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 31.84 15.37 94.62 73.38 80.29 86.43 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 93.75 100.00 100.00 100.17 99.89 95.89 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 100.00 98.38 97.78 98.97 99.13 90.88 … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 100.00 0.00 62.96 100.00 99.44 100.00 … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 54.59 86.35 90.87 92.57 98.75 99.36 … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 2.75 30.77 40.71 42.09 68.12 68.67 … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.52 3.86 11.41 4.44 7.08 25.06 … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 70.63 99.74 99.98 99.69 99.75 99.19 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 99.54 99.73 99.82 98.04 99.57 95.89 … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 52.94 100.00 100.00 90.91 100.00 100.00 …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 100.00 100.00 66.67 103.57 92.73 100.00 … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 89.45 80.44 80.64 87.70 90.39 92.98 … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 91.33 98.28 96.06 98.42 58.08 51.03 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 17.53 43.31 57.55 57.80 53.24 39.53 … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 100.00 92.92 99.35 59.01 92.73 90.52 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 21.31 36.38 80.71 86.81 93.91 89.09 … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 95.58 91.45 87.89 88.11 74.30 86.28 … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 10.75 49.64 62.28 63.74 77.95 66.86 … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 100.00 99.07 81.69 99.82 87.80 76.06 … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 49.49 56.65 53.51 64.00 64.69 48.19 … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.00 14.46 8.70 25.00 30.43 0.00 … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 64.23 93.17 97.99 92.72 98.58 77.74 … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. … 50.00 100.00 27.14 100.00 100.00 … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 100.00 14.29 100.00 87.50 52.99 56.03 … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 31.07 95.02 99.63 87.08 97.66 93.34 …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 71.48 63.51 83.61 72.03 72.35 76.97 … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 96.69 92.83 88.16 89.47 93.50 88.56 … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 92.51 94.93 99.51 98.10 92.21 98.05 … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 6.06 6.81 1.23 2.44 4.23 66.25 …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 57.24 63.16 57.25 74.05 90.99 79.54 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.01 9.31 40.06 29.27 55.00 37.31 … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 83.70 61.60 99.68 99.96 88.65 88.01 … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 88.61 93.43 77.60 91.74 96.74 86.40 …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 99.16 24.65 11.93 28.62 21.83 49.19 … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 100.00 87.65 8.79 21.27 92.27 92.59 … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … 100.00 47.06 97.92 97.96 31.48 … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 78.76 94.98 96.29 92.30 97.50 95.74 …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 100.13 36.19 58.87 74.54 98.78 96.90 … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 81.50 99.37 99.43 99.51 98.38 91.94 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 100.00 98.80 47.17 53.76 28.71 100.00 … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 47.66 78.11 26.16 88.98 95.55 31.96 … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 19.69 25.23 35.77 48.76 60.79 51.42 … .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Tunisia تونس

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 281,134 215,742 217,107 204,505 203,022 185,641 198,174 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 463,112 359,963 414,228 425,423 402,634 374,576 376,202 .النباتات المنتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
683,047 661,848 668,216 394,849 1,068,399 511,530 413,288 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
415,407 411,288 385,718 325,955 364,807 359,887 123,231

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 2,739,935 2,989,059 2,751,716 2,440,378 1,229,900 923,028 833,985 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   1,117,784 1,315,289 1,308,691 1,232,608 846,220 919,666 632,792 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
451,005 438,296 473,925 479,301 404,094 428,594 405,879 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
141,996 139,671 141,199 148,946 130,503 140,100 191,058 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
25,709 23,906 25,254 24,566 22,987 26,617 30,876

 الفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
205,881 155,558 128,708 137,742 126,659 124,920 88,963

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   3,773,831 3,149,896 3,210,888 3,178,660 2,544,521 2,519,186 3,410,670 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
593,398 507,327 480,392 479,848 390,129 383,914 615,841

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
120,435 122,270 136,006 117,103 101,832 104,516 84,395

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
8,620 32,101 16,766 7,406 6,864 7,586 6,017

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
703,760 679,246 647,665 649,368 492,860 537,063 510,431

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
4,987,741 4,588,101 4,582,479 4,847,994 4,219,831 4,383,851 4,519,966

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
590,554 613,732 776,204 919,128 708,886 802,995 725,318 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
316,066 348,031 382,565 436,113 441,650 467,504 523,537

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
0 0 0 0 1 8 90 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          227,342 255,919 312,639 309,851 367,685 373,931 290,393 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
210 204 95 0 0 17 2,730 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 0 33,764 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 17,846,967 17,007,447 17,060,461 16,759,744 14,073,484 13,575,130 14,017,600 .االجمالي
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'01 Live animals. 474 1,639 1,587 1,360 932 1,039 222 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 8,139 3,022 2,257 3,324 2,775 2,129 154 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 180,288 136,450 137,754 136,525 128,650 126,159 178,253 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 64,270 46,075 54,477 37,274 40,637 33,913 9,166
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 27,963 28,556 21,032 26,022 30,028 22,401 10,379 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 8,685 6,481 4,668 4,758 3,593 3,398 4,471 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 73,575 58,392 61,631 64,171 49,391 55,768 74,528 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 262,472 259,807 299,563 300,718 285,443 267,150 279,550 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 32,451 23,763 34,793 29,610 29,349 22,163 6,676 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 41,331 2,090 53 3,720 6,945 940 6 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 36,244 3,083 7,255 12,014 15,995 13,180 2,759 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 5,652 3,860 4,183 7,435 9,060 9,104 7,438 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 232 1,025 917 1,624 1,831 2,194 484 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 2,470 1,462 1,165 1,373 1,027 679 290 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 683,047 661,848 668,216 394,849 1,068,399 511,530 413,288
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 43,979 40,813 32,777 31,570 25,678 24,555 17,488 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 29,131 15,551 16,767 19,315 35,953 68,601 15,904 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 30,797 37,785 35,973 33,298 19,253 20,134 2,882 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 143,354 125,784 126,626 105,482 102,181 82,254 19,840 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 56,056 53,223 44,334 15,893 22,181 24,657 9,430 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 14,676 40,404 29,613 27,394 29,863 31,888 18,890 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 42,725 40,503 44,528 45,582 44,980 40,620 5,157 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 16,820 17,860 20,269 18,589 27,005 16,739 33,138 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 37,869 39,365 34,831 28,832 57,713 50,439 502 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 140,858 131,983 152,679 226,544 212,629 154,191 126,921 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1,810 2,892 3,078 3,198 2,373 1,924 15,248 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 2,597,267 2,854,184 2,595,959 2,210,636 1,014,898 766,913 691,816 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 480,726 550,121 476,366 510,648 372,961 402,022 305,960
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 5,784 5,049 4,674 5,138 3,221 4,083 5,039 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 31,762 43,841 53,721 48,380 47,721 47,435 28,023 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 471,901 551,342 600,058 498,525 257,753 312,536 206,901 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 19,139 24,597 25,627 23,580 22,855 18,561 9,669
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 55,891 72,118 69,449 71,730 84,048 87,010 55,835 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 21,138 30,676 29,157 26,088 22,736 15,875 6,166

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 9,369 12,217 10,503 9,148 5,980 5,638 1,533 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 238 894 938 137 0 0 7
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 14 34 123 232 212 257 3 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 21,822 24,400 38,075 39,002 28,733 26,249 13,656 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 396,652 394,525 434,573 440,495 370,829 404,807 382,904 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 54,353 43,771 39,352 38,806 33,265 23,787 22,975 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 46,198 47,638 49,110 42,579 36,223 45,222 31,327 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 95,605 91,094 91,583 105,833 93,982 94,811 159,566
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 193 939 506 534 298 67 165 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 17,459 16,255 19,286 18,038 16,881 21,587 25,015 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 8,003 7,479 5,723 6,307 5,898 4,744 5,612 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 247 172 245 221 208 286 249
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 5,199 3,685 3,556 3,555 2,185 2,564 4,340 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 190,866 140,541 109,562 119,521 117,523 117,457 80,526 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 9,816 11,332 15,590 14,666 6,951 4,899 4,097
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 3,419 4,307 4,343 4,871 3,581 3,057 3,625 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 4,221 3,887 3,033 5,609 4,972 4,411 4,145 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 89,999 78,399 73,040 70,534 52,269 42,064 21,962 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 23,139 27,931 20,358 25,107 23,229 25,567 22,329 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 18,888 16,146 19,289 19,524 20,231 14,775 29,934 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 23,985 23,148 23,534 18,578 17,584 17,273 15,914 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 36,378 27,585 23,415 25,241 21,118 20,010 28,379
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 2,099 1,656 1,098 994 728 683 477 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 16,825 13,304 18,715 18,959 15,447 13,422 11,631 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 4,679 4,155 4,720 4,467 3,213 3,111 3,452 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 14,757 11,583 11,745 8,230 6,262 5,879 3,251 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 885,004 728,258 733,225 727,045 599,857 560,113 893,326 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 2,396,887 1,966,848 2,037,798 2,010,720 1,552,078 1,580,619 2,174,128 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 253,551 242,689 236,575 238,781 223,952 228,202 198,117 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 583,394 499,891 469,859 468,743 381,834 378,112 608,307 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 6,539 4,595 5,765 6,160 4,394 3,275 5,833 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 3,266 2,710 4,606 4,832 3,815 2,484 1,677
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 199 131 162 113 86 43 24 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 17,070 20,141 23,038 20,739 15,470 16,017 8,060 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 62,749 66,324 69,094 48,269 38,432 40,342 33,054 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 40,616 35,805 43,874 48,095 47,930 48,157 43,281 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 8,620 32,101 16,766 7,406 6,864 7,586 6,017

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 134,397 81,971 69,217 54,578 37,895 27,574 39,543 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 285,867 304,261 312,307 326,726 257,229 281,416 225,275 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 126,752 143,626 115,936 109,554 70,677 72,025 102,561 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 13 184 119 133 39 286 1,007 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 98,299 90,487 92,361 98,462 82,370 98,827 86,462 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 2,441 594 1,940 6,856 4,172 13,861 8,889 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 2,807 5,392 3,484 6,195 4,144 4,052 9,326 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 7,610 5,717 5,465 3,896 3,453 3,926 1,629 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 1,100 563 973 1,022 523 1,454 1,451 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 9,787 13,921 11,007 11,787 8,973 8,603 2,303
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 34,687 32,530 34,856 30,159 23,385 25,039 31,985 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 506,468 577,355 569,177 655,437 563,468 643,603 542,430 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 4,481,273 4,010,746 4,013,302 4,192,557 3,656,363 3,740,248 3,977,536 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 2,309 4,720 2,207 3,435 4,330 4,852 412

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 391,635 337,259 408,468 491,457 407,207 504,217 524,496 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 147,911 237,149 325,655 392,396 272,042 269,350 166,376 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 48,699 34,604 39,874 31,840 25,307 24,576 34,034 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 294,096 327,948 361,242 400,969 396,601 425,695 471,170
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 20,462 17,567 17,440 29,727 40,259 37,840 46,598 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 1,508 2,516 3,883 5,417 4,790 3,969 5,769 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 0 0 0 1 8 90 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 61,532 60,143 61,882 57,501 142,965 181,719 184,362

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 97,474 63,600 76,114 87,910 76,744 64,681 54,711 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 68,336 132,176 174,643 164,440 147,976 127,531 51,320 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 210 204 95 0 0 17 2,730 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 0 33,764 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 17,846,967 17,007,447 17,060,461 16,759,744 14,073,484 13,575,130 14,017,600 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Tunisia تونس

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 171,133 225,979 226,540 190,685 126,769 109,023 114,285 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 1,388,821 1,353,125 1,477,821 1,329,966 1,362,399 1,264,408 1,063,326 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
493,841 376,641 296,955 251,619 214,544 211,173 263,025 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
694,761 715,719 626,576 677,833 596,431 631,384 494,769

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 3,778,571 4,553,288 4,551,028 4,772,490 3,033,265 2,312,235 2,807,304 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   1,686,117 1,871,911 1,947,109 1,924,525 1,577,454 1,494,373 1,317,454 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
1,360,129 1,320,651 1,441,077 1,446,097 1,257,210 1,314,271 1,280,115 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
298,924 273,855 264,682 298,812 251,216 253,986 230,853 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
229,154 243,225 200,769 248,441 194,382 180,572 174,680

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
453,783 441,963 442,844 455,122 394,737 401,367 368,979

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   2,720,717 2,293,226 2,306,585 2,359,607 1,948,130 1,988,492 2,039,471 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
180,260 160,316 163,737 170,749 147,977 145,746 168,831

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
183,319 206,925 226,338 224,493 182,094 195,259 204,657

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
9,514 43,113 20,924 15,522 17,984 21,310 32,658

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
2,241,534 1,931,090 1,956,028 2,018,064 1,721,553 1,572,699 1,779,323

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
5,784,587 5,321,255 5,245,957 5,372,168 4,430,278 4,876,306 4,485,645

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
1,690,252 2,484,584 2,166,255 2,262,245 2,077,091 1,766,658 1,502,529 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
391,022 434,427 453,622 510,772 427,040 489,004 493,376

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
1,427 5,546 4,603 7,731 5,945 9,919 40,203 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          194,260 213,765 246,933 256,374 255,982 249,014 259,150 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
0 4 12 29 23 14 349 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 0 67,893 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 23,952,126 24,470,608 24,266,395 24,793,344 20,222,504 19,487,213 19,188,875 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Tunisia تونس

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 29,882 37,564 55,074 30,818 26,002 7,334 6,548 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 17,951 43,415 34,195 30,763 16,970 4,647 10,899 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 65,789 72,408 67,453 63,847 50,380 57,677 50,849 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 50,524 63,283 54,377 56,101 30,110 28,064 44,550
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 6,987 9,309 15,441 9,156 3,307 11,301 1,439 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 7,558 8,701 7,760 9,669 7,212 7,651 7,048 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 37,534 30,862 31,178 28,801 29,597 30,305 49,164 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 24,908 16,510 15,882 21,586 25,551 32,103 37,059 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 83,642 86,005 73,959 68,288 67,937 59,861 60,521 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 900,769 889,936 992,954 882,111 944,225 817,415 663,584 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 36,972 19,069 13,894 15,162 11,978 13,233 14,888 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 293,326 296,872 336,489 297,905 269,173 297,570 225,208 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 3,560 4,680 5,086 5,694 6,350 5,822 5,259 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 552 490 619 750 376 448 595 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 493,841 376,641 296,955 251,619 214,544 211,173 263,025
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 8,545 10,245 8,025 12,522 6,701 11,472 3,524 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 355,584 254,808 205,269 210,500 193,510 190,431 177,407 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 31,662 34,314 28,410 33,368 26,596 29,784 18,214 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 26,458 28,614 34,207 36,919 28,570 30,223 40,589 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 19,865 25,429 25,693 22,377 19,130 17,825 26,023 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 60,289 71,442 75,424 71,385 72,194 65,264 43,427 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 12,951 15,537 15,112 16,214 16,277 21,287 25,356 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 63,366 134,459 113,202 138,854 125,239 135,040 101,029 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 116,041 140,871 121,234 135,694 108,214 130,058 59,200 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 224,990 291,177 227,536 232,600 156,245 164,978 86,528 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 6,137 4,608 5,096 3,954 2,532 2,563 1,009 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 3,547,444 4,257,503 4,318,396 4,535,936 2,874,488 2,144,694 2,719,767 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 253,712 329,843 305,912 295,137 170,870 136,411 75,183
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 276,387 311,346 298,305 279,539 237,058 236,325 169,191 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 505,654 532,195 604,038 574,086 502,278 460,332 437,129 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 41,307 38,406 53,527 41,958 42,063 41,322 23,774 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 137,001 136,880 144,219 150,627 123,733 123,311 142,581
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 114,344 144,761 153,027 161,734 143,300 144,923 173,377 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 88,279 93,606 100,892 107,318 95,746 90,050 74,557

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 60,840 66,322 65,721 71,313 58,180 54,393 48,896 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 685 814 1,729 1,280 765 182 813
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 17,064 16,802 16,556 17,070 14,310 13,364 10,259 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 190,844 200,936 203,183 224,463 189,151 193,760 161,694 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 1,199,306 1,162,622 1,286,929 1,279,301 1,115,744 1,161,327 1,131,819 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 160,823 158,029 154,148 166,796 141,466 152,944 148,296 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 265,362 231,802 224,292 248,332 210,052 212,977 187,914 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 33,314 41,859 40,297 50,283 41,078 40,817 40,189
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 248 194 93 197 86 192 2,750 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 228,593 242,470 200,277 248,102 193,842 180,198 170,395 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 191 228 307 247 243 283 381 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 370 527 185 92 297 91 3,904
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 65,669 72,675 67,356 66,213 78,144 73,700 52,109 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 353,672 337,639 345,702 361,029 294,009 303,599 288,044 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 34,442 31,649 29,786 27,880 22,584 24,068 28,826
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 42,284 34,499 32,231 25,339 12,837 27,492 18,057 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 42,323 37,083 35,474 34,136 28,592 23,187 43,618 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 993,698 769,864 763,067 771,608 610,587 601,293 420,905 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 25,804 26,078 17,459 22,427 19,893 22,610 28,645 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 199,699 178,282 181,853 203,242 174,216 165,528 184,121 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 345,925 299,949 289,804 274,100 232,099 240,956 297,561 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 76,030 77,528 77,712 79,482 73,083 76,527 71,383
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 4,330 4,385 6,259 7,589 7,050 9,114 9,284 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 111,927 96,383 95,217 96,844 68,217 72,471 108,105 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 92,242 79,095 89,582 99,110 76,499 79,420 119,694 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 128,827 128,221 132,659 136,128 115,204 125,441 312,682 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 146,995 123,363 116,540 116,409 95,882 106,153 116,780 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 384,974 308,881 331,396 344,207 297,459 299,665 165,800 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 125,659 129,615 137,332 148,986 136,512 138,635 142,836 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 176,129 155,314 159,151 163,765 143,099 141,068 150,185 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 2,047 2,615 2,393 4,960 3,082 2,515 2,620 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 907 1,278 1,136 1,032 936 1,221 5,386
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 1,177 1,109 1,057 992 860 942 10,640 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 32,331 34,942 46,565 44,495 36,927 40,335 47,184 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 58,251 68,376 78,539 78,887 59,251 63,565 64,471 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 92,737 103,607 101,234 101,111 85,916 91,359 93,002 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 9,514 43,113 20,924 15,522 17,984 21,310 32,658

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 844,665 620,910 659,421 694,527 534,038 466,131 605,597 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 383,638 404,699 416,018 433,185 398,817 344,220 329,325 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 527,985 438,359 417,068 399,623 368,791 330,275 405,857 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 2,889 3,201 2,448 1,891 9,994 12,005 7,803 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 215,297 210,818 219,078 236,818 207,218 208,236 201,742 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 21,981 17,451 5,543 6,457 5,593 8,899 4,459 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 23,492 15,554 14,859 21,880 15,868 15,167 22,618 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 11,486 8,558 8,768 8,050 6,508 6,098 6,004 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 4,335 5,111 6,777 4,065 4,046 4,659 4,546 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 81,929 81,897 79,374 78,429 60,402 63,806 68,301
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 123,837 124,532 126,674 133,139 110,278 113,203 123,071 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 2,605,650 2,500,320 2,518,714 2,552,944 1,892,649 2,120,392 1,788,910 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 3,178,937 2,820,935 2,727,243 2,819,224 2,537,629 2,755,914 2,696,735 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 35,204 144,435 54,770 67,007 5,261 11,442 9,600

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 1,459,100 1,771,475 1,745,758 1,838,415 1,581,741 1,610,389 1,319,522 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 173,067 268,073 355,355 352,385 485,064 114,789 148,133 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 22,881 300,601 10,372 4,438 5,025 30,038 25,274 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 367,093 415,668 434,032 489,817 405,591 469,421 456,704
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 21,036 15,874 15,098 16,149 16,280 15,200 30,980 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 2,893 2,885 4,492 4,806 5,169 4,383 5,692 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 1,427 5,546 4,603 7,731 5,945 9,919 40,203 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 89,013 93,275 99,144 103,662 134,911 138,214 136,137

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 40,060 44,926 38,531 58,464 51,334 45,792 40,328 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 65,187 75,564 109,258 94,248 69,737 65,008 82,685 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 4 12 29 23 14 349 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 0 67,893 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 23,952,126 24,470,608 24,266,395 24,793,344 20,222,504 19,487,213 19,188,875 .االجمالي
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'01 Live animals. 0.024 0.068 0.076 0.069 0.055 0.062 0.012 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.074 0.025 0.021 0.031 0.031 0.024 0.002 .النباتات منتجات

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 2.233 1.404 1.484 1.530 1.754 1.677 2.135 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.805 0.573 0.686 0.480 0.649 0.503 0.126
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 3.432 3.114 2.609 3.145 4.129 2.978 1.300 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.415 0.266 0.229 0.239 0.225 0.214 0.267 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 1.339 0.868 0.965 1.110 1.105 1.170 1.498 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 3.331 2.803 3.484 3.715 4.135 3.741 3.585 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.887 0.565 0.832 0.622 0.794 0.684 0.180 .ومصنوعاته والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

'10 Cereals. 0.353 0.020 0.001 0.034 0.075 0.011 0.000 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 1.981 0.161 0.448 0.715 1.151 0.951 0.188 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.079 0.048 0.054 0.098 0.126 0.126 0.100 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.042 0.156 0.143 0.221 0.187 0.328 0.075 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 3.308 1.552 1.126 1.532 1.801 1.153 0.442 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 6.806 7.243 7.261 3.840 13.129 7.194 5.763
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 1.017 0.850 0.776 0.763 0.712 0.685 0.472 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.797 0.328 0.330 0.387 0.891 1.842 0.458 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.847 0.801 0.832 0.827 0.572 0.639 0.078 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 2.744 2.039 2.331 2.036 2.300 1.767 0.392 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 1.003 0.859 0.821 0.302 0.508 0.563 0.207 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.292 0.671 0.551 0.535 0.687 0.702 0.382 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.420 0.369 0.452 0.469 0.546 0.499 0.062 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.285 0.253 0.319 0.308 0.484 0.288 0.542 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.998 0.833 0.886 0.774 1.731 1.550 0.015 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 2.636 2.897 3.492 5.262 6.034 4.691 3.680 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.011 0.018 0.014 0.013 0.013 0.011 0.089 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.823 1.173 0.985 0.736 0.396 0.326 0.307 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 3.365 4.667 3.656 3.935 3.768 4.450 3.389
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.014 0.012 0.011 0.013 0.010 0.013 0.016 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.071 0.076 0.107 0.114 0.135 0.135 0.074 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 5.631 9.775 9.645 7.053 4.470 6.463 4.282 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.251 0.307 0.323 0.313 0.379 0.316 0.156
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.579 0.663 0.691 0.752 1.049 1.074 0.641 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.409 0.529 0.546 0.510 0.530 0.379 0.139

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.380 0.451 0.415 0.387 0.301 0.278 0.070 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.062 0.193 0.218 0.035 0.000 0.000 0.001
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.001 0.001 0.006 0.013 0.015 0.021 0.000 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.127 0.138 0.221 0.230 0.211 0.198 0.096 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.742 0.733 0.793 0.841 0.850 0.934 0.830 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.311 0.255 0.206 0.181 0.197 0.159 0.160 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1.423 1.658 1.436 1.408 1.482 1.763 1.156 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 1.720 1.535 1.562 1.739 1.789 1.771 2.824
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.024 0.116 0.053 0.055 0.032 0.006 0.018 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.133 0.129 0.160 0.161 0.186 0.226 0.238 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 3.568 3.450 3.082 3.749 4.524 3.743 4.146 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.078 0.058 0.100 0.096 0.108 0.163 0.137
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.113 0.086 0.071 0.077 0.064 0.078 0.128 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.958 0.667 0.569 0.680 0.918 0.946 0.622 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.179 0.183 0.299 0.314 0.202 0.142 0.111
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.871 1.121 1.173 1.563 1.489 1.364 1.704 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.272 0.272 0.208 0.370 0.446 0.422 0.389 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 1.520 1.332 1.105 1.075 1.018 0.818 0.461 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 6.202 7.262 4.695 6.232 7.793 8.390 6.382 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.394 0.342 0.414 0.430 0.554 0.411 0.791 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.659 0.616 0.613 0.480 0.576 0.585 0.507 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 1.647 1.159 1.023 1.165 1.229 1.166 1.505
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.133 0.102 0.069 0.069 0.064 0.060 0.039 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 1.060 0.904 1.413 1.584 1.598 1.402 1.148 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.197 0.166 0.185 0.187 0.172 0.170 0.177 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.529 0.382 0.393 0.288 0.270 0.249 0.128 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 4.441 3.312 3.619 3.752 3.673 3.321 5.036 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 11.771 9.092 10.674 10.931 10.487 10.434 12.595 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 5.040 4.132 4.313 4.582 5.190 5.078 4.030 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 5.670 4.411 4.301 4.440 4.280 4.107 5.818 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.991 0.633 0.832 0.900 0.743 0.531 0.865 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 1.169 0.736 1.266 1.405 1.410 0.924 0.565
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.045 0.025 0.031 0.020 0.016 0.008 0.004 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.355 0.441 0.540 0.511 0.449 0.449 0.207 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 1.361 1.423 1.549 1.148 1.061 1.091 0.798 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.559 0.484 0.613 0.723 0.873 0.895 0.785 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.021 0.072 0.034 0.013 0.011 0.012 0.011

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.232 0.216 0.158 0.123 0.116 0.097 0.129 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.833 0.972 1.117 1.171 1.096 1.254 0.951 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.768 0.978 0.644 0.639 0.536 0.608 0.889 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.007 0.004 0.004 0.002 0.014 0.045 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.537 0.583 0.556 0.611 0.681 0.846 0.675 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.329 0.083 0.259 0.920 0.792 2.567 1.578 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.195 0.402 0.222 0.423 0.372 0.419 0.807 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 1.012 0.963 0.710 0.452 0.568 0.712 0.291 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.047 0.036 0.055 0.058 0.038 0.117 0.107 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.161 0.243 0.188 0.205 0.187 0.184 0.046
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.572 0.540 0.608 0.563 0.520 0.556 0.644 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.233 0.277 0.280 0.343 0.356 0.429 0.341 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 2.092 1.812 1.806 2.119 2.202 2.251 2.253 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.055 0.133 0.058 0.086 0.127 0.167 0.013

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.283 0.288 0.332 0.416 0.407 0.518 0.507 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.628 0.805 1.297 1.690 1.234 1.191 0.695 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.295 0.170 0.202 0.179 0.207 0.230 0.331 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.599 0.600 0.670 0.816 0.936 1.052 1.107
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.510 0.436 0.417 0.669 0.998 0.952 1.093 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.213 0.342 0.589 0.900 0.963 0.863 1.192 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.009 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.311 0.299 0.327 0.324 0.888 1.107 1.022

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.893 0.560 0.799 1.032 1.117 1.016 0.800 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 2.332 4.172 5.723 5.930 4.439 3.751 1.381 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.009 0.010 0.005 0.000 0.000 0.001 0.133 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.123 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 29 24 27 29 32 33 26 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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'01 Live animals. 0.003 0.010 0.008 0.006 0.004 0.004 0.001 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.009 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002 0.000 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.220 0.179 0.161 0.136 0.132 0.124 0.164 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.092 0.079 0.080 0.045 0.050 0.037 0.009
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.390 0.424 0.289 0.296 0.323 0.223 0.101 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.048 0.038 0.026 0.023 0.019 0.017 0.023 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.144 0.118 0.107 0.103 0.080 0.081 0.108 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.330 0.343 0.358 0.316 0.292 0.249 0.248 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.100 0.079 0.097 0.058 0.061 0.050 0.014 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.035 0.002 0.000 0.003 0.005 0.001 0.000 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.214 0.021 0.049 0.063 0.084 0.067 0.014 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.008 0.006 0.006 0.008 0.009 0.009 0.007 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.005 0.022 0.017 0.023 0.018 0.026 0.006 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.291 0.179 0.128 0.119 0.097 0.062 0.025 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.765 0.980 0.834 0.351 0.986 0.503 0.416
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.122 0.120 0.093 0.074 0.057 0.053 0.037 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.084 0.044 0.037 0.033 0.066 0.131 0.032 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.090 0.111 0.092 0.071 0.046 0.046 0.006 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.310 0.284 0.271 0.178 0.179 0.130 0.030 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.114 0.120 0.095 0.029 0.040 0.042 0.016 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.031 0.087 0.059 0.047 0.050 0.049 0.028 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.046 0.050 0.051 0.043 0.042 0.036 0.005 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.028 0.033 0.034 0.027 0.035 0.020 0.038 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.106 0.106 0.091 0.062 0.120 0.103 0.001 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.217 0.323 0.313 0.397 0.372 0.275 0.221 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.006 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.090 0.155 0.108 0.067 0.030 0.023 0.022 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.348 0.565 0.393 0.343 0.267 0.304 0.234
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.008 0.010 0.012 0.010 0.010 0.009 0.005 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.527 1.206 1.020 0.583 0.315 0.409 0.280 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.027 0.042 0.037 0.029 0.029 0.023 0.012
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.067 0.094 0.081 0.074 0.083 0.079 0.049 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.046 0.074 0.061 0.048 0.041 0.027 0.010

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.040 0.060 0.045 0.033 0.021 0.019 0.005 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.006 0.025 0.024 0.003 0.000 0.000 0.000
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.014 0.019 0.024 0.020 0.016 0.014 0.007 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.082 0.099 0.087 0.076 0.065 0.068 0.061 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.034 0.034 0.023 0.017 0.015 0.011 0.011 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.164 0.242 0.187 0.135 0.120 0.134 0.087 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.175 0.195 0.168 0.162 0.139 0.135 0.214
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.003 0.021 0.008 0.007 0.004 0.001 0.002 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.014 0.017 0.017 0.014 0.013 0.016 0.017 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.410 0.480 0.339 0.336 0.328 0.262 0.303 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.012 0.010 0.013 0.011 0.010 0.014 0.012
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.011 0.011 0.007 0.006 0.004 0.005 0.009 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.104 0.090 0.063 0.062 0.068 0.067 0.045 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.021 0.028 0.037 0.032 0.016 0.011 0.010
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.112 0.188 0.174 0.177 0.141 0.126 0.155 .الحرير

57



Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Tunisia تونس

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.031 0.040 0.026 0.036 0.036 0.032 0.030 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.176 0.197 0.136 0.103 0.085 0.067 0.038 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.695 1.103 0.624 0.649 0.657 0.716 0.570 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.050 0.053 0.053 0.046 0.050 0.035 0.067 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.071 0.081 0.069 0.044 0.045 0.044 0.038 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.197 0.175 0.123 0.118 0.103 0.092 0.122
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.016 0.015 0.009 0.007 0.005 0.005 0.003 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.168 0.158 0.198 0.179 0.149 0.125 0.101 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.025 0.026 0.025 0.021 0.015 0.014 0.015 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.073 0.067 0.058 0.035 0.026 0.023 0.011 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.528 0.472 0.432 0.376 0.328 0.289 0.433 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 1.315 1.221 1.179 1.003 0.820 0.798 1.048 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.588 0.595 0.520 0.457 0.442 0.427 0.343 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.599 0.570 0.460 0.402 0.328 0.306 0.459 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.099 0.078 0.085 0.078 0.057 0.042 0.066 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.126 0.120 0.176 0.162 0.135 0.090 0.055
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.005 0.004 0.004 0.002 0.002 0.001 0.000 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.041 0.061 0.062 0.048 0.035 0.034 0.016 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.149 0.197 0.174 0.110 0.088 0.089 0.068 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.062 0.067 0.068 0.066 0.067 0.065 0.057 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.002 0.010 0.004 0.001 0.001 0.001 0.001

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.025 0.028 0.018 0.011 0.009 0.007 0.009 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.092 0.128 0.122 0.108 0.082 0.089 0.070 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.085 0.139 0.073 0.057 0.039 0.042 0.062 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.062 0.082 0.064 0.057 0.052 0.062 0.051 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.035 0.011 0.029 0.085 0.061 0.182 0.116 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.022 0.055 0.026 0.041 0.031 0.030 0.060 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.112 0.121 0.079 0.040 0.045 0.052 0.021 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.005 0.005 0.006 0.005 0.003 0.008 0.008 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.018 0.033 0.021 0.019 0.014 0.013 0.003
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.062 0.072 0.066 0.051 0.039 0.041 0.049 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.026 0.038 0.031 0.031 0.027 0.030 0.025 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.221 0.232 0.187 0.180 0.155 0.150 0.155 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.008 0.020 0.009 0.011 0.012 0.015 0.001

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.032 0.039 0.038 0.039 0.031 0.037 0.038 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.078 0.139 0.181 0.210 0.130 0.118 0.069 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.051 0.039 0.036 0.028 0.029 0.026 0.043 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.066 0.085 0.078 0.077 0.074 0.077 0.084
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.057 0.060 0.048 0.063 0.079 0.072 0.084 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.022 0.044 0.062 0.079 0.070 0.060 0.085 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.034 0.041 0.036 0.030 0.073 0.088 0.082

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.078 0.059 0.069 0.078 0.072 0.062 0.050 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.269 0.586 0.670 0.570 0.361 0.288 0.107 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.011 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.109 0.135 0.111 0.091 0.076 0.072 0.074 .االجمالي
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'01 Live animals. 383 1,416 1,552 1,317 904 576 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 5,901 1,676 1,024 1,508 1,320 1,092 … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 4,741 5,308 3,721 4,451 3,612 7,443 … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 55,087 40,899 52,369 35,979 29,857 22,105 …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 6 40 100 43 89 47 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 2,384 1,276 409 1,223 296 97 … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 11,644 13,877 13,734 18,755 15,047 11,794 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 83,639 84,786 104,713 113,256 104,856 82,741 … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 15,257 8,250 17,440 10,931 14,156 9,600 … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 40,794 2,090 53 3,060 6,945 938 … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 35,004 1,109 1,676 2,428 3,407 2,589 … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 264 347 56 3,234 6,056 5,065 … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 46 266 424 183 321 285 … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 551 255 393 262 298 202 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 325,898 181,701 116,294 82,940 100,775 83,382 …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 13,513 12,120 7,136 8,903 6,905 5,032 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 22,488 9,713 10,707 12,264 28,141 42,745 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 13,695 34,370 33,187 29,988 7,453 2,680 … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 79,340 66,684 45,107 40,612 50,134 45,175 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 43,041 40,100 34,228 7,921 15,619 18,289 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 6,366 9,153 10,954 9,347 10,905 10,770 … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 6,458 6,161 7,040 11,483 6,897 10,107 … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 10,322 10,501 7,362 7,885 9,098 9,009 … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 6,052 7,137 6,757 4,740 4,584 3,424 … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 46,721 58,694 79,913 142,640 142,089 86,606 … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 360 419 639 281 320 682 … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 18,343 9,758 4,857 6,610 5,900 856 … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 93,850 117,466 126,482 145,343 126,425 103,625 …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 5,097 4,352 3,867 3,753 2,496 3,458 … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 19,546 31,120 33,971 23,151 23,098 24,731 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 15,277 23,830 31,320 33,108 17,217 14,055 … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 12,433 17,814 17,811 15,760 15,027 11,074 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 20,233 31,630 28,299 30,043 33,588 28,023 … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 13,252 19,232 17,331 15,566 16,427 9,816 …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 4,657 7,398 6,356 5,104 2,134 1,978 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 833 700 137 0 0 …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 9 27 30 120 19 22 … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 7,214 8,957 16,575 17,402 11,529 12,964 … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 62,082 68,871 83,744 76,541 64,995 67,604 … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 30,291 24,422 25,689 19,541 17,486 6,087 … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 483 919 895 763 242 86 … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 122 363 232 281 98 118 …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 0 0 0 0 … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 2,051 3,344 3,061 2,842 1,713 2,555 … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 539 707 568 321 535 549 … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 59 34 56 16 33 17 …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 72 0 0 7 113 0 … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 98,785 74,309 56,277 55,726 46,471 43,653 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 2,069 4,143 4,824 4,173 2,691 1,904 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 1 0 0 0 0 19 … .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 4 78 34 34 5 … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 6,121 4,910 3,351 2,174 2,032 945 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 74 72 1 9 0 38 … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 133 239 383 623 259 105 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 1,634 2,433 2,911 1,850 1,832 1,945 … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 955 1,485 1,101 946 2,473 2,404 …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 53 108 112 85 15 11 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 158 172 172 178 144 172 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 122 233 269 358 195 150 … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0 255 114 6 26 246 … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 1,578 4,723 4,549 2,743 1,598 1,294 … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 3,746 5,465 10,664 5,709 2,640 3,257 … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 8,434 9,429 9,818 7,566 6,600 6,640 … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 7,742 9,494 5,644 4,060 3,119 2,197 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 52 15 35 48 27 40 … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 29 24 58 3 135 6 …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 16 47 15 27 0 … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 3,949 8,870 10,618 7,657 3,939 3,897 … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 26,444 41,794 44,655 26,356 18,393 17,053 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 9,801 9,971 15,796 15,310 14,339 11,562 … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 253 200 93 54 68 1,019 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 38,458 44,052 32,216 30,541 24,344 19,112 … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 83,257 124,208 128,580 119,357 89,884 97,579 … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 13,953 18,431 9,770 8,239 1,858 1,413 … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 2 0 0 0 0 5 … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 17,196 22,443 19,010 16,502 11,334 12,950 … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 85 479 148 206 91 1,950 … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 393 98 98 47 28 20 … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 453 270 236 62 56 109 … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 25 77 57 2 … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 2,832 3,646 2,620 5,864 2,607 3,142 …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 5,024 5,896 5,780 5,726 4,422 4,232 … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 78,730 135,292 108,306 144,065 121,989 181,894 … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 149,061 153,515 128,851 146,076 99,129 98,385 … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 791 2,931 524 957 905 2,345 …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 51,030 46,399 75,900 82,556 40,710 81,587 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 42 247 20 42 164 45 … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 754 1,070 14,573 969 447 1,971 … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 28,985 35,965 41,879 40,659 29,615 45,343 …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 43 4 209 23 35 9 … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 1 47 87 9 1 4 … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 0 0 0 1 9 … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 7,835 15,049 22,308 16,625 10,980 17,572 …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1,440 2,298 3,227 2,863 2,201 2,701 … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 4,150 60,143 101,860 90,598 79,544 60,755 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 18 1 0 0 0 … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 0 … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 1,792,213 1,820,290 1,826,630 1,799,789 1,536,618 1,481,789 … .االجمالي
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'01 Live animals. 12 37 0 0 2 4 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 137 280 102 361 105 225 … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 8,955 11,475 14,925 8,621 3,396 3,748 … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 1,527 1,286 1,214 2,307 876 597 …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 5 3 54 25 73 163 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 111 278 267 243 328 188 … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 4,041 4,435 1,805 3,301 8,165 6,026 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 201 561 744 449 311 422 … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 1,524 1,612 1,825 2,108 2,238 2,296 … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 66 12 5 37 6,883 3,154 … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 8,876 2,736 1,498 2,102 1,500 1,117 … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 20,440 3,023 3,232 3,451 4,020 4,651 … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 84 75 70 84 30 83 … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 99 19 12 13 17 20 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 4,403 1,315 1,449 2,588 1,192 9,602 …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 3,076 1,275 576 678 88 275 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 35,104 5,962 5,457 53,946 28,099 5,154 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 498 784 548 545 567 753 … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 3,314 3,902 2,602 1,729 1,792 2,218 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 5,940 6,535 6,338 5,697 5,120 4,973 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 31,830 40,862 42,671 36,766 42,930 33,534 … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 4,337 3,555 2,421 1,849 4,577 2,577 … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 45 261 1,221 2,622 2,119 3,278 … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 199 0 83 198 203 248 … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 71,545 40,561 49,062 54,575 42,874 48,182 … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 9 0 0 6 49 0 … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 615,591 1,360,686 1,642,898 1,603,277 770,581 739,178 … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 11,324 11,701 9,549 8,287 6,342 4,960 …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 16,244 12,552 11,532 12,340 6,666 7,119 … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 12,747 9,795 13,445 13,006 19,705 16,549 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 5,145 6,857 8,071 5,294 7,994 5,332 … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 12,326 7,395 11,560 8,663 10,747 8,541 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 8,308 11,611 11,681 13,811 14,585 16,001 … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 21,839 25,544 32,831 33,303 28,967 25,065 …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 590 546 567 590 958 372 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 19 98 0 21 45 22 …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 11 8 0 0 20 20 … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 8,801 11,301 5,824 6,334 4,952 4,115 … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 190,713 199,534 267,778 292,969 251,175 240,161 … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 864 842 300 532 534 1,416 … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 3,486 3,988 3,631 2,541 1,538 800 … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 68 80 128 202 188 219 …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 4 0 1 0 0 0 … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 642 288 180 232 235 55 … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0 6 137 0 0 26 … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 236 309 7 0 0 0 …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 8,869 14,258 6,651 2,995 2,624 5,618 … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 15,010 15,148 9,445 8,352 8,245 6,461 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 6,999 6,565 5,942 5,683 4,356 4,778 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 3 2 10 8 0 0 … .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 117 309 123 298 267 507 … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 15,287 17,107 15,352 26,995 29,750 33,626 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 26 10 15 11 10 13 … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 5,323 3,055 3,754 2,835 2,510 2,337 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 6,226 5,169 4,887 2,684 2,132 1,049 … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 425 381 1,167 1,039 3,145 5,714 …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 117 318 150 154 220 405 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 2,942 1,704 869 593 376 265 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 1,809 1,711 485 861 703 222 … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 299 212 293 155 49 619 … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 1,130 851 831 1,097 1,206 1,013 … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 4,500 3,751 4,131 6,473 5,140 5,121 … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 3,552 2,166 4,421 3,053 3,665 4,838 … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 496 367 374 522 237 233 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 12 8 4 1 5 10 … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 8 0 0 0 1 …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 12 12 5 4 7 10 … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 1,015 1,583 1,795 2,216 1,503 2,220 … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 6,463 8,367 8,050 9,842 4,249 4,375 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 15,225 18,189 19,222 19,857 15,450 15,603 … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 74 40 26 21 39 72 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 45,146 23,642 11,645 18,697 5,699 13,056 … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 18,600 10,458 8,898 5,630 9,442 11,137 … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 555 162 649 519 393 436 … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 0 0 0 1 0 … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 72,379 59,157 58,045 75,731 59,330 57,715 … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 6,692 419 66 92 406 53 … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0 249 29 41 0 0 … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 0 0 1 7 … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 5 0 29 12 0 8 … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 994 722 469 711 624 252 …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 13,105 15,615 16,304 11,972 14,313 10,738 … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 12,946 13,524 11,295 20,380 13,973 28,552 … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 13,309 29,490 13,589 14,921 25,992 26,194 … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 2 29,108 3,339 320 143 228 …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 15,937 41,223 22,607 41,432 50,365 45,321 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0 78 3 38 114 45 … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0 43 0 392 0 1,337 … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 1,467 1,296 731 1,140 1,579 1,182 …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 80 29 26 7 9 7 … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 10 21 107 28 43 65 … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 0 0 0 0 0 … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 1,909 5,431 2,337 3,553 3,018 3,196 …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 13 109 13 20 7 36 … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 845 4,853 4,408 6,335 4,095 3,033 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 1 0 10 0 0 … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 0 … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 1,415,261 2,130,906 2,400,892 2,483,433 1,558,221 1,501,147 … .االجمالي
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Tunisia تونس

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 80.80 86.39 97.79 96.84 97.00 55.44 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 72.50 55.46 45.37 45.37 47.57 51.29 … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 2.63 3.89 2.70 3.26 2.81 5.90 … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 85.71 88.77 96.13 96.53 73.47 65.18 …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.02 0.14 0.48 0.17 0.30 0.21 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 27.45 19.69 8.76 25.70 8.24 2.85 … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 15.83 23.77 22.28 29.23 30.47 21.15 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 31.87 32.63 34.96 37.66 36.73 30.97 … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 47.02 34.72 50.13 36.92 48.23 43.32 … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 98.70 100.00 100.00 82.26 100.00 99.79 … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 96.58 35.97 23.10 20.21 21.30 19.64 … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 4.67 8.99 1.34 43.50 66.84 55.63 … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 19.83 25.95 46.24 11.27 17.53 12.99 … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 22.31 17.44 33.73 19.08 29.02 29.75 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 47.71 27.45 17.40 21.01 9.43 16.30 …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 30.73 29.70 21.77 28.20 26.89 20.49 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 77.20 62.46 63.86 63.49 78.27 62.31 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 44.47 90.96 92.26 90.06 38.71 13.31 … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 55.35 53.01 35.62 38.50 49.06 54.92 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 76.78 75.34 77.20 49.84 70.42 74.17 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 43.38 22.65 36.99 34.12 36.52 33.77 … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 15.12 15.21 15.81 25.19 15.33 24.88 … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 61.37 58.80 36.32 42.42 33.69 53.82 … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 15.98 18.13 19.40 16.44 7.94 6.79 … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 33.17 44.47 52.34 62.96 66.82 56.17 … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 19.89 14.49 20.76 8.79 13.49 35.45 … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.71 0.34 0.19 0.30 0.58 0.11 … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 19.52 21.35 26.55 28.46 33.90 25.78 …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 88.12 86.20 82.73 73.04 77.49 84.69 … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 61.54 70.98 63.24 47.85 48.40 52.14 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 3.24 4.32 5.22 6.64 6.68 4.50 … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 64.96 72.42 69.50 66.84 65.75 59.66 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 36.20 43.86 40.75 41.88 39.96 32.21 … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 62.69 62.69 59.44 59.67 72.25 61.83 …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 49.71 60.55 60.52 55.79 35.69 35.08 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.00 93.18 74.63 100.00 … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 64.29 79.41 24.39 51.72 8.96 8.56 … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 33.06 36.71 43.53 44.62 40.12 49.39 … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 15.65 17.46 19.27 17.38 17.53 16.70 … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 55.73 55.79 65.28 50.36 52.57 25.59 … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1.05 1.93 1.82 1.79 0.67 0.19 … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.13 0.40 0.25 0.27 0.10 0.12 …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 11.75 20.57 15.87 15.76 10.15 11.84 … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 6.73 9.45 9.92 5.09 9.07 11.57 … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 23.89 19.77 22.86 7.24 15.87 5.94 …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 1.38 0.00 0.00 0.20 5.17 0.00 … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 51.76 52.87 51.37 46.62 39.54 37.17 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 21.08 36.56 30.94 28.45 38.71 38.87 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 … .الحرير
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 
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رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.00 0.10 2.57 0.61 0.68 0.11 … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 6.80 6.26 4.59 3.08 3.89 2.25 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.32 0.26 0.00 0.04 0.00 0.15 … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.70 1.48 1.99 3.19 1.28 0.71 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 6.81 10.51 12.37 9.96 10.42 11.26 … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 2.63 5.38 4.70 3.75 11.71 12.01 …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 2.53 6.52 10.20 8.55 2.06 1.61 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.94 1.29 0.92 0.94 0.93 1.28 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 2.61 5.61 5.70 8.01 6.07 4.82 … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.00 2.20 0.97 0.07 0.42 4.18 … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.18 0.65 0.62 0.38 0.27 0.23 … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.16 0.28 0.52 0.28 0.17 0.21 … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 3.33 3.89 4.15 3.17 2.95 2.91 … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 1.33 1.90 1.20 0.87 0.82 0.58 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.80 0.33 0.61 0.78 0.61 1.22 … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.89 0.89 1.26 0.06 3.54 0.24 …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.00 12.21 29.01 13.27 31.40 0.00 … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 23.13 44.04 46.09 36.92 25.46 24.33 … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 42.14 63.01 64.63 54.60 47.86 42.27 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 24.13 27.85 36.00 31.83 29.92 24.01 … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 2.94 0.62 0.55 0.73 0.99 13.43 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 28.62 53.74 46.54 55.96 64.24 69.31 … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 29.12 40.82 41.17 36.53 34.94 34.67 … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 11.01 12.83 8.43 7.52 2.63 1.96 … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 17.49 24.80 20.58 16.76 13.76 13.10 … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 3.48 80.64 7.63 3.00 2.18 14.07 … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 14.00 1.82 2.81 0.76 0.68 0.49 … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 5.95 4.72 4.32 1.59 1.62 2.78 … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.00 0.00 2.57 7.53 10.90 0.14 … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 28.94 26.19 23.80 49.75 29.05 36.52 …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 14.48 18.12 16.58 18.99 18.91 16.90 … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 15.54 23.43 19.03 21.98 21.65 28.26 … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 3.33 3.83 3.21 3.48 2.71 2.63 … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 34.26 62.10 23.74 27.86 20.90 48.33 …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 13.03 13.76 18.58 16.80 10.00 16.18 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.03 0.10 0.01 0.01 0.06 0.02 … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 1.55 3.09 36.55 3.04 1.77 8.02 … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 9.86 10.97 11.59 10.14 7.47 10.65 …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.21 0.02 1.20 0.08 0.09 0.02 … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.07 1.87 2.24 0.17 0.02 0.10 … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … 100.00 112.50 … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 12.73 25.02 36.05 28.91 7.68 9.67 …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1.48 3.61 4.24 3.26 2.87 4.18 … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 6.07 45.50 58.32 55.09 53.75 47.64 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.00 8.82 1.05 … … 0.00 … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 10.04 10.70 10.71 10.74 10.92 10.92 … .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Algeria الجزائر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 7,948 8,195 11,014 11,810 9,304 7,680 10,695 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 34,809 41,285 56,432 48,933 48,891 49,669 66,701 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
11,960 11,382 3,491 441 1,171 12,486 13,505 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
304,101 259,153 334,316 264,773 177,958 261,171 261,386

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 72,367,724 70,879,922 65,005,813 58,815,886 33,446,451 28,660,008 33,881,056 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   476,416 505,391 441,475 1,121,995 1,018,150 886,763 775,930 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
20,189 16,242 14,740 4,675 3,896 3,789 4,070 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
32,027 24,347 26,075 28,228 17,208 11,334 14,322 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
7,123 5,107 3,669 5,527 4,477 2,410 4,655

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
19,549 6,616 9,384 11,885 10,637 12,011 20,074

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   749 405 380 1,347 2,008 1,982 4,037 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
45 87 16 309 66 141 76

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
30,401 25,714 31,074 28,550 16,881 21,191 36,521

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
883 5 0 1 0 0 1

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
102,805 60,410 36,839 25,114 16,323 3,032 11,782

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
16,709 12,452 7,853 10,593 6,637 51,588 59,750

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
148 3,077 6,304 3,001 10,994 2,343 21,057 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
2,346 3,091 2,112 2,457 1,909 846 1,526

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
… … … … … … … .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          376 2,871 7,141 2,161 2,989 3,656 3,970 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
0 1 9 0 0 0 1 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 73,436,308 71,865,753 65,998,137 60,387,686 34,795,950 29,992,100 35,191,115 .االجمالي
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'01 Live animals. 0 153 14 20 87 126 44 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 320 33 39 237 162 110 372 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 6,562 5,740 6,073 7,471 6,451 7,036 9,540 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 1,032 2,251 4,888 4,082 2,604 408 733
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 34 18 0 0 0 0 6 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 121 70 0 10 10 1 2 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 5,663 9,725 20,824 2,885 5,670 4,358 6,013 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 25,375 26,291 29,980 39,196 34,855 37,807 52,608 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 22 46 18 20 38 29 81 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 5 0 65 32 4 13 45 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 34 302 207 686 1,562 910 183 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 3,584 4,753 5,338 6,103 6,737 6,547 7,762 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0 84 0 0 0 4 6 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 5 14 0 1 15 0 1 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 11,960 11,382 3,491 441 1,171 12,486 13,505
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 170 794 280 324 237 125 493 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 267,777 212,026 275,679 230,789 150,808 233,923 228,351 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 1,523 2,664 5,853 7,735 7,529 10,010 9,197 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 3,966 10,315 16,056 7,283 6,114 6,139 6,853 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 2,352 768 1,064 1,664 2,523 2,865 1,719 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 165 62 337 112 490 718 910 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 28,085 32,462 34,443 16,500 10,201 7,341 13,746 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0 4 371 143 34 24 99 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 63 58 233 223 22 26 18 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 140,656 157,013 100,253 99,139 96,348 72,490 56,009 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 14,566 6,720 3,143 2,753 1,736 1,709 2,314 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 72,212,502 70,716,189 64,902,417 58,713,994 33,348,367 28,585,809 33,822,733 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 412,482 447,969 343,778 634,907 506,950 347,657 382,936
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 45,444 40,652 53,066 170,900 84,901 79,844 56,280 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 931 1,788 3,474 1,884 2,489 7,141 5,198 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 9,665 9,362 38,443 311,126 420,990 447,564 327,041 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 12 71 165 147 93 171 250
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 879 710 276 406 430 1,561 1,552 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 4,957 438 72 177 120 464 235

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 4 0 2 2 1 2 24 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 3,490 0 0 0 0 0
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0 0 0 0 0 0 1 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 2,042 911 2,199 2,446 2,176 2,359 2,413 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 4,238 6,010 7,193 4,448 3,698 3,608 3,863 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 15,951 10,232 7,547 227 198 181 207 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 32,015 24,256 26,073 28,172 17,203 11,333 14,262 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 12 91 2 56 5 1 60
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 1 21 44 56 54 21 3 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 7,122 5,086 3,625 5,471 4,423 2,389 4,652 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 15,398 5,031 6,950 8,618 7,057 7,975 12,773 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 3,354 1,148 2,153 2,796 3,379 3,703 7,061 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 797 437 281 471 201 333 240
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 0 0 0 0 0 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 286 67 27 292 503 781 1,600 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0 0 0 0 3 17 39 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 0 0 0 0 0 0 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0 0 111 3 2 34 153 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0 4 16 0 288 540 1,248 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 57 204 0 0 12 48 262
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 34 25 1 8 1 0 101 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 329 65 166 412 1,123 476 449 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0 0 0 0 0 0 1 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0 0 0 0 0 0 0 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 6 2 17 34 8 3 4 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0 17 20 17 33 35 13 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 37 21 22 581 35 48 167 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 45 0 15 309 66 41 72 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0 87 1 0 0 100 4 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 0 0 0 0 0 0 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 3,103 4,421 7,035 8,968 3,072 4,111 5,021 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 155 486 1,124 539 258 284 328 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 27,143 20,807 22,915 19,043 13,551 16,796 31,172 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 883 5 0 1 0 0 1

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 58,725 34,870 21,769 11,766 4,823 7 9,372 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 2,151 4,012 1,399 4,732 734 739 889 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 1,259 548 265 19 712 7 521 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 0 0 0 0 1 1 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 1,778 49 43 247 68 49 209 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 414 0 0 0 3 3 0 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 36,224 14,856 8,694 7,509 9,230 1,309 122 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 1 22 0 7 0 0 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 1,942 5,985 4,330 728 725 908 598
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 312 89 317 113 21 9 70 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 12,376 10,098 6,408 5,977 3,569 22,189 42,139 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 4,333 2,354 1,445 4,616 3,068 29,399 17,611 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 27 14 5 394 1 72 1

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 26 183 1,645 406 329 321 153 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 80 0 4,654 2,194 4,783 1,165 1,561 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 15 2,880 0 7 5,881 785 19,342 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 2,345 3,090 2,111 2,457 1,909 845 1,524
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 1 1 1 0 0 1 2 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0 0 0 0 0 0 0 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 348 218 487 196 228 237 352

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 6 1 0 0 0 56 8 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 22 2,652 6,654 1,965 2,761 3,363 3,610 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 1 9 0 0 0 1 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 73,436,308 71,865,753 65,998,137 60,387,686 34,795,950 29,992,100 35,191,115 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Algeria الجزائر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 1,899,416 1,708,563 1,780,380 2,642,121 1,624,155 1,415,561 1,807,815 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 5,238,776 4,564,214 4,730,021 5,104,957 4,917,438 4,086,642 4,042,793 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
979,534 993,158 964,687 819,277 718,292 744,811 899,239 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
2,719,076 2,815,018 3,082,350 3,313,841 2,824,983 2,817,788 2,665,845

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 1,393,892 5,297,658 4,831,232 3,506,688 2,932,430 1,989,012 2,114,001 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   3,931,781 4,436,583 4,422,197 4,944,340 4,353,545 4,285,152 4,257,590 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
2,184,749 2,346,795 2,710,960 2,848,128 2,740,884 2,760,863 2,533,687 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
34,713 46,511 53,672 63,708 62,758 67,744 64,907 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
726,913 781,003 839,237 999,589 775,478 713,454 430,535

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
790,359 817,141 818,588 928,537 844,012 814,779 844,734

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   652,483 802,658 928,477 1,030,671 1,065,777 1,099,368 1,148,931 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
134,507 152,907 175,592 221,739 197,296 221,290 229,643

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
615,403 572,159 685,082 879,420 764,358 772,539 701,057

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
10,001 51,759 934,084 10,360 7,013 7,914 35,187

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
6,913,928 6,222,858 6,301,512 7,377,118 6,973,297 6,706,010 6,513,290

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
11,696,869 9,714,936 12,466,289 15,248,971 14,246,103 12,825,265 11,991,787

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
5,968,172 7,949,615 7,930,240 7,263,526 5,358,468 4,406,892 4,394,324 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
910,440 627,670 727,546 777,613 741,116 736,747 761,367

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
… … … … … … … .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          418,460 468,170 527,772 637,462 653,211 613,531 616,269 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
256 12 52 16 2,454 5,320 19 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 47,219,728 50,369,388 54,909,970 58,618,082 51,803,068 47,090,682 46,053,020 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Algeria الجزائر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 144,065 133,427 189,485 175,191 105,322 113,707 108,523 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 164,525 256,853 253,997 307,500 259,837 233,384 188,849 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 47,121 49,228 73,122 111,699 84,384 80,116 98,104 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 1,543,275 1,268,661 1,263,287 2,046,663 1,172,875 985,281 1,409,897
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 430 394 489 1,068 1,737 3,073 2,442 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 5,809 7,628 9,335 15,208 12,200 15,903 22,669 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 394,638 359,083 458,522 370,397 387,054 356,883 450,444 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 337,153 391,386 423,763 495,770 444,207 314,563 175,535 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 356,158 392,080 375,174 378,647 378,952 395,978 423,771 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 4,019,858 3,259,391 3,273,090 3,647,317 3,516,568 2,783,057 2,751,207 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 30,040 35,642 41,111 34,891 32,181 28,783 22,464 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 75,208 96,548 126,734 137,850 124,247 167,680 172,065 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 17,943 19,927 19,370 21,981 18,737 18,072 19,639 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 1,969 2,529 2,922 2,896 3,292 5,723 4,999 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 979,534 993,158 964,687 819,277 718,292 744,811 899,239
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 13,659 19,086 21,010 29,809 30,619 35,555 31,157 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 1,162,409 1,010,925 945,769 911,273 752,802 912,415 1,034,271 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 100,706 111,884 124,460 143,019 106,891 113,828 82,479 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 175,882 211,201 234,986 278,633 243,983 226,976 190,320 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 109,438 189,313 180,117 189,039 175,875 169,660 118,492 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 273,719 307,141 356,848 383,839 347,986 349,374 356,236 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 51,793 75,932 96,500 98,525 63,321 78,950 79,058 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 537,925 526,755 777,037 904,603 690,434 618,249 482,130 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 293,545 362,781 345,623 375,101 413,072 312,781 291,702 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 217,555 338,437 486,133 627,876 569,025 412,951 170,560 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 19,895 22,843 20,634 35,069 21,545 13,179 5,201 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 1,156,442 4,936,378 4,324,465 2,843,743 2,341,860 1,562,882 1,938,240 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 258,940 252,650 217,105 223,631 208,875 213,485 219,834
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 375,115 471,195 421,218 468,512 475,750 496,531 564,729 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 1,961,374 2,240,743 2,287,565 2,523,523 1,977,650 2,022,700 1,892,867 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 142,061 171,352 159,647 164,900 226,232 99,808 93,512 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 233,334 214,435 223,833 248,830 229,224 242,850 258,215
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 171,811 231,107 270,151 320,704 309,301 350,804 272,472 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 117,094 136,445 161,810 200,208 201,374 220,981 226,201

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 64,457 67,016 74,201 72,585 65,776 69,167 66,896 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 3,292 3,715 2,286 2,929 4,851 6,664 5,202
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 42,015 47,547 41,213 40,896 40,310 32,917 24,141 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 562,288 600,378 563,168 677,622 614,202 529,245 633,521 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 1,676,710 1,695,956 2,076,841 2,222,189 2,139,965 2,175,305 2,042,204 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 508,039 650,839 634,119 625,939 600,919 585,558 491,483 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 2,029 3,354 5,027 2,387 1,719 1,339 891 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 32,450 43,000 48,614 61,315 60,998 66,359 63,993
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 234 157 31 6 41 46 23 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 725,511 779,983 837,841 998,308 774,153 712,268 428,710 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 538 115 556 397 640 400 513 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 864 905 840 884 685 786 1,312
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 41,376 34,837 35,134 41,752 51,347 46,138 63,612 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 686,449 703,015 688,375 724,079 642,247 653,140 723,693 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 62,534 79,289 95,079 162,706 150,418 115,501 57,429
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 286 116 185 449 739 315 401 .الحرير

69



Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Algeria الجزائر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 1,284 457 3,238 1,961 508 3,161 888 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 34,470 43,418 37,822 43,409 28,580 21,979 27,809 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 9,893 10,510 9,853 11,831 12,130 10,034 12,816 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 113,870 156,632 182,034 185,420 207,109 223,477 226,039 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 57,246 72,120 61,007 66,748 81,061 59,296 55,442 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 86,399 106,102 127,064 112,392 116,101 117,709 115,822
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 13,703 18,655 30,318 35,141 31,557 32,603 30,898 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 16,537 19,013 22,182 19,991 21,665 17,784 19,133 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 21,213 21,990 30,709 31,414 35,815 31,542 32,238 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 10,706 13,936 20,368 26,988 24,588 18,772 25,703 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 85,931 110,958 122,339 153,701 144,973 169,249 195,861 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 128,911 148,184 181,477 223,305 244,458 275,546 285,090 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 72,034 80,567 99,881 117,921 116,493 117,901 120,791 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 125,580 140,332 159,648 205,532 184,338 207,305 215,489 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 4,470 7,765 9,469 8,465 7,464 7,780 7,639 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 2,436 3,310 4,281 5,492 3,328 4,125 4,161
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 2,021 1,500 2,194 2,250 2,166 2,080 2,354 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 191,934 120,132 150,245 211,923 208,084 176,884 173,315 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 248,485 274,058 327,848 428,024 347,871 381,885 287,949 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 174,984 177,969 206,989 239,473 208,403 213,770 239,793 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 10,001 51,759 934,084 10,360 7,013 7,914 35,187

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 2,996,391 3,440,810 3,255,466 3,586,393 3,034,579 2,247,369 2,412,975 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 2,901,422 1,722,764 1,847,802 2,504,531 2,688,960 3,198,781 2,919,746 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 348,721 339,417 403,290 406,465 335,136 298,647 273,828 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 1,257 1,895 1,447 1,107 1,266 2,083 1,679 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 359,007 407,919 445,269 490,822 513,695 520,133 489,892 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 10,080 9,541 11,707 6,856 10,778 6,260 4,521 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 3,891 2,610 10,792 8,227 19,117 21,366 20,686 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 1,071 2,640 1,987 1,765 6,112 1,851 2,600 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 1,701 973 2,469 2,343 2,370 2,807 2,313 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 163,311 154,028 154,227 188,658 170,736 201,431 174,168
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 127,076 140,261 167,056 179,951 190,548 205,282 210,882 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 8,216,978 6,404,870 8,392,702 10,181,965 9,177,826 8,281,327 8,011,326 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 3,479,891 3,310,066 4,073,587 5,067,006 5,068,277 4,543,938 3,980,461 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 182,719 46,210 25,391 85,962 128,470 201,997 139,910

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 5,034,404 7,739,173 7,772,093 6,981,302 4,886,270 3,487,297 3,439,657 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 684,819 103,818 112,069 111,121 261,183 621,348 215,081 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 66,230 60,414 20,687 85,141 82,545 96,250 599,676 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 898,819 616,387 712,104 763,564 724,291 714,964 745,715
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 10,556 10,130 12,459 12,948 16,003 15,502 11,741 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 1,065 1,153 2,983 1,101 822 6,281 3,911 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 336,603 328,597 365,952 449,082 464,307 436,056 426,729

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 35,250 41,294 53,966 63,243 72,298 69,437 78,487 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 46,607 98,279 107,854 125,137 116,606 108,038 111,053 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 256 12 52 16 2,454 5,320 19 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 47,219,728 50,369,388 54,909,970 58,618,082 51,803,068 47,090,682 46,053,020 .االجمالي
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'01 Live animals. 0.000 0.002 0.000 0.000 0.002 0.003 0.001 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.020 0.014 0.017 0.023 0.036 0.042 0.046 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.003 0.007 0.016 0.015 0.017 0.003 0.004
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.025 0.034 0.084 0.014 0.051 0.041 0.048 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.078 0.067 0.090 0.134 0.204 0.240 0.269 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.000 0.004 0.003 0.011 0.045 0.030 0.005 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.012 0.014 0.018 0.022 0.038 0.041 0.041 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.002 0.004 0.000 0.000 0.011 0.000 0.001 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.029 0.029 0.010 0.001 0.006 0.079 0.075
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.001 0.004 0.002 0.002 0.003 0.002 0.005 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 1.781 1.058 1.404 1.283 1.512 2.843 2.620 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.010 0.013 0.035 0.053 0.090 0.144 0.099 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.018 0.040 0.076 0.039 0.056 0.060 0.054 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.010 0.003 0.005 0.009 0.023 0.030 0.015 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.001 0.000 0.002 0.001 0.005 0.007 0.007 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.067 0.070 0.090 0.047 0.050 0.041 0.065 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 0.001 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.000 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.640 0.815 0.593 0.639 1.106 0.998 0.647 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.022 0.010 0.004 0.003 0.004 0.004 0.005 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 5.564 6.876 6.369 5.424 5.263 5.497 5.975 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.702 0.899 0.682 1.358 2.072 1.742 1.689
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.027 0.023 0.033 0.116 0.102 0.112 0.070 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.001 0.001 0.002 0.001 0.003 0.009 0.005 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.028 0.039 0.160 1.222 2.953 4.189 2.696 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.009 0.007 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.023 0.002 0.000 0.001 0.001 0.005 0.002

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.003 0.001 0.003 0.004 0.006 0.008 0.007 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003 0.004 0.003 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.022 0.014 0.010 0.000 0.000 0.001 0.001 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.240 0.200 0.197 0.259 0.285 0.200 0.210 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.772 0.555 0.505 0.902 1.372 0.853 1.369 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.081 0.028 0.036 0.052 0.084 0.110 0.150 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.004 0.001 0.003 0.004 0.011 0.014 0.022 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.004 0.002 0.001 0.003 0.002 0.004 0.003
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الحرير

71



Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Algeria الجزائر

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.004 0.001 0.000 0.005 0.018 0.034 0.060 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.002 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.008 0.016 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.006
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.005 0.001 0.003 0.010 0.047 0.023 0.018 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.001 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.016 0.023 0.043 0.061 0.036 0.052 0.051 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.001 0.002 0.007 0.004 0.003 0.003 0.003 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.091 0.067 0.083 0.079 0.100 0.141 0.225 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.025 0.022 0.013 0.007 0.006 0.000 0.012 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.002 0.003 0.001 0.005 0.001 0.001 0.001 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.002 0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.002 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.613 0.262 0.143 0.142 0.335 0.061 0.004 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.008 0.025 0.019 0.004 0.006 0.009 0.005
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.007 0.011 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008 0.004 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.001 0.000

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.000 0.000 0.005 0.003 0.009 0.002 0.003 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.000 0.003 0.000 0.000 0.019 0.003 0.075 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.000 0.020 0.056 0.020 0.033 0.045 0.039 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 2 2 2 4 6 4 5 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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'01 Live animals. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.009 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.001 0.004 0.007 0.005 0.003 0.000 0.001
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.011 0.020 0.036 0.005 0.009 0.006 0.009 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.032 0.035 0.036 0.041 0.036 0.035 0.047 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.000 0.002 0.001 0.004 0.008 0.005 0.001 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.005 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.007 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.001 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.013 0.017 0.004 0.000 0.001 0.012 0.014
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.000 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.776 0.601 0.608 0.400 0.279 0.447 0.465 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.004 0.008 0.015 0.017 0.018 0.023 0.019 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.009 0.023 0.034 0.012 0.011 0.010 0.010 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.005 0.002 0.002 0.003 0.005 0.005 0.003 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.030 0.040 0.040 0.016 0.009 0.007 0.012 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.217 0.384 0.206 0.174 0.168 0.129 0.098 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.007 0.005 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 2.495 3.830 2.700 1.785 0.979 0.859 1.090 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.298 0.460 0.284 0.426 0.363 0.263 0.293
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.012 0.012 0.013 0.036 0.018 0.017 0.012 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.011 0.020 0.065 0.364 0.514 0.585 0.443 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.011 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.010 0.008 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.114 0.123 0.099 0.089 0.057 0.034 0.040 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.364 0.326 0.215 0.291 0.246 0.132 0.251 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.033 0.015 0.014 0.015 0.014 0.016 0.025 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.002 0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.012 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.003 0.001 0.002 0.004 0.011 0.004 0.004 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.007 0.013 0.019 0.021 0.007 0.009 0.010 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.000 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.041 0.039 0.035 0.026 0.019 0.023 0.041 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.011 0.012 0.006 0.002 0.001 0.000 0.002 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.001 0.002 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.281 0.153 0.065 0.050 0.070 0.010 0.001 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.003 0.014 0.008 0.001 0.001 0.001 0.001
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.000 0.000 0.003 0.001 0.002 0.001 0.001 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.000 0.003 0.000 0.000 0.007 0.001 0.024 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.000 0.012 0.026 0.007 0.007 0.008 0.008 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.449 0.570 0.431 0.330 0.188 0.159 0.186 .االجمالي
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'01 Live animals. 0 0 14 0 0 0 0 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 5 0 0 0 0 0 5 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 764 644 1,681 1,246 404 681 509 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 775 2,249 4,888 4,083 2,604 365 722
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 34 0 0 0 0 0 0 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 121 61 0 10 0 1 2 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 3,248 9,293 20,031 2,600 5,579 3,848 5,617 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 2,244 2,949 3,986 6,799 5,180 5,502 8,585 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0 32 15 9 13 10 59 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0 0 8 0 0 6 31 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0 240 187 657 632 4 8 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 108 604 306 285 270 294 285 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0 0 0 0 0 0 5 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0 0 0 0 0 0 0 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 7,545 6,001 1,324 267 578 11,070 12,488
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 124 791 268 323 237 121 493 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 137,375 124,906 119,034 149,460 48,058 124,861 125,257 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 26 69 38 0 101 594 588 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 366 1,472 2,074 3,253 2,855 3,905 4,018 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 1,576 358 757 1,061 2,156 2,615 1,319 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 25 0 238 9 242 614 636 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 601 730 374 1,800 3,510 350 1,488 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0 0 0 0 34 0 0 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 2 3 4 5 3 3 3 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 643 536 848 59 170 492 147 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0 0 54 0 0 0 63 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 2,128,418 2,753,366 3,344,215 3,352,459 2,006,990 1,345,987 1,820,239 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 5,713 37,180 30,209 26,625 18,747 18,743 11,342
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 3,608 6,526 7,687 6,119 3,083 2,831 3,121 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 449 1,152 1,215 791 1,218 1,628 1,413 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0 25 4,841 1,418 0 0 0 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0 0 5 33 8 46 31
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 630 625 138 117 129 896 1,062 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 4,861 408 30 72 80 313 105

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0 0 0 0 0 0 4 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0 0 0 0 0 0 1 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 1,991 536 406 1,395 1,231 479 1,087 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 3,315 3,961 4,833 2,180 2,173 2,760 2,942 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 9,721 7,144 2,318 5 0 0 1 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1,371 2,161 2,449 1,598 1,507 753 610 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 1 37 0 55 2 0 0
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 1 5 5 35 33 2 0 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 147 6 31 11 30 62 85 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 12,580 2,083 2,985 3,662 1,832 1,522 2,475 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 2,245 976 2,006 2,726 3,190 2,672 3,073 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 152 250 114 162 96 221 168
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 0 0 0 0 0 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 0 0 0 7 0 13 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0 0 0 0 0 17 0 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 0 0 0 0 0 0 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0 0 0 0 0 0 96 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0 0 0 0 145 359 1,028 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0 0 0 1 0 0 0 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0 0 0 0 51 0 0 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0 0 0 0 0 0 0 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0 0 0 0 0 0 0 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 5 1 1 0 0 1 0 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0 0 10 10 0 3 2 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0 1 0 1 13 0 52 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 1 0 0 15 64 41 60 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0 0 0 0 0 100 0 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 0 0 0 0 0 0 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 1,833 2,764 4,806 5,864 2,016 2,850 3,531 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 150 450 1,122 525 136 212 129 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 4,953 7,185 9,287 10,785 9,580 8,432 17,296 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0 0 0 1 0 0 0

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 36,809 23,128 11,356 5,859 539 0 4,011 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 184 845 499 525 233 11 298 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0 0 0 6 566 2 38 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 164 28 30 0 0 36 170 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 12,166 6,792 6,289 1,987 1 0 0 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 22 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 171 324 292 4 0 51 0
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 5 87 0 1 0 0 63 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 4,496 2,916 1,515 742 175 536 7,487 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 1,453 188 232 1,810 1,004 18,278 7,715 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0 0 0 0 0 67 0

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0 13 2 4 70 233 49 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0 0 0 0 0 2 0 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0 265 0 0 0 0 0 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 624 1,571 306 77 30 105 242
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0 0 0 0 0 0 0 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 58 144 352 179 38 215 273

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0 0 0 0 0 0 1 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 16 1,715 2,707 1,455 1,611 1,951 1,794 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 0 0 0 0 0 0 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 2,393,873 3,015,796 3,598,444 3,601,240 2,129,254 1,567,753 2,054,435 .االجمالي
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Algeria الجزائر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 10 4 0 0 71 0 0 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 167 0 0 0 185 0 0 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 2,864 4,801 4,358 4,159 5,361 6,079 4,769 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 950 206 226 1,027 410 1,575 82
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0 0 0 0 0 0 0 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 330 191 73 179 151 225 159 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 21,930 13,321 36,141 64,030 48,095 28,114 37,302 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 2,024 3,032 3,192 5,525 6,584 8,053 13,837 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 19,182 13,983 14,095 14,247 22,785 24,874 28,805 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 159 69 243 283 401 365 264 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 3,982 2,797 2,142 1,877 2,390 1,812 3,449 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 3,917 1,840 2,708 4,954 4,842 6,850 6,670 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 347 626 671 701 467 758 27 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 988 1,077 1,033 1,097 876 770 705 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 39,776 9,015 7,290 6,794 4,861 10,836 8,371
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 4,234 3,393 880 5,473 4,414 1,546 754 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 31,905 13,480 14,799 14,782 7,598 5,971 4,501 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 2,235 1,984 1,767 4,322 1,649 3,668 4,963 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 25,763 19,582 11,762 18,573 14,841 8,845 14,156 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 9,060 25,872 24,845 39,057 20,060 23,441 23,453 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 50,900 65,702 76,385 82,594 92,326 84,213 82,541 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 1,142 3,888 5,303 4,125 1,843 2,042 1,340 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 356 214 38 257 132 143 222 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 883 3,069 19,998 23,536 35,719 54,242 40,144 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 59,924 39,767 63,267 131,223 143,787 114,214 48,227 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0 0 0 0 0 0 0 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 65,463 247,915 423,078 38,149 63,330 57,947 54,205 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 61,489 67,308 58,482 69,243 60,821 59,110 43,081
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 11,344 11,027 16,123 16,085 31,179 18,341 13,881 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 178,812 188,657 203,266 185,080 153,525 181,907 104,274 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 41,647 30,820 30,937 45,292 31,725 24,030 26,025 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 14,368 14,427 32,816 22,749 22,105 22,337 27,859
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 22,031 31,008 30,024 37,200 36,376 32,933 16,344 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 42,064 29,573 12,356 13,429 11,959 10,514 7,169

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 936 913 1,513 1,078 845 1,241 1,837 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 16 25 8 0 0 0
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 45 43 74 0 15 6 0 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 48,693 52,861 42,496 53,865 45,738 38,981 40,098 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 468,723 538,725 658,215 749,094 691,765 739,559 643,912 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 15,626 11,853 14,431 11,834 8,360 8,566 2,554 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0 38 32 0 0 0 0 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 175 334 160 386 208 671 491
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 0 0 33 0 0 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 1,434 1,566 4,677 2,931 3,008 2,676 3,417 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 394 531 120 137 46 229 389
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0 0 19 0 0 0 0 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 37,656 30,749 34,105 41,103 54,473 56,434 63,558 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 26,521 27,546 33,529 79,515 74,810 71,460 25,026
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 0 0 0 0 0 .الحرير
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Algeria الجزائر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 29 1 0 0 0 0 0 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 4,622 1,046 622 584 473 170 156 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 23 5 0 348 47 9 0 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 19,628 27,323 28,190 25,177 26,661 17,517 20,891 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 3,041 3,721 5,011 5,643 5,027 5,152 3,278 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 4,418 2,091 1,919 3,813 16,107 18,704 22,530
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 3,233 3,010 6,228 5,530 4,469 3,890 2,973 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 519 490 353 543 947 561 1,091 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 398 55 63 56 146 154 1,029 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 313 276 271 186 216 1,502 4,255 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 4,642 4,361 3,187 5,955 9,852 13,662 22,461 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 10,631 12,373 10,820 12,501 13,129 39,888 64,110 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 6,504 7,063 10,607 10,224 7,530 5,424 5,196 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 4,062 2,956 2,240 2,368 1,526 1,650 2,179 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 53 13 22 27 10 37 73 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 2 6 1 0 6 36
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 1 0 0 3 2 0 0 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 9,331 9,740 8,932 12,092 7,181 8,320 7,935 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 24,585 18,950 18,726 17,233 14,981 17,651 12,414 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 19,658 32,325 40,414 41,801 43,912 50,712 45,122 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 42 24,169 568,493 61 35 29 33

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 126,899 102,975 63,440 47,159 68,006 69,906 58,383 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 342,508 131,181 149,346 181,930 202,439 163,310 97,313 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 79,856 89,807 89,042 92,902 68,247 71,516 60,674 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 22 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 75,959 93,254 100,413 92,873 127,800 130,359 104,076 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 8,612 149 81 440 163 124 104 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 135 0 2 0 0 4 2 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 4 0 0 0 0 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 95 0 0 89 188 17 5 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 2,160 4,505 2,645 5,599 4,255 6,798 3,597
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 4,715 4,487 4,772 4,791 6,107 5,298 4,712 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 124,730 64,663 93,958 89,160 90,495 104,080 53,794 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 171,073 92,944 223,722 138,354 88,046 103,113 60,857 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0 108 1 28 748 240 927

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 39,983 51,670 57,395 46,373 26,121 20,581 17,070 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 1 3 0 0 0 0 1 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 672 1,349 126 1,028 245 718 255 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 14,004 17,651 16,324 17,640 11,251 13,781 16,472
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 183 78 43 33 49 79 93 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 72 101 81 178 131 173 129 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 11,202 6,984 14,014 10,417 12,564 11,159 17,239

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1,121 2,178 2,295 1,868 398 967 916 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 3,532 25,760 28,996 25,337 22,024 16,402 11,799 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 0 0 2 37 279 8 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 2,443,694 2,353,640 3,440,498 2,696,340 2,591,734 2,619,520 2,123,071 .االجمالي
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Algeria الجزائر

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. … 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 11.64 11.22 27.68 16.68 6.26 9.68 5.34 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 75.10 99.91 100.00 100.02 100.00 89.46 98.50
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 100.00 0.00 … … … … 0.00 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 100.00 87.14 … 100.00 0.00 100.00 100.00 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 57.35 95.56 96.19 90.12 98.40 88.30 93.41 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 8.84 11.22 13.30 17.35 14.86 14.55 16.32 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.00 69.57 83.33 45.00 34.21 34.48 72.84 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.00 … 12.31 0.00 0.00 46.15 68.89 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.00 79.47 90.34 95.77 40.46 0.44 4.37 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 3.01 12.71 5.73 4.67 4.01 4.49 3.67 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. … 0.00 … … … 0.00 83.33 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.00 0.00 … 0.00 0.00 … 0.00 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 63.09 52.72 37.93 60.54 49.36 88.66 92.47
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 72.94 99.62 95.71 99.69 100.00 96.80 100.00 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 51.30 58.91 43.18 64.76 31.87 53.38 54.85 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 1.71 2.59 0.65 0.00 1.34 5.93 6.39 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 9.23 14.27 12.92 44.67 46.70 63.61 58.63 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 67.01 46.61 71.15 63.76 85.45 91.27 76.73 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 15.15 0.00 70.62 8.04 49.39 85.52 69.89 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 2.14 2.25 1.09 10.91 34.41 4.77 10.82 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. … 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 3.17 5.17 1.72 2.24 13.64 11.54 16.67 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.46 0.34 0.85 0.06 0.18 0.68 0.26 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 2.72 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 2.95 3.89 5.15 5.71 6.02 4.71 5.38 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 1.39 8.30 8.79 4.19 3.70 5.39 2.96
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 7.94 16.05 14.49 3.58 3.63 3.55 5.55 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 48.23 64.43 34.97 41.99 48.94 22.80 27.18 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.00 0.27 12.59 0.46 0.00 0.00 0.00 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.00 0.00 3.03 22.45 8.60 26.90 12.40
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 71.67 88.03 50.00 28.82 30.00 57.40 68.43 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 98.06 93.15 41.67 40.68 66.67 67.46 44.68

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.00 … 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. … 0.00 … … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. … … … … … … 100.00 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 97.50 58.84 18.46 57.03 56.57 20.31 45.05 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 78.22 65.91 67.19 49.01 58.76 76.50 76.16 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 60.94 69.82 30.71 2.20 0.00 0.00 0.48 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 4.28 8.91 9.39 5.67 8.76 6.64 4.28 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 8.33 40.66 0.00 98.21 40.00 0.00 0.00
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 100.00 23.81 11.36 62.50 61.11 9.52 0.00 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 2.06 0.12 0.86 0.20 0.68 2.60 1.83 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. … … … … … … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 81.70 41.40 42.95 42.49 25.96 19.08 19.38 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 66.94 85.02 93.17 97.50 94.41 72.16 43.52 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 19.07 57.21 40.57 34.39 47.76 66.37 70.00
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. … … … … … … … .الحرير
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Algeria الجزائر

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 0.00 0.81 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. … … … … 0.00 100.00 0.00 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. … … … … … … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. … … 0.00 0.00 0.00 0.00 62.75 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. … 0.00 0.00 … 50.35 66.48 82.37 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.00 0.00 … … 0.00 0.00 0.00
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 … 0.00 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.00 0.00 0.00 0.00 4.54 0.00 0.00 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. … … … … … … 0.00 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. … … … … … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 83.33 50.00 5.88 0.00 0.00 33.33 0.00 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. … 0.00 50.00 58.82 0.00 8.57 15.38 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.00 4.76 0.00 0.17 37.14 0.00 31.14 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 2.22 … 0.00 4.85 96.97 100.00 83.33 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. … 0.00 0.00 … … 100.00 0.00 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. … … … … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. … … … … … … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 59.07 62.52 68.32 65.39 65.63 69.33 70.32 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 96.77 92.59 99.82 97.40 52.71 74.65 39.33 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 18.25 34.53 40.53 56.63 70.70 50.20 55.49 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.00 0.00 … 100.00 … … 0.00

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 62.68 66.33 52.17 49.80 11.18 0.00 42.80 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 8.55 21.06 35.67 11.09 31.74 1.49 33.52 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.00 0.00 0.00 31.58 79.49 28.57 7.29 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. … … … … … 0.00 0.00 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 9.22 57.14 69.77 0.00 0.00 73.47 81.34 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.00 … … … 0.00 0.00 … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 33.59 45.72 72.34 26.46 0.01 0.00 0.00 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. … … … … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. … 0.00 100.00 … 0.00 … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 8.81 5.41 6.74 0.55 0.00 5.62 0.00
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 1.60 97.75 0.00 0.88 0.00 0.00 90.00 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 36.33 28.88 23.64 12.41 4.90 2.42 17.77 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 33.53 7.99 16.06 39.21 32.72 62.17 43.81 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.06 0.00

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.00 7.10 0.12 0.99 21.28 72.59 32.03 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.00 … 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.00 9.20 … 0.00 0.00 0.00 0.00 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 26.61 50.84 14.50 3.13 1.57 12.43 15.88
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.00 0.00 0.00 … … 0.00 0.00 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. … … … … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 16.67 66.06 72.28 91.33 16.67 90.72 77.56

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.00 0.00 … … … 0.00 12.50 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 72.73 64.67 40.68 74.05 58.35 58.01 49.70 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. … 0.00 0.00 … … … 0.00 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 3.26 4.20 5.45 5.96 6.12 5.23 5.84 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Dijbouti جيبوتي

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 45,598 41,807 30,370 26,489 23,847 18,632 51,156 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 9,850 12,915 15,879 17,619 20,771 20,288 24,951 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
0 1,189 5 139 730 14 0 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
238 471 937 1,324 674 1,528 2,842

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 41,756 17,810 59,783 58,329 4,739 587 2,636 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   571 344 268 181 269 5,957 894 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
389 1,133 2,226 3,808 905 2,733 35 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
4,268 2,530 4,411 2,527 1,751 1,073 994 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
39 3,463 24,901 19,219 15,958 18,986 12,730

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
82 118 34 26 98 13 15

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   277 369 404 206 115 720 618 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
35 0 9 87 68 3 1,479

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
1,783 342 54 52 17 50 32

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
19 6,226 16,999 1,868 24,155 5,843 8

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
2,760 2,837 4,096 2,021 5,134 4,082 6,237

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
1,917 5,134 3,136 2,370 937 2,446 6,549

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
394 18,196 3,585 441 1,526 609 3,062 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
386 273 916 155 601 253 340

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
0 0 0 47 0 157 0 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          138 72 308 22 255 146 209 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
0 14 3 0 0 6 0 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 8,909 18,776 6,961 17,544 35,453 24,370 32,318 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 119,409 134,019 175,285 154,474 138,003 108,496 147,105 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Djibouti جيبوتي

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

1 Live animals. 43,484 41,582 29,406 26,422 23,438 17,247 49,669 .الحية الحيوانات

2 Meat and edible meat offal. 1,875 94 595 21 0 241 7 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

3 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 174 62 364 46 259 620 1,044 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

4 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 16 0 0 0 0 5 72
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

5 Products of animal origin, nes. 49 69 5 0 150 519 364 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

6 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 165 0 84 0 0 0 1 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

7 Edible vegetables and certain roots and tubers. 1,357 4,448 3,490 6,716 3,696 2,038 3,652 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

8 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 140 0 41 0 0 1 540 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

9 Coffee, tea, mate and spices. 7,815 5,874 6,653 5,668 12,210 13,446 18,643 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

10 Cereals. 0 1,413 2,048 1,579 3,050 539 71 .الحبوب

11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 39 573 914 195 345 262 324 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 260 247 1,743 2,878 1,030 3,670 1,650 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 74 360 899 583 440 332 70 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0 0 7 0 0 0 0 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0 1,189 5 139 730 14 0
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0 116 312 266 0 0 18 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

17 Sugars and sugar confectionery. 0 66 154 9 0 108 1,732 .والحلويات السكر

18 Cocoa and cocoa preparations. 0 0 154 0 57 0 0 .منه والمستحضرات الكاكاو

19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 2 24 114 55 0 5 0 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0 2 26 0 8 5 1 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

21 Miscellaneous edible preparations. 5 2 76 909 430 650 1,040 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

22 Beverages, spirits and vinegar. 37 261 94 85 92 750 51 .والخل والكحوليات المشروبات

23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 194 0 7 0 87 0 0 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0 0 0 0 0 10 0 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 1 23 109 61 40 281 65 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

26 Ores, slag and ash. 2,198 358 1 0 143 52 0 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 39,557 17,429 59,673 58,268 4,556 254 2,571 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 51 0 0 3 0 10 0
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

29 Organic chemicals. 9 0 23 35 48 150 0 .العضوية الكيماويات

30 Pharmaceutical products. 22 1 1 0 3 5,334 128 .الصيدالنية المنتجات

31 Fertilizers. 0 0 8 0 0 0 0 .االسمدة

32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 240 67 84 47 136 105 700
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 33 7 21 0 66 238 4 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 55 37 5 77 7 72 3

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0 9 110 3 0 26 0 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 0 0 0 0 7 0
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

37 Photographic or cinematographic goods. 0 0 0 0 0 0 0 .والسينما التصوير سلع

38 Miscellaneous chemical products. 161 223 16 16 9 15 59 .متنوعة كيميائية سلع

39 Plastics and articles thereof. 247 111 180 784 849 764 17 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

40 Rubber and articles thereof. 142 1,022 2,046 3,024 56 1,969 18 .المطاطية والمواد المطاط

41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 4,266 2,529 4,410 2,363 1,748 1,058 994 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 2 1 1 134 3 15 0
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 0 30 0 0 0 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 37 3,463 24,901 19,219 15,958 18,984 12,730 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

45 Cork and articles of cork. 0 0 0 0 0 2 0 .منه المصنوعة والمواد الفلين

46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 2 0 0 0 0 0 0
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0 0 0 0 0 0 0 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 22 99 26 8 75 0 3 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

49 Printed books, newspapers, pictures etc. 60 19 8 18 23 13 12
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

50 Silk. 0 0 0 0 0 0 0 .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Djibouti جيبوتي

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 2 1 0 0 0 0 0 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

52 Cotton. 0 2 265 82 0 95 68 . القطن

53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 0 0 0 12 0 0 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

54 Manmade filaments. 4 113 4 0 0 0 0 .باليد المصنوعة الخيوط

55 Manmade staple fibres. 4 0 0 0 0 1 0 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0 1 4 0 2 1 0
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

57 Carpets and other textile floor coverings. 0 0 0 0 0 1 0 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 1 1 9 0 0 0 0 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0 0 1 90 0 0 0 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

60 Knitted or crocheted fabric. 0 0 0 0 0 0 0 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 153 87 8 8 12 362 219 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 49 107 30 14 2 175 250 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 64 57 83 12 87 85 81 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 35 0 3 83 64 1 1,479 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

65 Headgear and parts thereof. 0 0 6 4 4 2 0 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 0 0 0 0 0 0 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 6 314 14 1 0 2 6 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

69 Ceramic products. 102 7 40 49 17 33 1 .السيراميك منتجات

70 Glass and glassware. 1,675 21 0 2 0 15 25 .الزجاجية واآلنية الزجاج

71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 19 6,226 16,999 1,868 24,155 5,843 8

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

72 Iron and steel. 1,914 1,805 2,179 916 602 74 67 .والصلب الحديد

73 Articles of iron or steel. 96 175 767 253 1,904 333 93 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

74 Copper and articles thereof. 183 200 0 224 173 512 469 .منه المصنوعة والمواد النحاس

75 Nickel and articles thereof. 0 0 343 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد النيكل

76 Aluminium and articles thereof. 532 529 723 571 245 233 9 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

78 Lead and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

79 Zinc and articles thereof. 6 9 0 0 0 38 0 .منه المصنوعة والمواد الزنك

80 Tin and articles thereof. 4 0 0 0 0 0 0 .القصدير

81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 0 0 0 0 3 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 16 111 69 55 2,199 2,888 5,596
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

83 Miscellaneous articles of base metal. 9 8 15 2 11 4 0 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 1,493 2,860 2,701 1,694 709 1,151 3,949 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

85 Electrical, electronic equipment. 424 2,274 435 676 228 1,295 2,600 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 5 5 2 0 1,086 0 2,769

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

87 Vehicles other than railway, tramway. 341 848 3,562 423 413 539 287 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 22 17,342 6 17 27 70 6 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

89 Ships, boats and other floating structures. 26 1 15 1 0 0 0 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 386 273 568 155 601 253 340
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

91 Clocks and watches and parts thereof. 0 0 348 0 0 0 0 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

92 Musical instruments, parts and accessories. 0 0 0 0 0 0 0 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 0 0 47 0 157 0 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 69 51 127 22 43 75 166

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

95 Toys, games, sports requisites. 69 21 181 0 195 63 1 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

96 Miscellaneous manufactured articles. 0 0 0 0 17 8 42 .مختلفة مصنعة مواد

97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 14 3 0 0 6 0 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

