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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 ، " التجـارة الخارجيـة بموقعـا

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

21,523,975,718,128.616,532,299.913,836.3

0.00.0Lpg(lc) 0.0 0.0الغاز السائل 

2,083,573,61,762.81,094,086.0919.4Gasoilineالبنزين

Kerosene 100,436.084.4 78,246,566.2النفط االبيض 

Gas oil 1,118,023,9945,7663,901.0557.9زيت الغاز

3,279,844,02,774,71,858,423.01,561.7

24,803,819,720,903,318,390,722.915,398.0

 :Note:مالحظة

   اجمالي االستيرادات للسنوات 2020-2019 

TOTAL IMPORTS FOR 2019 -2020   

Total commodity imports (except oil product) (عدا النفطية)مجموع اآلستيرادات السلعية 

2019

Commodity السلعة 

2020

(1/13)جدول 

  Total oil products importsمجموع استيرادات المنتجات النفطية

 Total importsاجمالي االستيرادات

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 2019at market price of Central Bank of Iraq (1190)ID 

against US$ for the year2020

 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  ( 1190) حسب سعر البنك المركزي العراقي 2019دينار لكل دوالر لسنة   ( 1182)معدل سعر الصرف .2

2020دوالر لسنة 



Table (13/2)(2/13)جدول 

اجمالي الصادرات لسنتي 2020-2019 

TOTAL EXPORTS FOR 2019-2020

السلعة

2020       معدل التغير 2019

%السنوي
Commodity

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

92,818,914.078,527.04,969,640.041,756.0-46.5

السلعة

Crude oil

      معدل التغير 

%السنوي
Commodity

النفط الخام

Oil products المنتجات النفطية

859,077.6726.82,274,209.01,911.1164.7 Regular fuel oilزيت الوقود االعتيادي

0.00.00.00.00.0Base oils زيوت االساس

0.00.00.00.00.0Distillation residues مخلفات التقطير

613,339.8518.9506,702.0425.8-17.4Naphtha نفتا

50,707,842.919,159.016.1-62.2vacuum distillation

24,112,820.422,848.019.2-5.2
vacuum distillation natural gasoline

بنزين طبيعي

تقطير فراغي

0.00.00.00.00.0  Asphaltاسلفت

1,547,238,01,309,02,822,918.02,372.282.4Total  oil products مجموع المنتجات النفطية

3,859,184,13,265,04,628,969.03,765.319.9 Commodity exportsصادرات سلعية

98,225,336,183,101,012,421,527.047,893.5-41.8

:Note:مالحظة

دينار لكل دوالر  ( 1190) حسب سعر البنك المركزي العراقي 2019دينار لكل دوالر لسنة   ( 1182)معدل سعر الصرف .2

2020لسنة 

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 2019  at market price of Central Bank of Iraq (1190)ID against 

US$ for the year2020

اجمالي الصادرات

 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 .

Total Exports 



ExportsالصادراتImportsاالستيرادات

المجموعأجنبيمختلطخاصعامالمجموعأجنبيمختلطخاصعامالسنة

YearGeneralPrivate Mixed Foreign Total GeneralPrivate Mixed Foreign Total 

0251310896634097ــــــــــ2005

2713547601430515014340897ــــــــــ2006

200705736933875005736933875121317178041159040221409218383885

200802589193903002589193903393939177207980052112391229714310

2009_18377041882__18377041882480871782785004344276729250164326412

2010246402790223527964415836181_5183772270304336275106867292658347083789712150844900235134715

20112951024681034323618136552648091125086008354039634223074131984100961687447600165869250000261829522140

201211569426950875106669145318240127606874682223639483573823151213205170678665625033128800077055036776

20131400361245470519115503083064..1703675370133328948307478229291580508899645042.14395E+11136902275036402216818676

ــــــــــ32374837930176_20142379074313815686

ــــــــــ201531149756213871984208832770459050174

ــــــــــ2016333547932161186903505055001712

201712217487201493840211550434482376528495840043726680003.3904E+11348697276361ــ

1212045627ــ20181591979921568350029909644047911325349673715974730942574160

2019606138214,555,146.70907,447.4215239761,132,196,826,7267,694,134,4402,719,293,128,34603,859,184,089,512

