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ة التجارة الخارج

  TABLE 7/9  ٩  جــدول ٧

إعــــادة التصـدير إدخـال اد اسـت

التصدير  مؤقت
Re- Export Temporary Import

Export   Entry
0-Food and live animals: ــة: 393023658 0 67050786 1039632 ـة وحيوانـات ح ٠ - أغذ
  00-Live animals ـــة  971975 0 12493551 0 ـوانـات ح   ٠٠ - ح
  01-Meat and meat preparations ات لحوم  6196997 0 35536 5986  ١- لحوم ومح
  02-Dairy products and eggs ض الطيور 22066043 0 5554711 47989 ان و  ٢- منتجات األل
  03-Fish & Fish prepara ons اتها 11197363 0 10523 4804  ٣- األسماك ومستح
  04-Cereals and cereal  ٤-حبوب ومحضــرات    156312752 0 1212921 374841
        preparations ــــــــوب    ح
  05-Vegetables and fruit ه 45361406 0 38324175 288975  ٥- خ وفوا
  06-Sugars, sugar prepara- ة وعسل 74842411 0 1282411 233698 ات سك  ٦-سكر ومح
        tions and honey    نحـــل
  07-Coffee, tea, cocoa, spices ـــاو   26772317 0 5753638 28005  ٧-بن، شــــاي، وكــا
       and There of manufactures ـــل ومصنوعاتهــا    وتـوا
  08-Feeding stuff for animals  ٨-أعالف للحيوانات (التتضمن 26686536 0 1508879 0
      (not including unwiled (ــر المطحونة    الحبوب غ
       cereals)
  09-Miscellaneous edible pro- ات متنوعة 22615855 0 874442 55333  ٩-منتجات ومح
       ducts and preparations ل     صالحة لأل
1-Beverages and Tobacco: ات و التبغ: 12849168 0 71970 0 و ١-الم
  11-Beverages ات  2280754 0 71639 0 و  ١١- الم
  12-Tobacco and tobacco  0 331 0 10568414 ١٢-التبغ ومصــــنوعات 
        manufactures ــــغ     الت
2-Crude Materials.Inedible ل 35149292 0 45647920 98652  ٢- مواد خام غ صالحة لأل
    Except Fuels: ثناء الوقود: اس      
  21-Hides, skins raw  ٢١- صـالل (جلـود خــام)    137885 0 297235 0
  22-Oil seeds ة     19058497 0 83487 55818 ة والثمار ال  ٢٢-الجذور ال
  23-Crude rubber  ٢٣-المطاط الخام     331509 0 2025 0
  24-Cork and wood  ٢٤-الفل والخشب 4670133 0 30809 2808
  25-Pulp and waste paper  ٢٥- عجائن وفضالت الورق 2254384 0 6107 0
  26-Tex le Fibres (not ة وفضالتها  2489715 0 1227916 0 ج س اف   ٢٦-أل
       manufactured into yarn) ــر معزولة أو مصنوعـة)    (غ
  27-Crude fer lizers and crude  ٢٧-أسمـــدة خــام ومعادن خام  2629410 0 42692228 0
      minerals (excluding coal petro- ثناء الفحم والنفط واألحجار اس )   
     -leum and precious stones) مة)      ال
  28-Metalliferous and metal scrap ات فلزات 19468 0 9252 1799 ة ونفا  ٢٨-أركزة فل
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FOREIGN TRADE

