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الصادرات مجموع تصديره المعاد المنشأ وطنية  National Exports

جملة أخرى واألساسية ومشتقاته النفط

Total Others Oil & its By_Products

2011 28,339,860 265,606 28,074,254 1,205,468 26,868,786 6,938,065 21,401,795 35,277,925

2012 32,051,281 352,483 31,698,797 1,322,259 30,376,539 7,631,699 24,419,582 39,682,980

2013 32,363,342 412,153 31,951,189 1,445,795 30,505,394 8,308,846 24,054,496 40,672,188

2014 28,636,494 518,943 28,117,551 1,283,901 26,833,650 8,829,318 19,807,176 37,465,812

2015 16,280,209 513,851 15,766,358 1,184,898 14,581,461 9,316,102 6,964,107 25,596,311

2011 102,726,258 961,668 101,764,590 4,367,719 97,396,871 25,137,490 77,588,768 127,863,748

2012 114,536,221 1,258,883 113,277,338 4,722,949 108,554,389 27,263,901 87,272,320 141,800,122

2013 114,124,843 1,453,683 112,671,160 5,098,811 107,572,349 29,298,895 84,825,948 143,423,738

2014 100,839,905 1,824,350 99,015,555 4,516,719 94,498,837 31,025,345 69,814,560 131,865,250

2015 54,129,506 1,708,145 52,421,361 3,939,498 48,481,863 30,965,599 23,163,907 85,095,105

Exports to Iraq by land has been included from 2013

ImportsReExportsExports

الواردات

Foreign Trade Statistics, 2011-2015
2015-2011 السنوات خالل الخارجية التجارة احصاءات

الصادرات 

Balance of Trade Trade Exchange

التجاري الميزانالتجاري التبادل

Year

السنة

Exports

2013 منذ احتسابها تم البر طريق عن العراق إلى الصادرات

Value in 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

Value in 1000 USD أمريكي دوالر باأللف القيمة 
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ديناركويتي باأللف القيمة 

% التغير

2014 2015 Change %

Total 28,636,494 16,280,209 -43.1
االجمالي

33300 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude 19,677,298 10,268,323 -47.8 خام قيرية، معادن من مستخلصة وزيوت نفط زيوت

33460 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other 

than crude) and preparations n.e.s.

6,484,068 3,800,495 -41.4 مذكورة غير محضرات ،(الخام غير) قيرية معادن من مستخلصة وزيوت نفط زيوت

ً المائة في ٧٠ عن يقل ال ما على تحتوي آخر، موضع في داخلة وال زيوت من وزنا

هي الزيوت هذه تكون بحيث قيرية، مصادر من المستخلصة الزيوت من أو النفط

زيوت نفايات غير للمحضرات، األساسية المكونات

34210 Propane, liquefied 383,500 305,512 -20.3 مسيل بروبان،

51221 Ethylene glycol (ethanediol) 416,271 263,497 -36.7 .(ايثانيديول) االيثيلين غليكول

34250 Butanes, liquefied 295,706 253,046 -14.4 مسيل بيوتان،

78120 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s. 154,171 191,788 24.4 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير األشخاص لنقل بمحركات مركبات

51124 Xylenes, pure 0 148,883 - %.95 تركيز بنسبة كيماويا نقية زيلينات

57111 Polyethylene;having a specific gravity of less than 0.94 132,027 145,655 10.3 .الكثافة منخفض اثيلين بولي

56216 Urea, whether or not in aqueous solution 88,049 79,398 -9.8 .ال ام مائي محلول هيئة على كانت سواء  (اليوريا) البولة

78219 Motor vehicles for the transport of goods, n.e.s. 94,843 61,673 -35.0 .ا.م.غ البضائع لنقل أخرى مركبات

57112 Polyethylene;having a specific gravity of 0.94 or more 129,622 51,302 -60.4 .الكثافة عالي اثيلين بولي

89731 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of 

metal clad with precious metal

59,892 49,577 -17.2  بقشرة مكسوة معادن من او ثمينة معادن من مصنوعة  واجزاؤها ومجوهرات اصناف

.(الساعات وظروف الساعات غير) ثمينة معادن من

2213 Cream of a fat content, by weight, exceeding 6% 36,966 34,405 -6.9 .طازجة قشدة

57511 Polypropylene 29,417 23,758 -19.2 .بروبيلين بولي

26901 Used clothing, clothing accessories, travelling-rugs and blankets, 

furnishing articles; footwear and headgear

18,106 22,658 25.1  مفروشات وأصناف منزلية بياضات سفر، وبطاطين وأدثرة مالبس، وتوابع مالبس،

 من ،( 821 والمجموعة 659 والمجموعة 658.91 البند في الداخلة األصناف غير)

 أثر عليها البادي (االسبتوس عدا) مادة أي من رأس وأغطية أحذية نسجية؛ مواد

أغلفة من يماثلها ما أو أكياس أو باالت في أو سائبة واردة واضح بشكل االستعمال

 2015-2014 السنوات خالل  SITC حسب المصدرة السلع أهم

Exports by major SITC commodities, 2014-2015

Value In 1000 K.D

Value - ك.د القيمة
DescriptionSITC Rev4الوصف
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ديناركويتي باأللف القيمة 

%التغير

2014 2015 Change %

Total 8,829,318 9,316,102 5.5 االجمالي

78120 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s. 1,098,764 1,071,337 -2.5 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير األشخاص لنقل بمحركات مركبات

76411 Telephone sets, including telephones for cellular networks or for 

other wireless networks

295,252 382,154 29.4 أخرى السلكية لشبكات أو الخلوية للشبكات الهواتف ذلك في بما الهاتف، أجهزة

89731 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of 

metal clad with precious metal

191,166 204,452 7.0  مكسوة معادن من او ثمينة معادن من مصنوعة  واجزاؤها ومجوهرات اصناف

.(الساعات وظروف الساعات غير) ثمينة معادن من بقشرة

97101 Gold (including gold plated with platinum), non-monetary, 

unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

210,519 197,925 -6.0  بأشكال او (مشغول غير) خام نقدي غير (بالبالتين المطلي الذهب ذلك في بما) ذهب

.مسحوق شكل في او مصنعة نصف

78219 Motor vehicles for the transport of goods, n.e.s. 128,781 162,504 26.2 .ا.م.غ البضائع لنقل أخرى مركبات

4231 Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished, glazed, 

parboiled or converted (excluding broken rice)

90,384 98,380 8.8 .(االرز كسر عدا) بالكامل مطحون او مطحون نصف ارز

72393 Parts for boring or sinking machinery of heading 723.37 or 723.44 94,766 84,986 -10.3 .723.44  723.37 البند في الداخلة العمودي اوالحفر الحفر لمكائن اجزاء

71489 Other gas turbines 54,487 84,524 55.1 .اخرى غازية (توربينات) عنفات

54224 Medicaments containing corticosteroid hormones, their derivatives 

and structural analogues

17,020 83,787 392.3 البنيوية ومماثالتها ومشتقاتها كظرية، قشرية هرمونات على محتوية أدوية

75220 Portable automatic data processing machines, weighing not more 

than 10 kg

41,179 79,164 92.2 على ومؤلفة كيلوغرام، ١٠ وزنها يتجاوز ال البيانات، لتجهيز نقالة أوتوماتية مكنات

عرض وشاشة مفاتيح ولوحة مركزية تجهيز وحدة من األقل

54219 Medicaments containing antibiotics or derivatives;containing other 

antibiotics, put up in measured doses

81,157 67,621 -16.7  أو معايرة جرعات هيئة على مجهزة أخرى، حيوية مضادات على محتوية أدوية

بالتجزئة للبيع مهيأة عبوات في او أخرى بأشكال

69119 Other structures 50,052 64,372 28.6  في لإلستعمال يماثلها وما ومقاطع خاصة وأشكال وزوايا وقضبان ألواح من  غيرها

.صلب أو حديد من المنشآت

55320 Beauty or make-up preparations for the care of the skin, including 

sunscreen or suntan preparations

52,791 61,604 16.7 مستحضرات ذلك في بما ،(األدوية عدا) بالجلد للعناية تزيين أو تجميل مستحضرات

ومستحضرات ،(لألشعة بالتعرض سمرة إكسابه) تسفيعه أو الشمس من الجلد حماية

وبالقدمين باليدين العناية

12220 Cigarettes containing tobacco 47,081 57,291 21.7 تبغ على محتوية سجائر

2015-2014 السنوات خالل SITC حسب المستوردة السلع أهم

Imports by major SITC commodities, 2014-2015

Value - ك.د القيمة

Value In 1000 K.D

SITC Rev4 Description الوصف
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القياس وحدة بالدينار القيمة بالكيلو الوزن بالعدد الكمية

Unit Value in KD KG Quantity Number

Total 15,766,358,462 137,877,986,467 االجمالي

27090000 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals,crude. KG-1000BRL 10,268,322,752 99,321,761,000 717,384 خام ، قارية معدنية مواد وزيوت نفط زيوت

27101239 For other purposes KG-1000BRL 1,194,113,625 8,655,667,000 64,127 أخر ألغراض ديزل

27101229 For other purposes KG-1000BRL 1,108,636,546 7,334,921,000 58,023 أخر ألغراض وقود

27101219 Other naphtha KG-1000BRL 909,146,644 6,440,719,000 58,670 اخرى نافثا

27101242 Topped crude (Partially refined crude oil) KG-1000BRL 389,904,704 4,574,463,000 30,267 (كرود توبد) جزئيا مصفى خام وقود زيوت

27111200 Liquefied Propane KG-1000BRL 305,512,418 2,453,560,000 30,475 مسيل بروبان

29053100 Ethylene glycol (ethanediol) KG- 263,497,026 1,203,867,519 0 (ديول إيثان) جاليكوب إيثيلين

27111300 Liquefied Butanes KG-1000BRL 253,046,145 1,941,287,000 21,126 مسيل بوتان

29024300 P-Xylene KG- 148,883,200 593,000,000 0 اكسلين-  بارا

39011000 Polymers of Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94 KG- 145,553,484 607,230,219 0 0.94 عن يقل  وزنها إيثلين بولي  بوليمرات

27101221 Fuel for engines ( excluding plane engines ) KG-1000BRL 117,041,605 1,035,848,000 7,427 (الطائرات محركات عدا) للمحركات وقود

31021000 Urea fretilisers ,whether or not aqueos solution. KG- 79,397,744 924,950,840 0 مائية محاليل في كانت وأن ، (يوريا) البولة أسمدة

39012000 Polymers of Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more KG- 51,248,230 133,503,393 0 أكثر أو 0.94 النوعي وزنها  ايثلين بولي  بوليمرات

27101249 Other Petroleum oils KG- 35,736,332 448,640,123 0 اخر وقود زيوت

71131910 Articles of jewellery Of gold,whethere or not plated with precious 

metal.

KG- 35,424,667 3,383 0 ذهب من ثمينة معادن من ملبسة أو مكسوة كانت وإن ومجوهرات حلي

39021000 Polymers of Polypropylene KG- 23,567,581 98,209,038 0 بوليبروبيلين  بوليمرات

39031100 Polymers of polystyrene ,expansible ,in primary forms. KG- 18,878,000 74,000,000 0 االوليه بأشكالها للتمدد قابلة  بوليسترين بوليمرات

70193900 Other webs ,mattresses and similar non woven products of glass 

fibers.

KG- 16,442,369 23,876,608 0  ألياف من منسوجة غير ممائله ومنتجات (مراتب) وفرش شبكية ونسج الياف طباقات

زجاجية

4015090 Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or 

other sweetening matter by weight, exceeding 10%

KG- 15,925,254 28,133,998 0  نسبة على تحتوى تحلية مواد على أو مضاف سكر على محتوية وال مركزة غير قشدة

ً%  10 عن تزيد :وزنا

73089090 Other iron or steel structure and parts. KG- 15,371,083 52,304,725 0 صلب أو حديد أو صب حديد من وأجزاؤها أخرى منشأت

63090000 Worn clothing and other worn articles KG- 14,655,181 71,029,308 0 .مستعملة أخر وأصناف مستعملة ألبسة

11010010 Wheat flour KG- 13,159,141 68,992,706 0 (قمح) حنطة دقيق

4015030 Long life milk, in containers exceeding 1 litre KG- 13,026,861 37,096,923 0  تحلية مواد أو مضاف سكر علي محتوي وال مركز غير األجل طويل ( حليب) لبن

ً%  10 عن تزيد نسبة على تحتوى :وزنا

72104900 Flat-rolled products of iron or steel other wise plated or coated 

with zinc and uncorruated of width of 600mm or more.

KG- 13,006,106 71,163,970 0  وغير آخرى  بطرق بالزنك مطليه الصلب أو الحديد من بالتجليخ مسطحة منتجات

فأكثر مم 600 وبعرض مموجه

38151900 Raction initiators ,reaction accelerators with other supported 

catalysts.

KG- 12,001,742 3,705,235 0 أخرى محموله وسائط ذات الكيماوي للتفاعل ومسارعات مبدئات

85442010 Co-axial electric cable over 10 mm wide and over 300 volts KG- 10,265,564 10,422,866 0  300 عن وجهدها ملم 10 عن العرضي مقطعها يزيد المحور متحدة كهربائية كابالت

فولت

21050000 Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. KG- 8,169,225 11,675,763 0 كاكاو على احتوت وإن ، لألكل صالحة (بوظة) مثلجات

2015 عام خالل المصدرة الوطنية السلع أهم

National Exports by major commodities, 2015

Commodity 

HS
Description الوصف
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القياس وحدة بالدينار القيمة بالكيلو الوزن بالعدد الكمية

Unit Value in KD KG Quantity Number

2015 عام خالل المصدرة الوطنية السلع أهم

National Exports by major commodities, 2015

Commodity 

HS
Description الوصف

20081920 Mixed nuts roasted ,whether or not salted. KG- 7,227,238 2,251,341 0 مملحة كانت وإن محمصة قشرية اثمار مخاليط

20099010 Mixtures of juice, not concentrated KG- 7,126,656 19,173,576 0 مركزة غير عصائر مخاليط

76020000 Aluminium waste and scrap. KG- 7,108,732 40,678,624 0 . ألومنيوم من وفضالت خردة

22029060 Still beverages, sweetened . KG-LTR 6,270,054 149,695,030 163,785,185 فواكه نكهة علي تحتوي  محاله ، غازية غير أخر مشروبات

74040000 Copper waste and scrap. KG- 6,240,541 13,882,500 0 نحاس وخردة فضالت

4072100 Other fresh eggs of fowls of the species Gallus domesticus KG- 6,195,957 13,687,658 0 دوميستيكوس جالوس نوع من لدجاج آخر طازج بيض

48191090 Other cases and boxes of corrugated paper or paperboard. KG- 5,803,481 9,548,198 0 مموج مقوى ورق أو ورق من آخرى ، وصناديق علب

48051990 Other;Other:;Other uncoated paper and paperboard, in rolls or 

sheets, not further worked or processed than as specified in Nute 2 

to this Chapter.

KG- 5,769,193 40,682,189 0 مطلي غير صفائح أو لفات بشكل آخر (فلوتينج) محزز ورق

70109000 Other carboys, bottles and other containers of glass. KG- 5,696,154 47,343,366 0 أخرى زجاج من مماثلة وقناني وأوعية وقناني وعادية ضخمة قوارير

85372000 Boards ,panels including numerical for a voltage exceeding 1,000 V KG- 5,532,289 1,118,069 0 (V) 1000  عن يزيد (توتر) لجهد  الرقمية فيه تابلوهات،بما و لوحات

68101100 Building blocks and bricks of cement or concerate or artiticial stone KG- 5,502,215 167,761,987 0 صناعي حجر أو خرسانة أو اسمنت من للبناء واجر كتل

4014030 Long life milk, in containers exceeding 1 litre KG- 5,229,120 23,779,826 0   تحلية مواد أو مضاف سكر علي محتوي وال مركز غير األجل طويل (حليب) لبن

ً%  10 تتجاوز وال% 6 عن تزيد نسبة على تحتوى وزنا

38140010 Organic composite solvents and thinners and preparations to 

remove paint or varnish Containing methane, ethane or propyne 

chlorofuorocarbonates (CFCs), whether or not containing (HCFCs)

KG- 5,224,214 19,714,914 0  على تحتوي الورنيش أو الدهان إزالة محضرات و مركبة، عضوية ومخففات مذيبات

 على محتوية كانت وان ، ( CFCs) كربونات فلورو كلورو بروبين أو ايثان ، ميثان

( HCFCs) كربونات فلورو كلورو هيدرو

72042100 Waste and scrap Of stainless steel . KG- 5,119,443 52,970,668 0 للصدأ مقاوم صلب من وفضالت خرده

30045000 Other medicaments containing vitamins or csther products of 

heading 29.36

KG- 5,064,348 2,980,665 0 29.36 البند في مذكورة أخر منتجات أو فيتامينات على تحتوي أخر أدوية

48193000 Sacks and bags of paper having a base of a width of 40 cm or more KG- 4,895,175 11,666,658 0 أكثر أو سم 40 قاعدتها عرض يبلغ  ورقيه  أكياس

39211100 Cellular plates ,sheets ,film,foil and strip of polymers of styrene KG- 4,803,116 8,292,915 0 ستيرين بوليمرات من  خلوية وقدد وأشرطة ولفات وصفائح ألواح

16010020 Other sausages and similar products of bovine animals KG- 4,375,539 2,592,133 0  فصيلة من أوأطراف أحشاء من أو لحوم من مماثلة ومنتجات (رفيع أو غليظ) سجق

األبقار

31022100 Ammonium sulphate fretilisers. KG- 3,947,125 31,000,000 0 (االمونيوم) النشادر كبريتات أسمدة

17049020 Toffee ( caramels ) , turkish delight , nougat KG- 3,745,044 9,520,685 0 (لبنيه حالوة) نوجا ، الحلقوم راحة ، (كاراميال) توفي حالوة

22021023 Cola drink KG-LTR 3,616,322 20,080,365 17,554,079 ( مثال كوال كالبيبسي) كوال شراب

28151100 Solid sodium hydroxide (caustic soda) KG- 3,568,046 26,827,521 0 جامد (كاويه صودا) الصوديوم هيدروكسيد

19021110 Macaroni , vermicelli and similer items like spaghetti or cannelloni 

stares or lateres in form containing egge uncooked not stuffed or 

otherwise prepared

KG- 3,148,189 10,321,285 0  اصداف بشكل التي والعجائن والكاتيلوني كالسباغتي مماثلة وأصناف وشعيرية مكرونة

 بطريقة محضرة وال محشوة وال مطبوخة غير بيض على تحتوي  أحرف أو نجوم أو

اخرى

39235000 Stoppers, lids, caps and Other closures of plastics KG- 2,872,158 4,666,921 0 لدائن من اإلغالق أصناف من وغيرها وكبسوالت وأغطية سدادات

19059080 Crisps (as pop corn, chips and the like) ready for directly 

consumption

KG- 2,335,907 2,381,113 0  جاهزة (يماثلها وما والتشبس الفشار مثل) (كريسب) للقرمشة متماسكة هشة محضرات

المباشر لالستهالك
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47072000 Recovered waste and scrap paper other paper or paperboard 

made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass

KG- 2,235,400 42,815,000 0  عجائن من رئيسية بصورة مصنوعة ، أخر مقوى ورق او ورق من وفضالت نفايات

. التصنيع إلعادة كتلها في ملونة غير ، مقصورة كيماوية

39219000 Other cellular plates ,sheets,film, foil and strip of plastics not 

elsewhere specified.

KG- 2,235,251 2,805,343 0 أ.م.غ اللدائن من آخر وقدد وأشرطة ولفات وصفائح ألواح

20029010 Tomato paste prepared or preserved otherwise than by vingar or 

acetic acid.

KG- 2,076,400 3,778,508 0 الخليك بحامض او الخل بغير محفوظ او محضر  البندورة ( معجون)  هريس

72043000 Waste and scrap of tinned iron or steel KG- 1,870,797 21,351,000 0 بالقصدير مطلي صلب أو حديد من وفضالت خردة

4012030 Long life milk , not concentrated nor containing added suger or 

other sweeting matter of a fat content by weight not exceeding 1% 

but not exceeding 6%

KG- 1,859,454 7,321,855 0  تحلية مواد أو مضاف سكر على محتوي وال مركز غير االجل طويل ( حليب) لبن

 عن يتجاوز وال% 1 عن تزيد دسم بنسبة و واحد لتـر عن سـعتها تزيد بعبوات آخر

وزنا 6%

39233000 Carboys, bottles, flasks and similar articles of plastics KG- 1,834,444 3,502,602 0 لدائن من مماثلة وأصناف ودوارق وزجاجات قوارير

39232190 Other;Of polymers of ethylene:;Articles for the conveyance or 

packing of goods, of plusties; stoppers, lids, caps and other 

closures, of plastics.

KG- 1,787,251 3,023,345 0 اإليثيلين بوليمرات من (المخاريط ذلك في بما) اخرى وحقائب أكياس

30049090 Other medicaments not heading in (30.04) for retail sale not 

heading in (30.06,30.05,30.02)

KG- 1,751,416 904,711 0  في داخله وغير بالتجزئة للبيع مهيأة (30.04) البند في مذكورة غير أخرى أدوية

(30.06،30.05،30.02) البنود

39241031 Tableware and kitchenware of cellualr plastic (foam) KG- 1,572,759 1,670,415 0 (فوم) خلوية لدائن من  وأكواب وأطباق صحون

4011030 Long life milk , not concentrated not containing added sugar or 

sweeting matter ,of fat content by weight not exceeding 1%

KG- 1,551,356 6,876,840 0  تحلية مواد أو مضاف سكر على محتوي وال مركز غير األجل طويل  (حليب) لبن

ً% 1 عن تزيد ال دسم بنسبة ، واحد لتـر عن سـعتها تزيد بعبـوات وزنا

22011010 Nutural mineral waters KG-LTR 1,524,673 26,000,192 28,354,143 طبيعية معدنية مياه

87163910 Trailers and semi-trailers of public works funds,(whether or not 

tipping)

KG-NUMBER 1,512,071 1,544,349 217 قالبة صناديق كانت وإن العامة لالشغال نصفية مقطورات و مقطورات

47073000 Paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for 

example, newspapers, journals and similar printed matter)

KG- 1,409,700 46,952,544 0  آلية عجائن من رئيسية بصورة مصنوع ، مقوى ورق أو ورق من فضالت أو نفايات

التصنيع العادة (المماثلة والمطبوعات والمجالت الصحف ، ورق مثل)

76151090 Table, kitchen or other household articles and parts thereof of 

aluminium

KG- 1,368,603 1,838,186 0 ألومنيوم من وأجزاؤها  مطبخ أدوات أو مائدة أدوات

25081000 Bentonite KG- 1,351,019 17,545,861 0 بنتونيت

84281000 Lifts and skip hoists KG-NUMBER 1,330,923 685,419 376 قواديس ذات وروافع البضائع أو لالشخاص مصاعد

39095000 Polyurethanes KG- 1,270,781 1,968,087 0 يوريثانات بولي

94036090 Other wooden furniture . KG-NUMBER 1,202,230 2,583,022 47,740 خشب من أخر أثاث

48053000 Sulphite wrapping paper ,uncoated in rolls or sheets. KG- 1,198,639 2,366,382 0 صفائح أو لفات بشكل مطلي غير للتغليف سلفيت ورق

33074910 Preparations for perfuming or deodorizing rooms in evaporizing 

vessels

KG- 1,158,982 1,883,562 0 نافثة اوعية في األماكن روائح إزالة أو لتعطير محضرات

19053100 Sweet biscuits KG- 1,141,647 1,404,816 0 محلي بسكويت

22021022 Orange drink (e.g. miranda) KG-LTR 1,120,012 7,062,110 5,396,700 ( مثال  كالميرندا ) البرتفال شراب

34031950 Anti-rwst and Anti-corrosion preparations KG- 1,114,025 13,735,382 0 التآكل او للصدأ مضادة محضرات

71081210 No-monetary Ingots whethere plated platinum. KG- 1,083,706 93,910 0 نقدى غير (بالبالتين  مطليه كانت وإن) خام ذهب من سبائك

72044900 Other waste and scrap of iron or steel. KG- 1,054,446 14,565,702 0 الصلب أو الحديد من أخرى وفضالت خردة
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48192090 Other cases and boxes of uncorrugated paper oa paperboard. KG- 1,053,223 1,310,053 0 مموج غير مقوي ورق أو ورق من للطى قابله آخرى وصناديق علب

47071000 Recovered waste and scrap paper unbleached kraft paper or 

paperboard or corrugated paper or paperboard

KG- 993,755 16,141,263 0  أو ورق من أو مقصور غير ،" كرافت" مقوى ورق او ورق من وفضالت نفايات

. التصنيع إلعادة مموج ، مقوى ورق

63062900 Tents of other textile materials KG- 992,951 485,554 0 أخر نسجية مواد من خيام

17049010 Sweetmeats , drops and bonons KG- 982,302 2,658,381 0 سكرية وملبسات ، دروبس ، حالوة سكاكر

39231090 Boxes ,cases ,crates and other similar articles of plastics KG- 968,074 1,866,576 0 لدائن من أخرى مماثلة وأصناف وأقفاص وعلب صناديق

20093900 Ojuice of any other single citruc fruit. KG- 921,822 5,310,858 0 أخري حمضيات عصير

39075000 Alkyd resins KG- 911,246 1,683,680 0 ألكيدية راتنجات

16023200 Prepared or peserved of fowls of the species Gallus domesticus KG- 858,113 1,129,934 0 ديمستكوس جالوس نوع من دجاجات أو ديوك لحوم من محفوظة وأصناف محضرات

47079010 Unsorted waste and scrap of old news papers KG- 853,750 18,646,459 0 القديمة الجرائد  من مفروزة الغير والفضالت النفايات

76129010 Cans for aerating beverage and fruit juices of aluminum. KG- 840,625 1,621,313 0 ألومنيوم من الفواكه وعصير الغازية للمشروبات علب

20091200 Not frozen orange juice ,of a Brix value not exceeding 20 KG- 835,769 6,767,332 0 20 عن فية بريكس قيمة تزيد ال  مجمد غير برتقال عصير

35069100 Adhesives based on polymers of headings 39.01 to 39.13 or on 

rubber.

KG- 797,645 849,778 0 . المطاط  أو  39.01 الي 39.13 من البند في الداخلة البولميرات أساسها الصقة مواد

4039090 Other kinds of milk and fermented or acidified cream whetheror 

not concentrated or containing sugar or flavoured.

KG- 778,753 2,822,940 0  محتوية أو مركزة كانت وإن المحمضة او المخمرة والقشدة االلبان من أخرى انواع

منكهة أو سكر على

28043000 Nitrogen KG-M3 759,563 11,542,974 230,665 (أزوت) نيتروجين

71131920 Jewellery Of platinium and the platinium group KG- 746,384 4,452 0 زمرته أو بالتين من  ومجوهرات حلي

1061300 Camels and other camelids (Camelidae) KG-NUMBER 741,040 766,902 4,107 ( ابل ) حية  الجمال فصيلة من أخر وحيوانات جمال

72044100 Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust. filings,trimmings 

and stampings, whether or Not in bundles of iron or steel

KG- 731,124 48,422,089 0  البصم عمليتي وسواقط وبرادة ونشارة الخراطة و التفريز وفضالت وشظايا رقائق

ً كانت  وإن ، والتقطيع الصلب أو الحديد من حزما

39159000 Waste ,parings and scrap of other Plastics KG- 729,092 7,560,129 0 أُخر لدائن من  وفضالت وقصاصات نفايات

39251000 Reservoirs tanks, vats and similar containers, of a capacity 

exceeding 300 L of plastics.