20207,399,333.28,714,547.800418,418.916,532,299.94,121,710,781,3640507,258,220,30204,628,969,001,666

T  : 

(الف دينار) 2020 - 2005حسب القطاع للسنوات  (عدا النفط الخام والمنتجات النفطية)قيمة االستيرادات والصادرات 

VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS (EXCEPT CRUDE OIL&OIL PRODUCTS ) BY SECTOR FOR 2005 - 2020(000 IQD)

Table (13/3)(3/13)جدول 

The value of exports for the year 2019-2020 (ID) (الدينار  )2020-2019قيمة الصادرات لسنة  

2020Note: (million dinars) the value of imports for the year 2019-2020-2019قيمة االستيرادات لسنة  (مليون دينار  ): مالحظة



Table (13/4)(4/13)جدول 

الصادراتاالستيراداتالصادراتاالستيرادات

Imports Exports Imports Exports 

Arab countriesالدول العربية

158,5093,032240,3106,809Egyptمصر

3,0649,28881,3937,699Syriaسوريا

391,1055,179565,3864,288Jordanاالردن

 51,5230141,349455Kuwaitالكويت

 205999427Sudanالسودان

 12,45711,947112,74311,501Lebanonلبنان

 265,6270689,9910Saudi Arabiaالسعودية

 5,53905,7550Bahreinالبحرين

 8,6696610,476414Qatarقطر

 19,545047,3000Omanُعمان

 320,9211,804,069443,9973,381,146United Arab Emiratesاالمارات العربية المتحدة

 2,1800640Yemenاليمن

4501070Palastineفلسطين

 0000Libyanليبيا

 29401660Tunisiaتونس

54308700Algeriaالجزائر

 1,58508,6800Moroccoالمغرب

 22403110Somaliaالصومال

 0000Mauritaniaموريتانيا

 0000Djiboutiجيبوتي

Total 1,241,8511,833,6402,349,8923,412,339مجموع المنطقة

(مليون دينار)2019 - 2020حسب الدول للسنوات  (عدا النفط الخام والمنتجات النفطية)قيمة االستيرادات والصادرات 

VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS (EXCEPT CRUDE OIL&OIL PRODUCTS) BY COUNTRY FOR  2019 - 2020 (Mill. IQD)