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

التصـدير  مـؤقــت  
Re- Export Temporary Import

Export  Entry
 29-Crude animal and vegetable ة خام غ  3558291 0 1298860 38228 ات ة ون مواد حيوان -٢٩
        materials n.e.s مذكورة والداخلة  موضع آخر
3- Mineral fuels, Lubricants 926145 6413595 0 608049981  الوقود المعد ومــواد -٣
   And Related Materials: م والمواد المشــابهة: شح ال
  32-Coal,coke and brique es فحم وكوك و قوالب سقاط الفحم 14889265 0 10 0 -٣٢
  33-Petroleum, petroleum prod- ة ومواد 567398144 0 2427228 26476 نفط ومنتجات نفط -٣٣
        ucts and related materials متصـلة بهما
  34-Gas, natural and عــي 25762573 0 0 899669 غــاز طب -٣٤
       manufactured ع ومصنـــ
35 - Electric energy ة 0 0 3986356 0 ائ ه الطاقة ال -٣٥
4-Animal And Vegetable Oils, ة 42153967 0 5633514 78648 ع حيوان ون وشم وت ود ز -٤
  Fats And Waxes: ــة: ات ون
  41-Animal Oils and Fats ة 20173 0 0 0 زوت ودهون حيوان -٤١
  42-Fixed Vegetable Fats and ة ثـابتة 36854176 0 5620850 78648 ـات دهون وزوت ن -٤٢
        Oils Crude Of Refined خـام أو مكرر
  43-processed مصنعة 5279618 0 12663 0 -٤٣
5- Chemicals And Related ة و منتجات 133285658 20681 20379461 74586 ماو مواد ك -٥
     products, متصلة بها غ مذكوره وال
     N.E.S: داخلة  موضع آخـر:
 51-Organic chemicals ة 12936141 0 25491 17941 ة عضـ ماو مواد ك -٥١
 52-Inorganic chemicals ـة 8566800 0 520269 13956 ة غ عضـ ماو مواد ك -٥٢
 53-Dyeing, tanning and اغة 4516198 0 997423 0 ـــاغـة والـد مواد الص -٥٣
      colouring materials ــــن والتل
  54-Medicinal and farmaceu c- ــة 26680162 0 3235893 26399 منتجـــات دوائ -٥٤
       al products ــة دالن وص
  55-Essen al oils and perfume ارة ومواد  13831034 0 10159437 3817 ـة ط زـوت عط -٥٥
       materials, toilet polishing ات ت  عطور، مسـتح
       & Cleaning preparations ف ــع وتنظ ت) وتلم (توال
  56-Fer lizers,manufactured أسـمدة مصنــوعـة 2165459 0 3418552 4257 -٥٦
  57-Plas cs in primary forms ة 43524673 0 609663 5907 الها األول لدائن  أش -٥٧
  58-Plas cs in non- primary forms ة 8953523 20681 903337 2309 األول الها غ لدائن  أش -٥٨
  59-Chemical materials and ة غ  12111668 0 509396 0 ماو مواد ومنتجـات ك -٥٩
        products N.E.S مذكورة والداخلة  موضع آخر
6-Manufactured Goods  3416014 14903706 4127528 183642034  ســلع مصنوعـة أسـاسـا -٦
  Classified Chiefly By Material: حســب المـادة:
  61-Leather,leather ة غ  16318 0 597531 0 جلـود ومصنوعات جلد -٦١
       manufactured, N.E.S. and مذكورة والداخلة  موضـع
      dressed furskins آخـر وجلود وفراء مجهزة
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  TABLE 7/9(Cont'd) ٩(تابع)  جــدول ٧

إعــــادة التصـدير إدخـال اد اسـت
التصدير  مؤقت

Re- Export Temporary Import
Export   Entry

 62-Rubber manufactures مصنوعات من المطاط غ  8090025 0 97902 1572 -٦٢
           n.e.s مذكورة وال داخلة  موضع آخر

مصنوعات الفل والخشب 4533651 12997 581838 4749 -٦٣

ما عدا األثات) (ف

 64-Paper, paperboard and الورق والورق المقــوى 17963346 0 2024309 0 -٦٤
       manufactures there of والحاجات المصنوعة منها
 65-Tex le yarn, fabrics, سج 21231580 100608 3522338 146898 ة و ج س خيوط  -٦٥
        made up articles n.e.s. ـر  وأصـناف جـاهزة غ
        and yelated مذكورة وال داخلة  موضع
        products آخر ومنتجات متصلة بها 
 66-Non-metalic mineral مذكورة 12197099 3817633 3087411 0 ة غ ة الفل منتجات معدن -٦٦
       manufactures, n.e.s وال داخلة  موضع آخر
 67-Iron and steel د والصـــلب 95940313 167629 1733413 3258082 الحد -٦٧
 68-Non-ferrous metals ة 10875171 0 220410 0 د ـر حـد فلزات غ -٦٨
 69-Manufactures of metals ة غ مذكورة 12794531 28661 3038555 4713 مصنوعات فل -٦٩
       n.e.s والداخلـة  موضـع آخــر

7-Machinery and Transport المكينــات و معـدات  130881392 537288 4217405 508376 -٧
   Equipment: النقـــل: 
 71-Power genera ng 7446 404696 206 45007750 د ات ومعدات تول مكن -٧١
     machine and equipment الطــاقة 
 72-Machinery specialized ات مخصصة لصـناعات 13584968 195946 271445 229080 مكن -٧٢
       for particular industries ة  معــدن
 73-Metal working machinery ات شــغل فلــزات 1310116 6590 33198 14472 مكن -٧٣
 74-General industrial ma- ةعامةغ  17045782 100776 634790 11921 ات ومعدات صناع مكن -٧٤
       chinery & equipment, مذكورة وال داخلة  موضع آخر
       n.e.s. & machine parts وأجزاء مكنات غ مذكورة 
       n.e.s وال داخلة  موضع آخر
 75-Office machines and ــة 4424481 3899 2102 580 ات المكت المكن -٧٥
     automatic data processing ة ك ات األوتومات والمكن
     equipment ـانات لتجه الب
 76-Telecommunica on and أجهزة ومعدات اإلتصاالت  5963730 0 126567 199 -٧٦
      sound recording & repro- ـة ة والالسـل الســـل
      ducing appartus & equip- ل الصــوت ســج و
      ment واســتعادته
 77-Electrical machinery ات وأجهزة ومعدات 30677848 4468 2493797 4342 مكن -٧٧
       apparatus & appliances ة غ مذكورة ائ كه
       n.e.s. & electrical فـى موضــع آخــر وأجزاؤها
       parts thereof ة ائ ه ة وغ ال ائ ه ال