KG- 692,302 2,382,899 0 لدائن من لتر 300 سعتها تتجاوز مماثلة وأوعية وخوابي ودنان وخزانات صهاريج

87079036 Refrigerators for foodstuff tranportation vehicles KG-NUMBER 680,582 486,606 362 الغذائية المواد نقل لسيارات تبريد صناديق

27101998 Greases KG- 677,193 2,920,391 0 األخر التشحيم محضرات

1041090 Other live sheep KG-NUMBER 665,210 519,969 14,706 الضأن فصيلة من اخرى حية حيوانات

68101921 Tiles and blocks for road paving of cement or concrete or artiticial 

stone

KG- 657,513 38,060,116 0 صناعي حجر أو خرسانة أو اسمنت من الطرق لرصف (بردورات) جانبية وكتل بالط

83099070 Can covers and bottoms of base metals. KG- 649,370 343,564 0 عادية معادن من العلب وقبعان أغطية

85481000 Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric 

accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and 

spent electric accumulators

KG- 629,500 8,000,257 0  والمدخرات (البطاريات) االبتدائية الخاليا ومجموعات المولدة الخاليا وخردة فـضالت

 مستهلكة مولدة خاليا مجموعات مستهلكة،  ابتدائية خاليا الكهربائية؛

مستهلكة كهربائية ،مدخرات(بطاريات)

48042100 Unbleached sack kraft paper in rolls or sheets. KG- 589,637 4,038,102 0 صفائح أو لفات بشكل مبيض غير الكبيره األكياس لصنع كرافت ورق

94049010 Quilets KG- 564,810 428,701 0 لحف
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73041900 Pipes of a kind used in the transmission lines, oil (petroleum), gas, 

of iron (other than cast iron) is welded Oouselb

KG- 553,521 4,988,074 0  عدا) حديد من الغاز أو (البترول) الزيت نقل خطوط في المستعملة األنواع من أنابيب

ملحومة غير أوصلب(الصب حديد

70191900 And tuft yarn, glass fiber cross-section KG- 550,831 3,206,580 0 مقطعة زجاجية ألياف من وخيوط خصل

39172100 Tubes,pipes and hoses ,rigid of polymers of Ethylene KG- 543,101 1,199,634 0 اإليثلين بوليمرات من  صلبة وخراطيم ومواسير انابيب

39173290 Other tubes ,pipes and hoses of plastics , not reinforced or 

otherwise combined with Other materials, without fittings

KG- 532,116 989,694 0  مع ما بطريقة متحدة أو مقواة غير اللدائن من أخري مرنة وخراطيم ومواسير أنابيب

(لوازم) تركيبات دون من مواد

69101000 Porcelain or china sanitary fixtures KG-NUMBER 532,089 999,094 75,044 صيني أو بورسلين من  صحية أدوات

9012100 Coffee roasted ,not decaffeinated KG- 527,921 204,711 0 (الكافيين) منه منزوع غير محمص بن

48041900 Other Kraftliner ,in rolls or sheets. KG- 522,533 3,986,452 0 صفائح أو لفات بشكل آخر (الينر كرافت) مقوى وورق ورق

87079035 Refrigerators for tippers KG-NUMBER 496,434 552,300 130 القالب للسيارات صناديق

28061000 Hydrogen chloride (hydrochloric acid) KG- 495,615 9,262,234 0 (كلورهيدريك حمض) هيدروجين كلورور

28011000 Chlorine KG- 493,679 4,455,457 0 كلور

15079000 Soya-beans oil ,whether or not refind ,but not chemically modified. KG- 483,354 1,467,972 0 كيماويا معدل غير ولكن مكررا كان وإن الصويا فول زيت

76101090 Other doors , windows and their frames and thresholds for doors 

of aluminium.

KG- 482,362 375,207 0 ألومنيوم من وعتبات وأطرها ونوافذ أبواب

39201000 Other plates , sheets ,film,foil and strip non-cellular and not 

reinforced ,laminated ,supported or similary combined with other 

materials of polymers of ethylene

KG- 476,000 942,785 0  متحدة أو مضدة أو مقواه وغير خلوية غير آخر وقدد وشرائط ولفات وصفائح ألواح

االثيلين بوليميرات من آخر مواد مع

21032000 Tomato ketchup and other tomato sauces KG- 467,823 1,027,318 0 أخر طماطم وصلصات" كتشوب" مسماه (بندورة) طماطم صلصة

85042100 Electrical dielectric transforms Having a power handling capacity 

not exceeding 650 kVA

KG-NUMBER 459,613 217,550 66 (KVA) 650 عن قدرتها تزيد ال عوازل ذات كهربائية محوالت

22021021 Lemonade drink KG-LTR 449,401 3,229,918 2,862,625 ( أب كالسفن ) الليمونادة شراب

94035090 Other wooden furniture for bedrooms. KG-NUMBER 442,279 1,265,399 12,714 خشب من النوم لغرف أخر أثاث

38249099 Chemical products and preparations of the chemical or allied 

(including those consisting of mixtures of a natural products), not 

elsewhere specified.

KG- 437,058 586,446 0  ذلك في بما ) بها المرتبطة الصناعات أو الكيماوية الصناعات ومحضرات منتجات

أ.م.غ ( الطبيعية المنتجات مخاليط

94032050 Furniture of aluminum of a kind used in kitchen KG- 426,640 479,205 0 ألمونيوم من مطابخ أثاث

39204910 Table cover (wats) of polymers of vinyl chloride KG- 426,370 569,016 0 الفينيل كلوريد بوليمرات من (سفرة) مائدة أغطية

27101912 Gasoline engine lubricating oil KG- 416,323 2,399,152 0 (بنزين) بالشرر فيها لالشتعال يتم التي للمحركات تزيت زيوت

32049090 Other synthetic organic colouring matter and based on aynthetic 

organic colouring matter ,not elsewhere specified.

KG- 411,010 400,700 0 أ.م.غ تركيبية عضوية تلوين مواد قاعدتها و أخرى تركيبية عضوية تلوين مواد

4051000 Butter KG- 407,685 263,373 0 زبدة

15180090 Other of animal or vegetable fats and oils and their fractions, 

boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by 

heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, 

excluding those of heading 15.16; inedible mix

KG- 404,292 3,811,088 0  أو الحيوانية الزيوت أو الدهون أو الشحوم من لألكل صالحة غير ومحضرات مخاليط

 الفصل، هذا في الواردة المختلفة والزيوت والدهون الشحوم جزيئات من أو النباتية

.آخر مكان في داخلة وال مذكورة غير
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85161000 Electric instantaneous or storage water heaters and immersion 

heaters

KG-NUMBER 397,073 899,784 45,919 كهربائية ، غاطسة حرارية ومسخنات مجمعة مياه ومسخنات للمياه فورية مسخنات

76151020 Plates and trays of aluminum sheets KG- 393,573 487,038 0 األلومنيوم رقائق من وصواني أطباق

28151200 Sodium hydroxide In aqueous solution (soda lye or liquid soda) KG- 384,678 5,311,036 0 (كاوي صودا غسل) مائي محلول في  (كاويه صودا) الصوديوم هيدروكسيد

94016100 Seats ,with wooden frames upholstered KG-NUMBER 376,040 672,828 12,122 منجدة خشب بهياكل مقاعد

76169940 Venetion blinds of aluminum. KG- 372,226 288,116 0 ألومنيوم من (فنيسيان) معدنية ستائر

94049030 Cushions and pouffes Seats KG- 356,590 1,667,978 0 (بوف) ومقاعد مساند

32064900 Other colouring matter ,not elsewhere specified. KG- 342,807 340,700 0 أ.م.غ آخر تلوين مواد

20081911 Almonds roasted ,whether or not salted. KG- 332,186 103,545 0 مملحا كان وإن محمص لوز

84158120 Central air conditioners incorporating a refrigerating unit and a 

valve for reversal of the cooling/heat cucle (reversible heat pumps)

KG-NUMBER 331,246 208,785 166 التبريد دورة لعكس وصمام تبريد وحدة متضمنة مركزية تكييف أجهزة

85359000 other electrical apparatus for switching or protecting electrical 

circuits , or for making connections to or in electrical circuits for a 

voltage exceeding 1000 volts.

KG- 329,125 65,038 0  لجهد أخرى الكهربائية الدوائر لتقسيم أو وقاية أو قطع أو لوصل كهربائية أجهزة

1000 (V ) فأكثر

84158190 Air conditiones incroporating arefrigerating unit and avalve for 

reversed of the cooling/heat cycle (reversible heat pupms).

KG-NUMBER 320,420 220,642 1,681 التبريد دورة لعكس وصمام تبريد وحدة متضمنة تكييف أجهزة

16010090 Other;Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; 

food preparations based on these products.

KG- 319,363 53,560 0  ومحضرات أوأطراف أحشاء من أو لحوم من مماثلة ومنتجات (رفيع أو غليظ) سجق

أخري وطيور حيونات من المنتجات هذه أساسها غذائية

73081000 Bridges and bridge-sections of iron or steel. KG- 313,465 1,578,732 0 صلب أو حديد أو صب حديد من جسور ومقاطع جسور

38245000 Non-refractory mortars and concretes KG- 312,280 5,788,045 0 للحرارة متحملين غير ، وخرسانة مالط

70199090 Other articles of glass ware. KG- 293,079 861,995 0 زجاجية ألياف من أخرى مصنوعات

28289010 Sodium hypochlorite KG- 292,854 7,579,454 0 صوديوم كلوريت هيبو

33030090 Other perfumes and toilet waters KG- 290,926 111,479 0 آخرى ( تواليت ) تجميل ومياه عطور

27101914 Gear lubricating oil KG- 290,777 1,756,576 0 اليدوي الحركة لناقل تزيت زيوت

82122000 Safety razor blades, including razor blade blanks in strins KG-NUMBER 288,539 273,148 13,986  الصنع تامة غير النصال  ذلك في بما ، المأمونة الحالقة ألدوات" شفرات" نصال

وقدد أشرطة بشكل

78020000 Lead waste and scrap. KG- 287,000 890,000 0 . رصاص من وفضالت خردة

76069200 Other plates , sheets and strip Of aluminium alloys , over 0.2 mm 

thick.

KG- 286,452 184,871 0 ألومنيوم خالئط من آخرى بأشكال مم 0.2 عن سمكها يزيد وأشرطة وألواح صفائح

19059050 Cake, gateau and the like KG- 277,769 7,646,405 0 يماثله وما جاتو ، كيك
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القياس وحدة بالدينار القيمة بالكيلو الوزن بالعدد الكمية

Unit Value in KD KG Quantity Number

Total 513,850,509 473,878,174 االجمالي

87032431 Four wheels drive vehicles for the transport of persons of a cylinder 

capacity exceeing 3000 cc,the year clearing or subsequent of the 

year

KG-NUMBER 79,939,784 17,793,540 8,469  3 سم 3000 من اكثر  اسطواناتها سعة رباعي دفع ذات  االشخاص نقل سيارات

تليها التي السنة أو التخليص سنة موديل

87043120 Pickups two cab (g.v.w. not exceeding 5 tonnes). KG-NUMBER 45,878,540 16,567,170 9,529 (طن 5 من أقل قائم بوزن) جاهزة  بغمارتين  أب بيك (وانيت) صغيرة شاحنات

87032331 Four wheels drive vehicles for the transport of persons, of a cylinder 

capacity exceeding 1000 cc but not exceeding 3000 cc, the year 

clearing or subsequent of the year

KG-NUMBER 40,370,361 11,115,529 5,560  وال 3سم 1500  عن تزيد  اسطواناتها  سعة رباعي دفع االشخاص نقل سيارات

تليها التي السنة أو التخليص سنة موديل 3سم 3000  تتجاوز

84099190 Other parts for spark-ignition engines. KG- 19,389,019 4,107,662 0 بالشرر باالشتعال تتم بمكابس كمحركات اخرى ولوازم اجزاء

85171200 Telephones for cellular networks or for other wireless networks KG-NUMBER 17,396,232 289,907 889,363 الالسلكية الشبكات من غيرها أو الخليوية للشبكات هاتف أجهزة

87032311 Private cars of a cylinder capacity exceeding 1500 cc but not 

exceeding 3000 cc ,the year clearing or subsequent of the year

KG-NUMBER 15,201,469 5,059,207 3,656   والتتجاوز 3 سم 1500  عن تزيد اسطواناته سعة (خصوصي) سياحية سيارات

تليها التي السنة أو التخليص سنة موديل 3 سم3000

87032312 Private cars of a cylinder capacity exceeding 1500 cc but not 

exceeding 3000 cc ,the first year of befor clearing

KG-NUMBER 12,665,702 6,967,731 4,638   والتتجاوز 3 سم 1500   عن تزيد اسطواناتها سعة (خصوصي) سياحية سيارات

أكثر أو التخليص سنة تسبق التي االولى السنة موديل 3 سم 3000

87043110 Pickups one cab (g.v.w. not exceeding 5 tonnes). KG-NUMBER 12,004,799 4,130,195 2,798 (طن 5 من اقل قائم بوزن) جاهزة واحدة بغمارة  أب بيك (وانيت) صغيرة شاحنات

84314390 Other Parts suitable for use solely or principally with the machinery 

of headings Nos 84 30 41 to 84 30 49

KG- 10,381,319 2,018,434 0 84 30 49 أو 84 30 41 الفرعية البنود في الداخلة األعماق وسبر حفر آلالت أجزاء

71131910 Articles of jewellery Of gold,whethere or not plated with precious 

metal.

KG- 9,656,938 259 0 ذهب من ثمينة معادن من ملبسة أو مكسوة كانت وإن ومجوهرات حلي

87032432 Four wheels drive vehicles for the transport of persons of acylinder 

capacity exceeding 3000 cc,the first year of befor clearing

KG-NUMBER 9,427,435 3,102,201 1,395  3 سم 3000 من اكثر اسطواناتها  سعة رباعي دفع ذات  االشخاص نقل سيارات

التخليص سنة تسبق التي االولى السنة موديل

87032332 Ffour wheels drive vehicles of a cylinder capacity exceeding 1500 cc 

but not exceeding 3000 cc,the first year of befor clearing

KG-NUMBER 9,371,349 4,951,819 2,674   والتتجاوز 3سم 1500  عن تزيد اسطواناتها سعة رباعي دفع االشخاص نقل سيارات

أكثر أو التخليص سنة تسبق التي االولى السنة موديل 3سم 3000

87032411 Private cars of a cylinder capacity exceeing 3000 cc ,the year 

clearing or subsequent of the year

KG-NUMBER 9,070,168 1,728,343 962  سنة موديل 3 سم 3000 من اكثر اسطواناتها  سعة (خصوصي) سياحية  سيارات

تليها التي السنة أو التخليص

91011100 Wrist-watches ,electrically operated of precious metal with 

mechanical display only.

KG-NUMBER 8,539,431 6,824 18,190 فقط آلية إظهار بوسيلة  ثمينة معادن من كهربائيا تعمل يد ساعات

87089900 Other parts and accessories for vehicles. KG- 8,114,173 4,327,066 0 للسيارات أخرى ولوازم اجزاء

63090000 Used clothing and other articles used. KG- 8,002,391 29,885,432 0 .مستعملة أخر وأصناف مستعملة ألبسة

94035090 Other wooden furniture for bedrooms. KG-NUMBER 7,145,280 6,400,750 225,636 خشب من النوم لغرف أخر أثاث

89019000 Other vessels for the transport of goods and other vessels for the 

transport of both persons and goods

KG-NUMBER 5,650,896 858,000 2 ً والبضائع االشخاص لنقل أخر وسفن البضائع لنقل أخر سفن معا

87032211 Private vehicles of a cylinder capacity exceeding 1000 cc but not 

exceeding 1500 cc ,the year clearing or subsequent of the year

KG-NUMBER 5,592,669 2,553,193 2,202  تتجاوز وال 3 سم1000 من أكثر اسطواناتها  سعة (خصوصي) سياحية  سيارات

تليها التي السنة أو التخليص سنة موديل 3 سم1500

38151100 Reaction initions ,reaction accelerators with supported catalysts 

with nickel or nickel compounds as the active substance

KG- 5,189,073 2,312,621 0  على أو النيكل على تحتوي محمولة وسائط ذات الكيماوي للتفاعل ومسارعات مبدئات

فعالة كمادة النيكل مركبات

87032412 Private cars of a cylinder capacity exceeing 3000 cc ,the first year of 

befor clearing

KG-NUMBER 4,893,322 1,447,173 789  السنة موديل 3 سم 3000 من أكثر  اسطواناتها سعة (خصوصي) سياحية سيارات

أكثر أو التخليص سنة  تسبق التي االولى

87032212 Private vehicles of a cylinder capacity exceeding 1000 cc but not 

exceeding 1500 cc,the first year of befor clearing

KG-NUMBER 4,684,188 4,056,435 3,327   تتجاوز وال  3 سم1000 عن تزيد اسطواناتها  سعة (خصوصي) سياحية سيارات

أكثر أو التخليص سنة تسبق التي االولى السنة موديل 3 سم 1500

84262000 Tower cranes KG-NUMBER 4,481,283 2,414,017 113 برجية" كرين" روافع

94036090 Other wooden furniture . KG-NUMBER 3,981,073 3,821,627 162,909 خشب من أخر أثاث

87029000 Other motor vehicles for the transport of ten or more persons,with 

engine.

KG-NUMBER 3,883,810 1,752,463 651 أخرى بمحركات أكثر أو أشخاص عشرة لنقل معدة سيارات

 2015  عام خالل تصديرها المعاد السلع أهم

Re-Export by major commodities, 2015
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القياس وحدة بالدينار القيمة بالكيلو الوزن بالعدد الكمية

Unit Value in KD KG Quantity Number

 2015  عام خالل تصديرها المعاد السلع أهم

Re-Export by major commodities, 2015

Commodity 

HS
Description الوصف

85021300 Electric generating sets wieh dusesl engines Of an output exceeding 

375 kVA

KG-NUMBER 3,871,571 1,615,296 314   أمبير فولت كيلو 375 عن قدرتها تزيد ديزل بمحركات كهرباء توليد مجموعات

(KVA)

8039000 Other bananas, including plantains, fresh or dried. KG- 3,869,293 71,602,864 0 .مجفف أو طازج  آخر موز

71131920 Jewellery of platinium and the platinium group KG- 3,720,886 10,316 0 زمرته أو بالتين من  ومجوهرات حلي

84314900 Other parts for heading 84.26 , 84.29 , 84.30 KG- 2,838,258 1,206,327 0 84.26،84.29،84.30 للبنود آخرى أجزاء

62063000 Sweatshirts, Shirts, Sweatshirts are T-shirts, women's or girls' cotton KG-NUMBER 2,639,284 360,422 923,448 قطن من البنات أو للنساء قمصان أو بلوزات

33030010 Perfumrs, Liquid or solid KG- 2,539,150 206,375 0 الجامدة أو السائلة (بارفيوم) عطور

91011900 Other wrist-watches, electrically operated of precious metal with 

other display.

KG-NUMBER 2,313,409 701 2,128 آخرى إظهار بوسيله تعمل ثمينه معادن من كهربائيا تعمل آخرى يد ساعات

84291100 Track laying self-propelled buldozers and angledozers. KG-NUMBER 2,313,012 1,939,894 82 بجنازير (أنجلدوزرات) الطرق تسوية وجرافات بولدوزرات

84733000 Parts and accessories of the machines of heading 84.71 KG- 2,309,933 85,981 0 84.71 البند في الداخلة لآلالت ولوازم أجزاء

8051000 Oranges fresh or dried. KG- 2,240,469 42,551,049 0 مجفف أو طازج برتقال

87019000 Other tractors (other than tractors of heading (87.09). KG-NUMBER 2,181,058 1,937,626 261 (87.09 البند في الداخلة الجرارة العربات عدا) أخرى جرارات

8109010 Pomegranates fresh. KG- 2,097,176 17,886,562 0 طازج رمان

84304100 Boring or snking machinery self-propelled KG-NUMBER 1,829,384 524,707 286 الدفع ذاتية  االعماق وسير للحفر أخر آالت

90330000 Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this 

chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of 

Chapter 90.

KG- 1,730,316 268,587 0  وال مذكورة غير ، 90 الفصل في الداخلة واألدوات واألجهزة لآلالت ولوازم أجزاء

. الفصل هذا من آخر مكان في داخلة

91021100 Wrist-watches ,electrically operated of non precious metal with 

mechanical display only

KG-NUMBER 1,399,367 6,426 32,424 فقط آلية إظهار بوسلية  عاديه معادن من كهربائيا تعمل يد ساعات

87043130 Light truck (half-lorries,and similar)  with a normal fund ready (by 

weight based less than 5 tons)

KG-NUMBER 1,307,808 706,228 276  عادي صندوق ذات ، (يماثلها وما لوري هاف ، ديانا عربيات) الخفيف للنقل شاحنات

( طن 5 من اقل قائم بوزن ) جاهزة

34022021 Washing preparations dry-powdered (like tide ...etc.) put up for 

retail sale.

KG- 1,256,712 2,974,845 0 بالتجزئة للبيع مهيأه ( الخ. . .  التايد مثل ) مسحوقة جافة غسيل محضرات

91012100 Other wrist-watches of precious metal with automatic winding KG-NUMBER 1,166,287 1,081 2,652 (أوتوماتيكيا) التعبئة ذاتية ثمينة معادن آخرمن يد ساعات

85177000 Parts of machinery and equipment for communications networks, 

cellular and wired and wireless in item 8517

KG- 1,094,762 58,799 0 8517 البند في والالسلكية والسلكية الخلوية للشبكات االتصاالت واالالت أجهزة أجزاء

73089040 Scaffoldings props, platforms and fittings of iron or steel. KG- 905,206 2,533,878 0 صلب أو حديد أو صب حديد من السقاالت شد لوازم ومنصات  سقاالت

87021000 Motor vehicles for the transport of ten or more persons, with 

compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or 

semi-diesel)

KG-NUMBER 899,608 599,542 139  االشتعال يتم مكابس ذات بمحركات مجهزة أكثر أو أشخاص عشرة لنقل معدة سيارات

(ديزل نصف أو ديزل) بالضغط فيها

87081000 Bumpers and parts thereof KG- 871,631 498,505 0 واجزاؤها الصدمات واقيات

84119900 Parts and accessories of Gas turbines KG- 862,096 54,262 0 غازية عنفات ولوازم اجزاء

84158190 Air conditiones incroporating arefrigerating unit and avalve for 

reversed of the cooling/heat cycle (reversible heat pupms).

KG-NUMBER 857,370 563,439 9,529 التبريد دورة لعكس وصمام تبريد وحدة متضمنة تكييف أجهزة

8093000 Peaches, including nectarines ,fresh. KG- 815,745 15,718,732 0 طازج بيرسيكا برونوس نوع من خوخ أو ("نيكتارين" االملس الدراق فيه بما) دراق

20099090 Other mixters juices. KG- 771,100 1,112,102 0 أخرى عصائر مخاليط

55133900 Other synthetic fabrics less than 85% mixed with cotton by weight 

less than 170g / m2 ,of yarns of different colours

KG- 769,872 245,272 0  من اقل بوزن بالقطن مخلوطة% 85 من أقل آخرى مستمرة غير تركيبية أقمشة

ملونة خيوط ومن 2م/جم170

72104100 flat-corrugated products of iron or steel otherwise plated or coated 

with zinc of width 600 mm or more.

KG- 747,109 3,887,898 0  مموجه أخرى بطرق بالزنك مطليه الصلب أو الحديد من بالتجليخ مسطحة منتجات

مموجة فأكثر 600 وبعرض

84135000 Other reciprocating positive displacement pumps KG-NUMBER 693,439 129,680 13 (دافعة ماصة أو-  ماصة) أخر ، متناوبة موجبة إزاحة مضخات

61069000 Sweatshirts, Shirts, Sweatshirts T-shirts are for women or girls, 

knitted or crocheted of other textile materials

KG-NUMBER 678,448 80,154 251,949 أخر نسجية مواد من  كروشية أو مصنرة البنات أو للنساء قمصان أو بلوزات

90181990 Other electro-diagnostic apparatus, functional and medical 

checking.

KG-NUMBER 662,779 11,753 1,301 الطبية والمراقبة والفحص للتشخص آخرى كهربائية أجهزة
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85176290 Machines and other devices to receive and send or retrieve audio, 

image or other data, including the conversion and routing devices

KG-NUMBER 662,409 8,089 921  البيانات أو الصورة أو الصوت استرجاع أو إرسال  و لالستقبال اخرى واجهزة آالت

والتوجيه التحويل أجهزة فيها بما األخر،

85016300 Electric AC generators (alternators) Of an output exceeding 375 KVA 

but not exceeding 750 KVA

KG-NUMBER 644,658 446,425 297  وال  (KVA) امبير فولت كيلو 375 عن قدرتها تزيد متناوب تيار ذات كهربائية مولدات

(KVA) أمبير فولت كيلو 750 تتجاوز

34022022 Fluid washing preparations, put up for retail sale. KG- 630,871 1,995,476 0 . بالتجزئة للبيع مهيأه مائعه غسيل محضرات

84313100 Parts of lifts, skip hoists or escalators KG- 618,114 530,438 0 اآللية للساللم أو القواديس ذات للروافع أو البضائع أو األشخاص نقل لمصاعد  أجزاء

7019000 Potates fresh or chilled. KG- 616,853 9,718,921 0 مبردة أو طازجة بطاطس

87042220 Dump cars with diesel or semi-diesel (g.v.w. exceeding 5 tonnes but 

not exceeding 20 tonnes).

KG-NUMBER 615,000 661,292 69  طن 5 من اكثر قائم بوزن) جاهزة ديزل نصف او  ديزل قالب صندوق ذات سيارات

(طن 20 حتى

19053100 Sweet biscuits KG- 606,715 662,775 0 محلي بسكويت

87042210 Large trucks (Lori), disesl or semi-disesl (g.v.w. exceeding 5 tones 

but not exceeding 20 tones).