Zone and Countryالمنطقة والدولة

20202019



Con.Table (13/4)( 4/13)تابع جدول 

الصادراتاالستيراداتالصادراتاالستيرادات

Imports Exports Imports Exports 

West Europe countriesدول اوربا الغربية

122,5770174,48759United Kingdomeالمملكة المتحدة

 91,1570135,0040Franceفرنسا

 225,2800492,436398Italyايطاليا

 41000039,8200Swedenالسويد

 46,3603515,68271Belgiumبلجيكا

 427,33583354,92383Germanyالمانيا

15708220Norwayالنرويج

 15,468023,4850Austriaالنمسا

 36,020044,3840Switzerlandسويسرا

 16,057028,4780Denmarkالدنمارك

 39,30559122,84022Nether landsهولندا

 45,125052,5060Irelandايرلندا

 99,790095,83141Spainاسبانيا

 2,89602,5300Portugalالبرتغال

15,901016,3570Finlandفنلندا

79,879013,1050Greeceاليونان

10,190011,7000Cyprusقبرص

 8000Icelandايسلندة

0000Luxumburgلوكسمبورك

 500130Maltaمالطه

 European Union 476,4940388,2910االتحاد االوربي

Total 1,791,0461772,012,695674مجموع المنطقة

المنطقة والدولة

20202019

Zone and Country



Con.Table (13/4)( 4/13)تابع جدول 

الصادراتاالستيراداتالصادراتاالستيرادات

Imports Exports Imports Exports 

 Eastern European Countriesدول اوربا الشرقية

 2040,1210Albaniaالبانيا

Bulgaria 99304,1850بلغاريا

22,665031,9270Czechتشيك

 25,0450136,9160Hungaryهنغاريا

 3,45705,6820Polandبولونيا

 15,654032,4930Romaniaرومانيا

0015,4680Belarusروسيا البيضاء

33,733047,9150Russian Federationروسيا االتحادية

0000Bosnia and herzegoviniaيوغسالفيا

0000Groatiaبوسنا والهرسك

 5,8280260Sloveniaكرواتيا

 1,94401,3240Macedoniaسلوفينيا

 0000W.Russiaمقدونيا

98,473090,5290Slovakiaسلوفاكيا

78000Astoniaاستونيا

132.90580Lativiaالتيفيا

000Other countriesدول اخرى

 0000Georgiaجورجيا

 0000Kazakhstanكازاخستان

00340Moldovaمولدوفيا

 1,839,3880276,6330Ukraineاوكرانيا

58.4015,3460Serbiaصربيا

0000Uzbeksitanاوزباكستان

Total 0698,6560مجموع المنطقة

2019

Zone and Countryالمنطقة والدولة

2020



Con.Table (13/4)( 4/13)تابع جدول 

الصادراتاالستيراداتالصادراتاالستيرادات

Imports Exports Imports Exports 

الدول االسيوية

 2,614,5341865,823,36512Chinaالصين

 8,077035,9270Vietnamفيتنام

 00212,3160north  Koreaكوريا الشمالية

 2230660Other Asian Countriesالدول االسيوية االخرى

0000Macaoمكاو

 0040Burmaبورما

62000Bruneiبروناى

 11,355061,3580Sri Lankaسريالنكا

7,876015,6220Taiwanتايوان

519,1791935353,044768Turkeyتركيا

1,526,217183623,075,85312,146Iranايران

 760,6442,171,092608,598433,018Indiaالهند

 70,563069,2210Indonesiaأندونيسيا

 412,0190722,7640Japanاليابان

0000Mauritiusموريش

 54,738202,76357,6340Malaysiaماليزيا

6,72609,4960Philippinesالفلبين

0.102,6960Maynmarمينمار

 150,6980353,4134Thailand(سيام)تايالند 

122,4350116,1460Kazakhstanكازخستان

 2,356,52174,7752,199,9360South koreaكوريا الجنوبية

 32,978325,7081626324Singaporeسنغافورة

0000Azerbaijanهونك كونك

 9,542025,3040Hong Kongباكستان

 0020Nepalنبيبال

 50470Afghanistanافغانستان

001100Bangladeshبنغالدش

0000Botan

020Maldief Islands 

00650Azerbaijanاذربيجان

0000Cambodiaكمبوديا

Total 8,664,3902,794,82213,759,253445,972مجموع المنطقة

20202019

بوتان

Zone and Country
المنطقة والدولة



Con.Table (13/4)( 4/13)تابع جدول 

الصادراتاالستيراداتالصادراتاالستيرادات

Imports Exports Imports Exports 

0000Ivory Coastساحل العاج

 000Liberiaليبريا

 00200Nigerالنيجر

000Ghanaغانا

 0000Rwandaرواندا

 0000Portugugalan Guineaغينيا البرتغالية

 0000New Guiniaغينيا الجديدة

0070Tanzaniaتانزانيا

 7602820Ethiopia(الحبشة)أثيوبيا 

 00320Kenyaكينيا

9703650Negeriaنايجيريا

 0000Cameroonالكاميرون

0000Malagasyماالكاس

 0000Swazilandسوازيالند

919071180Burundiبورندى

0000Zambiaزامبيا

0010620Central Africaافريقيا الوسطى

0000Guineaغينيا

11309735428778South Americaجنوب افريقيا

0000Namibiaناميبيا

0090Gabonالغابون

 0018740Other African Countriesدول افريقية اخرى

0040Zimbabweزيمبابوى

0000Mozambiqueموزنبيق

00270Lesothoليسوتو

16102490Madagascarمدغشقر

3000Chadتشاد

008430Burkina Fasoبوركينوفاسو

 125667366,18678totalمجموع المنطقة

Zone and Country

2020

المنطقة والدولة

2019



Con.Table (13/4)( 4/13)تابع جدول 

الصادراتاالستيراداتالصادراتاالستيرادات

Imports Exports Imports Exports 

North American Countries

0000U.S.Aدول امريكا الشمالية

 11690687116747460Canadaالواليات المتحدة االمريكية

Total 21671201922700كندا

13857807118670160Middle  American Countriesمجموع المنطقة

0Cobaدول امريكا الوسطى

0000Mexicoكوبـــا

