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التجارة الخارجية

  TABLE 7/9  جــدول ٧ / ٩ 
إعــــادة التصـدير إدخـال اسـتيراد
التصدير  مؤقت

Re- Export Tempor. Import
Export   Entry

0-Food and live animals ٠ - أغذيـة وحيوانـات حيــة 138579990 198869 54290191 5075020
  00-Live animals   ٠٠ - حيـوانـات حيـــة  303121 0 8297457 0
  01-Meat and meat preparat  ١- لحوم ومحضرات لحوم  3868338 0 127540 0
  02-Dairy products and eggs  ٢- منتجات األلبان وبيض الطيور 10434278 198869 7352859 709146
  03-Fish & Fish preparations  ٣- األسماك ومستحضراتها 2693762 0 12923 808
  04-Cereals and cereal  ٤-حبوب ومحضــــــــــــرات    50683328 0 1104356 227281
        preparations    حبــــــــــــــــــــــوب
  05-Vegetables and fruit  ٥- خضر وفواكه 15687087 0 31272516 169954
  06-Sugars, sugar prepara-  ٦-سكر ومحضرات سكرية وعسل 25648571 0 1118129 34
        tions and honey    نحــــــــــــــــــــــــــــل
  07-Coffee, tea, cocoa, spices  ٧-بن ،شــــــــــــــــاي  وكــاكـــاو     11045838 0 3431517 83242
       and manufact. thereof وتــــوابـــــــــل ومصنوعاتهــا   
  08-Feeding stuff for animals  ٨-أعالف للحيوانات (التتضمن 13831089 0 792390 3801433
      (not including unwiled ( الحبوب غيــر المطحونة   
       cereals)
  09-Miscellaneous edible pro-  ٩-منتجات ومحضرات  متنوعة 4384579 0 780503 83122
       ducts and preparations     صالحة لألكل
1-Beverages and Tobacco ١-المشروبات و التبغ 6309242 0 112696 963012
  11-Beverages  ١١- المشروبات  1481412 0 101140 117069
  12-Tobacco and tobacco  845943 11557 0 4827830 ١٢-التبغ ومصــــــــــنوعات 
        manufactures     التبــــغ
2-Crude Materials.Inedible  ٢- مواد خام غير صالحة لألكل 24319388 196833 12652111 138187
    Except Fuels      باستثناء الوقود
  21-Hides, skins raw  ٢١- صـالل (جلـود خــام )    253653 0 185629 1827
  22-Oil seeds  ٢٢-الجذور الزيتية والثمار الزيتية     9440790 196833 235647 30254
  23-Crude rubber  ٢٣-المطاط الخام     356375 0 7045 5579
  24-Cork and wood  ٢٤-الفلين والخشب 3186481 0 121156 14528
  25-Pulp and waste paper  ٢٥- عجائن وفضالت الورق 1956512 0 2194 6350
  26-Textile Fibres ( not  ٢٦-ألياف نسيجية وفضالتها  5549958 0 1143519 73062
       manufactured into yarn)    (غيــر معزولة أو مصنوعــة)
  27-Crude fertilizers and crude  ٢٧-أسمـــدة خــام  ومعادن خام  2079034 0 10148433 48
      minerals (excluding coal petro-    ( باستثناء الفحم والنفط واألحجار
     -leum and precious stones      الكريمة)
  28-Metalliferous and metal scrap  ٢٨-أركزة فلزية ونفايات فلزات 88909 0 202977 2977
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FOREIGN TRADE