99 Commodities not elsewhere specified. 8,909 18,776 6,961 17,544 35,453 24,370 32,318 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 119,409 134,019 175,285 154,474 138,003 108,496 147,105 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Dijbouti جيبوتي

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 38,791 59,671 52,540 47,629 64,044 59,664 33,989 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 259,516 302,813 365,518 284,418 334,031 258,810 266,007 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
301,123 288,897 299,115 302,230 296,750 235,712 296,723 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
202,266 275,927 305,390 270,769 231,067 359,439 200,595

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 105,747 85,909 147,049 235,479 131,104 93,071 132,859 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   240,126 387,584 291,851 290,626 298,088 347,642 264,253 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
150,520 216,739 238,882 225,684 280,264 317,429 287,345 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
5,916 17,632 23,756 19,975 22,233 27,410 28,113 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
9,450 11,929 23,128 30,767 31,789 39,491 32,378

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
70,395 62,283 65,165 37,121 49,408 73,285 71,946

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   228,468 281,764 252,343 335,147 461,845 447,649 521,684 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
79,558 100,695 124,830 104,862 130,008 156,387 135,880

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
26,526 55,286 79,391 76,201 134,769 147,934 160,103

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
355 860 1,267 2,443 4,160 4,565 3,035

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
215,137 328,552 250,451 343,356 597,503 547,513 518,687

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
382,434 446,927 446,451 454,881 658,683 715,033 622,398

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
167,225 268,315 307,804 313,709 329,123 441,621 374,513 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
17,721 23,393 21,230 33,907 50,142 50,381 43,842

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
3,602 8,282 9,855 3,653 4,068 1,554 1,062 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          30,621 99,070 120,785 109,152 149,906 165,083 186,408 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
55 11 201 138 136 144 136 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 16,376 11,574 10,835 10,779 16,612 10,340 12,125 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 2,551,928 3,334,113 3,437,837 3,532,926 4,275,733 4,500,157 4,194,081 .االجمالي

84



Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Dijbouti جيبوتي

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 10,723 27,886 15,188 12,274 23,456 21,534 6,930 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 1,692 2,650 2,940 3,136 3,820 3,247 4,492 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 130 276 170 315 306 551 445 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 26,246 28,847 34,232 31,892 36,457 34,332 22,109
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 12 10 12 5 13 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 757 402 668 453 574 91 40 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 62,131 61,706 68,470 68,611 82,279 81,426 83,817 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 5,119 7,396 7,079 10,029 10,502 12,901 9,012 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 3,872 5,440 4,027 4,172 7,177 4,530 2,892 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 166,677 206,344 267,764 180,054 213,352 144,885 151,832 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 15,910 17,786 15,161 15,997 16,483 13,224 16,249 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 2,836 1,450 600 2,866 2,298 515 727 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 2,067 1,890 1,673 2,163 1,245 1,170 1,403 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 147 399 76 73 121 68 35 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 301,123 288,897 299,115 302,230 296,750 235,712 296,723
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 2,430 3,592 5,042 3,581 5,581 6,260 3,811 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 119,255 153,926 150,348 99,328 91,180 218,433 91,080 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 705 1,035 2,610 7,551 3,230 2,531 2,483 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 38,861 45,935 55,199 56,366 49,725 52,073 41,755 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 11,463 12,964 18,936 20,542 26,356 22,268 20,183 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 14,780 15,774 26,164 30,627 40,612 42,285 30,731 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 8,865 14,094 13,221 9,076 8,531 8,933 6,875 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 336 667 344 372 407 135 91 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 5,571 27,940 33,526 43,326 5,445 6,521 3,586 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 43,023 16,898 8,798 16,198 14,143 15,813 12,989 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 128 85 675 127 203 429 139 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 62,596 68,926 137,576 219,154 116,758 76,829 119,731 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 9,383 9,097 133,692 10,447 11,224 11,003 13,392
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 15,351 19,599 15,828 17,315 16,109 18,694 24,033 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 28,722 21,383 26,227 26,405 27,075 29,651 25,660 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 86,741 236,612 8,069 119,970 127,430 145,345 73,569 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 6,652 9,856 10,959 13,602 16,893 17,584 19,592
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 12,028 14,826 15,649 16,578 18,758 26,857 23,547 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 47,017 39,290 42,655 44,525 45,143 54,337 51,522

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 3,049 2,768 3,059 4,152 3,748 9,134 7,035 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 3,550 2,941 2,979 1,390 1,806 479 220
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 338 1,647 1,406 1,130 1,076 551 854 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 27,295 29,565 31,328 35,112 28,826 34,007 24,829 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 106,739 151,129 154,849 166,736 211,707 247,671 224,237 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 43,781 65,610 84,033 58,948 68,557 69,758 63,108 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 204 7 2,183 2,310 29 154 302 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 5,712 17,625 21,573 17,661 22,204 27,240 27,811
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 4 16 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 9,434 11,891 22,929 30,211 31,566 39,109 32,169 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 3 12 26 228 69 80 7 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 13 26 173 328 154 302 202
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 3,249 4,793 7,757 4,804 5,608 4,692 3,061 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 51,253 51,502 47,288 28,775 37,631 64,356 64,432 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 15,893 5,988 10,120 3,542 6,169 4,237 4,453
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 4 48 241 37 28 13 9 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 102 341 333 45 470 384 332 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 9,433 6,201 7,279 8,952 11,177 12,837 18,230 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 816 637 1,154 191 446 79 15 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 19,910 27,052 27,852 37,663 42,815 51,582 55,056 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 20,860 22,949 25,102 33,482 50,452 46,221 52,805 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 1,378 2,099 2,008 2,597 8,735 4,971 4,042
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 3,558 2,341 2,796 3,005 5,281 3,438 4,493 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 2,757 3,856 3,347 5,429 5,107 6,056 5,369 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 6,455 8,852 7,327 7,373 6,729 6,624 6,627 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 5,703 8,453 7,750 7,434 15,757 28,845 33,605 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 106,173 128,683 93,751 120,171 152,138 162,364 195,839 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 34,105 51,838 51,776 75,436 107,139 81,193 113,124 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 17,214 18,414 21,627 33,332 55,571 43,042 32,138 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 72,750 87,317 109,889 96,740 115,899 143,609 120,594 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 920 1,808 2,863 2,274 3,696 2,772 3,002 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 5,393 9,241 10,582 4,026 7,804 7,760 9,790
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 495 2,329 1,496 1,822 2,609 2,246 2,494 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 5,478 10,473 16,262 11,901 19,540 20,188 20,500 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 7,438 24,245 30,002 33,007 74,990 75,007 85,450 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 13,610 20,568 33,127 31,293 40,239 52,739 54,153 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 355 860 1,267 2,443 4,160 4,565 3,035

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 108,072 153,830 80,475 133,440 260,713 257,752 237,085 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 53,633 92,717 88,765 98,725 180,738 142,355 141,251 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 12,479 8,812 5,123 8,730 8,774 8,995 982 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 87 84 44 112 7 75 28 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 12,917 18,372 12,110 31,034 42,333 30,152 25,114 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 32 142 9 242 1,027 579 932 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 5,301 12,774 10,602 13,017 13,311 19,856 21,767 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 38 27 378 193 362 1,235 721 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 27 12 5 2 53 34 14 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 9,826 17,618 22,040 25,494 42,699 36,623 42,299
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 12,725 24,164 30,900 32,367 47,486 49,857 48,494 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 203,566 263,980 299,397 243,493 307,552 356,332 315,179 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 178,868 182,947 147,054 211,388 351,131 358,701 307,219 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 177 297 1,027 9,514 3,882 2,434 533

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 141,810 248,671 286,724 272,871 283,461 375,206 343,056 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 23,048 18,688 16,381 15,024 15,567 37,785 29,576 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 2,190 659 3,672 16,300 26,213 26,196 1,348 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 17,135 21,354 18,629 31,601 46,257 45,255 38,669
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 462 1,541 1,738 2,045 3,133 4,520 4,420 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 124 498 863 261 752 606 753 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 3,602 8,282 9,855 3,653 4,068 1,554 1,062 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 22,735 77,662 96,589 83,643 115,925 121,762 138,011

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 2,664 8,985 7,313 8,739 10,534 12,393 17,290 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 5,222 12,423 16,883 16,770 23,447 30,928 31,107 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 55 11 201 138 136 144 136 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 16,376 11,574 10,835 10,779 16,612 10,340 12,125 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 2,551,928 3,334,113 3,437,837 3,532,926 4,275,733 4,500,157 4,194,081 .االجمالي
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Dijbouti جيبوتي

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 325.685 220.290 136.532 146.338 140.333 128.961 260.341 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 2.558 0.098 0.527 0.021 … 0.338 0.007 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.322 0.081 0.382 0.056 0.360 1.031 1.191 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.030 … … … … 0.009 0.095
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.899 0.955 0.060 … 2.103 8.632 4.344 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 1.177 … 0.401 … … … 0.006 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 3.692 8.392 5.317 12.608 8.432 5.352 6.993 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.266 … 0.046 … … 0.002 0.660 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 31.938 17.734 15.477 12.909 33.674 51.917 47.858 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. … 1.674 2.083 1.575 3.374 0.761 0.076 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.319 3.800 5.490 1.260 2.532 2.365 2.109 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.543 0.387 2.203 4.097 1.464 6.334 2.107 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1.988 6.948 13.629 8.596 4.593 6.204 1.031 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. … … 0.659 … … … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. … 1.651 0.005 0.147 0.915 0.025 …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. … 0.307 0.719 0.698 … … 0.046 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. … 0.177 0.295 0.020 … 0.363 4.755 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. … … 0.347 … 0.173 … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.006 0.049 0.204 0.115 … 0.013 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. … 0.004 0.047 … 0.019 0.014 0.002 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.015 0.004 0.138 1.924 1.009 1.791 2.006 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.054 0.302 0.093 0.095 0.114 1.153 0.058 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.492 … 0.011 … 0.159 … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. … … … … … 0.038 … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.003 0.064 0.243 0.154 0.116 1.070 0.180 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 2.037 0.281 0.000 … 0.082 0.037 … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 1.875 0.909 2.205 2.104 0.181 0.014 0.109 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.053 … … 0.003 … 0.014 …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.003 … 0.005 0.009 0.014 0.058 … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.007 0.000 0.000 … 0.001 1.904 0.032 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. … … 0.013 … … … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.470 0.106 0.103 0.068 0.230 0.224 1.077
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.051 0.008 0.020 … 0.084 0.368 0.004 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.159 0.081 0.009 0.163 0.017 0.215 0.006

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. … 0.042 0.423 0.014 … 0.160 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. … … … … … 0.263 …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. … … … … … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.140 0.160 0.009 0.010 0.007 0.014 0.039 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.069 0.026 0.032 0.162 0.199 0.221 0.004 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.121 0.756 1.041 1.531 0.034 1.649 0.012 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 19.637 11.168 12.555 8.480 7.292 5.159 3.494 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.005 0.002 0.002 0.239 0.006 0.035 …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. … … … 0.334 … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.042 3.491 20.085 18.633 17.885 24.836 11.555 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. … … … … … 0.197 … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.094 … … … … … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. … … … … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.017 0.060 0.013 0.005 0.060 … 0.002 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.164 0.039 0.015 0.042 0.068 0.047 0.031
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. … … … … … … … .الحرير
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Dijbouti جيبوتي

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.019 0.009 … … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. … 0.004 0.390 0.136 … 0.231 0.136 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. … … … … 0.411 … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.012 0.304 0.008 … … … … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.016 … … … … 0.004 … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. … 0.005 0.017 … 0.012 0.007 …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. … … … … … 0.011 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.009 0.009 0.066 … … … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. … … 0.004 0.408 … … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. … … … … … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.115 0.050 0.004 0.004 0.007 0.269 0.118 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.036 0.063 0.015 0.008 0.001 0.145 0.138 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.190 0.123 0.147 0.025 0.206 0.237 0.157 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.051 … 0.003 0.085 0.073 0.001 1.348 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. … … 0.084 0.063 0.069 0.041 … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. … … … … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. … … … … … … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.019 0.872 0.032 0.003 … 0.007 0.015 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.331 0.019 0.087 0.126 0.048 0.112 0.002 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 3.443 0.036 … 0.003 … 0.035 0.043 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.007 1.765 3.335 0.345 4.122 1.174 0.001

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.493 0.603 0.484 0.224 0.188 0.033 0.021 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.042 0.071 0.267 0.098 0.828 0.186 0.037 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.166 0.173 … 0.142 0.134 0.541 0.387 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. … … 1.036 … … … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.435 0.432 0.423 0.384 0.206 0.250 0.007 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.062 0.085 … … … 0.491 … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.080 … … … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. … … … … … … 0.021 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.039 0.246 0.115 0.104 4.665 7.745 10.572
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.022 0.017 0.025 0.004 0.025 0.011 … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.103 0.174 0.129 0.096 0.046 0.096 0.236 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.030 0.130 0.019 0.037 0.014 0.098 0.140 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.018 0.018 0.005 … 3.258 … 8.197

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.037 0.092 0.282 0.039 0.042 0.069 0.026 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.014 7.472 0.002 0.008 0.012 0.039 0.002 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.024 0.001 0.007 0.001 … … … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.117 0.063 0.103 0.034 0.145 0.078 0.076
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. … … 0.810 … … … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. … … … … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … 0.388 … 1.474 … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.052 0.032 0.065 0.013 0.027 0.057 0.088

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.094 0.023 0.185 … 0.289 0.124 0.001 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. … … … … 0.052 0.029 0.108 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. … 0.083 0.015 … … 0.042 … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 2.816 6.476 1.961 6.559 13.531 12.935 11.207 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 11 12 14 13 15 19 17 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Dijbouti جيبوتي

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

I Live animals. 0.250 0.244 0.152 0.125 0.104 0.074 0.205 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.002 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.002 0.005 0.004 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.003 0.009 0.006 0.011 0.006 0.003 0.005 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.024 0.020 0.019 0.011 0.025 0.030 0.039 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.000 0.002 0.002 0.001 0.002 0.000 0.000 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.000 0.004 0.006 0.001 0.002 0.001 0.002 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.000 0.000 0.002 0.003 0.001 0.003 0.002 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.001 0.008 0.017 0.008 0.004 0.004 0.001 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.000 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 0.001 0.002 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.001 0.001 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.015 0.013 0.017 0.007 0.006 0.003 0.003 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.000 0.004 0.022 0.015 0.013 0.014 0.009 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الحرير
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Dijbouti جيبوتي

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.000 0.002 0.004 0.000 0.003 0.001 0.000

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.005 0.008
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.009

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.002 0.007 0.003 0.006 0.011 0.007 0.010 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 .االجمالي
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Dijbouti جيبوتي

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 42,957 40,686 … … … … … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0 0 … … … … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 3 0 … … … … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0 0 … … … … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0 64 … … … … … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0 0 … … … … … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0 34 … … … … … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0 0 … … … … … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 1,185 850 … … … … … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0 0 … … … … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0 0 … … … … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 82 0 … … … … … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 55 50 … … … … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0 0 … … … … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0 26 … … … … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 21 0 … … … … … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0 0 … … … … … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0 0 … … … … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0 0 … … … … … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 1 0 … … … … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 5 0 … … … … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0 0 … … … … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0 0 … … … … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0 0 … … … … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0 0 … … … … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0 0 … … … … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 39,947 0 … … … … … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 2 0 … … … … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0 0 … … … … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0 0 … … … … … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0 0 … … … … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 40 0 … … … … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0 0 … … … … … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0 1 … … … … …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0 0 … … … … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 0 … … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0 0 … … … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 8 14 … … … … … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0 5 … … … … … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0 0 … … … … … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0 0 … … … … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0 0 … … … … …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 … … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 8 15 … … … … … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0 0 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0 0 … … … … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0 0 … … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 8 0 … … … … … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0 0 … … … … …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 … … … … … .الحرير
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Dijbouti جيبوتي

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 0 … … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0 2 … … … … … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 0 … … … … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0 0 … … … … … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0 0 … … … … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0 0 … … … … …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0 0 … … … … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0 0 … … … … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0 0 … … … … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0 0 … … … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 19 0 … … … … … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0 1 … … … … … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0 3 … … … … … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0 0 … … … … … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0 0 … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 0 … … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 0 … … … … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0 0 … … … … … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0 0 … … … … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0 0 … … … … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 13,920 16,499 … … … … …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 31 0 … … … … … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 13 16 … … … … … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 49 0 … … … … … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 0 … … … … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 415 0 … … … … … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0 0 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0 0 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 … … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 … … … … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0 0 … … … … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0 0 … … … … … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 12 16 … … … … … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 7 59 … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0 0 … … … … …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 4 20 … … … … … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0 0 … … … … … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0 0 … … … … … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0 56 … … … … …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0 0 … … … … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0 0 … … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 0 … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 1 1 … … … … …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0 0 … … … … … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0 0 … … … … … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 0 … … … … … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 98,792 58,418 … … … … … .االجمالي
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Dijbouti جيبوتي

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0 … … … … … … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 568 … … … … … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 1 … … … … … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 6,613 … … … … … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0 … … … … … … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 5 … … … … … … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 684 … … … … … … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 1,614 … … … … … … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 259 … … … … … … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 262 … … … … … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 4,434 … … … … … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 12 … … … … … … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,560 … … … … … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 16 … … … … … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 2,870 … … … … … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 914 … … … … … … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 773 … … … … … … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 135 … … … … … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 6,195 … … … … … … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 4,344 … … … … … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 2,822 … … … … … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 2,755 … … … … … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 271 … … … … … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 1,361 … … … … … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 19,610 … … … … … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0 … … … … … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 10,491 … … … … … … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 1,473 … … … … … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 544 … … … … … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 373 … … … … … … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 14,612 … … … … … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 1,863 … … … … … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 1,083 … … … … … … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 10,831 … … … … … …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 57 … … … … … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 2 … … … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 71 … … … … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 2,699 … … … … … … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 14,405 … … … … … … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 3,705 … … … … … … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0 … … … … … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 402 … … … … … …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 … … … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 1,102 … … … … … … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 3 … … … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0 … … … … … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 426 … … … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 4,521 … … … … … … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 577 … … … … … …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 … … … … … … .الحرير
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Dijbouti جيبوتي

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 2 … … … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 1,245 … … … … … … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 … … … … … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 2,567 … … … … … … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 273 … … … … … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 171 … … … … … …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 165 … … … … … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 211 … … … … … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 13 … … … … … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 60 … … … … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 3,689 … … … … … … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 2,247 … … … … … … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 3,009 … … … … … … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 1,349 … … … … … … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 156 … … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 123 … … … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 … … … … … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 1,154 … … … … … … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 2,790 … … … … … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 60 … … … … … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 356 … … … … … …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 1,636 … … … … … … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 12,595 … … … … … … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 11,160 … … … … … … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 11 … … … … … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 2,752 … … … … … … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0 … … … … … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 98 … … … … … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 … … … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 27 … … … … … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 944 … … … … … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 1,078 … … … … … … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 10,851 … … … … … … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 26,146 … … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0 … … … … … …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 34,861 … … … … … … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 23,048 … … … … … … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 146 … … … … … … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 677 … … … … … …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0 … … … … … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 124 … … … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 5,191 … … … … … …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 256 … … … … … … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 390 … … … … … … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 1 … … … … … … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 278,949 … … … … … … .االجمالي
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Dijbouti جيبوتي

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 98.79 97.85 … … … … … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.00 0.00 … … … … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 1.63 0.00 … … … … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.00 … … … … … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.00 92.64 … … … … … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.00 … … … … … … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.00 0.77 … … … … … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.00 … … … … … … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 15.16 14.47 … … … … … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. … 0.00 … … … … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.00 0.00 … … … … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 31.49 0.00 … … … … … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 74.03 13.88 … … … … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. … … … … … … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. … 2.20 … … … … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. … 0.00 … … … … … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. … 0.00 … … … … … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. … … … … … … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.00 0.00 … … … … … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. … 0.00 … … … … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 90.84 0.00 … … … … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.00 0.00 … … … … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.00 … … … … … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. … … … … … … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.00 0.00 … … … … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.00 0.00 … … … … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 100.99 0.00 … … … … … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 3.67 … … … … … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.00 … … … … … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.00 0.00 … … … … … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. … … … … … … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 16.85 0.00 … … … … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.00 0.00 … … … … … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.00 1.62 … … … … …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. … 0.00 … … … … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. … … … … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. … … … … … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 4.93 6.22 … … … … … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.00 4.54 … … … … … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.00 0.00 … … … … … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.00 0.00 … … … … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.00 0.00 … … … … …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 22.84 0.43 … … … … … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.00 … … … … … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. … … … … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 35.70 0.00 … … … … … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.00 0.00 … … … … …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. … … … … … … … .الحرير
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Dijbouti جيبوتي

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.00 0.00 … … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. … 82.25 … … … … … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. … … … … … … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.00 0.00 … … … … … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.00 … … … … … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. … 0.00 … … … … …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. … … … … … … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.00 0.00 … … … … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. … … … … … … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. … … … … … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 12.19 0.00 … … … … … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.00 0.79 … … … … … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.00 4.59 … … … … … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.00 … … … … … … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. … … … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. … … … … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. … … … … … … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.00 0.00 … … … … … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.00 0.00 … … … … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.00 0.00 … … … … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 73,264.23 265.01 … … … … …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 1.59 0.00 … … … … … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 13.95 9.24 … … … … … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 26.62 0.00 … … … … … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 77.99 0.00 … … … … … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.00 0.00 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.00 … … … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.00 0.00 … … … … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.00 0.00 … … … … … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.80 0.57 … … … … … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 1.53 2.61 … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.00 0.00 … … … … …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 1.27 2.35 … … … … … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.00 0.00 … … … … … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.00 0.00 … … … … … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.00 20.50 … … … … …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. … … … … … … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. … … … … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 1.53 1.59 … … … … …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.00 0.00 … … … … … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. … … … … … … … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. … 0.00 … … … … … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.00 0.00 … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 82.73 43.59 … … … … … .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Saudi Arabia السعودية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 1,432,794 1,462,023 1,372,611 1,531,130 1,538,023 1,556,831 1,656,106 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 391,522 340,071 306,212 306,981 335,658 344,782 392,915 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
315,943 310,085 276,991 247,166 238,603 224,118 207,637 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
1,324,730 1,433,120 1,557,384 1,640,284 1,612,845 1,500,336 1,453,978

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 317,904,059 337,697,239 322,212,406 284,984,753 153,241,601 135,271,383 170,600,485 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   16,479,290 18,165,536 18,531,438 19,670,957 14,974,168 11,508,958 13,513,843 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
14,522,614 15,554,125 17,096,115 18,932,967 15,241,128 14,499,669 17,199,582 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
129,256 116,426 124,784 105,788 79,554 66,650 81,893 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
38,311 45,414 45,859 43,654 46,665 44,752 51,917

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
1,143,458 981,764 827,912 855,244 774,446 704,381 683,706

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   606,758 562,851 536,350 586,121 560,656 488,028 538,476 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
8,975 7,500 8,365 18,234 16,679 28,849 16,339

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
456,346 501,480 522,533 509,242 487,857 514,542 511,716

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
1,032,568 933,080 803,010 813,874 604,959 1,018,692 934,837

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
2,543,138 2,708,280 3,381,317 4,150,755 3,940,790 3,670,962 4,271,000

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
2,778,216 2,799,957 3,042,975 2,648,996 2,785,594 2,629,605 2,683,851

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
2,630,453 3,174,814 4,076,486 4,286,109 4,422,791 3,979,816 4,355,835 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
179,747 127,754 134,738 158,595 199,550 206,914 292,173

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
0 0 0 0 0 0 0 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          175,614 359,640 441,109 399,574 344,751 329,988 336,412 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
3,013 34,645 8,725 12,616 1,231 46,066 124,292 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 42,610 58,175 53,598 44,142 44,208 238,820 161,601 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 364,139,415 387,373,979 375,360,918 341,947,182 201,491,757 178,874,142 220,068,594 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Saudi Arabia السعودية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 193,719 201,191 115,647 204,914 103,292 63,509 107,039 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 123,347 130,148 87,204 107,018 144,999 168,825 162,189 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 71,333 54,488 31,711 78,379 93,484 126,452 265,387 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 1,043,811 1,075,535 1,137,730 1,140,413 1,196,044 1,197,538 1,120,396
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 584 661 319 406 204 507 1,095 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 6,679 4,014 1,613 1,713 1,363 1,432 1,978 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 180,988 133,027 65,220 52,603 64,696 64,634 62,098 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 142,599 142,470 172,257 179,059 194,621 211,412 256,758 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 32,092 28,828 34,271 50,188 53,076 43,660 35,039 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 14,913 12,738 15,423 10,962 10,091 6,161 15,026 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 10,377 13,474 10,539 6,855 6,540 9,413 12,853 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 1,665 2,264 2,764 2,428 2,554 2,617 3,103 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,495 2,172 2,898 2,662 2,180 4,574 5,080 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 714 1,084 1,227 511 537 879 980 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 315,943 310,085 276,991 247,166 238,603 224,118 207,637
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 46,125 45,647 111,297 103,651 89,733 82,971 97,190 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 322,057 316,678 254,096 249,068 202,210 236,111 229,812 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 19,674 15,355 12,825 24,564 21,488 30,886 44,209 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 334,645 433,755 481,547 498,857 511,535 476,454 462,181 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 342,445 379,939 420,695 468,603 479,887 409,867 374,053 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 49,286 44,637 50,829 57,113 62,455 61,903 63,999 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 204,406 188,350 209,338 218,197 220,447 171,970 151,568 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 5,203 5,980 14,798 19,038 23,074 25,841 30,024 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 889 2,779 1,959 1,193 2,016 4,333 942 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 251,995 168,799 128,377 131,586 149,368 134,564 139,366 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 30,051 46,336 155,890 131,824 166,166 150,674 216,080 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 317,622,013 337,482,104 321,928,139 284,721,343 152,926,067 134,986,145 170,245,039 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 628,008 1,085,611 1,710,022 2,434,737 1,497,339 854,740 709,990
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 12,131,165 12,987,854 13,210,885 13,901,700 10,229,201 7,606,715 9,762,605 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 291,140 304,659 414,701 422,586 471,780 512,652 460,116 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 1,615,079 1,618,563 1,038,203 1,124,424 1,070,583 882,814 924,639 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 435,827 408,577 402,420 331,390 273,743 265,693 317,685
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 234,665 271,831 368,060 347,895 382,275 301,077 265,474 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 547,340 605,042 513,619 494,614 501,014 541,113 527,483

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 50,389 47,061 44,304 37,241 30,775 32,845 38,881 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 3,290 2,954 9,307 10,359 5,385 4,927 6,780
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 25,279 32,200 14,416 514 658 1,678 2,210 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 517,108 801,184 805,501 565,497 511,415 504,704 497,980 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 14,470,503 15,499,442 17,028,040 18,879,405 15,185,846 14,430,900 16,991,534 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 52,111 54,683 68,075 53,562 55,282 68,769 208,048 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 124,426 111,499 120,671 100,138 76,037 58,857 74,409 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 4,629 4,870 4,113 5,162 3,410 7,770 7,438
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 201 57 0 488 107 23 46 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 37,478 44,928 45,341 42,025 45,100 41,297 45,147 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 833 403 212 1,438 1,508 2,826 6,430 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0 83 306 191 57 629 340
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 33,349 29,357 36,633 34,787 22,518 32,380 63,822 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 1,093,828 929,973 766,097 798,138 726,115 641,725 599,277 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 16,281 22,434 25,182 22,319 25,813 30,276 20,607
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 0 0 0 47 198 .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Saudi Arabia السعودية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 5,845 4,937 7,665 8,214 5,085 6,649 5,856 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 2,885 1,451 4,169 2,767 11,625 7,566 13,429 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 760 102 350 1,161 1,343 347 690 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 100,538 106,053 116,417 121,319 87,133 40,564 46,565 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 15,014 28,215 24,758 45,933 67,534 58,944 66,592 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 97,063 77,479 109,484 128,267 142,974 108,680 143,654
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 214,712 164,407 141,966 119,809 108,258 109,977 105,928 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 3,533 7,234 16,449 5,458 2,822 13,037 9,545 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 7,075 8,467 11,562 19,084 24,355 10,039 8,753 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 1,837 883 558 1,570 970 905 1,128 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 6,406 23,722 9,806 20,145 20,990 28,265 22,015 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 85,536 94,692 65,672 88,337 65,828 73,462 60,031 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 65,554 45,209 27,494 24,057 21,739 29,546 54,092 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 5,710 5,150 5,345 5,113 6,299 13,544 10,751 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 3,176 1,635 2,491 10,949 3,149 3,978 4,932 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 89 0 455 156 147 97 131
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 715 74 2,016 7,084 11,230 525 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 209,228 220,573 226,355 201,919 210,472 218,258 223,349 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 53,333 58,241 62,332 65,404 75,433 82,599 50,873 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 193,785 222,666 233,846 241,919 201,952 213,685 237,494 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 1,032,568 933,080 803,010 813,874 604,959 1,018,692 934,837

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 817,713 633,077 739,802 424,507 390,859 344,290 547,524 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 1,016,379 1,106,713 858,029 849,353 780,159 769,746 730,347 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 76,248 164,347 471,738 573,200 462,687 405,996 568,108 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 8,893 16,215 49,812 48,772 29,995 34,064 39,581 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 506,791 595,781 1,038,332 2,026,525 2,024,681 1,902,757 2,143,192 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 12,676 16,511 26,455 41,748 30,400 37,633 43,197 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 8,785 12,693 15,213 19,259 19,375 23,469 33,674 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 2,454 5,799 7,522 9,012 6,499 3,132 5,322 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 188 1,123 1,454 1,044 495 2,333 4,060 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 5,436 14,702 28,727 23,168 21,232 24,307 43,151
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 87,575 141,319 144,233 134,167 174,408 123,235 112,844 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 1,614,456 1,479,191 1,482,775 1,604,603 1,716,391 1,564,860 1,626,671 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 1,163,760 1,320,766 1,560,200 1,044,393 1,069,203 1,064,745 1,057,180 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 12,603 13,786 14,236 14,064 10,214 17,021 18,549

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما المرور

'87 Vehicles other than railway, tramway. 993,168 1,074,132 1,276,242 1,427,681 1,272,232 1,101,345 1,640,927 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 424,493 542,076 546,000 590,368 672,927 496,264 473,697 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 1,200,189 1,544,820 2,240,008 2,253,996 2,467,418 2,365,186 2,222,662 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 163,573 100,850 116,537 139,856 186,739 184,887 263,192
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 16,141 26,904 17,980 18,739 12,811 21,982 28,257 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 33 0 221 0 0 45 724 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 163,689 160,386 108,051 109,074 95,944 95,794 122,117

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 6,968 6,234 30,366 19,197 10,293 18,142 11,627 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 4,957 193,020 302,692 271,303 238,514 216,052 202,668 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 3,013 34,645 8,725 12,616 1,231 46,066 124,292 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 42,610 58,175 53,598 44,142 44,208 238,820 161,601 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 364,139,415 387,373,979 375,360,918 341,947,182 201,491,757 178,874,142 220,068,594 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Saudi Arabia السعودية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 5,360,795 5,629,961 6,100,580 6,501,586 6,370,265 5,274,209 4,907,346 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 7,398,033 8,278,231 9,437,160 9,124,678 7,886,792 6,120,316 6,816,660 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
1,119,301 1,084,453 952,487 1,019,278 813,096 695,475 709,343 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
5,941,083 6,473,146 7,404,090 7,600,550 7,666,354 7,366,790 7,008,536

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 2,443,756 2,726,112 4,142,111 4,428,435 2,450,937 1,783,924 4,067,076 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   11,019,952 12,685,970 13,312,414 14,848,414 14,203,338 12,100,849 12,874,949 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
4,838,363 5,471,359 5,656,576 5,721,356 5,702,833 4,748,832 4,439,333 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
372,865 431,896 451,095 511,970 545,480 531,464 459,376 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
1,327,972 1,547,981 1,535,578 1,545,775 1,658,259 1,186,920 1,080,986

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
1,918,605 1,955,399 2,042,009 2,065,959 2,114,398 1,790,396 1,777,913

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   4,311,582 4,622,647 4,839,236 5,189,726 5,478,403 5,150,274 4,861,986 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
590,485 712,980 794,396 918,436 979,538 1,003,144 880,790

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
1,735,507 2,077,015 2,229,982 2,228,510 2,245,883 1,836,698 1,801,151

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
2,454,013 2,928,272 5,064,386 5,115,332 5,754,235 2,949,563 3,473,098

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
17,430,114 21,200,845 20,592,093 21,040,732 16,696,701 11,915,440 11,226,929

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
34,761,869 40,640,428 43,610,306 45,164,389 45,883,118 32,107,710 30,695,646

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
19,634,113 26,224,782 27,294,178 26,783,977 29,229,065 21,860,187 17,571,336 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
2,965,466 3,710,316 4,220,687 4,721,439 4,256,988 3,398,075 3,381,502

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
… … … … … … … .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          2,316,206 2,832,382 3,302,482 3,680,106 3,861,016 3,092,018 3,115,216 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
10,426 10,225 14,477 15,532 10,877 23,230 9,436 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 12,220 15,612 17,173 13,459 13,376 4,860,459 5,599,898 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 127,962,726 151,260,012 163,013,496 168,239,639 163,820,952 129,795,973 126,758,506 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Saudi Arabia السعودية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 654,696 779,559 968,280 998,260 1,107,352 898,585 761,293 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 2,529,804 2,530,701 2,779,457 2,554,244 2,799,728 2,139,502 1,898,894 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 303,159 358,784 381,483 443,719 385,527 378,724 378,651 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 1,868,810 1,955,049 1,965,720 2,498,524 2,070,483 1,850,631 1,861,764
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 4,326 5,868 5,640 6,839 7,175 6,767 6,744 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 26,010 30,056 33,759 45,429 54,073 65,619 63,768 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 447,098 476,042 478,188 557,515 668,584 754,848 664,596 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 1,017,570 1,159,609 1,183,744 1,259,968 1,438,669 1,477,342 1,507,393 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 734,544 744,937 706,501 777,866 820,316 770,770 912,756 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 4,360,247 4,975,010 6,048,534 5,474,512 3,889,972 2,067,727 2,586,231 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 155,219 159,603 198,657 205,970 215,937 225,048 281,146 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 619,082 686,650 744,745 756,673 741,547 687,834 747,927 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 32,937 39,470 35,231 40,984 46,148 59,863 41,222 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 5,326 6,854 7,801 5,761 11,546 11,265 11,621 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 1,119,301 1,084,453 952,487 1,019,278 813,096 695,475 709,343
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 235,021 331,477 343,960 368,792 392,706 419,160 385,091 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 989,570 698,421 1,047,023 858,362 503,414 526,271 838,324 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 392,654 548,891 568,640 578,233 571,772 622,857 538,295 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 937,994 1,145,767 1,132,977 1,356,886 1,507,147 1,489,971 1,342,218 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 766,813 837,082 937,017 999,978 1,036,149 945,359 939,973 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 1,169,839 1,381,276 1,500,862 1,544,823 1,618,896 1,474,628 1,446,918 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 213,608 253,663 300,043 232,691 275,089 267,262 183,593 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 435,697 354,021 561,747 562,544 564,113 384,943 517,349 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 799,887 922,548 1,011,821 1,098,241 1,197,068 1,236,339 816,775 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 265,267 349,820 567,375 441,936 391,779 345,329 288,272 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1,847,642 1,710,901 1,380,478 1,426,945 844,177 691,210 1,034,051 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 330,847 665,391 2,194,258 2,559,554 1,214,981 747,385 2,744,753 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 714,045 953,612 931,218 1,293,327 1,018,607 759,671 731,943
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 2,086,597 2,220,855 2,185,076 2,469,018 1,785,404 1,476,615 1,920,404 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 3,743,540 4,383,552 5,118,762 5,297,596 5,570,514 4,822,030 5,194,503 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 95,603 102,168 91,527 111,358 127,448 93,707 82,256 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 597,564 630,587 639,165 687,001 586,708 523,078 530,817
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 1,290,155 1,533,273 1,555,531 1,820,494 1,951,993 1,803,564 1,691,526 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 377,723 426,852 487,645 557,157 612,504 608,520 670,200

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 166,151 171,184 163,464 183,879 173,599 172,723 183,850 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 12,103 45,848 31,084 19,450 31,051 14,111 8,230
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 52,896 65,659 67,631 65,157 112,262 87,532 117,451 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 1,883,575 2,152,380 2,041,311 2,343,977 2,233,248 1,739,298 1,743,769 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 2,819,654 3,143,738 3,354,164 3,405,201 3,481,741 2,962,945 2,902,346 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 2,018,709 2,327,621 2,302,412 2,316,155 2,221,092 1,785,887 1,536,987 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1,787 1,409 1,012 1,688 876 1,608 1,297 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 369,964 427,746 447,668 507,199 537,555 522,223 455,495
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 1,114 2,741 2,415 3,083 7,049 7,633 2,584 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 1,309,304 1,519,992 1,494,372 1,498,599 1,612,681 1,129,939 1,038,978 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 4,497 2,487 3,653 4,120 4,474 25,141 8,875 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 14,171 25,502 37,553 43,056 41,104 31,840 33,133
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 93,399 90,936 102,773 83,766 110,339 58,977 106,130 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 1,701,790 1,726,562 1,771,323 1,778,410 1,825,247 1,578,873 1,522,171 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 123,416 137,901 167,913 203,783 178,812 152,546 149,612
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 8,499 5,724 4,049 3,197 3,659 2,987 2,268 .الحرير

101



Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Saudi Arabia السعودية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 
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السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 21,234 22,162 20,290 18,411 18,110 17,953 14,700 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 52,148 50,755 44,874 39,790 35,711 44,959 33,014 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 25,929 26,697 27,214 23,468 30,331 25,919 25,233 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 473,686 505,858 449,451 359,443 295,967 311,983 309,073 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 317,624 286,013 261,168 263,525 240,627 191,952 179,031 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 151,159 151,183 159,635 164,086 170,576 155,187 153,745
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 209,740 282,350 330,233 427,494 486,358 381,775 390,257 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 61,853 60,713 58,525 63,324 68,377 60,728 49,907 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 65,987 88,168 100,861 105,928 92,444 79,124 79,314 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 10,590 19,247 26,547 29,160 26,344 46,152 60,652 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 860,091 814,340 801,458 1,031,372 1,096,192 1,332,008 1,447,025 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 1,775,261 1,958,213 2,191,579 2,222,997 2,497,439 2,102,210 1,751,963 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 277,781 351,224 363,352 437,531 416,268 397,337 365,804 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 499,349 614,419 675,750 777,103 835,877 843,998 751,479 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 74,437 74,589 97,500 117,497 113,255 100,161 93,437 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 5,586 7,978 6,605 5,465 7,492 34,210 6,386
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 11,113 15,994 14,541 18,371 22,914 24,775 29,488 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 455,587 571,556 584,961 607,331 569,662 485,382 511,086 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 782,596 968,625 1,034,433 980,397 1,051,790 870,727 890,211 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 497,324 536,834 610,588 640,782 624,431 480,589 399,854 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 2,454,013 2,928,272 5,064,386 5,115,332 5,754,235 2,949,563 3,473,098

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 6,096,420 7,819,894 5,992,470 5,631,659 4,691,648 3,197,628 2,575,288 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 5,269,873 6,378,085 7,549,727 8,104,644 5,734,141 4,213,704 4,100,062 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 2,984,369 3,271,335 3,268,091 3,370,210 2,512,840 1,861,633 2,015,204 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 17,106 184,089 34,599 29,178 28,889 25,962 37,881 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 1,871,047 2,244,961 2,355,590 2,328,736 2,187,437 1,347,269 1,341,828 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 106,485 58,453 60,269 25,402 45,995 31,332 20,222 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 181,575 177,886 189,426 204,577 198,825 161,153 201,451 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 16,109 8,978 10,527 14,978 10,577 9,104 11,720 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 39,621 46,176 23,974 36,970 31,700 20,327 16,661 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 364,603 429,564 484,479 589,928 578,972 507,248 443,837
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 482,906 581,424 622,941 704,450 675,677 540,080 462,775 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 20,260,145 24,357,851 25,970,064 26,303,603 26,524,268 17,781,407 16,479,281 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 14,501,724 16,282,577 17,640,242 18,860,786 19,358,850 14,326,303 14,216,365 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 373,101 272,067 258,691 329,264 449,117 489,722 1,062,605

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 16,616,284 22,792,469 23,428,146 23,202,299 24,974,023 17,723,185 12,895,479 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 1,789,077 1,481,998 1,660,950 1,727,455 3,293,479 2,790,965 2,379,142 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 855,651 1,678,248 1,946,391 1,524,959 512,446 856,315 1,234,110 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 2,485,560 3,193,364 3,654,825 4,057,833 3,600,642 2,873,505 2,901,065
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 473,611 511,800 559,976 658,389 649,993 518,204 472,959 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 6,295 5,152 5,886 5,217 6,353 6,366 7,478 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 1,609,800 1,977,579 2,360,287 2,672,509 2,694,196 2,111,428 2,094,387

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 430,139 449,657 509,129 545,590 633,006 536,039 562,012 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 276,267 405,146 433,066 462,007 533,814 444,551 458,817 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 10,426 10,225 14,477 15,532 10,877 23,230 9,436 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 12,220 15,612 17,173 13,459 13,376 4,860,459 5,599,898 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 127,962,726 151,260,012 163,013,496 168,239,639 163,820,952 129,795,973 126,758,506 .االجمالي
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'01 Live animals. 0.476 0.369 0.251 0.513 0.424 0.288 0.375 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.055 0.047 0.036 0.048 0.113 0.143 0.106 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.043 0.025 0.016 0.043 0.089 0.128 0.202 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.641 0.588 0.651 0.720 1.335 1.348 0.984
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.005 0.009 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.016 0.007 0.004 0.004 0.006 0.007 0.008 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.161 0.087 0.046 0.045 0.101 0.103 0.079 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.089 0.067 0.091 0.108 0.197 0.225 0.210 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.043 0.030 0.037 0.052 0.100 0.102 0.060 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.006 0.005 0.007 0.005 0.008 0.005 0.011 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.028 0.031 0.030 0.020 0.033 0.052 0.056 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.013 0.015 0.021 0.018 0.016 0.052 0.050 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.047 0.051 0.054 0.028 0.066 0.113 0.095 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.154 0.149 0.137 0.118 0.205 0.239 0.184
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.052 0.042 0.120 0.123 0.174 0.176 0.167 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.432 0.293 0.228 0.245 0.350 0.481 0.422 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.027 0.014 0.013 0.030 0.045 0.074 0.076 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.314 0.309 0.403 0.472 0.804 0.777 0.582 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.300 0.269 0.354 0.437 0.768 0.710 0.523 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.048 0.033 0.043 0.055 0.100 0.103 0.083 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.098 0.075 0.097 0.110 0.187 0.160 0.115 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.004 0.004 0.011 0.015 0.029 0.034 0.031 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.001 0.003 0.002 0.002 0.004 0.010 0.002 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.231 0.163 0.133 0.150 0.296 0.311 0.257 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.009 0.013 0.032 0.027 0.065 0.065 0.080 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4.936 6.088 5.555 4.645 4.168 4.353 4.809 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.215 0.404 0.596 0.920 1.057 0.718 0.501
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 1.446 1.349 1.437 1.670 2.116 1.792 1.941 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.032 0.023 0.038 0.049 0.093 0.111 0.077 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.945 1.260 0.758 0.780 1.297 1.385 1.219 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.280 0.224 0.231 0.216 0.317 0.344 0.327
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.119 0.110 0.166 0.179 0.333 0.282 0.194 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.519 0.458 0.437 0.474 0.816 0.981 0.755

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.100 0.076 0.080 0.077 0.108 0.123 0.113 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.042 0.028 0.098 0.129 0.112 0.112 0.089
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.056 0.061 0.032 0.001 0.003 0.010 0.012 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.147 0.199 0.213 0.163 0.262 0.289 0.222 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 1.326 1.264 1.412 1.767 2.432 2.528 2.347 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.015 0.014 0.016 0.012 0.023 0.035 0.092 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.188 0.170 0.160 0.162 0.217 0.174 0.175 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.004 0.004 0.003 0.004 0.005 0.011 0.008
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.001 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.014 0.016 0.017 0.018 0.035 0.033 0.027 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.018 0.008 0.005 0.042 0.081 0.169 0.303 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.001 0.006 0.004 0.002 0.027 0.012
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.036 0.030 0.033 0.037 0.046 0.075 0.120 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.269 0.194 0.181 0.223 0.396 0.392 0.295 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.015 0.016 0.022 0.023 0.052 0.067 0.036
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.006 .الحرير
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Saudi Arabia السعودية

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.018 0.015 0.024 0.027 0.032 0.048 0.035 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.002 0.001 0.003 0.002 0.016 0.011 0.018 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.010 0.001 0.004 0.014 0.031 0.009 0.013 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.103 0.099 0.114 0.131 0.167 0.086 0.078 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.020 0.033 0.029 0.058 0.155 0.152 0.135 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.215 0.143 0.217 0.290 0.581 0.481 0.485
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.667 0.443 0.406 0.407 0.666 0.732 0.556 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.011 0.022 0.056 0.022 0.020 0.103 0.060 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.015 0.015 0.021 0.039 0.091 0.042 0.029 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.003 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.002 0.005 0.002 0.005 0.009 0.013 0.008 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.021 0.019 0.016 0.024 0.031 0.037 0.022 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.064 0.034 0.023 0.023 0.035 0.050 0.070 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.003 0.002 0.002 0.002 0.005 0.011 0.007 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.024 0.010 0.016 0.078 0.037 0.049 0.047 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.002 0.000 0.006 0.002 0.004 0.003 0.003
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.006 0.001 0.017 0.090 0.150 0.005 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.213 0.212 0.241 0.244 0.427 0.465 0.366 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.057 0.055 0.063 0.076 0.146 0.170 0.078 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.131 0.132 0.149 0.178 0.257 0.302 0.274 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.122 0.092 0.074 0.068 0.071 0.124 0.111

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.069 0.073 0.077 0.047 0.084 0.092 0.114 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.145 0.155 0.140 0.149 0.232 0.260 0.196 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.023 0.049 0.119 0.164 0.245 0.260 0.314 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.013 0.028 0.070 0.081 0.101 0.129 0.112 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.136 0.169 0.284 0.616 1.169 1.236 1.066 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.084 0.101 0.161 0.275 0.403 0.529 0.488 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.030 0.042 0.044 0.064 0.121 0.184 0.186 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.016 0.043 0.044 0.051 0.075 0.043 0.061 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.003 0.004 0.003 0.003 0.014 0.019 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.004 0.011 0.022 0.020 0.031 0.040 0.054
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.071 0.103 0.114 0.123 0.271 0.208 0.145 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.036 0.031 0.033 0.041 0.076 0.079 0.065 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.027 0.026 0.032 0.026 0.045 0.049 0.038 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.015 0.017 0.017 0.017 0.021 0.045 0.037

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.035 0.040 0.047 0.059 0.089 0.086 0.101 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.088 0.081 0.099 0.125 0.213 0.166 0.126 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.357 0.334 0.517 0.621 1.408 1.680 1.376 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.016 0.008 0.010 0.014 0.031 0.035 0.039
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.020 0.029 0.020 0.021 0.022 0.042 0.042 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.001 0.010 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.041 0.035 0.026 0.030 0.042 0.044 0.043

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.003 0.002 0.014 0.011 0.010 0.022 0.011 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.008 0.267 0.451 0.480 0.500 0.482 0.347 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.006 0.071 0.020 0.033 0.005 0.196 0.384 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.004 0.007 0.007 0.007 0.012 0.077 0.037 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 3 4 3 3 8 7 6 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Saudi Arabia السعودية

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 1.114 1.181 0.599 0.972 0.460 0.273 0.442 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.131 0.150 0.093 0.096 0.129 0.144 0.131 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.087 0.071 0.037 0.078 0.096 0.124 0.244 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 1.498 1.841 1.668 1.380 1.468 1.292 1.124
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.008 0.010 0.004 0.005 0.002 0.005 0.011 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.037 0.023 0.009 0.008 0.007 0.007 0.010 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.354 0.269 0.113 0.084 0.105 0.094 0.090 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.179 0.188 0.206 0.188 0.199 0.197 0.227 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.099 0.096 0.096 0.099 0.110 0.098 0.073 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.013 0.015 0.017 0.009 0.008 0.005 0.012 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.061 0.090 0.071 0.036 0.035 0.048 0.064 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.002 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.030 0.047 0.055 0.037 0.022 0.055 0.064 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.084 0.133 0.135 0.044 0.051 0.080 0.086 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.354 0.459 0.346 0.220 0.220 0.220 0.209
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.128 0.135 0.314 0.242 0.201 0.179 0.207 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.933 0.897 0.561 0.431 0.374 0.451 0.468 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.057 0.045 0.033 0.053 0.052 0.071 0.090 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.724 0.980 1.029 0.844 0.895 0.756 0.697 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.695 0.853 0.899 0.845 0.864 0.703 0.624 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.103 0.096 0.101 0.098 0.105 0.095 0.095 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.221 0.231 0.240 0.208 0.205 0.154 0.135 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.009 0.011 0.025 0.028 0.030 0.031 0.035 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.002 0.007 0.005 0.003 0.004 0.009 0.002 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.389 0.413 0.264 0.230 0.261 0.240 0.243 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.015 0.033 0.069 0.044 0.062 0.054 0.084 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 10.972 18.279 13.394 8.655 4.488 4.054 5.485 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.454 1.116 1.411 1.634 1.074 0.647 0.543
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 3.074 3.938 3.335 2.905 2.200 1.605 2.110 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.072 0.072 0.092 0.088 0.098 0.102 0.087 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 1.804 3.542 1.765 1.314 1.307 1.155 1.252 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.625 0.692 0.574 0.407 0.346 0.325 0.380
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.282 0.354 0.427 0.357 0.376 0.274 0.232 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 1.191 1.450 1.083 0.906 0.910 0.931 0.867

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.218 0.232 0.192 0.135 0.110 0.111 0.126 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.086 0.082 0.236 0.233 0.113 0.099 0.139
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.126 0.187 0.081 0.003 0.004 0.010 0.013 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.336 0.610 0.512 0.295 0.276 0.264 0.252 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 2.974 3.896 3.416 3.270 2.670 2.408 2.712 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.032 0.043 0.039 0.023 0.025 0.032 0.102 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.443 0.566 0.459 0.317 0.252 0.174 0.206 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.008 0.010 0.008 0.008 0.005 0.011 0.010
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.004 0.001 0.000 0.006 0.001 0.000 0.001 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.030 0.047 0.040 0.033 0.036 0.030 0.031 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.043 0.026 0.013 0.077 0.084 0.156 0.347 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.005 0.016 0.009 0.003 0.032 0.017
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.071 0.086 0.074 0.061 0.045 0.064 0.125 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.596 0.596 0.442 0.416 0.422 0.367 0.336 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.035 0.055 0.061 0.049 0.061 0.070 0.048
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.008 .الحرير
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Saudi Arabia السعودية

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.043 0.050 0.065 0.053 0.037 0.048 0.043 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.006 0.004 0.008 0.004 0.019 0.012 0.023 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.023 0.004 0.011 0.030 0.038 0.010 0.018 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.266 0.351 0.322 0.283 0.214 0.096 0.104 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.044 0.099 0.072 0.109 0.174 0.149 0.159 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.527 0.492 0.575 0.602 0.697 0.499 0.617
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 1.623 1.472 1.131 0.873 0.802 0.785 0.713 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.035 0.086 0.174 0.052 0.027 0.121 0.083 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.037 0.053 0.061 0.088 0.114 0.046 0.038 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.009 0.005 0.003 0.007 0.004 0.003 0.004 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.004 0.015 0.006 0.010 0.011 0.015 0.011 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.047 0.059 0.038 0.044 0.035 0.037 0.029 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.152 0.111 0.060 0.046 0.043 0.055 0.094 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.006 0.006 0.005 0.004 0.005 0.011 0.008 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.048 0.028 0.037 0.138 0.041 0.050 0.056 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.003 0.000 0.017 0.005 0.005 0.004 0.004
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.020 0.002 0.041 0.146 0.227 0.010 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.505 0.673 0.605 0.471 0.477 0.468 0.455 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.127 0.173 0.157 0.149 0.173 0.183 0.104 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.295 0.414 0.360 0.331 0.281 0.290 0.313 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.284 0.299 0.195 0.143 0.086 0.138 0.150

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.150 0.218 0.188 0.088 0.089 0.085 0.129 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.328 0.466 0.336 0.282 0.249 0.245 0.227 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.051 0.159 0.298 0.300 0.256 0.235 0.346 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.025 0.079 0.160 0.129 0.099 0.115 0.124 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.318 0.542 0.724 1.175 1.283 1.203 1.263 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.181 0.317 0.396 0.516 0.444 0.493 0.563 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.068 0.130 0.114 0.129 0.147 0.174 0.217 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.036 0.123 0.108 0.092 0.084 0.042 0.070 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.001 0.010 0.009 0.005 0.003 0.013 0.022 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.010 0.035 0.055 0.038 0.034 0.038 0.065
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.156 0.314 0.274 0.228 0.294 0.200 0.172 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.083 0.096 0.081 0.076 0.081 0.074 0.075 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.057 0.077 0.073 0.045 0.045 0.043 0.041 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.046 0.058 0.055 0.044 0.029 0.053 0.058

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.080 0.126 0.119 0.113 0.098 0.082 0.117 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.222 0.318 0.304 0.315 0.322 0.218 0.195 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 1.255 1.734 2.029 2.013 2.811 2.545 2.802 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.037 0.026 0.025 0.027 0.035 0.034 0.047
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.045 0.093 0.049 0.040 0.025 0.042 0.051 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.001 0.011 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. ... ... ... ... ... ... ... . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.090 0.109 0.063 0.057 0.049 0.046 0.055

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.006 0.006 0.027 0.017 0.010 0.017 0.011 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.020 0.855 1.162 0.941 0.582 0.487 0.424 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.014 0.242 0.048 0.056 0.005 0.192 0.500 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.009 0.022 0.021 0.015 0.014 0.067 0.048 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 2.227 3.074 2.452 1.867 1.090 0.947 1.163 .االجمالي

106



Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Saudi Arabia السعودية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 193,587 201,013 115,576 203,887 103,103 63,111 106,317 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 115,240 122,895 80,298 97,289 142,327 162,444 147,402 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 40,573 29,583 22,537 27,685 24,980 28,518 25,642 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 1,018,369 1,050,211 1,102,637 1,105,598 1,167,082 1,173,586 1,091,825
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 584 627 319 406 204 471 114 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 6,512 3,911 1,613 1,712 1,363 1,248 1,726 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 176,117 128,129 64,569 52,400 64,540 58,914 56,194 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 120,456 118,571 136,041 143,907 158,157 162,276 190,483 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 30,809 25,022 31,281 45,672 49,291 38,157 29,546 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 13,920 12,371 14,544 10,494 9,225 4,598 13,857 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 9,259 8,942 8,707 6,457 6,451 6,241 10,948 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 1,563 1,377 1,480 843 1,930 1,401 1,715 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,376 2,075 2,364 2,260 1,878 3,729 3,800 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 504 560 782 132 76 482 85 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 254,971 289,241 260,832 227,678 216,429 189,470 166,479
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 45,614 44,263 109,121 101,513 87,663 78,830 91,906 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 251,064 221,391 200,704 189,799 151,971 160,813 153,879 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 18,666 14,994 11,747 21,249 15,402 27,649 41,689 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 323,664 420,086 466,979 485,522 499,313 455,746 437,297 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 307,031 352,739 405,455 448,630 464,656 388,075 350,353 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 47,540 42,149 46,783 51,599 55,701 49,644 51,753 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 191,872 175,573 197,557 209,648 211,579 160,940 138,998 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 3,310 3,622 6,238 5,985 7,965 7,281 6,964 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 739 1,713 1,931 1,193 1,989 4,179 762 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 235,437 140,474 102,824 100,588 112,079 108,499 92,740 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 386 101 8,081 1,188 14,636 237 117 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4,815 1,604 39,942 9,306 28,562 3,422 3,773 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 111,730 124,748 231,045 108,310 64,216 70,494 71,626
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 636,494 679,923 624,437 823,661 772,865 517,249 780,904 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 270,544 264,616 361,052 362,178 406,709 457,073 344,140 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 78,149 46,127 39,795 48,007 45,340 36,844 31,865 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 294,958 233,079 251,758 202,209 165,780 180,176 197,205
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 211,601 238,043 338,029 320,017 339,773 244,139 198,674 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 528,484 575,655 497,316 477,806 473,900 512,395 495,070

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 38,415 35,044 31,256 30,013 27,085 27,789 30,014 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 3,290 2,954 9,144 6,886 5,385 4,881 5,438
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 6,877 11,868 3,539 420 447 169 224 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 169,404 156,186 208,058 215,436 147,213 134,426 153,573 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 3,689,179 3,624,689 3,948,752 4,411,123 3,733,517 3,458,038 3,943,570 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 35,965 38,412 44,677 38,086 43,393 34,281 49,279 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 885 1,726 1,884 3,480 1,065 562 1,672 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 1,759 1,852 2,409 1,832 1,737 3,485 3,086
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 201 57 0 0 47 0 0 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 22,892 28,713 30,472 28,797 32,094 32,785 34,895 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 833 355 179 1,438 1,463 1,845 2,695 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0 44 247 0 29 70 29
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 5,727 5,232 8,579 3,629 3,514 6,020 11,453 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 984,345 830,567 690,309 733,415 649,731 564,599 512,646 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 12,886 17,115 19,953 14,600 18,749 17,454 10,372
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 0 0 0 0 0 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 1,061 450 597 852 629 495 364 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 1,457 1,379 4,003 1,145 7,903 4,478 2,163 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 672 102 148 248 1,200 87 175 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 24,242 31,735 37,423 31,366 19,966 14,597 18,022 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 10,623 17,115 17,285 26,441 33,996 23,653 22,892 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 23,665 20,194 18,808 15,763 27,199 21,575 35,606
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 98,810 113,096 101,770 87,388 74,710 57,736 49,102 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 1,219 592 467 456 1,699 2,967 2,707 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 6,870 5,101 6,760 9,085 6,621 5,816 4,228 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 1,494 740 487 1,473 878 576 796 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 5,636 22,625 8,496 18,682 19,896 23,389 15,939 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 69,157 74,441 47,510 44,792 42,939 37,058 28,013 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 25,651 22,011 18,988 15,605 13,106 14,363 15,238 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 4,567 4,076 4,125 4,263 4,869 10,592 7,437 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 3,104 1,392 2,492 5,700 3,028 2,943 4,413 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 89 0 419 127 0 28 93
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 64 74 2,016 7,084 11,065 418 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 158,989 174,881 167,634 156,752 175,683 185,721 179,050 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 52,587 55,519 58,833 62,197 68,333 67,828 38,347 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 127,887 130,232 139,707 136,538 129,626 137,544 161,622 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 520,948 467,595 431,131 413,307 395,802 731,202 540,828

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 577,017 422,115 534,621 362,191 348,308 293,704 414,718 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 815,783 903,055 735,576 600,823 612,133 608,297 571,370 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 13,551 21,000 25,276 58,546 48,865 19,338 85,444 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 1,592 2,204 2,975 3,783 3,145 2,906 3,459 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 367,222 415,144 428,837 425,025 464,868 456,833 516,846 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 392 4,636 1,329 788 2,477 6,953 28,941 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 2,981 7,411 2,518 2,216 4,115 5,717 12,034 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 1,165 957 1,542 1,821 1,524 1,319 512 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 83 590 1,283 451 366 848 615 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 3,794 7,233 11,218 13,251 14,213 12,846 23,086
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 53,200 53,795 61,789 69,524 77,278 62,306 71,579 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 908,784 859,800 833,158 953,653 1,010,085 910,237 832,417 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 993,328 1,051,057 1,255,596 806,008 778,167 816,760 783,002 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 5,366 10,772 10,139 13,204 8,963 9,105 7,969

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 766,744 729,697 931,146 992,742 847,003 772,619 1,083,587 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 4,606 12,756 6,554 20,409 22,147 16,714 25,912 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 1,151,549 1,516,323 2,105,519 2,252,720 2,436,141 2,179,695 2,046,960 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 92,700 50,782 75,267 91,056 113,014 121,433 186,769
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 10,166 16,850 9,082 7,495 7,097 15,818 10,104 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0 0 221 0 0 0 111 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 129,430 123,845 76,789 77,422 68,210 56,567 77,801

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 2,503 4,248 22,605 17,413 9,119 13,066 5,396 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 3,830 178,989 281,960 251,643 218,419 206,672 193,308 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 7,283 2,327 4,518 722 30 1,108 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 7,879 12,748 15,271 12,547 10,553 33,570 32,592 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 17,570,989 17,886,872 19,283,587 19,457,428 18,674,703 17,621,801 18,237,887 .االجمالي
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'01 Live animals. 628,681 389,260 491,542 459,407 494,448 391,715 161,947 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 22,300 35,636 12,591 12,912 22,845 37,787 24,547 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 155,830 157,751 185,626 220,268 157,633 139,496 147,630 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 472,998 525,525 536,650 571,049 535,395 467,206 462,407
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0 0 0 0 46 0 165 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 4,395 4,711 5,445 7,555 9,457 8,501 5,176 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 254,563 262,849 258,938 314,155 390,164 389,948 323,892 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 287,583 297,709 261,619 278,864 284,609 267,421 262,337 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 196,769 199,984 205,695 211,300 213,997 224,908 218,195 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 28,167 8,734 18,479 7,908 21,279 6,615 11,160 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 48,854 56,237 83,660 91,604 92,790 91,216 151,955 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 82,158 41,086 43,122 51,369 56,950 48,940 52,926 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 6,824 8,043 6,007 6,754 9,520 7,552 6,626 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 2,408 1,385 988 626 421 213 1,025 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 402,606 333,162 251,895 264,112 234,976 212,108 182,377
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 33,901 41,095 69,619 94,347 101,253 99,634 112,018 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 201,397 165,108 242,148 165,510 214,427 224,474 195,688 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 200,546 264,585 253,760 247,599 254,524 270,201 213,995 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 158,775 182,635 186,434 206,292 227,763 232,772 245,460 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 125,825 150,917 173,588 184,810 197,211 193,744 200,693 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 200,319 257,803 273,080 292,348 318,569 332,043 325,958 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 22,184 21,731 25,855 36,699 47,992 44,469 26,005 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 36,586 39,201 62,056 42,780 34,792 31,348 26,748 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 13,602 21,729 29,400 25,803 30,573 36,493 49,334 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 76,070 115,473 228,176 156,955 104,010 64,285 43,837 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 267,669 541,670 614,505 468,403 297,778 274,139 490,081 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 93,536 97,739 437,395 416,947 353,709 144,545 1,198,618 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 190,667 207,353 167,023 175,177 192,133 140,471 141,759
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 140,427 232,767 153,777 181,249 44,485 81,592 98,110 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 368,617 382,299 455,576 512,721 496,091 470,569 506,464 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 40,780 45,257 30,772 39,365 47,630 32,921 29,670 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 84,673 85,622 111,102 111,908 115,183 121,052 132,890
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 162,463 217,595 201,004 263,084 381,608 361,274 351,873 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 121,762 128,149 142,533 147,259 160,366 194,486 228,549

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 15,479 15,727 14,255 16,430 17,376 14,447 13,985 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 1,088 136 678 1,095 885 860 1,553
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 1,177 308 0 27 205 46 0 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 181,295 198,212 216,749 294,711 307,023 232,323 199,907 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 567,771 624,832 779,748 801,714 806,935 693,087 613,727 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 49,436 56,287 50,663 37,014 35,256 29,470 24,105 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 584 419 178 36 0 0 0 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 878 1,011 1,470 1,147 2,234 2,392 1,018
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 603 1,644 1,260 1,575 5,776 5,872 1,418 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 28,511 43,012 48,922 39,337 58,381 45,105 30,287 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 28 118 535 365 59 136 89 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 495 853 654 737 643 816 703
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 8,724 6,020 5,539 4,704 2,700 700 1,361 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 270,874 304,374 323,826 359,538 377,336 370,210 366,819 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 16,714 27,809 31,359 16,931 16,658 15,475 15,289
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 45 0 139 71 442 886 245 .الحرير
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Saudi Arabia السعودية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 2,664 3,290 2,177 1,709 1,129 1,035 539 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 10,468 5,012 4,082 5,385 6,052 3,491 788 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 31 0 27 0 0 30 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 35,199 17,487 5,419 4,479 3,990 1,502 1,341 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 3,229 2,447 5,609 7,933 5,584 3,641 2,832 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 8,526 9,384 12,341 10,373 10,518 8,216 9,883
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 59,131 72,442 68,175 117,847 119,118 69,268 70,568 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 3,022 5,022 2,076 5,818 14,506 15,729 12,743 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 360 596 3,058 4,043 2,410 3,049 4,170 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 151 201 1,024 900 1,028 9,015 8,072 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 24,366 16,254 12,811 24,806 47,317 52,885 40,717 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 73,186 84,444 58,742 101,104 120,414 105,871 116,200 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 34,014 29,091 30,898 32,324 35,771 37,490 32,380 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 13,448 10,997 4,940 4,362 7,015 5,680 3,842 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 1,629 2,113 2,516 2,634 3,083 2,984 3,025 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 31 725 0 0 191 204 286
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 993 932 539 843 269 508 462 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 101,551 129,836 150,185 165,288 161,778 148,503 140,998 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 220,941 240,111 268,063 223,003 228,704 130,449 103,577 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 192,670 130,258 236,318 188,290 147,346 131,598 86,542 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 588,898 674,224 1,253,212 1,410,158 2,012,886 1,596,245 2,180,970

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 1,558,428 1,673,603 1,791,998 1,553,174 1,136,688 745,372 720,888 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 545,240 735,562 1,034,049 1,012,498 1,027,620 747,112 699,104 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 626,344 918,511 1,361,060 975,458 686,238 565,822 600,344 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 148 61 506 175 500 1,355 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 892,106 1,237,847 1,276,722 1,178,777 1,195,824 669,614 704,849 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 2,015 4,971 13,815 2,106 4,542 716 803 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 1,422 4,518 3,145 1,970 1,740 1,154 3,439 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 5,509 3,602 3,883 2,203 1,005 2,387 1,673 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 401 0 40 40 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 5,061 5,637 8,660 8,407 7,067 5,309 3,091
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 18,362 27,079 22,194 32,782 39,302 25,693 22,514 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 345,500 447,056 567,043 523,485 629,276 486,972 547,674 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 433,842 491,894 676,221 946,501 969,889 687,967 453,129 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 5,170 2,446 9,300 10,044 5,280 10,715 16,718

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 46,651 54,900 62,688 108,157 140,701 131,890 84,479 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 275 64 1,051 205 436 1,351 1,726 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 382,531 297,241 156,913 98,278 149,060 96,657 187,163 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 11,131 22,337 29,619 43,055 56,809 71,537 97,877
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 59 160 88 733 1,007 4,241 2,021 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 27 234 152 33 29 0 0 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 184,667 223,773 298,109 350,376 325,954 261,687 224,903

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1,025 819 1,182 1,388 2,364 1,504 870 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 5,602 24,149 35,663 32,497 32,729 43,271 56,141 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 669 1,079 2,423 537 816 674 1,839 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 1,452 1,540 1,664 1,215 839 1,151 2,291 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 12,725,603 14,415,629 17,175,963 17,038,322 17,121,035 13,946,622 15,155,477 .االجمالي
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Saudi Arabia السعودية

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 99.93 99.91 99.94 99.50 99.82 99.37 99.33 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 93.43 94.43 92.08 90.91 98.16 96.22 90.88 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 56.88 54.29 71.07 35.32 26.72 22.55 9.66 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 97.56 97.65 96.92 96.95 97.58 98.00 97.45
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 100.00 94.86 100.00 100.00 100.00 92.90 10.41 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 97.50 97.43 100.00 99.94 100.00 87.15 87.26 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 97.31 96.32 99.00 99.61 99.76 91.15 90.49 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 84.47 83.23 78.98 80.37 81.26 76.76 74.19 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 96.00 86.80 91.28 91.00 92.87 87.40 84.32 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 93.34 97.12 94.30 95.73 91.42 74.63 92.22 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 89.23 66.36 82.62 94.19 98.64 66.30 85.18 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 93.87 60.82 53.55 34.72 75.57 53.53 55.27 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 92.04 95.53 81.57 84.90 86.15 81.53 74.80 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 70.59 51.66 63.73 25.83 14.15 54.84 8.67 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 80.70 93.28 94.17 92.12 90.71 84.54 80.18
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 98.89 96.97 98.04 97.94 97.69 95.01 94.56 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 77.96 69.91 78.99 76.20 75.16 68.11 66.96 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 94.88 97.65 91.59 86.50 71.68 89.52 94.30 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 96.72 96.85 96.97 97.33 97.61 95.65 94.62 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 89.66 92.84 96.38 95.74 96.83 94.68 93.66 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 96.46 94.43 92.04 90.35 89.19 80.20 80.87 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 93.87 93.22 94.37 96.08 95.98 93.59 91.71 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 63.62 60.57 42.15 31.44 34.52 28.18 23.19 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 83.13 61.64 98.57 100.00 98.66 96.45 80.89 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 93.43 83.22 80.10 76.44 75.04 80.63 66.54 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1.28 0.22 5.18 0.90 8.81 0.16 0.05 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 17.79 11.49 13.51 4.45 4.29 8.25 10.09
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 5.25 5.24 4.73 5.92 7.56 6.80 8.00 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 92.93 86.86 87.06 85.71 86.21 89.16 74.79 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 4.84 2.85 3.83 4.27 4.24 4.17 3.45 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 67.68 57.05 62.56 61.02 60.56 67.81 62.08
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 90.17 87.57 91.84 91.99 88.88 81.09 74.84 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 96.55 95.14 96.83 96.60 94.59 94.69 93.86

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 76.24 74.47 70.55 80.59 88.01 84.61 77.19 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 100.00 100.00 98.25 66.47 100.00 99.07 80.21
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 27.20 36.86 24.55 81.71 67.93 10.07 10.14 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 32.76 19.49 25.83 38.10 28.79 26.63 30.84 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 25.49 23.39 23.19 23.36 24.59 23.96 23.21 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 69.02 70.24 65.63 71.11 78.49 49.85 23.69 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.71 1.55 1.56 3.48 1.40 0.95 2.25 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 38.00 38.03 58.57 35.49 50.94 44.85 41.49
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 100.00 100.00 … 0.00 43.93 0.00 0.00 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 61.08 63.91 67.21 68.52 71.16 79.39 77.29 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 100.00 88.09 84.43 100.00 97.02 65.29 41.91 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. … 53.01 80.72 0.00 50.88 11.13 8.53
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 17.17 17.82 23.42 10.43 15.61 18.59 17.95 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 89.99 89.31 90.11 91.89 89.48 87.98 85.54 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 79.15 76.29 79.24 65.42 72.63 57.65 50.33
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. … … … … … 0.00 0.00 .الحرير
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Saudi Arabia السعودية

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 18.15 9.11 7.79 10.37 12.37 7.44 6.22 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 50.50 95.04 96.02 41.38 67.98 59.19 16.11 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 88.42 100.00 42.29 21.36 89.35 25.07 25.36 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 24.11 29.92 32.15 25.85 22.91 35.99 38.70 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 70.75 60.66 69.82 57.56 50.34 40.13 34.38 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 24.38 26.06 17.18 12.29 19.02 19.85 24.79
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 46.02 68.79 71.69 72.94 69.01 52.50 46.35 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 34.50 8.18 2.84 8.35 60.21 22.76 28.36 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 97.10 60.25 58.47 47.61 27.19 57.93 48.30 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 81.33 83.81 87.28 93.82 90.52 63.65 70.57 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 87.98 95.38 86.64 92.74 94.79 82.75 72.40 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 80.85 78.61 72.34 50.71 65.23 50.45 46.66 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 39.13 48.69 69.06 64.87 60.29 48.61 28.17 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 79.98 79.15 77.17 83.38 77.30 78.20 69.17 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 97.73 85.14 100.04 52.06 96.16 73.98 89.48 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 100.00 … 92.09 81.41 0.00 28.87 70.99
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. … 8.95 100.00 100.00 100.00 98.53 79.62 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 75.99 79.28 74.06 77.63 83.47 85.09 80.17 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 98.60 95.33 94.39 95.10 90.59 82.12 75.38 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 65.99 58.49 59.74 56.44 64.19 64.37 68.05 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 50.45 50.11 53.69 50.78 65.43 71.78 57.85

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 70.56 66.68 72.27 85.32 89.11 85.31 75.74 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 80.26 81.60 85.73 70.74 78.46 79.03 78.23 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 17.77 12.78 5.36 10.21 10.56 4.76 15.04 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 17.90 13.59 5.97 7.76 10.49 8.53 8.74 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 72.46 69.68 41.30 20.97 22.96 24.01 24.12 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 3.09 28.08 5.02 1.89 8.15 18.48 67.00 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 33.93 58.39 16.55 11.51 21.24 24.36 35.74 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 47.47 16.50 20.50 20.21 23.45 42.11 9.62 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 44.15 52.54 88.24 43.20 73.94 36.35 15.15 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 69.79 49.20 39.05 57.20 66.94 52.85 53.50
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 60.75 38.07 42.84 51.82 44.31 50.56 63.43 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 56.29 58.13 56.19 59.43 58.85 58.17 51.17 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 85.36 79.58 80.48 77.17 72.78 76.71 74.07 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 42.58 78.14 71.22 93.89 87.75 53.49 42.96

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 77.20 67.93 72.96 69.54 66.58 70.15 66.04 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 1.09 2.35 1.20 3.46 3.29 3.37 5.47 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 95.95 98.16 94.00 99.94 98.73 92.16 92.09 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 56.67 50.35 64.59 65.11 60.52 65.68 70.96
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 62.98 62.63 50.51 40.00 55.40 71.96 35.76 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.00 … 100.00 … … 0.00 15.33 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 79.07 77.22 71.07 70.98 71.09 59.05 63.71

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 35.92 68.14 74.44 90.71 88.59 72.02 46.41 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 77.26 92.73 93.15 92.75 91.57 95.66 95.38 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.00 21.02 26.67 35.81 58.65 0.07 0.89 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 18.49 21.91 28.49 28.42 23.87 14.06 20.17 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 4.83 4.62 5.14 5.69 9.27 9.85 8.29 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Sudan السودان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 299,874 410,476 475,115 560,984 643,246 516,461 607,223 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 327,801 325,664 607,937 563,371 935,450 691,929 675,794 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
423 702 4,622 5,159 6,045 25,278 63,112 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
8,156 47,586 137,667 171,442 98,116 91,885 86,744

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 7,418,845 260,343 5,160,003 6,561,599 3,004,546 421,964 662,835 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   9,999 76,916 3,076 1,795 10,411 1,424 1,717 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
926 1,334 9,748 14,181 3,093 4,994 5,770 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
31,480 37,181 28,316 20,242 33,174 13,486 16,083 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
165 2,803 31,959 24,270 513 13,246 22,088

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
521 278 1,872 1,398 100,774 1,819 2,490

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   26,024 21,076 67,067 37,077 39,689 44,313 105,541 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
147 0 24 82 139 52 48

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
49 251 1,316 230 45 48 15

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
828,198 2,171,785 1,908,644 1,932,563 685,844 1,781,018 3,665

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
23,819 20,958 60,436 112,418 23,644 30,076 43,053

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
2,946 1,611 54,395 22,298 751 4,878 3,844

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
1,637 4,303 26,061 3,437 1,703 1,901 2,819 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
207 431 1,520 468 68 644 388

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
0 0 3,720 … 0 … … .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          220 115 2,573 927 242 868 854 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
0 0 333 126 0 4,906 1 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 284 65 3,417 2,303 22 2,490 2,092 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 8,981,721 3,383,878 8,589,821 10,036,370 5,587,515 3,653,680 2,306,176 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Sudan السودان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 279,119 371,751 457,685 535,030 501,847 492,743 591,072 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 18,914 38,545 15,050 23,901 140,158 21,606 12,690 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 1,630 169 1,732 1,508 995 1,523 1,944 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 15 9 295 188 37 17 66
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 196 2 353 357 209 572 1,451 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0 2 139 762 27 95 3 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 8,331 9,112 1,453 20,200 15,393 93,662 53,815 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 2,116 4,132 10,167 13,668 1,852 15,490 12,820 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 374 145 70 336 181 94 27 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 11,416 14,615 11,595 2,294 122 7,907 45,201 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 39 379 543 12 13 152 135 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 234,723 229,622 465,568 415,379 916,452 442,547 451,233 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 69,774 67,328 117,761 110,312 988 131,073 111,976 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 1,028 329 641 408 422 909 584 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 423 702 4,622 5,159 6,045 25,278 63,112
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0 15 170 8 66 3 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 4,099 39,271 77,934 122,781 90,087 65,392 24,669 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 4 4 3 11 80 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 12 1,179 90 16 121 27 1 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 101 1,349 42 96 3,706 388 595 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 102 988 750 699 1,020 711 451 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 2 42 32,098 19,650 2,607 10,683 21,837 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 3,830 4,382 26,501 27,950 489 14,445 39,151 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 6 356 82 239 9 159 37 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 112 307 319 156 262 147 167 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 12,145 3,886 16,944 24,618 3,785 644 2,295 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 7,406,588 256,150 5,142,740 6,536,825 3,000,499 421,173 660,373 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 6 36 91 74 902 17 1
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 9,276 76,122 187 8,764 59 8 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 82 5 802 261 73 44 99 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0 5 361 55 0 236 151 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0 0 88 108 34 104 101
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 48 733 798 361 195 543 537 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0 7 678 662 421 288 380

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0 6 1 14 2 37 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 0 … … 0 70 …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0 0 34 1 0 2 … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 587 2 223 72 20 24 440 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 608 1,322 6,928 7,174 3,093 4,904 5,765 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 318 12 2,820 7,007 0 90 5 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 31,475 37,180 28,256 20,178 33,173 13,485 16,064 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0 1 58 6 1 1 19
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 5 0 2 58 0 … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 165 2,803 31,956 24,262 513 13,242 22,088 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0 0 1 3 0 … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0 0 2 5 0 4 …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 145 94 684 1,066 606 766 1,316 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 362 110 1,096 184 2,148 881 1,038 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 14 74 92 148 98,020 172 136
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 … 1 0 … … .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Sudan السودان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 0 … … 0 … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 26,007 21,071 63,878 36,592 39,423 43,673 104,606 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 0 … … 0 … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0 0 1 … 60 … 112 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0 0 … … 0 1 173 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 16 0 265 348 183 415 395
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0 0 20 1 0 1 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0 0 … 1 0 … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0 0 … 1 0 … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0 0 … … 0 … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0 0 1,148 17 0 19 2 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 1 3 313 15 7 140 28 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0 2 1,442 101 16 64 225 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0 0 6 3 9 2 10 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0 0 2 10 0 9 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 0 16 69 130 41 38
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 147 0 … … 0 … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 4 179 949 3 0 5 1 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0 0 224 125 6 35 9 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 45 72 143 102 39 8 5 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 828,198 2,171,785 1,908,644 1,932,563 685,844 1,781,018 3,665

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 5,946 2,399 3,219 1,067 1,426 189 3,485 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 81 333 909 702 253 331 50 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 13,867 14,146 45,838 99,286 10,048 14,153 18,807 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 0 17 0 2 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 2,772 2,143 6,271 3,976 2,634 3,339 4,609 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 1,150 1,357 2,302 7,208 8,848 11,837 15,790 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0 69 191 103 433 137 277 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 … … 0 … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 25 … 0 … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 2 153 1,642 46 1 51 27
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 1 358 22 30 1 39 6 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 901 1,404 5,038 4,400 78 2,421 2,160 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 2,045 207 49,357 17,898 673 2,457 1,684 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 113 0 609 1,890 0 158 17

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 588 1,012 12,256 854 307 1,165 729 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 936 3,291 6,101 536 1,396 578 1,879 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0 0 7,095 157 0 … 194 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 207 431 1,456 464 67 641 387
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0 0 2 4 1 3 … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0 0 62 … 0 … 1 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 0 3,720 … 0 … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 208 94 2,421 791 225 854 778

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0 0 34 5 0 5 55 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 12 21 118 131 17 9 21 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 0 333 126 0 4,906 1 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 284 65 3,417 2,303 22 2,490 2,092 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 8,981,721 3,383,878 8,589,821 10,036,370 5,587,515 3,653,680 2,306,176 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Sudan السودان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 84,960 120,248 181,853 121,559 170,905 102,989 116,133 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 886,845 531,349 1,228,980 1,276,261 514,512 822,179 980,737 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
112,025 35,653 69,534 137,401 237,789 76,472 151,353 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
646,784 650,606 825,362 702,543 820,465 710,755 611,384

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 1,295,124 745,024 227,326 160,716 233,290 78,644 67,656 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   831,500 608,611 873,028 975,062 943,089 877,215 822,944 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
590,681 405,436 574,303 609,171 528,885 592,073 558,129 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
11,899 8,397 57,484 35,074 11,772 36,878 41,618 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
59,568 46,179 64,631 61,294 61,700 46,002 65,557

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
223,902 168,431 162,728 120,409 147,549 131,154 155,933

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   339,644 294,467 571,255 570,275 488,469 602,692 611,370 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
72,265 60,999 177,817 200,376 89,027 163,262 141,294

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
108,866 89,681 227,767 162,293 144,381 169,947 141,224

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
1,703 1,502 5,628 28,382 3,276 85,867 6,281

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
798,100 605,200 753,037 634,866 621,214 552,529 570,371

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
1,853,342 1,211,629 1,523,405 1,475,650 1,360,756 1,366,442 1,335,007

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
1,282,841 789,601 699,130 877,121 1,755,426 540,519 677,326 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
112,854 70,028 133,154 125,357 98,913 115,181 123,985

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
55,613 15,308 10,730 4,656 72,998 1,596 5,245 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          150,331 90,721 262,762 145,849 104,392 161,880 183,085 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
412 252 182 62 54 228 269 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 27,003 31,321 52,097 35,767 4,573 71,992 147,180 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 9,546,262 6,580,643 8,682,193 8,460,144 8,413,435 7,306,496 7,514,081 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Sudan السودان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 1,924 42,892 20,872 12,598 3,507 3,675 9,616 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 471 1,390 17,127 11,382 4,313 6,235 7,064 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 5,149 1,979 3,670 3,187 2,359 2,223 406 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 77,243 73,738 139,934 94,219 160,399 90,760 98,501
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 173 249 250 173 327 96 546 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 834 137 157 342 145 546 151 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 68,328 65,075 116,141 124,918 131,180 105,178 117,858 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 26,662 21,180 38,280 23,952 31,228 25,351 11,532 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 95,720 79,631 179,938 122,670 100,421 146,474 170,805 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 631,727 328,919 800,784 888,253 32,332 346,030 553,634 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 40,911 7,044 66,323 94,025 201,687 172,854 97,467 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 21,646 28,765 22,249 19,506 16,562 22,534 27,818 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,017 585 3,582 2,234 953 2,878 1,018 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0 13 1,526 361 4 334 454 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 112,025 35,653 69,534 137,401 237,789 76,472 151,353
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 11,320 7,304 5,547 4,112 4,111 5,077 4,601 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 431,265 460,691 553,208 427,972 563,923 466,168 386,550 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 3,656 3,687 9,092 9,989 5,805 31,534 12,125 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 7,126 3,540 32,382 39,590 10,053 21,549 28,739 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 34,463 26,755 37,088 43,154 43,110 39,016 32,456 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 106,797 93,510 82,338 87,195 126,424 89,449 82,465 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 3,721 1,118 48,981 42,243 1,324 6,295 14,785 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 16,229 21,695 32,391 30,496 37,366 35,410 35,004 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 32,207 32,306 24,335 17,792 28,349 16,257 14,659 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 25,336 9,886 34,247 28,354 10,857 11,395 14,642 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 842 767 299 147 12 66 135 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 1,268,946 734,371 192,780 132,215 222,421 67,183 52,879 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 56,838 44,793 48,589 43,526 53,972 43,020 51,401
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 93,803 66,096 59,606 64,914 65,655 42,055 50,402 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 292,534 304,757 382,450 439,281 501,780 408,380 431,846 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 93,424 35,593 59,086 103,178 87,313 111,457 28,988 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 19,224 17,405 38,684 37,184 23,514 38,364 34,916
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 45,241 36,103 95,448 92,766 44,314 80,189 69,350 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 30,593 32,100 58,989 58,583 45,373 53,607 42,563

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 40,459 7,169 21,025 22,273 10,928 16,447 21,456 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 18,064 8,463 14,353 9,960 20,704 7,565 5,627
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 1,287 1,498 9,156 7,115 1,150 2,493 2,339 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 140,033 54,634 85,642 96,282 88,386 73,638 84,056 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 478,473 301,385 303,744 431,703 392,161 442,674 407,195 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 112,208 104,051 270,559 177,468 136,724 149,399 150,934 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 282 93 1,463 10 39 3 101 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 11,524 8,286 55,992 35,064 11,680 36,875 41,460
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 93 18 29 53 57 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 55,248 44,092 63,614 60,414 54,154 45,259 65,068 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 97 70 400 771 137 489 373 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 4,223 2,017 617 109 7,409 254 116
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 278 69 36 591 23 216 126 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 181,242 121,777 132,502 104,657 137,528 102,448 120,246 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 42,382 46,585 30,190 15,161 9,998 28,490 35,561
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 4 33 1,038 742 5 101 66 .الحرير
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
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Sudan السودان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 7 6 465 157 0 522 159 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 3,568 1,400 40,344 40,565 4,700 54,482 51,756 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 933 67 87 116 129 236 140 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 14,212 4,816 37,379 41,213 3,870 45,096 55,567 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 68,042 50,916 59,494 54,045 90,250 47,022 51,874 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 18,165 10,976 5,392 6,235 11,118 4,658 5,105
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 3,548 3,239 6,006 6,438 4,069 8,673 6,362 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 9,531 11,911 13,206 12,436 28,386 10,196 8,640 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 1,912 1,850 10,866 22,587 3,805 14,561 12,018 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 225 239 2,529 4,010 4 5,305 5,787 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 2,767 961 118,514 105,090 4,410 123,541 140,194 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 105,730 84,341 133,075 151,745 166,339 184,782 182,809 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 111,000 123,712 142,860 124,896 171,384 103,517 90,893 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 69,254 59,778 170,567 193,831 86,551 158,502 134,567 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 1,634 469 3,472 4,099 1,337 2,361 3,588 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 337 235 831 410 280 489 930
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 1,040 517 2,947 2,036 859 1,910 2,209 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 17,309 12,998 33,097 30,678 16,553 38,693 19,162 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 49,978 42,061 93,757 50,120 59,950 67,188 58,437 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 41,579 34,622 100,913 81,495 67,878 64,066 63,625 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 1,703 1,502 5,628 28,382 3,276 85,867 6,281

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 433,657 374,969 310,118 221,996 273,620 238,822 255,773 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 237,147 135,311 284,430 271,941 231,394 174,624 194,110 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 20,689 13,286 12,629 13,677 14,472 14,792 11,527 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 169 5 506 777 19 346 221 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 62,141 40,266 59,292 56,625 56,810 62,716 43,659 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 128 259 162 394 20 25 30 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 190 327 759 4,141 1,078 5,560 1,677 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 63 17 23 744 4 78 138 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 156 44 194 114 34 199 163 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 21,765 18,368 42,742 34,137 18,212 26,296 27,856
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 21,995 22,348 42,182 30,320 25,551 29,071 35,217 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 1,132,667 787,068 954,856 982,826 891,099 813,221 850,078 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 720,675 424,561 568,549 492,824 469,657 553,221 484,929 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 15,041 22,650 18,326 34,187 48,636 2,402 36,490

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 1,115,719 705,963 643,378 822,499 1,030,931 527,190 625,354 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 135,142 50,644 33,795 12,380 670,921 8,445 9,109 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 16,939 10,344 3,631 8,055 4,938 2,482 6,373 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 110,796 68,382 127,734 121,808 97,134 111,585 120,216
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 1,716 1,581 4,387 2,793 1,687 3,124 3,508 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 342 65 1,033 756 92 472 261 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 55,613 15,308 10,730 4,656 72,998 1,596 5,245 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 107,513 48,540 209,919 94,111 65,168 110,730 116,612

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 10,925 10,447 11,369 8,900 6,952 10,373 21,313 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 31,893 31,734 41,474 42,838 32,272 40,777 45,160 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 412 252 182 62 54 228 269 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 27,003 31,321 52,097 35,767 4,573 71,992 147,180 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 9,546,262 6,580,643 8,682,193 8,460,144 8,413,435 7,306,496 7,514,081 .االجمالي
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Sudan السودان

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 27.793 78.000 43.364 45.609 74.213 109.408 197.620 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.343 1.593 0.272 0.369 3.932 0.899 0.791 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.040 0.009 0.037 0.028 0.034 0.075 0.142 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.000 0.001 0.007 0.004 0.001 0.001 0.006
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.048 0.001 0.087 0.072 0.072 0.283 1.105 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.000 0.014 0.064 0.004 0.022 0.001 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.301 0.681 0.045 0.584 0.867 7.304 6.573 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.053 0.224 0.235 0.282 0.068 0.806 0.999 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.020 0.017 0.003 0.012 0.012 0.011 0.004 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.194 0.686 0.241 0.035 0.003 0.331 3.096 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.004 0.100 0.067 0.001 0.002 0.041 0.056 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 6.518 14.261 12.008 9.101 32.167 22.682 36.754 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 24.922 51.468 36.429 25.033 0.255 72.736 105.157 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 2.735 1.755 1.231 0.760 1.864 5.736 5.412 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.008 0.039 0.100 0.084 0.187 1.321 5.349
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.000 0.002 0.008 0.000 0.005 0.000 0.000 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.223 4.163 3.050 4.108 5.626 6.523 4.320 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.009 0.000 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.000 0.096 0.003 0.001 0.007 0.002 0.000 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.004 0.109 0.002 0.003 0.214 0.033 0.079 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.004 0.083 0.028 0.023 0.059 0.058 0.055 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.000 0.002 0.647 0.338 0.080 0.488 1.584 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.129 0.312 0.828 0.773 0.022 0.924 3.892 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.000 0.038 0.004 0.011 0.001 0.018 0.007 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.004 0.034 0.014 0.006 0.019 0.017 0.029 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.150 0.121 0.154 0.173 0.053 0.014 0.081 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4.666 0.529 3.877 3.634 2.949 0.665 1.780 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.000 0.002 0.001 0.001 0.023 0.001 0.000
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.045 0.905 0.000 0.001 0.065 0.001 0.000 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.000 0.000 0.003 0.001 0.001 0.000 0.002 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.000 0.000 0.012 0.001 0.000 0.018 0.019 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.000 0.000 0.002 0.002 0.001 0.007 0.010
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.001 0.034 0.016 0.006 0.006 0.025 0.037 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.000 0.001 0.025 0.022 0.025 0.026 0.052

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.007 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.000 … … 0.000 0.078 …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.001 … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.007 0.000 0.003 0.001 0.000 0.001 0.019 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.002 0.012 0.025 0.023 0.018 0.042 0.076 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.004 0.000 0.029 0.055 0.000 0.002 0.000 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1.926 6.502 1.642 1.114 3.418 1.953 3.602 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.002
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.001 0.000 0.000 0.010 0.000 … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.002 0.112 0.526 0.362 0.014 0.514 1.279 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.000 0.000 0.001 0.003 0.000 … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.000 0.002 0.004 0.000 0.008 …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.006 0.011 0.027 0.038 0.045 0.087 0.236 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.004 0.003 0.011 0.002 0.042 0.026 0.049 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.001 0.006 0.004 0.005 7.178 0.019 0.022
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 … 0.001 0.000 … … .الحرير
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Sudan السودان

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.000 0.000 … … 0.000 … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.873 1.800 1.920 0.931 1.934 3.156 13.356 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 … … 0.000 … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.000 0.000 … 0.004 … 0.018 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 … … 0.000 0.000 0.033 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.001 0.000 0.023 0.027 0.027 0.090 0.127
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.000 0.000 … 0.000 0.000 … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 … 0.000 0.000 … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.000 … … 0.000 … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.003 0.001 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.000 0.000 0.052 0.003 0.001 0.005 0.028 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.000 0.000 0.001 0.002 0.000 0.005 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.000 0.009 0.034 0.121 0.057 0.078
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.067 0.000 … … 0.000 … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.000 0.020 0.044 0.000 0.000 0.001 0.000 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.000 0.000 0.010 0.005 0.000 0.004 0.001 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.001 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 3.978 24.389 7.641 5.487 2.890 10.627 0.042

