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Part Thirteenالباب الثالث عشر

 FORIEGN TRADE STATISTICSإحصاءات التجارة الخارجية

لقـد أصبح التخـطيط االقتصـــادي أمـرا ضـــروريا لــكـافـة البــلـدان الناميـة الساعيـة السـتغـالل 

مواردهـا االقتصـادية والبشـريـة لتـحقيـق معـدالت عاليـة للتنميـة االقتصــاديــة لهـذا حظـي قـطـاع 

مهمـا في تحديد أبعــــاد ومسار خـطط  التنـميـة االقتصـــاديـة ، حيــــث " التجـارة الخارجيـة بموقعـا

تســـاهـم الصــــادرات بصـورة مباشـرة في زيادة الدخل القومي ، أما االسـتيرادات فهـي تساهـم 

بصـورة غير مباشـرة في رفــع معـــدالت نمـو الدخـــل القومـي وذلك عن طريـــق تمكـين االقتصـاد 

.القومـي من الحصـول على السلـع االستثـمارية ومسـتلزمات اإلنتـاج الالزمـة لعمـلـية التنميـة 

Economic planning has become an important issue  for all developing 

countries   exploiting their economic and human resources to achieve 

high rates of economic development. Therefore  foriegn trade sector has 

an important role in determining the dimensions and the path of 

comprehensive economic development plans, where exports directly 

contribute  to increase the national income, while the Imports indirectly 

contribute to increase the growth rates of national income through 

providing   investment goods, and production inputs required for 

development.  

(02)لقد تم تصنيف السلع باستخدام النظام المنسق لوصف السلع التجارية 
Commodities have been classified according to HS to describe  

commercial commodities (02)

اي قيمة السلعة مضافا لها تكلفة التأمين والشحن   اما  (CIF)قيمة الواردات على اساس سيف 

اي التسليم على ظهر الباخرة متضمنة جميع نفقات  (FOB)الصادرات فقد قُيمت على اساس فوب 

.النقل والرسوم المدفوعة في البلد المصدر

 Imports  have been valued on (CIF),which means  cost of the commodity, 

insurance and freight  , whereas   exports  valued on (FOB) which means  

free on broad  including all transport expenses and fees paid in the 

exporting country.  



Table (13/1)

(مليون دوالر ) القيمة (مليون دينار عراقي ) القيمة (مليون دوالر ) القيمة (مليون دينار عراقي ) القيمة 

Value (mill. IQD)Value (million US$)Value (mill. IQD)Value (milL. US$)

40479112.9 34139.334482375.6 29137.3 

Lpg(lc) 0.0 0.0 0.0 0.0الغاز السائل 

Gasoiline 2150738.31,819.61707308.31444.4البنزين

Kerosene 144,796.0122.5 79,989.967.7النفط االبيض 

Gas oil 1026738.8868.7 1094670926.1زيت الغاز

3325398.2 2,813.42,878,843.12435.6 

43804511.1 36952.7 37361218.7 31572.9 

 :Note:مالحظة

  Total oil products importsمجموع استيرادات المنتجات النفطية

 Total importsاجمالي االستيرادات

   اجمالي االستيرادات للسنوات (2018-2017) 

TOTAL IMPORTS FOR 2017 -2018   

(عدا النفطية)مجموع اآلستيرادات السلعية 

2018

Commodity السلعة 

2017

(1/13)جدول 

 Total commodity imports (except oil product)

قسم احصاءات ميزان /المديرية العامة لالحصاء والبحث / مصدر بيانات المنتجات النفطية البنك المركزي العراقي .1

شركة تسويق النفط/المدفوعات باالعتماد على البيانات الواردة من وزارة النفط 

2. Exchange  rate is (1282) ID against US $ for 2017  at market price of Central Bank of Iraq (1282)ID 

against US$ for the year 2018

 1.Data source of Oil products is Central Bank of Iraq/General  Dept. for Statistics and Research/ Balance 

of payments statistics dept.,Depending on data provided by Ministry of Oil /Oil Marketing  Company .