  TABLE 7/9 (cont'd)  جــدول ٧ / ٩ (تابع)
إعــــادة التصدير إدخــال استيراد

 مـؤقــت    التصـدير  
Re- Export Tempor. Import

Export  Entry
 29-Crude animal and vegetable ٢٩-مواد حيوانية ونباتية خام غير  1407676 0 605510 3563
        materials n.e.s مذكورة والداخلة في موضع آخر
3- Mineral fuels , Lubricants 0 42640445 27902 326175007  الوقود المعدني ومــواد -٣
    And Related Materials التشحيم والمواد المشــابهة
  32-Coal,coke and briquettes ٣٢-فحم وكوك و قوالب سقاط الفحم 2890998 0 3911 0
  33-Petroleum, petroleum prod- ٣٣-نفط ومنتجات نفطية ومواد 291855999 27902 37776732 0
        ucts and related materials متصـلة بهما
  34-Gas, natural and ٣٤-غــاز طبيعــي 20598886 0 0 0
       manufactured ومصنـــوع
35 - Electric energy ٣٥-الطاقة الكهربائية 10829124 0 4859802 0
4-Animal And Vegetable Oils, زيوت ودهون وشموع حيوانية 14739495 203851 2507822 79637 -٤
   Fats And Waxes ونباتيــة
  41-Animal Oils and Fats ٤١-زيوت ودهون حيوانية 58856 0 0 0
  42-Fixed Vegetable Fats and ٤٢-دهون وزيوت نبـاتية ثـابتة 12915161 203851 2483354 77840
        Oils Crude Of Refined خـام أو مكرر
  43-processed ٤٣-مصنعة 1765478 0 24467 1797
5- Chemicals And Related مواد كيماوية و منتجات 91510345 1374259 16967658 2343730 -٥
     products, متصلة بها غير مذكوره وال
     N.E.S داخلة في موضع أخـر
 51-Organic chemicals ٥١-مواد كيماوية عضـوية 9044374 324300 92241 8163
 52-Inorganic chemicals ٥٢-مواد كيماوية غير عضـويـة 5908829 45503 428577 9471
 53-Dyeing, tanning and ٥٣-مواد الصبـــاغـة والـدباغة 4136313 7092 547949 3998
      colouring materials والتلويــــن
  54-Medicinal and farmaceutic- ٥٤-منتجـــات دوائيــة 15755526 0 3753146 7
       al products وصيدالنيــة .
  55-Essential oils and perfume ٥٥-زيـوت عطريـة طيارة ومواد  6179593 0 6985937 202395
       materials, toilet polishing عطور ، مسـتحضرات تزيين 
       & Cleaning preparations (تواليت) وتلميــع وتنظيف
  56-Fertilizers,manufactured ٥٦-أسـمدة مصنــوعـة 6381002 0 124398 6170
  57-Plastics in primary forms ٥٧-لدائن فى أشكالها األولية 30840825 307251 923586 58216
  58-Plastics in non- primary forms ٥٨-لدائن فى اشكالها غيراألولية 5307303 689863 2748145 1912203
  59-Chemical materials and ٥٩-مواد ومنتجـات كيماوية غير 7956580 250 1363679 143108
        products N.E.S مذكورة والداخلة في موضع أخر
6-Manufactured Goods  2902387 35140965 2882373 112628529  ً ســلع مصنوعـة أسـاسـا -٦
   Classif.Chiefly By Material حســب المـادة
  61-Leather,leather ٦١-جلـود ومصنوعات جلدية غير 11573 0 623839 749
       manufactured, N.E.S. and مذكورة والداخلة في موضـع
      dressed furskins آخـر وجلود وفراء مجهزة
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  TABLE 7/9 (Cont'd)  جــدول ٧ / ٩ (تابع)
إعــــادة التصـدير إدخـال اسـتيراد
التصدير  مؤقت

Re- Export Tempor. Import
Export   Entry

 62-Rubber manufactures مصنوعات من المطاط غير 4660704 2900 182986 396918 -٦٢
           n.e.s مذكورة وال داخلة فى موضع آخر
 63-Cork and wood manufact مصنوعات الفلين والخشب 2410546 5845 405890 3526 -٦٣
           (excluding furniture) (فيما عدا األثات)
 64-Paper, paperboard and الورق والورق المقــوى 10858311 82920 2335322 132204 -٦٤
           manufactures there of والحاجات المصنوعة منها
 65-Textile yarn, fabrics, خيوط نسيجية ونسج 16581590 64016 15320359 1086017 -٦٥
           made up articles n.e.s. وأصـناف جـاهزة غيـر 
           and yelated مذكورة وال داخلة فى موضع
           products آخر ومنتجات متصلة بها 
 66-Non-metalic mineral منتجات معدنية الفلزية غيرمذكورة 8905763 0 2671001 6086 -٦٦
           manufactures, n.e.s وال داخلة فى موضع آخر
 67-Iron and steel الحديد والصـــلب 51800147 760883 3700551 653464 -٦٧
 68-Non-ferrous metals فلزات غيـر حـديدية 10331104 1637525 3946074 71698 -٦٨
 69-Manufactures of metals مصنوعات فلزية غير مذكورة 7068792 328283 5954943 551725 -٦٩
       n.e.s والداخلـة فى موضـع آخــر