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.020 0.032 0.015 0.004 0.011 0.002 0.069 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.000 0.005 0.006 0.004 0.003 0.005 0.001 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.167 0.484 0.505 0.966 0.192 0.444 0.991 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.030 0.069 0.075 0.041 0.055 0.106 0.219 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.308 0.950 0.611 1.615 4.232 8.143 17.034 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.000 0.026 0.024 0.012 0.098 0.053 0.146 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 … … 0.000 … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 0.003 … 0.000 … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.000 0.013 0.056 0.001 0.000 0.004 0.003
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.000 0.030 0.001 0.001 0.000 0.003 0.001 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.001 0.003 0.005 0.004 0.000 0.006 0.008 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.002 0.000 0.044 0.015 0.001 0.005 0.006 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.005 0.000 0.032 0.079 0.000 0.020 0.003

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.001 0.004 0.020 0.001 0.001 0.004 0.004 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.008 0.056 0.048 0.004 0.016 0.009 0.048 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.000 0.000 0.071 0.001 0.000 … 0.011 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.001 0.004 0.005 0.002 0.000 0.006 0.006
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 0.000 0.019 … 0.000 … 0.001 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.000 0.000 0.516 … 0.000 … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.002 0.002 0.025 0.007 0.004 0.019 0.026

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.005 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.001 0.003 0.008 0.008 0.001 0.001 0.003 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.000 0.033 0.011 0.000 1.022 0.000 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.001 0.001 0.020 0.013 0.000 0.039 0.046 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 7 9 9 8 11 12 16 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Sudan السودان

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 1.605 2.183 2.373 2.539 2.234 2.118 2.439 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.020 0.044 0.016 0.021 0.125 0.018 0.010 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.002 0.000 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.003 0.000 0.005 0.004 0.002 0.006 0.014 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.000 0.001 0.004 0.000 0.000 0.000 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.016 0.018 0.003 0.032 0.025 0.136 0.078 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.003 0.005 0.012 0.014 0.002 0.014 0.011 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.010 0.017 0.013 0.002 0.000 0.006 0.035 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.000 0.003 0.004 0.000 0.000 0.001 0.001 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.315 0.361 0.633 0.462 0.928 0.421 0.412 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1.396 1.459 2.245 1.544 0.010 1.580 1.418 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.121 0.040 0.070 0.035 0.040 0.083 0.051 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.000 0.001 0.006 0.005 0.006 0.025 0.064
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.012 0.111 0.172 0.213 0.166 0.125 0.050 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.000 0.003 0.000 0.000 0.007 0.001 0.001 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.000 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.000 0.000 0.037 0.019 0.002 0.010 0.019 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.006 0.008 0.044 0.040 0.001 0.017 0.045 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.006 0.003 0.007 0.008 0.001 0.000 0.001 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.256 0.014 0.214 0.199 0.088 0.013 0.021 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.002 0.023 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.000 ... ... 0.000 0.001 ...
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.000 0.000 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.112 0.189 0.107 0.064 0.110 0.040 0.045 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 ... ... .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.000 0.003 0.028 0.019 0.000 0.010 0.015 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ... .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001 0.002 0.003 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.231 0.000 0.000
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 ... 0.000 0.000 ... ... .الحرير

121



Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Sudan السودان

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.000 0.000 ... ... 0.000 ... ... .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.051 0.053 0.119 0.053 0.064 0.070 0.183 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 ... ... 0.000 ... ... .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.000 0.000 ... 0.000 ... 0.000 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 ... ... 0.000 0.000 0.000 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.000 0.000 ... 0.000 0.000 ... ... .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 ... 0.000 0.000 ... ... .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.000 ... ... 0.000 ... ... .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.000 0.001 0.002 0.005 0.001 0.001
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.004 0.000 ... ... 0.000 ... ... .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.000 0.001 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.228 0.696 0.464 0.340 0.098 0.242 0.001

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.009 0.014 0.029 0.052 0.006 0.008 0.011 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.002 0.002 0.004 0.002 0.002 0.002 0.003 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.016 0.026 0.034 0.089 0.129 0.155 0.206 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.000 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.002 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 ... ... 0.000 ... ... .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 0.000 ... 0.000 ... ... .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.000 0.000 0.002 0.006 0.000 0.000 0.000

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.000 0.002 0.003 0.000 0.001 0.000 0.001 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 ... 0.000 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 0.000 0.001 ... 0.000 ... 0.000 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.000 0.000 0.037 ... 0.000 ... ... . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.020 0.000 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.055 0.027 0.056 0.055 0.030 0.019 0.012 .االجمالي
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Sudan السودان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 231,594 36,307 … … 501,091 … … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 18,895 29,120 … … 139,544 … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 1,607 157 … … 268 … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0 8 … … 15 … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 2 0 … … 2 … … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0 2 … … 27 … … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 5,040 5,881 … … 5,847 … … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 1,873 3,825 … … 1,555 … … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 327 76 … … 162 … … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 5,638 114 … … 22 … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 39 379 … … 0 … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 126,848 104,869 … … 548,291 … … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,061 980 … … 217 … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 1,012 234 … … 328 … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 90 186 … … 498 … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0 0 … … 66 … … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0 0 … … 95 … … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0 4 … … 0 … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 12 182 … … 2 … … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 14 780 … … 3,197 … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0 3 … … 4 … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0 9 … … 31 … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 3,434 2,852 … … 293 … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 6 1 … … 9 … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 27 139 … … 114 … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 527 234 … … 207 … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 229,514 88 … … 0 … … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0 9 … … 56 … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0 69,811 … … 1 … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 49 5 … … 4 … … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0 0 … … 0 … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0 0 … … 0 … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 48 13 … … 95 … … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0 0 … … 8 … …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0 0 … … 0 … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 0 … … 0 … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0 0 … … 0 … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 482 0 … … 1 … … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 85 23 … … 18 … … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0 0 … … 0 … … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 19,105 25,351 … … 20,342 … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0 1 … … 1 … …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 … … 0 … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 130 2,397 … … 495 … … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0 0 … … 0 … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0 0 … … 0 … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 87 31 … … 583 … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 30 90 … … 78 … … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 1 72 … … 98,020 … …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 … … 0 … … .الحرير
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Sudan السودان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 0 … … 0 … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 6,701 0 … … 12,594 … … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 0 … … 0 … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0 0 … … 0 … … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0 0 … … 0 … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 16 0 … … 0 … …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0 0 … … 0 … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0 0 … … 0 … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0 0 … … 0 … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0 0 … … 0 … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0 0 … … 0 … … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 1 0 … … 1 … … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0 0 … … 0 … … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0 0 … … 0 … … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0 0 … … 0 … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 0 … … 0 … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 0 … … 0 … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0 3 … … 0 … … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0 0 … … 0 … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 45 72 … … 39 … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 771,781 1,595,169 … … 646,460 … …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 755 145 … … 29 … … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0 14 … … 1 … … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 1,909 2,633 … … 4,669 … … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 0 … … 0 … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 443 383 … … 704 … … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 82 67 … … 6,403 … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0 39 … … 71 … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 … … 0 … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 … … 0 … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0 151 … … 1 … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0 0 … … 1 … … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 379 232 … … 6 … … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 381 83 … … 205 … … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 104 0 … … 0 … …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 184 5 … … 130 … … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 17 2 … … 0 … … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0 0 … … 0 … … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 37 24 … … 25 … …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0 0 … … 1 … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0 0 … … 0 … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 0 … … 0 … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 70 4 … … 14 … …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0 0 … … 0 … … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 7 21 … … 17 … … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 0 … … 0 … … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 65 8 … … 10 … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 1,430,554 1,883,288 … … 1,992,968 … … .االجمالي
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
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Sudan السودان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 1,649 746 … … 173 … … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 387 122 … … 202 … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 2,997 1,095 … … 1,759 … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 8,927 3,983 … … 12,141 … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 162 129 … … 88 … … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 809 96 … … 52 … … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 7,268 4,841 … … 7,361 … … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 15,283 14,969 … … 20,666 … … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 2,561 3,019 … … 1,280 … … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 4,737 3,594 … … 10,182 … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 4,203 1,047 … … 13,759 … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 3,113 5,337 … … 3,921 … … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 335 222 … … 467 … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0 1 … … 2 … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 7,733 6,733 … … 8,021 … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 1,167 1,058 … … 2,498 … … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 72,727 38,411 … … 46,585 … … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 1,343 927 … … 1,083 … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 5,635 1,995 … … 7,350 … … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 11,600 7,685 … … 14,488 … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 25,883 17,956 … … 36,923 … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 1,439 441 … … 488 … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 786 474 … … 3,321 … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 238 750 … … 322 … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 13,435 4,371 … … 3,579 … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0 16 … … 2 … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 707,718 533,849 … … 158,680 … … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 15,428 10,221 … … 11,149 … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 25,833 11,093 … … 10,743 … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 139,251 131,822 … … 196,210 … … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 73,595 22,617 … … 79,944 … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 6,750 5,037 … … 8,275 … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 20,068 16,561 … … 17,543 … … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 14,391 24,522 … … 31,342 … …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 2,109 1,697 … … 2,248 … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 591 8 … … 102 … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 204 266 … … 578 … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 25,470 17,042 … … 22,843 … … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 375,415 221,576 … … 293,836 … … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 6,477 4,429 … … 8,530 … … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 28 83 … … 20 … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 521 348 … … 617 … …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 51 18 … … 52 … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 1,681 1,689 … … 3,273 … … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 65 24 … … 78 … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 4,018 2,004 … … 7,382 … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 101 0 … … 20 … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 44,887 34,579 … … 30,090 … … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 31,929 10,034 … … 7,133 … …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 1 28 … … 3 … … .الحرير
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Sudan السودان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 3 0 … … 0 … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 1,108 456 … … 313 … … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 67 47 … … 36 … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 590 476 … … 514 … … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 20,121 9,823 … … 7,103 … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 10,539 3,845 … … 5,795 … …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 2,069 2,018 … … 1,788 … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 1,991 1,275 … … 1,971 … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 448 193 … … 277 … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 66 82 … … 4 … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 199 72 … … 162 … … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 15,924 10,757 … … 16,319 … … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 21,537 18,049 … … 27,942 … … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 4,724 4,160 … … 3,522 … … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 160 41 … … 45 … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 31 53 … … 51 … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 99 68 … … 44 … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 4,707 3,309 … … 4,910 … … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 14,310 13,666 … … 30,132 … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 20,093 18,252 … … 36,226 … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 94 79 … … 1,471 … …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 62,177 66,157 … … 30,274 … … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 39,814 22,009 … … 28,546 … … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 17,354 11,192 … … 8,566 … … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 3 1 … … 1 … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 33,848 22,552 … … 30,384 … … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 3 4 … … 2 … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 110 86 … … 209 … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 7 17 … … 4 … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 46 0 … … 10 … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 4,846 3,111 … … 5,427 … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 5,629 4,296 … … 6,471 … … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 166,824 100,893 … … 102,874 … … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 248,308 54,885 … … 80,777 … … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 946 179 … … 1,004 … …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 42,374 30,541 … … 53,581 … … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 17,941 8,831 … … 605,427 … … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 1,422 9,606 … … 1,383 … … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 18,513 10,284 … … 15,343 … …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 219 197 … … 90 … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 42 49 … … 60 … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 474 77 … … 584 … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 37,416 20,633 … … 16,183 … …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1,436 5,541 … … 861 … … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 4,558 11,935 … … 6,423 … … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 28 35 … … 7 … … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 15,139 2,274 … … 1,991 … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 2,529,356 1,641,671 … … 2,222,511 … … .االجمالي
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Sudan السودان

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 82.97 9.77 … … 99.85 … … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 99.90 75.55 … … 99.56 … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 98.59 92.90 … … 26.93 … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.00 88.89 … … 40.54 … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 1.02 0.00 … … 0.96 … … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. … 100.00 … … 100.00 … … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 60.50 64.54 … … 37.98 … … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 88.52 92.57 … … 83.96 … … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 87.43 52.41 … … 89.50 … … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 49.39 0.78 … … 18.03 … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 100.00 100.00 … … 0.00 … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 54.04 45.67 … … 59.83 … … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1.52 1.46 … … 21.96 … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 98.44 71.12 … … 77.73 … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 21.28 26.50 … … 8.24 … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. … 0.00 … … 100.00 … … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.00 0.00 … … 0.11 … … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.00 100.00 … … 0.00 … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 100.00 15.44 … … 1.65 … … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 13.86 57.82 … … 86.27 … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.00 0.30 … … 0.39 … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.00 21.43 … … 1.19 … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 89.66 65.08 … … 59.92 … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 100.00 0.28 … … 100.00 … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 24.11 45.28 … … 43.51 … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 4.34 6.02 … … 5.47 … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 3.10 0.03 … … 0.00 … … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.00 25.00 … … 6.21 … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.00 91.71 … … 0.01 … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 59.76 100.00 … … 5.48 … … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. … 0.00 … … … … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. … … … … 0.00 … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 100.00 1.77 … … 48.72 … … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. … 0.00 … … 1.90 … …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. … 0.00 … … 0.00 … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. … … … … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. … … … … … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 82.11 0.00 … … 5.00 … … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 13.98 1.74 … … 0.58 … … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.00 0.00 … … … … … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 60.70 68.18 … … 61.32 … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. … 100.00 … … 100.00 … …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.00 … … … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 78.79 85.52 … … 96.49 … … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. … … … … … … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 60.00 32.98 … … 96.20 … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 8.29 81.82 … … 3.63 … … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 7.14 97.30 … … 100.00 … …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. … … … … … … … .الحرير
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Sudan السودان

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. … … … … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 25.77 0.00 … … 31.95 … … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. … … … … … … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. … … … … 0.00 … … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. … … … … … … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 100.00 … … … 0.00 … …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. … … … … … … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. … … … … … … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. … … … … … … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. … … … … … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. … … … … … … … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 100.00 0.00 … … 14.29 … … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. … 0.00 … … 0.00 … … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. … … … … 0.00 … … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. … … … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. … … … … 0.00 … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.00 … … … … … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.00 1.68 … … … … … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. … … … … 0.00 … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 100.00 100.00 … … 100.00 … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 93.19 73.45 … … 94.26 … …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 12.70 6.04 … … 2.03 … … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.00 4.20 … … 0.40 … … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 13.77 18.61 … … 46.47 … … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 15.98 17.87 … … 26.73 … … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 7.13 4.94 … … 72.37 … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. … 56.52 … … 16.40 … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. … … … … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.00 98.69 … … 100.00 … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.00 0.00 … … 100.00 … … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 42.06 16.52 … … 7.69 … … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 18.63 40.10 … … 30.46 … … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 92.04 … … … … … …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 31.29 0.49 … … 42.35 … … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 1.82 0.06 … … 0.00 … … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. … … … … … … … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 17.87 5.57 … … 37.31 … …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. … … … … 100.00 … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. … … … … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 33.65 4.26 … … 6.22 … …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. … … … … … … … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 58.33 100.00 … … 100.00 … … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. … … … … … … … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 22.89 12.31 … … 45.45 … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 15.93 55.65 … … 35.67 … … .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Syria سورية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 218,420 170,539 137,227 69,691 30,035 17,667 14,505 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 494,672 475,710 406,301 334,779 331,972 366,720 335,984 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
69,458 50,142 52,791 45,821 37,582 93,853 76,573 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
167,773 97,156 62,950 60,614 38,467 39,654 34,336

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 5,217,413 358,910 117,246 144,393 73,908 2,906 4,123 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   175,842 116,984 73,639 74,411 54,247 37,555 26,702 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
200,350 111,076 30,538 19,654 16,635 7,752 6,742 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
89,971 45,663 24,477 28,154 23,268 16,290 6,757 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
8,854 14,766 1,790 1,704 1,091 1,931 698

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
46,803 38,888 17,856 11,241 7,021 6,268 5,506

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   742,187 391,966 242,733 154,211 88,607 118,906 95,592 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
53,102 34,846 14,930 10,969 10,627 11,486 10,164

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
49,952 47,921 32,490 34,119 29,229 31,659 17,178

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
5,285 8,793 7,606 5,809 446 748 277

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
246,205 176,167 196,153 72,690 49,110 40,339 36,460

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
134,765 97,870 50,361 19,641 13,511 7,363 7,192

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
33,754 10,603 3,648 3,818 1,170 825 776 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
5,687 2,587 779 1,325 521 329 284

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
178 19 10 4 5 0 28 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          29,581 19,602 10,936 4,286 5,680 6,525 4,505 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
12,805 10,132 13,542 7,910 1,867 919 1,103 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 10,291 6,229 1,043 11,028 28,276 587 844 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 8,013,348 2,286,569 1,499,046 1,116,272 843,275 810,282 686,329 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Syria سورية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 131,140 101,689 98,352 32,674 10,518 923 527 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 802 211 16 248 468 54 95 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 1,970 973 2,053 229 323 552 647 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 45,966 32,659 27,076 30,779 13,621 13,238 10,685
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 38,542 35,007 9,730 5,761 5,105 2,900 2,551 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 1,894 1,929 1,150 1,681 1,605 1,854 1,215 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 157,007 174,406 75,110 91,739 61,770 69,901 65,525 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 172,251 201,954 231,787 153,956 128,655 147,276 119,182 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 108,778 71,194 78,860 68,925 102,405 120,109 128,309 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 165 80 1,372 382 10,132 20 213 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 7,384 3,551 3,152 2,752 1,093 1,739 496 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 20,483 13,762 12,558 14,814 23,328 23,685 20,547 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 3,786 3,274 431 108 125 57 128 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 22,924 5,560 1,881 422 2,859 2,079 369 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 69,458 50,142 52,791 45,821 37,582 93,853 76,573
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 2,212 825 634 8 200 14 79 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 63,940 12,522 5,623 4,653 4,016 4,091 4,242 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 5,963 3,423 3,727 3,610 3,252 1,893 1,781 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 22,539 15,923 11,507 13,944 10,648 7,439 6,464 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 44,346 43,487 30,261 19,323 16,869 21,837 17,845 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 14,347 16,830 9,747 5,177 2,786 3,692 3,311 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 4,474 1,790 818 1,719 300 430 334 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 4,915 1,215 460 12,180 393 256 87 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 5,037 1,141 173 3 2 193 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 345,472 208,264 115,197 85,723 73,371 2,583 4,046 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1,654 1,281 803 278 6 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4,870,287 149,365 1,246 58,392 531 323 77 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 8,055 4,568 2,575 1,753 892 655 766
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 7,282 2,733 503 20 949 35 10 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 45,074 49,551 26,920 16,363 11,373 804 1,668 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 41,996 7,461 150 12,691 10,975 10,460 74 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 5,823 3,886 2,439 1,917 1,035 758 789
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 9,923 6,819 6,126 5,527 3,222 1,952 3,056 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 46,247 36,155 32,024 34,743 25,316 22,763 20,272

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 5,026 3,733 1,305 1,012 362 52 41 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 19 5
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 21 15 39 1 1 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 6,376 2,058 1,558 384 123 76 25 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 197,293 108,948 29,684 19,299 16,395 7,527 6,533 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 3,057 2,128 854 355 240 225 209 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 87,584 42,882 22,781 26,387 17,694 11,217 5,583 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 1,610 1,171 590 511 321 406 366
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 777 1,610 1,106 1,256 5,253 4,667 808 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 7,484 13,763 1,670 1,575 987 1,678 485 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 8 5 1 6 10 33 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 1,362 998 119 123 94 220 213
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 177 15 84 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 28,270 23,419 8,750 6,121 3,761 3,327 2,754 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 18,356 15,454 9,022 5,120 3,260 2,941 2,752
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 87 57 10 7 1 6 .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Syria سورية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 18,371 15,430 10,737 15,421 19,583 19,836 9,322 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 197,449 56,507 123,695 83,351 11,857 37,443 45,029 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 66 155 48 304 48 14 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 115,311 49,034 19,899 5,607 3,524 2,677 2,285 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 37,649 21,420 8,099 2,273 3,998 2,130 1,318 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 8,135 2,100 693 645 528 293 155
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 37,402 38,817 11,299 3,424 899 571 303 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 28,237 25,642 8,872 4,985 2,679 2,175 1,644 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 5,399 1,655 462 163 156 176 243 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 12,690 3,877 1,279 414 729 476 182 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 125,893 71,387 21,609 16,589 18,771 29,380 17,456 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 126,050 92,654 29,865 17,225 24,018 21,964 16,152 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 29,448 13,231 6,166 3,810 1,810 1,770 1,497 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 50,562 32,187 12,325 8,415 7,738 8,179 7,165 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 2,216 2,404 2,520 2,516 2,847 3,247 2,963 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 270 218 74 21 31 50 35
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 54 37 11 17 11 10 1 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 23,995 30,088 24,538 27,403 24,532 23,190 10,359 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 8,216 4,075 1,208 1,282 508 558 145 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 17,741 13,758 6,744 5,434 4,189 7,911 6,674 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 5,285 8,793 7,606 5,809 446 748 277

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 49,913 60,375 73,919 14,851 1,144 167 187 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 50,357 29,868 15,206 9,113 7,110 7,512 4,990 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 47,266 21,105 81,683 34,515 32,734 14,847 14,086 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 18 190 48 26 34 1 3 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 84,464 55,604 21,503 12,283 6,993 10,607 7,577 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 11,211 6,395 2,423 1,483 210 6,440 9,331 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 26 29 73 16 14 15 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 69 25 26 34 122 301 2 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 1 5 1 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 833 897 256 152 481 166 140
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 2,047 1,674 1,016 217 267 283 144 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 73,590 67,799 43,093 18,233 12,054 6,203 5,553 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 61,175 30,071 7,268 1,408 1,457 1,160 1,639 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 82 277 1 724 15

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 8,697 8,859 3,021 2,007 1,052 750 692 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 838 271 458 813 31 1 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 24,137 1,196 168 274 87 75 68 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 3,182 1,586 498 1,216 415 247 181
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 2,309 910 246 78 78 38 43 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 196 91 35 31 28 44 60 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 178 19 10 4 5 28 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 18,892 11,429 5,446 1,988 1,854 2,573 1,983

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1,639 1,130 626 258 781 594 362 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 9,050 7,043 4,864 2,040 3,045 3,358 2,160 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 12,805 10,132 13,542 7,910 1,867 919 1,103 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 10,291 6,229 1,043 11,028 28,276 587 844 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 8,013,348 2,286,569 1,499,046 1,116,272 843,275 810,282 686,329 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Syria سورية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 325,831 176,874 186,292 251,749 185,739 144,342 129,482 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 1,747,883 1,116,149 1,384,286 939,437 752,155 548,512 525,215 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
412,395 232,544 313,851 331,371 235,761 195,658 185,223 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
1,217,333 788,314 786,481 1,209,644 652,549 642,247 636,293

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 2,089,522 422,152 455,314 141,473 128,744 77,579 119,476 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   1,318,554 810,457 510,496 614,837 467,062 557,557 435,407 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
1,406,170 753,789 371,303 350,784 337,576 338,524 354,522 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
20,235 13,247 10,216 23,028 15,047 6,196 7,460 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
201,369 106,831 65,846 68,791 54,726 35,263 54,712

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
417,872 226,872 100,851 176,333 157,737 105,424 136,080

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   1,081,876 599,606 347,269 461,041 439,574 408,044 435,029 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
60,870 53,082 33,149 64,505 75,672 66,878 61,780

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
244,924 96,342 73,207 109,304 73,015 56,191 90,887

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
4,161 1,813 375 2,932 24,929 22,700 2,716

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
2,249,256 718,475 344,438 477,647 349,579 240,393 313,455

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
2,798,003 1,275,066 522,321 963,746 653,780 550,685 548,998

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
1,371,365 605,626 606,266 530,699 309,268 285,973 295,620 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
290,535 142,150 60,615 101,798 62,246 80,967 61,495

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
663,840 390,872 195,125 760 25,539 611 234 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          148,262 78,221 139,243 177,220 164,265 105,416 109,970 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
242 100 181 76 40 0 3 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 99,371 22,524 130,547 353,046 150,947 305,432 322,256 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 18,169,869 8,631,106 6,637,672 7,350,221 5,315,950 4,774,592 4,826,313 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Syria سورية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 27,071 3,391 13,946 21,416 34,030 27,437 28,534 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 61,546 39,681 43,701 50,712 34,381 18,255 23,477 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 13,789 6,270 6,691 7,989 4,396 3,421 3,699 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 220,872 126,560 121,836 171,127 112,629 95,167 73,716
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 2,553 972 118 505 303 62 56 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 896 300 194 255 386 95 104 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 219,908 183,906 131,155 164,283 106,757 70,190 66,032 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 169,083 92,251 62,094 68,843 49,218 44,852 31,805 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 296,866 245,902 213,770 216,431 204,116 178,018 164,021 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 770,657 451,488 740,975 264,419 195,225 111,457 148,696 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 11,600 31,934 139,999 142,075 120,262 120,566 93,105 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 270,317 105,739 93,392 80,657 74,188 21,251 19,254 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 7,646 4,147 2,495 1,939 1,562 1,514 1,872 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 910 482 212 535 441 569 326 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 412,395 232,544 313,851 331,371 235,761 195,658 185,223
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 69,246 50,483 64,604 69,220 38,547 30,982 39,125 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 477,324 289,567 247,300 286,907 164,427 213,512 206,310 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 42,433 22,220 26,062 42,220 24,949 20,252 27,591 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 74,919 68,395 107,200 182,238 126,665 112,799 91,918 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 55,745 35,702 49,265 72,187 55,222 36,415 24,792 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 50,211 35,563 53,978 71,663 66,280 68,454 58,168 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 26,951 17,129 20,753 32,988 29,547 20,131 27,149 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 238,987 163,438 103,734 138,445 70,706 51,988 66,951 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 181,517 105,817 113,585 313,776 76,206 87,714 94,289 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 218,285 80,642 48,766 77,807 98,865 52,420 71,835 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 3,119 625 73 45 199 56 303 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 1,868,118 340,885 406,475 63,621 29,680 25,103 47,338 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 131,432 93,572 50,937 54,443 39,731 37,849 29,341
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 279,841 163,297 86,007 120,175 80,143 78,603 83,987 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 291,782 212,392 148,043 128,018 89,663 92,438 95,610 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 46,144 43,627 23,617 19,386 11,223 19,216 20,715 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 121,217 66,157 22,538 28,018 30,654 28,207 30,725
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 130,030 75,975 50,330 74,636 54,267 44,163 44,518 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 96,446 50,369 60,829 72,417 59,008 53,736 43,644

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 44,103 27,744 13,810 17,470 16,232 14,663 15,750 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 859 788 16,214 38,556 24,478 3,717 25,228
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 10,233 9,195 4,088 5,908 2,631 3,227 2,788 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 166,467 67,341 34,083 55,810 59,032 181,738 43,101 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 1,189,978 622,698 259,647 242,280 274,435 277,734 266,600 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 216,192 131,091 111,656 108,504 63,141 60,790 87,922 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 7,240 5,008 2,349 8,364 1,889 208 651 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 12,833 8,172 7,864 14,663 13,158 5,980 6,771
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 162 67 3 1 8 38 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 200,967 106,571 65,401 67,980 54,368 35,077 53,852 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 122 177 45 131 186 30 96 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 280 83 400 680 172 156 764
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 36,528 15,388 9,889 10,680 4,544 5,461 11,662 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 358,320 169,897 85,622 113,053 108,666 88,803 92,933 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 23,024 41,587 5,340 52,600 44,527 11,160 31,485
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 458 294 9 355 201 89 40 .الحرير
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Syria سورية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 9,292 4,610 2,172 5,964 4,349 2,206 1,931 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 59,569 35,036 27,786 49,715 38,857 42,012 36,722 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 32,590 18,794 9,353 1,357 2,020 1,210 1,388 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 405,012 216,430 65,159 62,882 62,060 68,744 76,825 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 276,342 151,424 40,005 56,745 50,580 55,275 56,518 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 42,515 27,385 9,609 9,888 11,492 12,287 14,305
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 12,533 1,425 1,692 4,864 5,019 5,631 9,100 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 17,617 12,430 4,802 8,534 7,159 8,896 12,121 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 70,437 44,433 22,749 23,719 24,700 29,370 25,508 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 46,718 35,150 36,422 70,451 81,364 71,719 98,165 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 30,292 21,459 35,104 49,599 51,402 33,645 33,491 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 36,494 15,349 17,356 45,665 41,734 40,598 31,257 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 42,007 15,387 75,051 71,303 58,637 36,362 37,658 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 53,414 49,746 30,355 60,272 71,732 63,931 59,489 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 2,410 1,756 1,388 2,039 1,973 1,600 1,253 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 2,054 361 450 570 1,025 570 532
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 2,992 1,219 956 1,624 942 777 506 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 29,307 11,749 5,652 8,725 12,478 5,135 10,440 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 112,596 43,081 27,546 47,869 23,220 17,228 40,733 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 103,021 41,512 40,009 52,710 37,317 33,828 39,714 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 4,161 1,813 375 2,932 24,929 22,700 2,716

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 1,323,285 386,985 165,922 209,283 148,951 93,185 145,701 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 441,822 127,747 77,171 120,131 86,790 56,853 65,662 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 191,353 63,827 28,417 62,438 25,105 16,042 14,633 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 3,503 910 248 473 236 169 397 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 160,547 85,044 35,947 41,858 48,109 38,457 40,400 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 2,671 527 646 24 28 5 99 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 1,810 946 126 860 387 102 224 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 1,833 383 263 787 319 260 188 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 211 227 46 82 112 108 268 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 50,652 17,649 10,534 17,496 16,540 12,674 17,788
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 71,569 34,230 25,118 24,215 23,002 22,538 28,095 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 1,736,074 682,957 283,404 459,371 278,923 230,094 246,392 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 1,061,929 592,109 238,917 504,375 374,857 320,591 302,606 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 24,103 1,293 2,823 151 889 1,402 332

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 1,325,688 600,090 565,154 526,924 307,502 283,987 295,252 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 7,418 3,774 38,100 1,937 741 423 1 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 14,156 469 189 1,687 136 161 35 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 228,013 106,608 57,083 98,701 59,648 79,221 59,381
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 61,281 35,082 1,731 2,706 2,153 1,463 1,665 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 1,241 460 1,801 391 445 283 449 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 663,840 390,872 195,125 760 25,539 611 234 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 80,359 19,482 44,578 69,758 73,836 32,256 39,746

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 19,364 9,934 5,017 11,142 10,045 7,798 8,184 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 48,539 48,805 89,648 96,320 80,384 65,362 62,040 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 242 100 181 76 40 3 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 99,371 22,524 130,547 353,046 150,947 305,432 322,256 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 18,169,869 8,631,106 6,637,672 7,350,221 5,315,950 4,774,592 4,826,313 .االجمالي
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Syria سورية

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 14.636 31.575 53.397 25.043 10.306 0.924 0.592 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.016 0.013 0.002 0.034 0.087 0.010 0.020 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.054 0.074 0.252 0.039 0.074 0.123 0.158 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 1.282 3.023 3.878 5.951 3.633 3.291 3.008
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 10.534 28.394 13.737 10.454 11.714 6.458 6.526 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.201 0.590 0.643 1.266 1.679 1.956 1.483 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 6.366 19.285 13.379 23.833 23.061 24.579 26.892 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 4.868 16.205 30.682 28.558 31.103 34.550 31.215 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 6.624 12.598 21.452 21.724 46.218 62.097 70.598 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.003 0.006 0.163 0.053 1.834 0.004 0.049 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.899 1.380 2.214 2.461 1.313 2.102 0.692 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.638 1.265 1.856 2.918 5.425 5.474 5.624 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1.516 3.704 0.764 0.220 0.214 0.143 0.404 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 68.372 43.894 20.698 7.069 83.688 59.156 11.490 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 1.541 4.081 6.529 6.690 7.708 22.114 21.807
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.114 0.128 0.171 0.003 0.093 0.007 0.044 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 3.898 1.964 1.261 1.400 1.662 1.840 2.496 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.365 0.540 0.981 1.345 1.612 1.006 0.985 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.961 1.920 2.411 4.041 4.000 2.677 2.610 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 1.767 5.222 6.378 5.516 6.450 8.351 8.004 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.636 2.080 2.064 1.517 1.070 1.362 1.369 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.098 0.121 0.095 0.266 0.061 0.088 0.081 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.186 0.128 0.082 3.028 0.118 0.074 0.029 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.296 0.180 0.050 0.002 0.001 0.117 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 14.397 33.996 29.981 29.893 34.750 1.317 2.396 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.023 0.059 0.042 0.018 0.001 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 3.439 0.456 0.005 0.292 0.003 0.002 0.001 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.126 0.288 0.225 0.203 0.150 0.121 0.173
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.039 0.048 0.014 0.001 0.047 0.002 0.001 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.225 0.636 0.610 0.578 0.536 0.038 0.090 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 1.116 0.984 0.027 2.696 3.176 3.624 0.031 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.170 0.360 0.350 0.382 0.286 0.216 0.260
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.229 0.466 0.694 0.870 0.671 0.404 0.717 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 1.991 4.638 6.819 10.199 9.846 9.108 9.301

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.454 1.024 0.587 0.643 0.304 0.043 0.038 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.011 0.008
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.002 0.005 0.022 0.001 0.002 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.082 0.087 0.103 0.034 0.015 0.010 0.004 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.822 1.505 0.616 0.553 0.627 0.291 0.289 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.039 0.092 0.051 0.025 0.024 0.025 0.030 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 6.008 11.099 7.584 13.104 12.079 7.324 4.206 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.064 0.147 0.114 0.126 0.102 0.127 0.132
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.218 1.474 1.325 1.934 9.375 7.304 1.768 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.127 0.813 0.158 0.211 0.181 0.294 0.094 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.008 0.017 0.006 0.054 0.128 0.436 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.956 2.507 0.552 0.802 0.813 2.104 2.393
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.009 0.003 0.019 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.316 0.827 0.517 0.523 0.490 0.449 0.435 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.746 1.852 1.967 1.646 1.582 1.432 1.521
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.049 0.110 0.031 0.049 0.007 0.058 .الحرير
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Syria سورية

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 2.639 8.043 8.392 15.262 29.290 31.813 17.868 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 7.429 7.143 21.303 19.066 3.854 12.200 19.319 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.039 0.300 0.126 1.133 0.269 0.077 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 5.354 7.725 4.863 1.856 1.610 1.246 1.234 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 2.303 4.242 2.402 0.881 2.186 1.209 0.857 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.820 0.656 0.345 0.447 0.513 0.286 0.168
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 5.278 17.718 8.085 3.563 1.322 0.839 0.510 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 3.963 12.954 7.621 6.252 4.626 3.806 3.315 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.506 0.492 0.207 0.102 0.140 0.161 0.254 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 1.013 0.952 0.487 0.218 0.524 0.337 0.147 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 1.407 2.415 1.214 1.285 1.918 2.918 2.010 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 1.379 3.186 1.780 1.406 2.708 2.429 1.911 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 1.304 1.676 1.279 1.098 0.700 0.660 0.622 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 1.094 2.113 1.284 1.197 1.447 1.488 1.400 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.748 2.464 4.138 5.522 8.038 8.823 8.973 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.215 0.440 0.231 0.092 0.191 0.311 0.241
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.027 0.053 0.024 0.045 0.033 0.030 0.003 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 1.112 4.896 6.547 10.143 11.878 10.896 5.436 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.397 0.650 0.308 0.458 0.234 0.253 0.072 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.543 1.383 1.073 1.227 1.274 2.464 2.473 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.028 0.146 0.174 0.148 0.012 0.020 0.011

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.192 1.183 1.921 0.504 0.058 0.010 0.012 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.327 0.710 0.619 0.490 0.506 0.561 0.430 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.638 1.069 5.161 3.020 4.141 2.101 2.494 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.001 0.055 0.017 0.013 0.027 0.001 0.003 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 1.029 2.664 1.472 1.143 0.964 1.521 1.208 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 3.361 6.626 3.682 2.988 0.666 19.978 33.824 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.004 0.016 0.053 0.016 0.021 0.026 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.020 0.031 0.038 0.059 0.335 0.915 0.007 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.002 0.001 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.031 0.117 0.050 0.040 0.167 0.060 0.057
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.075 0.207 0.202 0.061 0.099 0.105 0.059 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.075 0.242 0.241 0.143 0.127 0.069 0.071 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.064 0.101 0.037 0.011 0.015 0.012 0.019 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.004 0.058 0.000 0.273 0.010

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.014 0.056 0.028 0.026 0.018 0.013 0.014 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.008 0.007 0.021 0.053 0.002 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.326 0.044 0.010 0.023 0.012 0.012 0.014 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.014 0.022 0.011 0.037 0.016 0.010 0.009
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.128 0.168 0.067 0.026 0.032 0.016 0.021 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.062 0.092 0.060 0.077 0.094 0.160 0.253 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.037 0.010 0.008 0.005 0.007 0.057 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.213 0.422 0.327 0.168 0.192 0.263 0.224

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.033 0.074 0.075 0.045 0.190 0.156 0.108 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.688 1.653 1.814 1.104 1.524 1.655 1.187 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 1.196 3.541 7.685 6.328 1.728 0.864 1.094 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.048 0.126 0.034 0.571 1.766 0.042 0.063 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 31 42 38 41 39 37 34 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Syria سورية

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.754 0.597 0.510 0.155 0.047 0.004 0.002 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.002 0.001 0.002 0.000 0.000 0.001 0.001 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.066 0.056 0.040 0.037 0.017 0.014 0.011
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.537 0.519 0.134 0.065 0.055 0.029 0.025 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.011 0.011 0.006 0.008 0.009 0.010 0.006 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.307 0.353 0.131 0.147 0.100 0.102 0.095 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.217 0.267 0.277 0.162 0.131 0.137 0.106 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.336 0.237 0.220 0.136 0.212 0.269 0.267 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.000 0.000 0.002 0.000 0.008 0.000 0.000 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.044 0.024 0.021 0.014 0.006 0.009 0.002 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.027 0.022 0.017 0.016 0.024 0.023 0.019 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.076 0.071 0.008 0.002 0.001 0.001 0.002 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 2.699 0.681 0.206 0.037 0.269 0.189 0.032 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.078 0.074 0.066 0.041 0.035 0.092 0.077
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.006 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.185 0.035 0.012 0.008 0.007 0.008 0.009 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.017 0.010 0.010 0.008 0.008 0.004 0.004 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.049 0.036 0.025 0.024 0.019 0.012 0.010 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.090 0.098 0.065 0.035 0.030 0.037 0.030 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.030 0.036 0.019 0.009 0.005 0.006 0.005 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.005 0.002 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.008 0.002 0.001 0.018 0.001 0.000 0.000 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.014 0.003 0.000 ... 0.000 0.000 0.000 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.533 0.509 0.237 0.150 0.128 0.005 0.007 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 ... ... .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.168 0.008 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.006 0.005 0.002 0.001 0.001 0.000 0.001
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.011 0.012 0.006 0.003 0.002 0.000 0.000 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.047 0.016 0.000 0.015 0.013 0.014 0.000 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.008 0.007 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.012 0.009 0.007 0.006 0.003 0.002 0.003 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.101 0.087 0.067 0.064 0.046 0.039 0.033

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.022 0.018 0.006 0.004 0.001 0.000 0.000 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.000 ... ... ... ... ...
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ... 0.000 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.004 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.041 0.027 0.006 0.003 0.003 0.001 0.001 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.312 0.218 0.087 0.083 0.059 0.033 0.015 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.003 0.003 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.014 0.035 0.018 0.016 0.064 0.047 0.009 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.006 0.014 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 ... .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.066 0.058 0.006 0.006 0.004 0.011 0.010
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.000 0.000 0.000 ... ... ... ... .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.015 0.015 0.005 0.003 0.002 0.002 0.002 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.040 0.038 0.022 0.011 0.008 0.007 0.006
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.003 0.002 0.000 ... 0.000 0.000 0.000 .الحرير
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Syria سورية

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.135 0.157 0.091 0.100 0.142 0.144 0.068 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.387 0.142 0.230 0.121 0.019 0.060 0.079 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.002 0.006 0.001 0.008 0.001 0.000 ... .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.305 0.162 0.055 0.013 0.009 0.006 0.005 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.111 0.075 0.024 0.005 0.010 0.005 0.003 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.044 0.013 0.004 0.003 0.003 0.001 0.001
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.283 0.348 0.090 0.025 0.007 0.004 0.002 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.282 0.305 0.094 0.047 0.026 0.020 0.014 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.028 0.010 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.063 0.022 0.006 0.002 0.003 0.002 0.001 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.075 0.046 0.013 0.009 0.010 0.015 0.008 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.069 0.058 0.017 0.009 0.013 0.011 0.008 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.068 0.032 0.014 0.007 0.004 0.003 0.003 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.052 0.037 0.012 0.007 0.007 0.007 0.005 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.034 0.041 0.037 0.032 0.037 0.041 0.034 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.010 0.010 0.003 0.001 0.001 0.002 0.001
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.058 0.092 0.066 0.064 0.056 0.050 0.021 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.020 0.012 0.003 0.003 0.001 0.001 0.000 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.027 0.026 0.010 0.007 0.006 0.011 0.009 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.001 0.003 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.009 0.021 0.019 0.003 0.000 0.000 0.000 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.016 0.013 0.006 0.003 0.002 0.002 0.002 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.032 0.020 0.052 0.018 0.018 0.009 0.009 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.053 0.051 0.015 0.007 0.004 0.007 0.004 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.160 0.123 0.036 0.018 0.003 0.084 0.122 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 ... .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.002 0.004 0.000 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 ... ... 0.000 ... ... .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.002 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.004 0.004 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.004 0.004 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.003 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.000 0.001 0.000 0.002 ... ... 0.000

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.025 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.006 0.003 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.003 0.002 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 ... 0.000 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.010 0.008 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.036 0.031 0.019 0.007 0.007 0.008 0.005 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.060 0.071 0.074 0.035 0.008 0.004 0.004 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.002 0.002 0.000 0.004 0.009 0.000 0.000 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.049 0.018 0.010 0.006 0.005 0.004 0.004 .االجمالي
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Syria سورية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 100,931 0 … … … … … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 263 151 … … … … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 453 388 … … … … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 40,707 13,996 … … … … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 1,742 790 … … … … … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 1,778 1,229 … … … … … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 139,455 49,729 … … … … … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 143,861 108,088 … … … … … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 63,833 37,449 … … … … … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 28 3 … … … … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 6,977 2,041 … … … … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 14,949 8,918 … … … … … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 2,166 200 … … … … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 663 153 … … … … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 54,563 14,603 … … … … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 301 284 … … … … … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 60,932 6,956 … … … … … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 4,873 1,271 … … … … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 19,415 10,315 … … … … … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 36,031 18,077 … … … … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 13,866 7,478 … … … … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 3,394 793 … … … … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 4,445 668 … … … … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 56 20 … … … … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 66,770 65,398 … … … … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1,058 1,277 … … … … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 203,392 10,489 … … … … … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 3,392 3,323 … … … … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 5,814 1,342 … … … … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 39,295 37,406 … … … … … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 5,453 825 … … … … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 4,472 1,244 … … … … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 8,948 3,659 … … … … … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 34,039 28,196 … … … … …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 1,134 820 … … … … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 4 … … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 10 1 … … … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 3,387 942 … … … … … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 128,325 56,137 … … … … … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 2,429 820 … … … … … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 265 805 … … … … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 1,399 529 … … … … …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 502 1,484 … … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 3,349 10,837 … … … … … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 5 0 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 497 432 … … … … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 83 0 … … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 24,784 12,631 … … … … … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 15,460 11,551 … … … … …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 83 38 … … … … … .الحرير
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Syria سورية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 2,609 3,336 … … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 32,516 19,304 … … … … … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 60 43 … … … … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 78,300 25,158 … … … … … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 16,628 8,006 … … … … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 2,392 1,763 … … … … …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 35,875 23,144 … … … … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 14,570 11,689 … … … … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 750 291 … … … … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 3,732 1,683 … … … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 19,563 9,358 … … … … … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 96,561 45,493 … … … … … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 13,357 7,501 … … … … … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 27,235 18,270 … … … … … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 1,892 70 … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 264 204 … … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 57 2 … … … … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 24,420 8,531 … … … … … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 7,626 814 … … … … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 3,732 1,683 … … … … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 3,166 207 … … … … …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 45,821 16,396 … … … … … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 44,150 12,991 … … … … … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 45,042 12,914 … … … … … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 1 48 … … … … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 28,779 9,300 … … … … … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 3,038 2,216 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 41 3 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 42 1 … … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 2 4 … … … … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 636 655 … … … … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 1,711 726 … … … … … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 51,506 36,757 … … … … … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 38,101 17,404 … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 62 274 … … … … …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 6,430 2,677 … … … … … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 2 0 … … … … … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 121 87 … … … … … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 528 147 … … … … …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 338 193 … … … … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 107 21 … … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 3 0 … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 14,199 6,282 … … … … …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1,600 747 … … … … … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 6,610 4,404 … … … … … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 1,718 1,203 … … … … … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 1,945,918 845,792 … … … … … .االجمالي
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Syria سورية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 486 188 … … … … … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 709 190 … … … … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 8,960 1,295 … … … … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 27,075 31,682 … … … … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 92 250 … … … … … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 775 200 … … … … … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 162,944 60,324 … … … … … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 57,452 34,833 … … … … … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 9,529 3,422 … … … … … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 5,819 12,368 … … … … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 1,281 9,872 … … … … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 37,625 9,583 … … … … … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 4,314 660 … … … … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 841 33 … … … … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 168,183 55,170 … … … … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 37,765 23,886 … … … … … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 50,113 50,464 … … … … … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 11,943 9,717 … … … … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 15,076 11,650 … … … … … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 19,786 19,805 … … … … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 9,731 7,448 … … … … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 9,914 9,242 … … … … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 12,218 400 … … … … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 13,950 8,726 … … … … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 32,678 46,842 … … … … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 2,277 55 … … … … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 55,446 109,621 … … … … … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 42,555 19,303 … … … … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 12,533 2,985 … … … … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 12,111 4,382 … … … … … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 3,289 2,894 … … … … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 6,972 4,834 … … … … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 23,099 10,914 … … … … … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 33,947 16,674 … … … … …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 2,969 2,407 … … … … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 280 651 … … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 7,466 232 … … … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 24,733 4,261 … … … … … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 130,238 40,838 … … … … … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 1,366 1,002 … … … … … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 4,359 1,664 … … … … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 245 219 … … … … …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 91 0 … … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 1,517 2,632 … … … … … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 122 0 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 280 2 … … … … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 79 2,538 … … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 55,367 28,897 … … … … … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 18,353 13,142 … … … … …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 … … … … … .الحرير
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
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Syria سورية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 448 40 … … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 1,826 1,884 … … … … … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 1,782 215 … … … … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 2,693 1,457 … … … … … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 19,680 15,876 … … … … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 211 517 … … … … …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 1,563 566 … … … … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 322 450 … … … … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 418 23 … … … … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 116 0 … … … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 940 239 … … … … … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 1,213 464 … … … … … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 1,532 1,176 … … … … … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 695 375 … … … … … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 1 5 … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 582 0 … … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 50 0 … … … … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 1,671 717 … … … … … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 16,700 12,861 … … … … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 116 0 … … … … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 4,161 4 … … … … …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 35,310 14,099 … … … … … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 12,392 7,969 … … … … … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 78,743 45,137 … … … … … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 3,502 54 … … … … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 38,493 27,508 … … … … … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 140 268 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 313 0 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 … … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 … … … … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 810 498 … … … … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 2,447 1,349 … … … … … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 55,643 11,015 … … … … … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 112,519 68,574 … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0 0 … … … … …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 14,376 14,921 … … … … … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 744 0 … … … … … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 1 385 … … … … … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 4,718 1,204 … … … … …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 263 62 … … … … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0 0 … … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 0 … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 8,840 3,000 … … … … …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 711 102 … … … … … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 787 9,651 … … … … … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 65 0 … … … … … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 1,566,494 921,068 … … … … … .االجمالي
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Syria سورية

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 76.96 0.00 … … … … … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 32.74 71.33 … … … … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 22.98 39.88 … … … … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 88.56 42.85 … … … … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 4.52 2.26 … … … … … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 93.88 63.71 … … … … … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 88.82 28.51 … … … … … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 83.52 53.52 … … … … … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 58.68 52.60 … … … … … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 17.23 4.00 … … … … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 94.49 57.48 … … … … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 72.98 64.80 … … … … … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 57.21 6.11 … … … … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 2.89 2.75 … … … … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 78.56 29.12 … … … … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 13.61 34.42 … … … … … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 95.30 55.55 … … … … … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 81.72 37.13 … … … … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 86.14 64.78 … … … … … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 81.25 41.57 … … … … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 96.65 44.43 … … … … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 75.87 44.30 … … … … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 90.44 54.98 … … … … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 1.10 1.80 … … … … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 19.33 31.40 … … … … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 63.96 99.67 … … … … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4.18 7.02 … … … … … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 42.11 72.75 … … … … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 79.84 49.12 … … … … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 87.18 75.49 … … … … … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 12.98 11.06 … … … … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 76.79 32.01 … … … … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 90.17 53.66 … … … … … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 73.60 77.99 … … … … …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 22.55 21.97 … … … … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.00 87.08 … … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 47.62 9.47 … … … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 53.12 45.78 … … … … … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 65.04 51.53 … … … … … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 79.45 38.53 … … … … … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.30 1.88 … … … … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 86.91 45.18 … … … … …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 64.65 92.15 … … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 44.74 78.74 … … … … … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 68.39 0.00 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 36.46 43.27 … … … … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 47.08 0.73 … … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 87.67 53.93 … … … … … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 84.22 74.74 … … … … …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 95.82 66.67 … … … … … .الحرير
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(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 14.20 21.62 … … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 16.47 34.16 … … … … … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 90.43 27.73 … … … … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 67.90 51.31 … … … … … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 44.17 37.38 … … … … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 29.40 83.95 … … … … …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 95.92 59.62 … … … … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 51.60 45.59 … … … … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 13.90 17.59 … … … … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 29.41 43.41 … … … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 15.54 13.11 … … … … … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 76.60 49.10 … … … … … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 45.36 56.69 … … … … … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 53.86 56.76 … … … … … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 85.38 2.91 … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 97.92 93.72 … … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 105.26 5.44 … … … … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 101.77 28.35 … … … … … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 92.82 19.98 … … … … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 21.04 12.23 … … … … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 59.91 2.36 … … … … …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 91.80 27.16 … … … … … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 87.67 43.49 … … … … … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 95.29 61.19 … … … … … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 5.56 25.51 … … … … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 34.07 16.73 … … … … … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 27.10 34.65 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 157.05 10.34 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 60.79 4.00 … … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 208.20 70.40 … … … … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 76.41 73.03 … … … … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 83.61 43.37 … … … … … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 69.99 54.21 … … … … … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 62.28 57.88 … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 75.67 98.95 … … … … …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 73.93 30.22 … … … … … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.30 0.00 … … … … … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.50 7.29 … … … … … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 16.58 9.29 … … … … …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 14.65 21.19 … … … … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 54.54 22.59 … … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 1.69 0.00 … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 75.16 54.97 … … … … …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 97.62 66.11 … … … … … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 73.04 62.52 … … … … … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 13.42 11.88 … … … … … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.00 0.00 … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 24.28 36.99 … … … … … .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Somalia الصومال

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 307,975 381,555 515,640 500,373 580,451 488,285 210,653 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 27,273 19,574 76,918 93,071 51,153 64,058 28,754 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
9 47 29 85 85 769 507 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
287 438 114 301 1,342 424 400

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 460 355 421 324 397 129 330 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   463 809 422 910 1,304 2,201 2,365 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
2,231 2,096 4,964 4,022 335 247 63 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
18,228 14,510 14,504 15,384 8,625 4,584 4,722 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
39,304 56,113 886 245 46 498 24

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
108 17 14 571 13 15 1

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق اليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   284 129 48 129 54 34 16 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
35 0 41 1 2 3 18

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
10 43 15 70 233 456 4

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
87 24,016 23,365 23,785 37,916 58,850 189

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي الؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
271 391 751 1,154 1,032 559 1,240

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
1,335 4,528 4,387 2,074 3,473 700 3,031

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
169 265 1,311 777 3,228 5,288 4,872 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
9 21 74 35 187 77 24

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
… … … … … … … .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          184 36 219 74 18 12 41 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
14 56 230 8 10 12 73 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 126 105 84 85 111 40 116 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 398,862 505,104 644,437 643,478 690,015 627,241 257,443 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Somalia الصومال

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 301,812 376,922 509,063 493,075 544,228 459,415 184,446 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 4,549 2,161 2,951 2,695 9,618 3,599 2,981 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 1,575 2,133 3,253 4,509 26,565 25,239 23,172 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 29 338 317 62 23 5 31
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 10 1 56 32 17 27 23 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 28 25 27 6 20 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 37 72 1,083 145 266 2,380 9 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 437 5,802 5,591 7,017 4,584 17,523 992 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 29 1 19 9 2 4 8 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 18,985 91 1 50 1 5 8 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 133 31 6 107 90 49 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 4,896 8,554 65,422 80,988 34,311 27,013 1,858 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 2,889 3,551 4,642 4,829 11,874 17,033 25,810 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. … 1,342 104 … 2 10 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 9 47 29 85 85 769 507
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 40 39 34 34 1,317 229 71 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 3 18 3 … … 1 13 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 3 2 2 … … … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. … 5 5 … … 8 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 12 26 10 42 1 1 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 227 219 7 19 12 185 316 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 2 5 9 … 6 … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. … 124 44 206 6 … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. … … … … … … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 5 29 16 36 45 3 33 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 390 269 387 179 133 37 1 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 65 57 18 109 219 89 296 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 305 326 20 23 … … 13
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 6 250 15 49 3 … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. … … 7 119 2 12 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. … … 13 … … … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. … … 26 2 … 21 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 105 225 213 439 548 827 945 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 44 5 27 277 747 1,335 1,392

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. … … … … … … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. … … 92 … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. … … … 1 … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 3 3 9 … 4 6 15 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 2,227 2,030 4,957 3,995 221 244 34 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 4 66 7 27 114 3 29 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 18,228 14,508 14,486 15,359 8,622 4,550 4,716 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. … 2 18 25 3 34 6
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 39,296 56,113 886 245 46 498 24 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 8 … … … … … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. … … … … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 107 8 3 26 … 12 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 1 9 11 545 13 3 1
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. … … … … … … … .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Somalia الصومال

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. … … … … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. … … … … … 1 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. … … … … … … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 2 … … 28 1 1 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 5 … … … 1 … 1 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 46 3 … 7 1 … 4
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. … … … 2 … … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 2 4 2 6 … 1 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. … 2 … … … … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. … … … 1 … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 18 36 4 14 16 16 1 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 8 9 11 45 23 12 2 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 203 75 31 26 12 3 8 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 22 … 41 1 2 3 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. … … … … … … 18 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 13 … … … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. … … … … … … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. … 1 7 1 221 442 1 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 3 34 2 69 12 5 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 7 8 6 … … 9 3 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 87 24,016 23,365 23,785 37,916 58,850 189

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 25 84 46 … 243 30 102 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 74 284 228 86 69 90 127 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 2 2 3 662 478 86 497 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. … … … … 1 … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 121 13 229 198 75 6 200 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. … … 242 196 128 32 300 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. … … … 2 3 … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 3 … … … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. … 1 … 4 19 281 13
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 46 7 3 6 16 34 1 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 313 4,392 570 1,440 815 297 967 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 1,022 136 3,817 634 2,658 403 2,064 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. … … 1 4 21 3 9

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 103 265 585 302 170 241 202 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. … … 1 4 742 641 238 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 66 … 724 467 2,295 4,403 4,423 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 9 21 74 33 177 77 24
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. … … … 2 10 … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. … … … … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 161 27 147 67 7 11 20

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 15 6 2 … 3 … 21 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 8 3 70 7 8 1 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 14 56 230 8 10 12 73 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 126 105 84 85 111 40 116 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 398,862 505,104 644,437 643,478 690,015 627,241 257,443 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Somalia الصومال

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 82,534 145,563 165,078 190,731 176,189 136,922 97,148 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 450,432 429,983 592,751 527,942 526,044 558,548 544,533 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
34,840 64,476 65,874 94,921 87,466 113,460 129,861 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
301,381 605,292 528,490 500,262 479,130 573,451 530,562

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 41,608 51,500 72,720 76,512 55,061 74,874 105,745 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   52,847 109,338 105,604 116,221 124,098 128,434 117,511 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
21,040 100,809 163,737 92,708 89,835 124,966 85,349 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
665 3,714 1,258 1,618 2,931 3,383 2,483 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
4,060 66,388 92,064 68,598 104,631 60,939 42,964

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
9,030 13,415 10,293 10,781 15,960 11,589 9,276

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق اليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   42,612 94,206 94,683 106,964 141,346 185,741 185,138 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
5,730 36,219 21,693 51,999 110,520 116,070 66,773

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
6,876 13,059 17,448 15,302 23,513 37,824 20,558

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
4 2 186 279 25,596 32,945 468

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي الؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
28,923 83,546 97,239 85,139 112,300 137,794 111,516

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
61,687 157,540 238,070 183,823 192,455 205,001 183,987

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
19,096 146,321 156,556 167,740 151,397 119,852 73,491 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
18,755 12,694 31,767 16,218 14,548 19,698 14,798

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
119 1,609 624 2,418 1,004 123 2,185 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          9,982 31,093 31,333 36,511 57,600 73,221 75,825 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
… 3 … 7 12 3 1 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 4,640 3,082 8,104 2,875 3,465 4,878 5,919 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 1,196,861 2,169,852 2,495,572 2,349,569 2,495,101 2,719,716 2,406,091 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Somalia الصومال

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 46,372 49,057 72,023 66,867 69,312 40,943 19,027 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 2,656 2,798 5,623 6,082 7,438 6,649 4,403 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 216 709 519 765 1,779 951 1,042 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 33,290 92,999 86,912 116,961 97,640 88,369 72,672
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. … … 1 56 20 10 4 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 151 601 647 921 535 304 447 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 208,669 217,367 246,394 265,330 238,277 242,270 237,071 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 6,460 6,904 9,386 12,866 19,671 19,675 15,468 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 3,057 6,503 8,068 8,425 8,613 8,511 7,346 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 109,343 72,396 79,238 110,403 122,139 147,735 154,489 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 62,056 72,231 217,719 112,102 109,704 91,958 79,305 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 1,523 1,840 2,667 1,053 5,143 2,640 1,978 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,405 391 300 250 623 287 446 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 57,768 51,750 28,332 16,592 21,339 45,168 47,983 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 34,840 64,476 65,874 94,921 87,466 113,460 129,861
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 5,592 9,634 18,468 17,998 19,616 21,378 16,099 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 95,376 224,163 163,824 212,989 209,849 321,286 246,791 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 121 539 750 963 2,090 3,265 1,807 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 114,475 91,923 95,519 96,880 90,229 96,261 107,456 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 14,545 22,137 34,065 32,754 33,255 24,275 26,865 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 30,009 98,670 65,388 46,235 60,658 45,715 86,630 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 4,570 4,876 5,117 7,228 8,910 10,519 2,321 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 584 212 452 525 1,011 943 1,819 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 36,109 153,138 144,907 84,690 53,512 49,809 40,774 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 17,157 30,787 38,798 36,325 37,231 41,839 35,220 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. … 8 13 111 79 42 … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 24,451 20,705 33,909 40,076 17,751 32,993 70,525 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 902 2,392 1,951 1,945 3,398 3,025 3,822
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 963 10,485 2,928 1,567 4,187 2,396 3,316 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 25,291 37,084 41,307 50,895 56,816 56,308 66,726 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 3,136 127 47 856 94 583 405 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 960 3,360 5,217 7,899 10,560 11,947 2,545
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 825 11,511 12,778 10,811 10,091 14,917 8,856 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 18,501 37,612 33,668 34,507 28,672 26,042 22,958

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 87 452 601 727 971 1,093 1,118 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 79 288 160 272 37 75 129
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 34 533 223 254 419 475 254 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 2,069 5,494 6,724 6,488 8,853 11,573 7,382 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 14,860 32,783 30,765 35,702 46,506 76,003 54,531 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 6,180 68,026 132,972 57,006 43,329 48,963 30,818 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1 499 23 2 21 2 61 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 664 3,201 1,227 1,593 2,910 3,226 2,422
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. … 14 8 23 … 155 … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 4,025 64,194 89,486 66,616 101,103 56,606 42,187 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 3 92 350 15 45 403 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 32 2,102 2,228 1,967 3,483 3,930 777
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. … 10 35 70 8 4 4 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 2,558 6,672 7,339 7,275 8,803 10,141 7,199 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 6,472 6,733 2,919 3,436 7,149 1,444 2,073
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. … … 37 37 42 … 79 .الحرير
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Somalia الصومال

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. … … 43 57 6 296 … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 25 642 451 306 914 1,070 399 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. … … 22 … 3 … 11 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 2,606 19,620 15,171 20,155 25,716 27,814 28,010 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 20,578 35,212 32,278 28,397 39,649 62,021 73,720 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 655 917 557 1,738 1,095 1,479 1,212
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 1,433 1,693 3,479 9,382 5,299 6,077 4,910 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 1,089 1,031 970 1,239 2,026 1,469 839 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 318 1,018 400 360 657 1,526 3,446 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 261 756 1,866 3,134 4,217 2,811 1,962 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 1,721 6,200 12,857 11,826 18,773 31,541 19,008 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 2,973 9,793 12,605 11,995 16,272 22,845 20,851 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 10,953 17,324 13,947 18,338 26,677 26,792 30,691 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 4,889 34,413 20,406 51,193 108,941 113,773 65,615 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 736 1,335 477 336 904 1,021 602 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 28 289 273 264 229 342 234
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 77 182 537 206 446 934 322 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 344 1,092 5,890 2,576 5,537 5,881 2,349 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 1,791 7,511 7,842 8,412 11,264 20,746 10,734 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 4,741 4,456 3,716 4,314 6,712 11,197 7,475 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 4 2 186 279 25,596 32,945 468

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 12,966 36,904 48,367 34,034 45,216 72,076 53,687 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 11,134 31,497 29,868 32,440 42,528 39,145 35,541 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 167 281 1,208 489 122 305 139 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 1 27 121 6 91 … 10 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 2,584 8,140 7,371 8,276 12,100 12,481 9,617 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 21 207 4 49 3 45 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 173 149 155 624 73 480 528 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 41 27 52 1 … 183 26 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. … … 4 … … 21 114 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 1,303 3,601 4,024 5,000 5,224 5,136 4,175
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 554 2,899 5,862 4,265 6,897 7,964 7,634 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 17,385 63,024 91,496 59,139 76,573 79,549 68,072 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 44,302 94,516 146,574 124,684 115,882 125,452 115,915 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 63 2,355 1,891 2,914 1,733 2,081 1,230

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 18,463 142,948 152,729 161,906 142,679 114,238 67,248 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 10 760 410 1,913 6,105 3,439 4,511 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 560 258 1,526 1,007 880 94 502 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 18,531 12,498 27,979 15,839 14,049 19,080 14,534
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 224 196 2,982 307 419 465 171 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. … … 806 72 80 153 93 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 119 1,609 624 2,418 1,004 123 2,185 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 7,596 24,818 23,391 25,647 40,522 51,055 51,916

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 477 1,536 1,780 1,845 2,603 3,060 3,268 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 1,909 4,739 6,162 9,019 14,475 19,106 20,641 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. … 3 … 7 12 3 1 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 4,640 3,082 8,104 2,875 3,465 4,878 5,919 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 1,196,861 2,169,852 2,495,572 2,349,569 2,495,101 2,719,716 2,406,091 .االجمالي
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'01 Live animals. 676.735 529.817 642.889 655.582 651.705 594.195 552.423 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 1.858 0.598 0.711 0.648 2.185 0.872 1.665 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.873 0.739 0.928 1.316 7.388 7.262 15.110 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.016 0.142 0.106 0.021 0.007 0.002 0.023
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.055 0.004 0.184 0.101 0.048 0.078 0.157 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.039 0.032 0.035 0.008 0.000 0.065 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.030 0.036 0.449 0.065 0.121 1.081 0.010 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.248 2.108 1.722 2.258 1.354 5.310 0.693 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.035 0.001 0.012 0.005 0.001 0.003 0.012 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 7.261 0.029 0.000 0.012 0.000 0.001 0.005 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.000 0.234 0.051 0.009 0.157 0.141 0.182 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 3.062 3.559 22.491 27.676 9.752 8.065 1.356 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 23.236 18.185 19.141 17.092 24.787 55.058 217.126 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. … 47.961 2.662 … 0.072 0.368 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.004 0.017 0.008 0.022 0.021 0.234 0.385
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.041 0.027 0.021 0.021 0.745 0.138 0.104 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.004 0.013 0.002 … … 0.001 0.020 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.004 0.001 0.001 … … … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. … 0.003 0.002 … … 0.004 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.010 0.014 0.005 0.021 0.000 0.000 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.202 0.123 0.003 0.010 0.006 0.088 0.348 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.001 0.002 0.002 … 0.001 … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. … 0.059 0.018 0.089 0.002 … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. … … … … … … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.004 0.021 0.010 0.022 0.026 0.002 0.052 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.108 0.056 0.047 0.020 0.015 0.005 0.000 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.001 0.001 0.000 0.001 0.002 0.001 0.007 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.096 0.093 0.004 0.005 … … 0.008
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.001 0.020 0.001 0.003 0.000 … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. … … 0.000 0.007 0.000 0.001 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. … … 0.006 … … … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. … … 0.009 0.001 … 0.008 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.049 0.070 0.056 0.120 0.140 0.221 0.591 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.038 0.003 0.013 0.141 0.355 0.690 1.703

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. … … … … … … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. … … … … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. … … … 0.001 … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.001 0.001 0.001 … 0.001 0.001 0.006 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.186 0.127 0.239 0.199 0.010 0.012 0.004 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.001 0.013 0.001 0.003 0.014 0.000 0.011 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 25.119 16.998 11.217 13.231 7.194 3.838 9.473 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. … 0.001 0.008 0.011 0.001 0.014 0.006
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 13.347 15.011 0.194 0.057 0.010 0.113 0.012 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.113 … … … … … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. … … … … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.024 0.001 0.000 0.004 … 0.002 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.001 0.005 0.006 0.304 0.008 0.002 0.001
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. … … … … … … … .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. … … … … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. … … … … … 0.000 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. … … … … … … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.002 … … 0.016 0.001 0.001 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.006 … … … 0.001 … 0.002 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.093 0.004 … 0.008 0.001 … 0.012
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. … … … 0.004 … … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.006 0.009 0.004 0.013 … 0.002 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. … 0.003 … … … … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. … … … 0.001 … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.004 0.006 0.001 0.002 0.002 0.002 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.002 0.001 0.002 0.006 0.003 0.002 0.001 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.181 0.043 0.015 0.013 0.006 0.001 0.009 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.010 … 0.010 0.000 0.000 0.001 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. … … … … … … 0.145 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.208 … … … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. … … … … … … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. … 0.001 0.004 0.001 0.131 0.268 0.001 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.003 0.025 0.001 0.043 0.007 0.003 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.004 0.004 0.002 … … 0.004 0.003 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.009 1.807 1.247 1.053 1.294 2.045 0.019

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.002 0.007 0.003 … 0.015 0.002 0.018 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.010 0.031 0.022 0.008 0.006 0.009 0.029 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.001 0.000 0.000 0.100 0.074 0.016 0.235 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. … … … … 0.001 … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.030 0.003 0.036 0.032 0.013 0.001 0.085 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. … … 0.855 0.685 0.496 0.128 2.899 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. … … … 0.004 0.005 … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.018 … … … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. … 0.001 … 0.002 0.008 0.130 0.014
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.034 0.004 0.001 0.003 0.007 0.016 0.001 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.006 0.071 0.007 0.020 0.011 0.004 0.033 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.021 0.002 0.045 0.008 0.033 0.005 0.064 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. … … 0.001 0.003 0.013 0.002 0.015

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.003 0.008 0.013 0.007 0.003 0.005 0.011 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. … … 0.000 0.000 0.069 0.061 0.054 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.018 … 0.097 0.068 0.383 0.892 2.341 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.001 0.001 0.004 0.002 0.009 0.004 0.003
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. … … … 0.001 0.005 … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. … … … … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.036 0.005 0.021 0.010 0.001 0.001 0.006

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.006 0.002 0.001 … 0.001 … 0.017 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.012 0.003 0.061 0.007 0.005 0.001 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.026 0.089 0.304 0.011 0.011 0.015 0.193 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.012 0.010 0.006 0.008 0.008 0.004 0.023 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 7 8 7 7 8 8 9 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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'01 Live animals. 1.736 2.213 2.639 2.340 2.422 1.975 0.761 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.005 0.002 0.003 0.002 0.009 0.003 0.002 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.002 0.003 0.004 0.004 0.027 0.025 0.021 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.003 0.000 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.001 0.008 0.007 0.007 0.005 0.016 0.001 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.007 0.013 0.089 0.090 0.035 0.026 0.002 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.058 0.077 0.089 0.068 0.119 0.205 0.327 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. … 0.164 0.011 … 0.000 0.001 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.000 0.000 0.000 … … 0.000 0.000 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. … 0.000 0.000 … … 0.000 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.000 0.000 0.000 … 0.000 … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. … 0.000 0.000 0.000 0.000 … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. … … … … … … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.000 0.000 0.000 0.000 … … 0.000
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. … … 0.000 0.000 0.000 0.000 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. … … 0.000 … … … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. … … 0.000 0.000 … 0.000 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. … … … … … … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. … … 0.002 … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. … … … 0.000 … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.000 0.000 0.000 … 0.000 0.000 0.000 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.065 0.074 0.055 0.049 0.029 0.013 0.013 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. … 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.032 0.059 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 … … … … … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. … … … … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.000 0.000 0.000 0.000 … 0.000 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. … … … … … … … .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. … … … … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. … … … … … 0.000 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. … … … … … … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 … … 0.000 0.000 0.000 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 … … … 0.000 … 0.000 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 0.000 … 0.000 0.000 … 0.000
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. … … … 0.000 … … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 … 0.000 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. … 0.000 … … … … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. … … … 0.000 … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.000 … 0.000 0.000 0.000 0.000 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. … … … … … … 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.001 … … … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. … … … … … … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. … 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.000 0.000 0.000 … … 0.000 0.000 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.000 0.008 0.006 0.004 0.005 0.008 0.000

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.000 0.000 0.000 … 0.000 0.000 0.000 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. … … … … 0.000 … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. … … 0.004 0.002 0.002 0.000 0.004 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. … … … 0.000 0.000 … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 … … … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. … 0.000 … 0.000 0.000 0.000 0.000
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. … … 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. … … 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.000 … 0.001 0.000 0.003 0.005 0.006 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. … … … 0.000 0.000 … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. … … … … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.000 … 0.000 … 0.000 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.001 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Iraq العراق

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 3,227 4,946 4,214 3,232 2,412 2,407 2,226 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 60,033 144,091 126,705 6,309 114,816 123,674 46,551 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
169 2,692 11,204 0 134 120 103 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
5,329 2,708 3,499 1,388 5,137 4,201 5,244

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 76,581,449 91,532,544 89,106,133 84,409,749 53,432,065 46,505,280 63,037,682 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   64,721 33,421 30,891 66,316 2,707 12,333 3,195 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
11,948 13,384 13,562 125 13,532 17,187 11,145 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
6,191 34,426 51,693 18,684 31,600 27,671 26,411 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
105 132 116 0 114 118 48

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
6,295 4,094 6,818 0 10,012 20,133 33,575

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   3,558 2,786 6,129 219 4,220 6,106 3,664 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
45 106 390 0 41 112 50

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
332 634 710 0 145 104 121

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
61,583 3,369,643 752,666 0 1,018,748 2,424,103 1,408,707

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
49,614 5,065 8,410 0 5,501 49,184 15,487

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
25,777 23,702 13,879 5 15,527 27,704 20,442

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
3,628 1,171 3,575 0 6,276 16,319 6,947 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
1,299 762 4,158 0 5,370 6,921 3,403

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
… … 3 0 … … … .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          2,675 554 373 11 761 833 1,422 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
3,626 4,903 5,054 0 2,412 4,804 926 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 15,179 10,222 13,249 0 15,976 5,443 8,189 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 76,906,783 95,191,986 90,163,431 84,506,038 54,687,506 49,254,757 64,635,538 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Iraq العراق

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 24 20 5 106 404 684 724 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 313 714 613 0 876 204 430 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 54 82 6 0 1 62 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 227 224 212 0 316 728 345
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 2,609 3,906 3,378 3,126 816 790 665 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 21 0 46 5 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 17 2,939 1,365 0 297 1,133 416 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 56,889 135,529 118,990 6,309 108,415 116,842 43,332 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 167 52 81 0 48 167 429 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 1 152 13 0 23 164 130 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 1,457 148 68 0 63 117 35 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 32 69 207 0 320 301 461 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,468 4,335 4,884 0 4,432 4,257 1,738 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 2 846 1,097 0 1,172 688 10 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 169 2,692 11,204 0 134 120 103
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 78 395 0 48 41 61 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 120 353 392 463 341 216 1,619 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 44 148 6 0 24 1 58 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 2,438 126 207 0 777 109 178 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 916 1,435 1,837 925 3,435 3,422 2,211 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 62 104 177 0 94 170 239 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 51 79 180 0 360 140 138 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 80 7 45 0 13 102 67 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 1,618 378 260 0 45 673 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 14,293 9,190 707 0 47 53 44 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1 0 8 53 349 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 76,567,155 91,523,354 89,105,426 84,409,749 53,432,010 46,505,174 63,037,289 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 25,802 26 181 225 72 42 78
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 2,903 265 3 43,000 108 336 5 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 5,051 64 176 0 566 200 390 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 610 1,418 136 0 1,190 10,795 91 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 533 502 398 0 354 154 218
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 476 265 106 0 153 225 1,446 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 302 1,003 318 23,091 222 394 640

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 7 17 2 0 1 29 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 35 18 34 0 1
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 4 0 4 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 29,002 29,839 29,537 0 36 187 298 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 8,431 13,288 13,497 125 13,462 16,308 11,087 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 3,517 96 65 0 70 879 58 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 6,159 34,359 51,593 18,684 31,570 27,655 26,399 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 32 67 100 0 30 16 3
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 9 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 104 128 41 0 108 107 42 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 69 0 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 1 4 6 0 6 11 6
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 466 2,920 3,901 0 8,995 19,659 32,868 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 313 157 161 0 245 146 254 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 5,516 1,017 2,756 0 772 328 453
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 17 .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Iraq العراق

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 1,855 1,499 4,232 149 2,505 2,276 976 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 928 16 158 0 678 705 1,618 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 27 52 44 0 60 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 26 83 0 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 9 0 4 8 71
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 286 217 741 70 304 941 211 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 1 4 0 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 38 1 65 0 1 2 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 2 7 0 6 1 2 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 76 210 71 0 110 156 75 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 169 224 423 0 408 666 143 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 143 482 384 0 144 1,336 566 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 34 106 383 0 9 111 50 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 3 7 0 32 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 6 0
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 2 0 1 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 76 571 449 0 29 79 8 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 146 38 218 0 38 19 16 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 110 25 43 0 78 6 97 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 61,583 3,369,643 752,666 0 1,018,748 2,424,103 1,408,707

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 1,378 1,168 261 0 62 6 49 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 1,126 2,366 1,809 0 2,266 1,536 3,479 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 2,494 39 5,288 0 687 1,958 3,215 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. … … … 0 26 … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 43,229 374 644 0 2,246 44,551 6,472 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 491 771 … 0 … 46 1,935 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. … 84 … 0 3 … 142 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. … … … 0 … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 442 … 2 0 … 67 1 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 353 139 215 0 175 785 102
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 101 124 191 0 36 235 92 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 10,599 16,414 8,223 5 7,177 12,481 14,535 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 15,178 7,288 5,656 0 8,350 15,223 5,907 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 154 2 185 0 169 1,490 3,343

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 2,545 913 304 0 2,037 1,996 1,490 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 165 16 88 0 30 770 183 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 764 240 2,998 0 4,040 12,063 1,931 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 1,296 759 4,151 0 2,969 4,579 1,606
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. … 3 6 0 2,396 2,324 1,795 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 3 … 1 0 5 18 2 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … 3 0 … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 2,398 497 193 0 671 158 794

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 219 50 19 0 29 70 14 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 58 7 161 11 61 605 614 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 3,626 4,903 5,054 0 2,412 4,804 926 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 15,179 10,222 13,249 0 15,976 5,443 8,189 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 76,906,783 95,191,986 90,163,431 84,506,038 54,687,506 49,254,757 64,635,538 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Iraq العراق

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 1,743,935 1,542,703 1,872,389 507,107 1,502,132 2,131,662 1,616,698 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 3,698,948 2,965,705 3,111,616 1,458,806 2,218,163 2,897,238 2,362,763 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
839,590 1,152,150 992,821 76,045 619,349 611,679 618,248 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
2,551,005 3,243,216 3,094,129 648,063 2,682,050 3,477,393 2,513,345

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 1,414,526 2,989,144 1,234,181 9,617,432 976,048 1,336,823 350,181 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   1,639,040 2,006,199 2,393,676 1,864,669 2,268,138 2,964,953 2,276,357 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
1,361,397 1,586,043 2,093,504 339,578 1,630,262 2,380,397 1,505,792 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
35,826 44,095 68,265 2,900 130,716 117,918 119,953 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
143,446 249,080 280,825 60,356 285,399 291,033 290,297

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
427,836 332,218 367,573 583,980 393,192 481,721 416,399

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   921,965 1,804,693 2,281,232 173,647 2,725,138 2,712,547 2,715,363 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
194,686 170,744 241,538 36,512 465,105 469,307 477,198

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
930,665 672,541 904,355 590,407 982,207 1,313,155 627,751

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
177,213 320,461 565,114 267 3,424,604 3,422,356 1,612,874

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
4,116,583 5,600,222 6,456,959 10,342,297 3,807,427 2,835,324 2,702,735

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
7,655,204 12,072,467 15,768,161 5,003,478 9,224,423 7,788,805 6,218,569

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
3,015,408 5,161,396 5,036,639 4,926,683 3,610,354 1,883,863 2,297,949 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
656,219 810,776 1,109,631 221,806 729,650 619,034 586,666

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
150,398 46,215 99,553 10,456 433,266 144,205 77,894 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          690,246 1,206,853 1,520,464 599,139 1,481,691 1,478,023 1,561,021 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
1,685 1,105 829 850 3,358 2,003 806 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 767,304 239,611 276,143 0 256,416 988,039 1,263,346 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 33,133,125 44,217,637 49,769,597 37,064,478 39,849,088 40,347,478 32,212,205 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Iraq العراق

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 4,877 7,814 25,570 10,389 34,631 90,712 117,976 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 723,883 741,312 847,101 166,954 645,891 597,771 793,194 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 116,332 10,733 16,605 66,459 11,379 158,682 12,973 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 897,602 782,220 982,178 262,331 810,218 1,284,311 692,391
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 1,241 624 935 974 13 186 164 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 26,794 14,891 13,937 1,817 13,225 20,488 13,331 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 508,154 166,743 221,530 137,245 177,144 599,587 223,690 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 877,189 543,835 546,830 148,985 463,250 792,850 502,594 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 101,804 114,196 135,027 56,118 138,157 155,547 171,666 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 1,618,499 1,579,176 1,609,388 1,013,606 813,120 615,328 673,035 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 507,667 494,449 533,881 60,036 490,375 560,922 656,827 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 46,456 44,038 40,186 39,916 112,939 138,590 116,355 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 6,856 7,550 9,755 1,031 9,663 10,401 4,654 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 5,529 827 1,082 52 290 3,525 611 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 839,590 1,152,150 992,821 76,045 619,349 611,679 618,248
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 53,961 80,478 79,754 4,514 55,079 68,107 55,804 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 641,292 1,018,427 708,625 388,223 511,736 499,768 642,104 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 117,577 117,455 137,652 485 126,958 156,206 114,629 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 610,294 410,207 489,572 36,807 535,623 756,975 621,719 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 340,490 239,911 275,671 82,433 344,461 661,278 291,682 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 263,955 144,029 208,607 41,719 213,224 339,962 216,493 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 114,414 125,178 157,388 60,844 167,269 175,399 146,589 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 54,898 142,546 180,748 25,111 113,421 180,777 183,736 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 354,124 964,985 856,112 7,927 614,279 638,921 240,589 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 713,499 223,011 166,844 1,132,720 64,359 269,568 31,107 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 4,714 2,327 1,708 2,333 437 12,191 1,599 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 696,313 2,763,806 1,065,629 8,482,379 911,252 1,055,064 317,475 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 33,613 44,830 49,602 239,169 42,356 46,681 26,714
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 55,084 52,804 55,077 4,518 55,963 168,362 72,301 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 734,111 883,005 1,117,879 1,403,113 1,042,144 1,111,868 1,092,865 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 39,813 71,011 41,118 9,693 83,004 153,765 90,342 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 112,180 171,889 182,332 22,999 115,680 126,883 123,356
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 207,625 254,033 321,916 2,696 336,789 343,216 338,589 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 229,909 253,982 333,321 68,132 349,758 443,874 311,787

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 36,298 24,485 28,564 24,662 29,923 40,890 33,079 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 30,853 20,658 19,690 16,038 21,888 11,113 8,913
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 22,084 44,943 45,010 1,484 6,621 12,814 13,120 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 137,470 184,559 199,167 72,165 184,012 505,487 165,291 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 1,141,185 1,114,600 1,393,454 242,358 1,262,107 1,997,840 1,175,490 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 220,212 471,443 700,050 97,220 368,155 382,557 330,302 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1,374 157 98 59 390 477 117 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 33,996 43,846 67,722 2,841 130,168 117,366 119,577
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 456 92 445 0 158 75 259 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 141,081 238,727 278,625 53,632 279,766 283,905 289,327 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 271 1,407 1,128 6,630 1,799 557 439 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 2,094 8,946 1,072 94 3,834 6,571 531
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 1,155 201 512 1,291 145 890 113 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 357,458 219,566 256,731 568,861 325,306 395,172 377,984 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 69,223 112,451 110,330 13,828 67,741 85,659 38,302
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 855 4,336 3,322 0 8,581 3,339 2,416 .الحرير
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Iraq العراق

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 1,703 3,151 3,170 2,680 4,822 2,886 502 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 5,149 9,977 9,367 981 8,594 9,456 6,725 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 278 10,288 11,233 21 3,687 2,142 552 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 34,115 210,777 192,070 532 227,202 163,287 122,428 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 29,565 148,740 56,580 2,425 135,124 149,857 99,531 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 16,557 18,535 23,849 1,207 24,032 28,307 21,723
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 202,414 219,492 210,579 2,490 195,344 243,428 210,366 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 15,062 58,901 40,987 998 38,503 39,027 40,352 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 11,069 19,167 36,653 82,243 32,507 26,802 23,277 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 18,052 52,370 74,533 0 125,743 91,144 79,555 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 302,031 570,616 950,341 28,328 945,910 941,529 1,114,602 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 138,879 254,944 405,869 12,897 644,260 641,245 657,886 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 146,236 223,399 262,679 38,845 330,829 370,098 335,448 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 177,585 147,074 209,149 20,021 419,918 434,645 436,346 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 5,894 9,414 11,537 15,704 21,801 14,575 21,191 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 1,368 2,099 6,012 0 6,468 6,303 3,793
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 9,839 12,157 14,840 787 16,918 13,784 15,868 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 240,452 269,239 431,944 464,938 507,265 477,222 218,362 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 500,221 286,633 312,020 79,087 286,540 560,614 255,272 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 189,992 116,669 160,391 46,382 188,402 275,319 154,117 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 177,213 320,461 565,114 267 3,424,604 3,422,356 1,612,874

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 1,640,297 1,960,413 2,151,042 775,206 986,988 592,622 700,428 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 1,802,308 2,939,741 3,413,890 9,022,316 1,998,234 1,482,319 1,231,501 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 50,658 60,661 79,329 74,147 33,122 35,347 23,785 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 35,434 33,076 37,319 185 20,230 10,525 10,874 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 397,064 333,920 421,271 405,292 376,338 343,546 323,151 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 355 280 1,134 0 316 264 91 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 2,497 1,807 3,084 8,155 3,710 6,953 2,746 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 370 1,739 1,528 1,170 1,193 1,009 1,466 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 507 695 1,314 0 1,088 1,242 4,233 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 86,053 144,962 214,231 43,605 202,982 182,719 193,294
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 101,040 122,928 132,817 12,221 183,226 178,778 211,166 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 4,357,247 5,789,082 7,679,782 2,418,970 4,828,172 4,228,441 3,366,479 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 3,297,957 6,283,385 8,088,379 2,584,508 4,396,251 3,560,364 2,852,090 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 8,699 24,540 19,342 1,297,268 84,556 4,373 3,877

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 2,605,673 4,396,804 4,373,856 3,616,383 2,894,407 1,716,430 1,819,796 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 336,467 702,117 572,804 9,385 547,859 116,686 429,306 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 64,569 37,935 70,637 3,647 83,532 46,374 44,970 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 638,982 783,587 1,060,289 221,442 670,784 557,300 531,668
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 16,108 24,778 46,565 350 55,957 59,481 53,636 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 1,129 2,411 2,777 14 2,909 2,253 1,362 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 150,398 46,215 99,553 10,456 433,266 144,205 77,894 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 594,010 834,253 1,035,080 586,061 959,250 929,006 970,206

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 52,725 111,763 150,897 11,710 129,797 136,232 205,879 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 43,511 260,837 334,487 1,368 392,644 412,785 384,936 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 1,685 1,105 829 850 3,358 2,003 806 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 767,304 239,611 276,143 0 256,416 988,039 1,263,346 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 33,133,125 44,217,637 49,769,597 37,064,478 39,849,088 40,347,478 32,212,205 .االجمالي
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'01 Live animals. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.006 0.011 0.009 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.001 0.001 0.001 0.000 0.003 0.001 0.001 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.003 0.001
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.074 0.076 0.079 0.075 0.029 0.029 0.018 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.000 0.008 0.004 0.000 0.002 0.007 0.002 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.168 0.261 0.262 0.015 0.404 0.451 0.121 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.018 0.001 0.001 0.000 0.001 0.002 0.001 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.061 0.118 0.144 0.000 0.117 0.175 0.058 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.001 0.160 0.201 0.000 0.529 0.322 0.003 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.000 0.005 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.010 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.011 0.000 0.001 0.000 0.005 0.001 0.001 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.004 0.004 0.006 0.003 0.020 0.022 0.011 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.010 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.004 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.062 0.036 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 5.633 6.719 6.400 5.573 5.365 5.446 6.063 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.002 0.000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.002 0.004 0.000 0.000 0.005 0.062 0.000 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.002 0.001 0.001 0.000 0.002 0.001 0.001
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.004 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.001 0.003 0.001 0.090 0.001 0.003 0.003

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.039 0.030 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.004 0.004 0.005 0.000 0.008 0.010 0.005 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.044 0.214 0.286 0.123 0.332 0.297 0.211 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.002 0.012 0.015 0.000 0.068 0.165 0.211 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.023 0.003 0.010 0.000 0.006 0.003 0.003
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.028 0.019 0.055 0.002 0.058 0.060 0.020 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.004 0.000 0.000 0.000 0.003 0.004 0.007 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.004 0.002 0.009 0.001 0.007 0.023 0.004 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.008 0.002 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.035 1.345 0.287 0.000 0.439 1.073 0.570

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.001 0.001 0.001 0.000 0.002 0.002 0.003 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.004 0.000 0.006 0.000 0.001 0.005 0.006 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. … … … 0.000 0.000 … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.055 0.000 0.001 0.000 0.005 0.105 0.011 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.015 0.019 … 0.000 … 0.002 0.074 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. … 0.001 … 0.000 0.000 … 0.003 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. … … … 0.000 … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.004 … 0.000 0.000 … 0.001 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.005 0.000
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.002 0.002 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.002 0.001 0.000 0.000 0.001 0.003 0.001 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.014 0.023

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.001 0.000 0.003 0.000 0.008 0.031 0.004 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.001 0.000 0.001 0.000 0.002 0.003 0.001
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. … 0.000 0.000 0.000 0.015 0.016 0.009 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 … 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … 0.000 0.000 … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.003 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.005 0.004 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.035 0.041 0.048 0.000 0.034 0.074 0.010 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.007 0.005 0.007 0.000 0.015 0.006 0.006 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 1 2 1 1 1 2 1 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Iraq العراق

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.036 0.058 0.046 0.036 0.009 0.008 0.006 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.000 0.006 0.002 0.000 0.000 0.002 0.001 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.072 0.179 0.142 0.007 0.111 0.109 0.038 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.009 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.029 0.094 0.093 0.000 0.044 0.051 0.022 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.000 0.104 0.120 0.000 0.110 0.063 0.001 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.000 0.004 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.003 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.005 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.002 0.003 0.004 0.002 0.006 0.006 0.004 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.005 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.022 0.022 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 2.645 4.957 3.707 2.566 1.568 1.397 2.031 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.001 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.001 0.003 0.000 0.000 0.001 0.014 0.000 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.001 0.002 0.001 0.042 0.000 0.001 0.001

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.019 0.023 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.002 0.003 0.003 0.000 0.002 0.003 0.002 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.022 0.174 0.196 0.059 0.105 0.082 0.073 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.001 0.009 0.008 0.000 0.018 0.039 0.064 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.012 0.002 0.007 0.000 0.002 0.001 0.001
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .الحرير
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رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.014 0.015 0.036 0.001 0.018 0.017 0.007 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.002 0.002 0.006 0.001 0.002 0.007 0.001 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.002 0.001 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.017 1.080 0.183 0.000 0.145 0.329 0.226

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.002 0.000 0.003 0.000 0.000 0.001 0.002 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. … … … 0.000 0.000 … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.027 0.000 0.000 0.000 0.001 0.028 0.004 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.007 0.015 … 0.000 … 0.001 0.025 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. … 0.001 … 0.000 0.000 … 0.001 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. … … … 0.000 … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.002 … 0.000 0.000 … 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.005 0.010

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.001 0.000 0.003 0.000 0.005 0.013 0.002 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. … 0.000 0.000 0.000 0.005 0.004 0.003 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 … 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … 0.000 0.000 … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.017 0.034 0.028 0.000 0.010 0.020 0.004 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.003 0.004 0.005 0.000 0.005 0.002 0.002 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.470 0.755 0.589 0.461 0.296 0.261 0.342 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section الثاني المستوى ابواب-  المنسق النظام تصنيف
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Oman ُعــمان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 468,453 477,269 490,366 546,195 614,189 596,513 337,192 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 107,821 148,419 295,965 154,056 187,354 191,873 148,964 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
200,249 139,465 184,714 211,206 216,991 206,097 150,756 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
327,672 361,857 444,333 299,069 509,775 404,244 558,080

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 35,145,608 40,406,237 43,073,108 43,256,623 20,386,125 15,826,491 21,956,648 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   3,112,459 2,861,513 2,424,398 2,459,994 2,010,359 1,574,028 1,695,734 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
807,928 682,740 780,668 926,654 756,484 401,867 431,462 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
2,071 1,960 2,804 1,854 2,553 2,713 7,313 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
5,210 10,301 11,160 6,268 15,440 12,438 25,355

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
50,185 40,151 36,202 41,989 51,582 47,426 55,792

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   60,362 44,513 44,638 25,808 38,124 28,907 63,114 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
18,733 27,113 10,182 1,895 8,154 6,982 17,838

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
156,078 182,618 244,709 275,297 290,880 225,628 163,131

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
10,747 13,716 26,481 11,959 7,435 74,117 44,065

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
1,478,022 1,811,206 1,968,988 1,991,695 1,774,241 1,396,797 1,321,956

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
738,808 704,874 817,533 402,794 650,184 732,059 650,110

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
3,641,006 4,106,045 4,512,165 38,316 4,259,317 2,591,839 1,156,305 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
28,919 31,066 45,563 1,391 53,391 38,786 66,980