دينار لكل  ( 1182) حسب سعر البنك المركزي العراقي 2017دينار لكل دوالر لسنة   ( 1182)معدل سعر الصرف .2

2018دوالر لسنة 



Table (13/2)(2/13)جدول 

اجمالي الصادرات لسنتي 2018-2017 

TOTAL EXPORTS FOR 2017-2018

      معدل التغير 

%السنوي
Commodity السلعة

2017 2018

ي ) القيمة 
 
ي ) القيمة (مليون دوالر ) القيمة (مليار  دينار عراق

 
(مليون دوالر ) القيمة (مليار دينار عراق

   Value (Bill.  IQD)Value (million US$)   Value (Bill.  IQD)Value (million US$)
Annual 

exchange rate

99068.983814.970,400.359,560.336.5

0.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.0

398.5337.1201.1170.2179.7

5.24.40.00.00.0

403.7341.5201.1170.2179.7

1,212.01025.4348.7291.9222.0

100684.685181.870,950.160,022.437.1

:Note:مالحظة

      معدل التغير 

%السنوي
Commodity

Total Exports 

Naphtha

Distillation residues

نفتا

السلعة

زيت الوقود االعتيادي

Oil products 

Crude oil

Regular fuel oil

دينار لكل  ( 1182) حسب سعر البنك المركزي العراقي 2017دينار لكل دوالر لسنة   ( 1182)معدل سعر الصرف .2

2018دوالر لسنة 

قسم احصاءات ميزان / المديرية العامة لالحصاء والبحث / مصدر بيانات المنتجات النفطية البنك المركزي العراقي -1

شركة تسويق النفط/المدفوعات باالعتماد على البيانات الواردة من وزارة النفط 

2. Exchange  rate is(1182)I ID against US $ for 2017  at market price of Central Bank of Iraq (1282)ID against 

US$ for the year 2018

اجمالي الصادرات

Commodity exportsصادرات سلعية

 1.Data source of Oil products is Central Bank of Iraq/General  Dept. for Statistics and Research/ Balance of 

payments statistics dept.,Depending on data provided by Ministry of Oil /Marketing Oil Company .

مجموع المنتجات النفطية

Base oils زيوت االساس

Total  oil products 

مخلفات التقطير

النفط الخام

المنتجات النفطية

 Asphaltاسلفت



ExportsالصادراتImportsاالستيرادات

المجموعأجنبيمختلطخاصعامالمجموعأجنبيمختلطخاصعامالسنة

YearGeneralPrivate Mixed Foreign Total GeneralPrivate Mixed Foreign Total 

ــــــــــ350911ــــ350911*ــ2003

62131901489736222ــــــــــ2004

0251310896634097ــــــــــ2005

2713547601430515014340897ــــــــــ2006

200705736933875005736933875121317178041159040221409218383885

200802589193903002589193903393939177207980052112391229714310

2009_18377041882__18377041882480871782785004344276729250164326412

2010246402790223527964415836181_5183772270304336275106867292658347083789712150844900235134715

20112951024681034323618136552648091125086008354039634223074131984100961687447600165869250000261829522140

201211569426950875106669145318240127606874682223639483573823151213205170678665625033128800077055036776

20131400361245470519115503083064..170367537013332894830747822929158050889964504214395287556136902275036402216818676

ــــــــــ32374837930176_20142379074313815686

ــــــــــ201531149756213871984208832770459050174

ــــــــــ2016333547932161186903505055001712

348697276361ــ20171221748720149384021155043448237652849584004372668000339039649961

1212045627ــ2018159197992156835002990963.840479112.925349673715974730942574160

:Note:مالحظة

The value of imports 2008, 2018 in million  :  (بالمليون دينار  ) 2018قيمة االستيرادات والصادرات لسنة  -

(الف دينار) 2018 - 2003حسب القطاع للسنوات  (عدا النفط الخام والمنتجات النفطية)قيمة االستيرادات والصادرات 

VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS (EXCEPT CRUDE OIL&OIL PRODUCTS ) BY SECTOR FOR 2003 - 2018(000 IQD)

Table (13/3)(3/13)جدول 

 The value of imports for 2003 is obtained from private sector imports  by economic categories survey for  2002-2004. 2004 - 2002 مأخوذه من مسح استيرادات القطاع الخاص حسب الفئات االقتصادية للسنوات 2003قيمة االستيرادات لسنة 



Table(13/5)

القيمة  مليون الدينارالقيمة  مليون الدوالرفروع الفئات

Sub- categoriesVALUE($)VALUE(I.D)

Food and beveragesغذائية ومشروبات1

Food and beverages - primaryاولية- غذائية ومشروبات11

 Food and beverages for processing 0.03.0اولية للصناعة- غذائية ومشروبات111

Food and beverages for household consumption 3.33,874اولية لالستهالك العائلي- غذائية ومشروبات112

Food and beverages - procsessedمصعنة- غذائية ومشروبات 12

0.00.0Food and beverages for industry purposesلالغراض الصناعية- غذائية ومشروبات 121

Food and beverages for household consumption 0.5546.4مصنعة لالستهالك العائلي- غذائية ومشروبات 122

Industrial supplies not classifiedتجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر2

Industrial supplies not classified-raw materialاولية- تجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر 21