28762601796500Guatimalaالمكسيك

00320El Salvadorالسلفادور

001800Dominicansالدومنيكان

22206260Indorasغواتيماال

0050Costaricaهندوراس

30100Jamaicaكوستاركا

0000Panamaجامايكا

0000Puerto Ricoبنما

Total 8,009037840بورتوريكو

29586001842870South American Countriesمجموع المنطقة

 000Argentinaدول امريكا الجنوبية

 9132311861172360Brazilاالرجنتين

14137103444840Boliviaالبرازيل

0000Chileبوليفيا

63090Colombiaشيلي

6979012420Ecuadorكولومبيا

49720205510Uruguayأكوادور

00570Guyanaاوروغواى

001250French Guyanaغايانا

0000Paraguayغايانا الفرنسية

300260Peruباراغواى

4000Venezuelaبيرو

Total 975000فنزويال

 106762504837300Oceaniaمجموع المنطقة

0000Australiaدول وقانيوس

121430965320New Zealandاستراليا

 13021.9057050Other Australian Countriesنيوزيلندا

Total 0000دول استرالية اخرى

2516501022370Grand Totalمجموع المنطقة

2019 2020

المنطقة والدولة

Note :Import and Export Data in Million I.D 2019 and 2021(بالمليون دينار  )  2020 و2019قيمةاالستيرادات والصادرات لسنتي :-  مالحظة  

Zone and Country



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 0.0331.9اولية للصناعة- غذائية ومشروبات111

Food and beverages for household consumption 10.312237.2اولية لالستهالك العائلي- غذائية ومشروبات112

Food and beverages - procsessedمصعنة- غذائية ومشروبات 12

0.1169.0Food and beverages for industry purposesلالغراض الصناعية- غذائية ومشروبات 121

Food and beverages for household consumption 1.82151.8مصنعة 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

34.040533.9Industrial 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

94.7111950.4Industrial 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

18.621985.2Fuels and lubricants-   raw materialاولية- الوقود وزيوت التشحيم  311

Fuels and lubricants  for vehiclesمصنعة للسيارات- الوقود وزيوت التشحيم  32

3605.54439802.4Fuels 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)

0.00.0Capital 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
 
0.199.3Consumer 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
 
0.017.8Consumer 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

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

ي مكان آخر77
 
0.0Goods not classifiedسلع  غير مصنفة ق

Goods not classifiedسلع  غير مصنفة في مكان آخر71

0.00.0Goods not not classifiedسلع  غير مصنفة في مكان آخر711

3765.34628969.0Grand Total المجموع العام

( 5/13)  تابع جدول 

رمز الفئة

Broad Economic Categories اسم الفئة االقتصادية
 code  

2020لسنة  (التعديل الرابع ) قيمة الصادرات حسب تصنيف الفئات االقتصادية الموسعة 

VALUE OF IMPORTS BY ECONOMIC CLASSIFICATION ( FOURTH REVISION) FOR 2020

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 0,186.3اولية للصناعة- غذائية ومشروبات111

Food and beverages for household consumption 1517,788.5اولية لالستهالك العائلي- غذائية ومشروبات112

0.00.0Food and beverages - procsessedمصعنة- غذائية ومشروبات 12

0.1157.3Food and beverages for industry purposesلالغراض الصناعية- غذائية ومشروبات 121

Food and beverages for household consumption 1.21,372.6مصنعة 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

29.334,645.9Industrial 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

127.5150,652.7Industrial 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

311.8368,584.8Fuels and lubricants-   raw materialاولية- الوقود وزيوت التشحيم  311

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

2,779.73,285,653.9Fuels 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

2019لسنة  (التعديل الرابع ) قيمة الصادرات حسب تصنيف الفئات االقتصادية الموسعة 

VALUE OF IMPORTS BY ECONOMIC CLASSIFICATION ( FOURTH REVISION) FOR 2019

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)

00Capital 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
 
0.2182.0Consumer 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
 
0.159.1Consumer 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

0.01.0Consumer 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

3,265.03,859,184.1Grand Total المجموع العام

( 6/13)  تابع جدول 

رمز الفئة

Broad Economic Categories اسم الفئة االقتصادية
 code  



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 28.634119.4اولية للصناعة- غذائية ومشروبات111

Food and beverages for household consumption 240.0287,188.9اولية لالستهالك العائلي- غذائية ومشروبات112