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
209 7 0 0 0 0 0 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          49,267 62,592 58,102 63,637 69,679 66,089 65,602 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
223 2,654 129 155 225 25 91 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 681,839 21,910 24,919 1,466 24,046 29,790 30,807 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 47,091,869 52,138,226 55,497,127 50,718,321 31,926,528 24,454,709 28,947,295 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Oman ُعــمان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 44,686 41,265 57,160 70,940 108,873 143,321 39,030 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 30,997 37,093 35,212 36,035 73,317 91,864 35,192 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 151,912 146,349 133,257 136,527 132,549 162,864 55,877 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 240,482 251,618 264,712 301,835 298,639 198,098 206,739
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 376 944 25 858 811 366 354 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 15 199 561 2,347 47 145 142 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 38,873 50,102 44,768 44,720 46,954 48,650 39,346 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 24,184 25,451 25,684 18,983 23,685 24,412 20,748 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 5,233 5,390 7,031 2,474 6,284 5,482 19,084 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 6,815 4,913 15,491 0 17,411 17,392 2,264 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 28,422 35,815 190,988 76,880 77,210 73,617 47,420 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 2,876 26,350 10,845 8,592 13,496 21,860 18,936 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,189 171 516 59 2,257 229 992 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 214 28 81 1 10 86 32 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 200,249 139,465 184,714 211,206 216,991 206,097 150,756
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 8,415 13,709 11,093 4,945 6,701 10,644 17,870 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 11,895 16,559 12,389 6,505 10,420 6,315 11,586 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 9,415 4,414 1,149 1,670 1,134 2,029 14,010 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 103,317 146,516 131,654 153,845 173,451 157,088 138,472 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 35,334 27,266 36,193 43,581 42,931 26,202 28,787 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 46,854 65,200 73,014 75,172 91,448 71,348 87,371 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 26,817 12,973 7,732 6,287 8,762 6,539 14,447 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 1,915 2,733 3,881 5,844 11,320 8,604 21,324 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 83,710 72,487 167,228 1,220 163,608 115,475 224,213 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 137,845 146,946 218,615 180,035 211,218 204,906 193,110 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 297,588 955,129 1,369,713 708,801 380,858 128,243 800,272 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 34,710,175 39,304,162 41,484,780 42,367,787 19,794,049 15,493,342 20,963,266 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 46,500 54,399 35,900 35,657 29,378 33,745 10,662
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 1,953,448 1,611,717 1,310,903 1,589,086 1,122,767 887,293 984,475 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 24,102 51,428 40,249 54,696 48,048 50,063 54,533 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 961,942 990,795 905,985 658,061 684,227 503,179 467,093 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 10,306 33,497 10,793 7,519 9,047 10,403 27,148
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 23,789 18,612 17,841 19,310 31,778 28,918 59,755 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 45,993 52,655 53,187 39,922 61,480 50,429 73,045

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 781 115 114 59 123 103 535 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 28 0 20 0 1 556 393
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 1,400 313 533 63 392 424 735 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 44,170 47,982 48,873 55,621 23,118 8,915 17,360 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 786,001 658,182 755,032 921,020 727,462 378,673 401,625 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 21,927 24,558 25,636 5,634 29,022 23,194 29,837 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 536 1,221 2,280 1,763 1,992 2,185 867 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 1,532 710 524 73 556 523 6,441
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 3 29 0 18 5 5 5 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 2,833 7,500 8,899 6,180 12,747 10,623 23,331 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 1,065 1,352 770 5 2,650 1,246 454 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 1,312 1,449 1,491 83 43 569 1,570
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 2,035 3,460 2,051 1,725 1,665 1,668 2,323 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 39,354 27,992 30,319 35,764 46,430 43,637 39,405 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 8,796 8,699 3,832 4,500 3,487 2,121 14,064
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 1,734 55 91 0 185 148 97 .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Oman ُعــمان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 94 22 77 40 93 125 100 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 6,133 6,443 4,963 5,096 2,524 2,117 2,249 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 53 0 17 6 5 0 4 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 752 2,641 3,470 3,941 2,326 2,588 2,141 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 11,512 6,339 5,572 2,444 4,673 3,772 4,833 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 511 185 637 210 189 211 432
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 321 409 580 104 718 254 971 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 83 50 76 317 103 70 743 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 29 13 7 0 16 22 458 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 16 109 74 94 789 147 594 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 25,837 16,054 15,283 2,359 9,548 7,634 25,054 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 9,914 5,247 3,318 3,932 2,902 2,685 18,219 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 3,373 6,946 10,473 7,265 14,053 9,134 7,219 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 18,190 26,678 9,899 1,892 8,046 6,741 17,143 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 220 181 23 0 32 97 446 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 51 174 223 3 70 121 59
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 272 80 37 0 6 23 190 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 81,436 106,917 134,926 149,227 158,389 140,809 117,250 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 31,379 44,350 69,137 101,485 88,622 42,683 11,168 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 43,263 31,351 40,646 24,585 43,869 42,136 34,713 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 10,747 13,716 26,481 11,959 7,435 74,117 44,065

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 557,534 564,931 751,432 578,635 512,571 443,584 588,859 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 239,386 321,745 329,421 413,451 345,048 304,459 224,018 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 45,269 14,395 56,718 24,421 23,850 14,344 11,489 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 4 131 67 612 972 5,859 3,449 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 631,329 896,537 821,596 972,017 881,326 617,468 475,311 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0 223 382 1,101 866 1,820 973 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 270 7,506 52 197 452 836 1,875 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 11 345 896 293 756 76 1,043 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 435 57 15 80 2 175 236 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 2,878 4,592 6,221 398 6,933 6,049 8,975
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 906 744 2,188 490 1,465 2,127 5,728 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 268,931 267,498 328,259 408 187,403 340,637 303,804 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 469,877 437,376 489,274 402,386 462,781 391,422 346,306 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 1,256 1,861 1,770 483 664 812 855

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 3,452,156 3,989,194 4,366,226 37,704 4,191,367 2,432,620 1,045,810 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 51,898 43,506 64,649 0 31,273 69,652 90,848 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 135,696 71,484 79,520 129 36,013 88,755 18,792 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 18,059 16,200 25,774 1,391 36,932 25,532 43,140
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 9,961 13,911 15,121 0 14,086 13,253 23,701 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 899 955 4,668 0 2,373 1 139 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 209 7 0 0 0 0 0 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 45,526 50,889 46,555 60,952 56,498 53,771 43,672

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 2,199 937 1,138 90 3,273 1,361 5,333 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 1,542 10,766 10,409 2,595 9,908 10,957 16,597 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 223 2,654 129 155 225 25 91 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 681,839 21,910 24,919 1,466 24,046 29,790 30,807 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 47,091,869 52,138,226 55,497,127 50,718,321 31,926,528 24,454,709 28,947,295 .االجمالي
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Total imports commodities السلعية الواردات إجمالي
Classification Harmonized System - 2 Digits Section الثاني المستوى ابواب-  المنسق النظام تصنيف
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Oman ُعــمان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

IX Live animals, animal products. 877,481 990,171 1,116,456 1,230,102 1,170,561 1,141,194 869,848 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 671,778 804,244 846,879 1,064,491 1,032,937 833,543 724,494 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
260,840 221,260 233,674 249,713 221,537 494,296 191,849 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
824,090 917,237 980,728 1,094,744 1,156,580 1,172,829 935,654

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 3,425,918 3,804,249 9,434,603 3,375,538 4,376,387 2,861,591 1,574,023 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   1,735,774 2,231,233 2,619,774 2,583,098 2,484,403 1,751,792 1,462,888 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
867,338 934,355 1,006,086 1,079,360 1,151,116 946,749 795,493 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
27,090 35,134 36,384 37,758 49,037 33,154 28,199 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
219,529 281,554 244,279 287,418 277,883 217,850 187,456

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
256,290 284,100 237,943 235,474 303,377 189,183 457,954

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   372,367 404,151 392,378 395,388 425,957 357,064 325,612 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
72,920 77,346 81,059 89,532 102,199 83,558 78,275

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
333,463 445,872 400,430 665,167 437,855 444,538 342,187

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
234,843 372,204 653,308 447,367 845,031 940,377 1,033,075

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
2,850,395 3,647,848 3,580,881 3,434,790 3,268,056 3,018,739 2,672,068

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
5,050,360 5,170,280 5,342,459 5,051,943 5,827,583 4,856,973 4,251,068

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
4,897,089 6,669,545 6,179,262 6,679,867 4,624,208 2,981,591 3,427,225 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
324,654 425,395 497,400 537,932 497,107 450,879 353,061

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
2,131 1,816 26 0 6 169 314 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          303,407 367,988 427,927 750,907 742,704 473,805 394,948 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
1,189 10,999 2,006 2,466 3,098 2,138 371 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 10,452 20,639 17,246 10,046 9,713 7,999 24,840 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 23,619,398 28,117,620 34,331,188 29,303,101 29,007,335 23,260,011 20,130,902 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Oman ُعــمان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 114,500 135,563 152,606 193,582 181,731 215,744 141,573 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 275,556 286,372 332,958 316,294 327,457 274,860 243,234 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 32,336 35,230 33,907 43,691 48,335 60,217 33,420 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 454,815 532,354 596,219 675,727 612,236 590,138 451,485
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 274 652 766 808 802 235 136 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 4,071 4,486 5,145 5,023 8,711 6,364 5,029 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 93,244 113,862 112,585 142,519 127,564 145,864 118,172 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 118,105 127,527 142,994 209,094 173,545 167,619 151,011 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 57,514 62,211 67,513 77,250 67,560 66,351 68,979 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 309,165 337,724 459,107 578,400 476,099 385,111 343,333 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 71,969 111,509 25,801 24,060 150,058 38,709 22,370 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 13,538 40,335 28,374 14,741 16,717 16,465 11,534 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 2,931 5,514 4,853 12,682 12,113 6,558 3,796 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 1,241 1,076 507 722 570 502 270 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 260,840 221,260 233,674 249,713 221,537 494,296 191,849
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 37,995 47,083 50,025 48,274 49,793 46,524 24,835 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 85,162 89,807 74,772 77,285 74,443 75,350 69,821 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 79,655 84,644 101,975 101,391 83,893 86,961 84,995 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 97,467 132,871 140,759 168,091 172,334 183,732 154,155 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 135,877 174,938 179,230 187,552 183,872 202,000 158,663 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 62,213 75,732 83,725 101,940 104,603 98,956 96,277 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 100,119 99,980 107,657 128,195 132,395 129,876 98,742 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 63,840 57,543 73,065 87,990 102,710 95,599 91,358 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 161,762 154,639 169,520 194,026 252,537 253,831 156,808 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 225,347 250,703 353,002 416,056 418,506 494,809 251,316 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 571,117 1,058,984 1,347,887 1,055,232 496,762 347,414 624,652 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 2,629,454 2,494,562 7,733,714 1,904,250 3,461,119 2,019,368 698,055 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 276,414 270,168 248,376 236,755 238,652 199,041 203,465
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 505,318 746,752 1,150,891 1,021,431 792,706 184,163 97,278 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 265,579 287,432 335,656 395,615 424,885 378,447 342,055 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 25,055 30,045 30,452 31,059 27,076 27,704 18,323 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 87,184 97,168 102,285 111,704 111,919 107,560 89,509
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 180,455 254,226 252,593 262,289 295,562 249,772 231,110 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 134,080 220,068 158,523 170,259 166,928 182,598 166,344

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 18,074 21,600 23,497 25,976 31,829 25,422 18,277 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 7,918 9,326 12,614 8,407 25,112 39,486 14,988
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 14,953 13,197 14,485 14,384 12,271 8,255 6,168 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 220,744 281,251 290,402 305,219 357,463 349,344 275,371 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 622,645 639,231 720,667 770,344 846,200 707,069 573,378 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 244,693 295,124 285,419 309,016 304,916 239,680 222,115 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1,226 2,332 1,743 2,216 6,816 1,809 1,040 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 25,844 32,742 34,571 35,499 42,132 31,311 27,095
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 20 60 70 43 89 34 64 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 214,269 275,430 238,416 279,357 269,658 209,953 174,760 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 1,920 1,412 1,248 1,996 1,486 2,817 8,369 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 3,340 4,712 4,615 6,065 6,739 5,080 4,327
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 298 156 207 266 7,237 133 768 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 231,083 233,411 204,984 207,987 249,300 165,714 149,469 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 24,909 50,533 32,752 27,221 46,840 23,336 307,717
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 2,962 3,584 4,787 2,940 6,544 3,625 2,465 .الحرير
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Oman ُعــمان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 448 362 540 705 888 333 241 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 10,155 15,921 12,668 9,414 11,046 8,397 6,794 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 2,606 4,429 1,683 1,514 2,536 2,380 1,469 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 26,938 23,418 27,436 22,037 19,760 19,635 16,987 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 52,046 39,658 37,680 36,078 29,740 26,285 20,354 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 11,448 14,071 15,957 16,388 16,145 13,610 11,409
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 19,204 28,010 32,556 29,780 23,323 25,215 20,341 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 1,790 2,073 2,386 2,366 2,636 3,217 3,079 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 4,353 2,909 5,361 3,915 4,588 5,542 6,126 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 1,467 1,236 1,584 5,537 9,293 8,286 4,156 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 125,595 144,542 117,137 125,082 143,220 110,364 111,627 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 73,038 77,490 83,941 91,015 105,518 86,123 86,172 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 40,317 46,448 48,662 48,617 50,720 44,052 34,392 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 57,334 60,429 64,855 70,804 81,852 65,125 64,870 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 14,687 14,429 14,130 16,459 17,008 15,465 11,130 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 264 921 634 634 668 781 379
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 635 1,567 1,440 1,635 2,671 2,187 1,896 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 109,167 146,653 150,860 161,935 185,202 152,653 121,463 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 118,901 168,522 146,694 386,982 154,936 172,525 137,185 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 105,395 130,697 102,876 116,250 97,717 119,360 83,539 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 234,843 372,204 653,308 447,367 845,031 940,377 1,033,075

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 909,573 1,037,754 1,037,252 1,263,804 996,083 938,615 801,087 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 1,114,120 1,642,774 1,451,199 1,120,632 1,292,334 1,189,312 1,074,942 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 473,781 487,302 624,629 540,316 538,088 452,451 410,837 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 2,810 24,821 6,466 26,957 16,769 11,644 20,125 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 171,743 228,786 247,396 222,456 197,727 205,145 191,517 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 28,031 25,294 27,681 31,397 19,780 24,557 15,410 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 11,881 17,507 17,678 26,657 27,350 31,946 29,851 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 1,544 6,746 1,727 851 680 3,838 5,297 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 5,438 5,090 1,028 1,973 2,854 627 964 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 66,164 95,685 85,238 87,801 84,755 73,300 58,826
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 65,310 76,089 80,587 111,946 91,636 87,304 63,212 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 3,318,983 3,425,333 3,559,484 3,291,948 3,823,193 3,127,618 2,795,112 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 1,731,377 1,744,947 1,782,975 1,759,995 2,004,390 1,729,355 1,455,956 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 5,648 3,704 23,198 13,491 6,835 4,158 2,851

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 4,761,445 6,475,922 5,941,150 6,446,084 4,232,423 2,609,714 2,222,657 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 73,115 88,151 129,112 150,187 369,283 344,877 1,182,062 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 56,881 101,768 85,802 70,105 15,667 22,842 19,655 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 262,063 337,132 408,867 439,819 424,281 373,191 287,833
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 55,904 82,875 82,930 95,347 68,644 74,932 62,844 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 6,687 5,388 5,603 2,766 4,182 2,756 2,384 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 2,131 1,816 26 0 6 169 314 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 256,756 289,139 310,459 604,923 597,758 326,441 278,818

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 27,129 28,211 27,076 36,278 41,986 40,015 33,596 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 19,522 50,638 90,392 109,706 102,960 107,349 82,534 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 1,189 10,999 2,006 2,466 3,098 2,138 371 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 10,452 20,639 17,246 10,046 9,713 7,999 24,840 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 23,619,398 28,117,620 34,331,188 29,303,101 29,007,335 23,260,011 20,130,902 .االجمالي

170



Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Oman ُعــمان

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.849 0.562 0.838 1.197 2.818 4.755 1.040 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.107 0.100 0.099 0.110 0.360 0.571 0.175 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.713 0.491 0.441 0.506 0.797 1.202 0.324 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 1.141 1.021 1.024 1.284 2.104 1.632 1.380
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.017 0.034 0.001 0.034 0.049 0.027 0.021 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.003 0.008 0.039 0.001 0.005 0.004 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.268 0.243 0.215 0.256 0.463 0.567 0.383 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.116 0.090 0.092 0.077 0.151 0.190 0.129 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.054 0.042 0.052 0.017 0.075 0.094 0.249 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.022 0.015 0.050 0.000 0.083 0.109 0.012 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.589 0.610 3.623 1.513 2.450 2.948 1.569 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.015 0.106 0.043 0.037 0.083 0.167 0.123 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.081 0.008 0.025 0.003 0.102 0.019 0.074 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.109 0.010 0.024 0.000 0.008 0.081 0.024 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.756 0.498 0.617 0.679 1.175 1.609 1.018
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.074 0.093 0.081 0.040 0.082 0.165 0.233 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.123 0.114 0.075 0.043 0.114 0.094 0.162 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.098 0.031 0.008 0.014 0.015 0.036 0.184 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.749 0.775 0.745 0.981 1.721 1.873 1.326 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.240 0.144 0.206 0.274 0.434 0.332 0.306 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.354 0.353 0.418 0.485 0.928 0.872 0.857 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.100 0.039 0.024 0.021 0.047 0.045 0.083 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.012 0.013 0.019 0.032 0.089 0.082 0.169 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.836 0.500 1.308 0.011 2.163 1.970 3.231 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.978 1.052 1.537 1.382 2.642 3.460 2.712 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.699 1.927 1.926 0.987 0.938 0.402 2.258 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4.171 5.268 4.841 4.660 3.404 3.654 4.502 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.123 0.151 0.085 0.091 0.131 0.207 0.057
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 1.801 1.244 0.964 1.287 1.465 1.529 1.488 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.020 0.029 0.025 0.042 0.060 0.079 0.070 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 4.350 5.730 4.476 3.076 5.230 5.776 4.681 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.051 0.136 0.042 0.033 0.066 0.098 0.212
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.093 0.056 0.055 0.067 0.175 0.198 0.332 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.337 0.296 0.306 0.258 0.632 0.669 0.795

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.012 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.012 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.003 0.000 0.001 0.000 0.000 0.093 0.039
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.024 0.004 0.008 0.001 0.013 0.019 0.029 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.097 0.089 0.087 0.108 0.075 0.037 0.059 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.557 0.399 0.423 0.581 0.735 0.485 0.422 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.047 0.047 0.041 0.009 0.076 0.086 0.101 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.006 0.014 0.021 0.019 0.036 0.047 0.015 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.010 0.004 0.003 0.000 0.005 0.005 0.055
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.008 0.019 0.023 0.018 0.062 0.062 0.108 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.180 0.203 0.127 0.001 0.896 0.546 0.162 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.157 0.160 0.187 0.012 0.010 0.180 0.418
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.017 0.026 0.013 0.012 0.022 0.028 0.033 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.075 0.043 0.048 0.067 0.160 0.195 0.148 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.061 0.046 0.023 0.032 0.045 0.034 0.184
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.167 0.005 0.008 0.000 0.034 0.037 0.022 .الحرير
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Oman ُعــمان

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.002 0.001 0.002 0.001 0.004 0.007 0.005 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.039 0.036 0.023 0.026 0.022 0.023 0.023 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.005 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.006 0.018 0.023 0.029 0.028 0.040 0.027 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.120 0.055 0.045 0.021 0.067 0.071 0.075 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.009 0.003 0.009 0.003 0.005 0.007 0.011
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.008 0.008 0.011 0.002 0.028 0.012 0.039 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.002 0.001 0.002 0.009 0.005 0.004 0.036 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.011 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.001 0.001 0.001 0.015 0.003 0.011 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.049 0.024 0.023 0.004 0.026 0.025 0.068 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.018 0.008 0.005 0.007 0.009 0.010 0.051 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.025 0.039 0.059 0.046 0.144 0.113 0.071 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.067 0.077 0.028 0.006 0.040 0.041 0.079 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.013 0.008 0.001 0.000 0.002 0.009 0.032 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.007 0.015 0.019 0.000 0.011 0.025 0.010
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.024 0.005 0.002 0.000 0.000 0.002 0.014 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.642 0.763 0.972 1.216 2.026 2.192 1.459 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.258 0.310 0.476 0.797 1.079 0.641 0.131 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.225 0.138 0.175 0.122 0.352 0.435 0.305 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.010 0.010 0.016 0.007 0.005 0.066 0.040

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.364 0.485 0.527 0.432 0.691 0.865 0.932 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.264 0.335 0.362 0.490 0.648 0.753 0.458 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.104 0.032 0.097 0.047 0.080 0.067 0.048 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.002 0.001 0.007 0.021 0.162 0.074 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 1.308 1.884 1.520 1.992 3.211 2.934 1.797 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.000 0.010 0.016 0.049 0.072 0.187 0.084 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.007 0.182 0.001 0.004 0.018 0.048 0.079 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.001 0.019 0.036 0.011 0.055 0.008 0.090 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.007 0.001 0.000 0.002 0.000 0.008 0.008 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.018 0.026 0.033 0.002 0.064 0.072 0.086
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.006 0.004 0.012 0.003 0.014 0.026 0.056 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.047 0.042 0.050 0.000 0.052 0.126 0.092 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.083 0.064 0.068 0.067 0.123 0.131 0.095 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.011 0.017 0.014 0.004 0.009 0.016 0.013

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.945 1.112 1.092 0.011 1.845 1.387 0.489 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.083 0.048 0.079 0.000 0.063 0.171 0.184 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.312 0.115 0.124 0.000 0.130 0.461 0.088 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.014 0.010 0.015 0.001 0.038 0.035 0.049
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.094 0.112 0.111 0.000 0.154 0.185 0.269 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.048 0.042 0.218 0.000 0.210 0.000 0.014 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.087 0.082 0.076 0.114 0.155 0.182 0.117

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.008 0.003 0.004 0.000 0.021 0.012 0.038 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.020 0.111 0.105 0.031 0.131 0.179 0.216 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.004 0.041 0.002 0.003 0.006 0.001 0.002 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.546 0.019 0.022 0.002 0.040 0.070 0.054 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 5 8 9 9 14 14 13 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Oman ُعــمان

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.257 0.242 0.296 0.337 0.485 0.616 0.161 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.033 0.043 0.038 0.032 0.065 0.078 0.028 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.185 0.192 0.156 0.136 0.136 0.160 0.051 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.345 0.431 0.388 0.365 0.367 0.214 0.207
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.005 0.014 0.000 0.010 0.009 0.004 0.003 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.001 0.003 0.012 0.000 0.001 0.001 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.076 0.101 0.078 0.072 0.076 0.071 0.057 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.030 0.034 0.031 0.020 0.024 0.023 0.018 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.016 0.018 0.020 0.005 0.013 0.012 0.040 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.006 0.006 0.017 0.000 0.014 0.013 0.002 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.168 0.240 1.279 0.402 0.408 0.372 0.238 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.004 0.041 0.015 0.010 0.014 0.021 0.017 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.024 0.004 0.010 0.001 0.023 0.003 0.013 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.025 0.003 0.009 0.000 0.001 0.008 0.003 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.224 0.207 0.231 0.188 0.200 0.202 0.152
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.023 0.040 0.031 0.012 0.015 0.023 0.038 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.034 0.047 0.027 0.011 0.019 0.012 0.024 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.027 0.013 0.003 0.004 0.003 0.005 0.028 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.223 0.331 0.281 0.260 0.304 0.249 0.209 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.072 0.061 0.077 0.079 0.077 0.045 0.048 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.097 0.140 0.145 0.129 0.153 0.109 0.130 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.029 0.016 0.009 0.006 0.008 0.006 0.013 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.003 0.005 0.006 0.008 0.015 0.010 0.025 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.235 0.195 0.435 0.003 0.341 0.237 0.469 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.213 0.359 0.449 0.315 0.369 0.366 0.337 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.147 0.678 0.606 0.235 0.142 0.046 0.310 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 1.199 2.129 1.726 1.288 0.581 0.465 0.675 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.034 0.056 0.030 0.024 0.021 0.026 0.008
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.495 0.489 0.331 0.332 0.241 0.187 0.213 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.006 0.012 0.009 0.011 0.010 0.010 0.010 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 1.075 2.168 1.541 0.769 0.835 0.658 0.632 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.015 0.057 0.015 0.009 0.011 0.013 0.032
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.029 0.024 0.021 0.020 0.031 0.026 0.052 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.100 0.126 0.112 0.073 0.112 0.087 0.120

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.003 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.011 0.008
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.007 0.002 0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.029 0.037 0.031 0.029 0.012 0.005 0.009 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.162 0.165 0.151 0.160 0.128 0.063 0.064 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.014 0.019 0.015 0.002 0.013 0.011 0.015 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.002 0.006 0.009 0.006 0.007 0.006 0.002 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.003 0.002 0.001 0.000 0.001 0.001 0.009
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.002 0.008 0.008 0.005 0.010 0.008 0.016 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.055 0.087 0.046 0.000 0.147 0.069 0.024 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.064 0.084 0.078 0.004 0.002 0.029 0.077
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.004 0.010 0.004 0.003 0.003 0.003 0.005 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.021 0.018 0.017 0.019 0.027 0.025 0.022 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.019 0.021 0.009 0.010 0.008 0.005 0.033
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.057 0.002 0.004 0.000 0.007 0.006 0.004 .الحرير
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Oman ُعــمان

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.012 0.016 0.009 0.007 0.004 0.003 0.004 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.002 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.002 0.009 0.010 0.009 0.006 0.006 0.005 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.034 0.022 0.016 0.006 0.012 0.010 0.012 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.003 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001 0.002
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.002 0.004 0.005 0.001 0.005 0.002 0.007 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.001 0.006 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.003 0.001 0.002 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.015 0.010 0.009 0.001 0.005 0.004 0.012 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.005 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.009 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.008 0.017 0.023 0.014 0.028 0.017 0.012 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.019 0.030 0.010 0.002 0.007 0.005 0.013 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.001 0.005 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.002 0.008 0.009 0.000 0.002 0.004 0.002
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.007 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.004 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.196 0.326 0.360 0.348 0.359 0.302 0.239 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.075 0.132 0.174 0.231 0.203 0.094 0.023 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.066 0.058 0.063 0.034 0.061 0.057 0.046 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.003 0.004 0.006 0.002 0.001 0.010 0.007

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.102 0.195 0.191 0.119 0.117 0.109 0.139 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.077 0.136 0.129 0.137 0.110 0.097 0.070 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.030 0.014 0.036 0.013 0.013 0.008 0.007 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.001 0.000 0.002 0.003 0.020 0.011 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.396 0.815 0.573 0.564 0.559 0.390 0.280 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.000 0.004 0.006 0.014 0.013 0.024 0.013 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.002 0.077 0.000 0.001 0.003 0.006 0.012 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.007 0.013 0.003 0.010 0.001 0.014 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.005 0.011 0.012 0.001 0.011 0.009 0.014
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.002 0.002 0.004 0.001 0.002 0.003 0.009 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.014 0.017 0.018 0.000 0.009 0.016 0.014 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.023 0.025 0.023 0.017 0.020 0.016 0.013 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.005 0.008 0.007 0.002 0.002 0.003 0.003

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.280 0.466 0.406 0.003 0.322 0.181 0.075 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.027 0.025 0.036 0.000 0.015 0.031 0.037 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.142 0.080 0.072 0.000 0.041 0.095 0.024 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.004 0.004 0.006 0.000 0.007 0.005 0.008
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.028 0.048 0.042 0.000 0.028 0.025 0.043 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.013 0.017 0.075 0.000 0.034 0.000 0.002 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.025 0.034 0.027 0.032 0.029 0.026 0.020

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.002 0.001 0.001 0.000 0.003 0.001 0.005 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.006 0.048 0.040 0.009 0.024 0.025 0.035 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.001 0.019 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.151 0.008 0.010 0.000 0.007 0.008 0.009 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.288 0.414 0.363 0.277 0.173 0.130 0.153 .االجمالي
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Oman ُعــمان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 44,530 40,671 56,912 70,927 108,174 141,255 38,879 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 30,645 36,765 34,809 36,034 72,995 91,273 34,824 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 60,378 49,595 56,750 46,073 53,006 49,308 31,497 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 227,771 232,370 236,452 272,889 274,499 181,598 194,791
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 7 62 24 27 1 23 0 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 14 199 560 2,347 45 133 141 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 33,738 41,991 40,041 41,155 42,456 41,037 34,680 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 18,596 21,011 20,653 13,054 15,163 14,357 18,321 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 3,194 3,906 5,464 2,475 6,078 5,427 19,084 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 6,647 4,317 14,703 0 17,019 15,411 1,924 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 25,476 33,525 183,267 70,498 75,424 71,660 45,879 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 2,856 26,350 10,845 8,592 13,495 21,850 18,919 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,140 113 114 5 191 186 160 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 205 17 79 2 8 86 31 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 197,839 136,701 182,114 207,213 213,130 179,915 142,014
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 8,159 13,632 10,814 4,383 6,702 8,769 6,055 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 9,850 14,782 7,588 2,214 6,101 3,147 7,938 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 8,884 2,314 509 1,085 725 313 13,762 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 87,478 129,351 112,642 132,206 153,646 142,769 123,206 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 29,164 22,064 31,419 38,745 34,811 20,134 21,200 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 43,347 61,153 69,908 69,847 84,328 64,295 79,801 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 5,673 2,836 3,339 6,096 7,920 5,832 14,308 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 1,906 2,729 3,351 3,507 4,729 4,393 7,138 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 3,201 4,937 7,180 1,219 2,107 3,323 1,178 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 107,484 117,459 183,012 129,996 153,248 124,125 99,360 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 158,081 302,682 1,074,404 607,973 244,402 79,476 685,655 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 606,997 1,311,655 1,611,152 685,557 1,134,431 1,405,461 790,052 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 33,604 27,010 33,737 33,804 26,724 15,788 9,895
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 172,568 205,975 208,569 209,566 70,416 87,193 106,211 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 14,297 27,305 25,176 37,229 31,405 32,162 39,366 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 422 186 406 1,984 2,625 360 3,512 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 9,468 32,678 9,860 7,342 8,580 10,225 26,997
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 12,323 11,488 10,200 11,924 21,525 19,501 54,337 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 42,649 48,480 48,978 36,154 56,399 47,285 70,353

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 675 85 94 30 59 75 513 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 3 0 20 0 0 555 386
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 47 204 90 63 275 5 663 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 22,617 31,360 38,530 31,740 19,057 6,517 14,998 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 196,227 199,028 210,393 291,965 276,446 170,711 175,507 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 17,117 20,650 24,157 4,612 26,126 18,845 25,486 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 409 529 666 683 806 773 404 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 181 509 392 72 432 359 6,059
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 3 29 0 18 5 5 6 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 2,006 7,268 8,394 4,093 10,252 10,118 22,782 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 1,064 1,346 771 5 449 380 448 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 1,312 1,448 1,486 83 43 569 1,570
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 348 924 1,743 1,442 1,339 1,159 1,746 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 35,955 24,000 24,599 29,210 41,258 40,939 34,317 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 7,128 7,327 2,031 324 1,040 938 12,939
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 301 55 91 0 185 147 97 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 32 12 73 40 91 0 51 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 1,751 2,358 2,033 1,812 843 1,218 963 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 0 17 6 5 0 4 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 283 1,234 1,331 2,166 1,165 1,175 998 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 2,190 2,244 2,631 2,015 3,300 2,538 3,207 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 407 147 623 34 182 210 430
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 194 395 368 89 351 211 898 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 83 47 76 317 68 44 736 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 29 13 3 0 12 14 445 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 14 89 11 81 107 106 152 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 288 1,487 1,542 69 850 1,655 22,507 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 752 879 342 92 783 1,305 16,621 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 682 4,374 5,941 6,840 7,237 6,943 6,822 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 2,152 21,650 5,238 1,628 5,124 5,141 16,049 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 7 79 10 0 7 52 401 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 25 167 220 3 70 118 57
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 2 2 4 0 6 13 187 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 51,431 80,542 102,182 104,797 101,834 79,802 79,726 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 28,465 41,409 65,828 98,893 86,061 40,966 9,947 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 26,553 16,548 19,810 20,621 26,969 23,338 23,312 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 10,581 12,756 19,709 9,010 7,370 67,505 43,078

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 282,227 282,317 530,237 433,184 418,020 419,839 511,330 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 142,603 167,086 141,171 257,604 168,993 192,459 147,472 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 23,331 10,076 31,032 11,301 19,445 8,617 9,522 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 4 119 55 612 600 548 608 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 98,402 92,544 143,740 147,506 251,158 110,670 129,440 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0 181 330 793 772 1,245 904 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 153 7,466 52 192 410 452 1,480 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 4 345 896 276 755 16 1,044 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 412 56 2 11 2 23 2 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 1,309 1,508 4,035 395 2,646 1,467 4,179
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 519 524 1,825 398 1,177 896 4,568 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 136,143 165,626 136,924 386 130,107 121,207 142,018 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 347,882 360,642 414,943 381,158 394,910 327,982 298,097 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 1,163 527 1,679 29 412 732 840

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 2,194,863 0 3,201,342 13 0 0 0 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 8,424 262 3 0 257 21,465 26,822 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 91,737 20,357 73,715 129 22,236 61,000 17,527 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 10,258 9,377 16,818 1,339 23,747 16,260 29,733
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 137 497 1 0 41 1,038 1,564 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 32 161 88 0 93 0 5 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 1 0 0 0 0 0 0 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 33,768 47,000 40,184 56,819 53,496 51,768 42,283

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 496 197 722 67 1,871 975 4,713 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 749 9,951 9,566 1,725 9,395 9,582 15,484 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 21 0 18 60 27 9 65 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 2,663 2,828 3,317 274 3,162 10,707 12,244 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 5,797,206 4,627,150 9,589,175 4,699,246 5,066,447 4,731,476 4,667,924 .االجمالي
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'01 Live animals. 94,047 109,709 117,494 141,938 140,475 162,900 119,241 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 24,365 29,419 47,948 49,805 112,666 186,624 160,728 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 15,343 18,969 22,014 23,225 30,643 44,780 22,566 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 143,744 198,738 359,525 320,394 325,420 495,693 341,633
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 14 35 250 46 192 164 70 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 244 469 670 333 283 1,794 757 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 63,621 75,416 71,957 98,493 85,026 100,527 77,425 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 77,634 77,201 100,083 154,878 124,647 131,259 100,350 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 27,445 32,667 38,809 45,693 40,435 48,587 48,239 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 26,908 43,904 43,015 45,848 49,482 66,437 48,524 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 7,007 14,213 17,118 12,344 19,263 19,139 18,146 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 5,958 3,426 5,056 5,652 4,617 7,215 4,549 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 2,183 1,429 3,458 11,052 8,643 6,205 3,361 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 103 655 266 311 245 394 38 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 32,671 35,504 45,588 56,338 54,796 131,301 57,170
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 16,563 18,775 23,676 20,559 26,015 31,278 15,191 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 72,323 61,095 58,876 58,739 58,786 67,488 60,003 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 20,678 22,193 27,468 33,035 37,208 53,040 58,218 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 46,199 72,978 91,298 102,680 106,024 154,408 121,998 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 99,872 131,885 139,164 133,469 137,661 186,546 147,784 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 37,266 49,864 61,253 66,941 76,895 89,593 86,925 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 57,344 57,826 73,537 86,436 101,143 110,667 76,308 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 19,953 18,465 16,943 25,450 29,054 43,346 35,212 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 143,284 134,377 166,496 177,709 235,919 252,046 153,626 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 201,174 218,010 324,361 377,410 390,703 447,537 228,028 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 127,749 26,295 133,530 12,029 8,752 39,129 115,460 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 1,918,968 1,382,563 4,152,056 1,146,021 1,953,916 818,036 417,685 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 20,488 25,473 30,011 39,844 46,144 57,203 38,229
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 129,758 208,809 537,564 464,166 437,925 119,012 67,719 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 58,159 82,536 149,138 172,450 193,263 179,146 129,511 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 13,277 14,353 14,298 10,927 14,048 22,300 15,199 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 43,425 50,405 66,665 72,283 83,316 99,198 79,045
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 109,455 168,713 186,481 195,478 214,680 191,590 186,215 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 109,540 177,648 130,562 140,778 145,185 173,403 157,406

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 4,333 5,834 9,208 9,671 16,888 18,783 12,108 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 443 763 803 409 1,950 20,737 943
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 8,881 7,822 8,723 7,748 7,565 6,741 3,764 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 88,075 136,114 145,432 156,897 196,035 241,492 184,372 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 343,203 391,076 500,683 502,212 554,356 582,632 457,548 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 52,369 64,811 67,021 81,702 116,557 144,761 115,699 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 91 230 624 933 650 821 483 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 15,992 21,906 24,850 24,931 29,466 23,391 18,290
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 2 56 54 15 10 25 59 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 92,381 141,575 120,182 113,246 139,351 123,786 87,324 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 1,471 789 813 1,625 1,300 2,554 3,527 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 2,417 3,870 4,271 5,599 6,352 4,915 3,956
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 255 93 73 99 3,370 109 563 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 145,095 158,797 136,472 120,283 119,118 134,887 112,628 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 8,864 33,768 20,514 14,385 25,169 13,777 292,680
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 1,352 2,282 3,065 2,030 3,973 2,864 1,933 .الحرير
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Oman ُعــمان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 83 90 270 429 336 104 186 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 5,291 10,610 6,610 4,420 5,399 4,723 3,398 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 9 327 151 253 369 1,544 574 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 15,244 11,764 13,000 13,042 9,969 13,266 10,379 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 31,011 14,247 17,949 16,355 13,487 15,401 11,981 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 4,768 5,485 6,732 7,597 7,327 9,310 6,795
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 11,648 12,974 21,311 15,788 13,895 19,850 15,429 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 859 1,034 889 1,388 1,569 2,137 1,343 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 738 1,063 2,520 1,579 1,910 3,256 2,285 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 814 611 855 4,805 7,676 7,026 2,756 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 108,785 79,228 98,599 106,314 124,646 94,638 93,439 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 49,412 51,397 62,375 68,607 81,268 69,328 64,387 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 26,586 28,215 28,187 31,843 35,385 32,866 23,061 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 37,370 39,537 43,120 49,451 60,920 55,407 49,451 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 3,064 2,171 2,705 3,785 4,012 2,481 3,457 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 39 559 498 332 346 708 257
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 241 1,224 1,342 1,484 2,355 1,899 1,394 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 73,193 99,362 114,950 117,678 133,872 133,330 94,979 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 46,094 84,725 80,386 295,676 83,209 119,274 74,115 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 36,298 39,433 45,746 58,894 50,966 90,016 55,257 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 211,017 316,899 604,782 430,870 783,424 915,322 1,017,708

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 590,398 618,203 701,874 726,321 499,159 500,602 298,598 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 535,404 591,396 624,932 570,358 647,740 665,900 564,749 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 128,209 114,529 228,568 158,242 337,239 378,766 334,855 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 739 1,339 3,643 3,880 3,237 4,382 11,773 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 132,104 187,855 215,254 190,961 166,359 177,847 161,557 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 58 165 1,098 2,189 13,247 23,423 13,797 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 10,498 15,964 17,208 26,032 26,026 29,908 28,909 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 769 904 1,395 606 387 3,771 4,908 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 123 66 380 508 276 348 530 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 16,693 35,421 29,753 29,105 30,575 32,565 26,457
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 20,905 23,772 36,812 47,846 45,126 51,301 40,953 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 806,249 913,882 1,118,191 1,160,982 1,384,150 1,473,540 1,096,299 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 642,962 672,858 811,128 840,614 984,793 1,038,792 822,307 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 2,654 2,478 22,248 6,668 5,911 3,398 2,185

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 553,253 0 825,651 883,429 0 0 0 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 7,348 10,769 19,139 32,507 43,881 47,104 8,604 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 11,398 19,444 10,677 19,253 11,174 20,297 11,265 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 62,729 92,948 137,762 142,261 158,256 163,512 130,231
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 7,965 16,730 20,469 21,828 18,520 13,614 7,369 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 1,672 2,873 1,157 1,004 1,553 998 354 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 1,036 225 0 0 0 0 0 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 97,627 121,400 140,945 417,642 409,276 210,556 156,814

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 18,676 17,812 18,304 23,543 27,521 32,200 25,548 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 7,708 27,358 69,148 81,532 78,139 97,237 72,831 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 72 9,056 459 441 1,385 889 253 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 2,839 4,249 9,561 3,584 4,053 4,293 4,820 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 8,854,638 8,836,454 14,518,149 11,966,465 12,835,903 12,427,389 9,847,033 .االجمالي
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Oman ُعــمان

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 99.65 98.56 99.57 99.98 99.36 98.56 99.61 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 98.86 99.12 98.86 100.00 99.56 99.36 98.95 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 39.75 33.89 42.59 33.75 39.99 30.28 56.37 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 94.71 92.35 89.32 90.41 91.92 91.67 94.22
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 1.86 6.57 96.00 3.15 0.12 6.28 0.00 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 93.33 100.00 99.82 100.00 95.74 91.72 99.30 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 86.79 83.81 89.44 92.03 90.42 84.35 88.14 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 76.89 82.55 80.41 68.77 64.02 58.81 88.30 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 61.04 72.47 77.71 100.04 96.72 99.00 100.00 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 97.53 87.87 94.91 … 97.75 88.61 84.98 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 89.63 93.61 95.96 91.70 97.69 97.34 96.75 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 99.30 100.00 100.00 100.00 99.99 99.95 99.91 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 95.88 66.08 22.09 8.47 8.46 81.22 16.13 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 95.79 60.71 97.53 200.00 80.00 100.00 96.88 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 98.80 98.02 98.59 98.11 98.22 87.30 94.20
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 96.96 99.44 97.48 88.63 100.01 82.38 33.88 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 82.81 89.27 61.25 34.04 58.55 49.83 68.51 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 94.36 52.42 44.30 64.97 63.93 15.43 98.23 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 84.67 88.28 85.56 85.93 88.58 90.88 88.98 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 82.54 80.92 86.81 88.90 81.09 76.84 73.64 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 92.52 93.79 95.75 92.92 92.21 90.11 91.34 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 21.15 21.86 43.18 96.96 90.39 89.19 99.04 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 99.53 99.85 86.34 60.01 41.78 51.06 33.47 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 3.82 6.81 4.29 99.92 1.29 2.88 0.53 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 77.97 79.93 83.71 72.21 72.55 60.58 51.45 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 53.12 31.69 78.44 85.77 64.17 61.97 85.68 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 1.75 3.34 3.88 1.62 5.73 9.07 3.77 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 72.27 49.65 93.97 94.80 90.97 46.79 92.81
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 8.83 12.78 15.91 13.19 6.27 9.83 10.79 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 59.32 53.09 62.55 68.07 65.36 64.24 72.19 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.04 0.02 0.04 0.30 0.38 0.07 0.75 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 91.87 97.56 91.36 97.65 94.84 98.29 99.44
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 51.80 61.72 57.17 61.75 67.74 67.44 90.93 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 92.73 92.07 92.09 90.56 91.74 93.77 96.31

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 86.43 73.91 82.46 50.85 47.97 72.82 95.89 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 10.71 … 100.00 … 0.00 99.82 98.22
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 3.36 65.18 16.89 100.00 70.15 1.18 90.20 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 51.20 65.36 78.84 57.06 82.43 73.10 86.39 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 24.97 30.24 27.87 31.70 38.00 45.08 43.70 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 78.06 84.09 94.23 81.86 90.02 81.25 85.42 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 76.31 43.33 29.21 38.74 40.46 35.38 46.60 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 11.81 71.69 74.81 98.63 77.70 68.64 94.07
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 100.00 100.00 … 100.00 100.00 100.00 120.00 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 70.81 96.91 94.33 66.23 80.43 95.25 97.65 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 99.91 99.56 100.13 100.00 16.94 30.50 98.68 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 100.00 99.93 99.66 100.00 100.00 100.00 100.00
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 17.10 26.71 84.98 83.59 80.42 69.48 75.16 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 91.36 85.74 81.13 81.67 88.86 93.82 87.09 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 81.04 84.23 53.00 7.20 29.83 44.22 92.00
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 17.36 100.00 100.00 … 100.00 99.32 100.00 .الحرير
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Oman ُعــمان

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 34.04 54.55 94.81 100.00 97.85 0.00 51.00 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 28.55 36.60 40.96 35.56 33.40 57.53 42.82 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.00 … 100.00 100.00 100.00 … 100.00 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 37.63 46.72 38.36 54.96 50.09 45.40 46.61 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 19.02 35.40 47.22 82.45 70.62 67.29 66.36 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 79.65 79.46 97.80 16.19 96.30 99.53 99.54
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 60.44 96.58 63.45 85.58 48.89 83.07 92.48 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 100.00 94.00 100.00 100.00 66.02 62.86 99.06 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 100.00 100.00 42.86 … 75.00 63.64 97.16 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 87.50 81.65 14.86 86.17 13.56 72.11 25.59 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 1.11 9.26 10.09 2.92 8.90 21.68 89.83 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 7.59 16.75 10.31 2.34 26.98 48.60 91.23 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 20.22 62.97 56.73 94.15 51.50 76.01 94.50 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 11.83 81.15 52.91 86.05 63.68 76.26 93.62 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 3.18 43.65 43.48 … 21.88 53.61 89.91 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 49.02 95.98 98.65 100.00 100.00 97.52 96.61
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.74 2.50 10.81 … 100.00 56.52 98.42 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 63.16 75.33 75.73 70.23 64.29 56.67 68.00 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 90.71 93.37 95.21 97.45 97.11 95.98 89.07 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 61.38 52.78 48.74 83.88 61.48 55.39 67.16 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 98.46 93.00 74.43 75.34 99.13 91.08 97.76

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 50.62 49.97 70.56 74.86 81.55 94.65 86.83 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 59.57 51.93 42.85 62.31 48.98 63.21 65.83 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 51.54 70.00 54.71 46.28 81.53 60.07 82.88 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 100.00 90.84 82.09 100.00 61.73 9.35 17.63 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 15.59 10.32 17.50 15.18 28.50 17.92 27.23 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. … 81.17 86.39 72.03 89.15 68.41 92.91 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 56.67 99.47 100.00 97.46 90.71 54.07 78.93 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 36.36 100.00 100.00 94.20 99.87 21.05 100.10 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 94.71 98.25 13.33 13.75 100.00 13.14 0.85 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 45.48 32.84 64.86 99.25 38.17 24.25 46.56
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 57.28 70.43 83.41 81.22 80.34 42.13 79.75 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 50.62 61.92 41.71 94.61 69.43 35.58 46.75 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 74.04 82.46 84.81 94.72 85.33 83.79 86.08 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 92.60 28.32 94.86 6.00 62.05 90.15 98.25

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 63.58 0.00 73.32 0.03 0.00 0.00 0.00 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 16.23 0.60 0.00 … 0.82 30.82 29.52 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 67.60 28.48 92.70 100.00 61.74 68.73 93.27 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 56.80 57.88 65.25 96.26 64.30 63.68 68.92
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 1.38 3.57 0.01 … 0.29 7.83 6.60 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 3.56 16.86 1.89 … 3.92 0.00 3.60 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.48 0.00 … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 74.17 92.36 86.32 93.22 94.69 96.27 96.82

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 22.56 21.02 63.44 74.44 57.16 71.64 88.37 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 48.57 92.43 91.90 66.47 94.82 87.45 93.29 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 9.42 0.00 13.95 38.71 12.00 36.00 71.43 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.39 12.91 13.31 18.69 13.15 35.94 39.74 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 12.31 8.87 17.28 9.27 15.87 19.35 16.13 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Qatar قطر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 39,132 44,632 46,892 54,943 135,064 40,875 8,105 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 8,319 15,140 23,931 15,589 16,978 18,477 6,598 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
2,152 2,877 1,976 2,099 2,079 2,363 502 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
6,580 8,357 12,454 9,097 10,527 16,018 4,849

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 105,405,274 117,422,166 120,267,956 114,233,820 64,880,013 46,952,841 52,252,881 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   3,039,151 5,252,243 5,538,749 5,452,775 4,688,382 3,324,811 3,097,420 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
2,434,078 4,345,281 5,160,649 5,309,002 2,872,752 2,915,006 2,217,319 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
4,422 5,583 9,347 9,497 6,537 8,512 5,587 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
7,561 9,232 8,883 5,060 22,680 6,760 237

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
12,461 17,897 49,227 16,393 30,708 18,719 13,628

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   10,552 13,803 12,845 31,540 27,388 26,806 6,015 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
1,339 3,651 5,637 4,531 4,322 8,374 1,295

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
14,746 95,827 75,669 20,025 18,640 19,550 1,783

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
36,788 11,895 16,418 15,167 26,018 83,227 229,931

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
2,074,834 4,530,107 4,211,849 4,739,768 2,949,027 1,825,549 1,680,049

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
555,865 482,849 691,517 583,711 772,368 857,872 193,444

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
682,506 617,327 580,631 931,128 1,264,486 879,887 192,829 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
54,679 29,539 45,311 49,513 59,222 120,111 37,730

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
157 6,198 13,872 26,785 36,257 28,671 3 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          18,262 11,815 16,485 19,048 16,767 16,079 6,311 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
39,150 58,375 64,817 62,058 59,819 67,603 4,898 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 71,044 72,434 771,384 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 114,448,008 132,984,794 136,855,115 131,591,549 77,971,078 57,310,545 60,732,798 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Qatar قطر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 32,041 38,000 40,454 49,865 127,092 34,926 5,805 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 3,886 4,431 3,426 2,016 3,462 2,514 14 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 2,965 1,294 2,521 1,496 1,713 1,253 737 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 240 701 491 737 1,347 1,314 118
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0 206 0 829 1,450 868 1,431 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 6 41 22 98 98 174 3 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 1,269 5,208 7,802 564 2,192 2,224 53 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 1,288 2,209 3,302 5,850 3,529 2,263 699 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 803 355 2,820 1,334 547 275 29 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 641 1,042 1,110 1,035 537 468 34 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 4,205 6,046 8,825 6,372 9,410 12,830 5,757 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 105 170 37 283 583 166 20 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1 0 3 53 68 39 3 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 1 69 10 0 14 38 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 2,152 2,877 1,976 2,099 2,079 2,363 502
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 323 147 1,722 998 519 431 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 304 198 343 162 1,663 74 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 101 221 184 181 227 312 2 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 1,027 905 1,581 1,510 1,625 1,382 160 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 332 466 439 545 435 557 4 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 1,519 3,735 3,568 3,384 3,965 6,118 2,247 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 2,399 2,555 3,050 2,106 1,932 6,877 2,420 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 530 34 226 90 79 248 8 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 45 96 1,341 121 82 19 8 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 384,188 389,495 280,299 327,554 335,616 200,409 221,852 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1,166 3,725 5,281 5,151 10,367 13,159 33,218 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 105,019,920 117,028,946 119,982,376 113,901,115 64,534,030 46,739,273 51,997,811 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 492,297 677,203 739,200 978,392 989,723 688,512 553,672
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 1,271,742 2,350,147 2,336,406 2,538,523 1,728,798 1,105,284 1,137,185 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 4,176 9,662 10,584 16,564 13,143 10,162 3,389 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 1,238,200 2,080,292 2,187,184 1,760,214 1,752,540 1,231,537 1,262,000 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 1,387 1,573 667 745 1,344 1,754 1,633
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 2,499 4,217 8,611 2,965 5,234 5,956 336 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 10,353 10,864 11,690 13,607 15,288 17,247 12,327

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 598 498 1,069 583 659 412 178 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 707 161 165 7 0 10
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 273 172 128 380 183 67 108 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 17,626 116,908 243,049 140,637 181,463 263,880 126,582 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 2,430,447 4,327,088 5,155,820 5,301,876 2,864,836 2,907,769 2,213,776 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 3,631 18,193 4,829 7,126 7,916 7,237 3,543 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 2,848 3,111 6,761 5,970 2,069 2,822 4,327 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 1,416 2,451 2,586 3,522 4,456 5,690 1,081
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 158 21 0 5 12 0 179 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 7,443 9,068 8,393 4,934 22,504 6,641 237 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 99 0 82 74 118 32 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 19 164 408 52 58 87
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 1,768 367 419 478 599 151 3,983 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 8,328 9,681 8,865 11,101 9,824 10,814 4,166 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 2,365 7,849 39,943 4,814 20,285 7,754 5,479
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 4 0 17 0 .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Qatar قطر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 2 0 0 0 0 143 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 134 18 117 21 166 34 34 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 3 12 6 0 3 141 1 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 1 366 5 135 53 109 28 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 2 116 30 270 448 59 54 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 60 24 175 178 98 69 5
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 1,719 1,711 1,179 2,204 1,387 916 444 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 57 56 186 440 721 707 36 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 50 110 263 93 78 146 11 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 261 116 185 322 699 89 7 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 584 1,069 1,173 3,774 5,300 5,600 749 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 6,446 7,438 7,806 9,530 9,992 7,943 2,010 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 1,235 2,765 1,716 14,573 8,426 10,993 2,493 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 1,146 3,285 3,214 4,197 3,967 8,171 1,276 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 103 247 408 208 278 154 13 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 90 82 2,007 39 34 32 1
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 37 8 87 43 17 5 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 3,464 10,080 16,135 2,740 2,633 2,311 567 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 1,523 70,038 45,658 1,895 8,062 11,087 253 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 9,759 15,709 13,876 15,390 7,945 6,152 963 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 36,788 11,895 16,418 15,167 26,018 83,227 229,931

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 511,057 1,305,464 1,127,155 1,197,102 743,115 294,850 253,942 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 438,140 557,752 491,211 547,264 339,598 312,207 17,917 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 22,257 40,688 10,086 20,791 40,103 41,615 72,724 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 373 369 2,209 3,693 1,873 1,440 501 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 1,095,998 2,615,745 2,561,680 2,945,886 1,797,677 1,154,808 1,331,099 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 23 114 560 239 10,419 5,199 1,130 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 373 472 131 265 447 234 553 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 40 58 183 94 223 205 44 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 371 1,170 5,909 9,799 3,916 4,471 12 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 4,996 7,075 11,370 12,566 7,789 8,624 1,757
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 1,206 1,200 1,355 2,069 3,867 1,896 370 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 452,258 349,033 553,194 460,387 630,092 668,585 155,201 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 103,607 133,816 138,323 123,324 142,276 189,287 38,243 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 1,927 3,395 3,919 2,748 5,384 15,928 2,155

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 582,452 501,457 507,308 657,063 728,823 701,307 8,352 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 83,127 58,867 50,742 220,160 186,025 108,854 161,206 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 15,000 53,608 18,662 51,157 344,254 53,798 21,116 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 49,711 25,789 34,927 42,983 50,575 44,059 13,371
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 4,922 3,211 5,938 6,006 7,997 75,585 24,342 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 46 539 4,446 524 650 467 17 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 157 6,198 13,872 26,785 36,257 28,671 3 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 15,962 9,442 8,174 11,569 9,413 10,990 5,747

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1,170 1,393 7,635 6,798 6,045 3,762 419 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 1,130 980 676 681 1,309 1,327 145 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 39,150 58,375 64,817 62,058 59,819 67,603 4,898 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 71,044 72,434 771,384 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 114,448,008 132,984,794 136,855,115 131,591,549 77,971,078 57,310,545 60,732,798 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Qatar قطر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 874,046 1,073,041 981,191 1,142,960 1,253,597 1,137,061 959,685 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 621,018 698,864 693,679 900,845 925,705 981,379 666,501 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
96,419 89,329 96,364 92,373 96,393 106,748 74,297 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
673,568 826,077 887,441 923,787 1,047,503 1,019,073 822,654

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 1,424,526 1,314,583 1,300,661 1,330,495 1,552,812 1,287,378 744,743 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   1,844,667 2,104,258 2,167,614 2,342,582 2,411,609 2,355,292 1,728,560 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
684,445 777,311 840,419 1,013,110 1,082,745 1,038,461 781,653 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
87,655 95,401 117,577 132,610 164,929 163,292 102,924 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
228,323 283,397 261,371 312,934 356,325 285,191 174,990

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
235,436 225,781 230,401 238,794 283,826 265,613 186,934

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   563,282 648,289 692,627 826,443 949,530 962,333 606,198 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
110,186 133,407 154,514 184,134 218,476 237,116 121,922

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
644,818 671,421 838,147 848,038 861,664 778,005 492,501

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
564,055 869,904 752,812 801,859 741,133 613,868 1,336,778

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
2,432,106 2,873,846 2,564,212 3,035,591 3,429,590 3,095,399 1,699,389

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
6,160,170 6,691,067 6,882,853 7,955,829 8,465,948 8,590,068 6,001,609

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
3,589,548 4,982,331 5,710,661 6,353,564 6,487,724 6,186,587 6,596,024 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
602,124 670,722 751,606 783,177 915,386 812,810 784,254

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
19,167 26,683 51,469 26,369 235,409 704,037 103,945 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          738,067 929,853 966,043 1,023,306 1,072,982 1,112,413 842,885 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
139,588 96,920 92,441 178,857 52,249 322,035 56,245 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 4,926 5,912 729,457 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 22,333,214 26,082,485 27,034,103 30,447,657 32,610,461 32,060,071 25,614,148 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Qatar قطر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 260,177 321,447 221,220 283,907 310,415 219,404 181,992 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 316,357 395,232 377,859 423,997 462,730 437,752 409,739 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 54,760 58,746 54,344 64,722 76,304 78,545 52,983 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 242,684 296,502 326,852 369,478 403,598 400,725 314,316
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 68 1,114 916 856 550 635 655 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 19,273 27,162 29,261 34,638 32,546 34,186 31,304 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 168,417 184,355 212,960 241,946 283,706 274,059 184,488 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 101,828 130,488 147,079 163,577 195,223 234,206 159,816 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 52,113 54,301 59,368 66,320 71,620 76,193 57,263 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 242,453 250,623 158,026 330,398 271,982 280,023 194,342 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 19,189 28,026 60,600 33,389 36,589 48,510 17,370 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 14,746 20,743 22,485 25,161 29,038 30,326 19,442 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,933 2,456 3,614 4,910 4,656 3,574 1,973 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 1,066 710 286 506 345 302 503 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 96,419 89,329 96,364 92,373 96,393 106,748 74,297
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 28,349 44,701 54,087 65,859 69,277 79,733 49,538 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 50,834 65,008 54,018 53,847 59,754 64,211 43,924 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 58,142 70,926 78,476 75,755 82,593 88,020 77,801 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 119,630 152,883 185,937 186,900 205,536 209,236 177,196 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 52,759 85,385 88,926 104,731 108,822 107,776 101,424 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 118,668 140,808 149,155 169,546 196,076 174,184 127,395 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 156,690 161,848 176,874 161,614 199,659 167,790 147,346 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 19,284 23,492 23,786 33,390 40,896 39,972 22,696 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 69,212 81,026 76,182 72,145 84,890 88,151 75,334 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 318,613 448,294 393,658 479,244 611,271 553,407 59,729 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 793,150 514,392 616,378 498,580 558,666 430,211 283,358 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 312,763 351,897 290,625 352,671 382,875 303,760 401,656 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 579,567 680,135 530,026 525,810 586,812 442,464 357,448
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 92,190 129,009 147,654 239,849 136,844 176,252 180,563 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 320,939 360,149 407,771 433,467 516,673 537,453 398,631 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 3,408 5,010 7,377 6,747 5,573 5,455 4,350 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 114,028 114,216 137,743 157,950 158,895 176,451 103,261
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 243,347 287,517 328,244 350,417 394,748 397,952 233,064 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 100,223 123,061 140,376 150,187 174,686 168,481 128,498

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 19,576 17,378 18,560 22,325 20,460 25,313 19,435 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 6,318 8,566 14,973 11,515 8,278 15,887 9,658
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 18,602 29,660 17,196 21,902 20,923 24,022 8,337 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 346,469 349,557 417,694 422,413 387,717 385,562 285,315 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 462,670 498,526 589,879 710,401 753,077 748,793 545,123 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 221,775 278,785 250,540 302,709 329,668 289,668 236,530 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1,256 1,019 1,421 1,545 2,117 1,964 2,090 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 86,264 93,781 115,490 129,859 161,071 159,658 99,065
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 135 601 666 1,206 1,741 1,670 1,769 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 218,499 265,168 244,583 297,125 337,455 271,528 172,123 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 3,326 3,328 2,147 4,325 9,474 2,846 1,377 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 6,498 14,901 14,641 11,484 9,396 10,817 1,490
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 2,160 2,186 1,262 1,167 785 1,722 1,914 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 169,960 169,287 158,985 177,533 183,274 183,190 138,011 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 63,316 54,308 70,154 60,094 99,767 80,701 47,009
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 597 761 3,161 3,588 3,637 3,175 2,124 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 908 1,723 1,285 2,082 2,188 2,189 3,166 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 5,213 6,354 7,110 10,349 9,372 7,703 6,672 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 2,326 2,052 3,106 2,813 3,031 5,530 3,085 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 6,328 12,496 10,805 15,086 18,296 24,515 23,498 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 21,801 33,345 34,674 39,671 40,887 41,362 16,839 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 12,074 13,188 18,389 18,573 23,380 26,730 23,563
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 52,115 62,339 55,945 62,467 58,580 65,659 48,349 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 14,288 15,328 12,414 10,451 14,736 11,743 8,031 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 8,912 11,035 12,459 11,476 14,746 13,777 10,148 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 9,939 9,499 6,430 6,217 6,494 9,207 4,801 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 124,048 131,814 171,788 218,234 267,615 265,197 157,914 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 243,267 266,280 280,112 336,603 386,795 386,828 222,715 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 61,466 82,075 74,949 88,833 99,773 98,718 75,293 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 95,205 121,160 141,706 166,376 195,348 214,545 107,786 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 8,170 7,767 8,998 13,479 14,690 12,444 6,154 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 4,439 1,832 1,688 1,200 2,536 2,358 3,788
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 2,372 2,648 2,122 3,079 5,902 7,769 4,194 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 336,097 344,247 423,414 443,071 443,556 388,671 242,404 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 164,955 198,475 219,657 239,633 242,621 218,306 151,645 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 143,766 128,699 195,076 165,334 175,487 171,028 98,452 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 564,055 869,904 752,812 801,859 741,133 613,868 1,336,778

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 333,944 450,894 406,505 751,245 587,728 535,683 280,502 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 1,392,658 1,642,638 1,343,898 1,391,729 1,832,080 1,549,464 794,716 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 163,981 242,843 277,868 303,829 373,396 398,473 317,162 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 16,971 23,447 21,146 25,562 32,025 13,399 9,287 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 301,526 251,214 236,045 228,245 234,101 230,760 124,723 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 2,117 495 1,153 2,777 3,037 5,236 4,482 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 11,516 15,075 17,751 21,238 27,060 19,764 9,488 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 10,255 4,777 4,443 6,167 17,053 16,191 1,427 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 9,546 15,839 36,456 11,943 20,914 74,365 21,295 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 78,019 77,714 99,460 105,884 109,150 99,290 58,521
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 111,573 148,910 119,487 186,972 193,046 152,774 77,786 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 3,388,354 3,912,798 4,274,096 4,730,311 5,078,118 5,359,698 3,742,835 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 2,771,816 2,778,269 2,608,757 3,225,518 3,387,830 3,230,370 2,258,774 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 10,135 12,877 13,174 31,420 38,859 60,795 209,236

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 2,343,116 3,889,239 3,502,277 3,873,847 4,433,328 3,764,875 2,163,120 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 988,303 1,025,369 1,455,248 1,806,622 1,970,791 1,974,764 3,627,111 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 247,994 54,846 739,962 641,675 44,746 386,153 596,557 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 417,322 471,183 530,269 529,813 647,885 580,484 555,211
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 179,255 192,579 213,290 248,237 263,009 228,812 227,890 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 5,547 6,960 8,047 5,127 4,492 3,514 1,153 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 19,167 26,683 51,469 26,369 235,409 704,037 103,945 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 635,863 775,141 805,141 823,744 857,837 866,464 685,125

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 61,025 81,566 75,580 108,314 105,902 129,248 74,155 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 41,179 73,146 85,322 91,248 109,243 116,701 83,605 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 139,588 96,920 92,441 178,857 52,249 322,035 56,245 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 4,926 5,912 729,457 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 22,333,214 26,082,485 27,034,103 30,447,657 32,610,461 32,060,071 25,614,148 .االجمالي
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 
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Qatar قطر

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.250 0.203 0.241 0.324 1.347 0.494 0.074 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.006 0.005 0.004 0.002 0.007 0.007 0.000 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.006 0.002 0.003 0.002 0.004 0.004 0.002 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.000 0.001 0.001 0.001 0.004 0.005 0.000
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.000 0.003 0.000 0.013 0.036 0.027 0.041 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 0.000 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.004 0.010 0.015 0.001 0.009 0.011 0.000 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.003 0.003 0.005 0.009 0.009 0.008 0.002 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.003 0.001 0.008 0.004 0.003 0.002 0.000 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.036 0.040 0.068 0.048 0.122 0.219 0.091 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.000 0.009 0.001 0.000 0.004 0.015 0.000 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.003 0.004 0.003 0.003 0.005 0.008 0.002
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.001 0.000 0.005 0.003 0.003 0.003 0.000 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.001 0.001 0.001 0.000 0.007 0.000 0.000 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.003 0.002 0.004 0.004 0.007 0.007 0.001 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.000 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.005 0.008 0.008 0.008 0.016 0.032 0.010 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.004 0.003 0.004 0.003 0.004 0.020 0.007 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 … 0.000 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 … 0.000 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 1.121 1.093 0.799 0.969 1.719 1.444 1.485 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.001 0.003 0.003 0.003 0.010 0.018 0.045 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 5.192 6.150 5.678 4.829 4.545 4.704 5.323 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.537 0.735 0.707 0.960 1.805 1.805 1.415
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.482 0.711 0.697 0.793 0.924 0.813 0.819 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.007 0.002 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 2.304 4.717 4.382 3.172 5.485 6.032 6.028 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.003 0.003 0.001 0.001 0.004 0.007 0.006
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.004 0.005 0.011 0.004 0.012 0.017 0.001 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.031 0.024 0.027 0.034 0.064 0.098 0.064

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.004 0.002 0.005 0.003 0.006 0.005 0.002 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.020 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.002 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 0.002 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.016 0.085 0.176 0.106 0.241 0.471 0.205 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.709 1.028 1.172 1.289 1.186 1.590 1.108 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.003 0.014 0.003 0.004 0.008 0.011 0.006 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.014 0.014 0.025 0.025 0.015 0.026 0.037 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.004 0.005 0.005 0.007 0.015 0.025 0.004
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.009 0.009 0.009 0.006 0.045 0.016 0.001 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.007 0.000 0.006 0.006 0.016 0.006 0.000 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.001 0.007 0.021 0.003 0.005 0.012 0.000
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.006 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.027 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.007 0.006 0.006 0.008 0.014 0.021 0.007 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.007 0.016 0.095 0.013 0.106 0.053 0.034
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 .الحرير
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Qatar قطر

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.000 0.000 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.017 0.013 0.009 0.019 0.022 0.019 0.008 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.001 0.000 0.002 0.005 0.013 0.017 0.001 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.002 0.000 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.001 0.000 0.001 0.001 0.005 0.001 0.000 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.001 0.001 0.002 0.006 0.008 0.001 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.005 0.004 0.005 0.007 0.012 0.012 0.003 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.004 0.006 0.004 0.036 0.035 0.058 0.012 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.002 0.004 0.004 0.005 0.008 0.021 0.003 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.002 0.004 0.007 0.004 0.008 0.006 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.005 0.003 0.069 0.001 0.002 0.003 0.000
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.001 0.000 0.002 0.001 0.001 0.000 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.011 0.028 0.047 0.009 0.014 0.015 0.003 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.005 0.192 0.128 0.006 0.040 0.071 0.001 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.021 0.027 0.024 0.029 0.026 0.027 0.004 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.014 0.003 0.004 0.003 0.008 0.032 0.099

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.137 0.440 0.321 0.344 0.410 0.245 0.192 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.199 0.228 0.219 0.250 0.261 0.330 0.017 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.021 0.035 0.007 0.015 0.055 0.083 0.146 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.002 0.002 0.009 0.016 0.016 0.017 0.005 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.934 2.155 1.921 2.326 2.682 2.341 2.399 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.000 0.002 0.009 0.004 0.357 0.228 0.046 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.004 0.004 0.001 0.002 0.007 0.006 0.011 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.001 0.001 0.003 0.001 0.007 0.009 0.002 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.002 0.010 0.042 0.071 0.051 0.086 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.013 0.016 0.024 0.028 0.029 0.044 0.008
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.003 0.003 0.003 0.005 0.016 0.010 0.002 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.032 0.021 0.034 0.031 0.072 0.106 0.022 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.008 0.008 0.008 0.008 0.015 0.027 0.005 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.007 0.012 0.013 0.009 0.029 0.130 0.015

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.066 0.055 0.051 0.071 0.131 0.171 0.002 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.055 0.026 0.025 0.121 0.152 0.114 0.155 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.014 0.034 0.012 0.037 0.508 0.119 0.047 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.016 0.006 0.008 0.011 0.022 0.026 0.007
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.019 0.010 0.018 0.017 0.036 0.450 0.132 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.001 0.009 0.084 0.011 0.024 0.024 0.001 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.002 0.054 0.121 0.260 0.536 0.510 0.000 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.013 0.006 0.005 0.008 0.011 0.016 0.007

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.002 0.002 0.010 0.010 0.016 0.014 0.001 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.006 0.004 0.003 0.003 0.007 0.009 0.001 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.256 0.351 0.403 0.421 0.599 0.898 0.055 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.048 0.073 0.648 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 3 5 4 4 7 6 6 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Qatar قطر

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.184 0.223 0.210 0.237 0.566 0.150 0.024 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.004 0.005 0.004 0.002 0.003 0.002 0.000 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.004 0.002 0.003 0.001 0.002 0.001 0.001 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.000 0.003 0.000 0.009 0.016 0.009 0.014 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.002 0.011 0.014 0.001 0.004 0.003 0.000 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.002 0.003 0.004 0.006 0.004 0.002 0.001 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.002 0.001 0.008 0.003 0.001 0.001 0.000 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.025 0.041 0.059 0.033 0.050 0.065 0.029 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.000 0.008 0.001 0.000 0.001 0.003 0.000 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.002 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.001 0.000 0.005 0.002 0.001 0.001 0.000 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.001 0.001 0.001 0.000 0.003 0.000 0.000 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.000 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.003 0.008 0.007 0.006 0.007 0.009 0.003 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.003 0.003 0.004 0.002 0.002 0.006 0.002 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 … 0.000 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 … 0.000 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.593 0.952 0.575 0.574 0.587 0.358 0.387 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.001 0.003 0.002 0.002 0.004 0.005 0.013 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 3.628 6.339 4.992 3.462 1.894 1.404 1.675 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.356 0.696 0.610 0.657 0.710 0.521 0.423
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.322 0.713 0.590 0.530 0.372 0.233 0.246 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.001 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 1.383 4.552 3.719 2.057 2.140 1.611 1.708 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.002 0.003 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.003 0.005 0.010 0.003 0.005 0.005 0.000 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.023 0.026 0.025 0.025 0.028 0.030 0.020

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.003 0.002 0.005 0.002 0.002 0.001 0.001 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.020 0.004 0.004 0.000 … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000 0.001 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.011 0.089 0.154 0.073 0.098 0.138 0.064 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.499 1.088 1.034 0.918 0.504 0.485 0.353 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.002 0.014 0.003 0.003 0.004 0.003 0.002 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.010 0.016 0.026 0.019 0.007 0.008 0.012 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.003 0.005 0.005 0.005 0.007 0.008 0.001
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.006 0.010 0.007 0.004 0.018 0.005 0.000 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.005 0.000 0.005 0.004 0.007 0.002 0.000 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.001 0.009 0.021 0.002 0.003 0.004 0.000
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.004 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.008 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.005 0.006 0.005 0.006 0.006 0.006 0.002 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.005 0.019 0.096 0.011 0.048 0.018 0.013
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 .الحرير

189



Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Qatar قطر

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.013 0.015 0.009 0.016 0.010 0.007 0.003 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.001 0.001 0.002 0.004 0.007 0.007 0.000 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.000 0.000 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.001 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.003 0.007 0.004 0.028 0.017 0.021 0.004 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.001 0.004 0.003 0.004 0.003 0.007 0.001 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.002 0.004 0.006 0.003 0.004 0.002 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.003 0.004 0.077 0.001 0.001 0.001 0.000
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.001 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.008 0.031 0.043 0.006 0.006 0.005 0.001 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.004 0.208 0.115 0.004 0.018 0.025 0.001 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.015 0.029 0.021 0.021 0.011 0.008 0.001 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.010 0.004 0.004 0.003 0.004 0.011 0.037

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.093 0.450 0.286 0.247 0.170 0.073 0.060 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.141 0.235 0.192 0.182 0.109 0.099 0.006 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.015 0.039 0.006 0.011 0.022 0.024 0.044 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.001 0.002 0.007 0.010 0.006 0.005 0.002 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.687 2.379 1.787 1.708 1.140 0.730 0.784 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.000 0.002 0.008 0.003 0.152 0.068 0.015 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.003 0.005 0.001 0.002 0.003 0.002 0.004 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.001 0.001 0.003 0.001 0.003 0.003 0.001 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.002 0.010 0.037 0.048 0.021 0.025 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.009 0.017 0.022 0.020 0.012 0.013 0.003
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.002 0.003 0.003 0.004 0.007 0.003 0.001 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.023 0.023 0.030 0.022 0.030 0.031 0.007 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.005 0.008 0.006 0.005 0.006 0.008 0.001 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.007 0.014 0.015 0.009 0.015 0.050 0.007

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.047 0.059 0.047 0.052 0.056 0.052 0.001 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.044 0.034 0.028 0.118 0.089 0.048 0.066 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.016 0.060 0.017 0.046 0.392 0.058 0.027 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.011 0.007 0.008 0.008 0.009 0.008 0.002
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.014 0.011 0.016 0.013 0.016 0.144 0.044 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.001 0.009 0.071 0.008 0.009 0.007 0.000 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.002 0.064 0.138 0.237 0.359 0.264 0.000 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.009 0.006 0.005 0.006 0.005 0.005 0.003

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.001 0.001 0.007 0.006 0.006 0.004 0.000 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.004 0.004 0.003 0.002 0.003 0.003 0.000 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.182 0.408 0.355 0.275 0.258 0.281 0.020 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.020 0.227 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.700 1.055 0.894 0.718 0.422 0.304 0.321 .االجمالي
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Qatar قطر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 26,345 33,901 34,397 38,787 30,418 26,080 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 3,626 4,077 2,973 1,719 2,024 1,867 … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 2,930 1,230 2,520 1,495 1,614 1,253 … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 234 583 477 578 1,306 1,226 …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0 0 0 221 69 0 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0 39 11 66 41 86 … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 1,269 5,194 7,759 556 2,148 2,224 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 1,262 2,046 3,144 5,547 2,954 1,997 … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 679 305 2,636 1,206 382 160 … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 266 668 947 658 385 248 … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 4,142 6,006 8,771 6,320 9,328 11,193 … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 92 170 34 241 516 166 … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1 0 3 52 69 0 … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 1 69 0 0 15 38 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 1,998 2,860 1,587 1,793 1,647 1,176 …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 272 106 1,668 939 403 328 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 253 166 304 90 1,637 59 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 63 221 183 48 174 294 … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 900 882 1,454 1,408 1,430 1,318 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 146 326 381 435 382 360 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 1,397 3,656 3,337 3,159 3,580 5,239 … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 2,054 2,296 2,953 2,007 1,846 6,439 … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 23 21 88 25 79 248 … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 13 93 0 91 71 19 … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 32,503 59,525 49,535 21,880 20,186 9,524 … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1,166 3,615 5,125 4,887 3,392 1,240 … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4,527,208 4,847,293 4,652,035 4,638,003 3,602,018 4,002,781 … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 102,570 105,707 153,653 289,887 346,068 119,573 …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 213,535 273,752 575,059 588,947 444,258 316,182 … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 4,103 9,330 10,494 16,218 12,908 8,853 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 34,768 3,182 27,303 28,422 36,781 10,660 … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 1,091 1,044 543 694 1,307 1,727 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 2,267 3,924 8,350 2,630 5,013 5,629 … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 10,289 10,773 11,616 12,661 15,176 16,594 …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 480 498 1,067 559 656 206 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 0 147 132 7 0 …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 220 167 125 71 41 67 … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 4,842 15,901 14,786 28,570 32,890 50,588 … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 540,409 706,244 707,433 733,821 412,416 398,591 … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 2,385 8,619 1,959 3,052 3,981 2,904 … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 818 880 3,040 2,733 47 0 … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 685 1,670 1,657 1,201 2,134 2,289 …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 157 21 0 5 12 0 … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 7,246 8,292 7,476 4,345 7,532 6,026 … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 99 0 29 74 65 14 … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 11 163 34 41 39 44 …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 1,745 367 420 477 598 151 … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 8,195 9,570 8,708 10,809 9,119 10,068 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 1,204 3,763 3,192 2,330 2,959 2,805 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 0 0 17 0 … .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 2 0 0 0 0 … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 134 11 39 10 144 34 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 3 12 6 0 1 141 … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 1 366 4 130 29 109 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 2 61 29 233 386 60 … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 50 17 59 97 77 69 …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 726 1,095 762 883 740 464 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 38 50 157 91 613 707 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 29 106 80 75 34 66 … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 138 99 173 209 662 23 … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 316 634 754 2,775 4,103 4,438 … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 5,490 6,622 6,425 7,214 7,314 5,561 … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 432 1,850 1,059 14,027 6,720 9,176 … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 765 2,970 2,740 2,605 2,440 4,984 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 100 132 110 67 178 154 … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 90 56 2,006 38 31 0 …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 37 6 86 35 17 … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 3,355 9,845 15,495 2,505 2,070 2,186 … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 595 337 463 537 620 836 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 9,619 15,244 13,232 13,815 6,801 5,225 … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 4,978 3,381 4,897 6,110 4,940 54,375 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 462,790 1,219,164 1,114,413 1,116,321 714,743 292,885 … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 343,693 499,841 441,235 463,766 286,549 260,788 … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 22,069 40,539 9,277 20,099 38,535 40,994 … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 210 340 1,475 2,814 947 1,121 … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 113,078 943,470 995,792 1,328,945 485,666 117,301 … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 23 114 493 239 11 74 … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 373 265 116 241 303 139 … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 40 50 72 88 203 143 … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 216 630 5,540 8,948 3,746 4,241 … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 2,305 4,141 3,274 4,518 4,231 5,070 …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 661 994 523 1,264 2,120 1,279 … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 314,239 258,246 175,882 207,926 277,051 283,743 … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 75,662 79,882 101,526 68,317 102,109 151,412 … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 1,919 2,493 2,649 1,165 3,217 3,286 …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 466,158 268,053 337,152 422,141 444,056 401,010 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 8,588 9,178 701 17,540 86,209 4,573 … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 3,737 18,653 12,720 43,819 337,291 52,965 … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 41,013 10,943 12,379 17,845 19,137 20,568 …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 2,061 1,283 1,840 2,506 2,845 34,034 … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 34 472 941 226 379 351 … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 98 2,305 6,748 1,949 3,747 1,987 … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 14,300 6,190 6,254 4,516 5,598 5,665 …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 731 1,215 6,745 4,295 2,096 2,831 … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 494 336 221 258 630 743 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 639 361 5,246 891 1,347 746 … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 14,143 16,034 … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 7,447,954 9,551,300 9,611,123 10,252,034 7,896,985 6,821,142 … .االجمالي
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'01 Live animals. 180,772 199,579 135,286 209,284 112,954 51,534 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 41,397 44,294 45,360 56,529 69,642 69,262 … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 24,810 19,233 18,224 21,291 23,161 26,898 … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 157,986 189,649 221,755 239,400 269,218 269,341 …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 1 3 4 26 194 42 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 5,150 7,644 5,216 5,374 3,366 4,336 … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 77,464 84,060 95,115 107,245 119,978 120,485 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 30,911 39,538 41,225 40,084 44,567 56,669 … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 24,231 25,189 26,400 33,429 30,634 34,795 … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 11,730 9,681 3,707 11,267 4,496 3,421 … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 12,937 18,697 33,965 13,049 21,311 22,853 … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 5,850 8,156 8,891 9,398 8,936 6,208 … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,668 1,832 2,841 4,071 3,880 2,905 … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 56 21 53 46 36 39 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 83,879 73,989 81,061 72,407 76,270 84,868 …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 9,408 11,627 25,132 32,331 30,973 43,079 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 33,454 46,755 33,914 29,886 35,086 41,155 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 19,231 20,310 25,384 28,124 32,559 33,497 … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 45,686 54,914 85,972 75,385 83,088 88,218 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 21,681 43,843 42,144 49,739 51,910 48,385 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 33,617 42,478 46,937 54,981 63,308 57,363 … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 88,799 81,884 91,852 90,546 124,723 94,117 … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 6,133 9,101 7,506 16,799 23,201 24,809 … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 2,125 2,344 3,195 3,073 4,628 5,492 … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 247,255 381,743 333,294 422,569 497,919 466,374 … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 254,854 122,455 194,093 198,447 171,703 268,297 … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 200,621 225,409 189,852 222,332 252,833 217,703 … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 35,465 25,196 22,930 22,805 26,456 20,560 …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 25,242 35,873 71,432 128,866 50,157 114,168 … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 35,312 39,694 55,132 49,178 53,962 62,579 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 2,374 3,133 4,663 3,832 3,023 2,856 … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 68,492 65,520 83,342 95,219 94,109 107,529 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 46,866 54,226 58,197 66,002 79,468 93,017 … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 69,004 77,486 92,544 88,352 106,893 99,317 …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 6,526 5,981 6,674 8,311 7,133 10,665 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 3,897 6,763 12,801 8,140 5,532 3,204 …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 1,528 765 506 472 375 3,238 … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 78,814 73,132 78,204 79,788 74,675 76,737 … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 200,499 202,710 282,508 271,511 283,348 301,519 … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 10,029 12,768 13,914 13,355 18,744 20,738 … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 345 100 201 233 1,307 720 … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 1,241 1,031 1,040 1,790 4,764 3,289 …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 12 27 11 32 4 25 … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 20,497 23,924 25,580 25,425 24,569 26,700 … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 823 416 446 1,007 185 131 … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 314 629 763 1,170 788 851 …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 329 352 232 118 326 397 … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 76,706 71,686 65,253 74,383 79,012 81,693 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 14,861 12,920 18,852 18,696 18,699 18,087 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 37 0 23 95 190 192 … .الحرير

193



Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Qatar قطر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 163 33 21 47 95 156 … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 193 800 873 1,959 1,219 576 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 4 54 45 30 29 12 … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 767 985 311 254 575 377 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 3,115 4,161 8,593 12,918 13,344 10,069 … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 1,629 2,248 2,536 2,779 4,327 4,284 …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 12,513 14,582 13,969 16,120 16,037 14,641 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 610 557 569 837 1,138 2,203 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 1,985 1,657 2,711 2,509 3,073 2,752 … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 659 276 208 176 168 122 … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 6,482 7,744 9,804 9,783 11,551 13,585 … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 20,988 20,420 24,069 24,950 33,688 32,493 … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 8,285 9,820 9,813 11,446 12,116 12,513 … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 3,346 2,654 3,979 4,606 4,531 4,017 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 485 476 536 484 887 635 … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 1,449 312 155 200 697 474 …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 669 188 39 55 833 255 … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 107,199 110,035 127,013 161,504 176,701 159,099 … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 32,450 35,392 35,077 48,513 50,898 53,051 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 44,614 40,014 44,493 57,041 57,022 52,908 … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 119,098 32,655 34,339 38,860 98,314 98,497 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 136,228 193,372 150,215 331,430 297,297 325,497 … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 385,706 541,032 379,654 366,315 456,272 432,308 … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 64,690 90,346 110,053 125,062 215,463 298,789 … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 2,292 1,229 1,043 1,502 1,545 889 … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 150,931 120,574 104,434 116,740 127,794 125,942 … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 68 38 61 86 178 1,220 … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 651 896 1,214 1,622 2,120 935 … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 1,491 664 659 603 1,490 1,353 … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 281 435 111 224 1,351 214 … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 1,969 2,500 2,550 2,540 2,453 2,584 …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 5,366 5,654 7,046 7,563 9,438 7,040 … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 120,813 118,282 136,889 155,341 163,179 149,362 … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 578,982 534,394 388,275 524,105 544,503 415,409 … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 2,390 2,592 1,257 3,225 5,654 6,056 …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 45,847 53,185 57,627 85,080 128,102 95,946 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 4,523 7,118 4,632 4,879 12,180 20,246 … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 17,999 6,164 12,251 117,294 10,231 38,461 … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 12,804 17,825 7,792 12,613 26,814 14,065 …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 662 368 408 862 3,616 1,657 … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 81 64 61 72 113 53 … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 13,144 132 3,015 58 3,399 227 … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 109,412 125,542 116,947 115,230 119,131 124,859 …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 648 1,037 514 304 1,160 695 … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 2,377 20,869 25,598 26,753 26,219 33,782 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 6,615 18,477 5,479 37,712 9,095 23,201 … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 411 1,109 … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 4,353,592 4,626,612 4,530,564 5,438,178 5,750,744 5,774,975 … .االجمالي
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Qatar قطر

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 82.22 89.21 85.03 77.78 23.93 74.67 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 93.31 92.01 86.78 85.27 58.46 74.26 … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 98.82 95.05 99.96 99.93 94.22 100.00 … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 97.50 83.17 97.15 78.43 96.96 93.30 …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. … 0.00 … 26.66 4.76 0.00 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.00 95.12 50.00 67.35 41.84 49.43 … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 100.00 99.73 99.45 98.58 97.99 100.00 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 97.98 92.62 95.22 94.82 83.71 88.25 … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 84.56 85.92 93.48 90.40 69.84 58.18 … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 41.50 64.11 85.32 63.57 71.69 52.99 … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 98.50 99.34 99.39 99.18 99.13 87.24 … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 87.62 100.00 91.89 85.16 88.51 100.00 … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 100.00 … 100.00 98.11 101.47 0.00 … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 100.00 100.00 0.00 … 107.14 100.00 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 92.84 99.41 80.31 85.42 79.22 49.77 …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 84.21 72.11 96.86 94.09 77.65 76.10 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 83.22 83.84 88.63 55.56 98.44 79.73 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 62.38 100.00 99.46 26.52 76.65 94.23 … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 87.63 97.46 91.97 93.25 88.00 95.37 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 43.98 69.96 86.79 79.82 87.82 64.63 … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 91.97 97.88 93.53 93.35 90.29 85.63 … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 85.62 89.86 96.82 95.30 95.55 93.63 … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 4.34 61.76 38.94 27.78 100.00 100.00 … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 28.89 96.88 0.00 75.21 86.59 100.00 … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 8.46 15.28 17.67 6.68 6.01 4.75 … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 100.00 97.05 97.05 94.87 32.72 9.42 … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4.31 4.14 3.88 4.07 5.58 8.56 … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 20.83 15.61 20.79 29.63 34.97 17.37 …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 16.79 11.65 24.61 23.20 25.70 28.61 … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 98.25 96.56 99.15 97.91 98.21 87.12 … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 2.81 0.15 1.25 1.61 2.10 0.87 … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 78.66 66.37 81.41 93.15 97.25 98.46 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 90.72 93.05 96.97 88.70 95.78 94.51 … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 99.38 99.16 99.37 93.05 99.27 96.21 …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 80.27 100.00 99.81 95.88 99.54 50.00 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. … 0.00 91.30 80.00 100.00 … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 80.59 97.09 97.66 18.68 22.40 100.00 … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 27.47 13.60 6.08 20.31 18.12 19.17 … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 22.23 16.32 13.72 13.84 14.40 13.71 … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 65.68 47.38 40.57 42.83 50.29 40.13 … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 28.72 28.29 44.96 45.78 2.27 0.00 … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 48.38 68.14 64.08 34.10 47.89 40.23 …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 99.37 100.00 … 100.00 100.00 … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 97.35 91.44 89.07 88.06 33.47 90.74 … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 100.00 … 35.37 100.00 55.08 43.75 … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 57.89 99.39 8.33 78.85 67.24 50.57 …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 98.70 100.00 100.24 99.79 99.83 100.00 … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 98.40 98.85 98.23 97.37 92.82 93.10 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 50.91 47.94 7.99 48.40 14.59 36.17 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. … … 0.00 … 100.00 … … .الحرير
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Qatar قطر

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. … 100.00 … … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 100.00 61.11 33.33 47.62 86.75 100.00 … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 100.00 100.00 100.00 … 33.33 100.00 … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 100.00 100.00 80.00 96.30 54.72 100.00 … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 100.00 52.59 96.67 86.30 86.16 101.69 … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 83.33 70.83 33.71 54.49 78.57 100.00 …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 42.23 64.00 64.63 40.06 53.35 50.66 … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 66.67 89.29 84.41 20.68 85.02 100.00 … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 58.00 96.36 30.42 80.65 43.59 45.21 … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 52.87 85.34 93.51 64.91 94.71 25.84 … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 54.11 59.31 64.28 73.53 77.42 79.25 … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 85.17 89.03 82.31 75.70 73.20 70.01 … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 34.98 66.91 61.71 96.25 79.75 83.47 … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 66.75 90.41 85.25 62.07 61.51 61.00 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 97.09 53.44 26.96 32.21 64.03 100.00 … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 100.00 68.29 99.95 97.44 91.18 0.00 …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. … 100.00 75.00 98.85 81.40 100.00 … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 96.85 97.67 96.03 91.42 78.62 94.59 … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 39.07 0.48 1.01 28.34 7.69 7.54 … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 98.57 97.04 95.36 89.77 85.60 84.93 … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 13.53 28.42 29.83 40.28 18.99 65.33 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 90.56 93.39 98.87 93.25 96.18 99.33 … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 78.44 89.62 89.83 84.74 84.38 83.53 … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 99.16 99.63 91.98 96.67 96.09 98.51 … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 56.30 92.14 66.77 76.20 50.56 77.85 … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 10.32 36.07 38.87 45.11 27.02 10.16 … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 100.00 100.00 88.04 100.00 0.11 1.42 … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 100.00 56.14 88.55 90.94 67.79 59.40 … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 100.00 86.21 39.34 93.62 91.03 69.76 … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 58.22 53.85 93.76 91.32 95.66 94.86 … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 46.14 58.53 28.80 35.95 54.32 58.79 …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 54.81 82.83 38.60 61.09 54.82 67.46 … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 69.48 73.99 31.79 45.16 43.97 42.44 … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 73.03 59.70 73.40 55.40 71.77 79.99 … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 99.58 73.43 67.59 42.39 59.75 20.63 …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 80.03 53.45 66.46 64.25 60.93 57.18 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 10.33 15.59 1.38 7.97 46.34 4.20 … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 24.91 34.80 68.16 85.66 97.98 98.45 … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 82.50 42.43 35.44 41.52 37.84 46.68 …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 41.87 39.96 30.99 41.72 35.58 45.03 … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 73.91 87.57 21.17 43.13 58.31 75.16 … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 62.42 37.19 48.64 7.28 10.33 6.93 … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 89.59 65.56 76.51 39.04 59.47 51.55 …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 62.48 87.22 88.34 63.18 34.67 75.25 … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 43.72 34.29 32.69 37.89 48.13 55.99 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 1.63 0.62 8.09 1.44 2.25 1.10 … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … 19.91 22.14 … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 6.51 7.18 7.02 7.79 10.13 11.90 … .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Comoros القمر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 0 1 37 288 6 162 0 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 17,628 10,348 7,838 42,493 33,040 55,745 47,841 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
0 0 0 … … … … .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
1 0 59 24 1 56 0

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 18 10 0 1 2 6 4 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   1,500 1,389 1,252 5,801 7,048 9,825 14,519 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
0 9 12 23 45 10 15 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
0 0 0 0 4 6 4 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
0 0 0 1,821 7,538 5,935 457

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
2 22 3 5 5 4 0

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   11 56 14 764 774 232 78 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
4 0 0 34 49 33 18

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
0 1 3 11 0 0 22

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
0 0 0 1,516 1,791 1,659 …

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
420 118 45 1,327 389 4,799 412

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
15 202 481 258 590 2,553 1,190

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
2,413 99 213 6,464 840 40 7,417 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
156 0 1 64 43 17 38