16.018,919Industrial supplies not not classified-raw materialاولية- تجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر 211

Industrial supplies - not classified -Processedمصنعة- غير مذكورة في مكان آخر  )تجهيزات صناعية 22

74.788,313Industrial supplies  not classified-Processedمصنعة- تجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر 221

Fuels and lubricantsالوقود وزيوت التشحيم3

Fuels and lubricants-   raw materialاولية- الوقود وزيوت التشحيم  31

20.824,547Fuels and lubricants-   raw materialاولية- الوقود وزيوت التشحيم  311

Fuels and lubricants  for vehiclesمصنعة للسيارات- الوقود وزيوت التشحيم  32

904.91,069,557Fuels and lubricants for vehiclesمصنعة للسيارات- الوقود وزيوت التشحيم  321

0.00.0Fuels and lubricants  for other purposesمصنعة لالغراض االخرى- الوقود وزيوت التشحيم  322

(عدا معدات النقل  )السلع الرسمالية وقطع غيارها وملحقاتها 4
Capital goods,  spare parts and accessories  (except transport 

equipment) 

Capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )السلع الرأسمالية  41

Con.Table (13/5)

القيمة مليون الدينارالقيمة  مليون الدوالرفروع الفئات

Sub- categoriesVALUE($)VALUE(I.D)

5.36,206Capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )السلع الرأسمالية 411

Spare parts of  capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )قطع غيار السلع الراسمالية 42

0.00.0Spare parts of  capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )قطع غيار السلع الراسمالية 421

 Transport equipment , spare parts and accessoriesمعدات النقل وقطع غيارها وملحقاتها5

Passenger motor carsسيارات المسافرين- معدات النقل 51

0.00.0Passenger motor carsسيارات المسافرين- معدات النقل 511

Otherآخرى- معدات النقل 52

Industrial 0.00.0صناعية- معدات النقل 521

Non-Industrial 0.00.0غير صناعية- معدات النقل 522

Spare parts and accessoriesقطع غيار وملحقاتها- معدات النقل 53

0.00.0Spare parts and accessoriesقطع غيار وملحقاتها- معدات النقل 531

Consumer goods not classifiedسلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر6

ي مكان آخر 61
 
Consumer goods not classified - Durableمعمرة- سلع استهالكية غير مصنفة ق

ي مكان آخر 611
 
0.163.5Consumer goods not classified - Durableمعمرة- سلع استهالكية غير مصنفة ق

Consumer goods not classified- non durableغير معمرة-سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 62

ي مكان آخر 621
 
0.0116.5Consumer goods not classified - non durableغير معمرة-سلع استهالكية غير مصنفة ق

Consumer goods not classified - semi durableشبه معمرة- سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 63

0.00.0Consumer goods not classified - semi durableشبه معمرة- سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 631

ي مكان آخر77
 
Goods not classifiedسلع  غير مصنفة ق

Goods not classifiedسلع  غير مصنفة في مكان آخر71

0.00.0Goods not not classifiedسلع  غير مصنفة في مكان آخر711

1025.41212045.6Grand Total 

( 5/13)  تابع جدول 

رمز الفئة

Broad Economic Categories اسم الفئة االقتصادية
 code  

المجموع العام

2018لسنة  (التعديل الرابع ) قيمة الصادرات حسب تصنيف الفئات االقتصادية الموسعة 

VALUE OF IMPORTS BY ECONOMIC CLASSIFICATION ( FOURTH REVISION) FOR 2018

جدول(5/13)     

رمز الفئة

Broad Economic Categories اسم الفئة االقتصادية
 code  



Table(13/6)

القيمة  مليون الدينارالقيمة  مليون الدوالرفروع الفئات

Sub- 

categories
VALUE($)VALUE(I.D)

Food and beveragesغذائية ومشروبات1

00Food and beverages - primaryاولية- غذائية ومشروبات11

 Food and beverages for processing 055.0اولية للصناعة- غذائية ومشروبات111

Food and beverages for household consumption 11621.6اولية لالستهالك العائلي- غذائية ومشروبات112

0.00.0Food and beverages - procsessedمصعنة- غذائية ومشروبات 12

11440.0Food and beverages for industry purposesلالغراض الصناعية- غذائية ومشروبات 121

Food and beverages for household consumption 0508.4مصنعة لالستهالك العائلي- غذائية ومشروبات 122

Industrial supplies not classifiedتجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر2

00Industrial supplies not classified-raw materialاولية- تجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر 21

1315808Industrial supplies not not classified-raw materialاولية- تجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر 211

0.00.0Industrial supplies - not classified -Processedمصنعة- غير مذكورة في مكان آخر  )تجهيزات صناعية 22