KG-NUMBER 600,804 485,634 43  طن 5 من اكثر قائم بوزن) جاهزة  ديزل نصف او ديزل (لوري) الكبيرة الشاحنات

(طن 20 حتى

40111000 New pneumatic tyers, of rubber for motor cars (including station 

wagons and racing cars)

KG-NUMBER 597,544 745,613 35,380  سيارات ذلك في بما) السياحة لسيارات مطاط من  جديدة هوائية خارجية إطارات

(السباق وسيارات الستايشن

91019900 Other ono-electically operated watches of precious metal. KG-NUMBER 585,972 450 960 كهربائيه غير ثمينه معادن من مماثلة وساعات جيب ساعات

62011190 Coats, cellars, coats without sleeves, "caps", sarongs, Onurakat 

(including ski jackets), suits, wind or rain, and similar articles, for 

men or boys, of wool or fine animal hair

KG-NUMBER 580,671 95,216 88,118  سترات فيها بما) أنوراكات عباءات،  ،"كابات" أكمام بدون معاطف أقبية، معاطف،

 من الصبية أو للرجال مماثلة، وأصناف المطر، أو الريح من واقية سترات  ،(التزلج

ناعم وبر من أو صوف

62052000 Shirts for men or boys, of cotton KG-NUMBER 541,523 48,271 162,481 قطن من الصبية أو للرجال قمصان

62053000 Shirts for men or boys, of synthetic fibers or synthetic KG-NUMBER 541,269 65,671 204,327 إصطناعية تركيبية ألياف من  الصبية أو للرجال قمصان

8081000 Apples fresh. KG- 529,983 6,343,402 0 طازج تفاح

7070000 Cucumbers and gherkins, fresh or chilled KG- 511,845 6,512,228 0 مبرد أو طازج  محبب خيار ، وقثاء خيار

91022100 Wrist-watches of non precious metal with automatic winding KG-NUMBER 502,386 3,204 12,687 ً) التعبئة ذاتية عاديه معادن من يد ساعات ( أوتوماتيكيا

90159000 Parts and accessories heading 90.15 KG- 491,641 6,561 0 90.15 البند ولوازم أجزاء

33030090 Other perfumes and toilet waters KG- 485,714 157,045 0 آخرى ( تواليت ) تجميل ومياه عطور

84713000 Portable digital automatic data processing machines, weighing not 

more than 10 kg consisting of at least a central processing unit,a 

keyboard and a display

KG-NUMBER 483,128 27,441 7,416  كغ 10 من أكثر وزنها يتجاوز ال للحمل قابلة ، للمعلومات الذاتية للمعالجة رقمية آالت

عرض وشاشة مفاتيح ولوحة مركزية معالجة وحدة االقل على تتضمن ،

84314310 Boring drills for wells KG- 483,051 41,748 0 لآلبار الحفر مثاقب

7020000 Tomatoes fresh or chilled. KG- 480,066 7,962,106 0 مبردة أو طازجة بندورة

62064000 Sweatshirts, Shirts, Sweatshirts are T-shirts, women's or girls from 

man-made fibers

KG-NUMBER 473,168 66,314 198,291 أصطناعية أو تركيبية ألياف من البنات أو للنساء قمصان أو بلوزات

40112000 New pneumatic tyres ,of rubber for buses or lorries KG-NUMBER 472,652 894,580 18,825 والشاحنات (باصات) للحافالت مطاط من  جديدة هوائية خارجية إطارات

33049990 beauty or make-up preparations and preparations of the care of the 

skin (other than medicaments).

KG- 467,697 53,496 0 .أ.م.غ (األدوية عدا) بالبشرة عناية ومحضرات (مكياج) زينة أو تجميل محضرات

61013000 Different kinds of coats, cloaks, ski jackets, rain, for men or boys, 

knitted or crocheted of synthetic fibers or synthetic

KG-NUMBER 466,044 10,548 7,046  أو مصنرة والصبية للرجال والمطر التزلج سترات ، عباءات ، بأنواعها معاطف

أصطناعية أو تركيبية ألياف من كروشية

64019900 Other waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber 

or of plastics .

KG-PAIRS 461,466 140,674 140,100 لدائن أو مطاط من ووجوه خارجية بنعال الماء ضد أخرى أحذية

84295900 Other mechanical sholves ,excavators and shovel loaders. KG-NUMBER 416,572 202,300 16 أخرى بمجارف ومحمالت استخراج وآالت آلية مجارف

87082990 other parts and accessories of bodies (including cabs). KG- 409,697 289,039 0 ( القيادة غرف فيها بما ) لآلبدان أخر لوازم اجزاء

20091900 Other orange juice. KG- 394,162 503,937 0 آخر برتقال عصير

85022000 Electric generating sets with spark-ignition internal combustion 

piston engines

KG-NUMBER 391,857 103,303 619 بالشرر فيها االشتعال يتم مكبس ذات بمحركات كهرباء توليد مجموعات

19059080 Crisps (as pop corn, chips andsimilar) ready for directly consumption KG- 382,687 434,471 0  جاهزة (يماثلها وما والتشبس الفشار مثل) (كريسب) للقرمشة متماسكة هشة محضرات

المباشر لالستهالك

33051000 Shampoos KG- 374,446 485,464 0 شامبو

73042300 Another drill pipe of a kind used in drilling for oil or gas from iron 

(other than cast iron) or steel is welded

KG- 368,014 1,284,422 0  عدا) حديد الغازمن أو الزيت عن التنقيب في المستعملة األنواع من أخري حفر مواسير

ملحومة غير صلب أو  (الصب حديد
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القياس وحدة بالدينار القيمة بالكيلو الوزن بالعدد الكمية

Unit Value in KD KG Quantity Number

 2015  عام خالل تصديرها المعاد السلع أهم

Re-Export by major commodities, 2015

Commodity 

HS
Description الوصف

84799000 Parts for machines and mechanical appliances having functions, 

notelsewhere classfied.

KG- 361,192 49,298 0 أ. م.  غ بذاتها قائمة وظيفة ذات آلية واجهزة آالت أجزاء

84313900 Other parts for heading (84.28). KG- 359,954 282,794 0 (84.28) للبند اخرى أجزاء

7031011 Onions for food (green or dry rind), fresh or chilled KG- 358,470 6,415,182 0 مبرد أو طازج ( القشرة يابس أو أخضر ) للطعام بصل

84818090 Other taps,coks, vaves ( including thermostatically controlled 

valves).

KG- 357,534 55,923 0 (ترموستات ذات صمامات فيها بما) اآلخرى الحنفيات صناعة اصناف

84283900 Other elevators and conveyors for materials. KG-NUMBER 354,674 104,996 65 أخرى المواد ونقل رفع اجهزة

86090000 Containers (including containers for the transport of fluids) specially 

designed and equipped for carriage by one or more modes of 

transport.

KG-NUMBER 354,368 570,809 484 ً ومجهزة مصممة ، (السوائل نقل حاويات ذلك في بما) ، حاويات  بوسيلة للنقل خصيصا

النقل وسائل من أكثر أو

42021120 Briefcases with outer surface of leather, of composition leather or 

of patent leather.

KG-NUMBER 353,335 5,424 8,485 ملمع جلد أو مجدد جلد من أو طبيعي جلد من الخارجي سطحها (كيس بريف) يد حقائب

30049090 Other medicaments not heading in (30.04) for retail sale not 

heading in (30.06,30.05,30.02)

KG- 350,364 33,906 0  البنود في داخله وغير بالتجزئة للبيع مهيأة (30.04) البند في مذكورة غير أخرى أدوية

(30.06،30.05،30.02)

84139100 Parts of pumps KG- 349,807 98,680 0 للمضخات اجزاء

9024000 Other black tea (fermented) and other partly fermented tea , 

whether or not flavuored.

KG- 339,174 273,581 0 منكها كان وإن أخر عبوات في ، جزئيا مخمر وشاي (مخمر) أسود شاي

34054000 Scouring pastes and Powders and Other Scouring preparations KG- 338,368 936,024 0 الجلي محضرات من وغيرها الجلي ومساحيق معاجين

84212300 Machines for oil or petrol-filters for internal combustion engines KG-NUMBER 337,978 164,955 292,347  فيها االشتعال يتم التي الداخلي االحتراق محركات في المعدنية الزيوت لترشيح أجهزة

الضغط أو بالشرار

20019011 Mushrooms and truffles prepared or ,preserved by vingar or acetic 

acid.

KG- 321,221 232,673 0 الخليك بحامض أو بالخل محفوظ او محضر لألكل صالح  (فقع) وكمأة فطر

10063000 Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed KG- 321,117 604,976 0 ملمعا أو ممسوحا كان وإن جزئيا  أو كليا مضروب أرز

21039090 Sauces and preparations therefor, other mixed condiments ,not 

elsewhere specified.

KG- 320,957 398,896 0 أ.  م.  غ اخرى مركبة وتوابل للصلصات ومحضرات صلصات

22029070 Non-alcoholic beer KG-LTR 318,297 1,086,400 922,658 الكحول من خاليه بيرة

71171900 Other imitation jewellery of base metal whethere or not plated 

with precious metal.

KG- 312,448 24,594 0 ثمينه بمعادن مطليه كانت وإن عاديه معادن من تقليديه حلي

62042200 Kits (Ansamblat) for women or girls of cotton KG-NUMBER 312,048 19,607 29,763 قطن من والبنات للنساء ( إنسامبالت ) أطقم

73079900 Other fitings tubes and pipes of other alloys and iron. KG- 306,296 1,430,504 0 آخرى صلب أو حديد من وأنابيب مواسير لوازم

85023900 Other electric generating sets KG-NUMBER 302,918 96,542 49 أخرى كهرباء توليد مجموعات

62105000 Other clothing for women or girls are made of stretch fabric or 

fabric impregnated, coated or covered with plastics

KG- 302,201 147,988 0  أو مطلية أو مشربة نسج من أو ممططة نسج من مصنوعة البنات أو للنساء أخر ألبسة

باللدائن مغطاة

22029090 Other beverages,sweetened and non-alcohlic ,not elsewhere 

specified.

KG-LTR 295,955 7,724,299 6,506,472 أ.  م.  غ كحولية وغير محاله أخر مشروبات

39173300 Other tubes, pipes and hoses of plastics , not reinforced or 

otherwise combined with other materials, with fittings

KG- 295,738 288,154 0  أُخر، بمواد ما بطريقة متحدة أو مقواه غير ،  لدائن من آخر وخراطيم ومواسير انابيب

(لوازم) التركيبات مع

91021900 Wrist-watches ,electrically operated of non precious metal with 

other display.

KG-NUMBER 295,118 1,996 2,688 آخرى إظهار بوسيله تعمل عاديه معادن من كهربائيا تعمل يد ساعات

49111010 Printed matter for publicity and advertisiement KG- 293,120 103,215 0 واإلعالن للدعاية مطبوعات

17019911 Filt (refing) sugar, crystals KG- 291,760 343,387 0 النعومة متفاوت بللوري  ( مكرر ) مصفى سكر

84181000 Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors KG-NUMBER 290,755 212,937 3,595 مستقلة خارجية بأبواب مجهزة ، واحد جسم في مجمدات مع ثالجات

84291900 Self-propelled bulldozers and angledozers without track laying KG-NUMBER 283,389 273,880 36 جنازير بغير (انجلدوزرات) الطرق تسوية وجرافات بولدوزرات

62104000 Latest clothing for men or boys made of woven or spun Mmtth 

impregnated or coated with plastics Aumgtah

KG- 282,864 65,698 0  مطلية أو مشربة نسج من أو ممططة نسج من مصنوعة الصبية أو للرجال أخر ألبسة

باللدائن مغطاه أو

61103000 Sweaters (Pullovers, generational) and similar articles, knitted or 

without sleeves of synthetic fibers

KG-NUMBER 282,726 62,682 135,005 تركيبية ألياف من  مصنرة  بدونها أو بأكمام مماثلة وأصناف (جيلية,بلوفرات) كنزات

61130000 Carments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading 

59.03, 59.06 or 59.07 .

KG- 282,375 36,213 0  البنود في داخلة مصنرة أقمشة من باللدائن مغطاه أو مشربة أو مطلية أو ممططة ألبسة

59.07 أو 59.06 أو 59.03
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8055010 Fresh lemon KG- 274,544 2,998,414 0 طازج  ليمون

64039920 Other footwear for female KG-PAIRS 274,120 6,209 8,073 والبنات للنساء أخر أحذية

73053900 Other tubes and pipes used in drilling for oil or gas, circular section 

of iron or steel welded on other way.

KG- 265,207 1,529,462 0  ملحومه صلب أو حديد من المقطع دائريه الغاز أو الزيت إلستخراج وأنابيب مواسير

أخرى بطريقه

73269099 Other articles of iron or steel ,not elsewhere classified. KG- 264,405 739,521 0 أ.م.غ صلب أو حديد من أخرى مصنوعات

39174000 Other tubes ,pipes and hoses of plastics.Fittings KG- 262,890 81,756 0 اللدائن أخرمن وخراطيم ومواسير أنابيب(لوازم) تركيبات

2023090 Boneless meat of bovine animals ,frozen not elsewhere classified. KG- 262,867 189,486 0 مجمدة األبقار فصيلة من عظام بدون لحوم

84149000 Parts of air or vacuum pumps or noods.Parts KG- 260,025 68,236 0 والشافطات والمراوح هواء مضخات أجزاء

90189090 Other medical equipment. KG-NUMBER 258,397 5,714 2,351 أخرى طبية وأدوات أجهزة

87051000 Crane lorries KG-NUMBER 257,249 325,710 27 رافعة سيارات

84137000 Other centrifugal pumps KG-NUMBER 256,823 73,421 347 المركزي بالطرد تعمل أخر مضخات

87042299 Other vehicles for goods diesel or semi-diesel (g.v.w. exceeding 5 

tonnes but not exceeding 20 tonnes)

KG-NUMBER 256,619 129,532 15  حتى طن 5 من اكثر قائم بوزن) البضائع لنقل أخرى  ديزل نصف او ديزل سيارات

(طن 20

84596900 Other milling machines. KG-NUMBER 256,523 48,243 7,094 أخرى تفريز آالت

84272000 Other self-propelled trucks (fork-lift) KG-NUMBER 256,436 316,218 35 (شوكية رافعة) الدفع ذاتية أخر عربات

9023090 Other black tea (fermented) not exceeding 3 kg, whether or not 

flavoured.

KG- 255,802 91,081 0 منكها كان وإن غرام كيلو 3 عن وزنها تزيد ال اخر ( مخمر ) أسود شاى

7093000 Aubergines (egg-plants), fresh or chilled. KG- 254,180 2,864,824 0 مبردة أو طازجة باذنجان

15152900 Maize(corn) oil and its fractions,whether or not refind, but not 

chemically modefied.

KG- 253,862 237,815 0 كيماويا معدل وغير مكررا كان وان وجزيئاته الذرة زيت

84059000 Parts for gas generators. KG- 252,791 9,371 0 الغاز مولدات أجزاء

89039910 Motor boots from fibar glass other than outboard KG-NUMBER 251,418 97,725 42 ثابتة غير خارجية محركات ذات (جالس فايبر) زجاجية ألياف من قوارب

16023900 Other of poultry of heading Other prepared or preserved meat, 

meat offal or blood or fractions of heading 01.05

KG- 250,136 268,019 0 01.05 البند في الداخلة  االخرى الدواجن لحوم من محفوظة واصناف محضرات

90041000 Sunglasses KG-NUMBER 248,135 5,613 35,599 شمسية نظارات

90158000 Other instruments and appliances surveying , hydrograhpic 

meterorological and geophysical not elsewhere classified.

KG-NUMBER 248,096 30,000 505  االرض طبيعة وعلوم الجوية واألرصاد المياة وتخطيط للمساحة أخر وادوات أجهزة

أ.م.غ

84271000 Self-propelled trucks powered by an electric motor (fork-lift). KG-NUMBER 246,548 209,678 41 (شوكية رافعة) كهربائي بمحرك تعمل الدفع ذاتية عربات

40131000 Inner tubes ,of rubber for motor cars (including station wagons and 

racing cars), buses or lorries

KG-NUMBER 244,560 2,630,512 1,261,804  أو (السباق وسيارات االستايشن ذلك في بما) للسيارات مطاط من هوائية داخلية انابيب

الشاحنات او (باصات) الحافالت

85094000 Electro-machines domestic Food grinders and mixers; fruit or 

vegetable juice extractors

KG-NUMBER 244,494 68,551 18,137 المنزلية الكهربائية والخضر الفواكه عصارات ، المأكوالت خالطات و مطاحن

87115000 Motorcycles with reciprocating internal combustion piston engine 

of a cylinder capacity exceeding 800 cc

KG-NUMBER 242,856 28,020 97  سم 800 اسطواناتها سعة تتجاوز متناوبة مكابس ذات بمحركات مجهزة  نارية درجات

3

85389000 Parts for heading 85.35 ,85.36 (85.37 not heading in 85.3810) KG- 240,754 54,152 0 (853810)البند في الداخلة عدا 8537 أو 8536 ،8535 أجزاءللبنود

28051990 Other alkaline-earth metals. KG- 240,000 2,000 0 أخرى ترابية قلوية معادن

44151090 Other cases, boxes, crates and drums of wood. KG-NUMBER 239,044 606,443 132,419 . خشب من أخرى وأوعية أسطوانية وأقفاص وعلب صناديق

87163910 Trailers and semi-trailers of public works funds,(whether or not 

tipping)

KG-NUMBER 238,800 857,250 136 قالبة صناديق كانت وإن العامة لالشغال نصفية مقطورات و مقطورات

94031090 Other office furniture of metal. KG- 236,826 111,758 0 معدن من أخر مكاتب أثاث
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Total 9,316,101,745 38,629,800,334 - االجمالي

87032431 Four wheels drive vehicles for the transport of persons of a 

cylinder capacity exceeing 3000 cc,the year clearing or subsequent 

of the year

KG-NUMBER 421,616,820 84,642,544 37,652  3 سم 3000 من اكثر  اسطواناتها سعة رباعي دفع ذات  االشخاص نقل سيارات

تليها التي السنة أو التخليص سنة موديل

85171200 Telephones for cellular networks or for other wireless networks KG-NUMBER 380,905,922 1,741,380 5,533,069 الالسلكية الشبكات من غيرها أو الخليوية للشبكات هاتف أجهزة

87032411 Private cars of a cylinder capacity exceeing 3000 cc ,the year 

clearing or subsequent of the year

KG-NUMBER 202,326,525 35,782,882 19,878  سنة موديل 3 سم 3000 من اكثر اسطواناتها  سعة (خصوصي) سياحية  سيارات

تليها التي السنة أو التخليص

71081210 No-monetary Ingots whethere plated platinum. KG- 197,587,439 17,643 0 نقدى غير (بالبالتين  مطليه كانت وإن) خام ذهب من سبائك

87032331 Four wheels drive vehicles for the transport of persons of a 

cylinder capacity exceeding 1000 cc but not exceeding 3000 cc the 

year clearing or subsequent of the year

KG-NUMBER 169,170,309 39,618,199 20,632  وال 3سم 1500  عن تزيد  اسطواناتها  سعة رباعي دفع االشخاص نقل سيارات

تليها التي السنة أو التخليص سنة موديل 3سم 3000  تتجاوز

71131910 Costume Jewelry of gold whethere or not plated with precious 

metal.

KG- 166,096,990 13,711 0 ذهب من ثمينة معادن من ملبسة أو مكسوة كانت وإن ومجوهرات حلي

87032311 Private cars of a cylinder capacity exceeding 1500 cc but not 

exceeding 3000 cc the year clearing or subsequent of the year

KG-NUMBER 159,701,643 41,076,579 28,082   والتتجاوز 3 سم 1500  عن تزيد اسطواناته سعة (خصوصي) سياحية سيارات

تليها التي السنة أو التخليص سنة موديل 3 سم3000

10063000 Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or 

glazed

KG- 98,380,497 228,722,948 0 ملمعا أو ممسوحا كان وإن جزئيا  أو كليا مضروب أرز

30043200 Medicaments containing corticosteroid hormones, their 

derivatives and strctural analogues for retail sale.

KG- 83,786,775 1,171,708 0  للبيع مهيأة البنيوية نظائرها أو مشتقاتها قشرية، سترويدية هرمونات على تحتوي أدوية

بالتجزئة

84118200 gas turbines of a power exceeding 5,000 KW KG-NUMBER 81,698,834 24,638,474 266 KW  واط كيلو 5000 قدرتها تتجاوز  غازية توربينات عنفات

84713000 Portable digital automatic data processing machines, weighing not 

more than 10 kg consisting of at least a central processing unit, a 

keyboard and a display

KG-NUMBER 79,164,103 1,108,113 856,007  كغ، 10 من أكثر وزنها يتجاوز ال للحمل قابلة للمعلومات، الذاتية للمعالجة رقمية آالت

عرض وشاشة مفاتيح ولوحة مركزية معالجة وحدة االقل على تتضمن

30042000 Medicaments containing other antibiotics for retail sale. KG- 67,621,098 630,773 0 بالتجزئة للبيع مهيأة أخر حيوية مضادات على تحتوي أدوية

84314390 Other Parts suitable for use solely or principally with the 

machinery of headings Nos 84 30 41 to 84 30 49

KG- 63,128,353 10,116,460 0 84 30 49 أو 84 30 41 البنودالفرعية في الداخلة األعماق وسبر حفر آلالت أجزاء

24022000 Cigarettes containing tobacco KG- 57,290,967 6,152,570 0 تبغ على محتوية (سجاير) عادية لفائف

 2015 عام خالل المستوردة السلع أهم

Imports by major commodities, 2015

Commodity 

HS
Description الوصف
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25171000 Pebbles, gravel, broken or crushed stone of a kind commonly used 

for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other 

ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated

KG- 55,978,600 16,879,818,008 0  أو للخرسانة عادة المستعملة االنواع من مكسرة أو مجروشة وحجارة حصباء حصى

 وأحجار شواطئ وحصى األخرى الرصف أنواع أو الحديدية السكك أو الطرق رصف

بالحرارة معالجة كانت وإن ، صوان

84119900 Parts and accessories of Gas turbines KG- 55,796,853 2,041,524 0 غازية عنفات ولوازم اجزاء

87043110 Pickups one cab (g.v.w. not exceeding 5 tonnes). KG-NUMBER 55,503,434 18,401,325 9,826 (طن 5 من اقل قائم بوزن) جاهزة واحدة بغمارة  أب بيك (وانيت) صغيرة شاحنات

87043120 Pickups two cab (g.v.w. not exceeding 5 tonnes). KG-NUMBER 53,077,539 18,109,551 10,025 (طن 5 من أقل قائم بوزن) جاهزة  بغمارتين  أب بيك (وانيت) صغيرة شاحنات

2071200 Meat of fowls of the species gallus domestics not cut in pieces, 

frozen

KG- 52,059,041 85,355,218 0  مقطعة غير دوميستكوس جالوس جنس من دجاجات أو ديوك من لالكل صالحة لحوم

مجمدة

87032211 Private vehicles of a cylinder capacity exceeding 1000 cc but not 

exceeding 1500 cc the year clearing or subsequent of the year

KG-NUMBER 51,969,593 15,960,232 13,440  تتجاوز وال 3 سم1000 من أكثر اسطواناتها  سعة (خصوصي) سياحية  سيارات

تليها التي السنة أو التخليص سنة موديل 3 سم1500

73089090 Other iron or steel structure and parts. KG- 51,850,349 128,420,541 0 صلب أو حديد أو صب حديد من وأجزاؤها أخرى منشأت

84304100 Boring or snking machinery self-propelled KG-NUMBER 48,096,470 27,850,306 989 الدفع ذاتية  االعماق وسير للحفر أخر آالت

30043900 Other medicaments containing hormonnes or other products of 

heading 29.37, not containing antibiotics for retail sale.

KG- 47,019,816 529,314 0  ولكن ،2937البند في مذكورة أُخر منتجات على أو هرمونات على تحتوي أخري أدوية

بالتجزئة للبيع مهيأة حيوية مضادات على تحتوي ال

87089900 Other parts and accessories for vehicles. KG- 41,525,832 11,491,293 0 للسيارات أخرى ولوازم اجزاء

1041090 Other live sheep KG-NUMBER 40,924,685 63,401,377 1,536,922 الضأن فصيلة من اخرى حية حيوانات

85176290 Machines and other devices to receive and send or retrieve audio, 

image or other data, including the conversion and routing devices

KG-NUMBER 40,669,912 449,841 764,231  البيانات أو الصورة أو الصوت استرجاع أو إرسال  و لالستقبال اخرى واجهزة آالت

والتوجيه التحويل أجهزة فيها بما األخر

73041900 Pipe of a kind used in oil pipelines (oil) or gas from iron (other 

than cast) iron or steel is welded

KG- 37,399,447 151,866,712 0  عدا) حديد من الغاز أو (البترول) الزيت نقل خطوط في المستعملة األنواع من أنابيب

ملحومة غير أوصلب (الصب حديد

10039000 Other barley. KG- 36,756,341 461,563,121 0 أخر شـعير

25232910 Ordinary cement KG- 36,164,823 2,346,063,419 0 عادي اسمنت

71131920 Jewellery of platinium and the platinium group KG- 35,692,680 355,652 0 زمرته أو بالتين من  ومجوهرات حلي

33030010 Perfumrs, Liquid or solid KG- 33,261,759 2,266,410 0 الجامدة أو السائلة (بارفيوم) عطور

84262000 Tower cranes KG-NUMBER 33,226,025 24,771,932 1,861 برجية" كرين" روافع

91011100 Wrist-watches electrically operated of precious metal with 

mechanical display only.

KG-NUMBER 32,444,764 6,554 20,037 فقط آلية إظهار بوسيلة  ثمينة معادن من كهربائيا تعمل يد ساعات

30049090 Other medicaments not heading in (30.04) for retail sale not 

heading in (30.06,30.05,30.02)

KG- 32,285,139 1,400,249 0  البنود في داخله وغير بالتجزئة للبيع مهيأة (30.04) البند في مذكورة غير أخرى أدوية

(30.06،30.05،30.02)
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2071400 Cuts and offal of fowls of the species gallus domestics, frozen KG- 31,239,787 35,767,726 0 مجمدة دوميستكوس جالوس جنس من أودجاجات ديوك من وأطراف وأحشاء قطع

33049990 Beauty or make-up preparations and preparations of the care of 

the skin (other than medicaments).

KG- 30,206,926 3,090,315 0 . أ.  م.  غ (األدوية عدا) بالبشرة عناية ومحضرات (مكياج) زينة أو تجميل محضرات

8039000 Other bananas including fresh or dried. KG- 29,196,425 131,810,668 0 .مجفف أو طازج  آخر موز

73042200 Drill pipe of a kind used in drilling for oil or gas from the stainless 

steel is welded

KG- 29,147,435 29,996,324 0  مقاوم صلب من الغاز أو الزيت عن التنقيب في المستعملة األنواع من حفر، مواسير

ملحومة غير للصدأ

87021000 Motor vehicles for the transport of ten or more persons, with 

compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or 

semi-diesel)

KG-NUMBER 29,034,284 14,472,246 3,608  االشتعال يتم مكابس ذات بمحركات مجهزة أكثر أو أشخاص عشرة لنقل معدة سيارات

(ديزل نصف أو ديزل) بالضغط فيها

85287290 Other colour television KG-NUMBER 29,017,309 2,876,735 323,021 اخرى ملونة تلفزيزن اجهزة

4069090 Other cheese not elsewhere classified. KG- 28,907,737 18,481,840 0 أ.م.غ أخرى اجبان

74071000 Bars, rods and profiles of refined Copper KG- 28,742,632 15,429,643 0 نقي نحاس من" بروفيالت" خاصة وأشكال عيدان و قضبان

87032231 Four wheels drive vehicles for the transport of persons of a 

cylinder capacity 1000 cc but not exceeding 1500 cc the year 

clearing or subsequent of the year

KG-NUMBER 28,272,149 8,746,314 5,683   3 سم 1000 عن تزيد اسطواناتها  سعة رباعي دفع ذات االشخاص نقل سيارات

تليها التي السنة أو التخليص سنة موديل  3 سم1500  والتتجاوز

72045000 Remelting scrap Ingots of iron and steel. KG- 28,025,870 325,644,213 0 الصلب أو الحديد خردة صهر إعادة عن ناتجة (اينجوت) سبائك

85177000 Parts of machinery and equipment for communications networks, 

cellular and wired and wireless in item 8517

KG- 27,856,479 605,340 0 8517 البند في والالسلكية والسلكية الخلوية للشبكات االتصاالت واالالت أجهزة أجزاء

2023090 Boneless meat of bovine animals ,frozen KG- 27,338,737 19,995,145 0 مجمدة األبقار فصيلة من عظام بدون لحوم

40111000 New pneumatic tyers, of rubber for motor cars (including station 

wagons and racing cars)

KG-NUMBER 26,690,953 20,092,242 1,518,133  سيارات ذلك في بما) السياحة لسيارات مطاط من  جديدة هوائية خارجية إطارات

(السباق وسيارات الستايشن

19011010 Infants food based on milk or malted milk prepared as substitutes 

of mother milk not containing cocoa retail sale.