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
0 67 19 … … … … .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          225 148 157 4 26 8 18 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
0 0 0 16 26 8 16 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 224 120 71 254 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 22,393 12,470 10,134 61,138 52,337 81,169 72,303 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Comoros القمر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0 0 0 2 3 1 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0 0 37 … … … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0 1 0 285 3 … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0 0 0 … … … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0 0 0 1 … 161 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0 0 0 152 65 199 6 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0 0 0 30 … 7 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0 0 2 … … 906 1 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 17,628 10,348 7,836 42,304 32,903 54,608 47,803 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0 0 0 … … … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0 0 0 6 … … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0 0 0 1 72 25 31 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0 0 0 … … … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0 0 0 … … … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0 0 0 … … … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0 0 0 … … 45 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0 0 0 … … 9 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0 0 0 … … … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0 0 0 … … 2 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0 0 59 … 1 … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 1 0 0 24 … … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0 0 0 … … … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0 0 0 … … … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0 0 0 … … … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0 6 0 … 1 … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0 0 0 … … … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 18 4 0 1 1 6 4 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0 0 0 … … … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0 0 0 6 5 7 20 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 1 0 0 46 326 22 12 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0 0 0 … … … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0 122 3 21 … … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 1,494 1,265 1,249 5,720 6,717 9,658 14,481 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 5 2 0 1 … 7 1

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0 0 0 … … 130 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 0 0 … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0 0 0 … … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0 0 0 7 … 1 5 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0 9 11 22 5 5 11 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0 0 1 1 40 5 4 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0 0 0 … … … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0 0 0 … 4 6 4
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 0 … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0 0 0 1,821 7,537 5,935 457 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0 0 0 … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0 0 0 … 1 … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0 0 0 … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 1 22 3 … 2 2 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 1 0 0 5 3 2 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 0 … … … … .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Comoros القمر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 0 0 … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0 0 0 1 1 … 3 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 0 0 … … … 1 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0 0 0 … … … 7 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0 0 0 … … … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0 6 0 … … … 1
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0 0 0 … … … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0 0 0 … … … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0 0 0 … … … 2 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0 0 0 … … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 6 48 8 221 196 149 45 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 5 2 6 510 443 66 18 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0 0 0 32 134 17 1 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 4 0 0 22 13 29 13 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0 0 0 … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 0 0 … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 0 0 12 36 4 5 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0 0 0 … … … 22 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0 1 3 3 … … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0 0 0 8 … … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0 0 0 1,516 1,791 1,659 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 159 15 2 1,005 345 103 273 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 81 99 34 306 12 37 7 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 179 0 0 1 2 8 128 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 0 0 … … … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 1 4 6 … 24 4,651 3 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0 0 0 … 1 … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0 0 0 … … … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 0 … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 0 … … … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0 0 3 14 4 … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0 0 0 1 1 … 1 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 6 105 474 99 155 392 53 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 9 97 7 159 435 2,161 1,137 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 8 0 2 22 34 7 1

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 2,172 95 210 229 30 24 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 226 0 0 3 1 6 2 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 7 4 1 6,210 775 3 7,414 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 3 0 1 64 43 17 38
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 153 0 0 … … … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0 0 0 … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 67 19 … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 1 2 3 4 3 … 9

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0 0 0 … 23 6 9 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 224 146 154 … … 2 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 0 0 16 26 8 16 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 224 120 71 254 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 22,393 12,470 10,134 61,138 52,337 81,169 72,303 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Comoros القمر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 18,926 12,561 9,947 26,399 23,025 25,056 25,262 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 36,053 28,289 14,431 29,539 112,394 28,987 23,557 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
3,790 2,953 1,727 5,323 8,040 5,821 5,569 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
15,922 14,284 10,226 31,640 43,002 55,985 17,795

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 17,597 12,024 9,912 19,015 21,207 11,874 11,082 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   4,525 5,654 3,663 9,290 9,640 18,937 8,941 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
2,513 2,031 1,876 9,588 40,555 41,866 9,023 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
150 92 96 1,979 601 737 878 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
2,641 1,468 1,622 2,652 2,624 2,674 1,378

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
2,624 3,502 2,368 6,066 6,981 8,116 2,624

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   2,501 2,004 1,638 15,162 35,158 60,332 14,102 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
1,394 863 991 3,536 4,040 3,994 4,227

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
4,976 2,573 2,128 9,928 12,564 10,296 8,975

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
3 2 1 22 76 98 19

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
9,751 8,138 8,714 18,818 35,365 51,023 18,931

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
8,959 12,325 24,391 23,003 24,503 35,022 23,010

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
46,887 13,962 18,683 19,318 10,593 19,434 14,987 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
690 394 361 3,075 1,416 2,218 1,769

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
1 0 0 15 10 16 18 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          4,212 2,684 2,456 12,686 49,257 54,489 17,450 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
7 3 5 … … 7 … .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 9,942 7,568 7,155 7,610 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 184,122 125,806 115,236 256,996 448,619 444,137 217,207 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Comoros القمر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 163 36 57 365 423 467 292 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 13,320 8,330 7,023 21,430 17,542 20,446 21,601 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 180 145 51 601 1,377 1,021 1,032 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 5,263 4,050 2,816 3,975 3,673 3,102 2,335
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0 0 0 28 10 20 2 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 3 0 1 … 2,169 1 … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 788 573 343 706 89,801 9,028 826 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 190 114 214 429 159 591 175 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 123 125 65 1,444 1,889 1,104 125 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 29,465 22,839 10,696 21,348 13,704 10,756 18,628 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 5,410 4,555 3,001 5,407 4,517 4,455 3,656 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 73 81 109 204 155 3,051 147 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0 0 1 1 … … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 1 2 1 … … 1 … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 3,790 2,953 1,727 5,323 8,040 5,821 5,569
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 362 976 812 3,560 2,593 2,233 1,605 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 6,362 5,171 2,930 4,806 6,343 6,037 5,693 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 302 182 124 217 267 241 156 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 1,168 953 702 6,624 4,325 5,218 3,439 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 1,735 1,605 1,334 6,746 16,561 23,071 1,886 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 834 641 670 4,883 5,137 5,792 1,876 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 3,634 3,673 2,580 2,914 4,899 8,900 2,556 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 615 312 349 595 2,265 3,694 122 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 910 771 725 1,295 612 799 462 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 16,640 11,373 8,360 9,755 10,785 6,590 6,371 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0 0 0 8 … … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 957 651 1,552 9,252 10,422 5,284 4,711 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 252 76 167 209 93 275 134
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 10 11 6 17 80 41 22 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 1,220 2,773 1,059 3,518 2,815 3,746 4,017 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 187 231 161 226 233 8,186 98 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 506 398 355 660 1,154 978 922
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 455 353 305 886 1,063 2,335 662 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 1,545 1,536 1,361 3,127 3,306 2,455 2,177

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 55 46 36 45 173 136 123 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 171 91 87 105 226 352 300
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 4 7 6 60 155 39 28 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 120 132 120 437 342 394 458 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 1,905 1,433 1,386 8,466 39,737 41,052 8,285 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 608 598 490 1,122 818 814 738 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1 0 0 69 … 2 2 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 149 91 95 1,910 601 735 876
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 1 1 … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 2,625 1,455 1,603 2,638 2,591 2,640 1,372 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0 0 0 1 … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 16 13 19 13 33 34 6
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 1 10 4 … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 2,114 2,002 1,573 4,846 5,722 6,589 1,700 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 509 1,490 791 1,220 1,259 1,527 924
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 8 10 10 1 2 1 .الحرير
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Comoros القمر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 2 2 … … 64 … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 195 169 178 3,671 4,127 4,016 2,879 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 2 1 0 … … 16 … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 4 1 3 1,045 423 376 91 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 9 5 10 82 136 219 12 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 20 29 11 60 93 25 28
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 260 217 129 197 98 253 316 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 85 34 24 124 64 55 91 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 7 12 11 98 59 5 22 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 2 5 1 62 189 431 303 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 400 317 199 2,622 1,660 3,918 2,619 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 854 758 524 4,265 6,236 21,391 6,405 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 655 444 536 2,935 22,071 29,562 1,336 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 1,373 839 949 3,015 3,858 3,636 4,016 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 2 0 3 249 36 150 28 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 8 21 33 71 16 26 24
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 11 3 6 201 130 182 159 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 38 15 5 1,362 2,300 987 765 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 3,111 2,349 1,866 8,022 9,460 8,712 7,469 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 1,827 209 257 544 804 597 741 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 3 2 1 22 76 98 19

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 7,281 6,158 6,314 5,353 7,793 6,498 5,538 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 1,253 910 1,429 7,310 21,038 39,435 8,714 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 19 9 8 9 44 86 68 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 2 0 56 75 1 … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 809 586 458 1,766 1,998 2,286 3,012 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 2 3 3 11 3 … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0 0 0 314 688 435 41 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 6 0 0 … 122 1 37 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 2 1 … 2 1 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 242 316 330 1,810 1,664 1,137 560
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 137 156 114 2,169 2,014 1,143 960 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 4,448 5,382 3,801 10,210 9,499 12,513 10,864 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 4,511 6,943 20,590 12,793 15,004 22,509 12,146 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 1 4 3 34 16 40 87

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 46,876 13,899 16,701 14,830 10,335 14,208 10,307 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 1 7 1,977 3,022 8 5 9 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 9 52 2 1,432 234 5,181 4,584 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 668 382 330 2,834 1,379 2,164 1,692
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 9 5 8 171 13 40 31 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 13 7 23 70 24 14 46 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 1 0 0 15 10 16 18 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 3,654 2,403 2,205 10,220 46,395 50,272 13,607

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 210 107 62 698 349 142 391 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 348 174 189 1,768 2,513 4,075 3,452 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 7 3 5 … … 7 … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 9,942 7,568 7,155 7,610 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 184,122 125,806 115,236 256,996 448,619 444,137 217,207 .االجمالي
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Comoros القمر

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.000 0.000 0.000 0.028 0.047 0.010 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.000 0.000 0.567 … … … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.000 0.014 0.000 0.876 0.011 … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.000 0.000 0.000 … … … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.000 0.000 0.000 0.033 … 3.579 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.000 0.000 2.091 1.096 2.096 0.069 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.000 0.000 0.000 0.142 … 0.025 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.000 0.000 0.039 … … 2.122 0.002 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 384.150 335.769 315.312 243.443 239.270 281.836 249.671 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.000 0.000 0.000 … … … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.000 0.000 0.000 0.098 … … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.000 0.000 0.000 0.004 0.270 0.058 0.081 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.000 0.000 0.000 … … … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.000 0.000 0.000 … … … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.000 0.000 0.000 … … … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.000 0.000 0.000 … … 0.210 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.000 0.000 0.000 … … 0.040 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.000 0.000 0.000 … … 0.007 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.000 0.000 1.840 … 0.006 … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.016 0.000 0.000 0.128 … … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.000 0.000 0.000 … … … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.000 0.000 0.000 … … … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.000 0.000 0.000 … … … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.000 0.180 0.000 … 0.008 … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.000 0.000 0.000 … … … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.005 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.000 0.000 0.000 … … … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.000 0.000 0.000 0.004 0.004 0.004 0.012 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.002 0.000 0.000 0.030 0.248 0.010 0.006 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.000 0.000 0.000 … … … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.000 2.074 0.064 0.077 … … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 12.333 15.861 20.921 16.443 22.551 19.944 32.253 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.077 0.047 0.000 0.005 … 0.028 0.004

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.000 0.000 0.000 … … 1.071 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.000 0.000 … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 0.000 … … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.000 0.000 0.000 0.011 … 0.001 0.007 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.000 0.023 0.034 0.012 0.003 0.002 0.005 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.000 0.000 0.009 0.001 0.064 0.006 0.005 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.000 0.000 0.000 … … … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.000 0.000 0.000 … 0.020 0.019 0.014
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.000 0.000 0.000 4.461 22.273 10.378 0.844 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.000 0.000 … 0.139 … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.000 0.000 0.000 … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.004 0.142 0.026 … 0.004 0.003 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.015 0.000 0.000 0.029 0.023 0.010 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 0.000 … … … … .الحرير
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Comoros القمر

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.000 0.000 0.000 0.004 0.005 … 0.012 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 0.000 … … … 0.055 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.000 0.000 … … … 0.036 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 0.000 … … … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 0.344 0.000 … … … 0.010
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.000 0.000 0.000 … … … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.000 0.000 0.000 … … … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 0.000 … … … 0.020 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.000 0.000 … … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.024 0.298 0.066 0.313 0.323 0.148 0.049 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.020 0.013 0.053 0.760 0.805 0.073 0.020 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.000 0.000 0.000 0.168 0.835 0.063 0.004 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.031 0.000 0.000 0.057 0.039 0.053 0.024 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.000 0.000 … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.000 0.000 0.575 1.766 0.118 0.152 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.000 0.000 0.000 … … … 0.110 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.000 0.029 0.113 0.020 … … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.000 0.000 0.000 0.033 … … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.000 0.000 0.000 0.707 0.806 0.446 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.218 0.054 0.008 0.622 0.284 0.060 0.173 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.188 0.431 0.205 0.301 0.014 0.028 0.006 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.865 0.000 0.000 0.002 0.004 0.011 0.215 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.004 0.035 0.061 … 0.053 6.658 0.005 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 … 0.051 … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.000 0.000 0.086 0.067 0.022 … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.000 0.000 0.000 0.005 0.006 … 0.004 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.002 0.069 0.392 0.014 0.026 0.044 0.006 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.003 0.060 0.005 0.022 0.070 0.217 0.125 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.152 0.000 0.089 0.152 0.269 0.040 0.006

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 1.250 0.111 0.288 0.053 0.008 0.004 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.765 0.000 0.000 0.004 0.001 0.004 0.002 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.034 0.027 0.009 9.568 1.703 0.005 13.975 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.005 0.000 0.003 0.036 0.027 0.007 0.017
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 3.038 0.000 0.000 … … … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 0.000 0.000 … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.000 6.175 2.236 … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.004 0.014 0.027 0.006 0.005 … 0.010

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.000 … 0.090 0.016 0.026 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 6.093 6.285 8.496 … … … … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.000 0.000 0.234 0.388 0.075 0.151 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.212 0.121 0.050 0.179 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 5 5 5 5 6 8 3 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Comoros القمر

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.000 0.000 0.000 … … … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.000 0.000 0.000 … … … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 … 0.002 … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.000 0.000 0.000 0.000 … 0.000 … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.000 0.000 0.000 … … 0.001 0.000 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.054 0.034 0.022 0.083 0.068 0.122 0.099 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.000 0.000 0.000 … … … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.000 0.000 0.000 0.000 … … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.000 0.000 0.000 … … … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.000 0.000 0.000 … … … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.000 0.000 0.000 … … … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.000 0.000 0.000 … … 0.000 … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.000 0.000 0.000 … … 0.000 … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.000 0.000 0.000 … … 0.000 … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.000 0.000 0.000 … 0.000 … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 … … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.000 0.000 0.000 … … … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.000 0.000 0.000 … … … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.000 0.000 0.000 … … … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.000 0.000 0.000 … 0.000 … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.000 0.000 0.000 … … … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.000 0.000 0.000 … … … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.000 0.000 0.000 … … … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 … … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.002 0.002 0.001 0.006 0.007 0.009 0.013 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.000 0.000 0.000 0.000 … 0.000 0.000

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.000 0.000 0.000 … … 0.000 … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.000 0.000 … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 0.000 … … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.000 0.000 0.000 0.000 … 0.000 0.000 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.000 0.000 0.000 … … … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.000 0.000 0.000 … 0.000 0.000 0.000
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.006 0.004 0.000 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.000 0.000 … 0.000 … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.000 0.000 0.000 … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.000 0.000 0.000 … 0.000 0.000 … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 0.000 … … … … .الحرير
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Comoros القمر

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 … 0.000 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 0.000 … … … 0.000 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.000 0.000 … … … 0.000 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 0.000 … … … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 0.000 0.000 … … … 0.000
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.000 0.000 0.000 … … … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.000 0.000 0.000 … … … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 0.000 … … … 0.000 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.000 0.000 … … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.000 0.000 … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.000 0.000 0.000 … … … 0.000 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.000 0.000 0.000 0.000 … … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.000 0.000 0.000 0.000 … … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 … 0.000 0.003 0.000 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 … 0.000 … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 … 0.000 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.000 0.000 0.000 0.006 0.001 0.000 0.009 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 … … … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 0.000 0.000 … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.000 0.001 0.000 … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 … 0.000

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.000 … 0.000 0.000 0.000 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.001 0.001 0.001 … … 0.000 … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Kuwait الكويت

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 100,726 88,242 156,771 183,702 189,533 172,445 134,201 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 34,688 42,745 77,098 87,748 112,304 103,821 146,203 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
5,535 5,477 5,310 7,057 7,008 8,742 10,669 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
146,783 143,473 228,717 213,992 211,053 209,247 245,097

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 97,399,932 108,602,384 107,606,197 94,532,004 49,173,456 41,467,252 49,610,247 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   1,430,314 1,942,650 2,042,676 2,244,746 1,982,698 1,540,739 1,695,985 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
1,850,957 1,753,575 1,605,213 1,102,245 846,607 690,524 670,024 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
7,221 5,720 5,750 10,373 7,742 9,674 5,795 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
5,549 3,192 4,779 7,758 7,927 5,170 3,778

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
78,921 82,734 89,581 99,916 95,877 92,580 85,955

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   88,522 56,696 86,604 129,206 78,076 129,506 77,918 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
3,392 4,433 6,043 10,761 8,472 9,261 15,348

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
105,614 89,911 160,104 153,483 110,974 74,386 70,178

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
144,356 180,553 292,697 219,103 188,635 129,772 104,588

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
458,691 384,147 426,951 437,239 223,386 223,088 252,129

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
382,898 380,292 383,643 465,858 500,791 341,958 380,222

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
399,876 695,331 827,032 1,039,890 979,393 768,456 889,065 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
13,813 27,986 54,431 68,576 105,115 82,721 109,203

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
1,497 7,481 2,320 13,287 1,692 795 4,512 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          36,448 38,932 62,440 103,872 115,065 73,986 101,249 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
27 265 482 1,138 1,040 648 306 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 214,777 107,680 194,175 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 102,695,760 114,536,219 114,124,839 101,131,954 55,161,621 46,242,451 54,806,847 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Kuwait الكويت

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة
رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 13,631 14,570 3,408 6,038 7,424 9,081 29,153 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 5,143 2,177 8,487 12,363 20,818 11,979 24,112 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 740 2,313 447 1,516 1,065 242 1,234 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 80,639 68,741 142,065 163,677 159,995 150,694 79,448
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 573 441 2,364 108 231 449 254 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 480 511 280 152 49 538 485 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 414 688 1,756 4,798 10,941 7,698 9,801 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 7,911 5,456 27,310 28,875 47,412 36,087 69,429 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 5,738 4,116 5,285 5,325 5,980 5,354 11,630 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 5,733 2,243 7,121 7,690 2,610 2,765 1,992 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 13,925 29,126 34,702 40,069 44,380 49,813 50,507 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 359 338 545 688 732 1,292 1,648 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 124 210 60 87 147 201 478 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 4 57 39 64 53 73 233 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 5,535 5,477 5,310 7,057 7,008 8,742 10,669
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 2,417 6,525 9,631 5,232 4,905 13,073 15,492 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 12,543 13,662 22,247 13,680 18,378 12,598 12,599 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 1,232 1,488 2,152 2,291 2,893 3,032 5,361 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 36,235 28,225 29,752 29,617 34,823 36,702 42,839 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 75,253 64,736 103,583 73,980 64,047 72,114 86,005 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 8,144 11,313 25,107 50,649 41,111 31,833 40,631 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 9,585 16,857 35,917 38,028 44,223 38,853 40,415 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 637 171 257 336 325 396 552 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 737 496 71 179 348 646 1,203 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 1,325 1,278 1,528 5,336 27,774 15,031 4,510 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 27 167 0 69 158 304 445 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 97,398,580 108,600,939 107,604,669 94,526,599 49,145,524 41,451,917 49,605,292 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 20,887 21,483 27,927 28,202 23,507 20,531 17,146
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 869,143 1,343,265 1,496,244 1,710,879 1,519,849 1,160,647 1,228,914 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 25,140 25,403 19,037 25,851 26,905 24,075 42,403 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 444,236 422,291 402,709 328,600 262,598 216,737 239,856 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 5,213 6,798 7,163 6,051 8,094 7,168 9,628
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 20,499 20,514 18,264 20,865 21,173 21,874 24,891 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 4,744 3,001 4,446 16,108 20,131 17,585 26,199

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 440 724 3,221 720 482 348 671 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 499 386 200 642 674 732 706
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 399 380 1,261 2,182 594 126 125 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 39,114 98,405 62,204 104,646 98,691 70,916 105,446 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 1,831,084 1,736,908 1,592,090 1,088,845 839,258 685,568 661,324 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 19,873 16,667 13,123 13,400 7,349 4,956 8,700 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 4,503 3,827 2,449 2,465 1,971 2,250 1,003 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 2,718 1,885 3,283 7,763 5,670 5,885 4,692
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 8 18 145 101 1,539 100 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 4,561 3,071 4,531 7,158 7,025 5,033 3,464 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 834 51 218 219 746 118 175 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 154 70 30 381 156 19 139
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 19,432 23,855 19,148 21,632 18,232 18,286 18,207 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 54,460 54,719 64,719 74,511 74,406 71,371 64,765 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 5,029 4,160 5,714 3,773 3,239 2,923 2,983
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 727 3 9 12 0 62 11 .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Kuwait الكويت

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة
رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 702 528 533 369 545 247 81 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 190 534 86 46 35 18 120 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 18 23 51 294 48 3 13 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 32 73 377 2,070 2,819 1,681 1,535 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 1,755 1,545 721 461 601 469 595 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 68 60 147 159 48 75 445
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 4,996 3,903 3,222 3,754 2,428 2,161 1,534 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 233 4 376 310 1,023 438 420 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 33 0 95 164 135 164 147 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 127 0 25 664 76 157 129 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 1,946 2,461 2,831 21,438 17,679 18,360 21,107 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 17,036 13,910 20,474 28,640 30,722 33,495 21,692 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 60,659 33,652 57,657 70,825 21,917 72,176 30,089 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 2,959 3,805 5,499 10,111 7,540 7,143 11,128 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 416 494 393 567 864 1,975 1,454 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 4 45 114 25 29 51 2,686
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 13 89 37 58 39 92 80 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 6,928 6,065 66,853 53,165 24,640 9,178 6,414 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 5,885 4,180 5,164 6,761 3,894 2,717 2,351 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 92,801 79,666 88,087 93,557 82,440 62,491 61,413 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 144,356 180,553 292,697 219,103 188,635 129,772 104,588

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 142,655 205,638 175,327 201,262 71,063 68,707 77,111 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 174,851 82,653 156,008 115,061 40,669 86,070 81,742 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 26,952 30,391 38,320 44,027 47,109 18,461 39,054 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 144 252 454 1,252 150 238 1,199 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 108,091 60,481 50,253 62,127 53,870 41,798 39,663 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 910 831 147 3,614 1,276 1,351 1,067 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 347 211 465 845 480 2,411 1,610 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 7 8 121 73 577 275 98 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 35 14 22 202 26 49 466 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 2,347 2,565 4,816 7,758 6,880 2,865 8,738
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 2,352 1,103 1,018 1,018 1,286 863 1,381 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 143,878 177,882 182,487 294,112 343,210 223,917 237,376 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 239,020 202,410 201,156 171,746 157,581 118,041 142,846 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 79 380 1,934 1,595 1,201 2,018 1,243

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 398,658 693,790 822,920 1,018,116 931,679 748,215 854,088 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 409 8 0 228 718 2,367 2 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 730 1,153 2,178 19,951 45,795 15,856 33,732 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 7,199 17,665 27,991 33,926 54,025 28,815 53,360
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 6,365 10,114 26,342 34,573 51,035 53,856 54,507 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 249 207 98 77 55 50 1,336 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 1,497 7,481 2,320 13,287 1,692 795 4,512 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 34,858 36,902 57,575 99,577 110,776 67,265 89,863

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1,433 1,659 2,702 2,212 1,657 2,583 5,773 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 157 371 2,163 2,083 2,632 4,138 5,613 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 27 265 482 1,138 1,040 648 306 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 214,777 107,680 194,175 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 102,695,760 114,536,219 114,124,839 101,131,954 55,161,621 46,242,451 54,806,847 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Kuwait الكويت

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 1,283,493 1,272,631 1,357,166 1,477,847 1,525,358 1,348,740 1,567,862 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 1,411,410 1,369,274 1,411,696 1,726,948 1,786,851 1,537,911 1,654,063 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
201,025 197,396 165,150 195,822 173,325 170,818 194,171 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
1,359,518 1,381,236 1,470,538 1,565,478 1,637,726 1,646,665 1,695,332

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 470,271 602,125 648,582 659,248 753,094 665,578 610,597 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   2,247,958 2,323,385 2,546,787 2,786,354 2,903,712 2,779,694 3,319,730 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
914,562 938,296 956,615 1,005,558 1,027,805 965,730 1,067,627 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
142,263 166,983 218,196 244,896 219,091 207,690 207,831 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
199,298 232,340 245,168 274,667 274,680 235,389 255,685

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
510,287 476,060 443,795 444,393 417,061 404,626 448,398

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   1,235,251 1,378,717 1,447,840 1,526,753 1,512,321 1,402,582 1,458,715 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
191,607 238,321 277,840 301,722 303,395 297,800 302,226

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
400,043 421,750 457,653 532,885 593,959 541,344 553,559

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
770,168 829,270 1,408,159 1,485,930 1,399,484 1,091,189 1,200,616

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
3,000,527 2,893,854 2,968,886 2,988,545 2,798,640 3,353,805 3,562,967

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
5,927,713 6,247,251 6,404,570 7,151,871 7,417,472 8,030,045 9,217,938

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
3,554,597 4,810,655 5,113,246 5,221,230 5,108,198 4,055,300 3,947,351 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
683,355 749,738 913,276 963,925 960,177 1,076,408 1,238,631

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
19,670 24,507 21,148 42,000 41,067 18,652 29,239 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          617,166 707,257 778,397 888,312 989,349 940,493 1,007,705 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
1,807 2,852 44,182 4,430 17,887 7,365 4,192 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 48,579 48,512 45,216 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 25,141,989 27,263,898 29,298,890 31,488,814 31,909,231 30,826,336 33,589,651 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Kuwait الكويت

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 244,271 179,404 156,053 183,933 173,785 153,799 259,592 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 447,216 473,642 555,015 529,113 556,493 478,225 555,184 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 83,336 97,898 97,856 141,849 165,892 174,849 183,021 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 508,315 521,469 548,056 621,785 627,971 540,631 569,340
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 355 218 186 1,167 1,217 1,236 725 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 13,459 16,455 18,510 24,627 29,181 24,538 28,560 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 239,213 235,656 260,860 343,123 398,266 319,288 328,462 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 365,479 389,692 385,360 454,297 535,849 483,441 468,072 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 111,440 110,535 110,243 128,754 122,127 129,237 153,120 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 625,326 545,960 562,216 677,897 600,078 486,257 564,341 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 10,340 17,973 13,511 19,159 19,146 22,239 30,656 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 41,205 48,324 55,294 71,829 74,232 64,339 69,758 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 4,033 3,609 4,875 6,272 6,823 7,342 9,240 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 915 1,070 827 990 1,149 1,230 1,854 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 201,025 197,396 165,150 195,822 173,325 170,818 194,171
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 82,540 96,243 81,841 68,643 99,579 99,444 128,562 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 164,727 149,839 132,507 132,515 118,763 118,828 128,518 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 119,126 136,563 146,971 157,986 160,319 159,860 170,694 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 254,340 287,956 281,410 325,860 351,232 341,384 342,695 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 244,085 218,604 246,211 238,343 244,300 238,776 240,057 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 204,018 204,787 260,490 252,961 241,936 284,503 283,176 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 95,013 78,175 85,198 134,969 156,418 125,102 128,156 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 52,675 62,862 68,367 82,456 67,198 74,946 67,811 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 142,994 146,207 167,543 171,745 197,981 203,822 205,663 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 306,581 404,956 396,689 436,824 534,802 476,358 393,157 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 5,268 174 7,406 17,087 22,994 22,501 43,900 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 158,422 196,995 244,487 205,337 195,298 166,719 173,540 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 82,909 101,735 92,117 90,271 90,708 77,203 87,448
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 275,032 152,956 294,676 333,292 217,499 201,675 215,740 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 850,073 876,775 958,938 961,836 1,082,036 1,137,666 1,365,538 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 7,167 7,394 7,375 8,821 11,145 9,311 10,168 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 134,906 122,107 129,926 134,043 133,094 144,246 140,911
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 397,980 435,758 500,320 564,250 591,853 537,556 544,832 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 186,723 207,424 219,624 284,108 330,448 276,502 308,021

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 21,175 27,653 25,269 25,199 28,527 28,948 33,080 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 5,786 5,101 7,106 8,484 8,213 10,089 18,976
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 16,521 24,272 22,154 18,787 15,769 15,986 14,473 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 269,686 362,210 289,282 357,263 394,420 340,512 580,543 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 595,471 621,911 661,111 708,160 775,514 698,192 801,912 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 319,091 316,385 295,504 297,398 252,291 267,538 265,715 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1,144 1,367 1,105 842 541 494 1,024 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 140,405 163,461 203,417 234,861 214,256 205,515 205,299
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 714 2,155 13,674 9,193 4,294 1,681 1,508 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 191,982 225,311 236,825 267,123 267,247 228,162 249,006 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 1,112 942 793 1,408 1,246 1,355 1,482 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 6,204 6,087 7,550 6,136 6,187 5,872 5,197
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 14,950 8,164 10,620 10,847 9,937 9,937 14,958 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 437,783 415,364 371,587 379,480 353,706 345,813 380,190 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 57,554 52,532 61,588 54,066 53,418 48,876 53,250
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 3,471 2,890 3,810 3,129 1,908 1,344 741 .الحرير

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 8,697 13,735 9,564 6,597 8,571 8,424 10,685 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Kuwait الكويت

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'52 Cotton. 21,783 30,807 18,466 19,471 19,233 17,985 15,701 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 1,041 2,511 1,441 3,680 4,415 4,421 3,274 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 22,996 22,404 24,734 69,653 79,606 74,804 74,500 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 114,533 106,997 107,753 62,470 61,580 57,619 56,144 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 11,823 14,837 13,566 15,642 18,407 23,715 23,870
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 62,923 60,089 56,161 58,024 67,397 59,410 61,698 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 13,233 17,348 16,782 25,927 27,297 23,634 23,681 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 8,560 7,308 14,804 16,883 15,433 19,136 17,582 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 7,723 9,133 8,794 12,240 14,292 13,639 17,313 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 129,178 196,466 188,472 527,417 526,912 441,666 519,214 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 750,771 796,110 884,365 603,221 570,415 565,738 531,341 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 78,519 98,082 99,128 102,399 96,855 91,047 102,971 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 171,946 215,670 251,032 268,858 271,238 265,861 269,667 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 12,335 15,151 17,238 20,093 18,129 18,959 17,510 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 1,496 1,537 1,370 2,213 1,634 1,492 1,498
 واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها المصنوعة

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 5,830 5,963 8,200 10,558 12,394 11,488 13,551 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 129,701 147,974 172,067 234,967 268,018 231,034 229,455 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 159,047 154,361 154,553 165,791 164,093 167,897 165,362 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 111,295 119,415 131,033 132,127 161,848 142,413 158,742 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 770,168 829,270 1,408,159 1,485,930 1,399,484 1,091,189 1,200,616

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 919,647 859,351 844,875 970,614 782,787 728,370 936,278 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 1,422,003 1,440,457 1,427,013 1,256,180 1,261,764 1,976,440 1,939,575 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 246,019 223,349 249,890 255,197 190,759 162,256 166,789 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 3,949 6,042 4,416 4,158 4,781 9,456 21,481 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 277,560 217,312 264,984 301,136 353,642 268,280 264,834 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 4,031 1,282 2,529 1,634 3,412 3,335 1,706 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 5,951 5,400 6,579 10,057 7,337 8,333 13,770 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 94 540 622 836 649 444 799 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 889 2,399 5,620 2,272 2,558 2,897 2,448 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 46,605 52,399 71,629 80,339 89,949 95,889 104,609
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 73,779 85,323 90,729 106,122 101,002 98,105 110,678 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 3,221,468 3,479,360 3,259,971 3,619,182 3,872,715 4,495,720 4,934,818 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 2,706,245 2,767,891 3,144,599 3,532,689 3,544,757 3,534,325 4,283,120 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 1,359 4,384 3,359 7,563 4,573 6,286 7,205

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما المرور

'87 Vehicles other than railway, tramway. 3,529,847 4,781,636 5,068,146 4,960,655 4,757,931 3,946,307 3,809,470 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 339 493 342 50,894 17,007 843 5,718 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 23,052 24,142 41,399 202,118 328,687 101,864 124,958 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 491,464 540,450 641,661 681,214 698,098 807,148 985,329
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 189,247 206,134 269,149 279,431 259,636 266,852 250,683 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 2,644 3,154 2,466 3,280 2,443 2,408 2,619 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 19,670 24,507 21,148 42,000 41,067 18,652 29,239 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 471,331 545,824 552,507 637,918 730,731 684,418 744,581

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات الضوئية،

'95 Toys, games, sports requisites. 92,904 101,851 101,060 118,138 122,474 116,593 115,583 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 52,931 59,582 124,830 132,256 136,144 139,482 147,541 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 1,807 2,852 44,182 4,430 17,887 7,365 4,192 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 48,579 48,512 45,216 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 25,141,989 27,263,898 29,298,890 31,488,814 31,909,231 30,826,336 33,589,651 .االجمالي
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Kuwait الكويت

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.119 0.090 0.024 0.051 0.111 0.159 0.410 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.008 0.003 0.012 0.019 0.059 0.039 0.063 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.002 0.004 0.001 0.003 0.004 0.001 0.004 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.175 0.127 0.267 0.349 0.652 0.656 0.280
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.012 0.007 0.044 0.002 0.008 0.018 0.008 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.010 0.007 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.001 0.002 0.004 0.014 0.062 0.047 0.050 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.017 0.009 0.047 0.059 0.175 0.148 0.228 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.027 0.015 0.019 0.019 0.041 0.049 0.080 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.009 0.003 0.011 0.012 0.007 0.009 0.006 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.132 0.226 0.320 0.395 0.815 1.055 0.882 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.005 0.006 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.004 0.005 0.001 0.002 0.004 0.009 0.019 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.001 0.009 0.006 0.012 0.024 0.036 0.091 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.010 0.009 0.009 0.011 0.022 0.036 0.038
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.010 0.020 0.034 0.021 0.035 0.107 0.107 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.060 0.043 0.066 0.045 0.116 0.099 0.093 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.006 0.005 0.007 0.009 0.022 0.028 0.037 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.121 0.068 0.082 0.095 0.200 0.231 0.217 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.234 0.155 0.287 0.233 0.374 0.483 0.483 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.028 0.028 0.070 0.164 0.241 0.206 0.210 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.016 0.023 0.055 0.065 0.137 0.140 0.123 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.002 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.003 0.002 0.000 0.001 0.003 0.006 0.009 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.004 0.004 0.005 0.021 0.201 0.134 0.033 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 5.367 6.626 6.106 5.215 4.892 5.170 5.627 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.025 0.027 0.032 0.036 0.061 0.067 0.049
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.367 0.472 0.535 0.695 1.148 1.058 0.981 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.010 0.007 0.006 0.010 0.019 0.020 0.029 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.921 1.112 0.968 0.770 1.162 1.316 1.270 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.012 0.013 0.014 0.013 0.034 0.036 0.040
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.037 0.028 0.027 0.036 0.067 0.079 0.073 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.016 0.008 0.012 0.052 0.120 0.123 0.151

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.003 0.004 0.019 0.005 0.006 0.005 0.008 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.022 0.012 0.007 0.027 0.051 0.064 0.037
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.003 0.002 0.009 0.021 0.011 0.003 0.003 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.039 0.083 0.054 0.102 0.185 0.157 0.189 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.595 0.479 0.434 0.345 0.491 0.464 0.367 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.020 0.014 0.010 0.010 0.011 0.010 0.016 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.024 0.020 0.011 0.014 0.021 0.026 0.009 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.008 0.005 0.008 0.021 0.028 0.032 0.021
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 0.002 0.003 0.042 0.003 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.006 0.004 0.006 0.011 0.020 0.015 0.008 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.065 0.003 0.018 0.022 0.146 0.027 0.033 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.008 0.004 0.002 0.027 0.021 0.003 0.020
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.074 0.083 0.057 0.077 0.137 0.164 0.138 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.048 0.039 0.050 0.070 0.148 0.169 0.128 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.016 0.010 0.016 0.013 0.024 0.025 0.021
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.032 0.000 0.000 0.001 0.000 0.008 0.001 .الحرير
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Kuwait الكويت

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.008 0.005 0.005 0.004 0.012 0.007 0.002 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.001 0.001 0.002 0.012 0.004 0.000 0.001 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.000 0.001 0.008 0.020 0.014 0.010 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.008 0.006 0.003 0.002 0.005 0.005 0.005 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.006
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.055 0.036 0.030 0.043 0.055 0.056 0.032 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.003 0.000 0.004 0.004 0.027 0.013 0.011 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.001 0.000 0.000 0.004 0.001 0.002 0.001 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.002 0.002 0.002 0.018 0.028 0.032 0.030 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.015 0.010 0.016 0.026 0.053 0.065 0.032 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.210 0.085 0.157 0.225 0.130 0.472 0.157 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.005 0.005 0.008 0.016 0.022 0.023 0.027 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.011 0.010 0.008 0.014 0.037 0.094 0.055 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.002 0.005 0.001 0.003 0.006 0.231
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.001 0.003 0.001 0.002 0.002 0.005 0.003 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.025 0.020 0.234 0.217 0.182 0.076 0.042 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.022 0.013 0.017 0.027 0.027 0.022 0.015 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.222 0.160 0.184 0.233 0.383 0.341 0.285 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.061 0.060 0.088 0.062 0.081 0.061 0.050

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.043 0.080 0.060 0.075 0.055 0.071 0.064 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.089 0.039 0.083 0.068 0.044 0.113 0.088 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.028 0.031 0.032 0.043 0.091 0.046 0.087 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.001 0.001 0.002 0.007 0.002 0.003 0.014 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.103 0.058 0.045 0.064 0.114 0.105 0.079 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.021 0.017 0.003 0.080 0.062 0.073 0.048 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.004 0.002 0.004 0.010 0.011 0.073 0.036 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.002 0.001 0.024 0.015 0.004 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001 0.009 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.007 0.007 0.012 0.022 0.037 0.018 0.044
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.007 0.003 0.003 0.003 0.007 0.006 0.007 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.011 0.013 0.013 0.026 0.055 0.044 0.038 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.019 0.014 0.014 0.014 0.024 0.021 0.021 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.000 0.002 0.008 0.007 0.009 0.020 0.010

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.050 0.088 0.100 0.143 0.237 0.226 0.211 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.001 0.001 0.002 0.019 0.095 0.044 0.084 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.003 0.005 0.008 0.011 0.033 0.021 0.032
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.028 0.037 0.094 0.129 0.323 0.398 0.327 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.006 0.004 0.002 0.002 0.003 0.003 0.071 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.024 0.075 0.024 0.168 0.035 0.018 0.116 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.031 0.027 0.045 0.093 0.176 0.120 0.127

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.002 0.002 0.004 0.004 0.006 0.012 0.022 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.001 0.002 0.011 0.012 0.020 0.036 0.039 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.002 0.004 0.010 0.015 0.011 0.004 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.205 0.134 0.181 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 1 2 1 1 3 4 2 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Kuwait الكويت

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.078 0.086 0.018 0.029 0.033 0.039 0.120 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.005 0.003 0.009 0.011 0.018 0.010 0.019 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.001 0.003 0.001 0.002 0.001 0.000 0.001 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.116 0.118 0.208 0.198 0.196 0.163 0.080
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.008 0.007 0.032 0.001 0.002 0.004 0.002 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 0.003 0.002 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.001 0.001 0.003 0.008 0.018 0.011 0.014 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.010 0.007 0.033 0.030 0.048 0.034 0.062 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.018 0.014 0.015 0.010 0.012 0.012 0.024 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.005 0.003 0.008 0.006 0.002 0.002 0.002 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.082 0.195 0.232 0.209 0.234 0.252 0.253 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.002 0.005 0.001 0.001 0.001 0.002 0.006 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.000 0.007 0.004 0.006 0.005 0.007 0.020 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.006 0.008 0.007 0.006 0.006 0.009 0.011
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.007 0.019 0.027 0.012 0.011 0.028 0.033 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.036 0.039 0.049 0.024 0.034 0.024 0.026 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.004 0.004 0.006 0.005 0.007 0.007 0.011 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.078 0.064 0.064 0.050 0.061 0.058 0.065 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.153 0.145 0.221 0.133 0.115 0.124 0.143 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.017 0.024 0.050 0.087 0.069 0.049 0.061 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.010 0.021 0.041 0.036 0.041 0.035 0.036 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.002 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.002 0.003 0.003 0.009 0.049 0.027 0.008 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 3.365 5.882 4.477 2.873 1.442 1.245 1.598 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.015 0.022 0.023 0.019 0.017 0.016 0.013
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.220 0.407 0.378 0.358 0.327 0.245 0.266 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.006 0.006 0.004 0.005 0.006 0.005 0.008 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.496 0.924 0.685 0.384 0.321 0.283 0.325 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.007 0.012 0.010 0.007 0.010 0.009 0.012
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.025 0.027 0.021 0.021 0.021 0.020 0.022 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.010 0.007 0.009 0.030 0.037 0.030 0.043

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.002 0.004 0.014 0.003 0.002 0.001 0.002 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.013 0.011 0.005 0.014 0.014 0.015 0.015
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.002 0.002 0.007 0.012 0.003 0.001 0.001 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.025 0.075 0.040 0.055 0.053 0.037 0.053 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.376 0.437 0.319 0.189 0.148 0.114 0.106 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.012 0.013 0.008 0.006 0.003 0.002 0.004 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.016 0.019 0.009 0.008 0.007 0.007 0.003 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.005 0.004 0.006 0.012 0.008 0.008 0.006
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 0.016 0.001 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.004 0.003 0.004 0.006 0.006 0.004 0.002 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.043 0.003 0.013 0.012 0.042 0.007 0.009 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.007 0.004 0.002 0.018 0.007 0.001 0.007
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.042 0.070 0.039 0.038 0.037 0.036 0.036 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.030 0.035 0.037 0.039 0.043 0.041 0.036 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.011 0.010 0.014 0.008 0.008 0.007 0.007
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 .الحرير
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Kuwait الكويت

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.005 0.005 0.004 0.002 0.004 0.002 0.001 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.001 0.001 0.002 0.008 0.001 0.000 0.000 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.000 0.001 0.005 0.007 0.004 0.003 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.005 0.005 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.002
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.038 0.035 0.026 0.027 0.018 0.015 0.010 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.002 0.000 0.004 0.003 0.010 0.004 0.004 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.001 0.000 0.000 0.003 0.000 0.001 0.000 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.001 0.002 0.002 0.011 0.010 0.009 0.010 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.009 0.009 0.012 0.014 0.016 0.017 0.010 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.141 0.082 0.127 0.136 0.043 0.135 0.052 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.003 0.004 0.005 0.009 0.006 0.006 0.008 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.006 0.008 0.006 0.007 0.011 0.025 0.017 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.002 0.004 0.001 0.001 0.002 0.089
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.017 0.019 0.179 0.124 0.056 0.020 0.013 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.014 0.012 0.013 0.015 0.009 0.006 0.005 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.141 0.148 0.136 0.128 0.115 0.085 0.081 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.040 0.058 0.071 0.039 0.027 0.018 0.017

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.026 0.071 0.045 0.042 0.016 0.017 0.018 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.056 0.035 0.061 0.038 0.013 0.027 0.025 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.018 0.029 0.024 0.023 0.026 0.011 0.024 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.001 0.001 0.003 0.000 0.001 0.004 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.068 0.055 0.035 0.036 0.034 0.026 0.023 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.013 0.016 0.002 0.045 0.019 0.018 0.014 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.003 0.002 0.003 0.006 0.004 0.018 0.010 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.002 0.001 0.007 0.004 0.001 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.002 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.004 0.006 0.009 0.013 0.011 0.004 0.013
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.007 0.012 0.010 0.014 0.016 0.011 0.011 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.012 0.012 0.009 0.007 0.007 0.005 0.006 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.000 0.002 0.007 0.005 0.003 0.006 0.004

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.032 0.081 0.077 0.081 0.072 0.056 0.061 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.001 0.001 0.002 0.018 0.052 0.017 0.043 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.002 0.005 0.006 0.007 0.010 0.005 0.010
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.018 0.035 0.072 0.073 0.100 0.102 0.099 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.004 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 0.020 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.015 0.077 0.023 0.117 0.017 0.007 0.049 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.019 0.025 0.034 0.052 0.057 0.032 0.040

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.005 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.001 0.002 0.008 0.007 0.006 0.009 0.012 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.002 0.003 0.005 0.004 0.003 0.001 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.066 0.030 0.057 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.628 0.909 0.745 0.552 0.298 0.245 0.290 .االجمالي
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Kuwait الكويت

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 13,110 14,156 3,103 5,555 6,600 7,491 27,971 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 2,897 1,180 5,176 10,442 19,477 10,589 22,985 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 545 2,221 261 511 536 167 807 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 80,016 68,222 139,227 162,395 159,011 150,150 78,379
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 541 440 2,364 37 231 449 252 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 445 506 269 142 41 523 476 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 207 428 1,496 4,534 10,552 7,068 8,929 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 6,996 5,073 25,967 26,642 45,997 33,869 67,866 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 2,468 2,923 3,462 3,483 4,368 3,822 10,179 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 1,449 1,250 6,624 7,285 1,609 1,340 1,025 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 13,911 29,039 34,666 40,035 44,363 49,676 50,270 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 338 303 412 638 614 1,198 1,571 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 120 189 55 55 82 199 420 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 4 57 38 55 52 72 232 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 4,203 3,383 3,078 4,491 3,448 3,595 5,858
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 1,792 6,093 7,931 5,054 4,755 12,203 15,153 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 11,663 12,744 21,097 12,715 15,823 10,964 10,963 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 1,207 1,476 1,811 2,261 2,871 3,030 5,330 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 36,090 27,909 28,896 29,431 34,509 35,891 42,135 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 62,050 58,146 96,118 69,192 57,659 66,456 78,817 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 7,410 10,871 24,417 49,397 40,868 31,438 39,103 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 7,816 16,018 34,446 36,573 42,444 37,092 38,606 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 562 171 207 337 323 338 376 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 719 146 61 76 348 604 893 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 1,308 1,270 1,527 4,991 10,449 6,679 4,278 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 27 166 0 46 93 73 189 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 24,415 16,477 20,517 14,775 148,907 5,682 8,453 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 17,031 15,201 23,764 19,210 20,165 15,732 9,249
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 60,046 187,277 118,665 94,014 59,831 117,113 198,620 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 24,225 24,583 17,833 24,649 26,356 23,642 40,483 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 21 18 0 22 669 28 92 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 4,983 6,629 7,006 5,908 7,735 7,022 9,305
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 10,395 12,006 12,452 14,544 14,318 13,030 17,390 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 4,317 2,643 3,904 12,750 15,978 15,943 24,253

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 404 723 3,220 719 478 347 662 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 499 387 200 642 674 705 707
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 361 374 1,251 2,157 592 103 120 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 13,151 20,766 32,993 39,137 20,308 16,917 20,388 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 346,402 360,374 320,809 271,891 226,735 166,268 155,374 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 13,029 10,662 8,606 8,929 5,590 3,601 7,499 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1,255 722 247 144 207 690 487 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 1,894 1,445 2,319 2,552 2,783 4,093 2,855
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 8 18 51 66 37 18 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 3,969 2,886 4,233 6,811 6,423 4,820 3,361 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 2 49 84 80 685 91 55 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 152 44 28 379 155 19 87
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 959 3,636 1,879 69 26 6 1,143 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 51,398 51,824 61,739 68,863 72,239 68,701 61,981 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 4,864 3,783 5,485 3,490 2,990 2,631 2,864
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 721 3 9 9 0 62 11 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 122 213 87 68 25 69 35 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 188 422 85 44 35 14 114 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 17 9 50 286 44 2 13 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 32 64 343 2,045 2,793 1,663 1,532 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 1,582 1,383 565 441 473 413 434 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 17 57 145 149 33 63 353
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 4,462 3,689 3,049 3,557 2,269 2,035 1,445 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 213 4 331 289 992 309 254 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 31 0 93 164 136 160 89 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 126 0 25 664 39 157 96 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 1,918 2,284 1,793 19,312 16,744 16,830 19,834 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 15,382 12,540 17,158 25,885 27,211 30,214 18,874 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 29,361 14,882 26,084 34,897 8,210 26,470 10,627 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 2,282 2,125 3,236 6,798 5,598 6,073 9,725 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 354 463 379 552 810 1,933 1,446 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 3 3 82 23 29 31 2,681
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 10 89 31 46 38 91 74 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 6,125 5,862 66,770 52,993 24,582 9,160 6,353 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 3,613 3,955 4,905 6,358 3,601 2,614 2,063 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 88,465 78,036 86,412 92,554 79,413 57,786 55,323 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 139,832 178,068 278,688 217,505 168,330 107,111 79,484

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 91,125 87,823 102,945 132,763 39,752 42,156 38,780 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 164,263 75,047 83,280 108,185 33,034 78,096 59,521 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 455 2,170 2,205 22,542 25,945 6,545 19,417 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 128 251 308 302 140 238 135 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 12,953 15,179 19,783 28,423 27,955 18,007 18,472 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 183 0 147 597 42 304 386 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 280 131 450 746 323 792 1,563 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 7 121 72 576 275 98 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 35 13 8 15 26 49 238 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 1,468 2,099 2,247 4,882 3,801 1,760 4,595
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 2,038 860 907 821 1,252 780 1,224 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 97,686 110,706 127,260 171,320 217,476 151,746 164,099 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 228,359 187,389 182,288 156,252 136,448 99,284 129,118 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 78 85 1,889 809 1,115 1,842 861

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 294,727 450,752 557,226 646,814 598,126 359,991 596,231 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 342 8 0 2 25 295 0 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 724 1,057 1,907 19,555 44,484 15,840 19,093 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 5,148 11,561 17,004 20,535 43,380 17,516 37,216
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 2,733 2,932 3,608 5,432 30,680 31,915 24,110 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 249 202 52 78 50 28 54 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 1,441 682 953 3,103 368 273 1,256 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 33,166 35,443 56,164 97,443 108,601 66,315 88,008

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1,376 1,523 1,998 1,907 1,475 2,119 4,642 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 146 279 1,916 2,047 2,596 3,993 5,507 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 6 210 332 779 565 574 270 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 78,816 39,519 67,637 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 2,075,631 2,277,457 2,745,279 2,958,222 2,879,489 2,145,709 2,571,900 .االجمالي
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'01 Live animals. 60,288 32,150 21,978 13,598 7,558 19,343 116,974 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 25,504 27,302 40,435 61,018 57,216 47,726 67,837 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 10,212 9,951 11,221 16,813 16,907 24,076 37,162 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 232,238 232,708 208,951 264,262 341,605 259,380 266,003
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 5 1 5 2 5 0 10 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 1,496 1,498 1,169 2,052 6,992 1,489 1,908 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 116,970 111,794 116,930 157,321 193,960 145,776 149,270 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 91,917 107,582 81,899 130,100 199,896 169,793 140,874 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 40,790 42,042 45,706 54,104 40,167 46,812 48,604 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 3,007 2,431 3,307 2,645 4,925 3,408 2,871 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 2,361 1,772 3,806 4,916 5,381 7,436 5,917 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 6,327 3,734 5,129 8,646 8,927 5,712 4,211 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 2,603 2,646 2,747 5,108 4,970 4,891 5,752 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 578 730 175 175 326 222 413 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 51,297 60,745 59,023 72,090 62,548 70,644 62,164
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 32,335 28,850 18,791 8,205 36,823 49,205 69,298 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 62,878 27,447 32,118 32,219 28,230 42,842 39,345 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 41,482 48,686 56,454 61,159 56,223 59,390 61,820 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 54,876 64,553 64,363 81,178 101,496 102,949 110,664 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 117,749 95,747 105,601 92,864 101,602 101,206 104,287 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 55,022 55,202 56,274 68,405 64,548 91,889 94,441 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 40,149 21,205 27,497 41,210 38,114 37,811 32,607 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 3,837 16,290 17,844 33,110 14,149 27,991 17,447 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 5,407 4,078 6,388 5,741 6,575 6,363 6,548 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 242,509 318,006 307,606 324,964 404,172 323,949 266,692 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 101 27 18 11 10 42 3,536 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 103,341 112,897 120,957 101,992 100,024 87,059 95,957 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 20,282 18,900 20,805 24,272 23,370 16,907 14,151
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 93,099 41,447 152,796 185,217 72,401 79,106 99,794 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 46,563 56,190 64,676 60,679 73,641 82,008 111,454 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 4,473 4,056 4,324 4,822 5,181 4,004 5,617 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 64,615 55,177 60,356 66,564 71,584 85,971 84,978
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 72,748 92,083 123,662 160,961 163,773 135,384 149,134 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 132,599 146,459 149,977 190,734 232,266 184,742 212,905

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 4,375 6,335 6,437 7,814 7,805 7,138 9,157 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 240 365 826 556 1,070 1,351 3,722
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 1,443 1,431 214 166 36 46 1,924 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 57,310 70,781 75,580 90,246 100,634 89,287 94,069 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 239,645 239,674 232,788 267,400 282,197 247,021 326,517 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 6,122 5,107 7,428 8,287 10,359 6,522 9,206 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 154 605 338 152 194 115 124 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 2,049 1,861 1,548 3,972 1,803 1,567 1,884
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 21 142 4,422 5,624 2,256 348 106 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 23,425 23,651 15,288 16,104 14,848 15,557 17,117 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 168 64 75 87 74 99 46 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 225 331 457 375 469 439 401
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 36 2 4 11 10 14 2,372 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 193,776 188,657 155,842 168,428 153,896 162,133 173,553 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 15,986 14,697 15,244 14,554 13,063 8,398 8,122
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 35 13 38 35 30 264 31 .الحرير
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Kuwait الكويت

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 720 308 564 434 711 120 25 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 195 289 1,591 158 101 1,194 153 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 19 82 19 58 87 41 11 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 2,768 2,793 2,689 2,249 2,189 3,161 2,794 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 2,981 1,435 1,456 2,442 2,613 6,844 4,082 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 1,451 1,739 2,829 2,523 3,293 4,186 5,578
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 19,612 19,745 16,069 16,436 21,157 15,936 13,437 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 1,089 1,263 517 4,314 4,600 7,918 6,027 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 133 120 307 557 571 1,378 1,006 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 140 40 153 32 98 227 240 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 5,353 7,606 11,084 42,093 47,752 37,083 42,711 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 53,676 55,128 52,255 81,699 83,014 101,108 108,915 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 4,857 4,859 6,166 6,048 5,291 6,388 6,266 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 4,054 3,706 3,190 3,875 2,996 3,306 2,286 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 1,089 1,073 997 1,156 1,131 1,148 965 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 57 31 25 212 148 174 96
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 206 10 218 202 182 175 167 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 23,934 37,312 53,795 91,178 104,286 89,691 85,273 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 19,601 18,865 17,460 18,031 11,985 10,290 7,852 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 37,214 39,339 51,640 49,567 66,291 45,723 64,676 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 549,561 611,015 1,115,827 1,146,755 1,053,672 762,312 873,877

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 411,309 421,897 478,091 420,814 218,381 235,576 204,717 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 215,493 219,839 239,290 303,552 317,263 393,880 486,986 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 7,225 10,160 15,261 68,018 27,032 14,352 10,323 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 206 41 228 1,240 441 92 1,043 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 127,350 115,699 138,930 175,189 196,222 136,643 132,674 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 257 134 555 239 2,617 2,958 487 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 561 337 286 1,356 1,348 562 1,925 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 19 20 1 27 95 42 88 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 383 9 10 12 92 105 420 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 367 1,031 656 1,025 845 2,347 7,073
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 3,214 4,926 4,895 11,050 9,011 9,753 6,634 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 98,893 148,787 148,941 217,367 347,083 220,250 235,550 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 249,952 355,912 414,320 338,218 265,681 450,745 415,826 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 503 36 40 1,103 951 1,093 1,818

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 27,449 28,111 28,653 37,940 53,905 74,344 108,063 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 5 11 12 7 24 1 4 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 6,427 6,879 15,093 17,143 65,218 23,773 26,660 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 1,514 3,892 8,849 59,568 27,838 32,230 43,290
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 683 987 600 612 179 151 271 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 84 69 96 63 168 41 45 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 216 95 184 2,476 54 775 145 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 44,325 59,462 60,160 79,451 87,562 113,690 102,182

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 180 181 1,918 800 548 196 273 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 1,340 1,542 34,781 37,919 37,542 44,503 54,861 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 204 288 562 334 443 765 383 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 8,414 7,609 3,179 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 4,311,537 4,585,205 5,440,780 6,166,510 6,215,434 5,730,704 6,210,353 .االجمالي

220



Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Kuwait الكويت

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 96.18 97.16 91.05 92.00 88.90 82.49 95.95 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 56.33 54.20 60.99 84.46 93.56 88.40 95.33 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 73.65 96.02 58.39 33.71 50.33 69.01 65.40 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 99.23 99.24 98.00 99.22 99.38 99.64 98.65
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 94.42 99.77 100.00 34.26 100.00 100.00 99.21 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 92.71 99.02 96.07 93.42 83.67 97.21 98.14 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 50.00 62.21 85.19 94.50 96.44 91.82 91.10 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 88.43 92.98 95.08 92.27 97.02 93.85 97.75 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 43.01 71.02 65.51 65.41 73.04 71.39 87.52 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 25.27 55.73 93.02 94.73 61.65 48.46 51.46 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 99.90 99.70 99.90 99.92 99.96 99.72 99.53 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 94.15 89.64 75.60 92.73 83.88 92.72 95.33 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 96.77 90.00 91.67 63.22 55.78 99.00 87.87 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 100.00 100.00 97.44 85.94 98.11 98.63 99.57 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 75.93 61.77 57.97 63.64 49.20 41.12 54.91
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 74.14 93.38 82.35 96.60 96.94 93.35 97.81 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 92.98 93.28 94.83 92.95 86.10 87.03 87.01 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 97.97 99.19 84.15 98.69 99.24 99.93 99.42 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 99.60 98.88 97.12 99.37 99.10 97.79 98.36 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 82.46 89.82 92.79 93.53 90.03 92.15 91.64 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 90.99 96.09 97.25 97.53 99.41 98.76 96.24 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 81.54 95.02 95.90 96.17 95.98 95.47 95.52 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 88.23 100.00 80.54 100.30 99.38 85.35 68.12 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 97.56 29.44 85.92 42.46 100.00 93.50 74.23 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 98.72 99.37 99.93 93.53 37.62 44.43 94.86 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 100.00 99.40 … 66.67 58.86 24.01 42.47 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.03 0.02 0.02 0.02 0.30 0.01 0.02 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 81.54 70.76 85.09 68.12 85.78 76.63 53.94
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 6.91 13.94 7.93 5.50 3.94 10.09 16.16 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 96.36 96.77 93.68 95.35 97.96 98.20 95.47 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.00 0.00 0.00 0.01 0.25 0.01 0.04 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 95.59 97.51 97.81 97.64 95.56 97.96 96.65
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 50.71 58.53 68.18 69.71 67.62 59.57 69.86 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 91.00 88.07 87.81 79.15 79.37 90.66 92.57

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 91.82 99.86 99.97 99.86 99.17 99.71 98.66 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 100.00 100.26 100.00 100.00 100.00 96.31 100.14
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 90.48 98.42 99.21 98.85 99.66 81.75 96.00 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 33.62 21.10 53.04 37.40 20.58 23.85 19.34 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 18.92 20.75 20.15 24.97 27.02 24.25 23.49 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 65.56 63.97 65.58 66.63 76.06 72.66 86.20 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 27.87 18.87 10.09 5.84 10.50 30.67 48.55 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 69.68 76.66 70.64 32.87 49.08 69.55 60.85
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. … 100.00 100.00 35.17 65.35 2.40 18.00 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 87.02 93.98 93.42 95.15 91.43 95.77 97.03 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.24 96.08 38.53 36.53 91.82 77.12 31.43 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 98.70 62.86 93.33 99.48 99.36 100.00 62.59
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 4.94 15.24 9.81 0.32 0.14 0.03 6.28 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 94.38 94.71 95.40 92.42 97.09 96.26 95.70 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 96.72 90.94 95.99 92.50 92.31 90.01 96.01
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 99.17 100.00 100.00 75.00 … 100.00 100.00 .الحرير
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Kuwait الكويت

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 17.38 40.34 16.32 18.43 4.59 27.94 43.21 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 98.95 79.03 98.84 95.65 100.00 77.78 95.00 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 94.44 39.13 98.04 97.28 91.67 66.67 100.00 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 100.00 87.67 90.98 98.79 99.08 98.93 99.80 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 90.14 89.51 78.36 95.66 78.70 88.06 72.94 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 25.00 95.00 98.64 93.71 68.75 84.00 79.33
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 89.31 94.52 94.63 94.75 93.45 94.17 94.20 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 91.42 100.00 88.03 93.23 96.97 70.55 60.48 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 93.94 … 97.89 100.00 100.74 97.56 60.54 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 99.21 … 100.00 100.00 51.32 100.00 74.42 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 98.56 92.81 63.33 90.08 94.71 91.67 93.97 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 90.29 90.15 83.80 90.38 88.57 90.20 87.01 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 48.40 44.22 45.24 49.27 37.46 36.67 35.32 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 77.12 55.85 58.85 67.23 74.24 85.02 87.39 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 85.10 93.72 96.44 97.35 93.75 97.87 99.45 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 75.00 6.67 71.93 92.00 100.00 60.78 99.81
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 76.92 100.00 83.78 79.31 97.44 98.91 92.50 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 88.41 96.65 99.88 99.68 99.76 99.80 99.05 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 61.39 94.62 94.98 94.04 92.48 96.21 87.75 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 95.33 97.95 98.10 98.93 96.33 92.47 90.08 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 96.87 98.62 95.21 99.27 89.24 82.54 76.00

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 63.88 42.71 58.72 65.97 55.94 61.36 50.29 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 93.94 90.80 53.38 94.02 81.23 90.74 72.82 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 1.69 7.14 5.75 51.20 55.07 35.45 49.72 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 88.89 99.60 67.84 24.12 93.33 100.00 11.26 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 11.98 25.10 39.37 45.75 51.89 43.08 46.57 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 20.11 0.00 100.00 16.52 3.29 22.50 36.18 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 80.69 62.09 96.77 88.28 67.29 32.85 97.08 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.00 87.50 100.00 98.63 99.83 100.00 100.00 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 100.00 92.86 36.36 7.43 100.00 100.00 51.07 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 62.55 81.83 46.66 62.93 55.25 61.43 52.59
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 86.65 77.97 89.10 80.65 97.36 90.38 88.63 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 67.90 62.24 69.74 58.25 63.37 67.77 69.13 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 95.54 92.58 90.62 90.98 86.59 84.11 90.39 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 98.73 22.37 97.67 50.72 92.84 91.28 69.27

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 73.93 64.97 67.71 63.53 64.20 48.11 69.81 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 83.62 100.00 … 0.88 3.48 12.46 0.00 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 99.18 91.67 87.56 98.02 97.14 99.90 56.60 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 71.51 65.45 60.75 60.53 80.30 60.79 69.75
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 42.94 28.99 13.70 15.71 60.12 59.26 44.23 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 100.00 97.58 53.06 101.30 90.91 56.00 4.04 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 96.26 9.12 41.08 23.35 21.75 34.34 27.84 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 95.15 96.05 97.55 97.86 98.04 98.59 97.94

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 96.02 91.80 73.95 86.21 89.02 82.04 80.41 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 92.99 75.20 88.58 98.27 98.63 96.50 98.11 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 22.22 79.25 68.88 68.45 54.33 88.58 88.24 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … 36.70 36.70 34.83 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 2.02 1.99 2.41 2.93 5.22 4.64 4.69 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Lebanon لبنان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 19,144 19,837 24,923 25,791 32,207 13,903 18,853 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 160,637 171,299 215,769 207,356 183,676 189,093 165,700 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
21,461 30,814 36,543 32,774 33,669 39,338 31,660 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
379,989 392,314 452,783 515,091 482,714 445,503 420,913

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 34,692 131,835 356,763 43,182 30,643 19,271 46,635 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   383,843 342,600 329,223 381,324 410,931 304,488 303,603 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
134,318 146,380 144,209 137,084 128,660 133,211 137,209 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
13,860 15,663 19,296 20,713 15,873 12,041 10,924 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
15,250 20,809 20,580 13,106 12,518 13,456 10,559

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
216,622 182,276 175,241 209,784 158,107 133,332 131,855

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   129,156 116,489 121,437 123,910 106,438 84,655 62,394 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
23,225 24,453 18,695 26,809 16,617 11,586 9,724

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
37,493 43,298 42,670 35,649 26,510 22,438 20,057

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
1,492,727 1,725,053 769,780 541,552 434,061 828,343 548,549

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
525,527 470,834 527,370 374,087 313,717 253,187 305,427

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
519,311 440,041 506,712 445,059 413,814 333,591 303,681

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
36,956 42,071 34,758 34,086 23,163 18,295 628,738 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
22,305 18,024 21,023 20,116 17,489 19,069 36,932

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
724 323 216 326 318 588 964 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          95,404 106,479 112,793 117,446 104,406 93,193 73,909 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
1,246 1,873 2,248 1,947 3,386 1,927 4,686 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 2,964 3,397 4,034 5,021 3,507 6,087 15,530 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 4,266,854 4,446,162 3,937,066 3,312,213 2,952,424 2,976,595 3,288,502 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Lebanon لبنان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 190 3,205 7,560 7,428 18,029 1,679 6,021 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 1,813 2,932 2,660 3,948 2,109 968 2,584 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 1,162 835 1,280 1,164 874 672 1,246 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 9,119 8,928 9,392 8,881 7,421 6,205 5,828
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 6,860 3,937 4,031 4,370 3,774 4,379 3,174 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 2,108 847 854 1,119 467 493 331 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 44,779 39,878 66,398 78,882 57,586 56,305 56,035 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 72,023 81,622 84,524 63,633 60,098 73,467 59,498 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 22,537 26,642 27,494 31,464 33,349 33,438 32,525 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 5,574 3,614 2,709 7,088 12,567 6,465 6,011 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 9,574 16,040 29,281 20,979 15,881 16,235 8,350 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 3,827 2,319 4,016 3,505 3,248 2,266 2,545 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 81 230 355 467 413 252 288 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 134 107 138 219 67 172 117 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 21,461 30,814 36,543 32,774 33,669 39,338 31,660
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 17,366 21,298 20,807 24,854 16,738 14,454 14,659 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 30,570 26,720 44,698 50,665 77,933 72,208 66,973 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 32,183 40,961 40,539 51,390 38,038 36,126 35,363 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 40,011 39,206 38,679 46,506 49,514 38,924 38,709 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 118,511 108,485 115,995 127,713 126,588 108,524 98,029 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 38,044 51,854 71,051 83,131 72,234 88,570 85,250 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 77,841 80,000 100,042 101,775 82,042 63,253 54,478 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 4,524 3,346 7,925 3,712 1,981 1,238 1,004 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 20,939 20,444 13,047 25,345 17,646 22,206 26,448 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 29,954 41,856 19,661 10,717 6,350 4,981 4,379 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 543 257 192 164 291 102 212 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4,195 89,722 336,910 32,301 24,002 14,188 42,044 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 86,285 58,307 20,708 49,222 49,541 20,236 15,317
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 2,057 2,902 3,552 2,954 4,293 6,244 6,168 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 36,500 31,657 35,968 38,208 55,499 53,983 48,884 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 119,028 85,703 73,131 72,604 80,209 29,708 53,111 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 32,245 34,886 44,038 49,768 45,422 34,272 35,174
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 74,698 84,796 102,315 115,049 128,802 123,637 116,721 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 26,441 30,189 33,426 38,675 30,231 27,839 20,281

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 953 959 1,068 767 692 564 576 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 209 591 169 20 32 3 10
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 703 484 155 145 161 124 144 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 4,724 12,126 14,693 13,912 16,049 7,878 7,217 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 122,766 136,140 136,739 130,568 124,525 130,309 133,673 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 11,552 10,240 7,470 6,516 4,135 2,902 3,536 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 7,142 7,232 9,645 9,343 6,274 4,709 4,426 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 6,654 8,407 9,584 11,238 9,588 7,323 6,494
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 64 24 67 132 11 9 4 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 15,007 20,517 20,162 12,875 12,149 13,116 10,287 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 106 135 192 146 112 93 152 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 137 157 226 85 257 247 120
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 26 306 723 1,051 387 348 383 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 150,687 92,204 88,033 84,234 79,598 60,070 61,310 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 65,909 89,766 86,485 124,499 78,122 72,914 70,162
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 272 720 762 572 800 384 55 .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Lebanon لبنان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 275 392 295 385 6,008 893 196 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 5,903 6,418 7,571 7,447 6,389 6,400 1,647 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 31 57 60 54 35 59 28 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 5,845 1,216 752 980 1,268 1,083 5,342 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 12,146 12,405 9,934 10,076 5,599 3,849 2,582 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 2,749 2,059 3,036 5,274 4,545 3,692 2,674
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 2,906 2,714 1,545 1,523 2,201 1,209 1,281 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 1,388 2,143 1,921 2,710 3,461 3,201 1,260 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 954 432 553 481 314 331 289 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 3,162 2,363 2,953 2,914 2,879 1,883 754 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 27,867 24,164 27,178 29,542 18,344 12,311 10,346 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 55,128 52,378 55,859 54,030 46,289 44,051 31,221 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 10,530 9,028 9,018 7,922 8,306 5,309 4,719 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 20,883 22,838 17,420 25,298 15,140 10,077 8,470 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 159 202 272 239 199 157 83 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 31 61 31 52 67 61 51
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 2,152 1,352 972 1,220 1,211 1,291 1,120 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 20,124 25,872 24,681 19,544 14,378 13,536 11,229 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 7,670 6,697 8,251 8,251 4,752 3,131 2,496 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 9,699 10,729 9,738 7,854 7,380 5,771 6,332 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 1,492,727 1,725,053 769,780 541,552 434,061 828,343 548,549

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 247,611 149,120 162,437 99,133 47,200 53,339 92,736 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 62,635 58,437 52,763 52,656 51,375 39,704 32,011 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 105,425 161,214 191,410 99,668 103,992 72,541 76,293 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 54 0 1 2 51 2 7 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 64,906 60,583 70,343 72,457 68,891 49,183 53,304 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 23,977 18,713 31,614 30,232 23,333 24,842 39,405 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 3,707 3,013 1,959 616 346 246 402 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 1 7 7 0 2 2 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 78 13 53 18 12 62 38 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 4,684 8,142 8,594 10,002 8,518 5,036 4,075
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 12,450 11,598 8,189 9,296 9,999 8,230 7,154 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 205,380 178,474 247,600 223,333 207,294 169,932 137,752 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 313,931 261,567 259,112 221,726 206,520 163,659 165,929 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 142 83 489 446 144 794 222

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 30,878 38,748 31,240 28,886 18,670 14,350 623,272 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 2,201 1,462 2,620 4,190 4,087 2,857 4,855 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 3,735 1,778 409 564 262 294 389 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 7,626 7,786 8,644 8,285 6,701 7,825 14,482
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 14,607 10,118 12,285 11,629 10,642 11,181 22,357 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 72 120 94 202 146 63 93 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 724 323 216 326 318 588 964 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 86,876 74,984 81,211 88,847 79,180 68,038 55,042

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 5,455 3,670 3,868 3,685 3,653 3,797 4,442 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 3,073 27,825 27,714 24,914 21,573 21,358 14,425 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 1,246 1,873 2,248 1,947 3,386 1,927 4,686 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 2,964 3,397 4,034 5,021 3,507 6,087 15,530 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 4,266,854 4,446,162 3,937,066 3,312,213 2,952,424 2,976,595 3,288,502 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Lebanon لبنان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 867,384 824,572 891,886 1,050,219 908,277 837,300 812,283 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 849,896 867,912 923,091 965,989 909,568 869,259 868,141 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
173,559 194,665 199,520 186,855 164,018 158,215 149,584 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
1,291,523 1,403,159 1,410,492 1,411,908 1,358,514 1,407,559 1,264,208

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 4,625,052 6,036,633 5,111,654 4,886,179 3,438,662 3,744,666 3,380,914 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   1,724,150 1,739,821 1,937,349 2,010,699 1,944,822 2,030,374 1,936,962 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
704,557 761,999 833,402 828,703 757,572 730,113 706,275 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
81,076 78,112 77,877 81,033 80,552 73,749 66,426 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
236,510 246,099 236,896 268,731 237,897 228,798 200,651

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
431,893 370,330 376,849 378,601 318,956 316,798 276,772

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   703,139 751,918 793,138 824,372 818,612 790,885 732,451 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
136,457 139,973 157,272 159,020 159,625 153,274 136,711

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
399,995 407,337 447,319 461,407 427,292 466,624 449,899

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
2,141,699 1,583,551 1,134,710 973,378 822,131 1,255,281 873,068

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
1,523,713 1,528,966 1,572,096 1,499,099 1,158,734 1,174,395 1,170,454

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
2,130,721 1,935,512 2,591,156 2,187,388 1,992,911 1,879,142 1,771,279

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
1,480,066 1,513,851 1,746,695 1,507,341 1,757,895 1,772,933 1,713,773 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
301,134 328,983 343,440 348,266 331,474 330,502 322,685

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
28,138 19,955 23,249 22,964 23,875 15,540 15,496 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          308,855 377,815 403,309 415,712 429,612 450,448 436,468 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
13,912 24,895 12,835 8,469 16,353 6,251 6,251 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 9,205 10,494 9,971 11,094 11,437 13,192 13,692 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 20,162,634 21,146,552 21,234,206 20,487,427 18,068,789 18,705,298 17,304,443 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Lebanon لبنان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 303,057 286,454 292,958 367,596 357,778 310,655 295,759 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 174,811 159,221 160,614 181,779 154,228 137,106 140,796 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 83,872 78,149 83,472 95,081 84,436 93,610 86,754 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 299,597 297,278 351,420 401,870 307,214 292,327 286,215
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 6,047 3,470 3,422 3,893 4,621 3,602 2,759 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 20,000 18,939 19,189 22,605 22,635 20,712 18,723 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 139,804 126,957 136,773 146,769 128,734 142,933 141,835 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 115,352 131,178 149,805 159,045 180,919 179,944 163,508 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 100,396 110,220 112,913 110,461 107,849 101,079 110,814 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 349,950 351,030 362,557 360,648 315,382 287,388 296,215 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 31,060 30,061 36,726 34,792 29,964 32,248 31,230 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 90,920 96,985 101,902 128,692 121,914 102,571 103,745 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,849 2,026 2,577 2,354 1,776 1,975 1,699 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 565 516 649 623 395 409 372 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 173,559 194,665 199,520 186,855 164,018 158,215 149,584
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 89,328 102,499 114,379 116,337 99,877 103,807 95,354 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 176,059 163,035 169,120 164,821 176,423 202,870 193,160 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 72,677 81,418 92,490 95,792 94,538 92,013 79,094 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 187,397 208,364 242,536 243,816 278,694 272,636 254,916 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 74,828 73,209 89,869 88,549 86,638 88,734 75,920 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 153,704 178,485 194,214 202,848 196,903 213,336 197,247 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 184,912 144,427 124,273 131,988 124,892 116,886 116,344 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 82,374 112,670 112,616 142,704 123,667 143,352 106,074 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 270,244 339,052 270,995 225,053 176,882 173,925 146,099 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 146,515 139,206 102,975 135,004 115,920 63,759 83,615 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 8,153 3,240 7,469 4,944 3,129 2,754 1,398 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4,470,384 5,894,187 5,001,210 4,746,231 3,319,613 3,678,153 3,295,901 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 30,545 32,384 35,975 38,631 32,210 30,283 26,639
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 79,206 86,359 93,550 90,426 82,069 83,061 83,215 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 973,123 970,406 1,091,600 1,140,674 1,125,033 1,213,949 1,167,667 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 49,174 47,875 56,928 55,619 56,904 47,629 44,199 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 98,347 94,509 102,197 102,213 88,528 89,784 86,750
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 180,424 189,806 208,744 233,286 227,885 229,430 219,755 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 127,287 130,482 143,865 138,288 132,213 145,913 132,871

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 23,006 24,218 27,515 26,411 21,022 19,697 18,420 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 6,561 5,799 9,377 7,580 9,348 6,899 5,801
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 17,121 13,608 13,093 13,106 12,530 10,543 8,698 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 139,356 144,375 154,505 164,465 157,080 153,186 142,947 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 569,097 604,698 683,958 694,875 624,008 596,307 587,037 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 135,460 157,301 149,444 133,828 133,564 133,806 119,238 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 6,540 6,250 4,582 4,751 4,414 2,484 2,115 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 71,977 68,631 70,155 73,773 72,924 68,251 61,105
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 2,559 3,231 3,140 2,509 3,214 3,014 3,206 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 232,629 241,858 233,145 265,216 234,649 225,116 197,540 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 2,021 2,048 2,156 1,690 1,644 1,762 1,464 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 1,860 2,193 1,595 1,825 1,604 1,920 1,647
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 27,407 22,568 19,301 20,892 20,009 19,291 14,974 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 312,934 279,377 291,089 297,003 241,820 230,608 218,644 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 91,552 68,385 66,459 60,706 57,127 66,899 43,154
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 7,248 6,170 4,175 3,689 4,264 2,720 1,856 .الحرير
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Lebanon لبنان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 3,516 3,658 2,996 3,466 3,554 4,189 2,933 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 21,271 21,315 22,202 22,939 20,378 15,927 12,521 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 3,906 3,666 3,222 4,437 3,062 2,745 2,795 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 31,299 30,834 31,106 31,953 29,560 32,493 28,008 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 53,963 57,267 67,052 65,760 47,542 49,070 38,987 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 20,024 21,279 24,699 22,060 21,142 21,789 21,325
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 23,861 28,936 31,523 29,499 30,010 28,252 27,994 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 28,876 30,830 32,196 30,980 29,977 23,727 18,210 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 14,070 14,098 16,885 16,802 14,697 12,725 12,235 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 19,154 19,033 26,181 30,110 33,269 32,259 32,129 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 164,226 190,492 197,388 203,079 212,051 203,683 186,262 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 274,647 283,037 282,073 304,507 319,607 312,397 300,586 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 37,078 41,303 51,440 55,091 49,499 48,909 46,610 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 125,831 128,731 145,492 146,595 146,107 138,500 124,066 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 3,927 4,794 5,376 5,947 6,956 6,460 5,544 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 2,832 3,116 2,690 2,782 2,568 3,381 3,290
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 3,867 3,332 3,714 3,696 3,994 4,933 3,811 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 94,412 105,493 104,717 110,937 110,693 128,785 110,510 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 193,725 191,843 223,978 225,589 205,901 224,714 226,956 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 111,858 110,001 118,624 124,881 110,698 113,125 112,433 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 2,141,699 1,583,551 1,134,710 973,378 822,131 1,255,281 873,068

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 894,457 886,224 861,678 813,506 533,254 582,870 584,397 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 217,696 215,523 228,655 236,383 208,338 205,363 186,001 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 121,271 130,668 139,299 108,825 90,167 81,425 92,734 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 243 481 211 242 240 462 586 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 158,086 164,042 202,717 205,295 201,717 176,014 179,378 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 3,999 3,727 1,765 526 415 8,856 11,276 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 3,092 2,764 2,353 1,650 1,646 1,339 1,340 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 724 377 518 279 369 373 199 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 541 665 690 885 1,301 1,224 496 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 42,364 44,571 47,206 46,816 47,196 43,681 38,641
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 81,240 79,924 87,004 84,692 74,091 72,788 75,406 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 1,302,592 1,037,648 1,329,744 1,265,777 1,171,735 1,098,696 1,062,082 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 828,129 897,864 1,261,412 921,611 821,176 780,446 709,197 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 1,759 1,964 2,337 3,004 1,818 2,138 4,253

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 1,442,298 1,459,091 1,565,339 1,473,181 1,645,918 1,732,368 1,670,705 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 9,682 16,420 22,454 16,629 100,160 15,059 20,429 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 26,327 36,376 156,565 14,527 9,999 23,368 18,386 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 246,159 278,107 292,860 292,952 274,632 281,798 282,486
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 51,230 47,251 47,324 51,988 52,462 44,995 36,729 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 3,745 3,625 3,256 3,326 4,380 3,709 3,470 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 28,138 19,955 23,249 22,964 23,875 15,540 15,496 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 199,703 212,227 235,939 238,152 239,569 251,231 248,729

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 68,901 81,160 69,827 79,122 86,684 92,412 92,080 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 40,251 84,428 97,543 98,438 103,359 106,805 95,659 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 13,912 24,895 12,835 8,469 16,353 6,251 6,251 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 9,205 10,494 9,971 11,094 11,437 13,192 13,692 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 20,162,634 21,146,552 21,234,206 20,487,427 18,068,789 18,705,298 17,304,443 .االجمالي
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Lebanon لبنان

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.040 0.512 1.563 1.919 5.046 0.458 1.412 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.069 0.092 0.105 0.185 0.112 0.049 0.113 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.060 0.033 0.060 0.066 0.057 0.041 0.064 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.478 0.425 0.512 0.579 0.565 0.420 0.342
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 3.521 1.642 2.167 2.672 2.473 2.655 1.695 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.421 0.133 0.182 0.284 0.140 0.142 0.084 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 3.410 2.268 4.503 6.906 6.141 5.390 4.800 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 3.823 3.368 4.260 3.978 4.150 4.692 3.252 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 2.577 2.425 2.848 3.342 4.299 4.706 3.735 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.199 0.129 0.123 0.330 0.650 0.333 0.289 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 2.189 3.206 7.831 6.322 5.449 5.342 2.431 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.224 0.110 0.226 0.233 0.216 0.143 0.145 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.061 0.134 0.240 0.321 0.201 0.172 0.190 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.751 0.434 0.578 1.236 0.560 1.332 0.760 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.894 1.290 1.721 1.613 1.972 2.523 1.882
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 1.680 1.697 2.134 3.040 2.213 1.840 1.685 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 3.500 2.156 3.817 5.137 9.211 8.842 8.224 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 3.702 3.321 4.064 6.455 5.386 5.226 4.083 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 3.203 2.431 3.086 4.542 5.313 3.814 3.262 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 8.868 6.699 9.309 12.287 13.825 11.298 9.177 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 3.169 3.296 5.730 8.208 7.925 8.896 7.356 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 3.198 2.786 4.401 5.299 4.747 3.543 2.771 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.321 0.181 0.540 0.311 0.169 0.097 0.070 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 2.307 1.654 1.438 3.444 2.522 3.113 3.355 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 2.344 3.514 1.948 1.259 0.859 0.691 0.541 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.014 0.006 0.004 0.003 0.008 0.003 0.005 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.006 0.141 0.554 0.054 0.045 0.027 0.079 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 2.526 1.892 0.689 1.919 2.386 1.022 0.723
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.021 0.026 0.037 0.037 0.061 0.088 0.082 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.343 0.209 0.310 0.454 0.748 0.702 0.549 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 5.941 5.812 5.093 5.197 6.630 2.802 4.685 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 1.768 1.663 2.406 3.347 3.586 2.663 2.420
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 3.236 2.982 4.411 6.105 7.665 6.962 5.716 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 2.138 1.992 2.710 3.826 3.358 3.032 1.942

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.162 0.135 0.183 0.164 0.166 0.127 0.112 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.226 0.488 0.170 0.026 0.045 0.004 0.009
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.132 0.080 0.033 0.042 0.056 0.046 0.050 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.115 0.263 0.370 0.415 0.562 0.271 0.216 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.960 0.967 1.081 1.262 1.361 1.372 1.236 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.276 0.228 0.169 0.154 0.117 0.089 0.105 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.920 0.963 1.222 1.564 1.223 0.837 0.696 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.501 0.542 0.708 0.934 0.870 0.624 0.490
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.034 0.011 0.031 0.068 0.006 0.004 0.002 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.476 0.624 0.724 0.582 0.636 0.625 0.418 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.198 0.238 0.448 0.439 0.410 0.335 0.479 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.181 0.203 0.399 0.187 0.635 0.643 0.281
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.002 0.027 0.063 0.115 0.054 0.048 0.048 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 3.165 1.675 1.980 2.425 2.963 2.207 2.020 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 5.029 5.533 7.179 13.488 10.827 9.662 8.091
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.290 0.717 0.892 0.929 1.586 0.782 0.110 .الحرير
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Lebanon لبنان

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.074 0.105 0.088 0.128 2.567 0.390 0.078 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.417 0.417 0.496 0.574 0.593 0.568 0.147 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.035 0.057 0.060 0.068 0.056 0.088 0.034 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.510 0.099 0.070 0.109 0.165 0.137 0.602 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 1.395 1.263 1.122 1.316 0.874 0.595 0.350 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.520 0.331 0.575 1.231 1.261 0.981 0.604
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.770 0.637 0.421 0.534 0.925 0.483 0.450 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.366 0.557 0.628 1.145 1.707 1.525 0.530 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.168 0.066 0.094 0.102 0.080 0.083 0.063 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.474 0.298 0.428 0.517 0.591 0.363 0.127 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.585 0.420 0.581 0.771 0.535 0.333 0.249 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 1.132 0.926 1.268 1.486 1.491 1.326 0.771 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.876 0.588 0.712 0.769 0.918 0.539 0.409 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.849 0.771 0.691 1.212 0.809 0.499 0.345 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.101 0.106 0.170 0.177 0.160 0.116 0.052 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.046 0.063 0.037 0.077 0.118 0.103 0.073
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 2.054 0.990 0.797 1.080 1.053 1.037 0.746 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 1.752 2.165 2.507 2.438 1.988 1.731 1.230 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.696 0.550 0.801 0.993 0.626 0.386 0.257 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.558 0.554 0.590 0.598 0.641 0.489 0.490 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 15.093 14.744 6.724 4.659 3.462 6.067 4.364

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 1.786 1.502 1.607 1.133 0.688 0.854 1.292 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.764 0.714 0.818 0.955 1.044 0.807 0.576 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 2.673 4.199 4.605 2.939 3.757 2.795 2.819 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.007 0.000 0.000 0.000 0.012 0.000 0.001 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 1.484 1.493 1.834 2.273 2.714 1.920 1.774 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 13.500 9.971 18.293 20.529 21.123 20.978 29.812 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 1.079 0.859 0.540 0.213 0.148 0.116 0.148 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.001 0.004 0.004 0.000 0.002 0.002 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.014 0.003 0.013 0.005 0.004 0.023 0.012 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.323 0.544 0.636 0.880 0.845 0.492 0.344
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.859 0.736 0.619 0.878 1.059 0.833 0.614 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.395 0.328 0.528 0.592 0.625 0.516 0.369 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.613 0.452 0.505 0.567 0.593 0.449 0.401 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.014 0.009 0.056 0.057 0.020 0.125 0.029

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.093 0.127 0.110 0.124 0.089 0.067 2.567 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.039 0.019 0.045 0.091 0.088 0.058 0.086 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.095 0.033 0.009 0.016 0.010 0.013 0.016 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.065 0.054 0.069 0.085 0.075 0.088 0.145
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 1.522 0.960 1.273 1.324 1.257 1.282 2.236 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.043 0.062 0.062 0.170 0.140 0.062 0.082 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.280 0.083 0.065 0.126 0.124 0.201 0.412 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 1.837 1.424 1.859 2.535 2.345 1.891 1.300

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.209 0.124 0.176 0.219 0.253 0.272 0.277 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.439 3.360 3.936 4.546 3.085 2.865 1.655 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.218 0.337 0.486 0.525 0.895 0.493 0.970 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.026 0.035 0.051 0.088 0.063 0.118 0.241 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 33 31 35 41 40 34 32 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Lebanon لبنان

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.001 0.019 0.039 0.035 0.080 0.007 0.025 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.002 0.003 0.003 0.004 0.002 0.001 0.002 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.013 0.015 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.096 0.058 0.055 0.050 0.041 0.044 0.031 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.012 0.005 0.005 0.006 0.003 0.003 0.002 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.088 0.081 0.115 0.126 0.093 0.082 0.081 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.091 0.108 0.101 0.067 0.061 0.068 0.053 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.070 0.089 0.077 0.062 0.069 0.075 0.068 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.005 0.004 0.003 0.006 0.010 0.005 0.005 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.057 0.107 0.196 0.110 0.084 0.082 0.042 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.005 0.004 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.002 0.005 0.007 0.007 0.004 0.003 0.004 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.016 0.013 0.015 0.019 0.006 0.016 0.010 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.024 0.046 0.046 0.029 0.031 0.039 0.032
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.048 0.063 0.059 0.058 0.037 0.031 0.031 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.089 0.076 0.099 0.088 0.144 0.138 0.136 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.094 0.121 0.104 0.110 0.091 0.083 0.072 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.087 0.089 0.083 0.079 0.087 0.062 0.058 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.240 0.244 0.248 0.230 0.228 0.186 0.164 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.079 0.111 0.141 0.143 0.121 0.136 0.127 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.084 0.098 0.115 0.097 0.076 0.056 0.048 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.008 0.006 0.013 0.005 0.003 0.001 0.001 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.059 0.055 0.034 0.055 0.037 0.046 0.055 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.046 0.102 0.040 0.019 0.011 0.009 0.008 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.000 0.005 0.014 0.001 0.001 0.000 0.001 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.062 0.060 0.017 0.033 0.036 0.015 0.012
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.009 0.008 0.008 0.008 0.012 0.011 0.009 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.133 0.188 0.124 0.085 0.098 0.039 0.072 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.046 0.059 0.063 0.061 0.057 0.042 0.042
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.090 0.110 0.119 0.118 0.127 0.113 0.102 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.058 0.072 0.070 0.071 0.055 0.048 0.033

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.004 0.005 0.005 0.003 0.002 0.002 0.002 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.005 0.016 0.004 0.000 0.001 0.000 0.000
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.004 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.003 0.009 0.009 0.007 0.009 0.004 0.004 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.025 0.034 0.027 0.023 0.022 0.022 0.021 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.007 0.008 0.004 0.003 0.002 0.001 0.002 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.025 0.037 0.037 0.030 0.021 0.014 0.012 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.012 0.018 0.018 0.017 0.014 0.010 0.009
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.012 0.022 0.018 0.010 0.010 0.010 0.007 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.005 0.009 0.011 0.008 0.006 0.005 0.008 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.007 0.009 0.012 0.004 0.012 0.013 0.006
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.000 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.082 0.059 0.051 0.044 0.046 0.034 0.034 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.143 0.221 0.208 0.275 0.184 0.168 0.165
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.009 0.031 0.031 0.021 0.031 0.016 0.002 .الحرير
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Lebanon لبنان

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.002 0.004 0.002 0.002 0.044 0.006 0.001 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.012 0.016 0.014 0.011 0.010 0.010 0.003 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.015 0.004 0.002 0.002 0.003 0.003 0.012 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.036 0.044 0.029 0.024 0.014 0.010 0.006 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.015 0.013 0.016 0.025 0.022 0.017 0.011
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.022 0.024 0.012 0.011 0.016 0.009 0.009 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.014 0.025 0.020 0.026 0.033 0.030 0.011 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.005 0.003 0.003 0.002 0.001 0.002 0.001 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.016 0.014 0.015 0.012 0.012 0.007 0.002 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.017 0.016 0.016 0.015 0.010 0.006 0.005 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.030 0.033 0.032 0.027 0.024 0.022 0.015 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.024 0.022 0.020 0.015 0.016 0.010 0.008 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.021 0.026 0.017 0.022 0.013 0.008 0.006 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.002 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.001 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.001 0.003 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.052 0.038 0.023 0.025 0.025 0.026 0.021 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.049 0.079 0.066 0.046 0.033 0.029 0.023 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.018 0.020 0.021 0.019 0.011 0.007 0.005 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.015 0.020 0.015 0.011 0.010 0.008 0.008 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.410 0.553 0.187 0.095 0.062 0.113 0.088

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.045 0.051 0.041 0.020 0.011 0.013 0.022 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.020 0.025 0.021 0.017 0.016 0.013 0.010 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.070 0.156 0.121 0.052 0.058 0.042 0.046 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.041 0.055 0.049 0.042 0.044 0.031 0.031 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.343 0.360 0.473 0.373 0.341 0.326 0.513 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.029 0.031 0.015 0.004 0.003 0.002 0.003 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.008 0.019 0.017 0.016 0.013 0.008 0.006
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.022 0.026 0.016 0.016 0.017 0.013 0.011 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.011 0.012 0.013 0.011 0.010 0.008 0.006 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.015 0.015 0.012 0.009 0.009 0.007 0.006 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.001 0.000 0.002 0.001 0.000 0.002 0.001