22454Industrial supplies  not classified-Processedمصنعة- تجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر 221

Fuels and lubricantsالوقود وزيوت التشحيم3

00Fuels and lubricants-   raw materialاولية- الوقود وزيوت التشحيم  31

00Fuels and lubricants-   raw materialاولية- الوقود وزيوت التشحيم  311

0.00.0Fuels and lubricants  for vehiclesمصنعة للسيارات- الوقود وزيوت التشحيم  32

255304958Fuels and lubricants for vehiclesمصنعة للسيارات- الوقود وزيوت التشحيم  321

0.00.0Fuels and lubricants  for other purposesمصنعة لالغراض االخرى- الوقود وزيوت التشحيم  322

(عدا معدات النقل  )السلع الرسمالية وقطع غيارها وملحقاتها 4
Capital goods,  spare parts and accessories  (except 

transport equipment) 

0.00.0Capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )السلع الرأسمالية  41

2017لسنة  (التعديل الرابع ) قيمة الصادرات حسب تصنيف الفئات االقتصادية الموسعة 

VALUE OF IMPORTS BY ECONOMIC CLASSIFICATION ( FOURTH REVISION) FOR 2016

جدول(6/13)

رمز الفئة

Broad Economic Categories اسم الفئة االقتصادية
 code  



Con.Table (13/6)

القيمة مليون الدينارالقيمة  مليون الدوالرفروع الفئات

Sub- categoriesVALUE($)VALUE(I.D)

1821711Capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )السلع الرأسمالية 411

0.00.0Spare parts of  capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )قطع غيار السلع الراسمالية 42

0.00.0Spare parts of  capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )قطع غيار السلع الراسمالية 421

 Transport equipment , spare parts and accessoriesمعدات النقل وقطع غيارها وملحقاتها5

0.00.0Passenger motor carsسيارات المسافرين- معدات النقل 51

0.00.0Passenger motor carsسيارات المسافرين- معدات النقل 511

Otherآخرى- معدات النقل 52

Industrial 00صناعية- معدات النقل 521

Non-Industrial 0.00.0غير صناعية- معدات النقل 522

Spare parts and accessoriesقطع غيار وملحقاتها- معدات النقل 53

0.00.0Spare parts and accessoriesقطع غيار وملحقاتها- معدات النقل 531

Consumer goods not classifiedسلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر6

ي مكان آخر 61
 
00Consumer goods not classified - Durableمعمرة- سلع استهالكية غير مصنفة ق

ي مكان آخر 611
 
0.036.6Consumer goods not classified - Durableمعمرة- سلع استهالكية غير مصنفة ق

Consumer goods not classified- non durableغير معمرة-سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 62

ي مكان آخر 621
 
0.07.2Consumer goods not classified - non durableغير معمرة-سلع استهالكية غير مصنفة ق

Consumer goods not classified - semi durableشبه معمرة- سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 63

0.198.0Consumer goods not classified - semi durableشبه معمرة- سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 631

ي مكان آخر77
 
Goods not classifiedسلع  غير مصنفة ق

Goods not classifiedسلع  غير مصنفة في مكان آخر71

0.00.0Goods not not classifiedسلع  غير مصنفة في مكان آخر711

291.9348697.3Grand Total 

( 6/13)  تابع جدول 

رمز الفئة

Broad Economic Categories اسم الفئة االقتصادية
 code  

المجموع العام



Table(13/7)

القيمة  مليون الدينارالقيمة  مليون الدوالرفروع الفئات

Sub- 

categories
VALUE($)VALUE(I.D)

Food and beveragesغذائية ومشروبات1

Food and beverages - primaryاولية- غذائية ومشروبات11

 Food and beverages for processing 151.9179663.1اولية للصناعة- غذائية ومشروبات111

Food and beverages for household consumption 1011.31,196,835اولية لالستهالك العائلي- غذائية ومشروبات112

Food and beverages - procsessedمصعنة- غذائية ومشروبات 12

562.4665507.7Food and beverages for industry purposesلالغراض الصناعية- غذائية ومشروبات 121

Food and beverages for household consumption 3535.94187035.4مصنعة لالستهالك العائلي- غذائية ومشروبات 122

Industrial supplies not classifiedتجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر2

Industrial supplies not classified-raw materialاولية- تجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر 21

521.2618,005Industrial supplies not not classified-raw materialاولية- تجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر 211

Industrial supplies - not classified -Processedمصنعة- غير مذكورة في مكان آخر  )تجهيزات صناعية 22

9997.811,905,216Industrial supplies  not classified-Processedمصنعة- تجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر 221