Food and beverages - procsessedمصعنة- غذائية ومشروبات 12

90.4108080.3Food and beverages for industry purposesلالغراض الصناعية- غذائية ومشروبات 121

Food and beverages for household consumption 491.1586754.4مصنعة 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

114.9137,097.7Industrial 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

6,338.47,563,868Industrial 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

0.4526Fuels and lubricants-   raw materialاولية- الوقود وزيوت التشحيم  311

Fuels and lubricants  for vehiclesمصنعة للسيارات- الوقود وزيوت التشحيم  32

27.132,210.9Fuels and lubricants for vehiclesمصنعة للسيارات- الوقود وزيوت التشحيم  321

29.835,890.0Fuels 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

جدول(7/13)

2020لسنة  (التعديل الرابع ) قيمة االستيرادات حسب تصنيف الفئات االقتصادية الموسعة 

VALUE OF IMPORTS BY ECONOMIC CLASSIFICATION ( FOURTH REVISION) FOR 2020

 Broad Economic Categories اسم الفئة االقتصادية

رمز الفئة

 code  



Con.Table (13/7)

القيمة مليون الدينارالقيمة  مليون الدوالرفروع الفئات

Sub- 

categories
VALUE($)VALUE(I.D)

907.01,086,613.2Capital 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

613.1735,276.1Spare 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

1,545.11,851,846.3Passenger motor carsسيارات المسافرين- معدات النقل 511

Otherآخرى- معدات النقل 52

Industrial 569.7680,932.2صناعية- معدات النقل 521

Non-Industrial 176.6210,475.9غير صناعية- معدات النقل 522

Spare parts and accessoriesقطع غيار وملحقاتها- معدات النقل 53

678.0815,708.7Spare 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
 
258.1307,962.8Consumer 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
 
196.0233,961.4Consumer 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

401.7478,721.6Consumer 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

1,130.31,345,065.8Goods not not classifiedسلع  غير مصنفة في مكان آخر711

13,836.316,532,299.9Grand Total 

 Broad Economic Categories
 code  

المجموع العام

رمز الفئة

( 7/13)  تابع جدول 

اسم الفئة االقتصادية



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 79.995,001.9اولية للصناعة- غذائية ومشروبات111

Food and beverages for household consumption 573.1681,193.6اولية لالستهالك العائلي- غذائية ومشروبات112

Food and beverages - procsessedمصعنة- غذائية ومشروبات 12

225.4267,840.6Food and beverages for industry purposesلالغراض الصناعية- غذائية ومشروبات 121

Food and beverages for household consumption 1,487.41,763,619.5مصنعة 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

189.1224,329.8Industrial 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

7,372.98,752,178.3Industrial 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

0.185.3Fuels and lubricants-   raw materialاولية- الوقود وزيوت التشحيم  311

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

27.833,014.1Fuels and lubricants for vehiclesمصنعة للسيارات- الوقود وزيوت التشحيم  321

41.549,303.9Fuels 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

*2019لسنة  (التعديل الرابع ) قيمة االستيرادات حسب تصنيف الفئات االقتصادية الموسعة 

VALUE OF IMPORTS BY ECONOMIC CLASSIFICATION ( FOURTH REVISION) FOR 2019

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)

506.9Capital goods (except transport equipment),,1,227.91,460(عدا معدات النقل  )السلع الرأسمالية 411

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

1,101.81,310,845.9Spare 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

1,736.52,066,206.1Passenger motor carsسيارات المسافرين- معدات النقل 511

00Otherآخرى- معدات النقل 52

Industrial 926.41,100,944.3صناعية- معدات النقل 521

Non-Industrial 98.4117,102.2غير صناعية- معدات النقل 522

Spare parts and accessoriesقطع غيار وملحقاتها- معدات النقل 53

1,358.51,608,555.0Spare 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

390.4463,772.2Consumer 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

511.7605,156.3Consumer 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

616.5729,981.2Consumer 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

163.3194,338.6Goods not not classifiedسلع  غير مصنفة في مكان آخر711

18,128.621,523,975.7Grand Total المجموع العام

( 6/13)  تابع جدول 

رمز الفئة

Broad Economic Categories اسم الفئة االقتصادية

 code  