KG- 26,621,179 4,571,503 0  على محتوي غير  االم للبن  بديال المحضر المعدل واللبن ، اللبن أساسها أطفال أغذية

بالتجزئه كاكاو

29022000 gasoline KG- 26,494,904 90,588,916 0 بنزين

61091000 T-shirts and short-sleeved shirts with or without the like, knitted 

or crocheted of cotton

KG-NUMBER 26,470,659 3,133,794 11,744,055 قطن من مصنرة بدونها أو بأكمام داخلية وقمصان ( شيرت تي ) قمصان

10019910 Normal wheat KG- 26,346,526 282,862,721 0 عادية ( قمح ) حنطة

72142020 Bars and rods of iron or steel other than mixtures, drawn or 

extruded thermoplastic or grooves or other deformations 

produced during the process of grinding with circular cross-section 

between  10 mm 32 mm

KG- 26,159,883 161,787,482 0  أو السحب أو بالتجليخ مشغوله الخالئط غير من صلب أو حديد من وعيدان قضبان

 التشكيالت من غيرها أو حزوز أو تضليعات أو تسنينات على محتوية  بالحرارة البثق

 الى ملم10 من دائري عرضي بمقطع التجليخ بعد مفتولة أو التجليخ عملية أثناء الناتجة

ملم32

84715000 Digital processing units other than those of subheadings 8471.41 

and 8471.49, whether or not containing in the same housing one 

or two of the following types of unit : storage units, input units, 

output units

KG-NUMBER 24,932,861 785,209 120,281  71 49 و 84 71 41 الفرعية البنود في الداخلة تلك غير ، ذاتية رقمية معالجة وحدات

 التالية الوحدات أنواع من  اثنين او واحد على البند نفس في ال أن تضمنت سواء ، 84

إخراج وحدة أو إدخال وحدة أو (ذاكرة) تخزين وحدة: 

94036090 Other wooden furniture . KG-NUMBER 24,891,621 21,992,036 1,725,855 خشب من أخر أثاث
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34022021 Washing preparations Dry-Powdered(like tide ...etc.) put up for 

retail sale.

KG- 24,309,900 33,538,968 0 بالتجزئة للبيع مهيأه ( الخ. . .  التايد مثل ) مسحوقة جافة غسيل محضرات

84151000 Air conditioning machines window or wall types, self contained KG-NUMBER 24,215,584 13,977,369 271,325 ً مؤلفة الجدران، أو للنوافذ المعد النوع من تكييف أجهزة متوصال أو  واحداً جسما

4022190 Milk and cream concentrated in powder, granules or other solid 

forms of a fat content by weight 1.5% not sweeted.

KG- 22,312,509 14,931,859 0  وبنسبة دسم على تحتوي أخرى صلبة او حبيبات او مسحوق بشكل مركزة وقشدة البان

محاله غير وزنا% 1.5 عن تزيد

85371000 Boards, panels including numerical for a voltage not exceeding 

1,000 V

KG- 22,036,789 1,462,347 0 (V) 1000 عن اليزيد (توتر) لجهد  الرقمية فيه بما تابلوهات، و لوحات

84314310 Boring drills for wells KG- 21,858,028 5,998,650 0 لآلبار الحفر مثاقب

38220000 Diagnostic or laboratory reagents on a backing and prepared 

diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, 

other than those of heading 30.02 or 30.06 .certified reference 

materials.

KG- 21,846,566 626,930 0  للتشخيـــص محضـــرة وكواشــف حامل على للمختبرات أو للتشخيص كواشف

 .30.06 أو 30.02 البندين في الداخلة تلك عدا ، حامل على كانت وإن ، أوللمختبرات

48192090 Other cases and boxes of uncorrugated paper oa paperboard. KG- 21,250,517 18,532,750 0 مموج غير مقوي ورق أو ورق من للطى قابله آخرى وصناديق علب

84814000 Safety or relief valves KG- 20,634,104 3,772,419 0 الفائض أو االمان صمامات

94016100 seats with wooden frames upholstered KG-NUMBER 20,516,930 10,607,844 461,440 منجدة خشب بهياكل مقاعد

17019911 Filt (refing) sugar, crystals KG- 20,298,631 131,874,535 0 النعومة متفاوت بللوري  (مكرر) مصفى سكر

91021100 Wrist-watches ,electrically operated of non precious metal with 

mechanical display only

KG-NUMBER 20,216,508 103,803 625,245 فقط آلية إظهار بوسلية عاديه معادن من كهربائيا تعمل يد ساعات

84139100 Parts of pumps KG- 19,853,253 2,479,338 0 للمضخات اجزاء

84811000 Pressure-reducing valves KG- 19,333,689 3,249,789 0 الضغط تخفيض صمامات

73084000 Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pitpropping of 

iron or steel.

KG- 19,159,212 39,130,901 0  لدعامات أو المؤقتة المنشآت لهياكل أو ، للسقاالت مماثلة ومعدات (مساند) دعامات

صلب أو حديد أو صب حديد من المناجم

40112000 New pneumatic tyres of rubber for buses or lorries KG-NUMBER 18,937,526 18,111,980 426,099 والشاحنات (باصات) للحافالت مطاط من  جديدة هوائية خارجية إطارات

30021000 Antisera and other blood fractions and modified immunological 

products, whether or not obtained by means of biotechnological 

processes

KG- 18,894,967 47,588 0  كانت وإن ، المعدلة المناعية ومنتجات الدم مكونات من وغيرها  مضادة أمصال

حيوية  التقنية بعمليات عليها مستحصل

91022100 Wrist-watches of non precious metal with automatic winding KG-NUMBER 18,335,959 30,075 62,472 ً) التعبئة ذاتية  عاديه معادن من يد ساعات ( أوتوماتيكيا

2011000 Carcasses and half-carcasses of bovine animals fresh or chilled. KG- 18,025,608 11,471,657 0 مبردة أو طازجة األبقار فصيلة من ذبائح وأنصاف كامله ذبائح

21069092 Preparations for making lemonades or other soft drinks KG- 17,908,463 3,832,783 0 المشروبات من غيرها أو الليموناده لصناعة محضرات

4014030 Long life milk, in containers exceeding 1 litre KG- 17,820,946 60,586,109 0   تحلية مواد أو مضاف سكر علي محتوي وال مركز غير األجل طويل (حليب) لبن

ً%  10 تتجاوز وال% 6 عن تزيد نسبة على تحتوى وزنا

27101912 Gasoline engine lubricating oil KG- 17,789,760 24,633,059 0 (بنزين) بالشرر فيها لالشتعال يتم التي للمحركات تزيت زيوت

85447000 Optical fibre cables KG- 17,424,704 9,432,986 0 بصرية ألياف من كابالت
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84281000 Lifts and skip hoists KG-NUMBER 17,295,428 12,383,575 74,811 قواديس ذات وروافع البضائع أو لالشخاص مصاعد

3022900 Other flat fish fresh or chilled excluding livers and roes. KG- 17,191,778 6,569,422 0 التذكير وغدد البيض أو االكباد بإستثناء مبردة أو طازجة أخرى مفلطحة اسماك

8051000 Oranges fresh or dried. KG- 16,946,276 106,491,869 0 مجفف أو طازج برتقال

72142010 Bars and rods of iron or steel of circular crosssection measuring 

less than 10mm in diameter

KG- 16,877,899 116,234,049 0  أو السحب أو بالتجليخ مشغوله الخالئط غير من صلب أو حديد من وعيدان قضبان

 التشكيالت من غيرها أو حزوز أو تضليعات أو تسنينات على محتوية  بالحرارة البثق

ملم10 من أقل دائري عرضي بمقطع التجليخ بعد مفتولة أو التجليخ عملية أثناء الناتجة

42022100 Handbags, whether or not with shoulder strap and bags without 

handle with outer surface of leather, of composition leather or of 

patent leather

KG-NUMBER 16,700,144 715,407 964,533  جلد من الخارجي سطحها أيد بدون وحقائب للكتف بحماالت كانت وإن يدوية حقاائب

ملمع جلد أو مجدد جلد من أو طبيعي

85021300 Electric generating sets wieh dusesl engines Of an output 

exceeding 375 KVA

KG-NUMBER 16,325,687 3,565,143 610   أمبير فولت كيلو 375 عن قدرتها تزيد ديزل بمحركات كهرباء توليد مجموعات

(KVA)

85442010 Co-axial electric cable over 10 mm wide and over 300 volts KG- 16,044,692 10,070,141 0  300 عن وجهدها ملم 10 عن العرضي مقطعها يزيد المحور متحدة كهربائية كابالت

فولت

21069099 Other Food preparations not elsewhere specified or included KG- 16,022,922 6,919,437 0 آخر مكان في داخلة وال مذكورة غير غذائية محضرات

90189090 Other medical equipment. KG-NUMBER 15,990,905 578,873 1,106,576 أخرى طبية وأدوات أجهزة

8109010 Pomegranates fresh. KG- 15,814,598 52,130,509 0 طازج رمان

33051000 Shampoos KG- 15,782,229 7,196,442 0 شامبو

38151900 Raction initiators, reaction accelerators with other supported 

catalysts.

KG- 15,676,983 4,810,767 0 أخرى محموله وسائط ذات الكيماوي للتفاعل ومسارعات مبدئات

64029900 Other softwear with outer soles and uppers of rubber or plastics . KG-PAIRS 15,526,930 3,526,300 7,217,321 لدائن او مطاط من ووجوه خارجية بنعال آخر أحذية

30043100 Medicaments containing Insulin,not containing antibiotics for 

retail sale.

KG- 15,443,857 140,070 0 بالتجزئة للبيع مهيأة حيوية مضادات علي تحتوي وال األنسولين على تحتوي أدوية

4063000 Processed cheese, not grated or powdered KG- 15,307,127 8,536,027 0 مسحوق بشكل وال مبشورة غير بالحرارة معالجة أجبان

73081000 Bridges and bridge-sections of iron or steel. KG- 15,305,177 44,198,520 0 صلب أو حديد أو صب حديد من جسور ومقاطع جسور

39269099 Other manufacterd of plastics not elsewhere soecified. KG- 15,182,455 6,134,202 0 أ.م.غ اللدائن من آخرى مصنوعات

25231000 Cement clinkers of all kinds. KG- 15,170,725 1,270,137,991 0 بأنواعه كلنكر

87051000 Crane lorries KG-NUMBER 15,058,637 8,529,086 366 رافعة سيارات

72023000 Ferro-silico-manganese KG- 14,962,255 102,951,469 0 منجنيز ـ سيليكون ـ حديد  خالئط

84158220 Central air conditioners, incorporating a refrigerating unit. KG-NUMBER 14,936,461 6,298,241 63,882 تبريد وحدة متضمنة مركزية تكييف أجهزة

20099090 Other mixters juices. KG- 14,752,730 40,436,350 0 أخرى عصائر مخاليط

90158000 Other instruments and appliances surveying , hydrograhpic 

meterorological and geophysical not elsewhere classified.

KG-NUMBER 14,472,491 227,205 78,426  االرض طبيعة وعلوم الجوية واألرصاد المياة وتخطيط للمساحة أخر وادوات أجهزة

أ.م.غ

72031000 Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore KG- 14,462,892 207,212,654 0 الحديد لخام المباشر باإلختزال عليها متحصل حديدية منتجات
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76061200 Rectangular plates , sheets and strip Of aluminium alloys over 0.2 

mm thick.

KG- 14,195,178 15,628,277 0 ألومنيوم خالئط من مم 0.2 عن سمكها يزيد مربعة أو مستطيلة وأشرطة وألواح صفائح

73042900 Casing , tubing and drill pipe of a kind used in drilling for oil and 

gas, seamless of iron or steel

KG- 14,120,635 52,080,157 0  غير الغاز أو الزيت عن التنقيب في المستعملة األنواع من تبطين وأنابيب مواسير

ملحومة

94051000 Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings, 

excluding those of a kind used for lighting pubhc open spaces or 

thoroughfares

KG- 14,098,251 3,144,137 0  عدا ، الجدران أو السقوف في التعليق او للتثبيت أخر كهربائية إنارة وأجهزة ثريات

العامة الشوراع أو المكشوفة الساحات إلنارة المستعملة األنواع

72104900 Flat-rolled products of iron or steel other wise plated or coated 

with zinc and uncorruated of width of 600mm or more.

KG- 13,990,833 57,280,616 0  وغير آخرى  بطرق بالزنك مطليه الصلب أو الحديد من بالتجليخ مسطحة منتجات

فأكثر مم 600 وبعرض مموجه

84195000 Heat exchange units KG-NUMBER 13,968,112 5,362,039 9,043 حرارية مبادالت

30044000 Medicaments Containing alkaloids or derivatives thereof but not 

containing hormones, other products of heading 29.37 or 

antibiotics for retail sale.

KG- 13,963,717 1,092,558 0  هرمونات على تحتوي ال ولكن ، مشتقاتها على أو قلويات أشباه على تحتوي  أدوية

بالتجزئة للبيع مهيأة حيوية مضادات على وال 29.37 البند في داخلة أخر منتجات وال

85359000 Other electrical apparatus for switching or protecting electrical 

circuits , or for making connections to or in electrical circuits.

KG- 13,772,462 2,814,577 0  لجهد أخرى الكهربائية الدوائر لتقسيم أو وقاية أو قطع أو لوصل كهربائية أجهزة

1000 (V) فأكثر

84149000 Parts of air or vacuum pumps or noods.Parts KG- 13,622,991 1,025,967 0 والشافطات والمراوح هواء مضخات أجزاء

10059010 Golden corn KG- 13,616,318 108,509,716 0 ذهبية صفراء ذرة

96190010 Napkins for babies KG- 13,567,580 7,372,481 0 المواد جميع من أطفال حفاضات

38244000 Prepared additives for cements, mortars or concretes KG- 13,514,709 56,640,037 0 الخرسانة أو المالط أو لالسمنت  تضاف محضرات

32089090 Paints based on other acrylic or vinyl polmers or chemically 

modefied natural polymers,dispersed or dissolved in a non-

queous medium

KG- 13,374,106 20,604,361 0  أو محلولة كيماويا معدلة طبيعية بوليمرات أو آخر تركيبية بوليمرات اساسها دهانات

مائي ال وسط في مبددة

95030090 Miniature models and similar recreational models, although the 

animation; puzzles of all kinds and other games

KG- 13,366,826 6,380,797 0  جميع من  األلغاز ألعاب متحركة؛ كانت وإن للتسلية، مماثلة ونماذج مصغرة نماذج

االخرى وااللعاب األنواع

76109090 Other structures and parts of aluminum. KG- 13,346,994 12,046,346 0 وأجزائها ألومنيوم من آخرى  منشآت

94054090 Other electrical lamps and lighting fittings (other lamps). KG- 13,246,074 3,065,452 0 ( أخرى مصابيح ) أخرى كهربائية إنارة أجهزة

7031011 Onions for food (green or dry rind), fresh or chilled KG- 13,200,281 101,210,572 0 مبرد أو طازج ( القشرة يابس أو أخضر ) للطعام بصل

87042210 Large trucks (Lori), disesl or semi-disesl (g.v.w. exceeding 5 tones 

but not exceeding 20 tones).

KG-NUMBER 12,997,858 9,604,376 1,063  طن 5 من اكثر قائم بوزن ) جاهزة  ديزل نصف او ديزل (لوري) الكبيرة الشاحنات

( طن 20 حتى

19053100 Sweet biscuits KG- 12,937,581 9,823,545 0 محلي بسكويت

18069090 Other chocolate and other preparation food containing cocoa KG- 12,878,935 5,228,918 0 اخرى كاكاو علي تحتوى أخرى غذائية ومحضرات شكوالته

94032090 Other furniture of metal. KG- 12,874,097 9,822,638 0 معدن من أخر أثاث

85389000 Parts for heading 85.35, 85.36 or 85.37 (not heading in 85.3810) KG- 12,753,471 1,145,173 0 (853810)البند في الداخلة عدا 8537 أو 8536 ،8535 للبنود أجزاء

85446090 Other electric conductors for a voltage exceeding 1000 V. KG- 12,740,349 7,360,802 0 (V) 1000 عن يزيد لجهد معدة أخرى كهربائية موصالت
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18061090 Powder cocoa containing added sugar or other sweetieninig 

matter not elsewhere specified.

KG- 12,726,626 5,451,599 0 ا م غ أخر تحلية مواد أو سكر على يحتوى كاكاو مسحوق

7020000 Tomatoes fresh or chilled. KG- 12,622,215 83,454,492 0 مبردة أو طازجة بندورة

3061700 Other shrimps and prawns frozen KG- 12,474,182 4,585,147 0 مجمدة آخر (جمبري أو قريدس) روبيان

7019000 Potates fresh or chilled. KG- 12,409,822 113,271,986 0 مبردة أو طازجة بطاطس

85444210 Electric cable of a cross-section exceeding 10 mm and a voltage 

exceeding 300 V and not exceeding 1000 V

KG- 12,397,779 8,456,981 0  عن وجهدها ملم 10 عن العرضي مقطعها يزيد بوصالت مزودة كهربائية كابالت

فولت 1000 عن يزيد وال فولت 300

44123900 Other plywood consisting solely of sheets of wood each ply not 

exceeding 6 mm thickness

KG-M3 12,243,819 52,195,550 1,540,718  منها الواحدة الطبقة سمك يزيد أخرال خشب صفائح من حصراً أمكون متعاكس خشب

م 6 عن

94035090 Other wooden furniture for bedrooms. KG-NUMBER 12,028,760 12,287,826 343,381 خشب من النوم لغرف أخر أثاث

62101090 Clothing made of woven felt or non-woven spun and was 

impregnated or coated Aominddh

KG- 12,002,351 380,359 0 منضدة أو مطلية أو مشربة كانت وأن منسوجة غير نسج أو لباد من مصنوعة ألبسة

20041000 Potatoes prepared or preserved otherwise than by vigar or acetic 

acid, frozen.

KG- 11,993,645 34,906,349 0 مجمدة الخليك حمض أو الخل بغير محفوظة أو محضرة (بطاطس) بطاطا

84143000 Compressors of a kind used in refrigerating eguipment KG-NUMBER 11,878,298 4,912,230 222,340 التبريد اجهزة في المستعملة االنواع من مضاغط

85352900 Other automatic cicuit breakers for a voltage exceeding 1000 volts. KG- 11,868,723 1,648,096 0 فأكثر  (V) 1000 لجهد االخرى الحركة ذاتية التيار قاطعات

85030000 Parts suitable for use solely or principally with the machines of 

heading 85.01 or 85.02.

KG- 11,753,464 926,268 0  85.01 البند في الداخلة اآلالت في رئيسية بصورة أو حصراً لالستعمال معدة أجزاء

85.02 او

87032412 Private cars of a cylinder capacity exceeing 3000 cc the first year of 

befor clearing

KG-NUMBER 11,732,183 1,832,155 1,055  السنة موديل 3 سم 3000 من أكثر  اسطواناتها سعة (خصوصي) سياحية سيارات

أكثر أو التخليص سنة  تسبق التي االولى

62034200 Trousers, pants, "overalls" and tight pants legs covering the knees 

and shorts for men or boys of cotton

KG-NUMBER 11,699,221 1,395,745 3,224,649  بنطلونات و" أوفرول" بها متصلة وحماالت بصدرية بنطلونات و عادية بنطلونات

قطن من الصبية أو للرجال (شورت) قصيرة وبنطلونات الركب تغطي ضيقة بأرجل

72103000 Flat-rolled prducts of iron or steel Electrolytically Plated or coated 

with zinc of width of 600 mm or more.

KG- 11,407,348 52,446,188 0  التحليل بطريقة بالزنك مغطاه أو مطلية  والصلب الحديد من بالتجليخ مسطحة منتجات

فأكثر مم 600 بعرض الكهربائي

69089010 Glazed ceramic flags and paving for hearth or wall tiles KG-M2 11,383,928 140,321,565 9,566,439  خزف من مثال المداخن أو الجدران لتغطية أو لالرضيات خزف من وترابيع بالط

مطلية أو ملمعة

71171900 Other imitation jewellery of base metal whethere or not plated 

with precious metal.

KG- 11,157,827 610,264 0 ثمينه بمعادن مطليه كانت وإن عاديه معادن من تقليديه حلي

61112000 Clothing and clothing accessories for young children from cotton KG- 11,068,814 933,055 0 قطن من مصنرة وتوابعها أطفال ألبسة

74031100 Cathodes and sections of cathodes of refined copper. KG- 11,038,562 6,489,463 0 ومقاطعها (كاثودات) سالبة خام نقي نحاس من اقطاب

64041900 Footwear with soles of rubber or plastics and textile materials . KG-PAIRS 10,944,072 1,524,428 3,003,505 نسيجية ووجوه لدائن أو مطاط من بنعال أحذية

23040000 Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the 

form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil.

KG- 10,852,031 67,904,062 0  عن ناتجة ، مكتالت بشكل أو مجروشة كانت وأن ، صلبة بقايا من وغيرها كسب

الصويا فول زيت استخراج

33030090 Other perfumes and toilet waters KG- 10,741,485 1,987,687 0 آخرى (تواليت) تجميل ومياه عطور
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30045000 Other medicaments containing vitamins or csther products of 

heading 29.36

KG- 10,726,809 276,610 0 29.36 البند في مذكورة أخر منتجات أو فيتامينات على تحتوي أخر أدوية

73051200 Tubes and pipes used for oil or gas piplines circular section of iron 

or steel and steel, Longitudinally welded

KG- 10,547,676 28,743,232 0 ً ملحومة ،  صلب أو حديد من المقطع دائري الغاز أو الزيت لنقل ومواسير أنابيب طوليا

27101919 Other lubricating oil. KG- 10,542,559 13,219,353 0 اخرى تزيت زيوت

84819000 Parts for taps,cocks valves. KG- 10,521,603 565,975 0 الحنفيات صناعية اصناف أجزاء

44071090 Other wood of coniferous sawn or chipped lenghtwise, sliced or 

peeled ,of thickness exceeding 6 mm.

KG-M3 10,347,359 65,952,593 6,075,978 ً مقطع أو منشور الصنوبريات من آخر خشب  بطريقة مقطعا أو مشرحا أو طوليا

مم 6 عن سمكه يزيد الدائرى التقشير

85362000 Automatic circuit breakers for a voltage not exceeding 1000 volts. KG- 10,133,703 763,653 0 (V) 1000 من أقل لجهد الذاتية التيار قاطعات

18063190 Chocolate ,in blocks, slabs or other filled bars with KG- 10,129,249 3,480,451 0 اخرى  محشوة  اصابع او والواح قطع بشكل شوكالته

42022200 Handbags, whether or not with shoulder strap and bags without 

handle with outer surface of plastic sheeting or of textile materials

KG-NUMBER 10,092,765 1,145,038 2,437,616  من الخارجي سطحها أيد بدون وحقائب للكتف بحماالت كانت وإن يدوية حقائب

نسجية مواد أو لدائن صفائح

85071000 Lead-acid electric of a kind used for starting piston engines KG-NUMBER 10,037,101 12,051,382 1,121,477  الحركة الطالق المستعملة األنواع من ، حامض-  بالرصاص كهربائية مدخرات

المكابس ذات للمحركات

34012030 Soap in the form of aqueous so KG- 9,984,139 13,988,520 0 ( سائل) مائية محاليل بشكل  صابون

87082990 Other parts and accessories of bodies (including cabs). KG- 9,974,766 2,584,628 0 ( القيادة غرف فيها بما ) لآلبدان أخر لوازم اجزاء

27011900 Other coal whether or not pulverised but not agglomerated KG- 9,949,592 347,002,323 0 مكتل غير ولكن مسحوقا كان وان أخر حجري فحم

73030000 Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron. KG- 9,881,958 41,246,093 0 . صب حديد من ، مجوفة (بروفيالت) خاصة وأشكال وأنابيب مواسير

84219900 Parts for other filtering or purfing machinery and apparatus for 

gases and liquid.

KG- 9,865,448 1,278,275 0 االخرى والغازات السوائل تنقية واآلت آلجهزة اجزاء

85021200 Electric generating sets with diesel engines of an output exceeding 

75 KVA but not exceeding 375 KVA

KG-NUMBER 9,811,378 3,058,178 3,957  وال أمبير فولت كيلو 75 عن قدرتها تزيد ديزل بمحركات كهرباء توليد مجموعات

(KVA) أمبير فولت كيلو 375 تتجاوز

68022100 Monumental or building stone ,simply cut or swan of marble, 

travertine and alabaster

KG- 9,726,443 89,698,351 0 ومرمر وترافرتين رخام من  بسيطة بصورة منشور أو مقطعة وبناء نصب أحجار

19059080 Crisps (as pop corn, chips and the like) ready for directly 

consumption

KG- 9,640,199 6,000,531 0  جاهزة (يماثلها وما والتشبس الفشار مثل) (كريسب) للقرمشة متماسكة هشة محضرات

المباشر لالستهالك

61099000 T-shirts and short-sleeved shirts with or without, knitted or 

crocheted of other textile materials

KG-NUMBER 9,514,000 1,141,919 4,076,485 أخر نسجية مواد من  مصنرة بدونها أو بأكمام داخلية وقمصان (شيرت تي) قمصان

87043130 Light truck (half-lorries,and similar)  with a normal fund ready (by 

weight based less than 5 tons)

KG-NUMBER 9,483,325 4,404,197 1,721  عادي صندوق ذات ، (يماثلها وما لوري هاف ، ديانا عربيات) الخفيف للنقل شاحنات

( طن 5 من اقل قائم بوزن ) جاهزة

25210000 Limestone tlux; limestone and other calcareous stone of a kind 

used for the manufacture of lime or cement

KG- 9,478,226 3,373,185,321 0 واألسمنت الكلس صنع في مستعملة كلسية ومواد أحجار

9023010 Black teabag (fermented) not exceeding 3 kg whether or not 

flavoured.