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.003 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.045 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.004 0.002 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.003
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.041 0.035 0.034 0.025 0.021 0.021 0.041 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.001 0.001 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.007 0.003 0.002 0.003 0.003 0.005 0.010 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.048 0.051 0.047 0.047 0.040 0.033 0.025

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 0.004 0.004 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.012 0.123 0.106 0.086 0.053 0.048 0.030 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.006 0.013 0.012 0.009 0.015 0.008 0.019 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.005 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.026 0.035 0.026 0.018 0.016 0.016 0.017 .االجمالي
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Lebanon لبنان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 142 3,205 7,556 7,321 18,028 1,582 5,972 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 470 1,083 842 294 358 465 1,229 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 1,071 585 1,127 999 841 546 1,085 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 6,344 7,082 7,268 6,990 5,584 3,980 4,551
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 1,121 1,489 900 593 945 881 508 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 1,903 763 830 1,086 443 416 309 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 40,560 36,468 61,370 72,279 49,198 47,372 48,431 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 68,709 75,394 66,607 57,729 55,546 68,431 54,074 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 11,237 12,808 12,735 12,978 13,888 11,606 10,496 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 3,485 3,032 2,426 6,619 11,291 4,741 4,842 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 8,018 14,189 28,209 19,884 13,223 12,483 5,022 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 1,823 1,330 2,699 2,020 1,155 766 947 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 37 183 340 421 372 225 228 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 90 48 81 155 18 60 38 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 13,938 20,647 21,217 21,575 17,824 19,340 13,800
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 13,986 18,630 18,280 21,958 15,218 12,675 13,012 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 23,756 19,780 35,644 41,344 66,023 58,401 57,319 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 27,954 37,230 36,409 47,258 34,112 32,120 30,958 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 34,023 32,285 31,277 38,177 41,109 30,194 31,030 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 69,247 69,684 76,188 82,633 74,742 54,340 51,664 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 27,446 26,960 35,826 38,843 31,003 41,964 43,736 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 30,529 33,679 51,243 63,283 49,931 32,664 25,070 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 2,041 1,892 5,301 2,582 1,043 110 387 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 104 1,046 1,408 3,081 4,546 1,309 15,198 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 20,364 33,457 12,420 8,748 4,380 3,397 2,910 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 6 0 6 17 33 15 0 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 405 61,773 318,704 14,693 10,560 2,315 25,966 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 3,019 3,311 2,403 2,465 1,346 1,899 2,045
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 1,053 1,966 2,533 1,961 3,405 5,536 5,364 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 24,565 28,607 30,385 33,450 42,408 41,843 44,994 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 8,711 4,959 12,868 1,434 362 1,046 597 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 17,526 20,449 26,291 31,407 30,072 19,998 20,931
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 63,762 75,930 95,582 103,469 114,104 105,377 101,880 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 19,223 23,655 28,818 34,060 25,828 24,261 17,219

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 474 253 428 314 262 264 264 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 209 591 167 19 4 2 8
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 591 393 24 63 68 95 118 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 3,353 9,453 11,603 10,694 13,360 5,792 4,620 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 61,879 75,329 65,253 67,105 76,506 86,773 92,733 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 4,194 3,288 1,464 2,168 1,032 526 843 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 2,095 1,736 419 581 1,340 1,821 1,623 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 4,080 4,281 4,260 5,965 5,407 4,290 3,620
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 7 0 31 19 5 3 3 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 12,071 16,455 16,066 9,012 8,358 10,655 7,964 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 36 31 3 21 41 6 47 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 90 127 204 76 216 238 101
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 26 300 393 26 0 81 23 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 106,986 68,769 64,015 62,230 63,243 45,129 46,030 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 49,938 67,057 61,960 95,862 58,239 54,791 50,980
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 189 688 674 392 730 379 38 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 160 322 70 243 5,748 815 121 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 5,278 6,018 7,388 7,262 6,259 6,248 1,595 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 10 2 5 10 6 3 8 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 802 901 462 505 713 835 4,315 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 4,569 7,103 6,176 7,721 4,375 2,414 2,293 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 315 199 703 1,111 765 490 567
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 1,293 1,435 443 773 666 470 134 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 769 1,491 1,370 2,157 2,606 2,590 768 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 384 182 303 236 116 221 96 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 2,331 1,647 2,515 2,137 2,047 1,167 569 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 13,802 11,267 15,809 17,209 10,153 6,354 3,980 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 38,894 37,064 38,048 35,495 28,618 22,552 15,384 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 6,818 5,702 5,432 4,695 4,285 2,266 2,277 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 18,138 20,172 15,241 22,648 12,499 8,528 6,730 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 62 87 160 160 73 107 22 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 20 7 15 31 60 50 17
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 1,957 1,319 931 1,167 1,168 1,273 1,076 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 15,419 21,108 19,540 15,186 9,846 7,874 7,390 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 2,781 2,447 3,084 4,057 2,752 1,542 1,252 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 5,525 6,024 5,551 3,290 3,367 2,440 3,588 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 175,455 202,784 143,791 113,812 138,061 79,920 91,064

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 11,929 10,645 9,340 8,875 2,269 1,173 1,130 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 27,822 25,168 29,570 29,507 29,226 17,777 17,699 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 2,238 4,655 16,186 24,358 22,909 1,829 1,193 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 0 1 2 51 2 7 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 12,240 13,126 17,335 15,324 16,376 9,839 12,128 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 1,645 5,093 3,553 2,323 1,598 1,276 804 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 109 601 681 152 83 6 16 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 1 1 0 0 2 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 0 0 12 41 15 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 1,145 4,349 4,825 6,208 5,423 2,418 2,397
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 4,800 5,116 2,814 3,791 3,079 2,817 2,961 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 108,177 106,034 127,938 128,193 100,176 81,707 74,367 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 159,786 152,784 142,826 115,229 104,550 79,189 98,522 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 26 36 416 158 88 600 159

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 21,346 28,806 20,708 17,558 9,280 5,585 151,494 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 1,120 278 253 738 331 835 549 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 3,715 446 66 93 50 136 106 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 2,369 2,636 3,292 3,207 2,170 3,062 6,057
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 7,957 5,109 6,531 5,376 4,128 6,575 12,806 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 30 43 62 140 92 45 50 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 400 253 116 169 127 366 184 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 50,361 51,142 55,121 55,393 50,526 43,334 33,052

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 2,547 1,803 1,697 1,598 1,868 1,753 1,719 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 1,275 22,032 22,336 22,153 19,572 19,573 12,990 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 577 494 783 991 1,746 700 682 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 1,161 1,010 1,523 1,799 1,167 1,365 1,211 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 1,510,443 1,691,290 1,997,768 1,719,594 1,578,830 1,283,365 1,426,373 .االجمالي
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'01 Live animals. 3,768 1,576 871 1,430 678 682 1,220 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 3,224 4,068 3,320 3,762 3,323 2,513 2,411 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 13,980 12,329 12,754 13,753 10,027 10,946 8,834 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 91,560 80,582 86,489 96,122 70,888 60,852 56,520
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 3,226 1,351 1,558 2,330 2,232 1,489 1,561 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 2,254 2,031 1,330 1,111 1,865 1,825 1,745 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 71,044 71,074 73,151 70,958 65,019 81,969 78,737 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 19,314 19,071 34,225 24,543 29,847 34,269 33,848 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 6,378 7,102 7,340 8,329 6,482 7,286 7,571 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 271 1,338 10,517 489 5,833 1,862 264 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 2,542 2,357 1,965 1,751 1,095 1,660 2,228 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 31,374 8,755 9,675 9,913 8,331 8,572 7,111 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 129 11 62 64 25 62 26 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 275 296 367 336 187 238 148 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 71,400 63,380 66,949 58,950 51,293 40,824 28,812
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 13,462 19,219 19,892 21,699 19,542 16,259 14,853 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 70,966 20,204 31,382 45,523 35,504 30,279 31,625 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 14,979 16,824 18,410 16,285 15,902 14,403 12,370 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 47,173 51,720 57,044 61,746 66,809 67,741 71,278 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 14,488 18,664 23,180 23,064 19,058 18,134 15,510 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 18,917 18,282 16,793 18,420 19,877 25,013 27,257 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 10,733 8,273 9,238 10,902 10,770 14,517 13,638 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 4,078 3,309 3,980 4,178 2,743 4,398 2,751 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 20,542 18,738 18,380 23,684 29,078 29,001 25,930 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 76,284 76,560 53,381 68,023 47,605 18,752 31,011 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0 0 0 0 6 0 0 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 546,292 809,081 603,016 413,303 435,000 656,234 416,041 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 8,658 10,909 11,660 10,683 8,319 8,518 7,091
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 5,220 3,720 3,372 2,986 3,262 3,233 4,099 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 84,148 85,760 102,407 106,824 116,903 134,425 102,102 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 10,520 6,742 9,566 10,032 7,603 6,563 6,564 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 19,423 14,308 16,074 13,970 11,342 11,627 11,206
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 25,104 28,904 31,825 38,031 41,459 39,272 36,511 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 78,623 76,127 77,990 72,615 66,957 72,459 60,391

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 2,715 2,808 2,906 2,413 2,078 1,739 1,220 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 71 115 157 161 241 212 230
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 40 10 0 1 0 15 0 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 33,370 31,108 28,178 26,631 25,425 23,248 20,238 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 227,717 252,935 283,024 278,498 255,846 231,744 234,831 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 1,946 1,727 1,737 1,961 1,937 1,750 1,313 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 264 535 770 886 687 314 123 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 766 798 525 560 512 552 617
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 13 1 2 5 1 25 0 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 7,338 8,407 3,185 3,898 3,236 2,999 981 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0 27 0 0 0 0 1 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 297 414 233 369 321 544 483
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 2,147 1,150 56 26 58 33 17 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 54,364 41,874 45,515 38,920 40,410 32,338 32,351 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 29,126 11,958 8,603 6,050 4,573 4,213 4,156
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 3 1 2 0 0 0 .الحرير
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Lebanon لبنان

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 2 0 0 0 1 1 0 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 517 345 501 400 306 121 47 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 63 61 107 107 129 121 7 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 333 676 201 153 351 224 116 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 3,299 2,564 2,451 1,515 1,042 1,483 1,796 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 2,852 2,985 4,050 3,363 2,860 3,377 3,466
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 3,434 4,081 4,838 4,312 5,691 4,378 3,974 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 194 157 441 149 194 373 289 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 100 131 118 35 110 227 101 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 66 39 121 332 221 395 499 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 6,657 7,654 8,527 8,264 9,166 14,844 13,686 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 19,933 22,601 23,629 23,961 21,973 23,523 22,228 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 4,544 6,509 8,928 7,292 5,796 5,500 4,765 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 5,540 4,194 3,540 3,231 3,372 5,827 4,078 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 51 47 27 24 37 38 39 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 267 199 70 31 47 66 61
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 14 1 5 1 3 5 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 25,665 31,196 30,075 34,782 40,394 53,993 43,670 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 59,194 50,198 55,365 48,107 33,980 34,070 36,651 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 45,837 43,546 45,497 46,304 43,945 46,588 47,665 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 1,014,627 661,313 137,729 82,658 89,006 398,542 154,771

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 110,322 51,788 76,718 14,574 14,647 10,134 19,433 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 24,844 22,701 18,906 12,081 8,285 8,718 8,368 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 71,667 71,467 56,865 38,827 35,876 31,683 39,965 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 14 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 102,604 111,190 138,777 141,955 136,032 113,742 117,501 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 2,746 2,311 1,354 152 294 6,891 8,521 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 1 1 2 0 0 0 13 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 30 25 32 0 11 19 15 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 0 12 159 15 3 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 270 228 335 122 269 368 199
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 2,201 2,865 2,709 3,066 2,864 2,039 1,766 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 14,888 13,339 12,017 6,814 7,676 6,584 7,479 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 12,387 21,545 15,275 41,028 35,746 29,772 34,341 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 26 15 56 43 11 24 199

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 688 714 4,046 4,151 8,380 6,073 4,360 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 3 2 20 0 0 0 29 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 322 498 364 134 99 81 136 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 735 441 1,020 635 407 258 310
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 13 24 11 12 14 18 8 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 37 19 20 18 30 41 50 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 11 0 0 6 0 0 2 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 11,936 11,685 11,534 9,075 8,852 9,882 12,726

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 575 540 505 262 276 582 462 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 1,499 26,249 31,316 20,067 21,004 26,393 27,782 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 278 217 156 193 195 117 243 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 3,186 3,525 3,598 3,509 4,866 6,642 6,901 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 3,304,981 3,096,434 2,494,907 2,177,951 2,094,804 2,579,373 2,046,551 .االجمالي
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Lebanon لبنان

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 74.74 100.00 99.95 98.56 99.99 94.22 99.19 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 25.92 36.94 31.65 7.45 16.97 48.04 47.56 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 92.17 70.06 88.05 85.82 96.22 81.25 87.08 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 69.57 79.32 77.39 78.71 75.25 64.14 78.09
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 16.34 37.82 22.33 13.57 25.04 20.12 16.01 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 90.28 90.08 97.19 97.05 94.86 84.38 93.35 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 90.58 91.45 92.43 91.63 85.43 84.13 86.43 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 95.40 92.37 78.80 90.72 92.43 93.15 90.88 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 49.86 48.07 46.32 41.25 41.64 34.71 32.27 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 62.52 83.90 89.55 93.38 89.85 73.33 80.55 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 83.75 88.46 96.34 94.78 83.26 76.89 60.14 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 47.64 57.35 67.21 57.63 35.56 33.80 37.21 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 45.68 79.57 95.77 90.15 90.07 89.29 79.17 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 67.16 44.86 58.70 70.78 26.87 34.88 32.48 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 64.95 67.01 58.06 65.83 52.94 49.16 43.59
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 80.54 87.47 87.86 88.35 90.92 87.69 88.76 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 77.71 74.03 79.74 81.60 84.72 80.88 85.59 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 86.86 90.89 89.81 91.96 89.68 88.91 87.54 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 85.03 82.35 80.86 82.09 83.03 77.57 80.16 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 58.43 64.23 65.68 64.70 59.04 50.07 52.70 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 72.14 51.99 50.42 46.73 42.92 47.38 51.30 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 39.22 42.10 51.22 62.18 60.86 51.64 46.02 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 45.11 56.55 66.89 69.56 52.65 8.89 38.55 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.50 5.12 10.79 12.16 25.76 5.89 57.46 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 67.98 79.93 63.17 81.63 68.98 68.20 66.45 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1.10 0.00 3.13 10.37 11.34 14.71 0.00 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 9.65 68.85 94.60 45.49 44.00 16.32 61.76 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 3.50 5.68 11.60 5.01 2.72 9.38 13.35
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 51.19 67.75 71.31 66.38 79.32 88.66 86.96 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 67.30 90.37 84.48 87.55 76.41 77.51 92.04 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 7.32 5.79 17.60 1.98 0.45 3.52 1.12 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 54.35 58.62 59.70 63.11 66.21 58.35 59.51
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 85.36 89.54 93.42 89.93 88.59 85.23 87.29 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 72.70 78.36 86.21 88.07 85.44 87.15 84.90

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 49.74 26.38 40.07 40.94 37.86 46.81 45.83 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 100.00 100.00 98.82 95.00 12.50 66.67 80.00
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 84.07 81.20 15.48 43.45 42.24 76.61 81.94 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 70.98 77.96 78.97 76.87 83.25 73.52 64.02 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 50.40 55.33 47.72 51.39 61.44 66.59 69.37 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 36.31 32.11 19.60 33.27 24.96 18.13 23.84 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 29.33 24.00 4.34 6.22 21.36 38.67 36.67 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 61.32 50.92 44.45 53.08 56.39 58.58 55.74
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 10.94 0.00 46.27 14.39 45.45 33.33 75.00 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 80.44 80.20 79.68 70.00 68.80 81.24 77.42 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 33.96 22.96 1.56 14.38 36.61 6.45 30.92 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 65.69 80.89 90.27 89.41 84.05 96.36 84.17
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 100.00 98.04 54.36 2.47 0.00 23.28 6.01 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 71.00 74.58 72.72 73.88 79.45 75.13 75.08 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 75.77 74.70 71.64 77.00 74.55 75.14 72.66
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 69.49 95.56 88.45 68.53 91.25 98.70 69.09 .الحرير
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Lebanon لبنان

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 58.18 82.14 23.73 63.12 95.67 91.27 61.73 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 89.41 93.77 97.58 97.52 97.97 97.63 96.84 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 32.26 3.51 8.33 18.52 17.14 5.08 28.57 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 13.72 74.10 61.44 51.53 56.23 77.10 80.77 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 37.62 57.26 62.17 76.63 78.14 62.72 88.81 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 11.46 9.66 23.16 21.07 16.83 13.27 21.20
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 44.49 52.87 28.67 50.76 30.26 38.88 10.46 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 55.40 69.58 71.32 79.59 75.30 80.91 60.95 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 40.25 42.13 54.79 49.06 36.94 66.77 33.22 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 73.72 69.70 85.17 73.34 71.10 61.98 75.46 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 49.53 46.63 58.17 58.25 55.35 51.61 38.47 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 70.55 70.76 68.11 65.69 61.82 51.20 49.27 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 64.75 63.16 60.24 59.27 51.59 42.68 48.25 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 86.86 88.33 87.49 89.52 82.56 84.63 79.46 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 38.99 43.07 58.82 66.95 36.68 68.15 26.51 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 64.52 11.48 48.39 59.62 89.55 81.97 33.33
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 90.94 97.56 95.78 95.66 96.45 98.61 96.07 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 76.62 81.59 79.17 77.70 68.48 58.17 65.81 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 36.26 36.54 37.38 49.17 57.91 49.25 50.16 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 56.96 56.15 57.00 41.89 45.62 42.28 56.66 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 11.75 11.76 18.68 21.02 31.81 9.65 16.60

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 4.82 7.14 5.75 8.95 4.81 2.20 1.22 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 44.42 43.07 56.04 56.04 56.89 44.77 55.29 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 2.12 2.89 8.46 24.44 22.03 2.52 1.56 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.00 … 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 18.86 21.67 24.64 21.15 23.77 20.00 22.75 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 6.86 27.22 11.24 7.68 6.85 5.14 2.04 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 2.94 19.95 34.76 24.68 23.99 2.44 3.98 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. … 0.00 14.29 14.29 … 0.00 100.00 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 66.13 39.47 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 24.44 53.41 56.14 62.07 63.67 48.01 58.82
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 38.55 44.11 34.36 40.78 30.79 34.23 41.39 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 52.67 59.41 51.67 57.40 48.33 48.08 53.99 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 50.90 58.41 55.12 51.97 50.62 48.39 59.38 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 18.31 43.37 85.07 35.43 61.11 75.57 71.62

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 69.13 74.34 66.29 60.78 49.71 38.92 24.31 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 50.89 19.02 9.66 17.61 8.10 29.23 11.31 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 99.46 25.08 16.14 16.49 19.08 46.26 27.25 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 31.06 33.86 38.08 38.71 32.38 39.13 41.82
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 54.47 50.49 53.16 46.23 38.79 58.81 57.28 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 41.67 35.83 65.96 69.31 63.01 71.43 53.76 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 55.25 78.33 53.70 51.84 39.94 62.24 19.09 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 57.97 68.20 67.87 62.35 63.81 63.69 60.05

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 46.69 49.13 43.87 43.36 51.14 46.17 38.70 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 41.49 79.18 80.59 88.92 90.72 91.64 90.05 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 46.31 26.37 34.83 50.90 51.57 36.33 14.55 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 39.17 29.73 37.75 35.83 33.28 22.42 7.80 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 35.40 38.04 50.74 51.92 53.48 43.12 43.37 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Libya ليبيا

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 6,597 12,150 15,487 15,970 22,459 27,182 40,610 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 1,832 1,923 2,927 2,579 3,326 4,788 7,140 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
209 12 223 176 196 103 ... .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
2,490 2,550 2,702 1,519 6,180 2,360 462

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 18,202,919 57,910,286 41,573,020 19,542,860 9,227,955 6,400,316 17,253,642 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   215,921 68,719 310,534 212,350 189,089 114,019 112,129 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
43,325 1,574 3,321 4,001 2,607 1,529 634 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
8,465 8,405 13,977 9,853 8,366 6,501 7,169 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
1,311 198 58 11 124 15 86

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
1,260 4,414 2,855 1,498 2,923 8,733 1,082

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   3,986 3,450 4,803 6,810 3,353 2,807 3,424 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
343 102 200 91 0 12 19

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
2,309 209 37 254 210 87 24

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
6,638 1,041,182 543,792 849,521 1,420,694 2,877,035 48,888

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
119,994 154,148 206,407 267,700 187,887 216,708 316,409

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
47,419 24,476 26,148 57,346 18,747 31,204 14,030

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
6,927 8,048 24,606 7,752 5,342 7,861 2,204 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
2,580 2,008 2,569 1,098 1,402 1,837 517

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
15,778 3 ... ... ... ... ... .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          4,714 172 352 284 156 1,490 148 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
76 107 163 129 36 15 37 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 19,647 8,397 4,892 3,762 3,560 897 2,783 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 18,714,740 59,252,533 42,739,073 20,985,564 11,104,612 9,705,499 17,811,437 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Libya ليبيا

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 150 ... 21 2 7 33 11 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 1 326 276 ... ... ... 1 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 6,200 11,094 13,414 15,557 21,941 26,879 39,902 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 33 450 666 2 142 29 ...
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 213 280 1,110 409 369 241 696 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 4 ... ... ... ... ... ... الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 223 305 22 1,371 1,894 3,783 14 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 548 981 1,516 383 458 577 1,326 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 113 64 828 617 261 ... 324 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 648 249 65 5 701 380 3,844 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 2 190 95 53 4 27 1,632 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 294 134 401 150 4 21 ... .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. ... ... ... ... 4 ... ... .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. ... ... ... ... ... ... ... .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 209 12 223 176 196 103 ...
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 63 ... ... ... 8 9 ... .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 62 132 ... ... 28 1 5 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 275 42 240 40 2 ... ... .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 139 397 734 353 230 116 53 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 276 1,061 944 822 1,910 450 127 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 53 300 579 209 3,559 1,766 59 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 52 36 81 91 55 18 127 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 967 582 112 ... ... ... ... .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 603 ... 12 4 388 ... 91 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 9,859 20,754 15,764 17,132 13,463 10,952 14,177 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 7,666 81 1,408 7,945 424 29 168 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 18,185,394 57,889,451 41,555,848 19,517,783 9,214,068 6,389,335 17,239,297 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 5,360 33,208 53,798 65,264 32,615 30,739 32,805
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 126,559 21,027 114,177 86,887 53,850 25,500 43,866 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 329 323 82 294 23 3 4 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 80,112 11,602 140,811 58,130 102,154 53,063 34,522 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 1,702 196 ... 30 ... 598 31
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 229 171 93 308 66 25 776 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 27 176 163 6 110 ... 8

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. ... ... 7 272 ... 3,798 ... .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. ... ... ... ... ... ... ...
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 10 31 ... ... ... ... ... .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 1,593 1,985 1,403 1,159 271 293 117 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 42,371 1,113 2,942 3,694 2,559 1,352 466 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 954 461 379 307 48 177 168 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 8,456 8,399 13,962 9,804 8,259 6,443 7,168 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 9 6 15 49 107 58 1
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. ... ... ... ... ... ... ... .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 1,310 197 58 11 124 15 86 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. ... ... ... ... ... ... ... .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 1 1 ... ... ... ... ...
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 686 3,662 2,173 1,195 1,486 3,395 985 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 505 127 73 201 1,392 125 62 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 69 625 609 102 45 5,213 35
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. ... ... ... ... ... ... ... .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Libya ليبيا

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 2,797 3,027 3,902 4,732 2,825 2,066 2,647 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. ... ... ... 197 22 ... ... . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 54 ... ... ... ... ... ... .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 154 ... ... ... ... ... ... .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 38 140 209 408 109 110 238 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 27 ... 29 7 18 ... ...
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 527 31 471 1,346 265 504 406 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. ... ... ... 1 12 4 2 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. ... 3 11 ... 11 ... ... .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. ... 2 ... ... ... 40 ... .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 24 32 43 27 37 15 14 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 160 45 78 79 27 25 7 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 205 170 60 13 27 43 110 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 338 102 200 91 ... 11 19 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 2 ... ... ... ... 1 ... .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 3 ... ... ... ... ... ...
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. ... ... ... ... ... ... ... .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 1,611 117 20 90 198 6 22 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 654 89 1 141 1 25 1 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 44 3 16 23 11 56 1 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 6,638 1,041,182 543,792 849,521 1,420,694 2,877,035 48,888

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 105,671 120,587 120,614 150,089 98,071 91,338 152,229 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 11,982 2,459 2,344 3,676 2,976 7,022 1,269 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 265 15,878 38,684 62,741 41,587 65,234 87,837 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. ... 217 ... ... 48 4 55 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 905 5,009 29,360 41,317 42,205 49,301 68,570 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 1 8,746 13,498 7,934 2,301 2,762 4,891 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. ... 112 189 935 541 451 1,087 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. ... ... ... ... 10 401 ... .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. ... 45 1,323 67 57 42 265 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 536 1,091 384 483 42 145 109
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 634 4 11 458 49 8 97 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 43,605 18,969 10,293 48,563 10,603 15,604 6,356 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 3,814 5,507 15,855 8,783 8,144 15,600 7,674 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 11 37 ... 24 225 10 6

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 3,088 1,883 3,023 1,667 2,020 7,502 2,081 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 1,946 1,569 1,500 5,177 3,097 349 117 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 1,882 4,559 20,083 884 ... ... ... .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 2,436 2,005 2,560 1,096 1,397 1,824 515
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 143 3 9 2 4 13 1 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 1 ... ... ... 1 ... 1 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 15,778 3 ... ... ... ... ... . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 4,684 151 271 173 128 89 145

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 7 13 9 12 15 1 3 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 23 8 72 99 13 1,400 ... .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 76 107 163 129 36 15 37 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 19,647 8,397 4,892 3,762 3,560 897 2,783 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 18,714,740 59,252,533 42,739,073 20,985,564 11,104,612 9,705,499 17,811,437 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Libya ليبيا

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 392,023 996,622 1,035,145 1,037,253 921,422 844,475 688,161 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 917,127 1,320,173 1,563,769 1,273,871 977,360 891,426 783,441 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
343,867 310,726 162,248 104,711 154,078 284,028 149,960 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
792,643 1,586,428 1,797,208 1,560,405 1,454,592 1,239,566 808,339

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 938,046 3,498,603 3,904,539 2,731,196 1,221,231 1,220,918 1,676,342 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   513,871 1,471,509 1,441,302 994,537 770,241 704,756 589,782 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
226,998 884,924 1,042,966 798,940 557,518 419,885 343,420 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
12,489 43,879 45,644 48,441 41,726 30,809 19,937 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
41,816 163,706 229,644 148,948 57,096 53,604 39,041

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
159,420 286,583 269,081 219,735 200,193 192,338 143,043

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   473,168 1,318,433 1,396,336 1,013,058 911,257 570,988 494,825 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
55,981 139,175 168,652 150,950 169,895 114,999 78,778

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
118,805 695,440 975,234 684,011 373,368 261,201 174,529

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
21,911 178,836 232,481 292,889 144,000 74,393 100,323

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
438,390 1,306,098 1,652,211 1,072,303 628,786 349,378 330,182

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
1,031,308 4,381,534 5,823,102 4,068,251 2,336,210 1,516,055 1,104,627

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
412,358 2,644,101 3,322,656 1,461,635 1,261,089 794,088 331,510 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
99,833 297,390 399,759 320,002 218,527 138,160 112,173

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
20,591 10,163 28,174 1,732 360 562 748 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          122,757 664,048 814,818 660,467 497,958 290,702 230,867 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
18 107 932 234 144 17 8 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 52,212 65,405 261,423 67,887 54,261 29,963 23,082 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 7,185,632 22,263,883 26,567,324 18,711,456 12,951,312 10,022,311 8,223,118 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Libya ليبيا

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 27,086 190,198 286,626 293,413 255,475 324,137 321,734 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 74,102 257,816 224,875 208,142 166,675 111,292 106,940 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 4,612 25,308 41,355 30,875 17,560 8,831 11,596 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 286,220 523,212 481,932 504,583 481,653 400,127 247,745
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 3 88 357 240 59 88 146 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 4,659 14,759 23,908 36,931 11,950 17,836 7,942 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 45,390 86,595 88,587 84,560 67,679 45,222 37,712 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 67,311 188,537 286,680 228,491 130,705 65,288 41,176 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 45,538 110,082 90,040 109,070 103,453 92,321 114,446 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 578,074 810,266 1,018,975 769,673 618,823 612,296 547,701 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 163,704 70,020 12,926 9,243 9,676 34,902 10,633 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 11,093 32,991 35,669 32,369 32,984 21,555 22,244 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1,219 6,186 6,336 3,072 1,527 1,715 1,470 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 139 737 648 462 563 291 117 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 343,867 310,726 162,248 104,711 154,078 284,028 149,960
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 67,135 224,310 229,749 167,760 139,577 154,106 135,412 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 136,245 183,361 192,132 155,525 82,943 150,603 112,016 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 54,916 134,402 148,844 129,640 121,996 48,931 39,062 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 163,934 287,351 312,480 261,326 301,480 221,306 136,223 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 190,710 215,013 251,365 239,813 240,795 299,694 131,480 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 37,673 78,153 88,941 72,843 186,107 95,835 48,762 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 39,294 113,925 114,071 121,304 92,165 50,942 55,405 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 61,064 108,486 143,418 141,806 105,334 90,024 48,460 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 41,672 241,427 316,208 270,388 184,195 128,125 101,519 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 75,025 280,162 393,483 292,532 127,592 68,253 30,540 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 11,968 121,240 263,880 176,855 27,570 54,123 86,248 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 851,053 3,097,201 3,247,176 2,261,809 1,066,069 1,098,542 1,559,554 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 12,513 29,880 37,270 28,635 17,162 16,371 7,028
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 18,678 135,522 76,975 33,296 20,901 21,032 22,408 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 290,998 658,290 586,709 383,138 302,844 322,582 318,153 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 3,894 22,026 44,665 32,036 27,362 18,636 23,390 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 24,068 103,285 115,354 79,035 49,214 36,291 25,876
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 55,573 231,137 258,905 201,951 178,627 152,672 83,453 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 54,410 131,652 141,028 120,452 105,077 71,124 53,462

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 5,307 12,534 17,762 12,456 7,692 6,354 7,384 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 700 1,374 3,880 884 82 276 441
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 3,617 18,327 19,065 9,824 2,653 4,483 6,084 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 44,113 127,482 139,689 92,830 58,627 54,935 42,103 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 167,189 582,669 737,089 598,873 418,006 317,170 245,492 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 59,809 302,255 305,877 200,067 139,512 102,715 97,928 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 13 206 98 209 48 115 15 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 12,474 43,553 45,369 48,212 41,576 30,691 19,918
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 2 120 177 20 102 3 4 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 41,516 162,727 228,619 142,473 56,504 50,939 38,886 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 87 85 331 5,791 222 2,466 45 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 213 894 694 684 370 199 110
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 458 1,265 1,164 863 1,520 1,830 2,735 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 130,825 222,866 217,867 182,703 141,620 99,672 77,889 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 28,137 62,452 50,050 36,169 57,053 90,836 62,419
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 1,103 4,446 4,049 1,915 829 85 124 .الحرير
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
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Libya ليبيا

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 152 1,775 9,356 87 83 71 19 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 3,134 17,788 11,301 2,759 2,475 1,726 1,052 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 2,234 2,680 3,329 1,336 1,816 1,132 395 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 14,978 101,259 97,144 46,347 35,583 32,726 22,862 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 8,402 63,040 28,635 13,488 7,645 6,109 4,863 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 3,957 11,491 14,975 11,236 7,399 7,031 8,829
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 38,431 184,058 247,820 154,362 89,822 43,602 47,372 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 6,129 35,410 49,246 26,292 21,436 9,876 4,188 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 1,245 20,980 23,091 18,827 9,609 3,567 2,365 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 2,772 20,790 9,241 8,926 7,066 5,890 8,862 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 202,984 382,788 366,850 332,730 359,525 219,375 187,589 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 130,977 270,416 316,364 263,952 260,162 186,263 157,435 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 56,670 201,512 214,935 130,801 107,807 53,535 48,870 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 54,086 122,355 152,972 143,200 161,897 110,705 75,771 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 915 9,858 7,344 3,542 4,803 2,803 1,805 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 296 1,685 2,245 1,381 879 414 514
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 684 5,277 6,091 2,827 2,316 1,077 688 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 33,149 179,913 287,454 209,033 109,080 98,244 52,622 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 53,319 410,620 556,711 384,698 203,903 125,020 95,274 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 32,337 104,907 131,069 90,280 60,385 37,937 26,633 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 21,911 178,836 232,481 292,889 144,000 74,393 100,323

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 88,308 506,474 591,413 361,267 186,098 85,039 58,676 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 223,612 445,623 590,548 409,870 214,870 144,677 181,816 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 22,206 33,278 28,676 15,671 10,884 3,495 2,438 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 1,529 4,862 3,409 1,002 806 920 1,715 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 63,819 163,024 241,509 147,022 118,823 64,673 37,369 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 42 179 714 332 87 58 41 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 321 1,063 1,861 1,092 836 222 486 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 14 293 654 401 452 231 437 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 208 1,231 1,066 4,249 202 759 261 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 20,346 67,139 92,352 51,989 40,199 19,236 17,020
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 17,985 82,932 100,009 79,408 55,529 30,068 29,923 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 569,705 1,904,953 3,091,249 2,016,993 903,688 705,473 608,894 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 461,603 2,476,581 2,731,853 2,051,258 1,432,522 810,582 495,733 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 11,183 2,217 3,687 2,520 2,393 18,265 1,639

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 363,163 2,363,487 2,667,471 1,392,578 519,170 328,978 305,554 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 37,354 213,684 584,322 22,873 732,670 11,085 8,273 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 658 64,713 67,176 43,664 6,856 435,760 16,044 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 93,541 272,069 371,418 299,024 199,061 128,402 107,676
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 6,251 24,163 27,407 20,383 19,228 9,648 4,455 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 41 1,158 934 595 238 110 42 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 20,591 10,163 28,174 1,732 360 562 748 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 107,385 512,045 606,798 489,336 355,612 175,595 148,354

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 6,961 47,507 61,284 43,958 27,468 16,932 13,110 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 8,411 104,496 146,736 127,173 114,878 98,175 69,403 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 18 107 932 234 144 17 8 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 52,212 65,405 261,423 67,887 54,261 29,963 23,082 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 7,185,632 22,263,883 26,567,324 18,711,456 12,951,312 10,022,311 8,223,118 .االجمالي
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Libya ليبيا

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.007 ... 0.000 0.000 0.001 0.003 0.000 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.000 0.001 0.001 ... ... ... 0.000 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.073 0.033 0.058 0.139 0.379 0.500 0.376 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.000 0.002 0.003 0.000 0.003 0.001 ...
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.025 0.009 0.055 0.039 0.064 0.045 0.069 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 ... ... ... ... ... ... الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.004 0.001 0.000 0.019 0.054 0.111 0.000 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.007 0.003 0.007 0.004 0.008 0.011 0.013 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.003 0.000 0.008 0.010 0.009 ... 0.007 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.005 0.001 0.000 0.000 0.010 0.006 0.034 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.000 0.003 0.002 0.003 0.000 0.003 0.088 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.004 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 ... .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. ... ... ... ... 0.001 ... ... .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. ... ... ... ... ... ... ... .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.002 0.000 0.001 0.001 0.003 0.002 ...
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.001 ... ... ... 0.000 0.000 ... .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.002 0.001 ... ... 0.001 0.000 0.000 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.007 0.000 0.002 0.001 0.000 ... ... .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.003 0.002 0.005 0.005 0.007 0.003 0.001 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.005 0.005 0.007 0.012 0.055 0.014 0.002 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.001 0.001 0.004 0.003 0.104 0.054 0.001 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.016 0.002 0.001 ... ... ... ... .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.015 ... 0.000 0.000 0.015 ... 0.002 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.176 0.131 0.144 0.318 0.484 0.466 0.324 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.045 0.000 0.003 0.027 0.003 0.000 0.001 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 5.498 6.827 6.297 5.189 4.556 3.797 6.017 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.036 0.081 0.165 0.402 0.418 0.476 0.286
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.294 0.014 0.109 0.170 0.202 0.111 0.108 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.912 0.059 0.903 0.657 2.245 1.535 0.562 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.021 0.001 ... 0.000 ... 0.014 0.000
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.002 0.000 0.000 0.003 0.001 0.000 0.007 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.003 ... 0.000

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. ... ... 0.000 0.009 ... 0.262 ... .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. ... ... ... ... ... ... ...
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 ... ... ... ... ... .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.009 0.003 0.003 0.005 0.003 0.003 0.001 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.076 0.001 0.002 0.006 0.007 0.004 0.001 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.005 0.001 0.001 0.001 0.000 0.002 0.001 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.248 0.084 0.163 0.259 0.428 0.351 0.208 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.002 0.000
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. ... ... ... ... ... ... ... .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.009 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. ... ... ... ... ... ... ... .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.000 ... ... ... ... ...
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.014 0.025 0.017 0.021 0.055 0.145 0.023 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.002 0.000 0.000 0.001 0.014 0.001 0.000 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.001 0.003 0.005 0.002 0.002 0.212 0.001
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. ... ... ... ... ... ... ... .الحرير
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Libya ليبيا

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.172 0.061 0.107 0.249 0.321 0.277 0.196 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. ... ... ... 0.002 0.001 ... ... . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.014 ... ... ... ... ... ... .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.003 ... ... ... ... ... ... .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.001 0.001 0.002 0.008 0.005 0.005 0.006 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.001 ... 0.001 0.000 0.001 ... ...
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.032 0.001 0.012 0.075 0.030 0.062 0.026 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. ... ... ... 0.000 0.002 0.001 0.000 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. ... 0.000 0.000 ... 0.001 ... ... .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. ... 0.000 ... ... ... 0.002 ... .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.004 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.003 0.000 0.001 0.001 ... 0.000 0.000 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.000 ... ... ... ... 0.000 ... .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.001 ... ... ... ... ... ...
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. ... ... ... ... ... ... ... .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.032 0.001 0.000 0.002 0.007 0.000 0.000 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.014 0.001 0.000 0.003 0.000 0.001 0.000 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.015 0.668 0.438 1.154 3.013 6.463 0.072

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.174 0.091 0.110 0.271 0.380 0.449 0.392 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.033 0.002 0.003 0.011 0.016 0.044 0.004 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.002 0.031 0.086 0.292 0.400 0.771 0.599 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. ... 0.002 ... ... 0.003 0.000 0.002 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.005 0.009 0.071 0.205 0.442 0.590 0.421 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.000 0.350 0.719 0.850 0.554 0.715 0.683 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. ... 0.002 0.005 0.051 0.061 0.065 0.074 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. ... ... ... ... 0.002 0.102 ... .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. ... 0.001 0.030 0.003 0.005 0.005 0.015 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.008 0.005 0.003 0.007 0.001 0.004 0.002
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.010 0.000 0.000 0.007 0.001 0.000 0.002 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.019 0.003 0.002 0.020 0.008 0.015 0.003 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.002 0.001 0.003 0.004 0.006 0.013 0.003 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.000 0.000 ... 0.000 0.008 0.000 0.000

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.002 0.000 0.001 0.001 0.003 0.011 0.002 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.008 0.002 0.002 0.018 0.018 0.002 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.011 0.006 0.041 0.004 ... ... ... .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.005 0.001 0.002 0.002 0.004 0.006 0.001
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 ... ... ... 0.000 ... 0.000 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 1.392 0.000 ... ... ... ... ... . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.023 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.001 0.000 0.001 0.003 0.000 0.058 ... .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.003 0.001 0.003 0.005 0.003 0.001 0.001 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.040 0.007 0.006 0.010 0.017 0.005 0.008 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 2 1 1 2 3 3 1 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Libya ليبيا

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.001 ... 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.000 0.000 0.000 ... ... ... 0.000 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.008 0.015 0.016 0.015 0.022 0.026 0.037 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 ...
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.003 0.004 0.015 0.005 0.004 0.002 0.007 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 ... ... ... ... ... ... الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.000 0.001 0.000 0.002 0.003 0.005 0.000 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.001 0.001 0.002 0.000 0.000 0.001 0.001 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.000 0.000 0.002 0.001 0.001 ... 0.001 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.008 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 ... .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. ... ... ... ... 0.000 ... ... .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. ... ... ... ... ... ... ... .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.000 ... ... ... 0.000 0.000 ... .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.000 0.000 ... ... 0.000 0.000 0.000 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 ... ... .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.000 0.001 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.001 0.002 0.002 0.001 0.003 0.001 0.000 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.006 0.003 0.000 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.002 0.001 0.000 ... ... ... ... .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.002 ... 0.000 0.000 0.001 ... 0.000 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.015 0.051 0.032 0.030 0.024 0.020 0.025 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.004 0.000 0.001 0.003 0.000 0.000 0.000 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.628 3.135 1.729 0.593 0.270 0.192 0.555 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.004 0.034 0.044 0.044 0.023 0.023 0.025
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.032 0.006 0.029 0.018 0.012 0.005 0.009 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.090 0.025 0.239 0.068 0.125 0.069 0.047 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.002 0.000 ... 0.000 ... 0.001 0.000
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... 0.000

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. ... ... 0.000 0.001 ... 0.013 ... .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. ... ... ... ... ... ... ...
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 ... ... ... ... ... .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.001 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.009 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.030 0.043 0.053 0.031 0.027 0.019 0.020 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. ... ... ... ... ... ... ... .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. ... ... ... ... ... ... ... .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.000 ... ... ... ... ...
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.001 0.011 0.004 0.002 0.003 0.007 0.002 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 0.012 0.000
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. ... ... ... ... ... ... ... .الحرير

247



Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Libya ليبيا

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.021 0.031 0.033 0.031 0.021 0.015 0.019 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. ... ... ... 0.000 0.000 ... ... . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.002 ... ... ... ... ... ... .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 ... ... ... ... ... ... .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 ... 0.000 0.000 0.000 ... ...
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.004 0.000 0.004 0.010 0.002 0.004 0.003 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. ... ... ... 0.000 0.000 0.000 0.000 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. ... 0.000 0.000 ... 0.000 ... ... .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. ... 0.000 ... ... ... 0.000 ... .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 ... 0.000 0.000 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.000 ... ... ... ... 0.000 ... .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 ... ... ... ... ... ...
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. ... ... ... ... ... ... ... .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.002 0.334 0.132 0.149 0.202 0.391 0.008

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.019 0.042 0.031 0.031 0.022 0.022 0.036 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.004 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.000 0.015 0.024 0.033 0.023 0.038 0.054 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. ... 0.001 ... ... 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.001 0.005 0.020 0.024 0.027 0.031 0.040 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.000 0.168 0.202 0.098 0.034 0.036 0.064 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. ... 0.001 0.001 0.006 0.004 0.003 0.007 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. ... ... ... ... 0.000 0.005 ... .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. ... 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.001 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.001 0.003 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.002 0.001 0.001 0.002 0.000 0.001 0.000 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.000 0.000 ... 0.000 0.001 0.000 0.000

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.000 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.002 0.005 0.018 0.001 ... ... ... .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 ... ... ... 0.000 ... 0.000 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.163 0.000 ... ... ... ... ... . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 ... .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 0.001 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.114 0.470 0.279 0.115 0.060 0.051 0.094 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Egypt مصر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 568,492 449,626 472,363 492,661 447,329 415,986 397,257 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 2,748,995 2,498,847 2,800,049 2,906,738 2,973,325 2,813,267 2,863,471 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
318,420 278,151 245,741 189,057 123,923 161,742 164,801 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
1,330,067 1,223,220 1,416,964 1,446,216 1,356,629 1,478,607 1,433,249

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 9,903,737 9,616,361 8,213,695 6,667,793 4,351,950 3,537,779 5,437,274 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   3,739,985 3,543,330 3,562,233 3,126,455 2,138,907 2,533,943 3,162,190 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
1,202,608 1,354,507 1,622,799 1,757,736 1,488,557 1,261,966 1,591,829 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
158,755 121,429 176,824 198,344 158,689 120,663 113,274 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
46,371 40,753 39,877 69,183 43,512 45,982 32,264

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
494,657 478,215 408,756 322,199 265,111 255,815 293,874

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   3,436,243 2,914,756 3,104,564 3,019,463 2,958,269 2,519,338 2,822,266 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
18,903 9,557 11,112 12,559 9,342 5,695 5,576

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
823,594 1,107,572 1,069,475 1,045,082 875,470 805,875 902,638

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
1,725,835 1,330,667 907,302 661,720 633,289 2,653,812 2,114,606

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
3,162,055 2,506,852 2,596,764 1,952,684 1,511,349 1,420,666 1,950,121

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
1,431,327 1,383,255 1,395,042 2,205,542 1,894,137 1,651,878 1,874,719

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
102,927 129,014 178,166 123,582 106,295 153,205 127,560 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
65,466 81,059 67,052 64,251 67,763 64,844 64,215

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
49 588 295 253 1,433 9 212 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          303,885 349,211 489,555 550,402 561,883 606,290 591,786 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
66 37 782 281 162 31 63 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 31,582,437 29,417,007 28,779,410 26,812,201 21,967,324 22,507,393 25,943,245 .االجمالي
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'01 Live animals. 12,584 16,365 18,181 22,530 17,830 17,700 21,717 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 7,494 3,074 1,757 2,592 1,986 6,923 5,835 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 23,355 18,239 23,587 31,046 29,648 42,231 36,295 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 516,900 401,881 415,028 415,051 372,538 327,679 308,488
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 8,159 10,067 13,810 21,442 25,327 21,453 24,922 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 46,325 60,168 65,344 79,500 54,114 73,133 60,191 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 986,031 804,306 1,040,216 1,239,490 1,134,054 967,149 1,065,601 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 1,020,609 990,338 1,010,035 1,052,722 1,123,147 1,196,098 1,269,871 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 77,170 53,496 46,052 48,495 43,997 45,121 31,426 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 28,019 92,611 205,653 35,070 83,167 31,134 2,938 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 73,662 65,829 65,094 73,770 113,590 96,715 111,755 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 306,367 258,593 286,064 308,507 299,041 321,807 299,101 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 208,280 171,630 79,717 66,614 120,289 79,637 20,897 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 2,532 1,876 1,874 2,570 1,926 2,473 1,691 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 318,420 278,151 245,741 189,057 123,923 161,742 164,801
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 1,048 4,215 6,268 8,840 14,977 2,343 7,980 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 413,174 248,402 343,642 273,792 286,275 419,170 349,116 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 63,159 75,575 89,416 148,496 114,308 111,112 101,685 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 142,298 128,348 152,319 123,220 152,636 140,277 145,072 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 271,403 314,294 340,273 420,644 363,469 376,942 399,593 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 136,520 144,308 215,170 211,027 202,260 198,265 183,179 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 56,574 46,536 34,902 11,567 19,213 13,283 35,702 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 102,807 142,929 104,235 123,051 77,798 79,777 88,234 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 143,084 118,613 130,739 125,579 125,693 137,438 122,688 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 655,810 729,745 629,901 380,406 388,993 294,494 362,784 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 5,964 14,659 25,588 17,058 11,566 14,190 10,775 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 9,241,963 8,871,957 7,558,206 6,270,329 3,951,391 3,229,095 5,063,715 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 775,871 506,605 488,870 418,716 286,713 205,980 340,590
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 228,141 381,276 375,002 290,491 58,800 127,757 300,712 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 247,478 302,231 335,691 352,561 253,956 288,245 275,849 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 1,443,181 1,283,957 1,185,767 742,181 422,829 847,860 1,052,978 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 101,523 124,010 156,152 143,965 132,674 127,455 136,076
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 182,133 267,697 376,798 470,136 425,704 445,398 542,768 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 223,778 217,407 217,038 224,755 209,114 253,967 312,045

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 32,866 39,119 47,818 64,891 48,242 41,469 48,031 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 609 111 60 260 181 129 148
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 363 743 216 254 688 234 122 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 504,042 420,174 378,821 418,245 300,006 195,449 152,871 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 1,098,076 1,266,775 1,511,906 1,648,880 1,384,620 1,177,959 1,507,158 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 104,532 87,732 110,893 108,856 103,937 84,007 84,671 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 152,274 119,266 172,763 195,392 157,714 119,715 112,030 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 6,300 2,023 3,585 2,900 969 923 1,236
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 181 140 476 52 6 25 8 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 46,115 39,685 37,500 67,103 41,381 44,330 29,882 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 89 25 256 659 343 306 136 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 167 1,043 2,121 1,421 1,788 1,346 2,246
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 110 48 10 37 46 90 177 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 474,382 450,541 382,682 304,015 245,542 241,919 284,532 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 20,165 27,626 26,064 18,147 19,523 13,806 9,165
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 513 2,228 1,617 1,605 1,140 743 1,051 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 8,577 30,031 44,868 56,694 55,496 59,381 65,559 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 644,941 526,757 535,088 474,200 478,559 462,116 471,162 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 26,009 16,254 16,336 20,158 18,929 19,922 18,720 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 113,344 79,263 105,410 91,805 92,121 70,634 94,899 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 134,750 130,435 112,720 100,199 76,713 80,024 85,702 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 11,576 5,210 5,897 40,155 44,878 48,454 95,436
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 412,074 389,557 405,129 402,430 339,781 303,493 313,898 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 207,989 180,270 177,249 181,529 210,754 66,013 23,570 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 7,984 13,273 15,443 23,457 22,687 1,088 248 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 915 908 576 654 2,007 35,682 44,249 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 558,446 486,445 499,692 512,058 482,590 387,987 465,941 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 994,272 770,486 867,287 781,311 870,381 756,632 910,732 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 314,853 283,639 317,252 333,208 262,233 227,169 231,099 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 18,817 9,180 10,807 12,377 9,297 5,535 4,833 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 65 358 267 110 23 18 159 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 8 16 38 55 10 140 3
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 13 3 0 17 12 2 581 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 129,652 230,335 282,463 298,694 237,920 239,479 195,645 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 287,311 488,506 471,742 431,495 322,221 253,876 298,128 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 406,631 388,731 315,270 314,893 315,329 312,520 408,865 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 1,725,835 1,330,667 907,302 661,720 633,289 2,653,812 2,114,606

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 1,157,592 775,037 971,422 621,890 291,036 457,217 859,404 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 573,195 439,968 438,521 379,498 438,021 304,779 273,277 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 614,250 484,092 295,784 265,406 195,508 161,128 239,856 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 68,046 63,674 59,104 40,882 30,166 16,732 16,996 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 664,620 673,232 706,864 570,953 468,017 401,092 481,733 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 19,140 10,044 5,451 9,817 12,244 17,764 10,190 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 3,306 3,605 4,557 2,856 1,355 1,949 2,323 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 9 1 0 1 0 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 298 1,769 1,419 4,434 2,021 1 2 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 39,588 37,520 51,935 39,889 57,932 50,687 55,171
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 22,020 17,911 61,698 17,058 15,049 9,316 11,169 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 264,715 229,562 190,228 246,911 142,446 117,275 147,032 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 1,166,612 1,153,693 1,204,814 1,958,631 1,751,691 1,534,603 1,727,687 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 1,062 41 1,179 169 215 70 58

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 93,712 124,144 175,761 122,389 104,713 152,581 126,601 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 372 6 0 0 80 0 0 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 7,781 4,823 1,226 1,024 1,287 554 901 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 64,520 80,564 66,661 63,880 67,492 64,530 63,996
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 702 23 17 8 107 88 1 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 244 472 374 363 164 226 218 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 49 588 295 253 1,433 9 212 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 288,739 330,908 377,558 365,903 372,048 379,250 332,966

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 489 870 513 936 2,394 1,280 599 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 14,657 17,433 111,484 183,563 187,441 225,760 258,221 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 66 37 782 281 162 31 63 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 31,582,437 29,417,007 28,779,410 26,812,201 21,967,324 22,507,393 25,943,245 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Egypt مصر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 2,109,320 2,788,691 2,527,599 3,241,134 3,538,668 2,600,457 2,767,668 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 7,961,225 8,316,292 7,586,642 8,042,260 7,206,072 5,430,683 6,913,656 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
2,052,080 1,627,488 1,620,781 1,113,605 747,892 735,683 1,337,260 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
2,803,559 3,081,401 2,730,442 2,911,805 3,142,853 2,579,770 2,589,671

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 10,492,829 14,031,201 10,304,641 10,988,007 12,399,756 8,673,096 12,597,213 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   5,150,133 5,820,175 6,115,220 6,268,247 6,641,335 5,433,754 6,518,794 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
3,731,814 4,103,586 4,276,941 4,275,407 4,273,344 3,501,850 3,980,961 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
60,542 59,120 61,122 69,385 96,491 59,427 53,321 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
1,342,511 1,672,560 1,449,719 1,872,016 1,741,649 1,313,173 1,318,797

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
1,447,899 1,531,997 1,583,417 1,486,328 1,549,057 1,338,233 1,457,324

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   2,943,302 2,908,131 3,230,337 3,645,632 4,220,466 2,880,515 3,483,009 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
121,508 126,665 120,190 114,443 229,616 103,937 110,727

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
359,811 420,180 458,153 431,577 482,366 324,879 400,651

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
54,559 115,950 969,662 917,510 184,791 79,185 185,932

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
8,056,325 8,882,525 8,398,211 8,576,948 8,116,532 6,596,457 7,512,890

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
9,107,926 9,284,300 10,374,063 10,453,702 11,190,191 9,319,281 10,530,110

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
3,416,096 3,871,638 3,501,993 5,433,579 6,844,036 5,785,872 3,209,116 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
676,163 797,091 821,140 934,144 984,071 824,059 917,097

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
10,521 6,357 23,550 34,289 37,264 3,658 4,590 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          383,738 419,819 486,910 527,612 733,139 468,254 449,694 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
160 385 25,717 115 1,679 413 416 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 62,282,021 69,865,552 66,666,450 71,337,745 74,361,268 58,052,636 66,338,897 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Egypt مصر

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 101,800 117,635 80,270 134,950 165,934 147,428 138,162 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 947,386 1,355,711 1,214,163 1,622,832 2,013,832 1,411,738 1,552,190 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 403,172 531,686 434,566 562,359 562,855 422,214 567,229 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 630,698 759,896 773,525 880,775 765,931 591,282 473,514
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 26,264 23,763 25,075 40,218 30,116 27,795 36,573 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 1,886 2,270 1,768 1,792 1,642 1,615 1,941 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 574,352 526,552 591,942 571,218 538,650 556,723 455,475 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 247,555 444,732 400,382 498,833 716,325 506,767 334,707 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 453,696 544,737 498,527 522,054 507,874 469,242 496,454 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 5,452,688 5,349,071 4,729,381 5,052,235 4,365,428 3,105,216 4,407,893 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 35,466 44,325 42,275 42,981 42,658 42,227 36,338 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 1,169,842 1,376,860 1,289,832 1,327,215 1,006,491 726,144 1,159,225 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 21,967 23,812 28,457 22,078 22,884 19,960 18,671 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 3,773 3,933 4,078 3,854 4,120 2,789 2,952 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 2,052,080 1,627,488 1,620,781 1,113,605 747,892 735,683 1,337,260
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 142,803 270,617 187,023 193,309 216,398 193,545 104,517 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 925,422 846,267 499,408 572,939 510,536 567,641 821,625 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 90,837 120,896 113,950 122,890 136,375 113,405 100,636 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 147,972 150,543 186,398 200,926 222,914 129,684 104,547 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 129,021 122,264 117,203 139,884 170,139 123,319 59,024 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 132,126 167,386 188,233 250,674 286,666 213,160 218,328 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 57,013 74,342 87,901 59,750 46,513 25,133 29,650 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 731,065 807,645 922,780 1,082,817 1,140,625 958,466 864,427 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 447,300 521,441 427,546 288,616 412,687 255,417 286,917 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 244,987 230,990 307,864 527,786 266,951 151,707 200,605 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 967,500 739,132 706,340 561,339 270,663 249,427 873,437 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 9,280,342 13,061,079 9,290,437 9,898,882 11,862,142 8,271,962 11,523,171 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 324,885 377,342 365,691 384,126 372,344 316,549 495,489
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 1,356,297 1,388,338 1,438,255 1,555,798 1,484,574 1,271,853 1,425,837 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 1,351,877 1,673,332 1,806,406 1,889,132 2,274,253 1,915,990 2,187,903 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 151,931 165,772 169,421 161,368 179,900 98,883 128,893 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 540,431 553,217 563,687 588,814 539,531 458,934 552,736
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 259,488 312,078 367,342 279,188 334,830 244,527 282,754 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 277,370 321,752 362,167 338,711 328,103 216,900 246,671

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 110,773 120,812 128,482 139,424 129,797 106,323 113,922 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 6,845 9,101 5,901 10,987 8,303 9,685 4,667
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 40,569 50,240 46,017 51,224 49,474 40,829 34,697 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 729,667 848,191 861,851 869,475 940,226 753,281 1,045,225 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 2,915,005 3,112,063 3,302,914 3,300,851 3,374,152 2,731,047 3,202,269 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 816,809 991,523 974,027 974,556 899,192 770,803 778,692 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 13,742 8,424 5,208 8,983 12,167 8,465 6,001 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 46,631 50,407 55,577 59,943 83,609 50,357 46,675
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 169 289 337 459 715 605 645 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 1,340,902 1,670,540 1,448,034 1,870,419 1,740,065 1,312,069 1,317,517 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 924 1,338 1,034 839 839 519 737 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 685 682 651 758 745 585 543
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 188,838 184,194 182,669 197,751 194,928 181,394 236,867 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 1,183,242 1,267,505 1,302,704 1,206,401 1,252,429 1,081,717 1,156,183 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 75,819 80,298 98,044 82,176 101,700 75,122 64,274
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 300 361 291 202 218 110 7,163 .الحرير
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Egypt مصر
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رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 35,909 53,222 66,712 55,485 74,519 57,270 51,476 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 775,754 631,462 687,343 679,411 695,105 529,610 726,131 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 32,083 34,719 31,925 25,349 29,331 23,530 28,312 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 790,590 789,832 907,482 840,696 940,433 752,138 944,787 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 486,245 457,321 514,572 576,244 620,236 466,956 728,042 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 115,427 127,458 141,538 135,601 146,478 155,537 157,558
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 44,693 84,811 45,250 63,306 90,552 34,253 47,345 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 62,329 60,310 68,551 87,104 85,492 70,974 96,137 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 48,107 64,316 56,928 44,223 49,289 39,279 37,826 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 92,801 93,090 126,543 122,128 193,093 159,757 191,809 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 42,058 34,572 55,830 65,285 129,060 77,798 81,703 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 336,545 385,009 443,031 814,808 1,045,228 456,654 332,729 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 80,461 91,648 84,341 135,790 121,432 56,649 51,991 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 111,771 117,536 109,418 102,042 212,697 92,756 99,733 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 4,460 3,898 5,397 5,990 9,951 5,706 7,651 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 1,000 589 975 1,542 1,593 894 921
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 4,277 4,642 4,400 4,869 5,375 4,581 2,422 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 68,400 95,642 117,102 94,061 100,137 82,930 79,342 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 154,356 178,226 185,168 182,808 200,583 116,604 168,412 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 137,055 146,312 155,883 154,708 181,646 125,345 152,897 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 54,559 115,950 969,662 917,510 184,791 79,185 185,932

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 3,600,324 4,307,419 3,935,689 4,339,354 3,718,640 2,842,071 3,243,811 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 2,598,375 2,582,963 2,647,150 2,583,319 2,639,893 2,357,870 2,755,225 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 1,219,115 1,290,594 1,034,045 921,171 865,716 653,232 707,478 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 6,842 5,450 4,580 4,621 7,139 5,279 5,994 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 280,239 317,643 399,538 342,725 454,451 348,209 361,562 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 19,752 29,657 18,798 26,255 25,180 24,710 23,128 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 42,172 32,252 51,057 53,549 54,083 55,444 79,157 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 5,535 4,031 4,567 4,850 4,718 3,523 5,264 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 6,344 8,752 6,567 4,337 5,378 5,331 9,852 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 116,945 126,860 128,653 125,701 122,432 104,124 118,460
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 160,682 176,904 167,567 171,066 218,902 196,664 202,959 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 5,452,653 5,570,915 6,181,301 5,767,082 6,052,536 5,284,562 5,717,299 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 3,655,273 3,713,385 4,192,762 4,686,620 5,137,655 4,034,719 4,812,811 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 142,072 191,026 73,813 73,301 269,022 112,086 18,702

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 3,093,782 3,555,136 3,336,187 5,242,638 6,269,528 4,590,878 3,139,562 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 137 2,485 35,463 65,815 1,397 545 310 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 180,105 122,991 56,530 51,825 304,089 1,082,363 50,542 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 637,861 765,141 790,995 901,270 942,732 806,263 895,112
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 36,686 29,838 28,421 31,265 39,138 15,920 20,251 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 1,616 2,112 1,724 1,609 2,201 1,876 1,734 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 10,521 6,357 23,550 34,289 37,264 3,658 4,590 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 228,504 247,245 288,329 314,634 471,491 304,438 286,219

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 84,623 88,730 83,738 79,132 115,044 64,012 61,909 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 70,611 83,844 114,843 133,846 146,604 99,804 101,566 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 160 385 25,717 115 1,679 413 416 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 62,282,021 69,865,552 66,666,450 71,337,745 74,361,268 58,052,636 66,338,897 .االجمالي
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'01 Live animals. 0.356 0.395 0.514 0.719 0.671 0.638 0.645 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.039 0.015 0.009 0.015 0.014 0.047 0.032 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.163 0.109 0.151 0.218 0.259 0.339 0.235 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 3.657 2.891 3.096 3.341 3.814 2.932 2.298
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.566 0.635 1.016 1.620 2.231 1.720 1.687 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 1.250 1.430 1.902 2.493 2.173 2.778 1.943 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 10.144 6.913 9.651 13.406 16.253 12.243 11.569 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 7.318 6.177 6.964 8.130 10.423 10.102 8.799 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 1.192 0.736 0.653 0.636 0.762 0.840 0.457 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.135 0.500 1.274 0.202 0.578 0.212 0.018 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 2.275 1.989 2.381 2.746 5.238 4.209 4.125 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 2.420 1.847 2.202 2.530 2.670 2.677 2.166 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 21.156 15.092 7.360 5.659 7.887 7.174 1.744 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 1.916 1.151 1.074 1.792 2.164 2.533 1.393 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 1.793 1.760 1.583 1.149 0.976 1.372 1.242
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.014 0.051 0.088 0.134 0.266 0.039 0.116 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 6.391 3.029 4.015 3.429 4.547 6.788 5.434 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.981 0.926 1.226 2.304 2.176 2.126 1.488 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 1.539 1.203 1.662 1.487 2.201 1.818 1.549 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 2.744 2.933 3.736 4.999 5.335 5.190 4.742 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 1.536 1.386 2.374 2.574 2.982 2.634 2.004 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.314 0.245 0.210 0.074 0.149 0.098 0.230 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.985 1.172 0.972 1.274 0.893 0.828 0.780 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 2.130 1.451 1.971 2.108 2.415 2.548 1.973 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 6.934 9.259 8.539 5.523 7.072 5.404 5.684 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.021 0.052 0.069 0.045 0.041 0.048 0.034 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 1.656 2.108 1.701 1.305 0.988 0.828 1.213 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 3.069 2.485 2.224 2.017 1.856 1.375 2.038
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.314 0.522 0.532 0.445 0.112 0.239 0.507 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.314 0.301 0.396 0.518 0.460 0.496 0.393 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 9.732 13.160 11.298 6.563 4.697 10.575 11.775 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.752 0.894 1.167 1.196 1.408 1.310 1.187
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 1.066 1.423 2.222 3.082 3.405 3.317 3.369 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 2.445 2.168 2.407 2.747 3.122 3.658 3.787

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.753 0.834 1.121 1.715 1.553 1.232 1.183 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.089 0.014 0.008 0.041 0.034 0.023 0.017
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.009 0.018 0.006 0.009 0.032 0.011 0.005 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 1.654 1.377 1.304 1.540 1.412 0.888 0.579 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 1.160 1.360 1.635 1.968 2.034 1.640 1.766 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.338 0.296 0.344 0.318 0.394 0.339 0.319 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 2.650 2.399 2.996 4.040 4.133 2.814 2.233 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.064 0.020 0.036 0.030 0.012 0.010 0.012
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.013 0.010 0.030 0.003 0.000 0.001 0.000 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.198 0.182 0.184 0.375 0.291 0.280 0.154 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.022 0.007 0.082 0.245 0.169 0.146 0.054 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.030 0.204 0.513 0.386 0.594 0.463 0.668
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.003 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 1.346 1.237 1.178 1.081 1.228 1.176 1.188 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.208 0.257 0.296 0.243 0.364 0.242 0.134
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.074 0.335 0.259 0.322 0.304 0.200 0.267 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.313 1.217 1.827 2.336 3.186 3.429 3.324 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 6.157 5.176 4.800 4.516 5.971 5.421 5.348 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 3.940 2.443 2.233 3.127 4.068 3.943 2.891 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 1.335 0.971 1.342 1.265 1.616 1.184 1.356 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 2.091 2.008 1.741 1.617 1.610 1.635 1.474 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.296 0.127 0.153 1.158 1.673 1.703 2.734
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 14.754 13.822 15.100 17.434 19.182 16.050 13.978 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 7.406 7.079 7.931 9.478 13.969 4.159 1.257 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.190 0.307 0.360 0.613 0.780 0.036 0.007 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.019 0.017 0.011 0.014 0.055 0.910 0.944 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 1.584 1.279 1.462 1.652 1.893 1.387 1.419 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 2.759 2.059 2.693 2.655 3.768 3.012 2.851 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 3.537 2.792 3.429 3.996 3.894 3.049 2.540 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.103 0.047 0.059 0.073 0.067 0.036 0.025 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.006 0.029 0.023 0.010 0.002 0.002 0.013 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.002 0.003 0.006 0.010 0.002 0.031 0.001
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.002 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.049 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 1.525 2.914 3.925 4.603 4.422 4.051 2.716 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 3.521 6.059 6.267 6.412 5.701 4.142 3.890 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 3.160 3.036 2.612 2.960 3.681 3.505 4.008 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 2.358 1.719 1.084 0.703 0.679 2.571 2.133

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 1.128 1.180 1.315 0.878 0.570 0.968 1.518 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.944 0.813 0.930 0.850 1.196 0.819 0.623 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 2.104 1.906 0.973 0.967 0.949 0.821 1.124 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 1.114 1.423 1.087 0.863 0.928 0.503 0.408 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 2.054 2.508 2.521 2.213 2.478 2.071 2.032 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 1.456 0.809 0.431 0.823 1.490 1.984 0.977 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.130 0.155 0.172 0.122 0.078 0.121 0.109 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.007 0.065 0.048 0.159 0.094 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.369 0.379 0.526 0.434 0.772 0.655 0.591
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.205 0.172 0.638 0.199 0.214 0.125 0.122 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.069 0.064 0.055 0.081 0.058 0.047 0.050 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.308 0.301 0.321 0.619 0.676 0.557 0.529 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.014 0.001 0.018 0.003 0.004 0.001 0.001

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.038 0.061 0.085 0.065 0.067 0.095 0.066 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.027 0.014 0.004 0.004 0.007 0.003 0.005 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.074 0.085 0.073 0.081 0.102 0.096 0.081
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.010 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.020 0.037 0.034 0.038 0.021 0.030 0.024 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.003 0.023 0.012 0.012 0.075 0.000 0.011 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.825 0.950 1.182 1.290 1.481 1.394 0.997

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.003 0.004 0.003 0.007 0.022 0.012 0.005 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.283 0.318 2.166 4.138 3.602 4.005 3.755 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.002 0.001 0.023 0.009 0.006 0.001 0.002 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 43 42 48 46 45 45 46 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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'01 Live animals. 0.072 0.096 0.094 0.107 0.079 0.076 0.090 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.008 0.004 0.002 0.002 0.002 0.006 0.005 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.028 0.024 0.028 0.031 0.030 0.041 0.033 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.742 0.688 0.608 0.502 0.457 0.354 0.309
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.114 0.149 0.190 0.244 0.272 0.214 0.243 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.257 0.351 0.365 0.392 0.290 0.376 0.303 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 1.928 1.627 1.809 1.986 1.840 1.405 1.546 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 1.283 1.309 1.207 1.105 1.148 1.115 1.125 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.238 0.178 0.129 0.095 0.091 0.101 0.065 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.024 0.110 0.226 0.028 0.065 0.024 0.002 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.435 0.441 0.436 0.386 0.600 0.489 0.560 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.411 0.407 0.389 0.343 0.303 0.306 0.273 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 4.169 3.719 1.520 0.932 1.203 0.960 0.265 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.298 0.230 0.206 0.223 0.181 0.225 0.149 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.357 0.412 0.307 0.168 0.114 0.159 0.166
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.003 0.012 0.018 0.021 0.034 0.005 0.017 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 1.197 0.704 0.758 0.474 0.529 0.801 0.711 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.184 0.223 0.229 0.318 0.275 0.256 0.207 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.308 0.290 0.325 0.208 0.267 0.223 0.219 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.550 0.706 0.727 0.758 0.654 0.647 0.666 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.284 0.309 0.426 0.364 0.339 0.304 0.273 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.061 0.057 0.040 0.011 0.018 0.012 0.032 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.173 0.263 0.173 0.178 0.101 0.095 0.102 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.402 0.319 0.340 0.272 0.262 0.282 0.257 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 1.013 1.785 1.293 0.666 0.680 0.525 0.633 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.003 0.010 0.011 0.006 0.004 0.005 0.004 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.319 0.481 0.314 0.191 0.116 0.097 0.163 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.561 0.521 0.403 0.281 0.206 0.156 0.260
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.058 0.116 0.095 0.061 0.013 0.027 0.065 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.061 0.072 0.075 0.074 0.053 0.058 0.052 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 1.612 2.809 2.016 0.867 0.516 1.109 1.425 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.146 0.210 0.223 0.177 0.168 0.156 0.163
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.219 0.348 0.437 0.482 0.419 0.405 0.473 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.487 0.521 0.457 0.412 0.380 0.437 0.513

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.142 0.193 0.207 0.236 0.172 0.140 0.156 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.016 0.003 0.002 0.006 0.004 0.003 0.003
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.002 0.004 0.001 0.001 0.004 0.001 0.001 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.327 0.320 0.241 0.218 0.162 0.102 0.077 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.226 0.318 0.303 0.286 0.243 0.197 0.241 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.065 0.069 0.064 0.047 0.048 0.039 0.042 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.542 0.605 0.657 0.618 0.524 0.354 0.311 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.012 0.004 0.007 0.004 0.001 0.001 0.002
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.003 0.003 0.008 0.001 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.037 0.042 0.033 0.052 0.033 0.032 0.020 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.005 0.002 0.015 0.035 0.019 0.017 0.007 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.008 0.060 0.111 0.068 0.085 0.068 0.110
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.259 0.289 0.221 0.159 0.143 0.138 0.160 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.044 0.068 0.063 0.040 0.046 0.032 0.022
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.017 0.097 0.065 0.058 0.045 0.031 0.045 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.063 0.306 0.378 0.366 0.404 0.431 0.481 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 1.263 1.326 0.995 0.690 0.779 0.739 0.822 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.781 0.642 0.501 0.521 0.535 0.558 0.478 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.300 0.263 0.291 0.214 0.226 0.167 0.213 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.396 0.458 0.329 0.238 0.198 0.202 0.205 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.063 0.033 0.031 0.188 0.219 0.222 0.410
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 3.116 3.488 3.227 2.932 2.516 2.165 2.113 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 2.080 2.141 1.876 1.715 2.036 0.613 0.205 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.042 0.083 0.082 0.109 0.107 0.005 0.001 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.005 0.005 0.003 0.003 0.008 0.137 0.146 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.333 0.316 0.295 0.265 0.264 0.200 0.226 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.546 0.478 0.502 0.390 0.460 0.382 0.439 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.730 0.695 0.698 0.637 0.518 0.425 0.400 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.019 0.010 0.011 0.011 0.008 0.004 0.004 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.001 0.006 0.004 0.001 0.000 0.000 0.002 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000 0.005 0.000
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.313 0.703 0.754 0.697 0.539 0.513 0.398 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.683 1.451 1.190 0.980 0.737 0.561 0.610 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.620 0.723 0.486 0.431 0.439 0.424 0.539 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.474 0.427 0.220 0.116 0.090 0.361 0.339

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.212 0.267 0.247 0.128 0.066 0.113 0.203 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.185 0.185 0.172 0.126 0.140 0.097 0.085 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.411 0.468 0.187 0.139 0.108 0.093 0.146 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.194 0.310 0.190 0.108 0.099 0.056 0.053 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.417 0.612 0.493 0.331 0.297 0.254 0.284 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.274 0.193 0.082 0.121 0.179 0.233 0.133 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.026 0.037 0.034 0.019 0.010 0.014 0.015 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.001 0.015 0.009 0.022 0.011 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.071 0.089 0.100 0.065 0.092 0.079 0.083
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.039 0.040 0.117 0.029 0.025 0.015 0.017 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.014 0.015 0.010 0.012 0.007 0.006 0.007 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.057 0.067 0.056 0.084 0.074 0.061 0.067 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.004 0.000 0.005 0.001 0.001 0.000 0.000

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.008 0.015 0.016 0.010 0.008 0.011 0.009 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.008 0.005 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.014 0.021 0.014 0.012 0.013 0.012 0.011
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.004 0.008 0.006 0.005 0.002 0.003 0.003 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.001 0.006 0.003 0.002 0.014 0.000 0.002 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.159 0.224 0.220 0.192 0.190 0.183 0.149

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.001 0.000 0.001 0.002 0.001 0.001 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.058 0.077 0.428 0.636 0.457 0.509 0.540 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.000 0.004 0.001 0.001 0.000 0.000 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.193 0.233 0.188 0.146 0.119 0.119 0.137 .االجمالي
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'01 Live animals. 12,413 16,077 17,611 21,878 17,599 17,019 20,176 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 6,178 2,723 1,287 2,206 1,818 6,439 5,052 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 11,800 10,936 15,599 21,449 21,241 32,482 21,854 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 485,494 381,523 394,137 387,447 327,746 290,233 273,032
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 3,160 211 392 129 360 139 132 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 8,100 21,356 28,750 41,534 19,881 24,334 12,244 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 387,119 397,742 493,462 612,572 623,063 503,232 475,687 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 415,787 389,194 431,851 447,132 502,941 521,222 456,487 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 41,240 36,922 32,088 33,835 27,260 25,679 15,267 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 7,292 53,598 143,136 6,308 39,009 13,868 2,112 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 46,870 34,393 41,009 47,314 87,813 68,096 57,104 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 121,478 90,397 104,601 105,358 96,967 95,045 86,477 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 112,635 88,133 50,115 36,647 75,465 38,150 11,388 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 1,757 1,196 1,306 1,815 1,226 1,630 1,162 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 268,324 230,383 203,193 112,359 64,808 103,758 88,844
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 944 4,053 4,217 5,329 13,038 1,294 3,832 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 251,462 94,413 113,300 107,757 95,373 146,433 156,097 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 58,194 64,146 68,847 84,402 81,285 77,546 79,329 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 105,525 67,436 90,250 65,665 69,555 78,523 68,947 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 140,480 174,578 204,027 240,444 206,960 220,663 211,175 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 99,601 96,658 155,955 141,042 129,305 125,172 120,553 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 10,083 7,298 9,799 4,478 7,002 10,105 33,750 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 32,599 41,394 51,816 69,213 23,427 38,898 37,424 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 101,663 84,769 83,003 94,268 101,802 119,628 89,819 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 123,816 202,565 151,170 108,185 69,717 46,409 67,051 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 2,184 1,803 2,740 7,692 2,891 1,672 2,912 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 591,865 633,426 582,392 658,400 355,245 703,172 911,859 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 140,245 52,268 53,150 44,566 35,271 25,962 32,705
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 12,951 7,292 6,420 5,363 10,361 10,216 10,081 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 145,163 147,996 176,101 179,092 125,889 169,650 149,643 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 46,777 38,139 43,004 27,745 36,883 25,791 41,791 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 63,824 82,786 100,749 78,205 68,263 63,720 63,558
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 123,460 175,819 229,488 285,932 249,302 268,601 279,329 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 131,992 122,212 123,346 111,657 113,937 129,691 143,127

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 13,216 12,340 16,001 15,225 12,676 12,396 13,324 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 595 78 33 163 141 0 60
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 310 652 102 163 145 212 87 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 147,805 89,054 82,373 79,899 72,802 51,061 38,360 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 335,516 379,749 431,894 393,390 323,145 265,164 297,568 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 23,158 29,611 29,776 31,776 32,771 25,040 23,686 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 2,392 3,415 3,541 3,400 2,976 2,665 2,217 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 1,031 989 1,417 596 191 710 823
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 120 4 1 0 21 0 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 25,852 18,754 18,711 28,074 20,442 20,893 10,476 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 89 12 250 123 37 10 35 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 100 773 1,257 1,144 772 677 1,350
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 8 16 0 6 6 1 0 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 203,565 201,122 179,921 143,522 125,193 109,630 115,322 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 12,528 23,966 21,027 14,561 15,718 10,092 5,290
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 77 12 757 169 479 428 191 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 300 566 2,735 1,843 5,492 3,377 3,240 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 21,419 18,656 29,940 42,246 44,267 47,265 53,315 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 1,948 1,469 1,480 1,165 858 636 598 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 7,374 5,985 11,087 17,255 22,193 23,794 27,370 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 45,308 40,055 18,071 16,395 24,858 25,962 20,899 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 2,535 1,695 2,183 1,446 3,829 8,018 25,564
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 33,151 47,751 37,270 39,083 40,073 33,901 32,945 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 29,806 19,553 23,622 25,004 28,105 12,478 7,781 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 1,024 464 348 736 409 39 73 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 704 295 318 289 330 114 702 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 18,548 12,780 14,570 19,133 22,735 21,443 21,461 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 34,688 43,453 41,598 37,298 34,484 31,718 46,509 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 50,544 60,567 68,786 54,375 46,341 35,624 32,263 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 1,279 1,840 2,188 1,910 1,262 1,507 883 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 64 9 12 107 17 7 1 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 8 8 5 10 9 139 2
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 2 3 0 0 0 2 581 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 63,028 145,087 184,516 156,497 124,644 134,210 98,237 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 218,963 411,205 397,640 323,998 204,385 149,413 167,022 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 198,791 142,958 150,955 136,878 113,449 104,324 117,594 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 544,287 431,431 97,791 149,235 135,397 2,006,464 1,722,577

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 695,485 485,640 608,865 359,555 145,160 174,842 251,314 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 414,064 293,787 268,364 271,931 334,764 221,780 188,604 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 425,819 355,397 223,094 196,265 132,355 115,062 191,952 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 60,060 56,740 53,548 37,253 28,589 15,325 16,156 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 107,559 136,918 230,521 114,191 83,130 62,246 74,207 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 116 2,105 403 797 2,839 1,677 22 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 579 1,837 2,884 1,105 148 490 526 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 0 0 0 1 0 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 60 261 205 3,848 627 1 0 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 24,029 20,285 24,757 18,959 26,814 23,335 22,390
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 9,123 8,960 52,419 10,360 11,023 7,269 7,711 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 205,663 160,092 132,254 204,221 102,255 85,377 110,093 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 669,585 661,397 684,230 1,361,822 1,161,152 908,426 877,266 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 719 38 67 16 215 16 6

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 45,186 35,093 38,053 31,896 26,408 11,689 23,528 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 372 5 0 0 0 0 0 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 1,924 37 837 79 2 26 179 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 14,330 10,625 12,027 11,005 10,247 10,201 10,590
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 178 0 2 1 0 70 0 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 202 401 278 128 94 108 113 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 11 34 0 9 0 9 7 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 215,827 254,934 310,679 309,892 313,288 313,133 260,692

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 140 206 216 486 2,032 1,130 360 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 8,464 7,357 45,049 78,451 87,946 108,489 136,163 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 62 28 746 268 155 28 58 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 9,052,045 8,492,505 8,769,988 8,947,071 7,632,577 9,204,637 9,090,343 .االجمالي
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'01 Live animals. 29,711 12,213 5,370 716 4,579 1,872 2,001 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 233 743 0 171 209 0 991 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 39,196 47,515 47,470 53,798 62,976 78,959 92,700 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 8,282 6,428 5,540 5,114 4,682 4,708 4,215
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 4,058 4,124 2,348 1,985 1,967 1,170 1,911 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 61 82 86 50 211 44 227 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 5,652 4,263 5,867 1,714 3,467 4,841 3,364 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 78,613 128,344 145,438 91,655 121,335 111,500 87,630 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 29,074 21,166 25,723 21,504 40,960 33,768 34,123 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 612 300 100 3,080 152 202 79 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 477 1,143 498 195 1,024 4,017 2,962 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 21,851 5,395 5,788 4,370 10,404 9,655 11,989 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 867 860 947 1,150 803 590 712 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 9 17 44 26 6 0 0 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 16,246 9,284 11,267 6,366 7,426 7,979 2,952
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 9,268 16,110 13,664 12,320 15,642 11,307 6,575 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 12,874 12,175 8,233 4,612 4,217 75,556 29,585 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 15,898 22,120 30,616 26,802 29,708 18,768 14,624 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 37,586 33,426 32,364 40,474 32,524 13,416 6,589 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 73,635 71,381 68,261 80,035 95,592 62,495 14,529 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 18,437 19,194 14,265 16,118 20,258 10,280 10,650 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 13,047 26,918 25,135 11,249 9,658 2,644 2,873 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 66,088 66,249 57,718 66,551 56,320 44,101 31,252 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 28,858 23,717 3,159 3,415 8,523 3,967 9,664 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 9,802 19,947 43,850 81,178 25,993 10,622 15,474 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 18,023 338 61,218 100,812 28,351 28,565 128,287 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4,959,552 6,223,087 5,059,824 6,098,214 5,807,490 4,844,547 6,700,739 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 27,435 32,673 31,771 29,515 17,074 21,045 30,003
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 110,965 74,166 82,115 49,047 67,067 78,263 95,236 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 75,803 91,818 102,953 112,617 123,018 90,112 74,421 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 25,859 21,946 41,553 35,641 29,098 18,381 45,297 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 85,172 63,125 67,837 51,582 41,930 40,416 54,058
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 25,691 44,467 70,882 44,667 50,895 29,606 30,520 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 22,314 32,467 48,609 40,090 54,744 51,806 28,107

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 14,011 9,807 10,303 9,288 9,499 7,687 8,324 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 93 113 55 100 123 75 54
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 525 296 351 487 339 162 203 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 12,452 24,281 14,928 16,648 36,355 17,220 24,027 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 1,036,137 1,037,253 1,055,220 1,081,410 1,052,074 798,105 1,039,708 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 3,112 5,344 2,674 2,172 2,977 2,638 5,662 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 4,680 2,907 895 3,316 4,932 6,157 3,893 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 857 897 1,129 1,382 948 194 421
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 1 0 22 0 0 0 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 1,658 888 979 1,085 1,090 909 1,357 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0 7 0 13 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 62 40 142 127 173 69 180
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 5,978 6,801 110 1,087 269 0 40 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 195,689 227,804 214,877 194,786 151,940 113,482 107,012 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 7,722 6,243 6,959 6,479 7,584 7,031 5,817
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 10 0 0 0 0 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 539 1,330 392 808 881 254 230 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 31,183 26,543 47,645 6,859 12,619 15,126 24,059 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 96 14 0 83 41 0 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 25,564 14,931 13,242 12,134 10,921 6,570 9,073 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 11,093 6,966 7,672 5,075 7,284 3,668 4,953 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 36,040 35,750 33,177 29,865 41,660 34,700 38,121
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 21,921 27,126 14,348 10,774 12,720 3,912 6,876 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 1,671 1,579 1,467 907 1,419 773 548 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 149 391 202 176 179 461 230 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 685 583 612 1,470 3,113 1,529 484 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 5,088 4,986 10,615 9,825 11,827 5,445 4,013 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 45,763 36,828 15,172 22,666 30,550 10,480 9,172 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 15,354 12,259 5,912 7,147 10,940 10,298 10,519 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 2,395 1,735 2,225 2,134 2,444 2,874 2,090 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 306 269 788 1,286 32 29 39 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 457 31 198 395 60 6 0
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 43 28 24 39 31 41 98 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 4,153 5,273 8,856 7,124 3,249 3,244 3,011 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 4,888 7,852 7,046 10,685 10,231 4,421 9,215 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 10,086 11,392 15,094 12,382 14,843 18,064 24,828 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 29,752 37,474 287,745 561,801 89,624 62,635 147,102

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 174,557 133,503 158,442 146,307 93,489 74,043 91,521 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 61,826 71,686 68,533 76,984 84,064 46,434 118,938 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 26,991 12,266 79,740 40,302 35,464 15,344 13,011 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 67 0 103 0 0 0 59 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 67,853 78,751 108,914 82,379 126,841 102,365 88,030 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 2,317 3,411 2,559 47 128 25 17 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 83 10 141 1,428 1,284 719 2,668 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 142 141 70 44 0 0 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 667 0 1 0 0 1 67 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 492 780 718 743 661 390 562
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 29,787 36,327 38,244 35,824 46,652 38,426 45,514 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 135,674 133,252 170,155 108,318 117,388 68,230 106,372 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 90,136 62,318 95,672 83,269 77,756 70,173 94,194 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 1,359 1,085 1,107 987 329 570 58

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 45,034 90,295 71,425 112,492 342,258 364,417 99,115 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0 219 981 2,079 1 0 0 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 165 815 402 26,841 19 788 4,211 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 5,338 2,024 2,790 4,691 3,095 3,317 2,567
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 555 388 373 310 200 107 155 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 28 14 4 100 41 54 9 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 195 77 5 312 0 2 0 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 10,485 10,835 10,103 9,544 9,455 5,599 6,817

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1,072 604 590 1,166 571 480 676 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 1,755 2,186 10,920 10,265 14,900 9,393 9,621 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 17 35 30 8 1,352 19 37 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 8,057,808 9,334,328 8,723,684 9,863,253 9,267,308 7,654,398 9,749,917 .االجمالي
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'01 Live animals. 98.64 98.24 96.86 97.11 98.70 96.15 92.90 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 82.44 88.58 73.25 85.11 91.54 93.01 86.58 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 50.52 59.96 66.13 69.09 71.64 76.92 60.21 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 93.92 94.93 94.97 93.35 87.98 88.57 88.51
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 38.73 2.10 2.84 0.60 1.42 0.65 0.53 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 17.49 35.49 44.00 52.24 36.74 33.27 20.34 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 39.26 49.45 47.44 49.42 54.94 52.03 44.64 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 40.74 39.30 42.76 42.47 44.78 43.58 35.95 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 53.44 69.02 69.68 69.77 61.96 56.91 48.58 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 26.03 57.87 69.60 17.99 46.90 44.54 71.89 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 63.63 52.25 63.00 64.14 77.31 70.41 51.10 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 39.65 34.96 36.57 34.15 32.43 29.53 28.91 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 54.08 51.35 62.87 55.01 62.74 47.90 54.50 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 69.39 63.75 69.69 70.62 63.66 65.91 68.72 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 84.27 82.83 82.69 59.43 52.30 64.15 53.91
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 90.08 96.16 67.28 60.28 87.05 55.23 48.02 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 60.86 38.01 32.97 39.36 33.32 34.93 44.71 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 92.14 84.88 77.00 56.84 71.11 69.79 78.01 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 74.16 52.54 59.25 53.29 45.57 55.98 47.53 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 51.76 55.55 59.96 57.16 56.94 58.54 52.85 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 72.96 66.98 72.48 66.84 63.93 63.13 65.81 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 17.82 15.68 28.08 38.71 36.44 76.07 94.53 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 31.71 28.96 49.71 56.25 30.11 48.76 42.41 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 71.05 71.47 63.49 75.07 80.99 87.04 73.21 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 18.88 27.76 24.00 28.44 17.92 15.76 18.48 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 36.62 12.30 10.71 45.09 25.00 11.78 27.03 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 6.40 7.14 7.71 10.50 8.99 21.78 18.01 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 18.08 10.32 10.87 10.64 12.30 12.60 9.60
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 5.68 1.91 1.71 1.85 17.62 8.00 3.35 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 58.66 48.97 52.46 50.80 49.57 58.86 54.25 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 3.24 2.97 3.63 3.74 8.72 3.04 3.97 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 62.87 66.76 64.52 54.32 51.45 49.99 46.71
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 67.79 65.68 60.90 60.82 58.56 60.31 51.46 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 58.98 56.21 56.83 49.68 54.49 51.07 45.87

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 40.21 31.54 33.46 23.46 26.28 29.89 27.74 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 97.70 70.27 55.00 62.69 77.90 0.00 40.54
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 85.40 87.75 47.22 64.17 21.08 90.60 71.31 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 29.32 21.19 21.74 19.10 24.27 26.12 25.09 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 30.55 29.98 28.57 23.86 23.34 22.51 19.74 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 22.15 33.75 26.85 29.19 31.53 29.81 27.97 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1.57 2.86 2.05 1.74 1.89 2.23 1.98 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 16.37 48.89 39.53 20.55 19.71 76.92 66.59
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.00 85.71 0.84 1.92 0.00 84.00 0.00 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 56.06 47.26 49.90 41.84 49.40 47.13 35.06 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 100.00 48.00 97.66 18.66 10.79 3.27 25.74 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 59.88 74.11 59.26 80.51 43.18 50.30 60.11
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 7.27 33.33 0.00 16.22 13.04 1.11 0.00 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 42.91 44.64 47.02 47.21 50.99 45.32 40.53 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 62.13 86.75 80.67 80.24 80.51 73.10 57.72
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 15.01 0.54 46.82 10.53 42.02 57.60 18.17 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 3.50 1.88 6.10 3.25 9.90 5.69 4.94 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 3.32 3.54 5.60 8.91 9.25 10.23 11.32 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 7.49 9.04 9.06 5.78 4.53 3.19 3.19 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 6.51 7.55 10.52 18.80 24.09 33.69 28.84 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 33.62 30.71 16.03 16.36 32.40 32.44 24.39 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 21.90 32.53 37.02 3.60 8.53 16.55 26.79
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 8.04 12.26 9.20 9.71 11.79 11.17 10.50 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 14.33 10.85 13.33 13.77 13.34 18.90 33.01 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 12.83 3.50 2.25 3.14 1.80 3.58 29.44 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 76.94 32.49 55.21 44.19 16.44 0.32 1.59 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 3.32 2.63 2.92 3.74 4.71 5.53 4.61 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 3.49 5.64 4.80 4.77 3.96 4.19 5.11 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 16.05 21.35 21.68 16.32 17.67 15.68 13.96 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 6.80 20.04 20.25 15.43 13.57 27.23 18.27 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 98.46 2.51 4.49 97.27 73.91 38.89 0.63 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 100.00 50.00 13.16 18.18 90.00 99.29 66.67
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 15.38 100.00 … 0.00 0.00 100.00 100.00 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 48.61 62.99 65.32 52.39 52.39 56.04 50.21 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 76.21 84.18 84.29 75.09 63.43 58.85 56.02 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 48.89 36.78 47.88 43.47 35.98 33.38 28.76 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 31.54 32.42 10.78 22.55 21.38 75.61 81.46

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 60.08 62.66 62.68 57.82 49.88 38.24 29.24 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 72.24 66.77 61.20 71.66 76.43 72.77 69.02 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 69.32 73.42 75.42 73.95 67.70 71.41 80.03 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 88.26 89.11 90.60 91.12 94.77 91.59 95.06 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 16.18 20.34 32.61 20.00 17.76 15.52 15.40 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.61 20.96 7.39 8.12 23.19 9.44 0.22 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 17.51 50.96 63.29 38.69 10.92 25.14 22.64 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. … … 0.00 0.00 … 100.00 … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 20.13 14.75 14.45 86.78 31.02 100.00 0.00 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 60.70 54.06 47.67 47.53 46.29 46.04 40.58
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 41.43 50.03 84.96 60.73 73.25 78.03 69.04 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 77.69 69.74 69.52 82.71 71.79 72.80 74.88 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 57.40 57.33 56.79 69.53 66.29 59.20 50.78 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 67.70 92.68 5.68 9.47 100.00 22.86 10.34