 63-Cork and wood 
       manufactures 
      (excluding furniture)
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FOREIGN TRADE

TABLE 7/9(Cont'd) ٩(تابع)  جــدول ٧
إعـــادة التصـدير إدخال اد اسـت

التصدير  مؤقت
Re- Export Temporary Import

Export   Entry
 

   78-Road vehicles (including ما  ذلك 12778202 225403 233359 240336 ة (  ات ب مرك -٧٨
           aircushion vehicles) ة) ات ذات وسـائد هوائ ( المرك
   79-Other transport equipment معدات نقـل أخـرى 88515 0 17451 0 -٧٩
8- Miscellaneous manufac- مصنوعــــــــــــــــات 23810424 76517 11476490 365051 -٨
    tured articles: أخرى: 
   81-Prefabricated buildings ات 458633 65972 76921 71 قة التجه وتجه ا ســا م -٨١
        sanitary.blumbing heating ة والسمكرة ات لألغراض الصح وتركي
        and lighting fixtures والتدفئة واإلضـاءة غ مذكورة
        and fittings.n.e.s وال داخلـة  موضـع آخـر
   82-Furniture & parts thereof األثاث وأجزاؤه األسـّرة و 501584 0 275392 1130 -٨٢
         bedding.mattresses & ا،المراتب والوسائد وما الحشا
        similar stuffed furnishings ماثلها من مفروشات محشــوة
   83-Travel goods, handbags & لوازم السـفر والحقائب 171103 0 88126 0 -٨٣
         similar containers ة المماثلة ة واألوع دو ال
   84-Ar cles of apparel ـرة 890946 0 4824691 343526 أصــنـاف من األد -٨٤
         clothing accessories سـة وملحقاتها واألل
   85-Footwear ـــــة  1150269 0 1436504 788 األحذ -٨٥
   87-Professional scien fic & ة وأدوات 7579771 4565 13870 373 ـة علم أدوات وأجـهزة مهن -٨٧
         controlling instruments & ة غ مذكورة وأدوات وأجهزة مراق
         apparatus n.e.s وال داخلة  موضـع آخـر 
   88-Photographic apparatus ر الفوتوغرا  412512 0 10643 0 أجهزة ومعـدات للتصـ -٨٨
         equipment & supplies & ة صـ ة و ولوازمها وأصناف ضوئ
         optical goods, n.e.s غ مذكورة والداخلة  موضـع
         watches & clocks أنواعها  آخر والساعات 
   89-Miscellaneous manufa- أدوات مصنعة متنوعة وغ مذكورة 12645607 5980 4750343 19164 -٨٩
       ctured articles, n.e.s والداخلة  موضع آخر
9- Commodi es & transac ons سلع ومعامالت غ مصنفة   0 0 0 0 -٩
    not classified elsewhere ف الموحد موضع آخر  التص
    in the S.I.T.C ـة  للتـجاره الدول
    Goods by passenger ن  0 0 0 0 ة المساف صـح ضـائع 

6507105 175794846 4762014 1562845575

  Coins & some items of gold are not
  included in S.I.T.C. revised.  

SECTIONS AND DIVISIONS األقســام والفصـول

NOTE: Some totals might not equal their
           detailed numbers due to rounding off.

مالحظة: إن بعض المجاميع قد التساوي تفصيالتها، وذلك بسبب 
           تدوير األرقام.

عض بنود الذهب      ال تدخل أرقام النقد و
ة المعدل. ف الدو للتجارة الخارج     التص

ة حسب رموز النظام المنسق لوصف وترميز السلع التجارة الخارج
مة (ألف ل.س)  عام ٢٠١٤ الق

EXTERNAL TRADE BY CODES OF HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND

 LABELLING OF COMMIDITIES IN 2014 (VALUE IN 000 S.P.)

ع العــام GRAND TOTALالمجمــــ