7-Machinery and Transport المكينــات و معـدات  73099146 2852717 9120401 12313943 -٧
          Equipment النقـــل 
 71-Power generating machin مكنيات ومعدات توليد 15929256 9310 722219 317557 -٧١
      and equipment الطــاقة 
 72-Machinery specialized مكنيات مخصصة لصـناعات 14347343 1362628 1587672 3546064 -٧٢
       for particular industries معــدنية 
 73-Metal working machinery مكنيات شــغل فلــزات 2187265 24492 203393 26329 -٧٣
 74-General industrial ma- مكنيات ومعدات صناعيةعامةغير 11866546 330698 2471657 1350361 -٧٤
       chinery & equipment, مذكورة وال داخلة فى موضع آخر
       n.e.s. & machine parts وأجزاء مكنات غير مذكورة 
       n.e.s وال داخلة فى موضع آخر
 75-Office machines and المكنيات المكتبيــة 960058 22184 28827 43149 -٧٥
     automatic data processing والمكنيات األوتوماتيكية
     equipment لتجهيز البيـانات
 76-Telecommunication and أجهزة ومعدات اإلتصاالت 3558503 105333 82062 157974 -٧٦
      sound recording & repro- الســـلكية والالسـلكيـة
      ducing appartus & equip- وتســجيل الصــوت
      ment واســتعادته
 77-Electrical machinery مكنيات وأجهزة ومعدات 15748705 40920 3109537 2926480 -٧٧
       apparatus & appliances كهربائية غير مذكورة
       n.e.s. & electrical فـى موضــع آخــر وأجزاؤها
       parts thereof الكهربائية وغير الكهربائية
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FOREIGN TRADE

TABLE 7/9 (Cont'd)  جــدول ٧ / ٩ (تابع)
إعـــادة التصـدير إدخال اسـتيراد
التصدير  مؤقت

Re- Export Tempor. Import
Export   Entry 

   78-Road vehicles (including ٧٨-مركبات برية ( بما في ذلك 7830659 957152 863517 3946029
           aircushion vehicles) ( المركبات ذات وسـائد هوائية)
   79-Other transport equipment ٧٩-معدات نقـل أخـرى 670811 0 51516 0
8- Miscellaneous manufac- مصنوعــــــــــــــــات 6916074 1099926 23020042 2424422 -٨
    tured articles أخرى 
   81-Prefabricated buildings ٨١-مباني ســابقة التجهيز وتجهيزات 264784 15655 101605 133287
        sanitary.blumbing heating وتركيبات لألغراض الصحية والسمكرة
        and lighting fixtures والتدفئة واإلضـاءة غير مذكورة
        and fittings.n.e.s وال داخلـة في موضـع آخـر
   82-Furniture & parts thereof ٨٢-األثاث وأجزاؤه االسـرة و 114727 3394 764976 50686
         bedding.mattresses & sim- الحشايا،المراتب والوسائد وما
         ilar stuffed furnishings يماثلها من مفروشات محشــوة
   83-Travel goods, handbags & ٨٣-لوازم السـفر والحقائب 21672 14 155580 6690
         similar containers اليدوية واألوعية المماثلة
   84-Articles of apparel ٨٤-أصــنـاف من األديـرة 227900 480 12218023 150228
         clothing accessories واأللبسـة وملحقاتها
   85-Footwear ٨٥-األحذيـــــة  93910 0 4116038 26182
   87-Professional scientific & ٨٧-أدوات وأجـهزة مهنيـة علمية وأدوات 2996104 1077131 41984 606933
         controlling instruments & وأدوات وأجهزة مراقبة غير مذكورة
         apparatus n.e.s وال داخلة في موضـع آخـر 
   88-Photographic apparatus ٨٨-أجهزة ومعـدات للتصـوير الفوتوغرافي 403723 0 41841 32711
         equipment & supplies & ولوازمها وأصناف ضوئية وبصـرية
         optical goods, n.e.s غير مذكورة والداخلة في موضـع
         watches & clocks آخر والساعات بأنواعها 
   89-Miscellaneous manufactured ٨٩-أدوات مصنعة متنوعة وغير مذكورة 2793254 3252 5579994 1417705
         articles, n.e.s والداخلة في موضع آخر
9- Commodities & transactions سلع ومعامالت غير مصنفة في 213 1178829 0 5489 -٩
    not classified elsewhere موضع آخر في التصنيف الموحد
    in the S.I.T.C للتـجاره الدوليـة 
    Goods by passenger بضـائع بصـحبة المسافرين 

26245826 196452331 10015559 794277431
Notes :
     1- Coins & some items of gold are not
         included in S.I.T.C. revised .  
         add up to totals because of rounding .
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     2- Some figures and percentages don't necessarily

GRAND TOTALالمجمــــوع العــام

SECTIONS AND DIVISIONS األقســام والفصـول

مالحظات :
١- ال تدخل أرقام النقد وبعض بنود الذهب في
٢- إن بعض المجاميع قد التساوي تفصيالتها 

    وذلك بسبب تدوير األرقام .
    التصنيف الدولي للتجارة الخارجية المعدل .