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 48.22 28.27 21.65 26.06 25.22 7.66 18.58 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 100.00 83.33 … … 0.00 … … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 24.73 0.77 68.27 7.71 0.16 4.69 19.87 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 22.21 13.19 18.04 17.23 15.18 15.81 16.55
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 25.36 0.00 11.76 12.50 0.00 79.55 0.00 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 82.79 84.96 74.33 35.26 57.32 47.79 51.83 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 22.45 5.78 0.00 3.56 0.00 100.00 3.30 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 74.75 77.04 82.29 84.69 84.21 82.57 78.29

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 28.63 23.68 42.11 51.92 84.88 88.28 60.10 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 57.75 42.20 40.41 42.74 46.92 48.06 52.73 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 93.94 75.68 95.40 95.37 95.68 90.32 92.06 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 28.66 28.87 30.47 33.37 34.75 40.90 35.04 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Morocco المغرب

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 1,029,423 1,077,453 1,161,870 1,197,408 1,239,968 1,382,607 1,484,749 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 1,696,992 1,504,073 1,795,716 1,843,231 1,743,402 1,871,771 2,304,370 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
173,453 122,465 115,211 181,812 254,772 237,141 217,329 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
974,543 1,120,240 1,212,834 1,419,601 1,308,805 1,457,938 1,559,727

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 2,860,784 3,214,618 3,168,707 2,661,792 1,985,003 1,385,753 1,680,903 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   4,697,789 4,315,422 3,624,736 3,879,564 3,776,190 3,551,921 4,011,732 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
187,641 179,323 152,051 188,728 171,645 211,240 235,547 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
134,059 125,786 132,992 139,529 108,913 110,604 117,061 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
41,311 39,224 36,236 46,328 40,340 47,130 49,883

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
147,461 136,858 104,310 131,556 99,048 107,422 118,015

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   3,691,695 3,576,174 3,515,832 3,707,350 3,200,655 3,491,943 3,659,567 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
389,241 312,094 340,485 354,090 308,197 313,679 319,393

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
88,513 89,074 98,585 122,060 100,702 109,058 129,633

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
351,682 274,997 176,908 225,996 210,918 251,059 184,362

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
977,457 725,984 595,067 573,497 522,122 523,383 672,716

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
3,422,662 3,081,736 3,500,163 4,108,086 3,773,177 4,031,419 4,568,990

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
654,975 1,336,902 2,076,133 2,860,284 3,011,838 3,591,530 3,999,186 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
25,364 23,400 25,850 35,676 41,156 41,643 51,022

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
1,993 0 0 0 1 41 1,550 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          96,471 159,394 124,105 132,414 125,728 138,485 236,399 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
6,428 1,964 4,802 6,687 14,234 2,525 4,721 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 127 0 0 0 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 21,649,937 21,417,181 21,962,593 23,815,816 22,036,814 22,858,292 25,606,855 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Morocco المغرب

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 6,111 7,640 6,888 9,974 5,779 5,424 7,159 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 549 987 781 1,298 1,302 1,012 1,282 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 893,278 907,527 977,928 1,016,759 1,061,354 1,222,939 1,309,486 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 97,502 123,759 149,020 135,763 120,160 104,752 80,917
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 31,983 37,540 27,253 33,614 51,373 48,480 85,905 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 11,406 10,778 12,677 16,643 12,814 17,402 20,841 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 741,087 672,198 819,820 864,981 807,284 902,564 1,123,331 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 743,440 601,504 693,005 696,443 710,541 742,282 917,084 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 38,449 34,677 43,231 52,568 41,863 47,855 47,936 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 2,398 434 11,221 1,263 1,310 1,193 329 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 47,554 68,148 78,948 69,336 32,934 7,448 4,054 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 76,426 79,223 90,748 91,524 91,900 99,531 135,165 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 35,884 36,865 45,617 49,945 44,193 52,911 55,055 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 348 246 449 528 563 585 575 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 173,453 122,465 115,211 181,812 254,772 237,141 217,329
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 532,618 671,559 705,181 734,702 652,461 658,307 701,180 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 24,785 24,115 37,125 51,207 115,183 214,797 254,196 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 4,359 6,625 6,758 5,109 5,203 3,865 3,306 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 20,940 24,281 33,009 38,701 42,976 41,828 48,938 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 203,388 188,972 192,576 230,520 169,134 191,413 204,514 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 60,672 60,612 63,900 71,088 70,424 80,793 96,228 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 24,945 21,399 27,380 32,194 32,496 23,297 27,234 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 79,871 117,289 114,807 179,284 154,894 173,260 156,243 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 22,965 5,388 32,098 76,796 66,034 70,378 67,888 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 1,699,374 1,739,410 1,343,564 1,220,714 1,311,906 948,430 1,080,795 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 221,488 240,614 240,281 234,767 231,497 242,654 364,740 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 939,922 1,234,594 1,584,862 1,206,311 441,600 194,669 235,368 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 2,147,924 1,676,182 1,446,463 1,543,440 1,676,544 1,163,264 1,137,458
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 14,601 13,616 13,076 14,117 11,588 11,769 17,173 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 59,933 86,035 108,233 105,385 97,651 101,665 104,005 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 2,317,995 2,416,815 1,920,263 2,060,879 1,870,050 2,133,804 2,583,563 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 16,704 16,709 19,833 25,080 22,289 24,135 26,501
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 83,724 61,689 77,581 90,272 74,817 90,095 111,582 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 43,193 31,139 22,296 17,911 14,391 16,587 19,909

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 973 1,037 1,238 1,694 1,211 1,282 1,130 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 1,945 3,706 7,278 5,587 386 2,336 2,687
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 728 487 290 461 173 190 201 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 10,069 8,007 8,185 14,738 7,090 6,794 7,523 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 123,037 105,624 105,156 153,080 138,841 153,608 180,414 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 64,604 73,699 46,895 35,648 32,804 57,632 55,133 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 64,330 54,833 64,841 66,909 47,999 39,911 42,996 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 63,222 67,396 66,010 70,873 59,616 69,968 73,225
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 6,507 3,557 2,141 1,747 1,298 725 840 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 23,966 20,791 15,292 18,674 15,192 19,291 26,740 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 11,902 14,239 16,543 21,563 18,928 21,521 16,013 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 5,443 4,194 4,401 6,091 6,220 6,318 7,130
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 66,278 62,255 8,338 4,372 5,772 7,204 8,008 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 73,701 69,914 89,572 102,961 88,712 82,914 81,954 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 7,482 4,689 6,400 24,223 4,564 17,304 28,053
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 541 44 92 156 153 117 31 .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Morocco المغرب

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 6,005 10,300 11,037 15,935 11,638 12,638 8,132 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 58,540 49,473 46,525 9,109 40,373 38,560 42,196 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 1,029 549 423 1,512 693 211 186 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 16,167 10,654 15,230 14,813 12,647 11,254 12,108 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 45,189 25,201 32,936 41,596 29,088 26,837 30,905 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 12,096 11,016 11,727 15,450 7,247 8,513 8,520
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 12,673 11,602 13,635 16,993 17,337 17,921 20,269 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 13,379 17,183 18,904 19,662 13,940 12,820 12,627 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 2,464 3,218 6,312 2,633 1,789 1,668 5,679 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 14,555 6,761 14,904 12,739 13,065 10,403 14,571 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 957,860 932,403 862,811 879,368 713,549 760,937 779,160 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 2,280,072 2,256,837 2,259,192 2,401,451 2,057,759 2,238,878 2,399,404 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 271,125 240,933 222,104 275,933 281,377 351,186 325,779 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 382,633 307,307 335,026 347,353 301,615 306,598 310,625 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 5,861 4,231 5,013 6,266 6,458 6,671 8,356 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 372 177 212 146 48 188 206
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 375 379 234 325 76 222 206 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 29,441 27,423 31,632 46,702 32,167 36,206 38,955 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 50,089 46,496 52,069 56,075 48,882 50,141 55,455 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 8,983 15,155 14,884 19,283 19,653 22,711 35,223 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 351,682 274,997 176,908 225,996 210,918 251,059 184,362

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 208,608 174,591 144,979 89,447 62,800 91,493 129,477 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 89,510 99,775 83,489 111,673 125,254 116,134 125,461 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 405,999 231,270 180,430 158,923 139,589 103,418 144,142 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 145 187 712 2,411 1,685 775 975 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 97,046 113,842 107,120 125,474 113,168 129,104 144,618 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 85,290 35,998 19,712 17,013 9,964 154 55 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 4,350 6,172 4,377 5,051 3,514 4,741 4,862 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 237 110 11 60 87 48 3 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 55,378 39,746 37,088 44,290 51,770 59,779 104,797 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 22,132 10,303 4,202 6,097 2,875 3,360 3,589
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 8,762 13,990 12,947 13,058 11,416 14,377 14,737 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 249,838 246,937 330,381 326,117 268,350 290,834 340,610 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 3,172,824 2,834,799 3,169,782 3,781,969 3,504,827 3,740,585 4,228,380 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 487 31,207 4,765 3,291 336 7,607 477

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 426,212 990,919 1,645,957 2,456,599 2,641,279 3,139,072 3,395,412 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 219,869 296,312 422,463 387,020 369,751 442,444 580,892 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 8,407 18,464 2,948 13,374 472 2,407 22,405 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 24,419 22,780 24,817 34,299 39,471 40,540 49,021
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 890 576 1,015 1,350 1,646 1,057 1,967 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 55 44 18 27 39 46 34 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 1,993 0 0 0 1 41 1,550 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 77,633 120,398 98,829 113,654 103,655 117,157 209,852

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 13,450 11,908 10,675 10,907 11,618 11,710 11,081 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 5,388 27,088 14,601 7,853 10,455 9,618 15,466 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 6,428 1,964 4,802 6,687 14,234 2,525 4,721 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 127 0 0 0 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 21,649,937 21,417,181 21,962,593 23,815,816 22,036,814 22,858,292 25,606,855 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Morocco المغرب

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 664,381 572,376 659,382 770,204 492,215 525,031 620,044 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 2,858,119 2,945,706 2,275,223 2,979,961 2,182,470 2,730,568 2,403,901 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
687,107 632,910 540,701 559,909 461,997 531,669 628,368 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
1,574,736 1,636,776 1,602,476 1,558,046 1,267,766 1,572,098 1,672,110

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 12,138,734 13,314,564 12,745,797 11,840,790 7,545,192 6,066,767 7,763,286 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   3,161,394 2,965,208 3,129,733 3,261,407 3,009,059 2,984,330 3,485,819 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
2,079,809 2,098,286 2,346,863 2,472,677 2,186,256 2,160,297 2,434,654 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
183,361 171,478 188,003 218,621 205,209 228,408 244,969 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
581,184 529,919 485,127 522,076 447,771 457,708 472,389

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
850,315 794,006 867,761 924,897 781,471 806,376 834,237

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   3,043,715 2,963,275 2,978,612 3,195,913 2,852,425 3,109,003 3,353,085 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
155,748 164,717 178,005 204,314 178,460 202,754 217,445

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
519,238 560,241 567,240 728,575 587,960 698,810 700,537

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
37,979 33,757 39,177 154,149 106,127 145,910 104,095

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
3,591,793 3,412,432 3,591,037 3,612,355 3,266,397 3,658,369 3,453,018

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
7,563,831 7,007,612 7,694,421 7,819,749 6,786,616 8,746,975 9,350,496

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
3,361,385 3,822,469 4,119,519 4,052,272 3,945,850 5,594,358 5,494,191 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
473,450 473,435 508,280 556,679 469,426 525,765 585,736

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
113,103 7,774 7,472 20,028 29,467 50,366 5,794 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          620,490 681,326 646,324 737,845 742,477 899,761 1,257,653 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
3,069 1,517 1,536 1,278 1,055 772 1,485 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 2 0 0 0 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 44,262,941 44,789,784 45,172,689 46,191,747 37,545,666 41,696,095 45,083,312 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Morocco المغرب

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 103,368 59,282 63,665 86,816 40,910 69,534 82,122 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 61,419 26,439 55,928 50,753 18,345 36,436 30,461 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 147,845 136,949 154,565 186,757 171,904 157,200 164,625 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 285,150 269,077 304,753 377,072 197,358 204,327 266,022
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 66,599 80,629 80,471 68,806 63,698 57,534 76,814 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 41,098 43,959 47,242 51,054 43,624 53,878 76,137 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 61,469 55,745 68,550 91,700 77,744 116,809 157,355 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 126,223 128,983 131,900 167,647 164,021 162,612 213,020 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 293,441 303,869 328,138 313,761 317,639 326,179 372,959 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 2,141,688 2,221,804 1,520,914 2,139,076 1,388,960 1,889,124 1,392,693 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 13,310 10,320 8,114 11,901 11,168 12,084 14,145 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 173,273 171,295 159,912 193,761 167,450 154,268 160,890 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 6,729 9,283 9,661 10,272 10,152 14,010 15,970 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 888 448 792 789 1,712 1,604 732 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 687,107 632,910 540,701 559,909 461,997 531,669 628,368
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 13,085 8,179 13,649 24,453 14,112 16,517 18,413 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 606,885 603,020 459,324 363,984 361,328 491,870 532,028 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 47,041 52,270 55,007 61,434 50,327 58,513 63,000 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 76,194 77,917 85,039 97,959 80,506 91,382 113,564 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 67,969 65,426 75,634 66,245 59,100 70,042 81,408 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 73,955 75,578 82,514 94,593 78,811 90,202 106,801 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 68,016 58,576 75,572 70,122 55,539 67,398 85,321 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 530,513 601,137 613,591 614,446 418,517 522,588 506,891 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 91,078 94,673 142,146 164,810 149,526 163,586 164,684 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 898,837 909,913 592,417 769,541 748,814 510,785 581,330 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 60,103 48,107 3,305 4,157 5,836 3,209 13,271 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 11,179,794 12,356,544 12,150,075 11,067,092 6,790,542 5,552,773 7,168,685 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 643,565 640,987 561,339 615,767 586,740 575,699 752,098
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 511,870 494,443 478,307 462,278 416,336 386,013 452,153 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 567,807 494,201 560,436 582,690 518,293 556,909 592,441 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 256,587 192,106 269,367 256,714 253,637 218,396 269,304 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 258,725 248,227 272,567 295,000 255,261 268,425 294,351
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 259,927 262,730 291,688 302,365 281,509 292,467 330,164 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 134,588 141,785 140,405 152,164 136,135 141,743 169,816

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 70,155 74,489 75,166 85,823 69,852 70,853 77,676 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 3,643 3,516 4,949 4,450 4,246 4,478 3,798
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 28,605 25,996 28,707 27,300 21,948 21,992 21,319 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 425,922 386,728 446,802 476,856 465,102 447,355 522,699 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 1,620,916 1,667,258 1,821,739 1,944,217 1,731,733 1,664,858 1,879,175 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 458,893 431,028 525,124 528,460 454,523 495,439 555,479 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 113,281 92,490 107,329 110,700 118,965 130,197 121,774 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 65,396 76,617 78,025 105,892 84,042 96,552 121,881
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 4,684 2,371 2,649 2,029 2,202 1,659 1,314 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 577,599 527,923 483,375 520,681 446,369 456,000 470,510 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 3,009 1,398 1,295 767 933 1,173 1,220 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 576 598 457 628 469 535 659
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 29,547 27,371 37,415 43,773 47,425 39,451 43,710 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 675,477 661,205 705,884 748,850 630,232 654,266 675,414 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 145,291 105,430 124,462 132,274 103,814 112,659 115,113
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 19,836 21,629 12,973 11,607 7,681 6,805 5,898 .الحرير
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Morocco المغرب

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 79,403 74,556 69,844 77,103 71,313 79,396 94,475 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 756,301 622,330 580,312 511,988 487,238 522,796 529,671 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 31,769 29,657 29,421 34,456 31,916 32,764 28,180 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 306,924 301,966 290,335 312,822 273,559 326,399 345,821 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 601,751 616,331 673,542 780,031 645,349 677,271 733,585 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 144,434 161,724 177,430 180,413 161,491 178,413 173,169
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 37,814 46,334 46,332 65,692 68,162 66,552 72,752 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 171,972 160,546 174,358 179,655 162,680 186,874 199,780 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 83,333 90,086 127,775 142,700 146,087 155,648 171,323 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 405,943 420,112 414,883 453,319 396,821 411,333 448,797 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 102,468 111,428 115,231 138,133 130,617 162,546 198,593 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 239,404 240,236 195,920 231,111 193,556 222,012 248,060 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 62,363 66,340 70,256 76,883 75,955 80,194 102,981 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 143,749 155,001 166,331 190,174 163,441 187,266 199,878 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 5,064 4,663 7,107 8,170 7,472 9,027 9,568 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 5,176 3,574 2,957 3,778 5,193 4,183 5,035
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 1,759 1,479 1,610 2,192 2,354 2,278 2,964 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 169,642 169,550 173,606 184,852 176,120 208,417 216,279 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 178,067 211,912 214,050 260,845 223,534 232,034 254,631 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 171,529 178,779 179,584 282,878 188,306 258,359 229,627 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 37,979 33,757 39,177 154,149 106,127 145,910 104,095

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 1,582,976 1,413,450 1,533,847 1,440,123 1,320,123 1,276,237 1,263,186 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 760,544 847,026 858,509 892,060 801,119 1,158,913 853,729 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 485,730 447,820 459,074 474,314 414,067 410,257 473,886 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 3,327 3,199 2,352 2,365 1,841 51,865 3,286 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 417,798 389,389 423,048 462,719 414,163 411,294 470,670 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 26,096 561 670 376 476 525 449 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 40,503 26,169 24,014 29,457 30,949 37,004 41,821 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 1,257 1,120 1,529 910 895 1,245 1,441 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 3,744 6,136 7,421 7,981 11,045 28,610 35,906 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 120,636 105,344 109,921 108,933 103,516 101,736 118,833
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 149,182 172,218 170,652 193,117 168,203 180,683 189,811 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 4,095,690 4,113,121 4,209,194 3,865,828 3,182,068 4,591,153 4,750,669 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 3,468,141 2,894,491 3,485,227 3,953,921 3,604,548 4,155,822 4,599,827 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 47,109 168,237 179,296 120,456 181,873 275,266 66,362

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 2,753,524 3,317,029 3,527,313 3,387,291 3,024,664 4,481,797 4,588,064 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 505,347 276,213 356,892 507,557 692,072 763,806 770,609 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 55,405 60,990 56,018 36,968 47,241 73,489 69,156 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 436,369 436,216 470,712 516,602 435,650 488,487 545,525
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 34,963 34,657 35,719 38,017 31,241 35,291 37,964 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 2,118 2,562 1,849 2,060 2,535 1,987 2,247 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 113,103 7,774 7,472 20,028 29,467 50,366 5,794 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 387,095 435,500 372,783 419,982 390,954 429,972 486,249

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 67,559 61,857 65,951 94,676 75,916 83,478 86,472 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 165,836 183,969 207,590 223,187 275,607 386,311 684,932 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 3,069 1,517 1,536 1,278 1,055 772 1,485 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 2 0 0 0 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 44,262,941 44,789,784 45,172,689 46,191,747 37,545,666 41,696,095 45,083,312 .االجمالي
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Morocco المغرب

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.252 0.253 0.255 0.358 0.217 0.193 0.216 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.004 0.006 0.006 0.008 0.009 0.007 0.007 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 9.122 7.415 8.186 8.020 9.243 9.656 8.585 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 1.006 1.223 1.457 1.230 1.226 0.923 0.611
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 3.236 3.251 2.626 2.859 4.511 3.827 5.890 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.449 0.352 0.484 0.588 0.513 0.651 0.682 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 11.121 7.936 9.968 10.533 11.533 11.250 12.357 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 7.776 5.153 6.261 6.055 6.573 6.173 6.438 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.867 0.655 0.803 0.777 0.723 0.877 0.707 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.017 0.003 0.091 0.008 0.009 0.008 0.002 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 2.142 2.828 3.785 2.906 1.514 0.319 0.152 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.880 0.777 0.915 0.845 0.818 0.815 0.992 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 5.317 4.453 5.519 4.776 2.889 4.693 4.656 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.384 0.207 0.337 0.415 0.631 0.590 0.480 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 1.425 1.064 0.973 1.244 1.999 1.981 1.659
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 10.156 11.107 12.963 12.499 11.555 10.913 10.353 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.559 0.404 0.568 0.722 1.824 3.425 4.009 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.099 0.112 0.121 0.089 0.099 0.073 0.049 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.330 0.313 0.472 0.526 0.618 0.534 0.530 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 2.999 2.423 2.771 3.084 2.475 2.595 2.459 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.996 0.800 0.924 0.976 1.035 1.057 1.066 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.202 0.155 0.216 0.233 0.252 0.170 0.178 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 1.117 1.321 1.402 2.089 1.773 1.772 1.399 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.499 0.091 0.634 1.451 1.265 1.285 1.106 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 26.213 30.314 23.867 19.952 23.776 17.136 17.157 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1.132 1.182 0.854 0.696 0.826 0.815 1.163 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.246 0.403 0.467 0.283 0.110 0.049 0.057 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 12.395 11.292 8.623 8.370 10.818 7.648 6.897
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.029 0.026 0.024 0.024 0.022 0.022 0.029 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.111 0.118 0.167 0.174 0.176 0.172 0.150 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 22.803 34.025 23.975 20.518 20.710 26.205 29.270 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.180 0.165 0.194 0.235 0.236 0.244 0.234
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.715 0.450 0.600 0.666 0.597 0.661 0.702 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.688 0.427 0.324 0.246 0.214 0.235 0.245

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.033 0.030 0.038 0.050 0.039 0.038 0.028 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.415 0.636 1.313 0.997 0.073 0.416 0.304
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.027 0.017 0.011 0.019 0.008 0.009 0.009 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.048 0.036 0.037 0.061 0.033 0.030 0.029 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.190 0.156 0.149 0.206 0.203 0.211 0.214 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.304 0.341 0.190 0.117 0.124 0.229 0.210 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1.633 1.515 1.473 1.557 1.254 0.924 0.868 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.937 0.902 0.874 0.819 0.725 0.776 0.709
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.675 0.348 0.175 0.126 0.089 0.040 0.049 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.150 0.131 0.098 0.117 0.107 0.120 0.139 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 4.374 5.216 6.921 9.019 9.272 10.083 6.475 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 1.414 1.125 1.394 1.861 2.059 2.141 2.147
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 1.189 1.155 0.130 0.066 0.108 0.131 0.130 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.305 0.264 0.361 0.412 0.442 0.397 0.347 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.113 0.060 0.095 0.365 0.085 0.299 0.415
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.114 0.009 0.019 0.035 0.041 0.031 0.008 .الحرير
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Revealed Comparative Advantage  مؤشر الميزة النسبية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Morocco المغرب

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.319 0.573 0.589 0.739 0.666 0.718 0.418 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.815 0.668 0.547 0.098 0.502 0.445 0.485 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.227 0.113 0.076 0.264 0.148 0.041 0.029 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.278 0.179 0.254 0.230 0.221 0.186 0.175 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 1.023 0.533 0.667 0.756 0.609 0.540 0.539 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.451 0.368 0.398 0.502 0.269 0.295 0.247
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.662 0.565 0.666 0.829 0.976 0.933 0.914 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.695 0.927 1.108 1.156 0.921 0.795 0.682 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.086 0.102 0.193 0.077 0.061 0.054 0.159 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.430 0.177 0.387 0.314 0.359 0.261 0.315 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 3.962 3.367 3.308 3.193 2.790 2.679 2.404 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 9.231 8.285 9.193 9.187 8.880 8.777 7.609 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 4.443 3.258 3.146 3.726 4.165 4.641 3.628 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 3.065 2.154 2.382 2.315 2.159 1.978 1.626 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.732 0.463 0.562 0.645 0.698 0.643 0.678 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.110 0.038 0.045 0.030 0.011 0.042 0.038
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.071 0.058 0.034 0.040 0.009 0.023 0.018 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.505 0.476 0.576 0.810 0.596 0.603 0.548 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.895 0.792 0.906 0.938 0.862 0.805 0.733 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.102 0.163 0.162 0.204 0.229 0.251 0.350 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.701 0.488 0.277 0.270 0.225 0.239 0.188

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.296 0.365 0.257 0.142 0.123 0.191 0.232 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.215 0.253 0.232 0.282 0.341 0.307 0.290 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 2.029 1.251 0.778 0.652 0.676 0.519 0.684 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.003 0.006 0.017 0.057 0.052 0.023 0.024 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.437 0.582 0.501 0.548 0.597 0.656 0.618 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 9.464 3.982 2.045 1.607 1.208 0.017 0.005 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.250 0.365 0.216 0.242 0.201 0.291 0.230 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.026 0.015 0.001 0.005 0.009 0.005 0.000 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 1.934 2.008 1.642 1.784 2.406 2.866 4.220 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.301 0.143 0.056 0.075 0.038 0.043 0.039
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.119 0.184 0.175 0.171 0.162 0.190 0.162 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.095 0.094 0.126 0.120 0.108 0.115 0.117 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 1.221 1.017 1.108 1.345 1.348 1.337 1.311 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.010 0.698 0.097 0.058 0.006 0.156 0.008

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.254 0.673 1.040 1.465 1.685 1.915 1.796 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.769 0.799 1.307 1.173 1.071 1.161 1.329 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.042 0.072 0.012 0.053 0.002 0.013 0.119 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.041 0.033 0.036 0.049 0.059 0.060 0.063
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.018 0.011 0.019 0.021 0.026 0.016 0.025 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.006 0.005 0.002 0.003 0.005 0.006 0.004 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.152 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.085 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.323 0.475 0.406 0.451 0.411 0.424 0.637

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.102 0.083 0.087 0.090 0.108 0.109 0.089 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.152 0.679 0.372 0.199 0.200 0.168 0.228 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.222 0.073 0.186 0.251 0.504 0.084 0.126 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 28 27 27 28 29 25 26 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Morocco المغرب

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.035 0.045 0.036 0.047 0.026 0.023 0.030 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 1.089 1.190 1.145 1.011 1.086 1.200 1.205 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.140 0.212 0.218 0.164 0.147 0.113 0.081
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.446 0.557 0.375 0.382 0.552 0.483 0.836 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.063 0.063 0.071 0.082 0.069 0.090 0.105 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 1.449 1.360 1.426 1.386 1.310 1.311 1.630 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.935 0.795 0.828 0.731 0.726 0.692 0.812 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.119 0.116 0.121 0.103 0.087 0.107 0.100 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.002 0.001 0.012 0.001 0.001 0.001 0.000 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.281 0.457 0.529 0.362 0.174 0.038 0.020 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.102 0.125 0.123 0.102 0.093 0.095 0.123 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.718 0.799 0.870 0.699 0.442 0.638 0.697 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.041 0.030 0.049 0.046 0.053 0.053 0.051 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.194 0.181 0.144 0.162 0.235 0.233 0.219
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 1.475 1.980 1.991 1.716 1.460 1.419 1.493 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.072 0.068 0.082 0.089 0.213 0.411 0.518 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.013 0.020 0.017 0.011 0.013 0.009 0.007 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.045 0.055 0.071 0.065 0.075 0.066 0.074 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.413 0.424 0.411 0.416 0.304 0.328 0.341 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.126 0.130 0.127 0.122 0.118 0.124 0.144 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.027 0.026 0.031 0.031 0.030 0.021 0.024 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.135 0.216 0.191 0.259 0.201 0.206 0.180 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.064 0.015 0.083 0.166 0.138 0.144 0.142 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 2.624 4.254 2.758 2.138 2.293 1.692 1.885 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.109 0.171 0.106 0.078 0.086 0.087 0.142 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.032 0.067 0.066 0.037 0.013 0.006 0.008 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 1.554 1.723 1.194 1.036 1.202 0.881 0.870
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.004 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.015 0.020 0.024 0.022 0.020 0.020 0.020 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 2.590 5.288 3.265 2.409 2.283 2.791 3.497 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.024 0.028 0.028 0.031 0.028 0.029 0.032
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.101 0.080 0.090 0.093 0.074 0.082 0.097 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.094 0.075 0.047 0.033 0.026 0.029 0.033

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.004 0.005 0.005 0.006 0.004 0.004 0.004 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.051 0.103 0.185 0.126 0.008 0.047 0.055
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.007 0.006 0.005 0.008 0.004 0.004 0.004 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.025 0.027 0.021 0.027 0.024 0.026 0.029 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.040 0.058 0.027 0.015 0.015 0.027 0.027 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.229 0.278 0.246 0.212 0.159 0.118 0.119 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.115 0.145 0.121 0.109 0.088 0.099 0.098
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.116 0.078 0.034 0.022 0.016 0.007 0.010 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.019 0.022 0.014 0.015 0.012 0.014 0.018 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.609 0.913 0.981 1.148 1.053 1.191 0.863 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.264 0.242 0.231 0.290 0.295 0.320 0.350
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.142 0.182 0.017 0.008 0.012 0.014 0.016 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.040 0.045 0.052 0.054 0.052 0.047 0.046 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.016 0.012 0.015 0.054 0.011 0.040 0.066
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.018 0.002 0.004 0.006 0.006 0.005 0.001 .الحرير
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Morocco المغرب

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.044 0.105 0.093 0.103 0.085 0.092 0.060 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.115 0.125 0.086 0.013 0.066 0.062 0.074 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.031 0.022 0.013 0.039 0.020 0.006 0.005 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.043 0.035 0.042 0.035 0.031 0.027 0.027 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.133 0.089 0.096 0.099 0.075 0.068 0.074 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.066 0.070 0.062 0.072 0.035 0.039 0.037
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.096 0.104 0.109 0.124 0.128 0.128 0.136 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.134 0.204 0.200 0.186 0.135 0.119 0.110 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.013 0.020 0.033 0.012 0.008 0.008 0.025 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.072 0.039 0.073 0.054 0.055 0.040 0.048 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.572 0.605 0.509 0.455 0.390 0.393 0.377 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 1.251 1.401 1.307 1.198 1.087 1.130 1.156 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.629 0.590 0.488 0.528 0.556 0.657 0.564 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.393 0.350 0.328 0.298 0.259 0.248 0.234 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.089 0.072 0.074 0.079 0.084 0.085 0.095 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.014 0.008 0.008 0.005 0.002 0.007 0.007
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.009 0.011 0.006 0.007 0.002 0.004 0.004 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.071 0.084 0.084 0.109 0.073 0.078 0.079 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.119 0.138 0.131 0.127 0.112 0.111 0.113 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.014 0.028 0.023 0.026 0.027 0.031 0.046 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.097 0.088 0.043 0.040 0.030 0.034 0.030

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.038 0.060 0.037 0.018 0.014 0.023 0.031 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.029 0.042 0.033 0.037 0.040 0.037 0.039 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.271 0.224 0.114 0.083 0.077 0.060 0.088 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.001 0.002 0.006 0.006 0.003 0.003 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.061 0.104 0.075 0.073 0.072 0.082 0.085 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 1.221 0.692 0.295 0.210 0.146 0.002 0.001 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.034 0.063 0.033 0.034 0.027 0.035 0.031 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.003 0.002 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.262 0.345 0.233 0.218 0.277 0.339 0.561 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.040 0.024 0.008 0.010 0.005 0.005 0.005
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.016 0.031 0.025 0.022 0.019 0.023 0.023 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.013 0.016 0.018 0.015 0.013 0.014 0.016 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.156 0.164 0.148 0.162 0.148 0.150 0.165 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.002 0.131 0.018 0.010 0.001 0.024 0.001

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.035 0.116 0.153 0.195 0.203 0.233 0.243 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.115 0.174 0.235 0.207 0.177 0.195 0.239 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.009 0.021 0.003 0.012 0.001 0.003 0.028 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.005 0.006 0.005 0.007 0.007 0.007 0.009
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.004 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.043 0.081 0.058 0.060 0.053 0.057 0.094

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.011 0.011 0.010 0.010 0.011 0.011 0.010 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.021 0.120 0.056 0.027 0.025 0.022 0.032 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.030 0.014 0.026 0.030 0.061 0.011 0.019 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.132 0.170 0.143 0.130 0.119 0.121 0.135 .االجمالي
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Morocco المغرب

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 759 1,113 1,653 1,389 24 90 18 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 37 66 200 205 43 0 128 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 6,779 12,548 5,240 7,224 6,981 5,648 4,525 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 69,519 93,138 106,711 103,038 90,277 79,985 60,120
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 599 2,692 3,920 1,407 355 148 0 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 80 318 125 232 261 581 174 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 12,668 9,588 16,039 16,879 34,917 38,246 34,814 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 10,510 8,259 14,996 23,105 28,681 29,432 33,814 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 1,387 2,143 2,075 3,498 3,468 4,087 5,767 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 384 430 10,753 353 24 91 22 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 4,538 647 758 1,067 969 866 1,485 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 1,014 1,327 1,710 2,774 2,917 1,780 1,247 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 439 656 519 540 513 422 397 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 60 58 88 77 14 38 44 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 20,408 11,548 11,033 9,665 23,307 45,440 39,826
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 35,836 68,485 59,046 72,907 63,337 64,423 65,734 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 5,415 6,763 12,486 17,305 32,974 75,533 90,445 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 487 2,440 2,705 1,754 933 801 996 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 7,995 7,045 10,041 10,415 11,566 9,379 9,770 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 11,798 17,765 18,126 23,467 16,306 21,049 13,978 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 35,905 36,462 32,220 33,967 32,054 32,744 34,531 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 9,377 9,991 12,889 9,388 11,827 5,000 5,869 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 3,012 15,015 5,581 10,179 10,642 8,974 5,122 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 656 2,145 10,870 13,156 17,045 26,311 15,938 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 17,602 18,658 50,529 99,128 78,085 43,867 41,374 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 426 777 543 800 849 1,033 1,107 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 42,717 52,468 18,189 18,859 11,077 6,506 7,244 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 35,854 93,846 39,760 42,888 74,103 37,910 70,085
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 1,497 1,276 644 719 1,457 670 930 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 12,165 15,773 14,084 19,693 13,126 14,128 14,338 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 24,124 114,324 16,101 36,838 23,726 80,156 66,992 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 4,766 6,856 6,438 8,861 7,917 9,974 9,774
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 6,892 6,642 8,682 7,750 4,862 7,548 8,316 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 32,235 16,665 2,598 2,153 1,948 2,652 3,873

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 513 449 498 930 514 413 568 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 1,945 3,127 5,837 4,884 121 2,335 2,595
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 22 1 26 128 42 55 10 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 792 705 1,038 1,175 1,587 1,222 1,351 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 13,791 12,417 13,385 26,968 25,054 29,555 26,023 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 255 187 459 552 724 908 979 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 2,294 1,584 449 442 292 209 92 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 120 71 156 494 591 1,173 651
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 0 0 1 0 0 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 1,762 1,381 1,122 1,745 1,409 1,578 1,319 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0 0 3 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 79 35 66 39 23 45 61
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 16,579 18,557 2,624 297 10 653 226 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 9,479 17,157 14,184 11,054 8,409 6,467 6,789 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 834 975 1,098 891 969 2,621 1,190
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 29 8 0 3 1 0 0 .الحرير
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
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ابواب المستوى الثان 
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رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 208 156 36 195 420 278 266 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 4,546 9,240 10,726 1,293 10,433 9,510 10,526 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 0 4 0 42 36 1 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 2,440 2,173 2,485 2,466 2,389 2,727 2,927 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 2,558 1,194 2,542 4,623 605 931 1,673 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 166 5,114 3,838 6,048 810 1,290 841
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 122 218 246 438 883 254 293 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 1,509 1,604 1,832 2,042 1,579 1,354 1,422 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 119 383 339 222 238 176 1,333 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 11 14 16 161 6 16 14 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 542 749 2,238 2,999 1,854 2,513 6,365 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 13,286 16,829 15,850 23,265 29,094 40,347 52,326 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 4,410 7,256 5,774 5,323 5,297 5,797 7,317 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 3,027 1,208 2,050 2,679 4,210 9,867 5,768 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 46 57 29 55 77 36 94 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 7 2 1 10 4 24 0
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 1 0 0 0 0 0 0 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 3,327 3,886 3,707 3,631 2,608 2,268 2,808 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 3,580 5,202 5,995 5,541 4,889 4,878 5,201 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 850 3,271 2,021 3,563 2,936 3,473 2,224 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 57,792 10,549 759 1,915 2,068 2,862 1,323

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 102,845 93,481 67,978 30,194 27,177 39,870 54,264 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 20,269 16,252 15,594 9,404 10,476 10,171 11,279 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 17,739 19,182 2,919 667 862 1,151 650 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 1 0 14 1 0 28 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 18,055 15,000 17,383 24,653 23,605 36,360 19,268 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 14,714 522 2,502 323 458 151 6 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 529 593 521 405 367 299 272 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 0 0 1 2 0 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 8 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 170 190 161 304 444 203 342
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 1,829 3,044 1,603 1,470 1,456 1,935 1,040 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 32,231 32,149 30,511 25,837 19,376 25,822 18,724 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 41,879 74,682 68,989 78,744 64,523 60,943 46,312 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0 29,290 3,338 673 37 35 31

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 52,362 99,698 177,619 147,710 295,197 338,599 174,191 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 2,029 135 498 72 1,131 148 273 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 9 46 7 300 0 666 1,175 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 2,732 2,269 1,486 2,439 3,555 1,564 2,560
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 3 0 27 41 9 2 19 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 2 6 0 0 1 4 1 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 1 0 0 0 0 0 0 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 3,225 4,547 6,980 7,423 5,192 8,392 13,034

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 114 136 197 884 780 988 390 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 146 360 134 229 399 739 918 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 4,184 58 2,574 2,424 11,060 25 526 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 0 0 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 880,048 1,155,327 999,814 1,051,961 1,182,881 1,319,452 1,138,676 .االجمالي
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'01 Live animals. 0 0 120 169 31 18 9 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0 0 0 0 0 228 0 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 2,148 1,439 1,855 1,760 1,355 1,255 1,106 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 4,446 5,107 9,428 5,523 4,845 5,752 10,653
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 812 438 1 30 575 0 446 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 93 117 36 13 23 90 19 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 5,601 10,338 2,649 14,389 12,547 9,388 14,677 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 69,204 83,685 78,510 105,548 110,127 96,104 115,779 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 11,723 9,065 8,503 3,133 3,099 5,422 6,188 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 60 5,477 9,021 122 448 162 1 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0 156 76 32 6 17 45 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 11,567 6,516 5,460 4,067 6,246 11,419 10,438 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 73 183 139 95 79 234 274 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 19 16 82 301 299 20 107 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 97,670 55,625 58,326 61,417 28,294 29,847 33,632
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0 0 250 187 367 632 458 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 817 416 4,754 5,326 3,913 6,061 5,569 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 3,811 9,407 10,043 15,346 8,987 11,885 10,851 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 8,775 5,776 5,609 9,988 9,050 9,395 9,984 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 18,425 16,937 25,286 18,612 14,924 19,643 24,059 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 4,528 5,248 7,716 7,587 4,319 5,503 7,065 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 1,598 748 1,274 1,097 1,156 1,410 716 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 33,952 26,026 54,581 80,143 16,444 30,767 27,995 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 3,604 4,141 3,167 2,048 2,637 1,755 1,508 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 209,199 311,229 165,778 222,636 295,173 223,981 259,680 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 5 0 0 0 201 1 3 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4,700,203 4,682,703 4,853,754 4,107,055 1,686,578 1,168,842 960,788 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 105,240 106,970 60,467 48,601 34,891 43,436 51,596
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 26,859 19,650 24,091 30,332 15,310 4,740 5,297 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 7,158 7,929 11,237 10,837 13,029 15,670 16,384 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 10,142 6,323 10,798 15,223 15,551 16,506 11,766 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 27,824 14,086 11,764 13,878 11,879 9,272 16,721
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 36,648 36,943 37,826 41,244 39,959 39,760 42,202 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 27,036 29,909 11,260 13,522 11,209 11,062 12,336

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 1,871 1,545 1,660 709 156 183 349 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 6 45 33 28 30 39 27
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0 40 11 0 5 0 0 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 19,980 17,676 18,462 18,464 9,265 12,317 14,948 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 532,287 548,091 607,974 622,972 557,296 470,011 527,817 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 28,989 25,371 26,294 18,046 22,010 11,796 10,181 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 94 371 476 552 154 142 32 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 463 531 482 545 310 403 274
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 5 1 0 1 0 0 0 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 3,963 3,316 4,566 3,323 3,428 3,136 3,207 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 676 792 391 350 531 572 377 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 6 0 0 0 1 0 0
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0 0 0 0 0 1 60 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 172,625 142,373 109,635 109,041 69,290 64,123 62,672 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 21,233 23,394 27,147 24,359 21,762 22,648 19,507
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 11 22 2 5 6 3 60 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 0 313 1 1 1 28 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 10,937 9,042 14,222 16,794 13,830 12,525 16,843 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 94 218 126 96 113 119 105 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 16,282 11,999 4,375 4,316 3,339 2,833 3,974 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 5,169 1,603 2,063 1,804 1,740 1,823 1,728 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 1,874 1,544 2,861 1,353 762 1,090 1,463
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 4,723 3,804 3,187 2,475 3,018 2,287 2,051 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 521 292 330 459 920 666 496 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 20 34 91 18 16 87 56 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 202 64 42 31 62 245 69 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 1,463 1,949 1,367 1,739 1,562 2,144 3,507 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 4,114 5,484 6,612 7,714 7,771 7,170 7,888 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 3,745 2,980 3,500 6,066 5,797 4,767 5,375 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 4,066 3,280 2,946 2,034 3,174 2,469 1,291 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 110 114 48 49 55 42 67 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 1 0 2 1 18 6 4
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 34 21 19 26 30 12 27 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 21,167 15,916 17,577 11,077 10,018 9,972 12,298 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 32,822 40,725 29,567 44,825 24,811 19,569 18,539 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 28,743 30,889 25,984 33,098 26,764 30,898 42,850 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 2,118 459 403 9,232 1,967 3,411 2,545

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 28,378 36,236 49,568 71,103 34,894 85,320 45,739 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 23,491 17,058 20,547 33,516 21,527 21,405 20,355 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 6,835 594 857 2,506 511 902 426 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 1 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 197,100 165,146 183,007 202,154 182,270 161,129 188,655 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 2 131 92 4 24 0 0 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 11,721 6,884 4,649 3,513 97 0 0 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 3 0 0 0 0 0 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 3,152 3,574 3,422 3,066 3,025 3,203 2,920
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 7,540 9,822 12,735 12,699 13,748 16,412 14,440 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 36,606 31,185 29,650 32,178 27,795 24,852 28,346 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 57,301 66,731 32,063 66,194 55,163 50,396 60,797 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 43 1 0 2 4 3 3

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 3,827 5,473 11,091 9,215 10,448 19,054 8,284 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0 1 146 109 556 455 1,151 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 10 12 369 23 0 0 97 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 1,143 2,472 2,931 1,860 2,371 5,694 6,334
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 442 336 423 688 534 527 775 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 57 76 53 73 91 86 95 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 3 0 0 0 957 0 0 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 8,521 5,235 3,894 6,114 4,555 5,054 4,451

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 998 42 51 61 146 101 192 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 4,797 3,771 7,176 7,754 39,287 48,393 62,029 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 17 25 144 15 23 14 19 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 0 0 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 6,741,638 6,711,397 6,749,497 6,234,711 3,541,589 2,910,787 2,864,175 .االجمالي
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'01 Live animals. 12.42 14.57 24.00 13.93 0.42 1.66 0.25 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 6.74 6.69 25.61 15.79 3.30 0.00 9.98 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.76 1.38 0.54 0.71 0.66 0.46 0.35 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 71.30 75.26 71.61 75.90 75.13 76.36 74.30
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 1.87 7.17 14.38 4.19 0.69 0.31 0.00 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.70 2.95 0.99 1.39 2.04 3.34 0.83 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 1.71 1.43 1.96 1.95 4.33 4.24 3.10 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 1.41 1.37 2.16 3.32 4.04 3.97 3.69 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 3.61 6.18 4.80 6.65 8.28 8.54 12.03 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 16.01 99.08 95.83 27.95 1.83 7.63 6.69 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 9.54 0.95 0.96 1.54 2.94 11.63 36.63 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 1.33 1.68 1.88 3.03 3.17 1.79 0.92 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 1.22 1.78 1.14 1.08 1.16 0.80 0.72 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 17.24 23.58 19.60 14.58 2.49 6.50 7.65 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 11.77 9.43 9.58 5.32 9.15 19.16 18.33
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 6.73 10.20 8.37 9.92 9.71 9.79 9.37 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 21.85 28.04 33.63 33.79 28.63 35.16 35.58 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 11.17 36.83 40.03 34.33 17.93 20.72 30.13 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 38.18 29.01 30.42 26.91 26.91 22.42 19.96 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 5.80 9.40 9.41 10.18 9.64 11.00 6.83 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 59.18 60.16 50.42 47.78 45.52 40.53 35.88 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 37.59 46.69 47.07 29.16 36.40 21.46 21.55 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 3.77 12.80 4.86 5.68 6.87 5.18 3.28 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 2.86 39.81 33.87 17.13 25.81 37.39 23.48 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 1.04 1.07 3.76 8.12 5.95 4.63 3.83 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.19 0.32 0.23 0.34 0.37 0.43 0.30 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4.54 4.25 1.15 1.56 2.51 3.34 3.08 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 1.67 5.60 2.75 2.78 4.42 3.26 6.16
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 10.25 9.37 4.93 5.09 12.57 5.69 5.42 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 20.30 18.33 13.01 18.69 13.44 13.90 13.79 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 1.04 4.73 0.84 1.79 1.27 3.76 2.59 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 28.53 41.03 32.46 35.33 35.52 41.33 36.88
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 8.23 10.77 11.19 8.59 6.50 8.38 7.45 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 74.63 53.52 11.65 12.02 13.54 15.99 19.45

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 52.72 43.30 40.23 54.90 42.44 32.22 50.27 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 100.00 84.38 80.20 87.42 31.35 99.96 96.58
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 3.02 0.21 8.97 27.77 24.28 28.95 4.98 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 7.87 8.80 12.68 7.97 22.38 17.99 17.96 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 11.21 11.76 12.73 17.62 18.05 19.24 14.42 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.39 0.25 0.98 1.55 2.21 1.58 1.78 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 3.57 2.89 0.69 0.66 0.61 0.52 0.21 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.19 0.11 0.24 0.70 0.99 1.68 0.89
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 7.35 6.64 7.34 9.34 9.27 8.18 4.93 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 1.45 0.83 1.50 0.64 0.37 0.71 0.86
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 25.01 29.81 31.47 6.79 0.17 9.06 2.82 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 12.86 24.54 15.84 10.74 9.48 7.80 8.28 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 11.15 20.79 17.16 3.68 21.23 15.15 4.24
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 5.36 18.18 0.00 1.92 0.65 0.00 0.00 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 3.46 1.51 0.33 1.22 3.61 2.20 3.27 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 7.77 18.68 23.05 14.19 25.84 24.66 24.95 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.00 0.00 0.95 0.00 6.06 17.06 0.54 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 15.09 20.40 16.32 16.65 18.89 24.23 24.17 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 5.66 4.74 7.72 11.11 2.08 3.47 5.41 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 1.37 46.42 32.73 39.15 11.18 15.15 9.87
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.96 1.88 1.80 2.58 5.09 1.42 1.45 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 11.28 9.33 9.69 10.39 11.33 10.56 11.26 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 4.83 11.90 5.37 8.43 13.30 10.55 23.47 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.08 0.21 0.11 1.26 0.05 0.15 0.10 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.06 0.08 0.26 0.34 0.26 0.33 0.82 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.58 0.75 0.70 0.97 1.41 1.80 2.18 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 1.63 3.01 2.60 1.93 1.88 1.65 2.25 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.79 0.39 0.61 0.77 1.40 3.22 1.86 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.78 1.35 0.58 0.88 1.19 0.54 1.12 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 1.88 1.13 0.47 6.85 8.33 12.77 0.00
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 11.30 14.17 11.72 7.77 8.11 6.26 7.21 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 7.15 11.19 11.51 9.88 10.00 9.73 9.38 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 9.46 21.58 13.58 18.48 14.94 15.29 6.31 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 16.43 3.84 0.43 0.85 0.98 1.14 0.72

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 49.30 53.54 46.89 33.76 43.28 43.58 41.91 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 22.64 16.29 18.68 8.42 8.36 8.76 8.99 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 4.37 8.29 1.62 0.42 0.62 1.11 0.45 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.00 0.53 0.00 0.58 0.06 0.00 2.87 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 18.60 13.18 16.23 19.65 20.86 28.16 13.32 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 17.25 1.45 12.69 1.90 4.60 98.05 10.91 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 12.16 9.61 11.90 8.02 10.44 6.31 5.59 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 4.17 0.00 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.77 1.84 3.83 4.99 15.44 6.04 9.53
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 20.87 21.76 12.38 11.26 12.75 13.46 7.06 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 12.90 13.02 9.24 7.92 7.22 8.88 5.50 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 1.32 2.63 2.18 2.08 1.84 1.63 1.10 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.00 93.86 70.05 20.45 11.01 0.46 6.50

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 12.29 10.06 10.79 6.01 11.18 10.79 5.13 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.92 0.05 0.12 0.02 0.31 0.03 0.05 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.11 0.25 0.24 2.24 0.00 27.67 5.24 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 11.19 9.96 5.99 7.11 9.01 3.86 5.22
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.34 0.00 2.66 3.04 0.55 0.19 0.97 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 3.64 13.64 0.00 0.00 2.56 8.70 2.94 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.05 … … … 0.00 0.00 0.00 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 4.15 3.78 7.06 6.53 5.01 7.16 6.21

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.85 1.14 1.85 8.10 6.71 8.44 3.52 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 2.71 1.33 0.92 2.92 3.82 7.68 5.94 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 65.09 2.95 53.60 36.25 77.70 0.99 11.14 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … 0.00 … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 4.06 5.39 4.55 4.42 5.37 5.77 4.45 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Mauritania موريتانيا

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 390,402 568,972 400,441 572,979 559,613 607,749 671,545 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 0 0 58 553 749 285 204 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
1,944 5,736 14,424 17,852 36,845 25,399 34,670 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
41,244 41,575 48,771 84,225 106,925 99,555 144,469

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 1,685,851 1,668,734 1,635,744 1,132,098 826,001 750,279 815,389 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   0 0 0 0 0 1,534 8,526 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
0 0 0 0 0 227 262 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
511 935 526 388 278 371 975 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
0 0 0 0 0 8 69

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
0 0 0 0 0 70 10

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   0 0 0 0 0 173 24 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
0 0 0 0 0 7 0

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
0 0 0 0 0 1 35

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
330,593 317,429 352,872 322,171 296,360 235,858 312,088

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
7,452 20,426 9,681 9,543 4,956 1,293 1,136

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
0 0 0 0 0 0 0

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
0 0 0 0 0 0 0 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
0 0 0 0 0 0 0

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
0 0 0 0 0 0 0 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          0 0 0 0 0 0 0 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
0 0 0 0 0 130 30 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 0 0 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 2,457,997 2,623,807 2,462,517 2,139,809 1,831,727 1,722,939 1,989,432 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Mauritania موريتانيا

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0 0 0 0 0 9 0 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0 0 0 0 0 463 904 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 390,402 568,972 400,441 572,979 559,613 607,275 670,641 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0 0 0 0 0 2 0
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0 0 0 0 0 0 0 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0 0 0 0 0 0 0 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0 0 0 0 0 0 28 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0 0 58 553 749 202 12 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0 0 0 0 0 0 0 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0 0 0 0 0 0 0 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0 0 0 0 0 0 0 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0 0 0 0 0 2 0 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0 0 0 0 0 81 164 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0 0 0 0 0 0 0 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 1,944 5,736 14,424 17,852 36,845 25,399 34,670
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 7,216 5,477 5,624 8,099 3,284 5,069 4,889 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0 0 0 0 0 0 0 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0 0 0 0 0 0 0 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0 0 1 6 22 0 0 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0 0 0 0 0 0 0 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0 0 0 0 0 0 0 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0 3 17 6 0 0 0 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 34,028 36,095 43,129 76,114 103,619 94,472 139,580 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0 0 0 0 0 14 0 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 456 305 395 1,667 1,383 1,209 1,970 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1,577,561 1,323,312 1,572,740 1,070,779 744,387 709,904 813,419 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 107,834 345,117 62,609 59,652 80,231 39,166 0 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0 0 0 0 0 113 7,424
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0 0 0 0 0 0 0 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0 0 0 0 0 0 0 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0 0 0 0 0 69 1,072 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0 0 0 0 0 3 0
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0 0 0 0 0 22 0 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0 0 0 0 0 0 0

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0 0 0 0 0 0 0 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0 0 0 0 0 0 0 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0 0 0 0 0 1,327 30 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0 0 0 0 0 220 256 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0 0 0 0 0 7 6 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 511 935 526 388 278 371 975 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0 0 0 0 0 0 0
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0 0 0 0 0 8 69 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0 0 0 0 0 0 0 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0 0 0 0 0 9 6 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0 0 0 0 0 61 4
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 0 0 0 0 0 .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Mauritania موريتانيا

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0 0 0 0 0 0 0 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 0 0 0 0 0 0 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0 0 0 0 0 0 0 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0 0 0 0 0 0 0 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0 0 0 0 0 0 0 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0 0 0 0 0 0 0 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0 0 0 0 0 150 0 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0 0 0 0 0 0 0 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0 0 0 0 0 0 0 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0 0 0 0 0 11 24 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0 0 0 0 0 12 0 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0 0 0 0 0 7 0 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 0 0 0 0 0 0 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0 0 0 0 0 0 35 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0 0 0 0 0 0 0 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0 0 0 0 0 1 0 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 330,593 317,429 352,872 322,171 296,360 235,858 312,088

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 7,452 20,426 9,681 9,543 4,956 869 14 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0 0 0 0 0 48 1,120 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0 0 0 0 0 376 2 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0 0 0 0 0 0 0
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0 0 0 0 0 0 0 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0 0 0 0 0 0 0 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0 0 0 0 0 0 0 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0 0 0 0 0 0 0

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0 0 0 0 0 0 0 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0 0 0 0 0 0 0 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0 0 0 0 0 0 0
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0 0 0 0 0 0 0 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 0 0 0 0 0 0 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0 0 0 0 0 0 0

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0 0 0 0 0 0 0 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0 0 0 0 0 0 0 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 0 0 0 0 130 30 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 0 0 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 2,457,997 2,623,807 2,462,517 2,139,809 1,831,727 1,722,939 1,989,432 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Mauritania موريتانيا

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 73,214 79,216 92,361 86,302 116,960 86,165 98,042 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 171,651 240,028 216,478 221,015 255,143 175,015 209,461 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
39,095 48,950 51,613 46,763 48,318 47,565 56,945 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
71,422 84,600 78,290 84,917 110,530 105,765 122,429

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 729,262 845,724 861,945 818,251 661,694 491,172 688,628 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   66,438 121,666 132,615 127,427 115,295 95,391 100,539 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
66,333 203,136 112,536 103,837 80,252 64,501 61,927 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
1,597 1,130 2,895 1,915 1,775 1,730 2,070 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
11,606 15,338 11,928 11,030 5,435 5,381 4,601

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
17,851 20,151 22,420 22,018 21,074 15,192 16,095

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   39,391 42,822 43,810 55,180 51,123 64,952 67,122 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
4,025 4,438 5,998 8,447 6,421 9,643 8,609

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
12,739 21,709 15,439 16,850 15,384 16,672 16,783

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
99 160 128 203 162 158 146

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
174,231 154,788 168,216 248,726 203,796 118,248 140,584

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
662,777 693,048 831,341 659,316 597,661 414,992 433,850

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
282,339 325,579 1,297,478 1,099,889 1,343,763 516,656 1,454,928 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
16,010 17,990 15,731 19,327 59,336 43,468 13,396

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
18 182 273 549 247 62 1,566 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          12,499 49,774 15,151 8,797 8,914 9,618 24,319 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
108 193 1,848 1,002 154 22 378 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 0 0 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 2,452,705 2,970,622 3,978,494 3,641,761 3,703,437 2,282,368 3,522,418 .االجمالي
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Mauritania موريتانيا

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 159 220 239 255 48 164 113 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 10,963 11,945 16,709 13,517 19,796 19,096 19,313 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 13 51 47 72 46 72 56 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 62,067 67,000 75,366 72,458 96,554 66,832 78,560
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 12 0 0 0 516 1 0 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 128 87 75 16 62 85 7 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 15,839 19,790 20,736 22,098 26,878 23,619 43,634 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 3,264 4,189 4,389 6,421 13,074 6,838 9,449 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 12,199 14,173 16,361 18,348 15,599 20,186 18,995 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 130,827 193,111 167,477 170,468 195,996 120,538 135,187 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 9,059 8,381 7,036 3,404 3,321 3,492 1,983 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 114 116 117 53 53 39 134 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 6 22 8 48 18 20 5 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 215 159 279 159 142 198 67 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 39,095 48,950 51,613 46,763 48,318 47,565 56,945
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 654 688 946 1,431 1,026 1,361 1,132 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 25,130 22,396 20,875 15,091 31,868 37,524 59,200 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 323 378 296 568 763 1,178 1,276 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 5,299 9,415 14,590 19,596 24,101 21,020 14,719 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 2,895 3,420 3,410 4,745 5,929 6,471 5,029 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 5,579 5,933 7,905 7,126 7,424 5,847 7,007 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 2,769 3,913 4,320 3,749 4,134 3,690 3,648 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 3,480 11,945 3,269 6,566 10,501 4,424 8,412 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 25,293 26,512 22,679 26,045 24,784 24,250 22,006 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 44,725 54,435 60,403 67,395 69,574 48,000 44,610 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0 798 83 30 0 13 7 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 684,537 790,491 801,459 750,826 592,120 443,159 644,011 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 14,524 34,886 39,306 28,556 37,450 18,508 24,336
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 1,660 1,817 2,295 1,235 5,151 2,747 3,444 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 14,542 17,632 18,048 32,439 27,804 25,878 29,945 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 16,933 36,210 39,516 34,107 10,519 15,705 11,515 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 2,047 2,666 3,186 2,908 4,217 2,995 2,416
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 2,066 2,102 2,410 2,574 1,958 2,378 2,167 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 3,849 7,787 8,868 9,979 14,425 14,417 12,021

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 917 2,200 2,043 1,568 1,250 1,598 1,349 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 7,682 13,086 12,164 9,260 3,978 5,309 5,153
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 46 162 181 226 17 6 4 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 2,172 3,118 4,598 4,575 8,526 5,850 8,189 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 32,730 46,712 48,150 38,839 45,229 45,246 39,212 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 33,603 156,424 64,386 64,998 35,023 19,255 22,715 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0 0 1,743 16 0 5 7 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 1,593 1,130 1,152 1,887 1,775 1,725 2,063
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 4 0 0 12 0 0 0 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 11,009 14,942 11,179 10,198 5,109 5,027 4,303 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 6 28 9 13 5 0 0 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 591 368 740 819 321 354 298
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 1 23 3 6 18 0 4 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 14,964 18,045 20,681 18,941 18,596 12,698 12,756 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 2,886 2,083 1,736 3,071 2,460 2,494 3,335
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 2 1 0 17 16 32 0 .الحرير
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Total  imports commodities إجمالي الواردات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Mauritania موريتانيا

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 13 97 276 240 44 54 18 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 12,410 10,100 9,874 16,760 14,925 19,680 17,820 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 66 345 835 1,587 336 193 82 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 248 273 451 351 307 231 174 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 647 338 825 478 382 574 499 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 1,141 1,577 1,407 1,083 905 1,643 591
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 2,727 3,228 4,096 4,575 5,830 4,403 4,657 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 397 518 784 1,289 2,946 5,199 6,289 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 71 615 115 65 204 283 56 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 29 14 4 48 41 7 6 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 811 1,824 3,191 2,074 1,482 2,454 2,470 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 8,425 7,616 8,443 13,502 7,656 9,701 11,101 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 12,404 16,276 13,509 13,111 16,049 20,498 23,359 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 3,652 4,144 5,369 8,176 6,095 9,560 8,448 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 230 143 486 156 243 27 82 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 17 27 15 0 0 6 23
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 126 124 128 115 83 50 56 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 2,405 8,825 1,858 1,568 797 647 1,629 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 8,619 11,138 10,388 12,337 12,126 12,546 12,516 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 1,715 1,746 3,193 2,945 2,461 3,479 2,638 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 99 160 128 203 162 158 146

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 46,990 51,639 46,622 64,112 52,141 46,839 51,957 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 114,502 82,161 100,480 91,435 117,306 58,308 72,237 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 227 341 370 1,033 13,341 1,118 222 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 5 1 12 20 19 5 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 1,672 2,003 1,906 1,615 3,194 3,497 6,014 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0 18 12 34 28 0 0 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 794 994 725 1,010 799 879 1,130 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 6 25 1 0 0 0 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 33 0 18 29 0 2 2 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 8,202 14,639 16,585 86,537 14,326 5,186 7,782
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 1,811 2,982 1,472 2,908 2,641 2,400 1,235 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 533,177 572,252 716,868 437,088 473,098 322,852 306,395 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 129,600 120,796 114,473 222,228 124,563 92,140 127,455 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 22,208 37,526 24,483 57,031 16,912 9,776 9,678

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 173,090 249,337 234,752 207,222 151,043 108,426 152,869 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 2,468 7,306 35,253 37,867 71,329 76,747 45,054 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 84,573 31,410 1,002,990 797,769 1,104,479 321,707 1,247,327 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 15,956 17,718 15,716 19,301 59,332 43,382 13,362
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 53 36 14 20 4 86 33 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 1 236 1 6 0 0 1 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 18 182 273 549 247 62 1,566 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 11,576 48,327 13,463 7,620 6,013 6,450 19,906

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 435 1,088 1,017 702 1,524 819 1,102 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 488 359 671 475 1,377 2,349 3,311 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 108 193 1,848 1,002 154 22 378 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 0 0 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 2,452,705 2,970,622 3,978,494 3,641,761 3,703,437 2,282,368 3,522,418 .االجمالي
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'01 Live animals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.041 0.065 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 35.114 37.949 29.896 50.299 58.630 63.614 56.591 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.000 0.000 0.005 0.054 0.083 0.022 0.001 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.095 0.179 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.141 0.407 1.086 1.360 3.479 2.815 3.406
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 1.212 0.739 0.922 1.533 0.700 1.115 0.929 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.004 0.000 0.000 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 4.190 3.317 4.699 9.871 14.266 12.816 16.087 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.062 0.043 0.063 0.303 0.302 0.290 0.403 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 71.028 53.062 49.829 35.335 31.968 31.616 33.395 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.248 0.919 0.165 0.156 0.241 0.131 0.000 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.579
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.156 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.079 0.001 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.004 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.114 0.211 0.107 0.101 0.087 0.114 0.253 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.005 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.001
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.065 0.000 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 5.802 4.597 4.928 4.290 3.810 2.984 4.105

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.093 0.349 0.153 0.169 0.116 0.024 0.000 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.033 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 0.000 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.057 0.010 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 5 4 5 6 5 6 5 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Mauritania موريتانيا

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.476 0.746 0.469 0.570 0.573 0.596 0.617 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.002 0.008 0.018 0.016 0.034 0.025 0.035
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.020 0.016 0.016 0.019 0.007 0.011 0.010 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.057 0.066 0.072 0.110 0.135 0.112 0.161 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002 0.002 0.003 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.779 0.939 0.695 0.355 0.277 0.255 0.316 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.004 0.019 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.002 0.005 0.002 0.001 0.001 0.001 0.003 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الحرير
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Mauritania موريتانيا

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.091 0.102 0.086 0.057 0.042 0.032 0.050

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.001 0.007 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.015 0.021 0.016 0.012 0.010 0.009 0.011 .االجمالي
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
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Mauritania موريتانيا
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رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0 0 0 0 0 9 0 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0 0 0 0 0 0 0 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 3,719 3,947 1,933 2,923 1,346 2,717 1,314 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0 0 0 0 0 2 0
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0 0 0 0 0 0 0 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0 0 0 0 0 0 0 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0 0 0 0 0 0 28 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0 0 0 550 201 197 0 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0 0 0 0 0 0 0 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0 0 0 0 0 0 0 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0 0 0 0 0 0 0 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0 0 0 0 0 2 0 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0 0 0 0 0 0 0 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 0 0 0 0 0 0 0 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 180 58 221 561 2,829 604 135
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 13 20 4 163 82 2 67 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0 0 0 0 0 0 0 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0 0 0 0 0 0 0 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0 0 0 0 0 0 0 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0 0 0 0 0 0 0 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0 0 0 0 0 0 0 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0 2 0 0 0 0 0 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 482 1,100 313 3,505 10,626 5,027 3,291 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0 0 0 0 0 14 0 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 1 1 0 105 0 2 0 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0 0 1 0 7,117 0 0 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4 72,499 61,509 58,639 1 0 0 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0 0 0 0 0 35 0
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0 0 0 0 0 0 0 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0 0 0 0 0 0 0 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0 0 0 0 0 0 0 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0 0 0 0 0 0 0
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0 0 0 0 0 0 0 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0 0 0 0 0 0 0

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0 0 0 0 0 0 0 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0 0 0 0 0 0 0 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0 0 0 0 0 0 1 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0 0 0 0 0 1 0 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 5 5 11 3 2 0 0 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0 0 0 0 0 0 0
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0 0 0 0 0 0 67 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0 0 0 0 0 0 0 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0 0 0 0 0 0 0 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0 0 0 0 0 0 1
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0 0 0 0 0 0 0 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0 0 0 0 0 0 0 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0 0 0 0 0 0 0 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0 0 0 0 0 0 0 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0 0 0 0 0 0 0 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0 0 0 0 0 0 0 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0 0 0 0 0 0 0 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0 0 0 0 0 150 0 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0 0 0 0 0 0 0 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0 0 0 0 0 0 0 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0 0 0 0 0 0 1 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0 0 0 0 0 0 0 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0 0 0 0 0 7 0 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 0 0 0 0 0 0 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0 0 0 0 0 0 35 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0 0 0 0 0 0 0 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0 0 0 0 0 0 0 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0 0 0 0 0 8,818 5,644

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0 6 0 2 0 0 0 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0 0 0 0 0 0 0 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0 0 0 0 0 0 0
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0 0 0 0 0 0 0 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0 0 0 0 0 0 0 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0 0 0 0 0 0 0 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0 0 0 0 0 0 0

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0 0 0 0 0 0 0 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0 0 0 0 0 0 0 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0 0 0 0 0 0 0
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0 0 0 0 0 0 0 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 0 0 0 0 0 0 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0 0 0 0 0 0 0

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0 0 0 0 0 0 0 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0 0 0 0 0 0 0 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 0 0 0 0 14 4 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 0 0 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 4,404 77,638 63,992 66,451 22,204 17,601 10,588 .االجمالي
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Mauritania موريتانيا

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 136 189 226 182 38 144 4 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 29 2 38 31 112 112 154 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0 0 0 9 1 5 2 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 4,532 5,868 9,160 10,001 10,864 6,415 6,725
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 6 0 0 0 0 0 0 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 3 19 11 16 19 24 2 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 5,641 5,713 7,724 9,439 9,897 10,741 17,626 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 1,476 2,414 2,197 3,389 7,837 4,254 4,586 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 78 20 122 35 11 2 55 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 407 2,092 1,846 761 171 162 511 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 4,629 2,172 204 2,261 1,502 1,047 344 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 54 18 13 16 32 4 11 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0 6 0 0 8 16 0 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 30 3 28 10 0 5 0 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 1,379 1,278 1,298 1,518 2,099 1,997 1,946
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 624 575 831 1,083 843 1,232 1,011 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 1,095 225 566 633 908 1,172 16,626 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 7 15 73 12 37 31 254 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 1,727 3,247 5,103 7,423 9,315 9,039 8,372 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 806 956 461 1,259 1,595 1,559 1,951 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 727 999 1,901 1,723 1,812 1,319 1,629 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 93 3,075 3,649 3,159 2,728 2,669 2,249 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 899 3,595 1,348 2,260 2,257 1,430 1,491 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 49 133 0 138 264 767 1,852 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 4,219 2,654 5,505 12,538 12,255 15,149 21,153 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0 0 0 0 0 0 0 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 602,174 674,779 714,564 659,266 433,223 243,975 296,602 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 1,949 2,241 1,882 2,260 2,043 2,108 1,657
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 27 94 106 90 44 49 133 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 1,193 2,139 2,630 5,079 2,949 1,650 1,896 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 597 226 2,143 27 19 2,685 6 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 483 796 831 1,260 1,335 1,518 985
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 248 333 325 369 469 303 460 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 152 208 112 216 122 195 146

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 190 538 1,282 381 488 796 247 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 1,962 3,175 4,001 4,938 1,521 2,594 2,429
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0 0 66 2 0 0 2 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 192 255 92 633 1,833 1,167 1,019 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 9,606 9,074 10,917 12,291 19,052 18,723 14,254 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 720 793 1,093 1,847 1,586 731 2,294 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0 0 0 0 0 0 0 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 75 135 127 222 211 40 151
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 3 0 0 12 0 0 0 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 794 570 358 1,215 760 812 426 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 3 4 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 296 143 430 545 129 151 132
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0 0 0 0 0 0 0 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 5,663 6,221 6,880 7,297 6,805 4,729 4,559 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 796 623 927 821 719 714 620
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 1 0 0 7 0 0 0 .الحرير
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Mauritania موريتانيا

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 0 0 4 0 0 0 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 86 49 182 82 78 103 124 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 8 16 0 2 20 20 7 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 28 2 30 47 22 10 0 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 11 20 61 29 36 59 0 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 215 226 104 5 9 21 34
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 1,823 2,242 2,629 2,406 3,715 3,036 3,133 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 69 44 36 24 26 31 255 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 1 577 12 0 0 8 0 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0 0 0 0 0 1 0 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 144 187 455 212 126 167 140 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 674 1,180 1,846 2,032 1,401 1,537 1,276 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 2,774 4,756 3,321 1,893 2,748 2,568 2,165 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 380 556 491 513 894 1,046 779 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 27 5 8 5 1 1 0 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 0 0 0 0 0 0
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 0 0 0 0 0 0 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 76 164 130 168 31 100 213 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 652 589 551 569 221 382 295 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 118 198 591 675 319 350 211 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 1 0 4 16 0 0 9

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 819 935 596 1,206 988 1,500 619 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 3,759 4,668 9,729 7,014 36,178 10,626 6,138 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 13 16 43 6 12,125 7 48 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 267 305 234 278 229 107 1,357 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 23 6 5 22 28 32 46 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 0 0 0 0 0 0 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 33 0 0 0 0 0 0 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 369 1,139 1,808 2,409 4,403 223 142
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 135 211 134 145 203 10 106 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 13,847 18,028 38,166 19,952 82,684 15,463 11,525 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 5,925 5,847 6,649 16,446 14,535 12,131 11,759 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 22 103 890 447 783 1,412 234

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 22,436 30,096 33,493 14,719 12,638 4,878 5,033 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0 0 1 12,718 39,265 22,637 432 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 58 0 14 0 208,547 354 3,772 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 1,807 1,730 6,351 1,635 32,029 17,315 866
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0 8 0 0 1 8 14 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0 0 0 0 0 0 0 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 0 175 53 60 0 0 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 718 1,699 2,971 812 2,249 1,033 6,301

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 58 102 137 72 160 151 49 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 28 19 43 49 783 959 1,347 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 0 10 20 0 4 0 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 0 0 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 713,174 813,338 902,970 843,359 995,448 440,525 475,001 .االجمالي

294



Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Mauritania موريتانيا

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. … … … … … 100.00 … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. … … … … … 0.00 0.00 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.95 0.69 0.48 0.51 0.24 0.45 0.20 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. … … … … … 100.00 …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. … … … … … … … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. … … … … … … … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. … … … … … … 100.00 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. … … 0.00 99.46 26.84 97.52 0.00 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. … … … … … … … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. … … … … … … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. … … … … … … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. … … … … … 100.00 … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. … … … … … 0.00 0.00 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. … … … … … … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 9.26 1.01 1.53 3.14 7.68 2.38 0.39
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.18 0.37 0.07 2.01 2.50 0.04 1.37 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. … … … … … … … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. … … … … … … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. … … 0.00 0.00 0.00 … … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. … … … … … … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. … … … … … … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. … 66.67 0.00 0.00 … … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 1.42 3.05 0.73 4.60 10.25 5.32 2.36 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. … … … … … 100.00 … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.22 0.33 0.00 6.30 0.00 0.17 0.00 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.00 21.01 98.24 98.30 0.00 0.00 … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. … … … … … 30.97 0.00
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. … … … … … … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. … … … … … … … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. … … … … … 0.00 0.00 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. … … … … … 0.00 …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. … … … … … 0.00 … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. … … … … … … …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. … … … … … … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. … … … … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. … … … … … … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. … … … … … 0.00 3.33 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. … … … … … 0.45 0.00 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. … … … … … 0.00 0.00 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.98 0.53 2.09 0.77 0.72 0.00 0.00 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. … … … … … … …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. … … … … … 0.00 97.10 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. … … … … … … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. … … … … … … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. … … … … … 0.00 0.00 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. … … … … … 0.00 25.00
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. … … … … … … … .الحرير
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Mauritania موريتانيا

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. … … … … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. … … … … … … … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. … … … … … … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. … … … … … … … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. … … … … … … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. … … … … … … …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. … … … … … … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. … … … … … … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. … … … … … 100.00 … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. … … … … … … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. … … … … … … … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. … … … … … 0.00 4.17 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. … … … … … 0.00 … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. … … … … … 100.00 … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. … … … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. … … … … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. … … … … … … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. … … … … … … 100.00 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. … … … … … … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. … … … … … 0.00 … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.74 1.81

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. … … … … … 0.00 0.00 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. … … … … … 0.00 0.00 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. … … … … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. … … … … … … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. … … … … … … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. … … … … … … … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. … … … … … … … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. … … … … … … … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. … … … … … … …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. … … … … … … … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. … … … … … … … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. … … … … … … … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. … … … … … … …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. … … … … … … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. … … … … … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … … … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. … … … … … … …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. … … … … … … … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. … … … … … … … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. … … … … … 10.77 13.33 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.18 2.96 2.60 3.11 1.21 1.02 0.53 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Yemen اليمن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 266,588 227,901 241,037 238,704 143,038 108,176 125,168 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 153,931 139,614 132,539 145,609 122,100 44,644 98,633 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
10,656 10,860 7,028 13,190 8,467 3,239 8,540 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
103,530 75,621 65,609 86,829 39,309 20,199 17,117

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 6,132,309 6,330,268 6,448,818 1,349,595 1,310 158,857 869,326 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   33,413 39,694 34,999 36,985 13,382 1,631 415 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
12,570 7,617 4,738 5,516 2,292 13,063 16,748 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
18,229 14,734 20,677 20,279 10,956 11,284 10,474 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
183 257 63 114 31 36 21

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
6,383 3,138 3,211 3,881 967 962 1,045

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   5,875 2,558 1,480 2,516 991 125 246 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
1,983 1,012 1,311 391 156 2 2

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
1,393 1,876 1,074 1,988 3,265 32 392

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
5,829 7,602 16,430 17,287 1,671 539,542 426,980

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
57,567 45,861 52,635 65,242 8,319 37,600 72,589

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
55,053 65,541 48,785 78,178 49,296 4,612 15,378

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
70,931 80,455 41,910 345,467 102,897 7,826 12,677 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
6,847 7,444 2,703 2,585 605 114 29

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
0 0 0 100 0 ... ... .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          4,398 2 3,683 2,357 808 308 28 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
0 0 1,074 76 0 103 515 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 162 1,966 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 6,947,668 7,062,055 7,129,804 2,416,889 509,860 952,517 1,678,289 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Yemen اليمن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0 8 0 11 0 … ... .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 51 298 0 102 153 ... 183 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 233,166 196,860 200,988 191,270 117,437 100,889 110,342 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 33,020 30,261 39,024 45,670 24,740 7,199 14,624
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 351 474 1,025 1,651 708 88 19 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 1,000 1,345 1,821 1,503 959 ... ... الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 20,743 17,284 19,824 22,672 19,449 6,253 14,453 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 62,977 55,171 45,064 53,444 45,049 24,820 53,033 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 31,334 32,499 34,759 34,043 26,421 12,303 24,852 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 7,135 5,437 4,245 7,815 17,749 628 4,599 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 18,248 25,423 24,594 23,319 8,859 36 127 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 606 396 816 1,614 2,574 78 694 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 442 317 0 279 125 10 ... .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 11,446 1,742 1,416 920 915 516 875 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 10,656 10,860 7,028 13,190 8,467 3,239 8,540
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 9,992 15,771 7,747 12,598 10,263 8,351 5,623 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 18,538 5,061 4,985 15,183 2,096 550 1,264 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 268 597 110 108 32 9 ... .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 14,771 17,148 15,153 12,022 4,035 1,922 411 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 9,120 10,226 15,186 14,248 7,982 436 748 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 2,584 3,055 698 5,084 2,446 101 44 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 5,046 2,907 1,609 1,265 194 45 34 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 24,280 7,922 7,966 9,323 3,236 8,776 8,429 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 18,931 12,934 12,155 16,998 9,025 9 564 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 1,101 787 441 465 313 117 48 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1,749 4,024 50 33 0 284 208 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 6,129,459 6,325,457 6,448,327 1,349,097 997 158,456 869,070 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 545 778 612 495 18 24 30
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 188 986 35 81 31 362 1 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 3,464 3,461 5,565 3,936 801 62 25 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 36 14 0 223 66 3 ... .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 833 72 7 368 0 66 58
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 2,118 1,851 568 841 629 295 59 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 25,237 31,214 27,998 30,605 11,668 102 242

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 2 3 0 6 1 ... ... .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 0 0 0 0 ... ...
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 2 25 0 16 44 ... ... .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 988 1,290 214 414 124 717 ... .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 12,044 7,171 4,695 5,296 2,196 13,048 16,744 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 526 446 43 220 96 15 4 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 18,178 14,651 20,630 20,235 10,827 11,238 10,406 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 51 74 41 42 99 46 68
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 9 6 2 30 ... ... .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 137 186 55 99 25 26 16 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 8 27 0 0 0 ... ... .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 38 44 8 15 6 10 5
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 1,872 1,850 1,682 2,155 336 897 1,041 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 4,426 1,182 1,407 1,543 593 56 ... .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 85 106 122 183 38 9 4
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 12 0 0 12 5 ... ... .الحرير
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Yemen اليمن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 0 0 0 0 ... ... .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 2,695 879 506 425 24 ... ... . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 9 7 6 3 2 ... ... .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 446 40 84 228 71 ... ... .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 8 0 0 11 6 14 7 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 27 44 0 2 3 1 1
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 4 24 0 94 7 1 ... .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 251 182 0 600 108 ... 92 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 3 60 104 81 6 ... 1 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 85 57 76 22 2 ... ... .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 273 383 211 251 68 9 15 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 670 452 153 459 195 77 81 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 1,392 430 340 328 494 23 49 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 1,805 1,011 1,299 387 151 2 1 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 178 0 0 4 3 ... 1 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 0 0 0 0 ... ...
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 1 12 0 2 ... ... .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 649 1,404 686 1,049 1,466 4 382 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 581 424 382 889 1,789 2 9 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 163 48 6 50 10 26 1 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 5,829 7,602 16,430 17,287 1,671 539,542 426,980

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 40,346 30,264 46,500 53,439 1,272 715 16,367 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 13,722 11,921 1,189 8,939 5,294 303 232 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 1,683 1,207 1,025 1,674 294 22,267 27,043 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 16 0 0 0 0 1 ... .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 82 144 108 152 61 9,063 15,830 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 5 4 75 48 0 5,209 12,906 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 5 95 0 0 0 23 136 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 6 11 0 0 0 16 ... .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 0 0 123 ... 54 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 1,627 1,623 3,554 966 1,258 1 17
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 75 592 184 24 17 2 4 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 36,258 52,999 33,126 61,017 20,080 978 874 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 18,795 12,542 15,659 17,161 29,216 3,634 14,504 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 213 877 191 513 197 2 1

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 47,424 57,970 11,752 271,123 87,213 175 60 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 16,602 6,738 27,876 71,196 15,487 25 27 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 6,692 14,870 2,091 2,635 0 7,624 12,589 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 6,808 7,281 2,703 2,573 431 63 28
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 36 163 0 5 174 51 1 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 3 0 0 7 0 ... ... .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 0 0 100 0 ... ... . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 3,147 2 3,338 1,923 645 184 28

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 76 0 35 11 2 3 ... .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 1,175 0 310 423 161 121 ... .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 0 1,074 76 0 103 515 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 162 1,966 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 6,947,668 7,062,055 7,129,804 2,416,889 509,860 952,517 1,678,289 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Yemen اليمن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 440,936 588,079 635,585 710,293 418,434 315,171 275,710 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 1,510,713 2,030,607 1,782,384 2,074,765 1,541,347 1,131,997 1,218,571 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
196,289 254,330 243,815 361,573 225,105 160,009 198,657 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
1,022,770 1,132,954 1,172,726 1,653,208 863,067 987,122 943,335

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 3,101,874 3,143,535 4,431,099 350,233 711,406 562,197 339,316 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   490,099 648,966 704,169 834,431 377,119 555,312 515,613 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
303,340 393,145 475,166 541,540 249,320 333,051 329,666 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
4,195 7,329 7,539 11,867 6,088 19,199 19,042 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
111,045 142,072 176,619 293,849 91,780 119,527 118,738

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
558,861 184,133 183,493 356,823 106,018 138,889 164,091

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   113,149 193,954 216,748 307,404 148,544 632,487 632,918 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
26,006 47,059 47,790 60,335 36,282 113,402 116,060

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
57,830 103,137 122,740 147,008 49,975 141,513 131,358

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
2,296 54,198 46,308 200,903 144,557 9,596 6,309

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
494,579 601,736 751,220 1,216,418 411,392 535,689 609,458

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
771,195 727,149 983,353 1,440,687 416,390 479,449 511,867

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
727,798 937,977 1,126,628 1,169,486 663,802 408,997 327,607 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
58,228 68,877 74,887 181,223 35,454 50,695 54,524

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
22 52 156 18,066 19,758 263 242 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          42,241 275 90,488 111,272 56,970 124,420 112,660 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
126 0 16 197 14 2 2 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 10,028 19,920 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 10,033,592 11,259,564 13,272,929 12,041,581 6,572,822 6,829,015 6,645,664 .االجمالي
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'01 Live animals. 46,568 56,201 55,322 28,315 35,971 5,150 25,752 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 173,098 215,906 255,473 256,274 122,580 124,632 113,369 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 1,651 3,564 3,689 3,201 9,208 3,961 329 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 219,604 312,397 321,078 422,482 250,648 181,426 136,229
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 15 11 23 21 27 2 31 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 241 2,000 1,395 2,098 2,037 18 18 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 31,398 40,734 48,938 108,392 43,403 43,944 57,165 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 33,856 33,938 39,692 45,429 42,243 39,171 30,084 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 51,748 64,581 62,458 81,983 54,255 66,089 72,067 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 1,358,439 1,831,497 1,565,609 1,764,413 1,266,890 872,798 983,871 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 14,694 28,538 29,309 30,638 111,101 86,346 59,139 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 19,173 27,670 33,249 40,149 20,820 21,934 15,024 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 918 1,269 1,435 1,295 480 1,266 790 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 246 380 299 368 118 431 413 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 196,289 254,330 243,815 361,573 225,105 160,009 198,657
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 12,793 19,047 30,605 30,603 16,310 42,597 27,508 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 548,885 501,293 400,814 650,274 253,147 379,966 398,151 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 11,385 17,794 20,354 23,190 16,120 22,844 21,218 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 94,099 127,302 156,132 179,020 140,845 161,761 145,467 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 87,843 144,978 187,080 199,223 149,615 108,750 94,722 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 48,327 66,103 71,660 132,314 62,455 86,584 82,037 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 65,221 91,934 98,032 93,597 62,316 36,016 36,869 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 101,350 99,220 137,971 251,273 109,547 108,191 94,155 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 52,867 65,283 70,078 93,714 52,712 40,413 43,208 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 39,434 87,738 76,732 90,713 63,700 131,180 37,316 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 961 708 1,740 486 27 1,285 643 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 3,061,479 3,055,089 4,352,627 259,034 647,679 429,732 301,357 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 20,920 36,863 34,910 49,334 23,081 14,685 14,011
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 22,449 32,625 36,974 32,714 12,138 26,519 27,781 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 246,791 345,565 354,375 435,262 213,934 291,101 276,158 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 14,919 36,298 44,643 50,964 11,396 27,344 22,581 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 21,856 27,276 28,619 33,340 13,920 21,017 25,003
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 36,786 53,353 66,172 59,520 28,625 42,142 41,532 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 48,684 64,992 64,229 70,410 40,722 70,143 55,459

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 4,872 7,802 7,536 9,921 5,370 12,140 12,484 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 1,906 3,206 3,582 3,025 1,311 1,544 873
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 1,550 1,791 3,294 2,693 932 1,981 2,214 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 69,366 39,195 59,835 87,248 25,690 46,696 37,517 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 249,281 315,169 374,287 423,566 207,915 243,555 263,838 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 54,059 77,976 100,879 117,974 41,405 89,496 65,828 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 347 345 548 453 224 293 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 3,848 6,984 6,991 11,399 5,857 19,184 18,722
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 0 15 7 15 27 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 110,714 141,686 176,257 293,379 91,498 118,770 118,403 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 81 45 78 114 102 288 154 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 250 341 284 356 180 469 181
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 778 1,091 1,044 631 795 866 3,796 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 193,039 163,361 172,666 185,224 96,623 134,425 123,912 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 365,044 19,681 9,783 170,968 8,600 3,598 36,383
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 174 103 88 124 154 132 79 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 102 1,736 1,571 1,311 647 186 332 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 74 438 361 101 89 13,649 11,370 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 348 238 133 121 78 214 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 33,760 54,094 59,318 75,821 30,620 132,958 116,675 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 7,059 8,212 8,093 7,704 7,243 56,571 70,531 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 5,581 5,535 6,898 6,139 4,144 11,202 10,907
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 5,052 9,676 13,441 12,065 5,817 16,511 14,083 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 593 1,243 2,054 1,243 457 19,087 17,794 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 1,944 4,363 4,099 13,886 2,169 7,148 9,666 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 207 177 171 202 161 33,534 31,505 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 3,533 5,524 4,767 6,900 3,965 184,046 174,535 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 38,233 77,051 85,150 132,589 60,972 103,058 130,735 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 16,489 25,564 30,604 49,198 32,028 54,405 44,492 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 25,348 45,918 46,018 56,535 35,479 107,973 110,451 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 129 189 237 2,800 77 2,878 3,064 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 312 419 818 231 249 845 1,065
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 217 533 717 769 477 1,706 1,480 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 8,951 13,884 18,678 26,620 7,075 20,058 20,469 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 33,369 61,774 77,167 93,693 29,569 76,229 70,177 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 15,510 27,479 26,895 26,695 13,331 45,226 40,712 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 2,296 54,198 46,308 200,903 144,557 9,596 6,309

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 234,914 363,571 436,728 813,608 272,695 307,131 420,407 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 177,274 151,692 204,281 295,646 94,575 119,725 86,360 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 11,136 12,490 11,875 3,082 1,851 6,262 2,689 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 231 334 111 207 912 559 503 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 34,414 45,580 59,688 63,264 23,679 34,788 33,281 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0 15 12 1 113 7 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 44 148 226 309 13 564 281 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 173 251 381 482 79 375 322 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 1 65 101 15 4 880 265 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 28,226 15,477 22,558 22,285 11,307 26,424 27,502
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 8,166 12,113 15,259 17,519 6,164 38,981 37,841 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 468,308 408,760 573,369 796,079 194,128 215,422 232,108 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 302,887 318,389 409,984 644,608 222,262 264,027 279,759 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 947 1,311 15,277 5,274 1,545 37 114

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 631,620 897,894 1,052,929 1,107,768 659,260 408,868 327,197 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 35,240 24,285 56,294 49,343 2,543 42 95 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 59,991 14,487 2,128 7,101 454 50 201 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 55,927 65,685 70,522 177,016 34,630 45,764 50,318
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 2,280 3,150 4,308 4,164 819 4,806 4,079 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 21 42 57 43 5 125 127 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 22 52 156 18,066 19,758 263 242 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 27,968 275 38,261 55,032 15,934 30,522 32,324

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 6,610 0 7,180 7,529 4,503 14,725 23,862 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 7,663 0 45,047 48,711 36,533 79,173 56,474 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 126 0 16 197 14 2 2 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 10,028 19,920 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 10,033,592 11,259,564 13,272,929 12,041,581 6,572,822 6,829,015 6,645,664 .االجمالي
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'01 Live animals. 0.000 0.001 0.000 0.004 0.000 … ... .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.001 0.006 0.000 0.007 0.047 ... 0.016 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 7.420 4.878 5.183 14.866 44.202 19.116 11.037 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 1.062 0.907 1.175 4.078 10.913 1.522 1.684
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.111 0.124 0.304 1.384 2.687 0.167 0.020 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.123 0.133 0.214 0.523 1.659 ... ... الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.970 0.619 0.742 2.720 12.009 1.870 2.426 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 2.053 1.433 1.254 4.579 18.013 4.953 5.680 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 2.201 1.862 1.988 4.956 19.722 5.411 5.592 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.157 0.122 0.106 0.498 5.314 0.101 0.433 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 2.562 3.199 3.632 9.630 17.601 0.037 0.072 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.022 0.012 0.025 0.147 0.990 0.015 0.078 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.204 0.116 0.000 0.263 0.353 0.021 ... .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 39.374 4.453 3.276 7.118 44.299 12.490 11.142 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.273 0.286 0.183 0.889 2.872 0.649 0.995
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.594 0.791 0.439 2.112 7.856 3.322 1.267 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 1.304 0.257 0.235 2.110 1.435 0.210 0.304 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.019 0.030 0.006 0.019 0.026 0.004 ... .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.726 0.669 0.668 1.609 2.507 0.588 0.068 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.419 0.398 0.673 1.879 5.048 0.142 0.137 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.132 0.122 0.031 0.688 1.554 0.032 0.007 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.127 0.064 0.039 0.090 0.065 0.008 0.003 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 1.058 0.270 0.300 1.070 1.601 2.154 1.152 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 1.281 0.659 0.740 3.166 7.470 0.004 0.140 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.053 0.042 0.024 0.075 0.245 0.051 0.012 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.028 0.060 0.001 0.001 0.000 0.023 0.010 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 4.992 6.259 5.857 3.114 0.011 0.960 3.219 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.010 0.016 0.011 0.026 0.005 0.004 0.003
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.001 0.006 0.000 0.001 0.003 0.016 0.000 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.020 0.014 0.027 0.064 0.062 0.003 0.001 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.001 0.001 0.000 0.022 0.032 0.001 ... .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.028 0.002 0.000 0.034 0.000 0.016 0.008
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.056 0.041 0.014 0.061 0.217 0.052 0.006 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 1.253 1.297 1.254 4.150 7.506 0.035 0.045

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 ... ... .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ...
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.003 0.000 0.006 0.089 ... ... .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.015 0.018 0.003 0.017 0.025 0.077 ... .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.058 0.032 0.020 0.070 0.139 0.429 0.303 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.008 0.006 0.001 0.007 0.016 0.001 0.000 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1.438 1.228 1.444 4.641 12.225 6.242 3.206 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.002 0.003 0.002 0.005 0.052 0.012 0.010
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.003 0.002 0.001 0.089 ... ... .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.003 0.004 0.001 0.006 0.008 0.004 0.001 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.009 0.030 0.000 0.000 0.000 ... ... .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.031 0.036 0.008 0.045 0.086 0.081 0.023
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.105 0.104 0.081 0.323 0.273 0.390 0.257 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.057 0.014 0.017 0.061 0.128 0.006 ... .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.004 0.004 0.006 0.027 0.030 0.004 0.001
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.008 0.000 0.000 0.027 0.057 ... ... .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ... .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.117 0.036 0.018 0.045 0.013 ... ... . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.006 0.004 0.003 0.005 0.019 ... ... .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.024 0.002 0.004 0.035 0.054 ... ... .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.001 0.000 0.000 0.002 0.005 0.007 0.002 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.003 0.004 0.000 0.001 0.005 0.001 0.000
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.001 0.004 0.000 0.045 0.017 0.001 ... .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.041 0.030 0.000 0.348 0.308 ... 0.076 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.006 0.010 0.023 0.009 ... 0.000 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.008 0.005 0.006 0.005 0.002 ... ... .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.004 0.004 0.002 0.009 0.011 0.001 0.001 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.008 0.005 0.002 0.017 0.036 0.007 0.004 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.071 0.018 0.015 0.044 0.316 0.007 0.008 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.045 0.021 0.028 0.025 0.047 0.000 0.000 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.069 0.000 0.000 0.004 0.014 ... 0.001 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ...
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.000 0.005 0.000 0.010 ... ... .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.035 0.074 0.038 0.179 1.174 0.002 0.082 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.032 0.022 0.020 0.147 1.364 0.001 0.002 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.006 0.002 0.000 0.005 0.005 0.007 0.000 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.036 0.041 0.079 0.204 0.077 12.349 6.657