Fuels and lubricantsالوقود وزيوت التشحيم3

Fuels and lubricants-   raw materialاولية- الوقود وزيوت التشحيم  31

0.054Fuels and lubricants-   raw materialاولية- الوقود وزيوت التشحيم  311

Fuels and lubricants  for vehiclesمصنعة للسيارات- الوقود وزيوت التشحيم  32

29.334,682Fuels and lubricants for vehiclesمصنعة للسيارات- الوقود وزيوت التشحيم  321

632.1747753.8Fuels and lubricants  for other purposesمصنعة لالغراض االخرى- الوقود وزيوت التشحيم  322

(عدا معدات النقل  )السلع الرسمالية وقطع غيارها وملحقاتها 4
Capital goods,  spare parts and accessories  (except transport 

equipment) 

Capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )السلع الرأسمالية  41

2018لسنة  (التعديل الرابع ) قيمة االستيرادات حسب تصنيف الفئات االقتصادية الموسعة 

VALUE OF IMPORTS BY ECONOMIC CLASSIFICATION ( FOURTH REVISION) FOR 2018

 Broad Economic Categories اسم الفئة االقتصادية

رمز الفئة

 code  

جدول(7/13)



Con.Table (13/7)

القيمة مليون الدينارالقيمة  مليون الدوالرفروع الفئات

Sub- 

categories
VALUE($)VALUE(I.D)

4146.04906730.6Capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )السلع الرأسمالية 411

Spare parts of  capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )قطع غيار السلع الراسمالية 42

15241804314.1Spare parts of  capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )قطع غيار السلع الراسمالية 421

 Transport equipment , spare parts and accessoriesمعدات النقل وقطع غيارها وملحقاتها5

Passenger motor carsسيارات المسافرين- معدات النقل 51

29183453966.9Passenger motor carsسيارات المسافرين- معدات النقل 511

Otherآخرى- معدات النقل 52

Industrial 549.4650,089صناعية- معدات النقل 521

Non-Industrial 173.9205734.4غير صناعية- معدات النقل 522

Spare parts and accessoriesقطع غيار وملحقاتها- معدات النقل 53

1973.82334625.7Spare parts and accessoriesقطع غيار وملحقاتها- معدات النقل 531

Consumer goods not classifiedسلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر6

ي مكان آخر 61
 
Consumer goods not classified - Durableمعمرة- سلع استهالكية غير مصنفة ق

ي مكان آخر 611
 
10381227426.0Consumer goods not classified - Durableمعمرة- سلع استهالكية غير مصنفة ق

Consumer goods not classified- non durableغير معمرة-سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 62

ي مكان آخر 621
 
965.01142685.8Consumer goods not classified - non durableغير معمرة-سلع استهالكية غير مصنفة ق

Consumer goods not classified - semi durableشبه معمرة- سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 63

1705.22,016,942Consumer goods not classified - semi durableشبه معمرة- سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 631

ي مكان آخر77
 
Goods not classifiedسلع  غير مصنفة ق

Goods not classifiedسلع  غير مصنفة في مكان آخر71

27043201846.0Goods not not classifiedسلع  غير مصنفة في مكان آخر711

34,139.340,479,112.9Grand Total المجموع العام

رمز الفئة

( 7/13)  تابع جدول 

Broad Economic Categories اسم الفئة االقتصادية
 code  



Table(13/8)

القيمة  مليون الدينارالقيمة  مليون الدوالرفروع الفئات

Sub- categoriesVALUE($)VALUE(I.D)

Food and beveragesغذائية ومشروبات1

00Food and beverages - primaryاولية- غذائية ومشروبات11

 Food and beverages for processing 121.1143254اولية للصناعة- غذائية ومشروبات111

Food and beverages for household consumption 5369.26356494اولية لالستهالك العائلي- غذائية ومشروبات112

Food and beverages - procsessedمصعنة- غذائية ومشروبات 12

689.5815721.4Food and beverages for industry purposesلالغراض الصناعية- غذائية ومشروبات 121

Food and beverages for household consumption 1927.32280619.5مصنعة لالستهالك العائلي- غذائية ومشروبات 122

Industrial supplies not classifiedتجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر2

00Industrial supplies not classified-raw materialاولية- تجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر 21

234.3277220.7Industrial supplies not not classified-raw materialاولية- تجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر 211

00Industrial supplies - not classified -Processedمصنعة- غير مذكورة في مكان آخر  )تجهيزات صناعية 22

8788.710399666.8Industrial supplies  not classified-Processedمصنعة- تجهيزات صناعية غير مذكورة في مكان آخر 221