KG- 9,321,805 2,930,299 0  كان وإن  كيلوغرام 3 عن وزنها تزيد ال صغيرة بوريقات مغلف (مخمر) أسود شاي

منكها

73269099 Other articles of iron or steel not elsewhere classified. KG- 9,313,400 3,261,292 0 أ.م.غ صلب أو حديد من أخرى مصنوعات
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87019000 Other tractors (other than tractors of heading 87.09). KG-NUMBER 9,238,733 4,716,866 610 (87.09 البند في الداخلة الجرارة العربات عدا) أخرى جرارات

90159000 Parts and accessories heading 90.15 KG- 9,155,639 210,595 0 90.15 البند ولوازم أجزاء

69089090 Glazed cubes ceramic flags and tile. KG-M2 9,106,675 112,893,597 9,892,814 مطلية أو ملمعة خزف من مماثله وأصناف فسيفساء مكعبات

39241090 Other tableware and kitchenware of plastics KG- 9,032,637 7,872,397 0 لدائن من اآلخرى والمطبخ المائدة أدوات

2013000 Boneless of bovine animals fresh or chilled. KG- 8,993,932 4,172,185 0 مبردة أو طازجه  األبقار فصيلة من عظام دون قطع

7099990 Other vegetables fresh or chilled. KG- 8,928,147 9,352,847 0 مبردة أو طازجة آخري خضر

33042000 Eye make-up preparations KG- 8,851,249 263,100 0 العيون تجميل محضرات

84135000 Other reciprocating positive displacement pumps KG-NUMBER 8,754,318 1,308,152 4,885 (دافعة ماصة أو-  ماصة) أخر ، متناوبة موجبة إزاحة مضخات

84295100 Front-end shovel loaders KG-NUMBER 8,748,554 5,087,350 653 امامية بمجارف ومحمالت محمالت

90183990 Syringes , needles,catheters and the like not elsewhere classified. KG-NUMBER 8,730,354 318,145 2,453,237 أ.م.غ يماثلها وما قسطرة وأنابيب إبر و حقن

68029300 Other articles of Granite KG- 8,673,304 93,096,433 0 الجرانيت من أخرى مصنوعات

64039910 Other footwear for male KG-PAIRS 8,626,924 833,061 1,059,754 والصبية للرجال أخر أحذية

87054000 Concrete-mixer lorries KG-NUMBER 8,601,478 3,632,687 240 الخرسانة خلط سيارات

87042120 Trucks for light transport (half lorries) or semi-disesl (not 

exceeding 5 tones).

KG-NUMBER 8,589,743 3,713,193 1,332 (فأقل قائم طن 5)  ديزل نصف او ديزل (لوري هاف) خفيفة نقل شاحنات

84818090 Other taps,coks, vaves ( including thermostatically controlled 

valves).

KG- 8,588,207 1,505,529 0 (ترموستات ذات صمامات فيها بما) اآلخرى الحنفيات صناعة اصناف

39011000 Polymers of Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94 KG- 8,542,655 19,708,598 0 0.94 عن يقل  وزنها إيثلين بولي  بوليمرات

62044300 Dresses for women or girls of synthetic fibers KG-NUMBER 8,507,556 433,526 1,155,725 تركيبية ألياف من والبنات للنساء فساتين

90183920 Surgicals knives and scalpels, tools for expand, opening, mirrors 

and reflectors (for examination of eye, larynx, ear, etc.), surgical 

lips, scissors, shears, forceps, pliers, chisels, gouges, mallets, 

hammers, saws, scrapers, spatulae

KG-NUMBER 8,478,923 128,518 340,833  لفحص) عاكسة ومرايا مرايا ، الفتحات لتوسيع أدوات ، مجسات مشارط ، مباضع

 ومطارق ومقاطع وكالبات مقصات ، جراحية مشابك ، (الخ. .  واألذن والحنجرة العين

عامة بصفة للجراحة وسكاكين ومناشير

84718000 Other units of automatic data processing machines KG-NUMBER 8,440,728 142,562 67,808 للمعلومات الذاتية المعالجة آلالت أخر وحدات

38151200 Reaction initiators and accelerators with supported catalysts with 

precious metal or precious metal compounds as the active 

substance

KG- 8,435,340 292,769 0  أو ثمين معدن على تحتوي محموله وسائط ذات الكيماوي للتفاعل ومسارعات مبدئات

فعالة كمادة ثمين معدن مركبات على

12130010 Hay KG- 8,384,873 173,451,606 0 تبن

94039000 Parts of furniture. KG- 8,383,829 6,419,567 0 األثاث أجزاء

85049000 Parts for machaines inheading in(8504) KG- 8,295,807 3,257,146 0 ( 8504) البند في الداخلة لآلالت أجزاء

73089040 Scaffoldings props, platforms and fittings of iron or steel. KG- 8,267,309 25,905,719 0 صلب أو حديد أو صب حديد من السقاالت شد لوازم ومنصات  سقاالت

39041000 Polymers of Poly(vinyl chloride), not Mixed with any Other 

substances

KG- 8,241,193 29,741,266 0 أُخر بمواد ممزوج غير( فينيل  كلوريد) بولي  بوليمرات
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16041400 Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) prepared ,whole preserved 

or in pieces.

KG- 8,187,739 5,363,449 0  أو كاملة محفوظة أو محضرة (ساردا) وبونيت البطن مخطط وبونيت تونه أسماك

مقطعة

39031900 Polymers of polystrene ,unexpansible ,in primary forms. KG- 8,181,296 19,014,398 0 االوليه بأشكالها للتمدد قابله غير بوليسترين بوليمرات

84733000 Parts and accessories of the machines of heading 84.71 KG- 8,161,167 196,924 0 84.71 البند في الداخلة لآلالت ولوازم أجزاء

84717000 Storage units(memory cards) KG-NUMBER 8,112,082 241,478 235,138 (ذاكرة) تخزين وحدات

94033090 Other wooden office furniture. KG-NUMBER 8,111,115 5,901,353 711,798 خشب من للمكاتب أخر أثاث

4021010 Milk and cream concentrated in powder ,granules or other solid 

forms for industrial purposes containing of a fat ,by weight 

exceeding 1.5%

KG- 8,106,285 8,316,950 0  على تحتوي للصناعة معدة صلبة أو حبيبات أو مسحوق بشكل  مركزة وقشدة ألبان

وزنا % 1.5 عن تزيد ال بنسبة دسم

62046200 Trousers, pants, overalls and skinny pants  covering the knees and 

short pants made of cotton

KG-NUMBER 8,089,836 693,722 2,133,227  بنطلونات و ( أوفرول) بها متصلة وحماالت بصدرية وبنطلونات عادية، بنطلونات

قطن من (شورت) قصيرة وبنطلونات الركب تغطي ضيقة بأرجل

61102000 Sweaters (Pullovers, Gilet) and similar knitted or without sleeves 

of cotton

KG-NUMBER 8,010,129 619,590 1,837,154 قطن من مصنرة  بدونها أو بأكمام مماثلة وأصناف  (جيلية,بلوفرات) كنزات

72107000 Flat-rolled products of iron or steel Painted, varnished or coated 

with plastics ,of width of 600 mm or more .

KG- 7,982,727 36,434,250 0  بلدائن مغطاة أو مورنشة أو مدهونة  الصلب أو الحديد من بالتجليخ مسطحة منتجات

فأكثر مم 600 بعرض

22021010 Mineral waters,flavoured or sweetened KG-LTR 7,976,877 8,638,393 7,481,987 محاله أو منكهه معدنية مياه

21039090 Sauces and preparations therefor, other mixed condiments not 

elsewhere specified.

KG- 7,976,033 8,517,940 0 أ.  م.  غ اخرى مركبة وتوابل للصلصات ومحضرات صلصات

84186990 Other refrigerating or freezing equipment. KG- 7,975,888 2,082,233 0 آخرى تجميد أو تبريد وأجهزة واآلت معدات

85044090 Other Static converters (Electrostatic) KG-NUMBER 7,900,104 944,675 111,599 (إليكتورستاتيكية)  اخرى ساكنة كهربائية مغيرات

15152100 Crude maize (corn ) oil and its fractions. KG- 7,898,164 18,129,635 0 خام وجزيئاتة الذرة زيت

34029000 Surface-active preparations (including auxiliary washing 

preparrations)and other cleaning preparations, other than those 

of heading 34.01

KG- 7,871,955 6,254,939 0  أخرى تنظيف ومحضرات ( المساعده الغسيل محضرات فيها بما ) غواسل محضرات

 .34.01 البند عدا ،

84099900 Other parts for diesel engines. KG- 7,865,919 682,902 0 الديزل لمحركات اساسية بصورة أخرى ولوازم اجزاء

94060090 Prefabriated buildings of other materials KG- 7,814,160 11,658,070 0 أخرى مواد من الصنع سابقة مباني

68071000 Articles in rolls of asphalt or of similar material (petrolum 

bitumenor coal tar pitch)

KG- 7,756,955 32,559,360 0 لفات بشكل ( الفحم زفت أو نفطي قار) مماثله أو مواد من أخر اسفلت من مصنوعات

84137000 Other centrifugal pumps KG-NUMBER 7,751,956 1,404,794 31,365 المركزي بالطرد تعمل أخر مضخات

8081000 Fresh apples KG- 7,727,360 33,454,043 0 طازج تفاح

85042300 Electrical dielectric transform shaving a power handling capacity 

exceeding 10,000 KVA

KG-NUMBER 7,711,507 2,674,387 365 (KVA) 10,000 عن  قدرتها تزيد عوازل ذات كهربائية محوالت
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76042900 other aluminum alloys bars , rods and profiles. KG- 7,683,340 9,551,670 0 ألومنيوم خالئط من وزوايا وأشكال بروفيالت-  وعيدان قضبان

85446010 Electric wires exceeding 10 mm cross-section for a voltage 

exceeding 1000 V.

KG- 7,607,933 4,377,998 0 فولت 1000 من اكثر بجهد ملم 10 عن العرضي مقطعها يزيد كهربائية كابالت

62044200 Dresses for women or girls of cotton KG-NUMBER 7,599,701 279,352 716,406 قطن من والبنات للنساء فساتين

48101900 Other paper and paperboared coated with kaolin or in other 

inorganic substances of a kind used for writing ,printing or other 

graphic purposes not containing fibres obtained by a chemical 

process or of which not more than 10% by a weight of the total 

fibre content consists of such fibres.

KG- 7,582,530 29,398,472 0  المستعمل النوع من آخر عضوية غير بمواد أو باكاولين مطلي مقوى وورق ورق

 غير ،"جرافيك" والتصوير والخط الرسم فن أغراض من لغيرها أو الطباعة أو للكتابة

 االلياف فيه تمثل الذي الورق أو كيماوية بطريقة عليها متحصل ألياف على محتوى

آخر االلياف لمجموع الكلي المحتوى من وزنا% 10 عن تزيد ال نسبة

84145900 Other electric fans. KG-NUMBER 7,551,660 2,666,206 517,429 أخرى كهربائية مراوح

39069000 Other acrylic polymers in primary forms . KG- 7,530,320 13,145,020 0 األوليه بأشكالها أخرى  اكريليكيه بوليمرات

87029000 Other motor vehicles for the transport of ten or more persons 

with other engine.

KG-NUMBER 7,432,478 2,655,557 1,044 أخرى بمحركات أكثر أو أشخاص عشرة لنقل معدة سيارات

8061000 Fresh grapes. KG- 7,411,017 14,090,499 0 طازج عنب

73079900 Other fitings tubes and pipes of other alloys and iron. KG- 7,393,855 12,007,254 0 آخرى صلب أو حديد من وأنابيب مواسير لوازم

73051900 Other tubes and pipes used for oil or gas piplines circular section 

of iron and steel welded on other way.

KG- 7,346,112 15,134,979 0  بطريقه ملحومه صلب أو حديد من المقطع دائريه الغاز أو الزيت لنقل ومواسير أنابيب

آخرى

84199000 Parts for machinery in (84.19) KG- 7,319,733 2,479,901 0 (8419) بالبند المذكورة اآلت أجزاء

84159000 Parts for air conditiners. KG- 7,309,554 2,761,376 0 الهواء تكييف وأجهزة آالت أجزاء

8045020 Mangoes fresh or dried. KG- 7,309,246 16,212,835 0 مجففة أو طازجة مانجة

87032432 Four wheels drive vehicles for the transport of persons of 

acylinder capacity exceeding 3000 cc,the first year of befor clearing

KG-NUMBER 7,242,497 2,428,841 3,961  3 سم 3000 من اكثر اسطواناتها  سعة رباعي دفع ذات  االشخاص نقل سيارات

التخليص سنة تسبق التي االولى السنة موديل

62052000 Shirts for men or boys of cotton KG-NUMBER 7,204,710 524,934 1,764,874 قطن من الصبية أو للرجال قمصان

84501100 Household or lundry-type washing machines fully-automatic 

machines with capacity not exeeding 10 kg.

KG-NUMBER 7,203,403 4,790,693 99,921  10 عن سعتها تزيد كلياال الحركة ذاتية العامة للمغاسل أو منزلية مالبس غسيل آالت

كجم

84798999 Machines and mechanical appliances having individual functins 

not elsewhere classified.

KG-NUMBER 7,193,442 723,816 145,888 أ.  م. غ بذاتها قائمة وظيفة ذات آلية وأجهزة آالت

90041000 Sunglasses KG-NUMBER 7,109,918 168,885 806,368 شمسية نظارات

25111000 Natural barium sulphate (barytes) KG- 7,098,568 168,025,263 0 (باريتين) طبيعي باريوم كبريتات

85444910 Electric cable of a cross-section exceeding 10 mm and a voltage 

exceeding 300 V and not exceeding 1000 V

KG- 7,097,225 5,775,361 0  يزيد وال فولت 300 عن وجهدها ملم 10 عن العرضي مقطعها يزيد كهربائية كابالت

فولت 1000 عن

85372000 Boards and panels including numerical for a voltage exceeding 

1,000 (V)

KG- 7,091,795 963,909 0 (V) 1000  عن يزيد (توتر) لجهد  الرقمية فيه تابلوهات،بما و لوحات

85442090 Other co-axial cables and conductors. KG- 7,018,301 3,642,360 0 المحور متحدة أخري كهربائية وموصالت كابالت
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72254000 Flat-rolled products of alloy steel of a width more than 600 mm 

not in coils

KG- 7,013,090 40,716,492 0  بعرض اللفات غير بشكل أُخر فوالذية خالئط من بالحرارة بالتجليخ مسطحة منتجات

أكثر أو مم 600

84439919 Other parts of the areas within the sub-items 

84433910,84433230,8443220,84433210,84433100

KG- 7,008,323 402,322 0  الفرعية البنود في الداخلة لالالت اخرى اجزاء

84433220،84433230،84433910؛8443310،84433210

84131990 Other liqued pumps with measuring device. KG-NUMBER 6,993,135 1,550,035 160,393 آخرى قياس أجهزة على محتوية مضخات

73181500 Other threaded screws and bolts whether or not with their rings 

of iron or steel.

KG- 6,989,799 5,591,710 0 صلب أو حديد من حلقاتها أو عزقاتها مع كانت وإن ، أخر ملولبه براغي

76041000 Bars ,rods and profiles of aluminium not alloyed KG- 6,967,043 5,757,807 0 مخلوط غير الومنيوم من (خاصة وزوايا أشكال) وبروفيالت وعيدان قضبان

73069000 Other tubes and pipes and other hollow profiles virted or similary 

opes seam n.e.s

KG- 6,910,727 24,223,676 0  أو المبرشمة صلب أو حديد من أخري مجوفة ملحومة خاصة وأشكال وأنابيب مواسير

أ.م.غ مماثلة بطريقة المغلفة أو الحواف المضمومة

62064000 T-shirts and shirts for women's or girls made of artifical fibres. KG-NUMBER 6,888,095 459,557 1,689,373 أصطناعية أو تركيبية ألياف من البنات أو للنساء قمصان أو بلوزات

85369090 Other electrical apparatus for switching or protecting electrical 

circuits or for making connections to or in electrical circuits not 

exceeding 1000 (V)

KG- 6,861,909 1,125,448 0  ال لجهد  الكهربائية الدوائر لتقسيم أو لوقاية أو قطع أو لوصل اخرى كهربائية أجهزة

فولت 1000 يتجاوز

38089490 Other disinfectants for retail sale in different formats KG- 6,856,842 4,740,386 0 مختلفة وبأشكال بالتجزئة للبيع مهيأة أخري مطهرات

19053200 Waffles and wafers KG- 6,827,298 3,584,005 0 (ويفرز) مجوفة ترابيع ذات فطائر

73090090 Other iron or steel tanks over 300 liters.. KG- 6,815,822 5,677,875 0 لتر 300 أكثرمن بسعه آخرى صلب أو حديد أو صب حديد من وصهاريج خزانات

33072000 Personal deodorants and antiperspirants KG- 6,761,604 1,114,293 0 التعرق ومانعات والعرق الجسدية الروائح مزيالت

34011180 toilet soap colored or perfumed (such as Lux) KG- 6,736,606 7,919,431 0 ً كان وإن ، تواليت صابون  اللوكس مثل) ، مطهراً أو شاحذا أو معطراً أو ملونا

(الخ والكامي
63014000 Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of 

synthetic fibres

KG- 6,733,364 4,961,265 0 تركيبية ألياف من ، وأحرمة ، (الكهربائية عدا) بطانيات

33059090 Other preparations for use on the hair. KG- 6,717,869 1,259,394 0 . بالشعر للعنايه اخر محضرات

61034200 Trousers, overalls and skinny pants covering the knees and shorts 

of cotton

KG-NUMBER 6,698,385 635,784 1,768,735  بنطلونات و"  أوفرول" بها متصلة وحماالت بصدرية وبنطلونات عادية بنطلونات

قطن من (شورت) قصيرة وبنطلونات الركب تغطي ضيقة بأرجل

39076000 poly-ethylene (terephthalate). KG- 6,694,629 21,935,068 0 (إيثيلين البولي )ثيِرفثاالت

85072000 Other lead-acid electric accumulators KG-NUMBER 6,691,511 5,824,316 873,762 الحامض-بالرصاص أُخر مدخرات

87012000 Road tractors for semi-trailers KG-NUMBER 6,624,276 4,761,052 597 النصفية للمقطورات طرق جرارات

39199000 other self adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other 

falt shapes of plastics

KG- 6,586,269 5,521,414 0 آخرى ذاتيا الصقة اللدائن من آخر مسطحة وأشكال وأوراق وقدد وصفائح ألواح

15162000 Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly 

hydrogenated, inter-esterified,re-esteried whether or not refined 

but not further prepared.

KG- 6,557,370 13,756,577 0 ً مهدرجه وجزيئاتها نباتية وزيوت دهون  كانت وإن أسترتها معاد أو االستره كليا

ذلك من أكثر محضرة وغير مكررة

Kuwait CSB, Foreign Trade Statistics, 2015 12 2015 الخارجية التجارة إحصاءات لإلحصاء، المركزية اإلدارة



القياس وحدة بالدينار القيمة بالكيلو الوزن بالعدد الكمية

Unit Value in KD KG Quantity Number

 2015 عام خالل المستوردة السلع أهم

Imports by major commodities, 2015

Commodity 

HS
Description الوصف

84714100 Automatic data processing machines comprising in the same 

housing at least a central processing unit and an input and output 

unit whether or not combined

KG-NUMBER 6,542,685 278,875 74,741  وحدة على ، البدن نفس ضمن ، األقل على محتوية للمعلومات الذاتية للمعالجة آالت

 مشتركة وحدة على أو ، للمعلومات إخراج ووحدة إدخال وحدة ومع مركزية معالجة

اإلخراج أو لإلدخال

72287000 Angles, shapes and sections of other alloy steel. KG- 6,530,863 47,806,759 0 آخر صلب خالئط من خاصة وأشكال وقطاعات زوايا

33061010 Toothy pastes KG- 6,524,888 1,926,640 0 االسنان معاجين

19021910 Macaroni, vermicelli and similer items like spaghetti or cannelloni 

stars or lateres in form, uncooked, not stuffed or otherwise 

prepared.

KG- 6,522,174 7,826,651 0  اصداف بشكل التي والعجائن والكاتيلوني كالسباغتي مماثلة وأصناف وشعيرية مكرونة

أخرى بطريقة محضرة وال محشوة وال مطبوخة غير الخ. . . أحرف أو نجوم أو

64041100 Sports footwear with soles of rubber or plastics, tennis shoes, 

basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like with 

textile materials .

KG-PAIRS 6,496,181 434,944 700,770  العاب وأحذية السلة كرة وأحذية تنس أحذية ؛ لدائن أو مطاط من بنعال للرياضة أحذية

نسيجية بوجوه مماثلة وأحذية التمرين وأحذية القوى

64035920 Footwear of leather for female KG-PAIRS 6,493,225 232,415 384,949 والبنات للنساء  طبيعي جلد من أحذية

39231090 Boxes, cases, crates and other similar articles of plastics KG- 6,477,692 7,152,593 0 لدائن من أخرى مماثلة وأصناف وأقفاص وعلب صناديق

8071100 Fresh watermelons KG- 6,465,412 39,936,102 0 طازج أخضر بطيخ

38119000 Oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improves, anti-

corrosive preparations and other prepared additves for mineral 

oils or for liquids used as mineral oils.

KG- 6,418,903 7,703,911 0  ممائله ومحضرات المعادن تأكل منع ومحضرات والتصمغ التأكسد منع محضرات

معدنية كزيوت المستخدمة للسوائل أو المعدنية للزيوت يضاف مما أخر

4051000 Butter KG- 6,408,921 4,959,669 0 زبدة

8055010 Fresh lemon KG- 6,375,872 26,986,616 0 طازج  ليمون

62044900 Dresses for women or girls of artificial fibers KG-NUMBER 6,350,587 343,634 779,299 أخر نسجية مواد من والبنات للنساء فساتين

64039920 Other footwear for female KG-PAIRS 6,336,253 874,510 1,557,478 والبنات للنساء أخر أحذية

4031000 Yogurt KG- 6,316,899 14,751,875 0 (زبادي) رائب لبن

94031090 Other office furniture of metal. KG- 6,311,044 4,650,549 0 معدن من أخر مكاتب أثاث

84212300 Machines for oil or petrol-filters for internal combustion engines KG-NUMBER 6,306,314 1,422,214 4,129,608  فيها االشتعال يتم التي الداخلي االحتراق محركات في المعدنية الزيوت لترشيح أجهزة

الضغط أو بالشرار

15119000 Palm oil whether or not refind but not chemically modified. KG- 6,297,056 24,673,838 0 كيماويا معدل غير ولكن مكررا كان وإن نخيل زيت

4029110 Milk concectrated not containing sugar or other sweeting matter. KG- 6,295,011 8,659,210 0 أخرى تحلية مواد أو سكر على تحتوي ال مركز (حليب) لبن

82071900 Other iterchangable hand tools for rock drillling or earth boring 

including parts

KG- 6,241,015 234,193 0 األجزاء فيها بما  والصخور التربة وثقب لحفر للتبديل قابلة يدوية عدة

95045000 Video game and machines other than those of subheading 9504.30 KG- 6,236,208 258,276 0 950430الفرعي البند في الداخلة عدا, الفيديو العاب وآالت اجهزة

48030010 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar 

paper of a kind used for household or sanitary purposes

KG- 6,235,546 12,679,903 0  التطرية مواد إزالة لمناديل أو (تواليت) التجميل كورق لالستعمال المعد النوع من ورق

 لالستعماالت المماثلة واالوراق والمناشف ، المائدة ، األيدي لمناشف و (ماكياج)

للتجميل أو ، الصحية أو المنزلية

39072000 Other polyethers KG- 6,223,196 10,045,920 0 أُخر أثيرات بولي
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72253000 Flat-rolled products of alloy steel of a width more than 600 mm in 

coils

KG- 6,191,139 46,265,987 0  600 بعرض لفات بشكل أخر فوالذيه خالئط من بالحراره بالتجليخ مسطحه منتجات

فأكثر مم

68101100 Building blocks and bricks of cement or concerate or artiticial stone KG- 6,147,454 181,480,093 0 صناعي حجر أو خرسانة أو اسمنت من للبناء واجر كتل

17049090 Sugar confectionery (including white chcolate) not containing 

cocoa.

KG- 6,144,590 3,880,716 0 الكاكاو علي تحتوى ال (البيضاء الشوكالته فيها بما) أخرى سكريه مصنوعات

33041000 Lip make-up preparations KG- 6,136,228 335,513 0 الشفاة تجميل محضرات

61103000 Sweaters (Pullovers, Gilet) and similar articles, knitted or without 

sleeves of synthetic fibers

KG-NUMBER 6,111,987 513,499 1,349,769 تركيبية ألياف من  مصنرة  بدونها أو بأكمام مماثلة وأصناف  (جيلية,بلوفرات) كنزات

54075200 Other dyed woven fabrics containing a weight of 85% or more 

made of polyester filaments  (Alteixtorre) 

KG- 6,091,212 3,492,824 0 ً% 85 على تحتوي مصبوغة أخري منسوجة أقمشة  شعيرات من أكثر أو وزنا

(التكستوريه) بنيتها المعدلة البوليستر

39173300 Other tubes, pipes and hoses of plastics not reinforced or 

otherwise combined with other material with fittings

KG- 6,086,828 983,132 0  أُخر، بمواد ما بطريقة متحدة أو مقواه غير ،  لدائن من آخر وخراطيم ومواسير انابيب

(لوازم) التركيبات مع

61022000 Different kinds of coats, cloaks, ski jackets and rain for women or 

girls knitted or crocheted of cotton

KG-NUMBER 6,054,257 312,121 215,399  كروشية أو مصنرة والبنات للنساء والمطر التزلج وسترات وعباءات بأنواعها معاطف

قطن من

85364900 Boosters effort over 60 volts and less than 1000 volts. KG- 6,045,183 410,090 0 (V) 1000 من وأقل (V) 60 عن يزيد لجهد (ريليه) مقويات

33049930 Skin softening preparations KG- 6,028,848 1,164,825 0 الجلد تطرية محضرات

8101000 Fresh strawberries KG- 6,014,042 4,180,846 0 طازج (فراولة أو فريز) األرض توت

84182100 Compression-type household refrigerators. KG-NUMBER 5,987,428 4,082,319 70,922 بالضغط تعمل  منزلية ثالجات

39219000 Other cellular plates ,sheets,film, foil and strip of plastics not 

elsewhere specified.