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.179 0.192 0.254 0.837 0.107 0.036 0.447 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.103 0.092 0.010 0.222 0.623 0.019 0.008 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.026 0.020 0.014 0.068 0.062 2.681 1.958 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 ... .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.001 0.002 0.002 0.007 0.014 1.106 1.032 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.002 0.001 0.024 0.045 0.000 13.746 19.132 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.001 0.017 0.000 0.000 0.000 0.034 0.098 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.002 0.004 0.000 0.000 0.000 0.041 ... .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.247 ... 0.033 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.069 0.068 0.145 0.116 0.722 0.000 0.003
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.003 0.024 0.008 0.003 0.010 0.001 0.001 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.043 0.061 0.039 0.222 0.350 0.009 0.005 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.023 0.014 0.017 0.060 0.486 0.031 0.069 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.013 0.059 0.012 0.089 0.160 0.001 0.000

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.088 0.119 0.023 1.593 2.404 0.003 0.000 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.181 0.055 0.266 2.127 1.939 0.002 0.001 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.104 0.176 0.025 0.103 0.000 1.017 1.022 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.036 0.032 0.012 0.036 0.028 0.002 0.001
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.002 0.010 0.000 0.001 0.119 0.018 0.000 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.001 0.000 0.000 0.008 0.000 ... ... .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.000 0.000 0.000 0.053 0.000 ... ... . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.041 0.000 0.042 0.075 0.111 0.016 0.001

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.002 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 ... .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.103 0.000 0.024 0.106 0.133 0.051 ... .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.000 0.128 0.028 0.000 0.082 0.209 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.060 .آخر مكان في محددة غير السلع

Number of goods with a comparative advantage 12 8 9 19 24 14 15 عدد السلع ذات ميزة نسبية
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Yemen اليمن

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 … ... .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... 0.000 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 0.284 0.258 0.235 0.190 0.120 0.099 0.102 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 0.047 0.052 0.057 0.055 0.030 0.008 0.015
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0.005 0.007 0.014 0.019 0.008 0.001 0.000 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.006 0.008 0.010 0.007 0.005 ... ... الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 0.041 0.035 0.034 0.036 0.032 0.009 0.021 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 0.079 0.073 0.054 0.056 0.046 0.023 0.047 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 0.097 0.108 0.097 0.067 0.055 0.028 0.052 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.006 0.006 0.005 0.006 0.014 0.000 0.004 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 0.108 0.170 0.165 0.122 0.047 0.000 0.001 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.000 0.001 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 0.009 0.007 0.000 0.004 0.001 0.000 ... .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 1.347 0.213 0.155 0.080 0.086 0.047 0.077 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 0.012 0.016 0.009 0.012 0.008 0.003 0.009
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 0.028 0.047 0.022 0.029 0.023 0.018 0.012 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 0.054 0.014 0.011 0.026 0.004 0.001 0.003 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 ... .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 0.032 0.039 0.032 0.020 0.007 0.003 0.001 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 0.018 0.023 0.032 0.026 0.014 0.001 0.001 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 0.005 0.007 0.001 0.009 0.004 0.000 0.000 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.041 0.015 0.013 0.013 0.004 0.010 0.010 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 0.053 0.035 0.032 0.037 0.019 0.000 0.001 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 0.001 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 0.212 0.343 0.268 0.041 0.000 0.005 0.028 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 0.055 0.075 0.059 0.056 0.021 0.000 0.000

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ... .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ...
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ... .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 ... .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.002 0.003 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 0.065 0.074 0.078 0.064 0.036 0.033 0.029 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ... .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 ... ... .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 0.002 0.003 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.004 0.005 0.003 0.004 0.001 0.002 0.002 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 ... .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ... .الحرير
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Yemen اليمن

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ... .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.005 0.002 0.001 0.001 0.000 ... ... . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ... .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 ... ... .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 ... .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 0.003 0.002 0.000 0.006 0.001 ... 0.001 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 ... 0.000 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ... .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 ... 0.000 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ...
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ... .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 0.002 0.004 0.002 0.002 0.003 0.000 0.001 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.000 0.000 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 0.002 0.002 0.004 0.003 0.000 0.073 0.068

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 0.007 0.010 0.012 0.011 0.000 0.000 0.004 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 0.004 0.005 0.000 0.003 0.002 0.000 0.000 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.013 0.016 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.009 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.068 0.168 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 ... 0.000 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.003 0.004 0.007 0.002 0.002 0.000 0.000
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.002 0.003 0.002 0.003 0.001 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.001 0.004 0.001 0.002 0.001 0.000 0.000

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.004 0.007 0.001 0.021 0.007 0.000 0.000 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.009 0.004 0.016 0.038 0.007 0.000 0.000 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.007 0.017 0.002 0.002 0.000 0.008 0.016 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... ... .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 ... ... . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.002 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.005 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 ... .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.002 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 0.042 0.056 0.047 0.013 0.003 0.005 0.009 .االجمالي
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Yemen اليمن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 0 8 0 11 0 … … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 3 0 0 55 0 … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 123,620 113,889 127,895 156,629 106,985 … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 29,643 27,902 33,945 41,049 22,962 … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 233 444 834 1,638 705 … … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 999 1,295 1,814 1,466 959 … … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 20,371 16,654 19,358 22,405 18,396 … … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 62,764 55,057 45,028 53,311 45,048 … … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 26,654 27,509 29,679 29,253 22,697 … … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 4,862 3,287 3,366 6,272 16,471 … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 17,276 24,455 24,143 22,921 8,626 … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 483 330 416 1,395 2,431 … … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 196 125 0 28 16 … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 11,417 1,656 1,404 864 876 … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 7,738 7,226 5,740 11,029 7,502 … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 9,791 15,582 7,373 11,885 9,982 … … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 4,256 3,933 4,052 14,639 1,676 … … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 225 431 110 109 32 … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 12,167 13,393 12,956 10,041 2,747 … … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 7,753 7,951 12,776 12,523 7,786 … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 1,583 2,449 135 4,154 1,407 … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 3,689 2,220 1,094 1,224 65 … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 19,318 6,400 7,598 8,655 2,814 … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 17,184 11,360 10,915 15,142 8,101 … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 528 543 234 212 210 … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 1,277 313 0 26 0 … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 317,311 68,536 774,842 2,484 997 … … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 406 614 596 436 10 … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0 0 0 45 18 … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 2,315 2,944 4,981 3,425 542 … … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 36 0 0 39 0 … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 70 55 0 360 0 … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 1,028 955 368 688 330 … … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 19,009 25,919 24,062 26,358 11,212 … …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0 0 0 6 0 … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0 0 0 0 0 … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0 0 0 16 0 … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 133 221 159 382 116 … … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 1,497 870 873 1,950 870 … … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 40 9 23 214 7 … … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1,819 707 2,480 1,374 510 … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 48 14 33 41 86 … …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 0 2 30 … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 47 49 36 72 24 … … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0 1 0 0 0 … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 38 29 8 15 6 … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 773 1,028 621 1,564 253 … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 1,240 645 529 1,049 568 … … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 26 66 28 134 28 … …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 11 0 0 11 6 … … .الحرير
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Total  intra-export commodities إجمالي الصادرات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
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Yemen اليمن
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السلع
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 0 0 0 0 … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 2 17 5 12 24 … … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 9 7 6 3 2 … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 44 10 36 228 54 … … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0 0 0 11 0 … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 25 15 0 3 3 … …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 3 8 0 93 2 … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 195 2 0 600 96 … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 1 42 6 80 2 … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 13 17 41 21 1 … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 111 263 92 137 43 … … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 539 318 74 291 149 … … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 528 63 26 101 33 … … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 1,685 761 378 367 80 … … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0 0 0 4 3 … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 0 0 0 0 … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 0 0 0 2 … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 382 1,161 655 873 1,301 … … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 509 381 350 864 1,731 … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 35 4 0 49 2 … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 2,048 5,797 16,410 17,256 1,670 … …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 34,775 14,355 42,912 33,139 1,013 … … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 4,018 1,943 1,042 7,312 3,814 … … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 1,627 0 0 0 1 … … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 16 0 0 0 0 … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 4 23 8 17 3 … … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0 1 0 0 0 … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 5 95 0 0 0 … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0 11 0 0 0 … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 0 0 123 … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 60 75 3,411 212 410 … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 57 20 33 18 16 … … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 1,393 245 287 25,114 6,778 … … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 9,579 21 567 13,371 395 … … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 40 0 11 513 149 … …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 397 10 8 267,892 6,278 … … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0 0 0 30,678 10,547 … … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 4 2,002 0 2,634 0 … … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 1,035 0 0 1,332 178 … …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0 0 0 5 1 … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0 0 0 1 0 … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0 0 0 100 0 … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 511 0 303 247 142 … …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1 0 13 10 1 … … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 961 0 210 404 159 … … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0 0 0 5 0 … … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 790,489 474,741 1,227,388 871,598 339,313 … … .االجمالي
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
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رمز 
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'01 Live animals. 39,531 49,977 46,735 28,051 27,965 … … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 3,330 3,545 3,980 4,772 4,867 … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 25 147 365 49 24 … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 76,781 101,618 96,109 107,097 86,330 … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 0 0 7 1 0 … … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 59 8 20 133 18 … … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 1,002 1,145 556 804 2,229 … … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 17,397 15,939 18,160 22,618 23,349 … … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 2,318 3,575 4,557 8,063 2,862 … … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 393 711 582 1,029 4,027 … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 7,211 9,527 11,407 14,056 60,732 … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 6,284 1,630 4,110 2,444 1,380 … … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 465 564 526 420 293 … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 14 58 6 5 0 … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 22,961 24,898 24,632 21,683 40,773 … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 804 587 1,166 772 854 … … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 63,586 61,886 51,562 68,669 38,782 … … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 3,634 6,334 8,899 9,584 6,529 … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 48,039 61,760 72,853 72,050 70,096 … … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 48,001 68,755 98,074 103,083 67,924 … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 19,306 22,706 30,289 57,499 26,103 … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 51,049 65,907 69,022 65,635 51,395 … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 732 481 3,782 5,103 3,579 … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 292 295 654 842 235 … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 30,531 79,861 73,905 78,787 47,369 … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 11 668 467 114 22 … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 1,640,593 1,204,192 2,653,337 148,202 619,647 … … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 6,330 9,860 9,253 9,067 4,446 … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 3,109 4,701 6,138 2,011 547 … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 80,837 127,075 134,176 119,013 72,838 … … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 11,892 28,716 28,468 32,602 3,449 … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 11,024 12,893 16,448 18,735 8,530 … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 14,695 18,439 23,811 23,433 13,081 … … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 10,492 21,387 23,290 21,471 12,941 … …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 2,192 2,486 2,028 2,435 1,605 … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 18 0 28 62 21 … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 25 7 191 4 0 … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 9,446 14,463 21,377 21,933 9,103 … … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 168,228 199,704 247,722 265,343 132,807 … … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 790 1,098 820 2,115 538 … … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 1 35 153 97 0 … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 31 61 46 33 25 … …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 0 0 0 0 0 … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 467 659 569 244 188 … … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 33 20 20 71 101 … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 82 106 177 138 35 … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 607 840 758 256 662 … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 118,227 69,308 82,146 76,938 54,160 … … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 9,659 6,861 4,378 9,311 1,705 … …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 83 38 0 0 0 … … .الحرير
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Total  intra-import commodities إجمالي الواردات السلعية البينية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Yemen اليمن

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0 0 0 0 0 … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 1 19 6 7 1 … … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 14 19 0 0 6 … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 777 674 459 463 349 … … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 733 395 538 302 240 … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 2,101 931 1,113 1,146 655 … …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 4,084 7,241 7,879 6,519 3,707 … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 26 6 39 49 27 … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 30 44 100 158 40 … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 11 118 0 11 6 … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 594 851 169 186 60 … … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 1,411 1,279 1,640 1,653 484 … … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 1,660 6,205 4,531 4,546 9,392 … … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 2,769 7,148 3,069 2,127 432 … … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 5 16 0 2 0 … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0 4 0 9 1 … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0 0 74 1 0 … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 1,622 1,722 3,239 4,163 1,385 … … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 10,184 25,140 26,321 31,021 12,215 … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 7,135 13,556 13,067 10,961 4,900 … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 1,327 52,492 43,900 198,041 143,772 … …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 12,004 16,862 25,437 27,242 7,885 … … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 27,865 38,155 46,399 48,753 20,336 … … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 6,151 2,713 4,804 829 31 … … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 6 180 0 3 6 … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 14,306 24,760 38,765 35,762 14,211 … … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0 5 12 0 0 … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0 118 44 162 8 … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 149 190 239 308 54 … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0 0 55 0 0 … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 601 896 931 1,223 786 … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 655 1,486 1,095 2,247 1,200 … … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 13,386 10,904 15,321 13,239 3,987 … … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 21,120 11,781 16,219 46,646 14,589 … … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 42 81 96 901 500 … …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 4,135 6,269 4,722 5,558 7,822 … … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 22 0 0 17 14 … … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 16,090 1,924 16 1,537 1 … … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 1,254 1,665 563 2,118 1,056 … …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 13 9 495 0 0 … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 1 4 0 5 0 … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 7 6 0 0 0 … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 6,671 0 4,199 6,522 1,953 … …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 20 0 60 14 161 … … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 333 0 26,056 25,654 22,991 … … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 37 0 0 4 4 … … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 0 0 0 0 0 … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 2,691,969 2,541,399 4,169,431 1,906,986 1,779,433 … … .االجمالي
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Yemen اليمن

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. … 100.00 … 100.00 … … … .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 5.88 0.00 … 53.92 0.00 … … .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 53.02 57.85 63.63 81.89 91.10 … … .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 89.77 92.20 86.98 89.88 92.81 … …
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 66.38 93.67 81.37 99.21 99.58 … … .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 99.90 96.28 99.62 97.54 100.00 … … الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 98.21 96.36 97.65 98.82 94.59 … … .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 99.66 99.79 99.92 99.75 100.00 … … .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 85.06 84.65 85.39 85.93 85.91 … … .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 68.14 60.46 79.29 80.26 92.80 … … .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 94.67 96.19 98.17 98.29 97.37 … … .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 79.70 83.33 50.98 86.43 94.44 … … .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 44.34 39.43 … 10.04 12.80 … … .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 99.75 95.06 99.15 93.91 95.74 … … .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 72.62 66.54 81.67 83.62 88.60 … …
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 97.99 98.80 95.17 94.34 97.26 … … .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 22.96 77.71 81.28 96.42 79.96 … … .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 83.96 72.19 100.00 100.93 100.00 … … .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 82.37 78.10 85.50 83.52 68.08 … … ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 85.01 77.75 84.13 87.89 97.54 … … .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 61.26 80.16 19.34 81.71 57.52 … … .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 73.11 76.37 67.99 96.76 33.51 … … .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 79.56 80.79 95.38 92.83 86.96 … … .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 90.77 87.83 89.80 89.08 89.76 … … .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 47.96 69.00 53.06 45.59 67.09 … … .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 73.01 7.78 0.00 78.79 … … … .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 5.18 1.08 12.02 0.18 100.00 … … .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 74.50 78.92 97.39 88.08 55.56 … …
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 0.00 0.00 0.00 55.56 58.06 … … .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 66.83 85.06 89.51 87.02 67.67 … … .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 100.00 0.00 … 17.49 0.00 … … .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 8.40 76.39 0.00 97.83 … … …
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 48.54 51.59 64.79 81.81 52.46 … … .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 75.32 83.04 85.94 86.12 96.09 … …

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.00 0.00 … 100.00 0.00 … … .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. … … … … … … …
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.00 0.00 … 100.00 0.00 … … .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 13.46 17.13 74.30 92.27 93.55 … … .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 12.43 12.13 18.59 36.82 39.62 … … .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 7.60 2.02 53.49 97.27 7.29 … … .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 10.01 4.83 12.02 6.79 4.71 … … .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 94.12 18.92 80.49 97.62 86.87 … …
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. … 0.00 0.00 100.00 100.00 … … .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 34.31 26.34 65.45 72.73 96.00 … … .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 0.00 3.70 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 100.00 65.91 100.00 100.00 100.00 … …
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 41.29 55.57 36.92 72.58 75.30 … … .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 28.02 54.57 37.60 67.98 95.78 … … .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 30.59 62.26 22.95 73.22 73.68 … …
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 91.67 … … 91.67 120.00 … … .الحرير
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Percent of intra-export from total export حصة الصادرات البينية من اجمالي الصادرات
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Yemen اليمن

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. … … … … … … … .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 0.07 1.93 0.99 2.82 100.00 … … . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 … … .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 9.87 25.00 42.86 100.00 76.06 … … .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 0.00 … … 100.00 0.00 … … .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 92.59 34.09 … 150.00 100.00 … …
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 75.00 33.33 … 98.94 28.57 … … .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 77.69 1.10 … 100.00 88.89 … … .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 33.33 70.00 5.77 98.77 33.33 … … .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 15.29 29.82 53.95 95.45 50.00 … … .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 40.66 68.67 43.60 54.58 63.24 … … .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 80.45 70.35 48.37 63.40 76.41 … … .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 37.93 14.65 7.65 30.79 6.68 … … .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 93.35 75.27 29.10 94.83 52.98 … … .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.00 … … 100.00 100.00 … … .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. … … … … … … …
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. … 0.00 0.00 … 100.00 … … .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 58.86 82.69 95.48 83.22 88.74 … … .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 87.61 89.86 91.62 97.19 96.76 … … .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 21.47 8.33 0.00 98.00 20.00 … … .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 35.13 76.26 99.88 99.82 99.94 … …

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 86.19 47.43 92.28 62.01 79.64 … … .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 29.28 16.30 87.64 81.80 72.04 … … .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 96.67 0.00 0.00 0.00 0.34 … … .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 100.00 … … … … … … .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 4.88 15.97 7.41 11.18 4.92 … … .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 0.00 25.00 0.00 0.00 … … … .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 100.00 100.00 … … … … … .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.00 100.00 … … … … … .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. … … … … 100.00 … … .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 3.69 4.62 95.98 21.95 32.59 … …
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 76.00 3.38 17.93 75.00 94.12 … … .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 3.84 0.46 0.87 41.16 33.75 … … .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 50.97 0.17 3.62 77.92 1.35 … … .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 18.78 0.00 5.76 100.00 75.63 … …

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 0.84 0.02 0.07 98.81 7.20 … … .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 0.00 0.00 0.00 43.09 68.10 … … .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 0.06 13.46 0.00 99.96 … … … .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 15.20 0.00 0.00 51.77 41.30 … …
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.00 0.00 … 100.00 0.57 … … .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.00 … … 14.29 … … … .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. … … … 100.00 … … … . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 16.24 0.00 9.08 12.84 22.02 … …

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1.32 … 37.14 90.91 50.00 … … .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 81.79 … 67.74 95.51 98.76 … … .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. … … 0.00 6.58 … … … .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. … … … … … … … .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 11.38 6.72 17.21 36.06 66.55 … … .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Arab Countries الدول العربية 

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 6,379,883 6,730,171 7,157,143 7,940,932 7,677,864 7,174,464 7,286,560 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 8,975,294 8,682,300 10,001,363 10,038,621 10,581,564 9,862,211 9,322,573 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
2,328,779 2,026,147 2,000,363 1,760,645 2,340,851 1,858,043 1,840,766 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
9,013,244 11,602,745 13,342,663 14,081,062 10,853,439 10,940,077 9,196,834

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 883,266,150 980,293,320 955,771,345 846,298,197 458,024,601 382,513,322 507,765,366 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   39,863,723 46,755,544 47,092,534 49,552,161 37,647,711 31,366,622 35,848,560 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
25,675,608 31,711,044 33,380,685 35,468,390 27,157,520 27,486,748 29,429,797 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
1,013,090 1,064,302 1,205,428 1,180,775 847,372 733,516 685,220 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
544,351 699,513 672,045 653,415 566,461 510,801 393,169

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
3,391,954 3,484,400 3,641,078 3,653,605 3,370,010 3,411,770 2,711,711

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   16,734,903 15,928,169 16,952,308 17,484,840 15,318,294 14,710,151 13,565,454 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
1,410,673 1,481,518 1,552,916 1,665,093 1,312,855 1,276,449 1,101,885

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
3,473,777 3,932,795 4,394,105 4,191,130 3,487,445 3,303,910 2,984,583

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
48,141,697 70,812,890 56,635,436 46,151,080 46,475,541 55,674,027 42,234,771

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
20,581,923 26,467,330 30,770,679 32,104,510 25,846,370 23,067,029 27,611,742

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
28,674,685 55,150,349 67,160,996 69,245,986 33,172,934 31,184,099 22,225,038

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
18,226,071 24,247,110 29,699,341 30,653,015 27,049,646 24,110,147 14,223,361 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
1,418,278 3,541,945 3,542,165 3,747,116 2,426,090 2,248,932 1,931,324

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
27,338 19,905 28,274 44,888 46,691 44,989 9,297 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          1,953,133 2,971,113 3,444,908 3,533,013 2,791,589 2,842,484 2,533,960 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
100,757 248,919 190,385 269,927 188,605 236,679 195,505 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 61,606,570 78,409,027 91,797,655 111,289,197 178,518,059 150,203,847 2,666,169 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 1,182,801,882 1,376,260,556 1,380,433,815 1,291,007,598 895,701,512 784,760,317 735,763,645 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Arab Countries الدول العربية

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 1,202,294 1,401,470 1,637,981 2,043,342 1,732,554 1,439,587 1,230,143 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 321,733 370,382 328,634 330,445 520,324 413,540 466,573 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 2,068,444 2,203,430 2,106,172 2,347,667 2,326,576 2,604,734 2,944,939 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 2,668,249 2,630,530 2,996,501 3,115,759 2,975,429 2,610,929 2,510,443
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 119,163 124,359 87,855 103,719 122,981 105,674 134,462 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 88,940 93,181 96,013 119,440 86,139 111,344 97,133 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 2,927,633 2,647,028 2,934,517 3,315,299 3,058,002 2,957,557 3,116,464 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 3,238,797 3,363,470 3,737,867 3,609,501 3,812,689 3,785,314 3,471,642 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 589,598 657,296 812,619 940,457 818,826 739,210 774,882 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 665,020 521,137 510,832 327,415 710,844 595,506 303,019 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 308,261 330,793 508,559 391,881 387,448 343,606 315,736 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 767,490 718,000 1,079,890 1,040,184 1,489,497 1,016,245 987,677 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 344,668 328,838 305,500 283,540 205,813 302,654 250,057 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 44,886 22,557 15,566 10,904 12,306 10,775 5,963 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 2,328,779 2,026,147 2,000,363 1,760,645 2,340,851 1,858,043 1,840,766
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 834,109 944,267 1,069,994 1,104,889 1,006,094 1,020,627 1,064,768 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 1,926,239 1,585,327 1,864,543 1,697,686 1,718,655 2,189,544 1,690,256 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 482,563 602,941 622,079 709,215 600,656 456,710 527,772 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 1,110,205 1,284,334 1,372,277 1,410,424 1,489,797 1,322,557 1,339,795 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 1,508,179 1,529,888 1,684,124 1,817,675 1,725,383 1,711,383 1,512,430 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 917,850 1,059,732 1,348,600 1,346,470 1,396,120 1,332,493 1,052,234 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 776,612 1,075,853 1,238,701 1,213,535 759,883 690,718 566,965 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 436,920 544,414 603,316 762,193 644,279 676,822 655,813 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 1,020,568 2,975,989 3,539,029 4,018,975 1,512,572 1,539,223 786,801 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 5,185,488 5,340,133 4,549,104 4,384,463 4,692,028 3,561,583 4,082,668 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 4,835,802 4,058,090 4,083,770 2,856,828 1,999,155 2,097,755 2,683,308 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 873,244,859 970,895,097 947,138,471 839,056,906 451,333,418 376,853,984 500,999,390 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 5,584,288 5,735,161 6,054,804 7,658,718 5,959,692 4,236,506 4,134,502
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 16,875,712 19,803,573 19,835,794 21,228,863 15,164,065 11,303,637 14,875,239 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 1,497,213 2,232,421 2,674,587 2,662,096 2,053,665 2,223,081 2,149,972 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 9,990,930 10,779,913 9,737,136 9,005,346 7,999,322 7,476,706 8,512,223 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 968,448 1,273,738 1,240,278 1,209,993 823,756 814,891 953,076
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 1,618,121 2,747,174 3,252,910 3,461,510 2,463,191 2,310,258 2,039,900 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 1,296,852 1,562,545 1,496,089 1,545,236 1,348,282 1,318,926 1,508,539

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 127,054 156,847 168,293 175,700 123,890 117,096 128,531 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 9,703 14,946 19,350 38,047 7,910 11,755 16,808
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 88,134 331,575 352,013 325,521 85,707 54,294 10,796 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 1,807,267 2,117,651 2,261,280 2,241,131 1,618,231 1,499,472 1,518,974 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 24,154,994 29,559,934 31,353,654 33,549,996 25,737,016 26,210,489 28,736,702 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 1,520,615 2,151,110 2,027,031 1,918,394 1,420,504 1,276,259 693,095 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 648,839 562,477 650,655 597,773 482,456 374,333 378,419 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 299,239 443,057 513,562 569,264 346,187 341,099 296,994
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 65,012 58,768 41,211 13,738 18,729 18,084 9,807 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 456,634 612,249 595,961 551,445 494,005 427,365 338,557 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 44,045 46,345 53,801 77,106 48,344 54,537 37,161 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 43,672 40,919 22,283 24,864 24,112 28,899 17,451
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 247,470 221,488 201,323 194,862 164,438 200,270 279,447 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 2,637,694 2,515,308 2,294,113 2,386,357 2,021,303 1,847,424 1,829,873 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 506,790 747,604 1,145,642 1,072,386 1,184,269 1,364,076 602,391
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 24,719 27,066 26,328 26,347 24,256 18,181 7,761 .الحرير
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رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 58,996 82,023 111,176 123,092 121,278 121,776 100,516 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 1,198,494 996,255 1,195,315 996,165 782,923 785,276 766,671 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 62,772 56,403 52,879 60,967 49,566 51,468 43,411 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 1,402,318 1,239,598 1,331,319 1,302,889 1,219,021 1,249,332 354,746 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 623,668 505,306 471,085 518,612 429,014 369,429 253,913 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 217,059 190,918 226,068 287,690 266,969 224,935 323,562
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 782,506 751,303 754,134 775,619 607,215 544,755 588,393 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 330,333 301,427 289,796 297,157 298,287 152,671 72,160 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 47,833 85,499 86,923 88,684 92,029 38,969 31,980 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 104,612 95,961 118,955 179,100 146,249 131,265 78,842 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 4,056,068 4,180,349 4,606,859 4,918,215 4,724,055 4,336,251 3,913,021 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 6,545,155 6,175,863 6,377,820 6,437,464 5,397,811 5,409,424 5,944,819 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 1,280,370 1,240,198 1,303,651 1,472,839 1,159,621 1,276,419 1,085,659 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 1,352,854 1,427,934 1,485,486 1,584,309 1,256,613 1,214,644 1,053,501 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 38,091 35,191 44,482 56,321 31,256 31,454 35,645 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 8,910 8,622 14,285 11,602 9,019 8,219 6,400
 واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها المصنوعة

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 10,819 9,771 8,663 12,861 15,967 22,132 6,339 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 772,667 1,059,290 1,499,068 1,287,743 1,134,638 1,067,802 873,293 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 1,276,912 1,311,522 1,322,813 1,324,805 1,053,258 938,811 788,761 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 1,424,198 1,561,983 1,572,224 1,578,582 1,299,549 1,297,297 1,322,529 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 48,141,697 70,812,890 56,635,436 46,151,080 46,475,541 55,674,027 42,234,771

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 5,528,183 6,135,603 7,137,593 6,139,529 4,161,727 3,570,735 5,060,259 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 4,308,353 5,982,230 5,787,663 6,230,712 4,718,415 4,328,527 3,864,555 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 2,671,126 3,131,565 4,143,537 3,653,083 2,416,231 2,355,867 3,519,351 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 105,764 153,796 877,191 212,249 80,376 69,587 102,207 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 6,858,713 9,556,051 11,156,708 14,195,133 13,147,195 11,532,337 13,867,535 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 180,846 142,025 175,699 196,941 136,807 199,515 347,985 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 75,429 122,812 91,791 124,817 118,397 107,675 181,923 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 13,344 33,731 33,868 30,750 17,298 15,291 24,802 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 61,352 52,512 57,999 68,215 61,761 71,947 116,637 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 370,489 592,940 671,140 610,753 346,151 287,078 183,415
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 408,323 564,065 637,490 642,328 642,012 528,470 343,073 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 11,175,140 21,000,710 24,661,216 25,942,012 13,400,563 12,916,547 6,852,982 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 17,499,545 34,149,639 42,499,780 43,303,974 19,772,371 18,267,552 15,372,056 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 66,505 143,669 108,714 136,464 109,896 168,314 68,166

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما المرور

'87 Vehicles other than railway, tramway. 13,209,503 18,507,464 21,612,122 22,420,744 19,991,495 17,035,703 8,874,517 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 2,136,805 3,009,280 4,508,530 4,215,527 3,522,946 3,757,161 2,217,653 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 2,813,258 2,586,697 3,469,975 3,880,280 3,425,309 3,148,969 3,063,025 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 1,106,871 2,657,462 2,702,077 2,861,175 1,868,155 1,626,823 1,464,712
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 287,588 822,669 764,391 818,190 533,555 598,937 456,632 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 23,819 61,814 75,697 67,751 24,380 23,172 9,980 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 27,338 19,905 28,274 44,888 46,691 44,989 9,297 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 1,408,381 1,705,324 1,867,175 1,852,866 1,687,081 1,778,195 1,664,451

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات الضوئية،

'95 Toys, games, sports requisites. 325,176 612,381 636,048 718,043 320,322 306,334 165,423 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 219,576 653,408 941,685 962,104 784,186 757,955 704,086 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 100,757 248,919 190,385 269,927 188,605 236,679 195,505 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 61,606,570 78,409,027 91,797,655 111,289,197 178,518,059 150,203,847 2,666,169 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 1,182,801,882 1,376,260,556 1,380,433,815 1,291,007,598 895,701,512 784,760,317 735,763,645 .االجمالي
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'01 Live animals. 6.91 8.23 8.49 9.70 7.71 6.19 5.08 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 0.34 0.43 0.35 0.30 0.46 0.35 0.38 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 2.52 2.89 2.47 2.33 2.38 2.56 2.71 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 3.83 4.50 4.39 3.77 3.65 2.82 2.52
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 1.66 1.84 1.21 1.18 1.32 1.05 1.31 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 0.49 0.54 0.54 0.59 0.46 0.57 0.49 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 5.72 5.36 5.10 5.31 4.96 4.30 4.52 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 4.07 4.45 4.47 3.79 3.90 3.53 3.08 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 1.82 2.19 2.27 1.85 1.69 1.65 1.61 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 0.56 0.62 0.56 0.26 0.56 0.46 0.24 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 1.82 2.22 3.40 2.05 2.05 1.74 1.58 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 1.03 1.13 1.47 1.16 1.51 0.97 0.90 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 6.90 7.13 5.83 3.97 2.06 3.65 3.17 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 5.28 2.76 1.71 0.95 1.16 0.98 0.52 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 2.61 3.00 2.50 1.57 2.16 1.83 1.85
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 2.31 2.78 3.02 2.58 2.25 2.20 2.27 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 5.58 4.49 4.11 2.94 3.18 4.19 3.44 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 1.41 1.78 1.59 1.52 1.44 1.05 1.07 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 2.40 2.90 2.93 2.39 2.61 2.10 2.02 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 3.06 3.44 3.60 3.28 3.10 2.94 2.52 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 1.91 2.27 2.67 2.32 2.34 2.04 1.57 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 0.84 1.32 1.42 1.16 0.71 0.62 0.50 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 0.74 1.00 1.00 1.10 0.84 0.81 0.75 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 2.87 8.02 9.20 8.70 3.16 3.15 1.65 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 8.01 13.06 9.34 7.68 8.20 6.35 7.12 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 2.39 2.88 1.81 0.95 0.74 0.75 1.04 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 30.17 52.59 39.41 25.51 13.25 11.32 16.14 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 4.04 5.90 5.00 5.14 4.27 3.21 3.16
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 4.28 6.01 5.01 4.44 3.26 2.39 3.22 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 0.37 0.53 0.59 0.56 0.43 0.44 0.41 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 11.16 23.59 16.56 10.53 9.77 9.78 11.52 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 1.39 2.16 1.77 1.49 1.04 1.00 1.14
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 1.94 3.58 3.78 3.55 2.43 2.10 1.78 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 2.82 3.74 3.15 2.83 2.45 2.27 2.48

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 0.55 0.77 0.73 0.64 0.44 0.40 0.42 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 0.25 0.41 0.49 0.86 0.17 0.24 0.35
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 0.44 1.93 1.97 1.74 0.48 0.31 0.07 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 1.17 1.61 1.44 1.17 0.87 0.79 0.77 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 4.96 7.43 6.29 5.81 4.53 4.37 4.59 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 0.94 1.68 1.17 0.83 0.65 0.60 0.34 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 2.31 2.86 2.47 1.89 1.60 1.11 1.05 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 0.55 0.95 0.94 0.87 0.51 0.48 0.40
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 1.16 1.29 0.66 0.18 0.23 0.18 0.11 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 0.37 0.64 0.53 0.43 0.39 0.31 0.23 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 2.25 2.97 3.19 4.11 2.69 3.02 2.00 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 2.12 2.36 1.17 1.19 1.15 1.46 0.86
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 0.53 0.65 0.41 0.34 0.33 0.39 0.55 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 1.44 1.61 1.32 1.24 1.17 1.06 1.03 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 1.10 1.84 2.76 2.37 2.79 3.14 1.41
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 0.81 1.18 1.06 0.96 0.95 0.75 0.33 .الحرير
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Market share of the world trade حصة الصادرات من اجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Arab Countries الدول العربية

(Percentage) ( مئوية نسبة )

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 0.43 0.84 0.94 0.80 0.88 0.88 0.74 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 2.35 2.51 2.22 1.45 1.28 1.26 1.34 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 1.88 2.23 1.62 1.58 1.40 1.44 1.11 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 3.71 4.11 3.68 3.04 2.99 2.95 0.80 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 1.83 1.78 1.37 1.23 1.11 0.93 0.61 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 1.18 1.21 1.19 1.35 1.30 1.03 1.39
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 5.92 6.73 6.01 5.65 4.50 3.89 3.96 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 3.30 3.58 3.07 2.81 2.88 1.42 0.63 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 0.25 0.53 0.46 0.41 0.43 0.18 0.14 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 0.52 0.55 0.58 0.77 0.61 0.50 0.26 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 2.42 2.71 2.72 2.54 2.58 2.24 1.89 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 3.59 3.83 3.69 3.21 2.85 2.73 2.86 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 2.97 3.04 2.87 2.82 2.29 2.39 1.88 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 1.39 1.63 1.45 1.36 1.08 0.98 0.79 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 0.58 0.60 0.66 0.71 0.41 0.40 0.41 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 0.34 0.38 0.55 0.39 0.32 0.30 0.21
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 0.26 0.27 0.20 0.26 0.33 0.45 0.12 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 1.86 3.23 4.00 3.01 2.57 2.29 1.78 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 3.03 3.89 3.34 3.01 2.41 2.07 1.61 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 2.17 2.90 2.42 2.16 1.81 1.76 1.74 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 13.23 22.70 13.76 8.12 6.61 7.57 6.77

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 1.01 2.12 1.81 1.27 0.95 0.88 1.19 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 1.39 2.52 2.27 2.07 1.51 1.38 1.20 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 1.79 3.03 2.62 1.91 1.34 1.36 2.14 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 0.30 0.75 2.81 0.56 0.27 0.23 0.32 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 4.30 8.69 7.78 8.23 8.33 7.29 8.17 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 2.59 2.73 2.63 2.43 2.00 2.61 4.53 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 0.59 1.26 0.69 0.83 0.90 0.80 1.17 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 0.20 0.72 0.49 0.31 0.22 0.20 0.33 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 0.29 0.46 0.36 0.34 0.33 0.41 0.62 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 0.67 1.41 1.29 1.00 0.55 0.45 0.28
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 0.73 1.25 1.21 1.09 1.08 0.86 0.52 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 0.58 1.37 1.34 1.23 0.63 0.61 0.31 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 0.86 1.98 1.99 1.85 0.84 0.73 0.60 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 0.24 0.60 0.42 0.43 0.31 0.53 0.21

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 1.07 2.16 2.01 1.78 1.53 1.26 0.63 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 1.12 1.76 2.51 2.25 1.68 1.65 0.91 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 2.94 2.90 3.14 3.47 3.90 3.39 3.86 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 0.25 0.69 0.58 0.55 0.35 0.30 0.26
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 0.81 2.83 2.10 1.73 1.05 1.14 0.83 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 0.35 1.07 1.21 0.99 0.35 0.35 0.15 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 0.28 0.21 0.28 0.40 0.46 0.41 0.10 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 0.78 1.15 1.09 0.97 0.86 0.86 0.74

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 0.26 0.57 0.58 0.64 0.30 0.29 0.15 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 0.87 2.90 3.61 3.34 1.91 1.71 1.47 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 0.47 1.74 1.04 1.20 0.81 0.99 0.79 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 13.60 29.92 35.70 37.20 55.01 42.38 0.78 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 7.23 10.92 9.02 7.05 4.84 4.16 3.89 .االجمالي
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Total imports commodities إجمالي الواردات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
Arab Countries الدول العربية 

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 21,086,521 23,742,544 25,253,766 27,335,970 26,285,806 23,495,612 22,522,663 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 45,508,842 46,595,614 48,628,373 48,844,717 44,538,761 39,974,449 39,152,830 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and their 

cleavage products.
9,615,427 8,868,738 8,181,365 6,879,786 6,303,473 6,382,864 7,067,567 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
31,239,601 36,036,550 37,335,786 37,905,783 35,102,130 35,573,959 33,827,509

 الروحية المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛

V Mineral products. 78,545,436 84,640,981 89,382,893 85,644,859 53,939,243 44,018,048 52,362,553 .المعدنية المنتجات

VI  Products of the chemical or allied industries                                                   48,094,265 58,051,459 62,345,459 66,394,156 59,232,961 54,756,232 54,102,483 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and articles 

thereof                                     
28,940,586 31,407,536 33,342,599 32,767,934 30,792,542 28,808,541 28,803,017 .ومصنوعاته والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
2,538,228 2,783,482 3,186,055 3,431,103 2,996,160 2,874,477 2,865,626 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood charcoal, cork 

and articles of cork               
6,830,051 8,170,548 7,915,789 8,804,316 8,040,323 6,725,270 6,284,120

 والفلين الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
10,901,404 10,759,754 10,794,798 11,342,551 10,141,880 9,350,261 9,964,253

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   32,914,551 30,899,470 33,439,279 34,142,499 33,255,287 31,192,423 36,064,041 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, 

walking-sticks, seat-sticks                     
3,626,294 4,255,402 4,984,603 5,488,356 5,346,209 5,218,593 5,072,034

 ومقاعد والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
9,389,650 10,251,953 11,435,331 11,763,643 10,905,057 10,888,300 9,784,979

 االسبستوس أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات

XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-

precious stones, precious metal                    
41,683,007 72,798,123 79,877,410 65,827,078 60,454,370 64,695,965 45,594,586

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of base 

metal                                          
73,050,054 84,357,969 83,937,177 90,138,632 69,782,074 60,350,950 58,498,869

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
154,909,471 179,888,672 199,906,110 202,423,363 165,987,174 148,540,050 151,462,883

 والتجهيزات  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
80,241,419 106,415,767 110,559,173 113,210,518 108,079,289 93,654,004 85,094,593 .النقل معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, checking, 

precision instrum. 
12,979,332 15,434,314 16,693,480 17,455,048 14,978,650 13,961,472 15,139,384

 والمعدات والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة

XIX
Arms and ammunition, parts and accessories 

thereof.                                          
1,761,103 583,923 504,389 220,191 960,787 987,769 1,371,803 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          10,953,998 13,372,977 15,200,891 15,919,311 16,101,440 14,635,758 15,974,866 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and antiques 

(excl. chapter 99).
287,827 239,786 293,443 370,565 180,736 489,365 356,827 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 3,535,128 11,327,011 32,819,517 29,431,517 103,847,796 88,463,877 10,646,637 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 708,632,195 840,882,573 916,017,686 915,741,896 867,252,148 785,038,239 692,014,123 .االجمالي
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'01 Live animals. 2,447,160 2,818,287 3,148,717 3,415,263 3,498,458 3,107,574 2,894,914 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 7,671,010 8,909,753 9,487,349 9,097,504 9,988,568 8,264,438 8,220,964 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 1,802,349 1,991,883 2,004,695 2,520,830 2,284,224 2,326,923 2,148,964 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 9,045,836 9,889,806 10,472,145 12,161,935 10,395,043 9,678,586 9,120,285
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 120,166 132,815 140,860 140,438 119,513 118,091 137,536 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 222,988 249,810 276,955 335,021 323,536 357,337 369,760 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 4,286,564 4,022,722 4,487,181 4,733,640 5,053,568 5,417,804 4,677,290 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 5,323,139 5,745,847 6,194,659 6,508,933 7,306,953 7,113,008 5,856,583 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 3,725,257 4,147,331 4,265,041 4,375,359 4,247,439 4,101,447 4,157,441 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 26,147,923 26,192,412 26,822,940 26,971,879 21,544,505 17,417,704 18,466,487 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 1,451,501 1,329,926 1,612,919 1,058,770 1,768,822 1,706,813 1,597,219 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 4,072,636 4,631,925 4,700,452 4,611,003 4,053,606 3,565,069 3,792,359 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 188,848 195,319 210,077 207,952 189,391 216,011 157,354 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 89,986 80,322 58,149 42,160 50,941 79,256 78,337 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 9,615,427 8,868,738 8,181,365 6,879,786 6,303,473 6,382,864 7,067,567
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 1,116,541 1,690,451 1,687,769 1,654,000 1,652,396 1,709,098 1,457,717 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 8,570,442 8,436,233 7,451,447 7,201,423 5,436,582 6,148,880 7,424,659 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 1,594,578 2,021,687 2,201,257 2,249,291 2,234,887 2,288,260 1,993,444 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 3,784,910 4,316,791 4,885,199 4,930,310 5,489,330 5,783,880 5,043,969 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 2,818,479 3,112,587 3,467,559 3,517,005 3,765,701 3,964,397 3,156,691 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 3,605,888 4,203,127 4,597,830 4,773,804 5,013,321 4,921,386 4,510,368 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 2,279,048 2,349,137 2,654,481 2,817,154 2,256,925 2,079,494 2,448,732 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 3,341,646 3,656,590 4,203,140 4,768,168 4,163,034 3,873,579 3,573,123 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 4,128,069 6,249,947 6,187,104 5,994,628 5,089,954 4,804,985 4,218,806 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 4,487,088 4,673,635 5,308,096 6,636,503 4,889,144 4,486,187 2,696,983 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 6,452,580 5,769,109 5,861,956 5,412,281 3,313,648 2,730,860 3,860,263 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 67,605,768 74,198,237 78,212,841 73,596,075 45,736,451 36,801,001 45,805,307 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 4,405,745 6,297,075 5,974,604 7,189,046 6,567,101 5,358,388 4,052,348
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 8,103,354 8,873,358 9,523,157 9,732,603 7,203,629 5,918,173 7,408,980 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 14,772,970 17,516,424 20,088,337 21,239,583 19,563,026 18,878,831 18,939,230 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 1,168,663 1,361,746 1,239,121 1,358,788 1,397,514 1,235,553 1,206,332 .االسمدة

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 3,183,816 3,816,029 4,011,263 3,824,642 3,206,133 3,138,948 3,196,009
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 5,811,058 7,720,992 8,405,729 8,888,210 8,058,611 7,679,068 7,282,838 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 2,649,250 3,304,892 3,710,132 3,858,623 3,931,887 3,883,493 3,660,691

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 858,203 836,236 862,916 940,403 825,869 824,715 836,193 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 144,459 171,832 187,287 198,811 195,365 164,804 172,338
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 413,100 727,382 743,961 823,027 530,347 478,894 374,629 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 6,583,647 7,425,493 7,598,952 8,340,420 7,753,479 7,195,365 6,972,895 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 20,513,443 21,955,159 23,642,792 23,690,846 22,732,676 21,698,383 21,716,175 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 8,427,143 9,452,377 9,699,807 9,077,088 8,059,866 7,110,158 7,086,842 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 450,884 391,441 404,073 431,317 388,450 380,410 358,101 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 1,923,189 2,322,169 2,707,303 2,946,582 2,571,003 2,461,968 2,439,711
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 164,155 69,872 74,679 53,204 36,707 32,099 67,814 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 6,748,872 8,042,865 7,769,749 8,660,313 7,901,604 6,578,185 6,188,052 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 22,007 32,310 52,434 46,017 34,995 52,726 28,704 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 59,172 95,373 93,606 97,986 103,724 94,359 67,364
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 659,856 652,005 676,711 684,047 718,729 618,739 756,035 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 8,739,255 8,590,828 8,672,004 9,146,400 8,108,073 7,542,936 7,850,866 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 1,502,293 1,516,921 1,446,083 1,512,104 1,315,078 1,188,586 1,357,352
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 167,784 116,701 107,614 85,672 77,202 72,537 76,993 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 251,857 251,054 267,656 249,994 255,696 236,145 260,518 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 3,305,343 2,685,089 2,784,085 2,860,291 2,304,262 2,192,010 2,214,610 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 214,475 190,993 170,347 156,419 163,817 153,054 157,895 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 4,449,596 3,668,897 3,679,247 3,385,382 3,437,117 3,337,041 3,763,900 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 3,454,280 3,012,340 2,984,218 3,080,853 2,926,276 2,710,074 3,161,642 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 884,047 921,956 1,009,110 979,260 959,601 981,396 1,022,438
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 1,100,462 1,302,758 1,403,429 1,307,260 1,423,598 1,274,515 1,316,101 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 1,051,476 791,861 814,597 800,619 766,854 726,897 919,125 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 588,802 597,268 692,215 778,639 647,829 634,346 711,982 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 1,493,302 1,434,861 1,548,614 1,640,654 1,772,554 1,703,348 2,110,106 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 6,039,107 5,785,607 6,644,220 6,945,718 6,808,954 6,871,013 8,972,368 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 7,665,524 7,833,803 8,786,286 9,093,325 9,207,082 7,984,115 8,749,247 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 2,248,496 2,306,282 2,547,641 2,778,413 2,504,445 2,315,932 2,627,116 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 3,250,219 3,892,034 4,570,066 5,003,912 4,870,676 4,736,188 4,557,617 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 201,197 230,032 269,212 350,226 294,682 284,310 264,360 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 76,696 48,168 53,914 43,643 52,642 79,353 66,219
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 98,182 85,168 91,411 90,575 128,209 118,742 183,838 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 2,573,812 3,077,560 3,620,868 3,796,604 3,659,988 3,486,179 3,007,901 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 3,774,630 4,073,882 4,523,689 4,589,522 4,224,611 4,412,260 4,080,139 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 3,041,208 3,100,511 3,290,774 3,377,517 3,020,458 2,989,861 2,696,939 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 41,683,007 72,798,123 79,877,410 65,827,078 60,454,370 64,695,965 45,594,586

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 27,733,929 30,999,304 28,460,930 29,030,956 22,817,812 18,339,406 18,420,198 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 24,945,728 29,002,090 29,104,341 35,074,681 24,779,678 23,120,049 21,285,691 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 8,391,796 10,810,446 11,497,486 11,201,568 8,519,201 7,045,415 6,868,505 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 168,769 540,969 988,090 428,542 238,658 219,559 285,799 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 6,420,476 6,957,186 7,507,928 7,646,916 7,237,463 5,727,756 5,657,756 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 278,872 224,430 224,851 194,318 191,154 212,491 164,965 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 525,691 553,813 544,224 689,638 547,435 527,637 588,389 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 74,971 55,042 51,883 54,945 59,618 55,596 68,549 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 161,815 169,916 160,922 158,731 147,194 208,540 257,013 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 2,071,447 2,253,882 2,472,668 2,588,063 2,333,883 2,162,204 2,181,674
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 2,276,560 2,790,891 2,923,854 3,070,274 2,909,978 2,732,297 2,720,330 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 88,268,189 100,083,993 107,259,008 107,123,691 92,590,132 82,388,485 82,417,321 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 66,641,282 79,804,679 92,647,102 95,299,672 73,397,042 66,151,565 69,045,562 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 969,958 999,751 845,871 2,327,604 1,345,568 1,280,847 1,632,954

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 62,790,446 87,511,049 91,153,306 92,577,489 84,736,486 67,691,779 56,265,184 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 12,713,702 14,972,231 13,980,881 14,297,854 18,126,857 19,714,425 19,706,166 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 3,767,313 2,932,736 4,579,115 4,007,571 3,870,378 4,966,953 7,490,289 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 10,500,839 12,503,884 13,452,609 13,930,244 12,239,036 11,342,399 12,362,511
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 2,394,585 2,814,817 3,127,449 3,417,558 2,675,044 2,557,887 2,693,033 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 83,908 115,613 113,422 107,246 64,570 61,186 83,840 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 1,761,103 583,923 504,389 220,191 960,787 987,769 1,371,803 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 7,716,194 9,051,050 10,100,664 10,803,474 10,908,899 9,539,611 10,098,813

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 1,811,558 2,152,929 2,295,012 2,436,483 2,203,361 2,083,981 2,659,389 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 1,426,246 2,168,998 2,805,215 2,679,354 2,989,180 3,012,166 3,216,664 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 287,827 239,786 293,443 370,565 180,736 489,365 356,827 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 3,535,128 11,327,011 32,819,517 29,431,517 103,847,796 88,463,877 10,646,637 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 708,632,195 840,882,573 916,017,686 915,741,896 867,252,148 785,038,239 692,014,123 .االجمالي
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Total exports commodities إجمالي الصادرات السلعية

Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 

For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 
World العالم

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 266,909,043 240,544,585 274,633,069 326,863,518 326,033,028 355,850,863 376,376,933 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 361,923,006 319,275,487 360,499,741 449,129,204 462,773,635 485,591,293 493,528,573 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and 

their cleavage products.
89,819,338 66,159,230 81,225,225 110,931,283 106,122,747 98,759,358 96,511,750 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits 

and vinegar, tobacco.
423,508,969 401,145,202 441,051,816 519,998,648 538,741,737 572,784,607 582,379,323

 المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛ الروحية

V Mineral products. 3,014,837,792 1,912,070,469 2,556,760,871 3,543,158,921 3,621,620,485 3,560,442,756 3,311,743,631 .المعدنية المنتجات

VI
 Products of the chemical or allied 

industries                                                   
1,370,147,524 1,198,400,232 1,383,838,361 1,586,026,731 1,571,004,068 1,613,363,068 1,633,190,992 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and 

articles thereof                                     
635,180,704 514,012,117 652,757,640 796,033,541 788,916,716 809,282,991 813,604,939

 والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

.ومصنوعاته

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
85,923,289 69,655,416 90,324,531 108,802,713 112,571,048 124,850,153 125,074,029 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood 

charcoal, cork and articles of cork               
122,740,722 94,842,305 110,311,083 125,018,971 122,882,280 137,036,528 145,540,915

 الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته والفلين

X
Pulp of wood or of other fibrous 

cellulosic material, paper and paperboard
268,389,089 228,361,625 260,184,848 289,883,796 256,243,118 265,683,399 269,354,300

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   649,129,149 557,969,442 643,788,239 757,749,467 742,664,821 802,612,762 831,975,851 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun 

umbrellas, walking-sticks, seat-sticks                     
104,417,984 93,744,364 110,418,649 131,149,140 134,736,926 148,057,713 162,380,028

 والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي ومقاعد

XIII
Articles of stone, plaster, cement, 

asbestos, ceramic products                           
149,334,140 120,427,876 140,190,932 160,857,937 163,740,783 175,586,989 182,289,724

 أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات االسبستوس

XIV
Natural or cultured pearls, precious or 

semi-precious stones, precious metal                    
370,222,068 324,030,251 437,892,624 634,467,016 779,394,029 864,887,362 720,965,545

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of 

base metal                                          
1,324,240,631 854,591,776 1,112,531,500 1,341,559,324 1,257,921,327 1,234,907,182 1,271,823,814

 المعادن من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. 

equip, sound recorders and reproducts
3,863,018,004 3,111,103,508 3,756,216,079 4,194,478,099 4,228,366,578 4,393,086,463 4,518,361,304

  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛ والتجهيزات

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
1,635,408,779 1,233,113,516 1,514,089,915 1,758,347,854 1,797,096,349 1,854,730,719 1,896,276,316

 معدات من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

.النقل

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, 

checking, precision instrum. 
481,783,909 430,180,741 518,633,900 584,688,533 611,641,701 623,567,460 636,667,605

 والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة والمعدات

XIX
Arms and ammunition, parts and 

accessories thereof.                                          
9,675,073 10,713,032 12,627,102 14,163,123 15,907,970 18,513,766 13,437,183 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          300,992,057 251,068,380 278,128,643 313,070,617 342,999,686 363,608,225 384,910,009 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and 

antiques (excl. chapter 99).
21,346,656 15,410,521 17,702,242 20,244,466 23,511,962 24,763,500 27,709,366 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 423,182,447 266,398,575 304,932,257 313,079,693 348,466,890 327,420,584 369,777,372 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 15,548,947,926 12,046,820,075 14,753,807,010 17,766,622,902 18,004,890,994 18,527,967,157 18,494,102,130 .االجمالي
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Total World commodities exports  إجمالي صادرات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'01 Live animals. 17,859,031 17,342,699 18,503,077 21,132,133 22,211,974 23,242,210 24,465,114 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 98,039,681 88,022,550 96,969,455 116,786,403 117,096,455 124,076,124 131,168,901 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 72,244,921 70,361,220 81,910,337 96,248,708 95,636,447 104,471,683 112,368,973 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 71,472,907 58,178,885 70,134,682 83,770,451 81,603,117 93,612,003 97,629,801
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 7,292,503 6,639,231 7,115,518 8,925,823 9,485,035 10,448,843 10,744,144 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 18,743,809 17,615,053 17,975,524 21,499,281 20,804,793 22,056,520 22,524,645 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 49,160,364 48,698,989 56,394,423 62,344,725 58,296,283 66,177,608 66,971,022 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 70,529,628 67,108,704 75,888,635 87,315,314 90,027,607 99,193,908 104,940,626 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 32,730,530 30,431,323 36,928,468 51,388,351 48,222,905 45,009,592 49,953,085 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 104,700,199 77,536,459 84,459,010 117,344,007 120,236,838 123,096,237 119,423,040 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 16,375,343 13,854,943 14,302,485 18,113,765 18,118,277 19,251,024 19,700,787 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 64,036,085 58,587,766 67,971,266 82,218,752 93,581,739 100,688,889 100,422,535 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 4,978,760 4,760,136 5,666,998 7,938,153 12,741,669 9,299,706 8,710,153 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 668,288 682,114 912,932 966,856 743,524 817,809 882,680 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 89,819,338 66,159,230 81,225,225 110,931,283 106,122,747 98,759,358 96,511,750
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 38,691,699 34,762,914 37,299,764 44,623,539 47,027,767 49,758,430 49,890,957 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 32,693,730 34,329,654 44,788,671 53,836,362 52,596,034 51,731,748 46,712,245 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 32,544,267 34,154,538 38,157,637 43,456,911 43,899,066 43,790,163 49,682,801 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 46,762,186 44,668,163 47,943,266 55,888,491 57,933,822 64,652,744 68,077,354 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 50,027,312 44,846,159 47,658,913 56,736,498 56,919,340 60,846,041 61,276,989 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 44,944,131 43,568,656 47,431,022 55,286,525 56,663,799 63,066,212 66,475,390 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 91,107,654 79,527,765 86,941,307 104,848,059 107,436,545 113,079,790 112,773,300 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 52,767,999 51,064,080 56,131,005 65,153,684 72,774,185 80,669,423 82,272,723 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 33,969,991 34,223,273 34,700,231 40,168,579 43,491,179 45,190,056 45,217,564 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 47,828,351 32,988,900 38,597,927 46,446,078 45,953,878 45,655,524 46,407,090 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 144,324,378 117,035,511 193,012,055 256,041,194 233,315,094 245,730,414 230,961,707 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 2,822,685,063 1,762,046,058 2,325,150,889 3,240,671,649 3,342,351,513 3,269,056,818 3,034,374,834 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 127,843,048 85,337,935 115,014,902 139,994,394 129,077,991 125,468,318 121,498,221
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 367,918,113 306,013,234 368,819,050 440,047,428 440,435,891 447,416,298 431,158,747 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 398,826,537 419,860,571 443,231,142 458,909,553 461,489,068 486,786,258 510,703,694 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 74,994,066 40,837,129 54,916,708 76,252,050 75,204,854 67,168,618 65,022,906 .المخصبات

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 68,285,751 58,090,640 69,993,892 81,174,119 78,733,879 81,522,574 83,374,027
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 86,406,608 78,755,089 88,712,953 102,870,871 104,452,930 112,492,415 117,138,416 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 46,296,060 41,974,296 47,174,928 55,173,297 55,959,745 58,154,826 59,907,801

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 22,074,184 19,628,194 22,320,299 25,507,246 25,950,484 28,195,027 29,513,182 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 3,460,266 3,352,487 3,799,772 4,255,680 4,387,081 4,631,259 6,518,725
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 19,953,340 16,852,856 17,841,511 18,748,978 17,847,969 17,223,276 16,463,459 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 154,089,551 127,697,801 152,013,204 183,093,115 177,464,176 184,304,199 191,891,814 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 478,571,453 389,794,480 483,880,224 564,922,087 568,669,688 601,827,903 620,484,882 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 156,609,251 124,217,637 168,877,416 231,111,454 220,247,028 207,455,088 193,120,057 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 29,058,255 20,806,249 30,176,650 32,615,074 31,880,471 35,637,329 36,479,581 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 49,754,163 42,967,165 51,763,995 65,668,172 68,494,920 74,344,163 76,036,790
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 7,110,871 5,882,002 8,383,886 10,519,467 12,195,657 14,868,661 12,557,658 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 117,893,701 91,129,041 106,508,064 120,719,852 118,666,411 132,842,336 141,272,901 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 2,007,416 1,569,498 1,638,817 1,815,031 1,700,129 1,760,563 1,821,722 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 2,839,605 2,143,766 2,164,202 2,484,088 2,515,740 2,433,629 2,446,292
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 41,116,594 30,981,235 44,065,103 49,913,998 44,384,055 45,476,228 45,525,690 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 178,212,863 152,452,173 170,039,125 189,586,036 167,004,031 172,405,873 174,084,590 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 49,059,632 44,928,217 46,080,620 50,383,762 44,855,032 47,801,298 49,744,020
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 3,512,101 2,782,633 3,268,571 3,362,594 3,136,288 3,112,038 2,862,173 .الحرير
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'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 13,874,085 10,330,991 12,852,338 16,365,380 14,551,640 14,509,435 14,339,282 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 52,975,379 42,601,021 58,327,869 70,804,792 66,966,199 71,419,677 64,063,417 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 3,338,780 2,784,411 3,827,393 4,346,348 3,887,168 4,232,436 4,708,123 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 42,927,577 34,181,088 41,102,431 48,931,665 47,635,125 49,987,601 50,897,554 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 32,587,476 27,190,536 33,874,556 41,788,298 39,802,686 41,006,067 42,266,014 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 19,770,709 17,231,923 20,205,197 23,377,055 22,407,587 23,841,818 25,380,208
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 14,124,458 11,797,415 14,038,517 15,564,819 14,799,505 15,840,556 16,329,124 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 14,203,523 10,659,417 11,694,314 12,915,077 12,605,282 13,296,931 13,629,264 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 21,254,119 18,119,272 22,471,446 25,794,978 24,316,111 25,410,975 26,260,687 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 24,968,127 21,940,813 26,385,075 30,784,091 30,293,429 32,834,972 34,066,426 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 178,342,216 159,210,105 178,820,393 209,050,339 212,992,749 234,288,865 238,723,033 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 182,229,643 156,618,528 168,506,449 198,440,897 193,001,743 210,417,386 232,293,820 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 45,020,956 42,521,289 48,413,690 56,223,134 56,269,309 62,414,005 66,156,726 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 92,089,932 82,041,128 96,422,483 113,893,011 116,348,226 127,872,070 140,700,093 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 5,907,053 5,253,245 6,117,649 7,379,725 7,708,986 8,564,046 9,075,804 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 2,499,788 2,667,189 3,212,409 3,709,507 3,529,314 3,735,649 3,993,744
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 3,921,211 3,782,802 4,666,108 6,166,897 7,150,400 7,885,948 8,610,387 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 42,994,166 33,090,326 37,653,154 43,757,885 44,949,778 49,527,616 52,378,978 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 41,267,560 33,749,399 39,384,114 45,375,254 47,219,567 51,353,975 55,731,249 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 65,072,414 53,588,151 63,153,664 71,724,798 71,571,438 74,705,398 74,179,497 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 370,222,068 324,030,251 437,892,624 634,467,016 779,394,029 864,887,362 720,965,545

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 519,112,289 274,931,688 386,644,589 477,671,102 426,303,394 395,527,020 411,578,775 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 307,005,356 226,567,136 246,709,300 301,017,400 305,975,278 311,681,527 318,720,104 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 147,653,928 106,327,196 158,981,528 185,090,834 172,046,252 164,407,581 155,220,382 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 30,888,773 18,729,840 28,440,986 31,942,048 27,162,603 27,849,034 30,314,521 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 163,678,379 112,381,044 146,707,039 173,976,415 157,803,096 162,270,690 172,348,720 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 6,648,503 5,197,437 6,610,089 8,038,526 6,866,913 7,501,331 7,582,221 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 12,860,237 9,714,379 13,867,378 15,812,503 14,543,558 13,441,981 15,545,571 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 6,727,916 4,299,450 6,789,427 9,298,046 7,933,248 7,653,890 7,527,343 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 21,124,305 11,377,589 15,487,464 18,851,616 17,922,400 17,204,137 18,293,554 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 54,263,117 41,446,379 51,659,360 62,044,778 62,693,417 64,799,853 67,879,297
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 54,277,828 43,619,638 50,634,340 57,816,056 58,671,168 62,570,138 66,813,326 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 1,946,050,674 1,508,256,851 1,794,579,918 2,060,547,134 2,062,568,323 2,084,957,199 2,142,710,578 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 1,916,967,330 1,602,846,657 1,961,636,161 2,133,930,965 2,165,798,255 2,308,129,264 2,375,650,726 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 37,584,738 25,700,536 33,554,861 42,896,306 44,333,145 40,265,852 43,319,433

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 1,239,379,955 847,066,932 1,084,907,257 1,273,064,929 1,305,662,376 1,351,824,371 1,392,533,509 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 210,808,153 213,237,298 221,643,951 250,443,552 287,512,026 314,220,419 322,008,846 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 147,635,933 147,108,750 173,983,846 191,943,067 159,588,802 148,420,077 138,414,528 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 439,539,231 395,646,359 475,900,729 530,244,210 552,545,670 561,948,279 572,788,530
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 35,922,593 29,203,091 36,916,981 47,954,242 52,611,488 55,233,514 57,364,536 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 6,322,085 5,331,291 5,816,190 6,490,081 6,484,543 6,385,667 6,514,539 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 9,675,073 10,713,032 12,627,102 14,163,123 15,907,970 18,513,766 13,437,183 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 177,047,879 145,860,407 167,089,747 191,303,354 209,911,965 227,959,888 242,855,458

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 97,721,663 82,270,608 84,104,214 91,852,473 89,612,937 88,426,349 92,046,175 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 26,222,515 22,937,365 26,934,682 29,914,790 43,474,784 47,221,988 50,008,376 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 21,346,656 15,410,521 17,702,242 20,244,466 23,511,962 24,763,500 27,709,366 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 423,182,447 266,398,575 304,932,257 313,079,693 348,466,890 327,420,584 369,777,372 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 15,972,130,373 12,313,218,650 15,058,739,267 18,079,702,595 18,353,357,884 18,855,387,741 18,863,879,502 .االجمالي
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'01 Live animals. 17,390,236 17,030,321 19,291,148 21,072,162 22,465,755 23,263,492 24,229,485 .الحية الحيوانات

'02 Meat and edible meat offal. 94,347,189 86,750,550 93,443,473 111,482,601 112,546,715 117,531,752 124,170,746 .لألكل الصالحة اللحوم وبقايا اللحوم

'03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes. 82,064,998 76,247,019 85,440,644 100,566,038 97,716,178 101,931,404 108,691,220 .األخرى المائية الالفقارية والحيوانات الرخويات والقشريات، األسماك

'04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes. 69,683,175 58,414,377 68,207,824 82,632,654 81,474,844 92,657,922 99,715,406
 غير الحيواني المنشأ ذات الطعام منتجات الطبيعي، العسل الطيور، بيض األلبان، منتجات

.آخر مكان في المصنفة

'05 Products of animal origin, nes. 7,170,673 6,742,303 7,275,666 8,796,658 9,308,289 10,046,967 10,270,641 .آخر مكان في المصنفة غير الحيواني المنشأ ذات المنتجات

'06 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc. 17,999,872 17,162,974 17,893,040 20,305,960 18,675,821 19,432,582 19,867,910 الجذور، األشجار، لب األخرى، والنباتات  الحية األشجار

'07 Edible vegetables and certain roots and tubers. 51,138,992 49,426,274 57,498,939 62,408,439 61,625,224 68,839,429 68,937,142 .واألدران الجذور وبعض لألكل الصالحة النباتات

'08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons. 79,539,503 75,652,523 83,676,601 95,253,512 97,842,337 107,307,317 112,884,253 .والبطيخ الحمضيات والمكسرات، لألكل الصالحة الفواكه

'09 Coffee, tea, mate and spices. 32,357,282 30,003,607 35,833,281 50,819,332 48,340,309 44,726,769 48,058,779 .والبهارات والمتة والشاي القهوة

'10 Cereals. 118,271,431 84,498,409 90,891,490 124,978,865 127,425,704 129,347,117 128,161,620 .الحبوب

'11 Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten. 16,940,084 14,923,270 14,937,686 19,133,417 18,938,911 19,776,897 19,961,329 .القمح غراء األنسولين، الشعير، النشا، المطاحن، صناعة منتجات

'12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes. 74,586,398 63,533,800 73,567,216 89,898,377 98,722,785 105,216,681 109,623,156 .البذور المتنوعة، الحبوب الزيتية، والفواكه الزيتية، البذور

'13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes. 4,996,458 4,615,123 5,244,485 7,145,543 10,002,278 8,294,559 7,894,568 .األخرى النباتية والمصول والمستخلصات الراتينجات العلك، الصمغ،

'14 Vegetable plaiting materials, vegetable products nes. 849,495 816,806 911,625 1,150,067 1,062,006 1,098,369 1,138,568 .آخر  مكان في المصنفة غير النباتية والمنتجات المجدولة، النباتية المواد

'15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc. 89,314,940 67,505,499 80,081,464 112,340,392 108,401,200 101,787,239 99,387,950
 الحيواني والشمع لألكل المعدة والدهون ومشتقاتها والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

.والنباتي

'16 Meat, fish and seafood food preparations nes. 36,121,817 33,913,245 35,411,879 42,810,212 44,688,805 46,403,414 46,963,635 .األخرى المائية والرخويات والقشريات واألسماك اللحوم تحضير

'17 Sugars and sugar confectionery. 34,514,616 35,305,165 45,333,661 57,761,739 54,116,215 52,303,434 49,095,853 .والحلويات السكر

'18 Cocoa and cocoa preparations. 34,319,062 33,925,189 39,057,050 46,644,405 41,612,462 43,471,972 49,159,377 .منه والمستحضرات الكاكاو

'19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products. 46,240,498 44,250,112 46,799,461 59,135,563 57,146,371 63,037,979 66,333,632 ومنتجات والحليب النشاء األزهار، الحبوب، مستحضرات

'20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations. 49,304,385 44,525,228 46,817,297 55,475,660 55,570,582 58,285,941 59,955,590 .النباتات من األخرى واألجزاء والمكسرات والفواكه الخضروات مستحضرات

'21 Miscellaneous edible preparations. 48,082,368 46,661,984 50,493,247 58,049,104 59,675,193 65,166,684 67,020,734 .األخرى لألكل الصالحة المستحضرات

'22 Beverages, spirits and vinegar. 92,430,838 81,627,248 87,136,911 104,873,958 107,509,605 112,025,413 112,341,560 .والخل والكحوليات المشروبات

'23 Residues, wastes of food industry, animal fodder. 59,280,395 54,373,442 60,122,594 69,125,165 77,024,860 84,065,709 86,882,709 .المحضر الحيواني العلف الغذائية، الصناعات من والعوادم المخلفات

'24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 35,611,771 37,124,580 38,472,317 46,207,008 47,921,336 48,791,312 47,786,425 .المصنعة التبغ وبدائل التبغ

'25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement. 64,763,214 40,892,819 48,707,687 57,090,863 57,201,937 56,047,832 57,341,650 .واألسمنت الكلس الجص، مواد واألحجار، التربة السلفور، الملح،

'26 Ores, slag and ash. 202,504,397 140,918,096 226,182,753 301,402,546 269,043,971 277,893,404 257,758,165 .البركاني الرماد المعادن، صهارة النفيسة، المعادن

'27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc. 2,894,854,664 1,846,273,706 2,403,549,697 3,289,649,246 3,407,139,805 3,329,408,665 3,103,990,769 .المعدني والشمع البرية  والثروات وتصفيتها ومنتجاتها المعدنية الزيوت المعدني، الوقود

'28 Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes. 138,205,186 97,283,657 121,168,893 148,961,655 139,465,120 132,042,948 130,749,174
 الثمينة، المعادن في العضوية وغير العضوية المركبات العضوية، غير الكيميائية المواد

. والنظائر المشعة العناصر الكريمة، األحجار

'29 Organic chemicals. 394,634,507 329,767,369 396,138,969 478,526,257 465,055,095 473,809,819 462,584,244 .العضوية الكيماويات

'30 Pharmaceutical products. 406,176,458 421,142,175 449,782,591 478,291,620 479,226,081 500,558,103 528,934,131 .الصيدالنية المنتجات

'31 Fertilizers. 89,509,987 45,702,422 58,809,797 85,556,416 81,896,375 76,460,629 73,871,298 .المخصبات

'32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc. 69,716,395 59,013,694 70,167,239 81,351,263 79,182,007 81,833,568 83,672,868
 األخرى، والملونات والخضاب واألصباغ ومشتقاتها الصباغة ومستخلصات الدباغة

.واألحبار والصمغ والمعجون والورنيش الدهانات

'33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries. 83,235,772 76,839,914 86,165,244 97,541,574 101,549,432 109,882,765 114,659,280 .والزينة التجميل مستحضرات العطور، الراتينجينات، العطرية، الزيوت

'34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes. 45,948,011 41,731,404 47,445,831 54,571,142 55,082,286 58,135,340 60,810,909

 التزييت، مستحضرات الغسيل، مستحضرات العضوية، التنظيف ومستحضرات الصابون

 والمواد الشموع التلميع، مستحضرات الشمع، ومستحضرات االصطناعية، الشموع

.األساسي والجص األسنان ومستحضرات األسنان شمع النمذجة، معاجين المشابهة،

'35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes. 23,144,635 20,252,506 23,121,734 27,499,898 28,103,700 29,613,083 30,822,865 .األنزيمات الصمغ، المعدل، النشا البروتينية، المستحضرات

'36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc. 3,805,432 3,611,449 3,941,551 4,440,530 4,771,462 4,975,528 4,864,709
 وبعض الخليطه والمعادن األحجار والفتيل، الكبريت النارية، األلعاب المتفجرات،

.لالختراق القابلة المستحضرات

'37 Photographic or cinematographic goods. 19,988,062 17,176,954 17,853,161 18,701,601 17,785,607 17,238,137 16,576,877 .والسينما التصوير سلع

'38 Miscellaneous chemical products. 154,020,936 131,430,858 157,459,563 191,780,844 185,080,501 191,011,313 197,483,040 .متنوعة كيميائية سلع

'39 Plastics and articles thereof. 486,601,645 397,782,578 498,507,948 577,295,506 568,766,754 599,403,317 626,444,068 .منه المصنوعة والمواد البالستيك

'40 Rubber and articles thereof. 161,954,720 128,071,855 173,641,505 230,078,329 218,472,997 212,924,580 203,143,155 .المطاطية والمواد المطاط

'41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 28,084,260 19,699,473 26,308,776 31,605,980 30,119,966 33,826,803 36,042,278 .والجلود (الفراء عدا) الخام الجلود

'42 Articles of leather, animal gut, harness, travel goods. 54,749,371 46,618,093 54,541,032 65,286,808 67,571,993 70,452,317 74,451,263
 والحاويات السفر وحقائب اليد حقائب السفر، سلع الخيل، وأجهزة السروج الجلدية، المواد

.(الحرير مفرزات عدا) الحيوانات ومفرزات أحشاء مواد المشابهة،

'43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof. 5,613,044 4,540,243 6,237,870 7,819,368 8,254,360 9,847,905 8,764,019 .منه المصنوعة والمصنوعات االصطناعي، والفرو الفراء

'44 Wood and articles of wood, wood charcoal. 123,893,030 95,067,225 112,981,941 128,636,087 125,633,741 136,808,377 147,514,322 .الخشبي والفحم الخشبية والمواد الخشب

'45 Cork and articles of cork. 1,953,972 1,558,856 1,686,172 1,877,693 1,796,891 1,807,539 1,854,645 .منه المصنوعة والمواد الفلين

'46 Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. 2,058,201 1,731,365 1,903,899 2,097,267 2,105,798 1,973,439 2,035,640
 أصناف السالل، األخرى، المجدولة والمواد والنجيلة الحلف ومن القش من الصناعات

.المجدولة زان الخير

'47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc. 46,796,339 34,211,574 49,655,227 57,324,364 49,677,875 50,874,166 51,055,707 .والكرتون الورق وبقايا مخلفات األخرى، الليفية السيلولوزية والمواد الخشب لباب

'48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board. 183,381,495 155,980,807 173,437,188 191,797,866 172,065,462 175,007,044 178,254,335 .الكرتون أو الورق أو اللباب من المصنوعة والمواد والكرتون الورق

'49 Printed books, newspapers, pictures etc. 46,185,235 40,703,535 41,578,801 45,253,949 42,405,685 43,419,595 42,603,020
 الطباعة، لصناعة األخرى والمنتجات الصور الصحف، ورق المطبوعة، الكتب

.والمخططات والمطبوعات المخطوطات

'50 Silk. 3,059,488 2,285,883 2,491,263 2,754,268 2,544,256 2,418,309 2,343,158 .الحرير
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Total World commodities imports  إجمالي واردات العالم السلعية
Classification Harmonized System - 2 Digits ي- تصنيف النظام المنسق 

ابواب المستوى الثان 
For the Period (2011-2017) (2017-2011)لالعــــــــــــــوام 

Unit Measure (US Dollar thousand ) (امريكي دوالر الف ) القياس وحدة

رمز 

السلع
السلع 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 السلع

'51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof. 13,637,890 9,814,567 11,857,658 15,471,068 13,753,162 13,772,787 13,630,186 .المحيكه واأللياف الغزل الخيل، شعر للحيوانات، والخشن الناعم الشعر الصوف،

'52 Cotton. 51,053,694 39,719,342 53,794,365 68,695,224 61,401,911 62,491,177 57,313,174 . القطن

'53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric. 3,330,511 2,531,785 3,262,513 3,867,013 3,536,300 3,570,622 3,916,548 .الورق من المحيكه واأللياف الورق غزول األخرى، النباتية النسجية األلياف

'54 Manmade filaments. 37,806,143 30,185,925 36,184,562 42,812,832 40,723,782 42,343,146 44,568,729 .باليد المصنوعة الخيوط

'55 Manmade staple fibres. 34,020,602 28,455,694 34,261,867 42,018,676 38,785,587 39,522,810 41,861,148 .باليد المصنوعة  األسالك ألياف

'56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc. 18,434,311 15,755,021 19,041,284 21,313,107 20,500,986 21,787,918 23,282,941
 األسالك الحبال، القنب،  خيوط خاصة، غزول المحيكة، غير والمواد اللباد الحشو، مواد

.الحبال من المصنوعة والمواد

'57 Carpets and other textile floor coverings. 13,226,520 11,167,022 12,555,313 13,727,315 13,504,373 14,017,067 14,852,838 .األرضيات تغطية نسيج من وغيرها السجاد

'58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc. 9,998,654 8,420,769 9,450,047 10,587,525 10,351,392 10,769,381 11,516,204 .والمشدات األربطة المجدولة، النسجية األلياف خاصة، محيكة ألياف

'59 Impregnated, coated or laminated textile fabric. 19,006,511 15,987,930 18,855,508 21,607,652 21,291,205 21,974,125 22,868,312 .الصناعي لالستعمال المالئمة النسيجية المواد مصفحة، أو مطلية أو مشمعة نسيجية ألياف

'60 Knitted or crocheted fabric. 20,088,423 17,404,713 20,365,155 23,397,302 23,850,900 26,038,623 30,336,017 .وشيه الكر أو المحبوكة األلياف

'61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet. 167,529,767 154,178,123 169,545,504 193,459,871 182,789,567 193,732,262 206,536,814 .والكروشيه المحبوكة والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet. 182,227,096 161,083,146 172,832,899 200,407,267 189,364,043 198,044,629 207,547,941 .والكروشيه المحبوكة غير والمالبس الزينة اكسسوارات مواد

'63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc. 43,129,214 40,817,448 45,481,961 52,268,391 50,633,435 53,475,957 57,808,864 .والستائر الخرق للتدفئة، نسيجية ومواد دافئة مالبس أخرى، نسيجية مواد

'64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof. 97,345,099 87,692,201 102,114,016 116,603,436 116,297,934 123,550,713 132,586,914 .المواد تلك أجزاء شابه، وما الساق واقيات األحذية،

'65 Headgear and parts thereof. 6,584,376 5,889,975 6,766,765 7,907,127 7,670,009 7,886,229 8,780,965 .منها المصنوعة واألجزاء الرأس أغطية

'66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc. 2,588,476 2,264,003 2,610,861 2,985,970 2,834,717 2,765,956 3,022,752
 المصنوعة واألجزاء السياط المقاعد، عصي المشي، عصي الشمسية، والمظالت المظالت

.منها

'67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair. 4,117,974 3,574,809 4,230,118 4,907,883 4,845,492 4,944,651 5,373,067 .البشري الشعر مواد الصناعية، الزهور منها، المصنوعة والمواد المحضر الريش

'68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles. 41,462,772 32,783,196 37,439,786 42,843,844 44,101,952 46,637,934 49,128,948 .المشابهة والمواد والميكا واالبستوس واالسمنت والجص األحجار مواد

'69 Ceramic products. 42,077,525 33,677,620 39,646,126 44,025,350 43,712,253 45,245,701 48,863,739 .السيراميك منتجات

'70 Glass and glassware. 65,638,472 53,790,455 64,873,951 73,060,356 71,818,757 73,768,401 75,846,587 .الزجاجية واآلنية الزجاج

'71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc. 363,870,011 311,939,206 411,603,667 568,248,368 703,378,632 735,868,168 624,076,133

 المعادن الثمينة، المعادن الكريمة، وشبه الكريمة األحجار والزراعية، الطبيعية الاللىء

 العملة قطع المقلدة، الجواهر سبق، ما من المصنوعة والمواد الثمينة، بالمعادن المطلية

.المعدنية

'72 Iron and steel. 546,587,050 289,913,922 393,423,900 484,216,837 437,696,068 406,004,399 424,227,294 .والصلب الحديد

'73 Articles of iron or steel. 310,277,103 237,372,025 255,193,537 301,242,778 312,954,070 314,448,116 321,907,513 .والصلب الحديد من المصنوعة المواد

'74 Copper and articles thereof. 149,618,959 103,422,802 158,439,993 191,299,605 180,471,490 172,935,632 164,176,501 .منه المصنوعة والمواد النحاس

'75 Nickel and articles thereof. 35,045,724 20,519,290 31,181,087 37,708,850 30,324,351 29,646,196 31,951,429 .منه المصنوعة والمواد النيكل

'76 Aluminium and articles thereof. 159,460,797 109,950,931 143,372,862 172,440,192 157,749,005 158,209,322 169,747,115 .منه المصنوعة والمواد األلمنيوم

'78 Lead and articles thereof. 6,985,546 5,202,189 6,679,195 8,097,613 6,842,698 7,631,057 7,676,777 .منه المصنوعة والمواد الرصاص

'79 Zinc and articles thereof. 12,878,936 9,741,362 13,389,808 14,971,920 13,178,001 13,519,394 15,534,145 .منه المصنوعة والمواد الزنك

'80 Tin and articles thereof. 6,779,658 4,715,654 6,935,523 9,775,076 7,744,582 7,540,211 7,583,919 .القصدير

'81 Other base metals, cermets, articles thereof. 21,142,442 11,505,019 15,919,795 20,322,232 18,717,684 17,622,621 18,671,052 .منه المصنوعة والمواد أخرى، أساسية معادن

'82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal. 55,516,758 42,077,812 51,939,555 61,369,159 63,199,666 64,066,455 66,091,694
 المصنوعة واألجزاء األساسية المعادن من وشوك، معالق، سكاكين، واآلالت، األدوات،

.األساسية المعادن من

'83 Miscellaneous articles of base metal. 56,099,046 45,042,878 52,660,677 58,855,446 59,224,553 61,743,324 65,436,931 .األساسية المعادن من المتنوعة المواد

'84 Machinery, nuclear reactors, boilers, etc. 1,942,611,385 1,538,033,953 1,834,714,261 2,114,839,647 2,121,514,543 2,125,474,637 2,181,194,992 .منها المصنوعة والقطع اآللية والتطبيقات اآلالت والمراجل، النووية، المفاعالت

'85 Electrical, electronic equipment. 2,030,664,361 1,725,359,106 2,140,581,184 2,335,367,695 2,363,650,518 2,501,001,590 2,567,701,357 .منها المصنوعة واألجزاء الكهربائية والتجهيزات الكهربائية اآلالت

'86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment. 27,524,292 23,889,554 25,903,312 31,848,226 35,278,184 32,020,938 31,941,380

 السكك وناقالت منها المصنوعة والقطع الدارجة، والمعدات والقاطرات، الترام عربات

 المرور إشارات تجهيزات منها، والمصنوعة معها المتماشية واألجزاء والوصالت الحديدية

.(والكهربائية اآللية تلك فيها بما) إليها وما

'87 Vehicles other than railway, tramway. 1,233,900,346 855,300,677 1,074,735,327 1,261,796,280 1,302,533,166 1,347,285,762 1,398,161,724 .منها المصنوعة والقطاع (الدارجة والمعدات والقاطرات القطارات عربات غير) العربات

'88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof. 190,798,660 170,677,910 179,737,074 187,230,440 209,138,917 227,446,847 242,772,390 .لها المصنوعة واألجزاء الفضاء مركبات الطائرات،

'89 Ships, boats and other floating structures. 95,622,898 89,081,879 110,413,189 111,949,553 87,781,771 92,951,182 79,315,338 .الطافية والهياكل والمراكب البواخر

'90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus. 446,778,013 387,598,222 462,987,307 520,557,012 538,217,722 550,363,613 561,281,885
 الطبية واآلالت والتدقيق والفحص والقياس والسينمائي البصري التصوير أدوات

.لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء والجراحية

'91 Clocks and watches and parts thereof. 35,723,839 29,039,711 36,411,276 47,192,510 50,835,172 52,544,953 55,163,328 .بها الخاصة واألجزاء والبندوالت الساعات

'92 Musical instruments, parts and accessories. 6,830,023 5,766,455 6,255,534 6,828,050 6,884,745 6,560,728 6,805,787 .واالكسسوارات المواد لهذه العائدة واألجزاء الموسيقية األدوات

'93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof. 9,692,961 9,670,879 10,076,590 11,322,417 10,106,474 10,844,665 9,296,850 . لها العائدة واالكسسوارات واألجزاء والذخيرة السالح

'94 Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings. 181,653,792 147,746,420 171,717,177 190,177,617 195,890,672 207,069,176 223,544,564

 المحشو، األثاث من شابهها وما الوسائد المفارش، حامالت ، المفارش األسرة، األثاث،

 الضوئية، اإلشارات آخر، مكان في الداخلة غير لها  المماشية اإلضاءة وعناصر المصابيح

.الصنع المسبقة األبنية يشبهها، وما المضيئة األسماء لوحات

'95 Toys, games, sports requisites. 125,132,748 107,704,500 110,438,017 112,819,768 106,961,213 104,640,548 110,121,668 .لها التابعة واالكسسوارات واألجزاء الرياضية األلعاب وأدوات واأللعاب الدمى

'96 Miscellaneous manufactured articles. 25,374,054 22,564,780 26,057,391 28,842,059 41,001,921 44,357,042 47,775,370 .مختلفة مصنعة مواد

'97 Works of art, collectors pieces and antiques. 21,496,767 14,293,785 18,270,774 22,584,935 23,188,050 24,021,267 24,878,057 .واالنتيكات المجموعات وقطع الفن، أعمال

'99 Commodities not elsewhere specified. 452,950,807 262,068,103 257,155,590 299,191,943 324,510,121 354,455,889 339,882,075 .آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 16,351,715,938 12,600,710,326 15,308,669,192 18,318,323,208 18,490,554,688 18,879,098,700 18,923,717,833 .االجمالي
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Classification Harmonized System - 2 Digits Section ابواب المستوى الثاني- تصنيف النظام المنسق 
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World العالم

Unit Measure (US Dollar thousand ) (الف دوالر امريكي )وحدة القياس 

Code Section 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 االبواب

I Live animals, animal products. 270,656,271 245,184,570 273,658,755 324,550,113 323,511,781 345,431,537 367,077,498 .الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات

II Vegetable Products. 396,679,515 340,632,786 380,454,363 471,093,512 482,635,375 504,039,720 516,527,325 .النباتات منتجات

III
Animal and vegetable fats and oils and 

their cleavage products.
89,314,940 67,505,499 80,081,464 112,340,392 108,401,200 101,787,239 99,387,950 .تفككها ومنتجات والزيوت والنباتية الحيوانية الدهون

IV
Prepared foodstuffs, beverages, spirits and 

vinegar, tobacco.
435,905,750 411,706,193 449,644,417 540,082,814 545,265,429 573,551,858 585,539,515

 المشروبات المشروبات، األغذية، صناعة منتجات

.الخ.. التبغ والخل؛ الروحية

V Mineral products. 3,162,122,275 2,028,084,621 2,678,440,137 3,648,142,655 3,733,385,713 3,663,349,901 3,419,090,584 .المعدنية المنتجات

VI
 Products of the chemical or allied 

industries                                                   
1,428,385,381 1,243,952,402 1,432,054,573 1,667,222,800 1,637,197,666 1,675,561,233 1,705,029,395 .المركبة الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات

VII
Plastics and articles thereof, rubber and 

articles thereof                                     
648,556,365 525,854,433 672,149,453 807,373,835 787,239,751 812,327,897 829,587,223

 والمطاط المواد، هذه ومصنوعات البالستيك

.ومصنوعاته

VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and 

articles thereof.                            
88,446,675 70,857,809 87,087,678 104,712,156 105,946,319 114,127,025 119,257,560 .ومصنوعاته والفراء والجلود الخام الجلود

IX
Wood and articles of wood, wood 

charcoal, cork and articles of cork               
127,905,203 98,357,446 116,572,012 132,611,047 129,536,430 140,589,355 151,404,607

 الخشبي، والفحم الخشب، من والمصنوعات الخشب

.ومصنوعاته والفلين

X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material, paper and paperboard
276,363,069 230,895,916 264,671,216 294,376,179 264,149,022 269,300,805 271,913,062

 من السليلوزية المواد من غيرها أو الخشب من عجائن

.المقوى والورق الورق الليفية،

XI Textiles and textile articles                                                                   616,548,824 537,807,368 609,979,899 712,387,511 673,030,899 703,958,813 738,382,874 .ومصنوعاتها المنسوجات

XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun 

umbrellas, walking-sticks, seat-sticks                     
110,635,925 99,420,988 115,721,760 132,404,416 131,648,152 139,147,549 149,763,698

 والعصي، والشماسي والمظالت والقبعات االحذية

.العصي ومقاعد

XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 

ceramic products                           
149,178,769 120,251,271 141,959,863 159,929,550 159,632,962 165,652,036 173,839,274

 أو أالسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات

. السيراميك ومنتجات االسبستوس

XIV
Natural or cultured pearls, precious or 

semi-precious stones, precious metal                    
363,870,011 311,939,206 411,603,667 568,248,368 703,378,632 735,868,168 624,076,133

 شبه أو الكريمة واألحجار مستنبت، أو الطبيعي اللؤلؤ

.الثمينة والمعادن الكريمة،

XV
Iron and steel, base metals and articles of 

base metal                                          
1,360,392,019 879,463,884 1,129,135,932 1,360,299,708 1,288,102,168 1,253,366,727 1,293,004,370

 من والمواد األساسية والمعادن والصلب الحديد

.العادية المعادن

XVI
Mach. and mechanical appl., electr. equip, 

sound recorders and reproducts
3,973,275,746 3,263,393,059 3,975,295,445 4,450,207,342 4,485,165,061 4,626,476,227 4,748,896,349

  وإلكترونيات واألجهزة، الميكانيكية اآلآلت

. الصوتية والمسجالت الكترونية؛ والتجهيزات

XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated 

transport equipment.                                
1,547,846,196 1,138,950,020 1,390,788,902 1,592,824,499 1,634,732,038 1,699,704,729 1,752,190,832

 من بها يرتبط وما والسفن والطائرات السيارات

.النقل معدات

XVIII
Optical, photo, cinema, measuring, 

checking, precision instrum. 
489,331,875 422,404,388 505,654,117 574,577,572 595,937,639 609,469,294 623,251,000

 والفحص والقياس والسينما والصورة البصريات،

.والتطبيقية الدقيقة والمعدات

XIX
Arms and ammunition, parts and 

accessories thereof.                                          
9,692,961 9,670,879 10,076,590 11,322,417 10,106,474 10,844,665 9,296,850 .ولوازمها أجزاؤها والذخيرة؛ األسلحة

XX Miscellaneous manufactured articles .                                                          332,160,594 278,015,700 308,212,585 331,839,444 343,853,806 356,066,766 381,441,602 .االخرى المصنعة المصنوعات

XXI
Works of art, collectors' pieces and 

antiques (excl. chapter 99).
21,496,767 14,293,785 18,270,774 22,584,935 23,188,050 24,021,267 24,878,057 .( 99 الفصل عدا) والتحف الفنية، القطع تجميع أعمال

XXII Commodities not elsewhere specified. 452,950,807 262,068,103 257,155,590 299,191,943 324,510,121 354,455,889 339,882,075 . آخر مكان في محددة غير السلع

Total. 15,898,765,131 12,338,642,223 15,051,513,602 18,019,131,265 18,166,044,567 18,524,642,811 18,583,835,758 .االجمالي
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املصادر: رابعا 



.بيانات التجارة الخارجية والبينية حسب التصنيف المنسق     .1

1) World Trade Organization/UNCTAD, Trade Database, www.trademap.org.

2) United Nation Comtrade Database,  unstats.un.org.

.مصادر وطنيـــة     .2

.مؤشرات تنافسية الصادرات االجمالية والبينية     .3

 

. تم إحتسابها استنادا الى مؤشرات التنافسية الموضحة في جزء المصطلحات

المصادر
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