Fuels and lubricantsالوقود وزيوت التشحيم3

00Fuels and lubricants-   raw materialاولية- الوقود وزيوت التشحيم  31

0.1146.7Fuels and lubricants-   raw materialاولية- الوقود وزيوت التشحيم  311

00Fuels and lubricants  for vehiclesمصنعة للسيارات- الوقود وزيوت التشحيم  32

28.834131.9Fuels and lubricants for vehiclesمصنعة للسيارات- الوقود وزيوت التشحيم  321

79.694228.7Fuels and lubricants  for other purposesمصنعة لالغراض االخرى- الوقود وزيوت التشحيم  322

 Capital goods,  spare parts and accessories  (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )السلع الرسمالية وقطع غيارها وملحقاتها 4

00Capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )السلع الرأسمالية  41

2017لسنة  (التعديل الرابع ) قيمة االستيرادات حسب تصنيف الفئات االقتصادية الموسعة 

VALUE OF IMPORTS BY ECONOMIC CLASSIFICATION ( FOURTH REVISION) FOR 2017

جدول(8/13)

رمز الفئة

Broad Economic Categories اسم الفئة االقتصادية

 code  



Con.Table (13/6)

القيمة مليون الدينارالقيمة  مليون الدوالرفروع الفئات

Sub- categoriesVALUE($)VALUE(I.D)

5234.46196314.4Capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )السلع الرأسمالية 411

00Spare parts of  capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )قطع غيار السلع الراسمالية 42

1335.61579892.7Spare parts of  capital goods (except transport equipment)(عدا معدات النقل  )قطع غيار السلع الراسمالية 421

 Transport equipment , spare parts and accessoriesمعدات النقل وقطع غيارها وملحقاتها5

00Passenger motor carsسيارات المسافرين- معدات النقل 51

1324.21567032.9Passenger motor carsسيارات المسافرين- معدات النقل 511

00Otherآخرى- معدات النقل 52

Industrial 1012.11197365.4صناعية- معدات النقل 521

Non-Industrial 3237874.3غير صناعية- معدات النقل 522

Spare parts and accessoriesقطع غيار وملحقاتها- معدات النقل 53

939.11111231.5Spare parts and accessoriesقطع غيار وملحقاتها- معدات النقل 531

Consumer goods not classifiedسلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر6

00Consumer goods not classified - Durableمعمرة- سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 61

378.6447832.7Consumer goods not classified - Durableمعمرة- سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 611

00Consumer goods not classified- non durableغير معمرة-سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 62

677.1800939.1Consumer goods not classified - non durableغير معمرة-سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 621

00Consumer goods not classified - semi durableشبه معمرة- سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 63

959.61135317.9Consumer goods not classified - semi durableشبه معمرة- سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر 631

Goods not classifiedسلع  غير مصنفة في مكان آخر77

00Goods not classifiedسلع  غير مصنفة في مكان آخر71

67091Goods not not classifiedسلع  غير مصنفة في مكان آخر711

29137.334482375.6Grand Total 

( 6/13)  تابع جدول 

رمز الفئة

Broad Economic Categories اسم الفئة االقتصادية

 code  

المجموع العام



Table (13/4)(4/13)جدول 

الصادراتاالستيراداتالصادراتاالستيرادات

Imports Exports Imports Exports 

Arab countriesالدول العربية

549437.92148.3534060283.29Egyptمصر

26823.5821.5248500.0Syriaسوريا

338771.63992.55881691669Jordanاالردن

 140032.00.01795180.0Kuwaitالكويت

 639.70.01410.0Sudanالسودان

 102890.52611.3723693131Lebanonلبنان

 590346.30.03396530.0Saudi Arabiaالسعودية

 5603.20.0246160.0Bahreinالبحرين

 2747.50.030220.0Qatarقطر

 59369.00.0477410.0Omanُعمان

 16213581200249693822337798United Arab Emiratesاالمارات العربية المتحدة

 777.90.07140.0Yemenاليمن

33.60.0100.0Palastineفلسطين

 0.00.000.0Libyanليبيا

 2615.10.03750.0Tunisiaتونس

288.60.014010.0Algeriaالجزائر

 13289.60.015020.0Moroccoالمغرب

 178.40.03940.0Somaliaالصومال

 21.30.000.0Mauritaniaموريتانيا

 17.70.0230.0Djiboutiجيبوتي

Total 3455241.41209822.42512379342881.0مجموع المنطقة

(مليون دينار) 2018 - 2017حسب الدول للسنوات  (عدا النفط الخام والمنتجات النفطية)قيمة االستيرادات والصادرات 

VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS (EXCEPT CRUDE OIL&OIL PRODUCTS) BY COUNTRY FOR  2017 - 2018 (Mill. IQD)

Zone and Countryالمنطقة والدولة

20182017



Con.Table (13/4)( 4/13)تابع جدول 

الصادراتاالستيراداتالصادراتاالستيرادات

Imports Exports Imports Exports 

West Europe countriesدول اوربا الغربية

32308735.5482650144.8United kingdomالمملكة المتحدة

 1988520.02140950.0Franceفرنسا

 2726981370.939218032935.2Italyايطاليا

 702590.0924010.0Swedenالسويد

 442680.03771536.0Belgiumبلجيكا

 57312559.135641460.0Germanyالمانيا

38020.01440.0Norwayالنرويج

 955860.0328140.0Austriaالنمسا

 1301680.0703010.0Switzerlandسويسرا

 151820.077940.0Denmarkالدنمارك

 772010.0441170.0Nether landsهولندا

 500320.0171700.0Irelandايرلندا

 1506030.01219170.0Spainاسبانيا

 27890.0115370.0Portugalالبرتغال

17010.072110.0Finlandفنلندا

135940.0550100.0Greeceاليونان

6880.00.028510.0Cyprusقبرص

 0.00.03570.0Icelandايسلندة

174.30.000.0Luxumburgلوكسمبورك

 0.00.000.0Maltaمالطه

 European Union 15160550.015012240.0االتحاد االوربي

Total 35460551465.42941669775253176.0مجموع المنطقة

Zone and Country المنطقة والدولة

20182017



Con.Table (13/4)( 4/13)تابع جدول 

الصادراتاالستيراداتالصادراتاالستيرادات

Imports Exports Imports Exports 

 Eastern European Countriesدول اوربا الشرقية

 2990.06.70.0Albaniaالبانيا

Bulgaria 28680.02195.50.0بلغاريا

199730.03016.70.0Czechتشيك

 453310.04746.90.0Hungaryهنغاريا

 408840.09133.60.0Polandبولونيا

 69560.029499.10.0Romaniaرومانيا

 26082910.033906.70.0Russiaروسيا

 0.00.00.00.0Yugoslaviaيوغسالفيا

0.00.00.00.0Bosnia and herzegoviniaبوسنا والهرسك

460.0115.50.0Groatiaكرواتيا

 9700.0341.90.0Sloveniaسلوفينيا

 9350.018.00.0Macedoniaمقدونيا

 0.00.00.00.0W.Russiaروسيا البيضاء

526880.051555.60.0Slovakiaسلوفاكيا

 0.00.00.00.0Belarusبالروسيا

190.00.00.0Astoniaاستونيا

33.00.020.90.0Lativiaالتيفيا

320.0153.10.0Other countriesدول اخرى

 890.00.00.0Georgiaجورجيا

 0.00.00.00.0Kazakhstanكازاخستان

4400.0278.90.0Moldovaمولدوفيا

 2415440.0640675.50.0Ukraineاوكرانيا

14.20.093.30.0Serbiaصربيا

39.00.00.00.0Lutaniaلتوانيا

0.00.00.00.0Uzbeksitanاوزباكستان

Total 30214500.0775757.70.0مجموع المنطقة

Zone and Country

20182017

المنطقة والدولة



Con.Table (13/4)( 4/13)تابع جدول 

الصادراتاالستيراداتالصادراتاالستيرادات

Imports Exports Imports Exports 

 Asian Countriesالدول االسيوية

 105941674.63817866.60.0Chinaالصين

 730450.052797.80.0Vietnamفيتنام

 156560.00.00.0North Koreaكوريا الشمالية

 Other Asian Countriesالدول اآلسيوية االخرى

0.00.00.00.0Macaoمكاو

 0.00.00.00.0Burmaبورما

0.00.0243.20.0Bruneiبروناى

 728020.054411.90.0Sri Lankaسريالنكا

401270.05523.70.0Taiwanتايوان

2242177568.51947605.30.0Turkeyتركيا

481634426.610368475.7848.3Iranايران

 9054878.7895295.61448.3Indiaالهند

 2263340.061093.90.0Indonesiaأندونيسيا

 7329980.0438536.035.5Japanاليابان

0.00.00.00.0Mauritiusموريش

 1038390.073193.50.0Malaysiaماليزيا

310060.037884.40.0Philippinesالفلبين

75670.01018.90.0Maynmarمينمار

 1419390.0151779.70.0Thailand(سيام)تايالند 

337630.01835.20.0Kazakhstanكازخستان

 26320470.03307925.20.0South koreaكوريا الجنوبية

 3048723.613088.40.0Singaporeسنغافورة

8.00.06.70.0Azerbaijanهونك كونك

 247560.013494.90.0Hong Kongباكستان

 00.00.00.0Nepalبوتان

 770.0103.4300.0Afghanistanافغانستان

8390.055.70.0Bangladeshبنغالدش

7080.0642.7Armeniaأرمينيا

 520.036.30.0Maldief Islandsجزر مالديف

15020.041.00.0Azerbaijanاذربيجان

219570365.50Cambodiaكمبوديا

31890.0549.20.0Other countriesدول اوربية أخرى

Total 22752872.1632.021243870.22632.0مجموع المنطقة

Zone and Country المنطقة والدولة

20182017



Con.Table (13/4)