KG- 5,973,824 5,745,682 0 أ.م.غ اللدائن من آخر وقدد وأشرطة ولفات وصفائح ألواح

84158120 Central air conditioners incorporating a refrigerating unit and 

reversal of the cooling

KG-NUMBER 5,956,387 2,510,361 23,730 التبريد دورة لعكس وصمام تبريد وحدة متضمنة مركزية تكييف أجهزة

94013000 Swivel seats with variable height adjustment KG-NUMBER 5,948,290 2,521,456 204,208 االرتفاع لتعديل قابلة دوارة مقاعد

39174000 Other tubes, pipes and hoses of plastics KG- 5,931,942 3,312,949 0 اللدائن أخرمن وخراطيم ومواسير أنابيب(لوازم) تركيبات

85161000 Electric instantaneous or storage water heaters and immersion 

heaters

KG-NUMBER 5,860,118 4,610,428 319,968 كهربائية ، غاطسة حرارية ومسخنات مجمعة مياه ومسخنات للمياه فورية مسخنات

39233000 Carboys, bottles, flasks and similar articles of plastics KG- 5,859,570 6,314,797 0 لدائن من مماثلة وأصناف ودوارق وزجاجات قوارير

84313100 Parts of lifts, skip hoists or escalators KG- 5,852,136 2,896,390 0 اآللية للساللم أو القواديس ذات للروافع أو البضائع أو األشخاص نقل لمصاعد  أجزاء

84749000 Parts for machines heading in 84.74 KG- 5,833,459 1,624,897 0 8474 البند في الداخلة آالالت أجزاء

87083000 Brakes and servo-brakes and parts thereof KG- 5,796,453 1,697,595 0 أجزاؤها ؛(سرفو فرامل) مساعدة مكابح و (فرامــــل) مكابح

85285100 Display screens (other Monitor) of a kind solely or principally used 

in an automatic data processing system of heading 8471

KG-NUMBER 5,792,444 543,538 133,561  بصورة أو حصراً لالستعمال المعدة األنواع من أخر" مونيتور" عرض شاشات

8471 البند في الداخل للبيانات الذاتية المعالجة نظام مع رئيسية

90318090 Other measuring and checking instruments ,appliances and 

machines not elsewhere classified.

KG-NUMBER 5,765,172 158,071 90,093 أ.م.غ آخرى والفحص للقياس وآالت وأدوات أجهزة
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21050000 Ice cream and other edible ice whether or not containing cocoa. KG- 5,759,207 4,635,646 0 كاكاو على احتوت وإن ، لألكل صالحة (بوظة) مثلجات

30022000 Vaccines for human medicine KG- 5,745,950 29,426 0 البشري للطب لقاحات

16023900 Other Of poultry of prepared or preserved meat of heading 01.05 KG- 5,741,220 3,756,025 0 01.05 البند في الداخلة  االخرى الدواجن لحوم من محفوظة واصناف محضرات

7051100 Cabbage lettuce fresh or chilled. KG- 5,730,177 15,204,073 0 مبرد أو طازج (مكبب) خس

69111000 Tableware and kitchenware of porcelain or chinese KG- 5,721,353 4,141,343 0 صيني أو بورسيلين من المطبخ أو للمائدة وأدوات أواني

68010090 Squared stones tiling and paving of roads (except slate) from other 

natural stones

KG- 5,709,711 1,779,190,515 0 أخر طبيعية احجار من (االردواز عدا) طرق ورصف تبليط وأحجار ترابيع

9011100 Coffee not roasted not decaffeinated KG- 5,708,332 5,053,363 0 ( الكافين ) منه منزوع غير محمص غير بن

42023100 Bags carned in the pocket or handbag with outer surface of 

leather or of composition leather or of patent leather

KG- 5,654,840 100,050 0  جلد أو طبيعي جلد من الخارجي سطحها يدوية حقائب في أو الجيب في تحمل حقائب

ملمع جلد من أو مجدد

30049010 Medical solutions KG- 5,626,843 2,152,422 0 طبية محاليل

44111400 Fibre board of wood (MDf) density exceeding 9 mm whether or 

not agglomerated with resins or other organic binding substances

KG- 5,607,875 41,022,235 0  مم 9 عن سماكتها تزيد  (MDF) ألياف من الكثافة متوسطة خشبية ألياف من ألواح

أُخر عضوية رابطة بمواد أو براتنجات مجمعة كانت وإن

85258090 Other Television cameras, digital cameras and video camera 

recorders

KG-NUMBER 5,604,281 119,462 106,871 أخري رقمية وكاميرات تلفزيونية كاميرات

73042300 Another drill pipe of a kind used in drilling for oil or gas from iron 

(other than cast iron) or steel is welded

KG- 5,579,872 5,963,069 0  عدا) حديد الغازمن أو الزيت عن التنقيب في المستعملة األنواع من أخري حفر مواسير

ملحومة غير صلب أو  (الصب حديد

85094000 Electro-machines domestic Food grinders and mixers; fruit or 

vegetable juice extractors

KG-NUMBER 5,548,639 1,601,389 597,544 المنزلية الكهربائية والخضر الفواكه عصارات ، المأكوالت خالطات و مطاحن

85353000 Isolating switches and make-and-break switches for a voltage 

exceeding 1000 volts.

KG- 5,543,447 921,309 0 فأكثر (V) 1000 لجهد التيار وقطع وصل ومفاتيح تقسيم مفاتيح

87042150 Diesel vehicles transporting goods containing structures 

wheelhouse

KG-NUMBER 5,534,425 2,205,965 8,260 القبادة غرقة علي محتوية ديزل البضائع لنقل سيارات هياكل

7096000 Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta fresh or 

chilled

KG- 5,515,791 16,582,215 0 مبردة او طازجة (فلفل أو فليفلة) بيمنتا جنس من أو كابسيكوم جنس من أثمار

19041091 Corn flakes and the like KG- 5,513,859 2,821,332 0 يماثلها وما (فليكس كورن) الذرة رقائق

84743100 Concrete or mortar mixers KG-NUMBER 5,460,128 2,780,957 3,349 المالط أو الخرسانة خالطات

19059099 Other baker wares products, whether or not containing cocoa not 

elsewhere specified.

KG- 5,445,630 5,107,662 0 أ.م.غ كاكاو على محتوية كانت وان أخرى مخابز منتجات

20029010 Tomato paste prepared or preserved by vingar or acetic acid. KG- 5,421,951 15,537,066 0 الخليك بحامض او الخل بغير محفوظ او محضر  البندورة ( معجون)  هريس

38159000 Reaction initiators ,reaction accelerators and catalytic 

preparations not elsewhere specified.

KG- 5,396,628 1,045,962 0 أ.م.غ وسيطة ومحضرات الكيماوي للتفاعل ومسارعات مبدئات

84148000 other air or vaccum pumps and hoods not classified in (84.14) KG-NUMBER 5,393,342 1,342,079 108,398 (84.14) البند في مذكورة غير شافطة وأغطية ومراوح هواء مضخات
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84433100 Machines are two or more of the functions of printing or 

photocopying or facsimile transmission are connected with self-

treatment of the data or the network

KG-NUMBER 5,389,157 821,891 58,221  االرسال أو المستندات تصوير أو الطباعة مهام من أكثر أو بوظيفـــتين تقـوم آالت

.بالشبكة او للبيانات الذاتية المعالجة بأجهزة للتوصيل قابلة الفاكس، بواسطة

21032000 Tomato ketchup and other tomato sauces KG- 5,380,855 9,185,712 0 أخر طماطم وصلصات" كتشوب" مسماه (بندورة) طماطم صلصة

73079300 Butt welding fittings tubes of other aloys. KG- 5,378,712 4,913,443 0 صلب أو حديد من لألنابيب باللحام االطراف وصل لوازم

73052000 Casing of a kind used in drilling for oil or gas KG- 5,353,908 11,618,943 0  أو (البترول) الزيت الستخراج الحفر في المستعملة االنواع من تبطين وأنابيب مواسير

الغاز

40169300 Gaskets, washers and other seals of other than hard rubber. KG- 5,334,211 584,821 0 مقسى غير مطاط من وفواصل حلقات

85444999 Other electric wires and cables consisting of less than 80 V and not 

exceeding 1000 V

KG- 5,320,743 2,728,027 0 فولت 1000 عن يزيد ال و فولت 80 عن يزيد ولجهد اخرى كهربائية واسالك  كابالت

94017190 Other seats with metal frames and upholstered . KG-NUMBER 5,317,255 1,929,412 205,467 ومنجدة معدن بهياكل اخرى مقاعد

68029190 Other articals of marble, travertine and alabaster KG- 5,249,193 22,847,776 0 ومرمر وترافرتين رخام من أخرى مصنوعات

84283900 Other elevators and conveyors for materials. KG-NUMBER 5,229,941 1,067,504 1,335 أخرى المواد ونقل رفع اجهزة

15152900 Maize(corn) oil and its fractions whether or not refind but not 

chemically modefied.

KG- 5,210,847 7,354,376 0 كيماويا معدل وغير مكررا كان وان وجزيئاتة الذرة زيت

90184990 Other instrunents and appliances used in dental sciences. KG-NUMBER 5,162,466 124,918 289,510 آخرى لالسنان طب وأدوات أجهزة

4021090 Milk and cream concentrated in powder, granulesor other solid 

forms of a fat content by weight not exceeding 1.5%

KG- 5,127,814 5,483,137 0  بنسبة  دسم على تحتوى أخرى صلبة أو حبيبات أو مسحوق بشكل مركزة وقشدة البان

وزنا% 1.5 عن تزيد ال

61046200 Trousers or overalls and tight trousers covering the knees and 

short trousers for women and girls knitted or crocheted of cotton

KG-NUMBER 5,088,514 505,664 1,816,870  الركب تغطي ضيقة بأرجل بنطلونات و أوفرول اوبصدرية عادية بنطلونات

قطن من كروشيه أو مصنرة البنات و للنساء (شورت) قصيرة وبنطلونات

73012000 Welded Angles, shapes and sectiuns of iron and steel KG- 5,087,351 65,669,828 0 صلب أو حديد من ملحومه خاصة وأشكال زوايا

87088000 Suspension shock-absorbers KG- 5,080,715 944,882 0 "اموتسيرات"  التعليق صدمات ماصات

9023090 Other black tea (fermented) not exceeding 3 kg whether or not 

flavoured.

KG- 5,075,294 2,494,942 0 منكها كان وإن غرام كيلو 3 عن وزنها تزيد ال اخر ( مخمر ) أسود شاى

22011010 Nutural mineral waters KG-LTR 5,024,391 32,132,484 26,542,263 طبيعية معدنية مياه

4061000 Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese and 

curd

KG- 4,966,088 4,405,653 0  اللبن وجبن اللبن مصل جبن ذلك في ،بما (مخثرة غير أو منضجة غير ) طازجة أجبان

المخثر

84185000 Other refrigerating or freezing chests, cabinets, display counters, 

show-cases and similar refrigerating or freezing furniture

KG-NUMBER 4,957,567 1,957,378 26,564  أو التبريد أجهزة من يماثلها وما أخر غرض أو  بيع وواجهات وخزائن صناديق

أثاث شكل في التجميد

44129400 Plywood of Blockboard, laminboard and battenboard KG- 4,943,958 17,674,895 0  شرائح من وألواح منضد خشب ،(بورد بلوك) الخشب كتل من متعاكس خشب ألواح

(بورد باتن) الخشب

90328900 Other automatic regulating or controlling instruments and 

apparatus .

KG-NUMBER 4,926,940 285,061 96,770 الذاتي التحكم أو المراقبة أو للتنظيم آخرى وأدوات أجهزة

85041000 Ballasts for discharge lamps or tubes KG-NUMBER 4,914,755 1,945,323 774,683 التفريغ انابيب او لمصابيح (باالست) التيار خانق

87081000 Bumpers and parts thereof KG- 4,892,019 750,884 0 واجزاؤها الصدمات واقيات
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21011210 Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or 

with a basis of coffe (for example Nescafe, yuban, maxweell, etc..)

KG- 4,861,766 1,433,287 0  ) مثل الذوبان سريعة  البن اساسها اومركزات اوأرواح خالصات اساسها محضرات

الخ.... ماكسويل ، يوبان ، نسكافية

90330000 Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this 

Chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of 

Chapter 90.

KG- 4,851,973 218,932 0  وال مذكورة غير ، 90 الفصل في الداخلة واألدوات واألجهزة لآلالت ولوازم أجزاء

. الفصل هذا من آخر مكان في داخلة

84313900 Other parts for heading (84.28). KG- 4,846,730 1,188,429 0 (84.28) للبند اخرى أجزاء

19019090 Other preparation food of flour, meal, starch, malt extract or milk 

not elswhere specified.

KG- 4,838,133 3,651,870 0  ومن مالت الشعير خالصات من نشا أو سميد أو دقيق من أخرى غذائية محضرات

أ.م.غ اللبن

84194000 Distilling or rectifying plant KG-NUMBER 4,831,249 582,565 14,186 التقطير إعادة أو تقطير أجهزة

4059000 Other fats derived from milk. KG- 4,829,661 4,146,806 0 اللبن من مشتقة أخرى دسمة مواد

19059050 Cake, gateau and the like KG- 4,773,372 2,483,133 0 يماثله وما جاتو ، كيك

84213900 Other filtering or purifying machinery and apparatus for gases and 

air.

KG-NUMBER 4,758,695 731,544 371,706 والهواء الغازات وتنقية لترشيح أخرى واآلت أجهزة

68138100 Pads and brake pads (Tools of the friction brake) not containing 

asbestos (asbestos)

KG- 4,724,001 573,814 0  صخري حرير على محتوية غير (للفرامل احتكاك أدوات) فرامل ولبادات بطائن

(اسبستوس)

22029070 Non-alcoholic beer KG-LTR 4,721,847 17,678,415 8,972,244 الكحول من خاليه بيرة

6031100 Roses suitable for bouquets or for ornamental purposes fresh KG- 4,706,047 2,148,677 0 رطب للتزين او للباقات مقطوف  ورد

84314900 Other parts for heading 84.26, 84.29, 84.30 KG- 4,658,855 1,071,473 0 84.26،84.29،84.30 للبنود آخرى أجزاء

72085200 Flat-rolled products of iron or steel with a thickness of 4.75 mm or 

more but not exceeding 10 mm

KG- 4,644,630 23,625,636 0  اللفات غير بشكل مطلية غير صلب أو حديد من بالحرارة بالتجليخ مسطحة منتجات

مم 10 يتجاوز ال ولكن أكثر أو مم 4,75 بسمك فاكثر مم 600 بعرض

76042100 Hollow profiles of aluminum alloys. KG- 4,641,854 4,418,969 0 ألومنيوم خالئط من مجوفة خاصة أشكال

2042100 Carcasses and half-carcasses of sheep fresh or chilled. KG- 4,632,507 1,899,599 0 مبردة أو طازجة الضأن فصيلة من ذبائح وأنصاف كامله ذبائح

94049040 Sets including of stuffed ouilt, bed sheet and pillow-case KG- 4,631,060 2,925,455 0 واحد بغالف مهيأة مخدة وكيس وشرشف محشو لحاف على تحتوي أطقم

85393100 Fluorescent, hot cathode KG-NUMBER 4,630,752 1,949,464 13,841,261 "كاثود" سالب قطب ذات ،" فلورسنت" وأنابيب لمبات
90219090 Other orthopaedic appliances not elsewhere classified. KG- 4,622,058 18,989 0 أ.م.غ آخرى أعضاء تقويم أجهزة

72083600 Flat-rolled products of iron or steel Khala?ti a width of 600 mm or 

more, in rolls or a thickness exceeding 10 mm

KG- 4,597,643 28,851,558 0  مم 600 بعرض مطليه غير صلب أو حديد من بالحراره بالتجليخ  مسطحة منتجات

مم 10 عن يزيد بسمك  فأكثر لفات بشكل  فأكثر

84181000 Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external 

doors

KG-NUMBER 4,596,432 3,054,310 72,376 مستقلة خارجية بأبواب مجهزة ، واحد جسم في مجمدات مع ثالجات

69079010 Unglazed ceramic tiles for flooring or walls. KG-M2 4,589,320 60,908,079 3,771,269  غير) ملمعة غير ، مثال المواقد أو الجدران لتغطية أو لألرضيات خزفية بالط ترابيع

(مورنشة

62121000 Clans breast though, knitted or crocheted KG- 4,568,401 384,379 0 كروشيه أو مصنرات من كانت وإن ثدي حمائل

42021290 Other cases with outer surface of plastics or of textile materials. KG-NUMBER 4,545,569 2,510,144 1,228,282 نسيجية مواد من أو لدائن من الخارجي سطحها آخرى وصناديق حقائب

87032312 Private cars of a cylinder capacity exceeding 1500 cc but not 

exceeding 3000 cc the first year of befor clearing

KG-NUMBER 4,544,863 1,350,772 911   والتتجاوز 3 سم 1500   عن تزيد اسطواناتها سعة (  خصوصي ) سياحية سيارات

أكثر أو التخليص سنة تسبق التي االولى السنة موديل 3 سم 3000
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54076100 Fabrics of non-textured polyester (54.04) Containing 85 % or more 

by weight of non-textured polyester filaments

KG- 4,536,405 1,418,177 0 ً% 85 على تحتوي ، أُخر منسوجة أقمشة  البوليسترغير شعيرات من  أكثر أو وزنا

54.04البند مواد من أُخر (تكستوريه غير) البنية معدلة

85176220 Other devices to the power lines carrier systems or systems for 

digital lines

KG-NUMBER 4,532,080 60,192 38,329 الرقمية الخطوط ألنظمة أو الناقل التيار خطوط ألنظمة أخرى أجهزة

55151200 Fabrics of polyester fibers mixed with man-made filaments KG- 4,524,163 1,297,173 0 اصطناعية أو تركيبية بشعيرات مخلوطة مستمرة بوليسترغير الياف من أقمشة

27101915 Automatic transmission fluid lubricating oil. KG- 4,524,125 6,519,708 0 االتوماتيكية الحركة لناقل تزيت زيوت

85381000 Parts of boards, panels, consoles desks, cabinets and other bases 

for the goods of heading 85.37, not equipped with their appuratus

KG- 4,486,946 817,564 0  لألصناف الحوامل من وغيرها خزائن ، مناضد ، وتابلوهات لوحات عن عبارة أجزاء

بأجهزتها مزودة غير ، 85.37 البند في الداخلة

70199060 Pipes and muasirmen fiberglass KG- 4,458,924 4,158,515 0 الزجاجية األلياف من ومواسير أنابيب

26060000 Aluminium ores and concentrates. KG- 4,454,056 272,022,470 0 ومركزاتها المنيوم خامات

84439990 Parts for machinery and equipment used to print the other of 

heading N 8443. n.e.s

KG- 4,451,550 221,052 0 ا. م. غ 8443 البند في الداخلة االخرى للطباعة تستخدم وأالجهزة لالالت اجزاء

48010000 Newsprint in rolls or sheets. KG- 4,443,826 21,432,069 0 .صفائح أو لفات بشكل ، صحف ورق

71179090 Other imitation jewellery of other materials KG- 4,421,274 318,964 0 موادأخرى من أخرى تقليديه حلي

85176210 Devices for switches and exchanges (Central) KG-NUMBER 4,397,749 51,030 27,512 (سنترال) ومقاسم تحويل لوحات أجهزة

8021200 almonds fresh or dried (Shelled) KG- 4,369,701 1,738,820 0 مقشر جاف أو طازج لوز

44071010 Wood of coniferous sawn or chipped lenghwise, sliced or peeled, 

planed of a thickness exceeding 6 mm .

KG-M3 4,332,093 24,820,489 2,810,741  التقشير بطريقة مقطعا او مشرحا  أو طوليا مقطع أو منشور الصنوبريات من خشب

ً الدائرى . مم 6 عن سمكه يزيد ممسوحا

38123000 Anti-oxidising preparations and Other Compound stabilisers for 

rubber or Plastics

KG- 4,330,847 4,743,790 0 اللدائن أو للمطاط أُخر مركبة ومثبتات للتأكسد مضادة محضرات

74111000 tubes and pipes of refined copper KG- 4,324,069 1,906,198 0 نقي نحاس من  وأنابيب مواسير

70080000 Multiple-walled insulating units of glass . KG- 4,316,896 7,644,367 0 الطبقات متعدد عازل زجاج

72261100 flat-rolled products of silicon-electrical steel oa a width less than 

600 mm ,Grain-oriented

KG- 4,296,817 4,801,338 0  صلب   مم 600من أقل بعرض أُخر، فوالذية خالئط من بالتجليخ مسطحة منتجات

موجهة حبيبات ذات  كهربائي ـ سيليكون

44029000 Wooden coal (including coal peels or cores), whether or not 

agglomerated

KG- 4,291,135 32,602,763 0 مكتالً كان وإن ،(النـوى أو القشور فحم ذلك في بما) خشبي فحم

62092000 Clothing and clothing accessories for young children from cotton KG- 4,289,202 674,518 0 قطن من  وتوابعها أطفال البسة

19011090 Other preparations for infant use,with flour,meal or starch base 

for retail sale.

KG- 4,255,959 1,577,322 0 بالتجزئه والنشا والسميد الدقيق اساسها االطفال لتغذية أخرى محضرات

34022010 Organic surface- active agets (like clorox . . .etc ) put up for retail 

sale.

KG- 4,242,518 11,044,630 0 . بالتجزئة للبيع مهيأه ( الخ. . .  الكلوركس مثل ) غواسل محضرات

62063000 Sweatshirts, Shirts, Sweatshirts are T-shirts, women's or girls' 

cotton

KG-NUMBER 4,224,451 285,800 1,033,913 قطن من البنات أو للنساء قمصان أو بلوزات

84198100 Machinery for making hot drinks or for cooking or heating food KG-NUMBER 4,210,118 609,549 18,511 األغذية لتسخين أو لطهي او الساخنة المشروبات لصناعة معدات واجهزة اآلت

84842000 Mechanical seals KG- 4,201,633 224,077 0 للتسرب مانعة آلية فواصل
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42029200 Other cases with outer surface of plastic sheeting or of textile 

materials not elsewhere specified.

KG- 4,194,498 454,085 0 أ.  م.  غ نسجية مواد أو لدائن صفائح من الخارجي سطحها اخرى حقائب

95069100 Articles and equipment for general physical exercise gymnastics or 

athletics

KG- 4,178,490 2,544,871 0 القوى والعاب والجمباز البدنية الرياضة ومعدات أصناف

84291100 Track laying self-propelled buldozers and angledozers. KG-NUMBER 4,164,688 2,564,382 35,369 بجنازير ( أنجلدوزرات ) الطرق تسوية وجرافات بولدوزرات

73211110 Gas cookstoves for gas fuel or for both gas and other fules. KG-NUMBER 4,158,287 2,341,583 96,019 أخر وقود بالغازو أو بالغاز طبخ أفران

61051000 Shirts for men or boys, knitted or crocheted of cotton KG-NUMBER 4,144,987 283,045 951,392 قطن من كروشية أو مصنرة الصبية أو للرجال قمصان

85363000 Other apparatus for protecting electrical cireuits for a voltage not 

exceeding 1000 volts.

KG- 4,144,926 214,736 0 ( V ) 1000 من أقل لجهد الكهربائية الدوائر لوقاية أخر أجهزة

85021100 Electric generatig sets with diesel engine Of an output not 

exceeding 75 KVA

KG-NUMBER 4,140,171 1,626,767 111,791  أمبير فولت كيلو 75 عن قدرتها تزيد ال ديزل بمحركات كهرباء توليد مجموعات

(KVA)

84261900 Other bridge crane, mobile lifting frames and cable cranes. KG-NUMBER 4,135,277 2,926,172 767 آخرى متحرك أذرع ذات وروافع وتنضيد رفع وهياكل جسور

21039010 Mayonnaise KG- 4,134,622 6,038,999 0 مايونيز

85042200 electrical dielectric transformers Having a power handling capacity 

exceeding 650 KV A but not exceeding 10,000 KVA

KG-NUMBER 4,115,428 1,818,814 796  تتجاوز ال  ولكن  (KVA) 650 عن قدرتها تزيد عوازل ذات كهربائية محوالت

10,000 (KVA)

85462000 Electrical insulators of ceramics. KG- 4,109,006 2,028,790 0 خزف من للكهرباء  عازالت

39249090 Household articles and other toilet articles of plastics. KG- 4,096,106 3,200,690 0 لدائن من اآلخرى الصحية والعناية للنظافة أدوات ، منزلية أصناف

34013000 Organic suface- active products and preparations for washing the 

skin, in the form of liguid or cream and put for retail sale, whether 

or not containing soap.

KG- 4,094,651 984,538 0  للبيع مهيئة كريم أو سائل هيئة علي الجلد لغسل عضوية غواسل ومحضرات منتجات

صابون علي احتوت وان بالتجزئة

38099110 Cloth and towel smoothers ( like lenor .. etc) KG- 4,093,963 7,700,472 0 ( الح. . .  لينور ) ومناشف أقمشة ملطف

74081900 Other refined copper wire. KG- 4,091,432 2,311,144 0 نقي نحاس من أخرى أسالك

8013200 Cashew nuts (Shelled) KG- 4,088,374 1,666,051 0 مقشر ( هندى لوز ) الكاشو جوز

18063290 Chocolate in blocks ,slabs or other not filled bars KG- 4,082,229 1,414,784 0 أخرى محشوة غير اصابع أو الواح أو قطع بشكل شوكالته

84133000 Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal 

combustion piston engines

KG-NUMBER 4,046,689 577,812 245,825  ذات الداخلي األحتراق لمحركات ، التبريد سوائل أو الزيت أو الوقود مضخات

( بالضغط أو بالشرر) المكابس

85444290 Cables and wires, electric connections and the other with no more 

effort than 1000 volts

KG- 4,044,533 839,557 0 فولت 1000 عن يزيد ال وجهدها بوصالت مزودة  اخرى كهربائية  أسالك و كابالت

94042190 Mattresses of cellular rubber or plastics. KG-NUMBER 4,035,006 4,880,195 2,834,112 خلوية لدائن او مطاط من عادية مراتب

39173100 Flexible tubes pipes and hoses, having a minimum burst pressure 

of 27.6 MPA

KG- 4,034,377 4,524,758 0  6 ضغط درجة األقل على تتحمل أن يمكن لدائن من مرنة وخراطيم ومواسير أنابيب

(MPA) بار ملي  27،

70051000 Non-wired float glass in sheet and profiles having an absorbent, 

reflecting or Non-reflecting layer

KG-M2 4,026,201 21,781,438 2,490,950 عاكسة غير أو عاكسة أو ماصة طبقة ذو ، مسلح غير  مصقول زجاج وصفائح ألواح

68029129 Other sanitary fixtuers of marble , travertine and alabaster KG- 4,024,557 12,800,473 0 ومرمر وترافرتين رخام من أخرى ثابتة صحية أصناف

33049190 Other beauty preparation whether or not compressed. KG- 4,019,373 383,966 0 مضغوطه كانت وإن للتجميل آخرى مساحيق
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90269000 Parts and accessories insturments and apparatus for measuring or 

checking liquids or gases.