الصادراتاالستيراداتالصادراتاالستيرادات

Imports Exports Imports Exports 

 African Countriesالدول االفريقية

4.20.00.00.0Ivory Coastساحل العاج

 293.40.00.00.0Liberiaليبريا

 30.80.00.00.0Nigerالنيجر

8.40.00.00.0Ghanaغانا

 0.00.00.00.0Rwandaرواندا

 0.00.00.00.0Portugugalan Guineaغينيا البرتغالية

 0.00.00.00.0New Guiniaغينيا الجديدة

0.00.01660.20.0Tanzaniaتانزانيا

 83.30.0223.20.0Ethiopia(الحبشة)أثيوبيا 

 143.40.0259.20.0Kenyaكينيا

856.30.035.30.0Negeriaنايجيريا

 7.00.00.00.0Cameroonالكاميرون

0.00.00.00.0Malagasyماالكاس

 0.00.00.00.0Swazilandسوازيالند

11788.10.01592.10.0Burundiبورندى

244.20.00.00.0Zambiaزامبيا

5474.40.09.00.0Central Africaافريقيا الوسطى

0.00.01.20.0Guineaغينيا

14164.00.048547.40.0South Americaجنوب افريقيا

0.00.040.30.0Namibiaناميبيا

11.90.0402.10.0Gabonالغابون

 0.00.00.00.0Other African Countriesدول افريقية اخرى

1160.60.00.00.0Zimbabweزيمبابوى

28.40.00.00.0Mozambiqueموزنبيق

7.10.00.00.0Lesothoليسوتو

171.50.0179.10.0Madagascarمدغشقر

0.00.082.40.0Chadتشاد

Total 34477.20430.0530310.0مجموع المنطقة

Zone and Country

( 4/13)تابع جدول 

2018

المنطقة والدولة

2017



Con.Table (13/4)( 4/13)تابع جدول 

الصادراتاالستيراداتالصادراتاالستيرادات

Imports Exports Imports Exports 

North American Countriesدول امريكا الشمالية

3956663.80.017079140.0U.S.Aالواليات المتحدة االمريكية

 617506.20.01777730.0Canadaكندا

Total 4574170.00.018856880.0مجموع المنطقة

Middle  American Countriesدول امريكا الوسطى

395321.50.00.00.0Cobaكوبـــا

121201.80.071183.50.0Mexicoالمكسيك

4121.50.0211.80.0Guatimalaغواتيماال

0.00.04.10.0Indorasهندوراس

1562.20.02102.90.0Costaricaكوستاركا

0.00.00.00.0Jamaicaجامايكا

7.90.0160.0Panamaبنما

648.70.0538.4Puerto Ricoبورتوريكو

Total 522863.70.074057.10.0مجموع المنطقة

South American Countriesدول امريكا الجنوبية

 149545125.81402758.3Argentinaاالرجنتين

 23196070.07288190.0Brazilالبرازيل

00.0120.0Boliviaبوليفيا

1370.0510.0Chileشيلي

5766.80.036930.0Colombiaكولومبيا

41690.70.0210060.0Ecuadorأكوادور

166.10.0193180.0Uruguayاوروغواى

0.00.0120.0Guyanaغايانا

0.00.0120.0French Guyanaغايانا الفرنسية

0.00.0440.0Paraguayباراغواى

1.20.000.0Peruبيرو

0.00.000.0Venezuelaفنزويال

Total 2516912.9125.89132438.3مجموع المنطقة

 Oceaniaدول وقانيوس

449570.039743Australiaاستراليا

10118.30.070750.0New Zealandنيوزيلندا

 3.65.9Other Australian Countriesدول استرالية اخرى

Total 55078.80.0468240.0مجموع المنطقة

40479120.91212045.634482375348689.0Grand Totalالمجموع العام

2017 2018

المنطقة والدولة

 Note :Import and Export Data in Million I.D 2018(بالمليون دينار  ) 2018قيمةاالستيرادات والصادرات لسنة :-  مالحظة  

Zone and Country