KG- 4,006,875 1,215,669 0 والغازات للسوائل والفحص القياس وأدوات أجهزة ولوازم أجزاء

76129010 Cans for aerating beverage and fruit juices of aluminum. KG- 4,002,619 1,908,625 0 ألومنيوم من الفواكه وعصير الغازية للمشروبات علب

73079100 Flanges tubes of other alloys. KG- 3,993,900 4,723,864 0 صلب أو حديد من لآلنابيب (فلنجات) رابطات

87059099 Other special purpose motor vehicles. KG-NUMBER 3,991,756 718,322 167 أخرى خاصة استعماالت ذات سيارات

28182000 Aluminium oxide, other than artificial corundum KG- 3,978,887 6,199,253 0 أخر ألمنيوم أوكسيد

89039990 Other Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing 

boats and canoes

KG-NUMBER 3,966,365 692,431 849 (كانوي) خفيفة وزوارق تجديف قوارب الرياضة؛ أو للمتعة أُخر وزوارق يخوت

16023200 Prepared or peserved of fowls of the species Gallus domesticus KG- 3,964,223 2,870,199 0 ديمستكوس جالوس نوع من دجاجات أو ديوك لحوم من محفوظة وأصناف محضرات

85414000 Photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells 

whether or not assembled in modules or made up into panels; 

light emitting diodes

KG-NUMBER 3,960,900 1,604,399 10,305,882  وإن ، الضوئية الفولتائية الخاليا ذلك في بما ، للضوء حساسة موصلة شبه أدوات

للضوء باعثة ثنائية صمامات  ألواح بشكل مهياة أو وحدات شكل في مجمعة كانت

22029090 Other beverages,sweetened and non-alcohlic n.e.s KG-LTR 3,957,812 8,124,079 4,358,749 أ.  م.  غ كحولية وغير محاله أخر مشروبات

90181300 Magnetic resonance imaging apparatus KG-NUMBER 3,929,680 140,363 1,009 المغناطيسي بالرنين تصوير أجهزة

2044200 Other cuts with bone in of sheep ,frozen. KG- 3,927,906 3,750,486 0 مجمدة الضأن فصيلة من بعظمها أخرى قطع

84271000 Self-propelled trucks powered by an electric motor (fork-lift). KG-NUMBER 3,923,416 1,775,954 386 (شوكية رافعة) كهربائي بمحرك تعمل الدفع ذاتية عربات

90192000 Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial 

respiration or Other therapeutic respiration apparatus

KG- 3,913,877 304,925 0  إنعاش أجهزة أو الطبية المواد باستنشاق أو باالكسجين أو باالوزون عالج أجهزة

بالتنفس  العالج أجهزة من غيرها أو اإلصطناعي بالتنفس

84295900 Other mechanical sholves ,excavators and shovel loaders. KG-NUMBER 3,909,721 2,161,180 43,690 أخرى بمجارف ومحمالت استخراج وآالت آلية مجارف

84714900 Digital automatic data processing machines , presented in the 

form of systems

KG-NUMBER 3,902,206 71,254 2,463 أنظمة بشكل للمعلومات الذاتية للمعالجة رقمية آالت

4039020 Laban KG- 3,894,983 4,626,286 0 اللبن مخيض

39239000 Other articles of plastics for the covering or packing of goods KG- 3,894,174 3,780,577 0 البضائع نقل أو لتغليف لدائن من آخرى أصناف

96190020 Feminine pads KG- 3,883,133 2,445,685 0 المواد جميع من نسائية حفاضات

94029090 Other furniture for dental , veterinary and the like and thereof. KG- 3,882,744 643,194 0 وأجزاؤها يماثلها وما والبيطرة االسنان لطب أخر أثاث

57024290 Carpets and floor coverings of woven synthetic materials or 

synthetic velvet ready

KG-M2 3,879,377 6,118,607 2,651,366 جاهزة مخملية وإصطناعية تركيبية نسج من أرضيات وأغطية سجاد

73239300 Table ,kitchen or other houehold articles and parts thereof of 

stainless steel

KG- 3,874,194 1,796,838 0 للصدأ مقاوم صلب من  واجزاؤها المنزليه األدوات من وغيرها ومطبخ مائدة أدوات

73121090 Other standed wire and cable of iron or steel , not insulated. KG- 3,868,516 8,020,682 0 معزوله غير صلب أو حديد من (الرفع عدا) وكوابل وحبال مجدوله أسالك

73239900 Other table , kitchen or other household articles and parts thereof 

, not elsewhere classified.

KG- 3,825,197 3,676,115 0  الحديد أو الصب الحديد من المنزليه األدوات من وغيرها مطبخ وادوات مائدة أدوات

. أ م غ والصلب

84818070 Valves for draining the water from bathrooms and sinks KG- 3,822,342 965,871 0 واألحواض الحمامات من المياه تفريغ صمامات

84272000 Other self-propelled trucks (fork-lift) KG-NUMBER 3,817,304 2,818,970 550 (شوكية رافعة) الدفع ذاتية أخر عربات
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85015300 AC motors , multi-phase Of an output exceeding 75 KW KG-NUMBER 3,811,060 672,177 2,045 كيلوواط 75 عن قدرتها تزيد األطوار متعدد متناوب تيار ذات كهربائية محركات

73083000 Doors, windows and their frames and thresholds for doors of iron 

or steel.

KG- 3,799,972 4,310,687 0 صلب أو حديد أو صب حديد من األبواب وعتبات واطرها ونوافذ أبواب

85365090 Other switches Electrical for a voltage not exceeding 1000 V KG- 3,792,325 423,665 0  الدوائر لتقسيم أو لوقاية أو قطع أو لوصل كهربائية أجهزة; : أخر الكهربائية مفاتيح

"ريليه" المرحالت أو المفاتيح مثل، ) الكهربائية

85122000 Lighting or visual signalling equipment for motor vehicles and 

other.

KG-NUMBER 3,790,586 710,887 600,800 وغيرها للسيارات مرئية إشارة أو إنارة أجهزة

73051100 Tubes and pipes used for oil or gas piplines circular section of iron 

or steel Longitudinally submerged arc welded

KG- 3,785,972 13,675,269 0 ً ملحومة  صلب أو حديد من القطع دائريه الغاز أو الزيت لنقل ومواسير أنابيب  طوليا

المغمور بالقوس

61149000 Knitted clothing other than man-made fibers KG- 3,775,956 93,139 0 أخر نسجية مواد من مصنرة أخرى البسة

84716000 Input or output units, whether or not containing storage units in 

the same housing

KG-NUMBER 3,757,334 300,182 301,959 (ذاكرة) تخزين وحدات ال أو تضمنت سواء ، إخراج وحدات أو إدخال وحدات

84212190 Other filtering and purifying machinary. KG-NUMBER 3,750,845 1,225,248 541,959 أخرى المياه وتنقية ترشيح أجهزة

84813000 Check valves KG- 3,728,813 877,383 0 (الرجوع ضد) الحجز صمامات أو بلسان صمامات

21041000 Soups and broths and preparations therefor KG- 3,716,464 1,612,696 0 اعدادها ومحضرات ومرق حساء

25239000 Other hydraulic cements KG- 3,658,440 78,757,162 0 اخر مائي اسمنت انواع

28257000 Molybdenum oxides and hydroxides KG- 3,656,298 745,470 0 الموليبدينوم وهيدروكسيدات أوكسيدات

21011100 Extracts, essences and concentrates of coffee. KG- 3,641,314 1,264,800 0 البن اومركزات اوأرواح خالصات

61101100 Sweaters "pullovers" "Gilles" and "sweaters" and "Cardigan" and 

similar articles with or without sleeves, knitted or crocheted of 

wool

KG-NUMBER 3,640,178 264,333 727,732  أو بأكمام مماثلة وأصناف" كارديجان"و" سويترات"و" جيليه" "بلوفرات" كنزات

صوف من كروشيه أو مصنرات من  بدونها

20059911 Fava Beans prepared for directly consumption. KG- 3,612,262 8,275,465 0 المباشر لإلستهالك ومعدة محضر مدمس فول

84433290 Latest printers and photocopiers Oalnsch Alhatfbhalakhara are 

connected with self-treatment of the data or the network

KG-NUMBER 3,606,709 589,785 48,456  للتوصيل قابلة األخري الهاتفية النسخ أو المستندات تصوير وأالت أخر طابعات

بالشبكة أو للبيانات الذاتية المعالجة بأجهزة

42021210 Trunks and suitcases with outer surface of plastics or of textile 

materials.

KG-NUMBER 3,579,626 3,196,894 552,856 نسجية مواد من أو لدائن من الخارجي سطحها أمتعة وحقائب صناديق

85366990 Other Electrical apparatus for switching or protecting electrical 

circuits

KG- 3,577,841 546,122 0 فولت 1000 يتجاوز ال لجهد اخرى كهربائية مقابس و ومآخذ وصالت

90279090 Parts and supplies cutting devices accidental for microscopic 

examination (Mkrotom) and parts of the gas analyzers Oaldjan

KG- 3,575,220 52,931 0  تحليل أجهزة واجزاء (ميكروتوم) المجهري للفحص عرضي قطع أجهزة ولوازم أجزاء

أوالدخان الغازات

57023210 Moquette carpets and Rugs KG-M2 3,569,790 4,464,531 3,756,977 جاهزة غير مخملية وإصطناعية تركيبية نسج من وموكيت وبسط سجاد

87042220 Dump cars with diesel or semi-diesel (g.v.w. exceeding 5 tonnes 

but not exceeding 20 tonnes).

KG-NUMBER 3,563,229 4,481,886 651  طن 5 من اكثر قائم بوزن ) جاهزة ديزل نصف او  ديزل قالب صندوق ذات سيارات

( طن 20 حتى

30041000 Medicaments containing Penicillins or derivatives thereof, with a 

penicillanic acid structure, or Streptomycins or their derivatives 

,not for retail sale.

KG- 3,550,693 189,076 0  على أو بنسليني حمض بنية ذات ، مشتقاتها على أو بنسلينات على تحتوي أدوية

بالتجزئة للبيع مهيأة مشتقاتها أو ستربتوماسينات

Kuwait CSB, Foreign Trade Statistics, 2015 21 2015 الخارجية التجارة إحصاءات لإلحصاء، المركزية اإلدارة



القياس وحدة بالدينار القيمة بالكيلو الوزن بالعدد الكمية

Unit Value in KD KG Quantity Number

 2015 عام خالل المستوردة السلع أهم

Imports by major commodities, 2015

Commodity 

HS
Description الوصف

90262000 Insturmenta and apparatus for measuring or checking pressure for 

liqids and gases

KG-NUMBER 3,531,918 127,713 49,091 والغازات للسوائل الضغط لمراقبة أو لقياس  وأدوات أجهزة

76141010 Aluminum electric wire and cable,Not insulated KG- 3,504,165 4,031,121 0 معزولة غير فوالذي قلب ذات مجدولة ألومنيوم ، كهربائية وكوابل أسالك

84158390 Air conditioning machines not incorporating a refrigerating unit. KG-NUMBER 3,494,007 1,425,799 168,786 تبريد وحدة متضمنة غير هواء تكييف أجهزة

87032112 Private cars of a cylinder capacity not exceeding 1000 cc, the first 

year of befor clearing

KG-NUMBER 3,484,560 945,227 566  السنة موديل 3 سم1000  من أقل اسطواناتها سعة( خصوصي) سياحية سيارات

التخليص سنة تسبق التي االولى

90013000 Contact lenses KG-NUMBER 3,484,172 95,293 3,250,095 الصقة عدسات

83024100 Mountings , fittings and metal articles Suitable for buildings KG- 3,480,234 1,449,216 0 للمباني يستعمل مما  معدنية واصناف ولوازم تركيبات

68022900 Other monumental or building stone , simply cut or swan KG- 3,475,471 51,188,153 0 أخري طبيعية احجار من بسيطة بصورة  منشورة أو مقطعة وبناء نصب أحجار

48182000 Handkerchiefs, cleansing tissues, towels KG- 3,475,005 3,812,601 0 ومناشف التطرية مواد إزالة مناديل ، مناديل

76151090 Other table, kitchen or other household articles and parts of 

aluminium

KG- 3,472,011 1,762,485 0 ألومنيوم من وأجزاؤها  مطبخ أدوات أو مائدة أدوات

23099090 Other Preparations of a kind used in animal feeding not elsewhere 

specified or included

KG- 3,447,841 15,669,772 0 الحيوانات لتغذية المستعملة األنواع من اخرى محضرات

90213990 Other artificial parts of the body. KG- 3,446,236 6,491 0 للجسم آخرى إصطناعية أعضاء

85369010 Connectig and contact elements for wires and cables KG- 3,428,194 654,492 0 فولت 1000 يتجاوز ال لجهد الكيبالت و لألسالك وتماس توصيل عناصر

22029010 Other beverages, based on Milk KG-LTR 3,423,073 2,173,500 9,446,640 الحليب  أساسها اخر مشروبات

25232100 White cement, whether or not artificially colounyd KG- 3,418,309 68,314,115 0 إصطناعيا تلوينه تم وإن أبيض أسمنت

8093000 Peaches, including nectarines ,fresh. KG- 3,411,232 18,886,019 0 طازج بيرسيكا برونوس نوع من خوخ أو ("نيكتارين" االملس الدراق فيه بما) دراق

2041000 Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled KG- 3,404,472 1,441,314 0 مبردة او طازجة  حمالن ذبائح وأنصاف كامله ذبائح

39235000 Stoppers, lids, caps and Other closures of plastics KG- 3,400,859 2,737,068 0 لدائن من اإلغالق أصناف من وغيرها وكبسوالت وأغطية سدادات

85291090 Other antennas of all kinds KG- 3,391,013 342,377 0 األنواع جميع من أخري هوائيات

85441100 Winding wire of copper KG- 3,368,084 1,559,176 0 نحاس من للف اسالك

85166000 Other electric ovens; cookers, cooking plates. boiling rings, grillers 

and roasters

KG-NUMBER 3,358,339 1,502,026 290,333 كهربائية وشوايات وغاليات (الطبخ مسطحات فيها بما) ومواقد طبخ أفران ، أخر أفران

10011900 Other;Durum wheat :;Wheat and meslin. KG- 3,357,480 22,000,000 0 أخري  صلبة ( قمح ) حنطة

25232920 Sulphate resistant cement KG- 3,350,620 194,730,350 0 لألمالح مقاوم اسمنت

85285900 Other monitors ; Reception apparatus for television KG-NUMBER 3,334,216 179,171 24,046 أخري (مونيتور) عرض شاشات

84818010 Valves of tubes for wheels KG- 3,321,693 512,427 0 للعجل الهوائية  االنابيب صمامات

62043300 Jackets and loose jackets of synthetic fibers KG-NUMBER 3,315,086 218,349 549,890 أصطناعية أو تركيبية ألياف من والبنات للنساء جاكيتات

85258010 Digital video cameras KG-NUMBER 3,314,271 53,663 46,819 رقمية فيديو كاميرات

39201000 Other plates , sheets ,film,foil and strip non-cellular and not 

reinforced ,laminated ,supported or similary combined with other 

materials of polymers of ethylene

KG- 3,313,191 3,233,879 0  متحدة أو مضدة أو مقواه وغير خلوية غير آخر وقدد وشرائط ولفات وصفائح ألواح

االثيلين بوليميرات من آخر مواد مع

87053000 Fire fighting vehicles KG-NUMBER 3,299,047 561,056 33 الحرائق إطفاء سيارات

27101913 Diesel engine lubricating oil KG- 3,297,808 5,211,915 0 ( ديزل) بالضغط فيها األشتعال يتم التي للمحركات تزيت زيوت

48191090 Other cases and boxes of corrugated paper or paperboard. KG- 3,296,364 4,573,324 0 مموج مقوى ورق أو ورق من آخرى ، وصناديق علب

Kuwait CSB, Foreign Trade Statistics, 2015 22 2015 الخارجية التجارة إحصاءات لإلحصاء، المركزية اإلدارة



القياس وحدة بالدينار القيمة بالكيلو الوزن بالعدد الكمية

Unit Value in KD KG Quantity Number

 2015 عام خالل المستوردة السلع أهم

Imports by major commodities, 2015

Commodity 

HS
Description الوصف

76101090 Other doors , windows and their frames and thresholds for doors 

of aluminium.

KG- 3,278,534 2,357,230 0 ألومنيوم من وعتبات وأطرها ونوافذ أبواب

76072010 Alluminium foil, rolled, put up for retail sale , not exceding 0.2 mm 

, backed , whethere or not printed.

KG- 3,265,812 3,736,111 0  حامل على مثبتة مم 0.2 عن سمكها اليزيد بالتجزئة للبيع مهيأ ألمنيوم لفات  و أوراق

مطبوعة كانت وإن

8041010 Fresh dates. KG- 3,254,427 7,939,741 0 (رطب)  طازج  تمر

76012000 Unwrought Aluminium alloys KG- 3,227,605 4,372,363 0 خام ألومنيوم خالئط

55151100 Fabrics of polyester fibers mixed with viscose rayon fibers KG- 3,223,446 2,084,560 0 مستمرة فسكوزغير حرير بالياف مخلوطة مستمرة بوليسترغير الياف من أقمشة

90278090 Other instruments and apparatus for physical or chemical analysis. KG-NUMBER 3,220,600 68,764 35,947 أخرى الكيماوى أو  الفيزيائي التحليل وأداوت  أجهزة

39012000 Polymers of Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more KG- 3,219,290 7,380,325 0 أكثر أو 0.94 النوعي وزنها  ايثلين بولي  بوليمرات

21069093 Preparations often referred to as food supplements , based on 

extracts from plants, fruit concentrates, honey, fructose

KG- 3,213,413 990,564 0 ً اليها يشار محضرات  النباتات من خالصات أساسها ، غذائية كأضافات غالبا

الفركتوز وعسل الفواكه ومركزات

85423100 Processors and controllers, whether or not combined with 

memories, converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing 

circuits, or other circuits

KG-NUMBER 3,211,411 41,648 17,465  أو منطقية دوائر أو محوالت أو ذاكرات بها مندمجا كانت وان تحكم، وأجهزة معالجات

األخر الدوائر من غيرها أو التوقيت ودوائر الساعات صناعة أصناف أو مضخمات

7134000 Lentils dried, skinned or split. KG- 3,207,369 9,922,980 0 مكسر أو مفصص  كان وان مقشر يابس عدس

84212990 Other machianes for filtering liquids. KG-NUMBER 3,204,094 545,502 212,464 السوائل لترشيح أخرى أجهزة

84138200 Liquid elevators KG-NUMBER 3,185,711 613,436 2,238 سوائل رافعات

84719000 Other digital processing units. KG-NUMBER 3,163,189 38,570 180,504 أخرى ذاتية رقمية معالجة وحدات

84292000 Graders and levellers KG-NUMBER 3,161,700 1,048,295 64 تسوية آالت

30029090 Human blood,animal blood prepared for therapeutic, cultures of 

micro-organisms (excluding yeasts) and similar products.

KG- 3,145,468 43,894 0  للتشخيص أو الوقائي أو العالجي الطـب في لالستعمال محضر حيواني دم بشري؛ دم

الطبـي

48236900 Other Trays, dishes, Plates, cups and the like, of paper or 

paperboard

KG- 3,140,850 3,098,094 0 أخر مقوى ورق أو ورق من يماثلها، وما وأكواب صحون و وأطباق صواني

84833000 Bearing housings, not incorporating ball or roller bearings; plain 

shaft bearings for transmission shafts.

KG-NUMBER 3,139,066 196,704 162,940 الحركة لنقل سبائك مدحرجات، على مشتملة غير كراسي

8052000 Mandarins (including tangerines and satsumas); 

clementines,wilkings and similar citrus hybrids ,fresh or dried.

KG- 3,130,927 16,756,052 0  من وغيرها ولكنج ، كلمنتينا ، ( والساتسوما التانجارين فيها بما ) ماندرينه أو يوسفي

مجفف أو طازج المهجنة الحمضيات

3024520 Silver pomfert KG- 3,130,098 1,050,373 0 التذكير وغدد البيض أو األكباد باستثناء مبردة أو طازجة  زبيدي  اسماك

94035010 Wooden bedroom sets KG-NUMBER 3,124,494 4,643,380 126,657 خشب من كاملة ، النوم غرف أطقم

38249099 Chemical products and preparations of the chemical or allied 

(including those consisting of mixtures of a natural products), not 

elsewhere specified.

KG- 3,120,439 3,243,403 0  ذلك في بما ) بها المرتبطة الصناعات أو الكيماوية الصناعات ومحضرات منتجات

أ.م.غ ( الطبيعية المنتجات مخاليط
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19012090 Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares. KG- 3,101,248 4,460,749 0 المخابز منتجات لتحضير وعجائن مخاليط

84291900 Self-propelled bulldozers and angledozers without track laying KG-NUMBER 3,095,574 1,896,057 189 جنازير بغير (انجلدوزرات) الطرق تسوية وجرافات بولدوزرات

32141010 Oil based mastics for glazier`s putty KG- 3,092,484 3,172,813 0 الزجاج لتثبيت الزيت أساسها معاجين

69101000 porcelain or chiniese sanitary fixtures KG-NUMBER 3,081,912 7,505,502 429,012 صيني أو بورسلين من  صحية أدوات

90181990 Other electro-diagnostic apparatus , functional and medical 

checking.

KG-NUMBER 3,080,707 94,789 75,937 الطبية والمراقبة والفحص للتشخص آخرى كهربائية أجهزة

62034300 Trousers, pants and overalls and tight pants legs covering the 

knees and shorts for men or boys of synthetic fibers

KG-NUMBER 3,075,298 1,097,438 1,547,886  بنطلونات و"  أوفرول" بها متصلة وحماالت بصدرية بنطلونات و عادية بنطلونات

 ألياف من الصبية أو للرجال (شورت) قصيرة وبنطلونات الركب تغطي ضيقة بأرجل

تركيبية

73044100 Cold-drawn circular tubes and pipes ,stainless steel. KG- 3,073,087 968,164 0  من ملحومه غير البارد على مجلخة أو مسحوبة  دائري مقطع ومواسيرذات أنابيب

للصدأ مقاوم صلب

42033000 Belts and bandoliers of leather or of composition leather . KG- 3,050,131 113,376 0 مجدد أو طبيعي جلد من وحماالت أحزمة

94059900 Parts and electric lamps and lighting fittings of other materials. KG- 3,048,937 661,679 0 أخرى مواد من االنارة وأجهزة اجزاء

9083100 Cardamom neither crushed nor ground KG- 3,048,176 906,482 0 مسحوق وال مجروش غير (قاقلة) الهال حب

90221200 Apparatus based on the use of X-rays computed tomography 

apparatus

KG-NUMBER 3,047,798 46,618 110 بالكمبيوتر فيها التحكم يتم (المقطعي) الطبقي للتصوير  سينيه أشعه أجهزة

62082100 Nightwear and pajamas for women or girls of cotton KG-NUMBER 3,045,006 723,805 1,772,707 قطن من البنات أو للنساء وبيجامات نوم قمصان

90221400 Apparatus based on the use of X-rays for medical, surgical or 

Veterinary uses

KG-NUMBER 3,038,639 76,771 602 البيطري للطب أو جراحية او طبية الستعماالت  سينيه أشعة أجهزة

4011030 Long life milk , not concentrated not containing added sugar or 

sweeting matter ,of fat content by weight not exceeding 1%

KG- 3,028,149 9,544,729 0  تحلية مواد أو مضاف سكر على محتوي وال مركز غير األجل طويل  (حليب) لبن

ً% 1 عن تزيد ال دسم بنسبة ، واحد لتـر عن سـعتها تزيد بعبـوات وزنا

38112100 Additives for lubricating oils containing petroleum oils or oils 

obtained from bituminous minerals

KG- 3,022,495 3,176,251 0  قارية معدنية زيوت أو نفط زيوت على محتوية  التشحيم لزيوت تضاف محضرات

أخرى

84099190 Other parts for spark-ignition engines. KG- 3,002,792 326,969 0 بالشرر باالشتعال تتم بمكابس كمحركات اخرى ولوازم اجزاء

48042100 Unbleached sack kraft paper in rolls or sheets. KG- 2,998,428 13,012,185 0 صفائح أو لفات بشكل مبيض غير الكبيره األكياس لصنع كرافت ورق

84812000 Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions KG- 2,990,938 451,600 0 ً تعمل التي الحركة نقل ألجهزة صمامات المضغوط بالهواء أو بالزيت هيدروليكيا

68109100 Prefabricated structural components for building or civil 

engineering of cement or concrete or articial stone

KG- 2,984,742 57,663,316 0  من أو الخرسانة أو األسمنت من المدنية الهندسة او للبناء الصنع مسبقة إنشائية عناصر

صناعي حجر

61083100 Nightwear and pajamas for women or girls, knitted or crocheted 

of cotton

KG-NUMBER 2,982,723 587,071 1,545,325 قطن من كروشية أو مصنرة والبنات للنساء وبيجامات نوم قمصان

33059030 Hair dyeing preparations KG- 2,979,774 516,237 0 الشعر صبغ محضرات

62044400 Dresses for women or girls of artificial fibers KG-NUMBER 2,968,073 122,030 315,128 إصطناعية ألياف من والبنات للنساء فساتين

34022022 Fluid washing preparations ,put up for retail sale. KG- 2,958,605 5,581,440 0 . بالتجزئة للبيع مهيأه مائعه غسيل محضرات

20091900 Other orange juice. KG- 2,953,383 5,430,972 0 آخر برتقال عصير
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84839000 Toothed wheels,and other parts for chain sprockets and 

transmission presented separately.

KG- 2,933,749 285,615 0 حدة علي المقدمة الحركة نقل لعناصر آخرى واجزاء مسننة  بسيطة عجالت

84179000 Parts for industrial and laboratory furnaces. KG- 2,932,579 2,718,640 0 والمختبرات الصناعة فران ال اجزاء

2044100 Carcasses and half-carcasses of sheep ,frozen. KG- 2,927,328 2,340,515 0 مجمدة الضأن فصيلة من ذبائح وأنصاف كامله ذبائح

85446030 Lines for telegraph & telephone 10 pairs or more KG- 2,923,078 2,068,479 0 فولت1000 من أكثر جهد أكثر أو أزواج عشرة على تحتوي والهاتف البــرق كابـالت

25201010 Gupsum KG- 2,919,496 312,058,647 0 جبس

85164000 Electric smoothing irons KG-NUMBER 2,915,025 766,141 373,275 كهربائية مكاوي

29094300 Monobutyl ethers of Ethylene glycol or of diethylene glycol KG- 2,907,472 3,583,719 0 جاليكول إيثيلين ثاني أو جاليكول أثيلين من البوتيل أُحادية أثيرات

61071100 Panties and short panties for men or boys, knitted or crocheted of 

cotton

KG-NUMBER 2,907,308 645,880 1,058,480 قطن من مصنرة والصبية للرجال قصيرة أو طويلة داخلية سراويل

29369000 Provitamines and vitamins , including natural concentrates 

,intermixtures of the foregoing and dervatives.

KG- 2,904,010 376,512 0 ومشتقاتها بينها فيما المخلوطة الطبيعية المركزات ذلك في بما  وفيتامينات بروفينامينات

94016900 Other seats with wooden frames. KG-NUMBER 2,897,119 1,490,952 200,758 خشب بهياكل أخرى مقاعد

90271000 Gas or smoke analysis apparatus KG-NUMBER 2,893,836 38,717 22,681 الدخان أو الغازات تحليل أجهزة

8102000 Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, fresh. KG- 2,878,763 1,014,023 0 طازج عادى وتوت العليق توت

94049090 Other artilcals of beding . KG- 2,875,412 952,730 0 أخرى أسرة أصناف

84282000 Pneumatic elevators and conveyors KG-NUMBER 2,874,853 1,668,485 1,075 المضغوط بالهواء وناقلة رافعة أجهزة

7095910 Truffles,fresh or chilled. KG- 2,872,937 1,617,505 0 مبردة أو طازجة  كمأ

17041000 Chewing gum, whether or not sugar-coated KG- 2,871,203 1,638,050 0 بالسكر مكسو كان وإن (علك) المضغ لبان

84295200 Machinery with a 360 degress revolving superstructure KG-NUMBER 2,858,855 2,222,358 9,109 درجة 360 دورانة مدى دوار علوي وهيكل آالت

39241039 Other tableware, kitchenware and household articles and hygienic 

or toilet articles, of plastics.

KG- 2,856,404 2,903,944 0 اخرى لدائن من  وأكواب وأطباق صحون

38140090 Other Organic composite solvents and thinners,and prepared 

paint or varnish removers not elsewhere specified

KG- 2,848,016 7,031,188 0 ا.م.غ الورنيش أو الدهان إزالة محضرات مركبة، عضوية ومخففات مذيبات

84304900 Boring or sinking machinery ,not self -propelled. KG-NUMBER 2,836,369 1,827,932 1,261 الدفع ذاتية غير االعماق وسير حفر آالت

90261000 Instruments and apparatus for measuring or checking the flow or 

level of liquids

KG-NUMBER 2,831,050 127,495 8,777 السوائل ارتفاع أو جريان فحص أو لمراقبة أو لقياس  وأدوات أجهزة

84118100 Other gas turbines of a power not exceeding 5,000 KW KG-NUMBER 2,825,603 12,005 5 KW واط كيلو 5000 قدرتها تتجاوز ال غازية  (توربينات) عنفات

87042310 Lorries,ready , diesel or semi-diesel ( g,v,w. exceeding 5 tonnes 

but not exceeding 20 tonnes).

KG-NUMBER 2,822,037 1,323,953 138 ( طن 20 من اكثر قائم وزن )  جاهزة  ديزل نصف او ديزل (لوري) الكبيرة الشاحنات

62046300 Trousers, pants, overalls and tight pants legs covering the knees 

and shorts of synthetic fibers

KG-NUMBER 2,817,459 279,845 748,032  بنطلونات و ( أوفرول) بها متصلة وحماالت بصدرية وبنطلونات عادية، بنطلونات

تركيبية ألياف من (شورت) قصيرة وبنطلونات الركب تغطي ضيقة بأرجل

64035910 Footwear of leather for male KG-PAIRS 2,810,571 201,858 248,429 والصبية للرجال  طبيعي جلد من أحذية

84229000 Parts for for machinery for filling , wrapping , labelling and 

aerating beverages.

KG- 2,809,405 142,125 0 للمشروبات الغازات واضافة الرقاع ولصق وتغليف التعبئة واجهزة آلالت أجزاء
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7061000 Carrots and turnips,fresh or chilled. KG- 2,805,475 17,112,127 0 مبرد أو طازج بقلي ولفت جزر

85219000 Other video recorders. KG-NUMBER 2,791,532 392,230 130,680 أخرى فبديو أجهزة

87163910 aefrigerator,public world ,etc, trailers (whether or not tipping) KG-NUMBER 2,768,510 3,097,274 407 قالبة صناديق كانت وإن العامة لالشغال نصفية مقطورات و مقطورات

84158190 Air conditiones incroporating arefrigerating unit and avalve for 

reversed of the cooling/heat cycle (reversible heat pupms).

KG-NUMBER 2,767,640 1,352,666 85,897 التبريد دورة لعكس وصمام تبريد وحدة متضمنة تكييف أجهزة

1061300 Camels and other camelids (Camelidae) KG-NUMBER 2,766,486 790,287 3,154 ( ابل ) حية  الجمال فصيلة من أخر وحيوانات جمال

85311000 Electrical sound or visual burglar or fire alarms and similar 

apparatus

KG-NUMBER 2,765,664 188,294 247,251 مماثلة وأجهزة الرؤية أو بالصوت الحريق أو السرقة ضد كهربائية تنبية أجهزة

22011020 Artificial mineral waters KG-LTR 2,764,651 107,488,214 107,313,664 اصطناعية معدنية مياه

61159500 Other women's socks knitted of cotton KG- 2,763,233 325,116 0 قطن من أخرىمصنرة نسائية جوارب

39021000 Polymers of Polypropylene KG- 2,763,159 6,656,002 0 بوليبروبيلين  بوليمرات

90189080 Surgery set consisting of gauze, coton, siccors, tongs, etc. KG-NUMBER 2,752,530 47,534 292,368 (الخ.....  مقص ، ملقط ، قطن ، شاش)  على تحتوي للجراحة (أطقم) مجموعات

28365000 Calcium carbonate KG- 2,750,960 83,435,614 0 الكالسيوم كربونات

49019930 School and collegiate books KG- 2,746,378 448,302 0 وجامعية مدرسية كتب

84072100 Outboard motors spark or rotary. KG-NUMBER 2,738,366 274,958 1,461 المائية للمراكب بالشرر فيها االشتعال يتم مكبسية ثابته غير خارجية محركات

70052900 Other float ,sheets,profiles glass whether or not having an 

absorbent ,reflecting or non-reflecting layer.

KG-M2 2,734,784 22,458,068 1,583,223  غير عاكسة غير أو عاكسة أو ماصه طبقة ذو كان وإن مصقول زجاج وصفائح ألواح

آخرى مسلح

84791090 Machinery for puplic works, building or the like n.e.s KG-NUMBER 2,723,870 327,179 644,461 أ. م.  غ المباني أو العامة لالشغال واجهزة آالت

16029010 Food preparation containing more than 20% by weight of meat 

(ready-made meals)

KG- 2,719,329 1,829,500 0 (جاهزه وجبات) اللحم من وزنا% 20 من أكثر على المحتوية الغذائية المحضرات

15091000 Virgin olive oil KG- 2,715,491 2,411,349 0 (بكر زيت) األولى العصرة زيتون زيت

61044300 Dresses for women and girls' knitted or crocheted of synthetic 

fibers

KG-NUMBER 2,715,482 155,193 412,422 تركيبية ألياف من كروشية أو مصنرة والبنات للنساء فساتين

96032100 Tooth brushes, including dental-plate brushes KG-NUMBER 2,710,460 256,917 1,501,648 األسنان أطقم فراجين فيها بما ، األسنان فراجين

84241000 Fire extinguishers, whether or not charged KG-NUMBER 2,707,353 1,726,588 253,600 معبأة كانت وإن ، الحرائق أطفاء وأجهزة آالت

85167990 Other electro-thermic appliances KG-NUMBER 2,707,020 864,330 296,326 أخرى كهربائية حرارية أجهزة

39093000 Other amino-resins KG- 2,662,736 4,660,436 0 أُخر أمينية راتنجات

7099920 Okra KG- 2,660,209 3,651,266 0 مبردة أو طازجة باميا

4029910 Milk concentrated containing sugar or other sweeting matter. KG- 2,653,784 2,572,047 0 أخرى تحليه مواد أو سكر على يحتوي مركز  ( حليب) لبن

44182000 Doors and their frames and thresholds of wood. KG- 2,652,915 4,052,527 0 . خشب من وعتباتها وأطرها أبواب

19054090 Toasted bread and similar products. KG- 2,651,656 2,874,435 0 مماثلة ومنتجات المشرح فيه بما آخر محمص خبز

49019990 Printed books, ,brochures ,leallets and other similar printed matter KG- 2,651,076 537,548 0 آخرى مماثله ومطبوعات وكتيبات كتب

87089100 Radiators KG- 2,645,788 1,005,683 0 ( رادياتورات) بالماء حرارة مبردات
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15079000 Soya-beans oil ,whether or not refind ,but not chemically modified. KG- 2,641,760 6,634,905 0 كيماويا معدل غير ولكن مكررا كان وإن الصويا فول زيت

57032000 Carpets and floor coverings of nylon or Other polyamides KG-M2 2,641,468 1,744,097 793,558  كانت أوباروإن ذات أخر أميدات بولي من أو نايلون من أخر ارضيات وأغطية سجاد

جاهزة

84224000 Other packing or wrapping machinery (including heat-shrink 

wrapping machinery)

KG-NUMBER 2,629,120 210,746 31,207 للدائن الحراري باالنكماش التغليف فيها بما البضائع وتغليف لتعبئة وأجهزة آالت

16010020 Other sausages and similar products of bovine animals KG- 2,627,227 1,903,161 0  فصيلة من أوأطراف أحشاء من أو لحوم من مماثلة ومنتجات (رفيع أو غليظ) سجق

األبقار

34011170 Paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated or covered 

with Soap or detergent,whether or not Perfumed

KG- 2,624,671 916,854 0  مطهرة بمادة او بالصابون مغطاة او مشربة ، منسوجة غير ونسج  ولباد وحشو  ورق

معطرة كانت وإن ،

84158290 Air conditioners incorporating a refrigerating unit. KG-NUMBER 2,605,537 1,078,451 18,546 تبريد وحدة متضمنة تكييف أجهزة

20057000 Olives prepared or preserved otherwise vimgar , not frozen. KG- 2,598,913 5,266,995 0 مجمد وغير الخل بغير محفوظ أو محضر زيتون

39261000 Office or school supplies of plastics. KG- 2,588,711 1,733,242 0 لدائن من مدرسية أو مكتبية أدوات

87089300 Clutches and parts thereof KG- 2,576,947 430,198 0 وأجزاؤها (كلتشات) معشقات

62046900 Trousers, pants, overalls and tight pants legs covering the knees 

and shorts of other textile materials

KG-NUMBER 2,573,660 269,799 593,339  بنطلونات و ( أوفرول) بها متصلة وحماالت بصدرية وبنطلونات عادية، بنطلونات

أُخر نسجية مواد من (شورت) قصيرة وبنطلونات الركب تغطي ضيقة بأرجل

4049000 Products consisting of natural milk constituents,whether or not 

sweeted ,not elsewhere classified

KG- 2,567,607 6,204,575 0 آخر مكان في مذكورة غير محاله كانت وإن طبيعية حليب عناصر من مكونه منتجات

39232190 Other of polymers of ethylene articles for the conveyance or 

packing of goods, of plusties; stoppers, lids, caps and other 

closures, of plastics.

KG- 2,556,714 2,671,912 0 اإليثيلين بوليمرات من (المخاريط ذلك في بما) اخرى وحقائب أكياس

44072690 Other wood of white wood (lauan , meranti, seraya, alan) and 

yellow meranti sawn or chipped lenghtwise, sliced or peeled of a 

thickness exceeding 6 mm.

KG-M3 2,549,297 16,390,928 2,359,748  اصفر وميرانتي ( االن ، سيريا ، ميرانتي ، لوان ) األبيض الخشب من آخر خشب

 6 عن سمكه يزيد الدائرى التقشير بطريقة مقطعا أو مشرحا أو طوليا مقطع أو منشورا

. مم

32151900 Other colour printing ink ( concentrated or solid). KG- 2,540,400 1,505,072 0 ( جامد بشكل أو مركزه ) آخر ملون طباعة حبر

7093000 Aubergines (egg-plants), fresh or chilled. KG- 2,531,013 13,385,588 0 مبردة أو طازجة باذنجان

39172300 Tubes,pipes and hoses ,rigid of polymers of vinyl chloride KG- 2,524,656 3,417,929 0 الفينيل كلوريد بوليمرات من  صلبة وخراطيم ومواسير انابيب

64035110 Footwear of leather covering the ankle for male KG-PAIRS 2,518,257 771,126 798,916 والصبية للرجال الكاحل تغطى طبيعي جلد من أحذية

85176990 Other devices to send or receive audio or other data, including 

devices to connect to the wired or wireless networks (such as 

networks of the local area or wide area), except for transmitters 

and receivers of heading 8443,8525,8528

KG-NUMBER 2,513,070 31,759 178,030  في لالتصال أجهزة فيها بما األخر، البيانات أو الصوت استقبال أو إلرسال اخر أجهزة

 عدا ،(الواسعة المنطقة أو المحلية المنطقة كشبكات ) الالسلكية أو السلكية الشبكات

8443،8525،8528 البند في الداخلة واالستقبال اآلرسال أجهزة

35069100 Adhesives based on polymers of headings 39.01 to 39.13 or on 

rubber.

KG- 2,509,902 2,961,998 0   أو  39.01 الي    39.13    من  البند في الداخلة البولميرات أساسها الصقة مواد

. المطاط

35069900 Prepared adhesives ,not elsewhere specified. KG- 2,508,755 16,113,070 0 أ.  م.  غ محضرة الصقة مواد

90275000 Other instruments and apparatus using optieal radiations (UV, 

visible, IR)

KG-NUMBER 2,506,215 33,635 10,785  تحت أو المرئية أو البنفسجية فوق) البصرية اإلشعاعات تستخدم أخر وأدوات أجهزة

(الحمراء
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73110090 Containers For other gases compressed or liqefied of iron or steel . KG- 2,500,999 2,327,545 0 الغازات من لغيرها  الصلب أو الحديد من المسيل أو المضغوط الغاز أوعيه

40169990 Other articles of other than hard rubber and non-cellular rubber. KG- 2,489,786 619,022 0 خلوي وغير مقسى غير مطاط من آخرى مصنوعات

84186940 Refrigerating or freezing rooms over 900 L KG- 2,489,760 858,555 0 لتر 900 سعتها تتجاوز تجميد أو تبريد غرف

84136000 Other rotary positive displacement pumps KG-NUMBER 2,483,822 360,756 51,580 (دافعة ماصة أو-  ماصة) أخر دوارة موجبة إزاحة مضخات

39019000 Other polymers of ethylene in primary forms. KG- 2,482,844 4,855,616 0 األوليه بأشكالها األخرى االثيلين بوليمرات

68022300 Monumental or building stone , simply cut or swan of granite KG- 2,481,013 26,555,482 0 جرانيت من  بسيطة بصورة منشورة أو مقطعة وبناء ونصب أحجار

84144000 Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing KG-NUMBER 2,471,465 866,707 4,192 للقطر وقابلة بدواليب هياكل على مركبة هواء مضاغط

73063000 Tubes and pipes , welded of circular cross-section, of iron or Non-

alloy steel open seam ,rited or similary closed.

KG- 2,467,281 7,770,539 0  غير من صلب أو حديد من دائري، عرضي مقطع ذات ملحومة وأنابيب مواسير

مماثلة بطريقة المغلفة أو الحواف المضمومة أو المبرشمة الخالئط

39039000 Other polymers of styrene in primary forms . KG- 2,457,566 5,568,385 0 األوليه بأشكالها اآلخرى الستيرين بوليمرات

73071900 other cast fittings of iron or steel KG- 2,451,948 2,636,752 0 آخري مصبوبه أنابيب أو مواسير لوازم

7049000 Edible brassicas vegetable ,frsh oe chilled. KG- 2,444,719 2,208,250 0 مبردة أو طازجة براسيكا جنس من لالكل صالحة خضر

85392200 Filaments lamps of a power not exceeding 200 W and for a voltage 

exceeding 100 V

KG-NUMBER 2,435,522 449,652 10,616,198  100 عن يزيد (توتر) وبجهد واط 200 عن تزيد ال بقدرة الشعيرات، بتوهج لمبات

فولت

4062000 Grated or powdered cheese, of all kinds KG- 2,432,966 1,746,656 0 األنواع جميع من مسحوق بشكل أو مبشورة أجبان

84145100 Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans, with a 

selfcontained electric motor of an output not exceeding 125 W

KG-NUMBER 2,431,636 1,533,802 487,390  ال مندمج كهربائي محرك ذات ، سقوف أو نوافذ أو جدران أو أرض أو طاولة مراوح

W واط 125 قدرته تتجاوز

85111000 Sparking plugs KG-NUMBER 2,425,317 276,153 2,373,821 االحتراق شمعات

38249092 Starting fluid for petrol engines KG- 2,413,005 2,790,974 0 النفط بمحركات التشغيل بدء سوائل

1022900 Other live bovine animals. KG-NUMBER 2,392,660 1,333,863 2,473 أخري حية ابفار

76152000 Sanitary ware and parts thereof of aluminum. KG- 2,391,523 1,187,276 0 ألومنيوم من وأجزاؤها صحية أدوات

12141000 Lucerne powder and pellets KG- 2,379,618 20,180,699 0 (فصه) برسيم ومكتالت مسحوق

83024990 Other mountings , fittings and similar articles of base metal. KG- 2,379,359 847,257 0 عادية معادن من مماثلة آخرى واصناف ولوازم تركيبات

8109090 Other fresh fruits , not elsewhere classified. KG- 2,379,317 1,478,657 0 أ.  م.  غ طازجة اخرى فواكه

49111010 Printed matter for publicity and advertisiement KG- 2,378,328 856,802 0 واإلعالن للدعاية مطبوعات

76169990 Other articles of aluminum , not elsewhere classified. KG- 2,370,887 1,134,780 0 أ.م.غ ألومنيوم من آخرى مصنوعات

8044000 Avocados fresh or dried. KG- 2,370,390 2,136,490 0 مجفف أو طازج (أمريكي كمثرى) أفوكادو

8094000 Plums and sloes,fresh. KG- 2,369,424 4,675,963 0 طازج وقراصية دومستكا برونس نوع من خوخ أو برقوق

84729080 ATM machines KG-NUMBER 2,369,099 190,899 697 (ATM) اآللي الصرف أجهزة

85043100 Eelectrical transforms Having a power handling capacity not 

exceeding 1 KVA

KG-NUMBER 2,368,777 392,679 424,018 (KVA) 1 عن  قدرتها تزيد ال كهربائية محوالت

61044200 Dresses for women and girls' knitted or crocheted of cotton KG-NUMBER 2,368,186 175,890 555,377 قطن من كروشية أو مصنرة والبنات للنساء فساتين

61082100 Short panties and panties for women or girls, knitted or crocheted 

of cotton

KG-NUMBER 2,366,810 370,209 1,323,392   كروشيه أو مصنرات من البنات، أو للنساء داخلية وسراويل قصيرة داخلية سـراويل

قطن من
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68029110 Articles such as steps,cornices pediments,balustrades,corbels and 

supports ,door or window frams and lintels thresholds; 

mantelpieces ; window sills ; door steps; to mbstones;boundary 

stones and milestones,bollards;panoramic indicators and the like 

of marble , travertine and alabaster

KG- 2,358,578 7,818,203 0  الحدود أحجار ، عتبات ، األسوار أو والدرابزينات للشبابيك أفاريز ، طنف ، درجات

ومرمر وترافرتين رخام من يماثلها وما المسافات أو

39031100 polymers of polystyrene ,expansible ,in primary forms. KG- 2,348,098 4,798,490 0 االوليه بأشكالها للتمدد قابلة  بوليسترين بوليمرات

73145000 Expanded metal of iron or steel. KG- 2,341,590 4,623,824 0 صلب أو حديد من بالتمديد شبكية ألواح

4039010 Butter milk (Labnah) KG- 2,341,138 2,000,796 0 "مصفى لبن" لبنة

84818040 Float operated valves KG- 2,335,077 497,573 0 العوامات ذات الصمامات

9012100 Coffee roasted ,not decaffeinated KG- 2,333,422 581,095 0 (الكافيين) منه منزوع غير محمص بن

85451100 Electrodes of a kind used for furnaces KG- 2,328,514 2,440,105 0 األفران في المستعملة األنواع من فحم أقطاب

7032000 Garlic,fresh or chilled. KG- 2,323,556 9,475,236 0 مبرد أو طازج ثوم

84284000 Escalators and moving walkways KG-NUMBER 2,319,491 1,671,947 482 متحركة وممرات آلية ساللم

85235200 Smart cards KG-NUMBER 2,318,434 82,830 7,726,508 ذكية بطاقات

44129900 Plywood ,veneered panels and simslar laminated wood n.e.s KG- 2,316,434 8,295,913 0  منضد وخشب (خشبية بقشرة مكسو)" ملبس" مصفح وخشب" ابلكاج" متعاكس خشب

ا.م.غ مماثل

71131100 Articles of jewellery and parts Of silver, whether or not plated or 

clad with other precious metal

KG- 2,308,752 2,268 0  معادن من بقشرة ملبسة أو مكسوة كانت وإن ، فضة من  وأجزاؤها مجوهرات حلي

أخر ثمينة

82121010 Safety razors and their rase metal parts and blads KG-NUMBER 2,306,439 238,704 1,035,090 وشفراتها المعدنية المنفصلة وقطعها المأمونة الحالقة أدوت

39095000 Polyurethanes KG- 2,304,180 2,593,043 0 يوريثانات بولي

90229000 Parts and accessories of heading in 90.22 including Parts and 

accessories

KG- 2,297,828 25,106 0 اللوازم و األجزاء فيها بما 90.22 البند ولوازم أجزاء

33059010 Hair Oil KG- 2,283,592 1,096,348 0 الشعر زيوت

85235100 Pregnant semiconductor devices for permanent storage of solid 

sound or other phenomena, and that was registered

KG-NUMBER 2,282,434 47,038 719,080  وإن األخري والظواهر للصوت مستديمة صلبة تخزين ألجهزة موصلة شبه حوامل

مسجلة كانت

85182200 Multiple loudspeakers, mounted in the same enclosure KG-NUMBER 2,279,754 316,926 123,359 الهيكل نفس في مركبة ، متعددة صوت مكبرات

87079034 Bodies for lorries KG-NUMBER 2,275,439 2,134,622 8,066 (لوري) الكبيرة للشاحنات أبدان

85073000 Nickel-cadmium electric accumulators. KG-NUMBER 2,274,301 623,365 40,706 كادميوم-  بالنيكل كهربائية مدخرات

39259000 Other builders' ware of plastics. KG- 2,273,948 2,523,917 0 لدائن من األخرى البناء أدوات

18062090 Chocolate and other food preparations containing cocoa weight 

exceeding 2 kg.

KG- 2,271,742 1,568,464 0 كجم 2 يتجاوز وزنها كاكاو علي تحتوى أخرى غذائية ومحضرات شوكالته

39172200 Tubes,pipes and hoses ,rigid of polymers of Propylene KG- 2,271,401 2,298,501 0 البروبلين بوليمرات من  صلبة وخراطيم ومواسير انابيب

48041900 Other Kraftliner ,in rolls or sheets. KG- 2,267,575 8,154,678 0 صفائح أو لفات بشكل آخر (الينر كرافت) مقوى وورق ورق

84806000 Moulds for mineral materials not elsewhere classified. KG- 2,264,417 1,966,235 0 أ.م.غ المعدنية المواد قوالب

85183090 Headphones and earphones another, but united in radio 

concentric, and groups of microphone  and one or more of the 

other speakers

KG-NUMBER 2,264,127 368,500 2,136,826  ومجموعات بمذياعات، متحدة كانـــت وإن ، اخري أذن سماعات و رأس سماعات

;: الصوت مكبرات من أكثر أو واحد (ميكروفون) مذياع من مكونة
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84841000 Gaskets and similar joints of metal shecting combined with other 

material or of two or more layers of metal

KG- 2,260,926 253,604 0  اكثر أو طبقتين من مؤلفة أو أخرى بمادة متحدة معدنية ألواح من يماثلها وما فواصل

معدن من

44184000 Shuttering for concrete constructional work of wood KG- 2,257,194 5,019,050 0 المصبوبه الخرسانة لدعم مؤقته خشبية هياكل

20059997 Grape leaves prepared or preserved other than vingar ,not frozen. KG- 2,253,183 2,006,874 0 مجمدة غير الخليك، حمض أو الخل بغير محفوظة أو محضرة العنب ورق

62069000 Sweatshirts, Shirts and T-shirts for women's or girls of other textile 

materials

KG-NUMBER 2,252,717 305,744 875,449 أخر نسجية مواد من البنات أو للنساء قمصان أو بلوزات

74091100 Refined copper plates,sheets and strips In coils over 0.15 mm thick. KG- 2,251,926 1,018,312 0 مم 0.15 عن سمكها يزيد نقي نحاس من وأشرطة وصفائح ألواح من لفات

69079090 Unglazed mosaic cubes and the klie for hearth or wall tiles KG-M2 2,250,933 21,047,803 2,236,992 ملمعة غير الجدران تغطية او لالرضيات مماثلة واصناف فسيفساء مكعبات

29037100 Chlorodifluoromethane KG- 2,244,641 3,245,140 0 فلوروميثان كلورو ثاني

48201000 Registers, account books, Note books, order books, receipt books, 

Letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles

KG- 2,244,090 2,601,332 0  ودفاتر اإليصاالت ودفاتر الطلبات ودفاتر الجيب ودفاتر المحاسبة وسجالت سجالت

مماثلة وأصناف ومذكرات ومفكرات الرسائل ورق

16010090 Other Sausages and similar products of meat, meat offal or food 

preparations based on these products.

KG- 2,238,884 2,576,174 0  ومحضرات أوأطراف أحشاء من أو لحوم من مماثلة ومنتجات (رفيع أو غليظ) سجق

أخري وطيور حيونات من المنتجات هذه أساسها غذائية

95069900 Artcles and equipment for sport not elsewhere classified. KG-NUMBER 2,237,562 1,407,763 402,600  لعب وأحواض السباحة أحواض فيها بما) أ.م. غ االخرى للرياضة ومعدات أصناف

(األطفال

48194000 Other Sacks and bags of paper including cones KG- 2,237,532 1,666,802 0 مخاريط فيها بما ، أخر ورقيه أكياس

84189990 Other parts for refrigerating equipment. KG- 2,236,579 677,430 0 والتجميد التبريد الجهزة أخرى اجزاء

94037000 Furniture of plastics KG- 2,235,690 2,081,495 0 لدائن من أثاث

85081900 Other With self-contained electric motor Vacuum cleaners KG-NUMBER 2,231,586 669,019 115,860 بها مندمج كهربائي محرك ذات آخري كهربائية مكانس

90215000 Heartbeat organizations, with the exception of parts and supplies KG-NUMBER 2,231,415 555 1,172 واللوازم األجزاء باستثناء القلب، نبضات منظمات

61061000 Sweatshirts, Shirts and T-shirts for women or girls, knitted or 

crocheted of cotton

KG-NUMBER 2,229,397 155,335 757,456 قطن من  كروشية أو محضرة البنات أو للنساء قمصان أو بلوزات

84213100 Intake air filters for internal combustion engines KG-NUMBER 2,223,693 436,053 563,472  فيها االشتعال يتم التي الداخلي االحتراق لمحركات ، الداخل الهواء لتنقية مرشحات

الضغط أو بالشرار

23091000 Dog or cat food, put up for retail sale KG- 2,222,070 3,406,946 0 بالتجزئة للبيع مهيأة ، قطط أو كالب أغذية

39073000 Epoxide resins KG- 2,219,356 2,111,868 0 أيبوكسيدية راتنجات

54076900 Other fabrics of polyester filaments(54.04) KG- 2,218,426 771,281 0 ً% 85 على تحتوي ، أُخر منسوجة أقمشة  البوليسترغير شعيرات من  أكثر أو وزنا

54.04البند مواد من أُخر البنية معدلة

12149090 Fodder products whether or not in the form of pellets. KG- 2,216,526 22,919,691 0 أ.م.غ متكالت بشكل كانت وإن أخرى علفية منتجات

94049010 Quilets KG- 2,212,810 1,192,112 0 لحف

39172900 Tubes, pipes and hoses ,rigid of other plastics KG- 2,191,355 1,934,928 0 أُخر لدائن من  صلبة وخراطيم ومواسير انابيب

39232990 Other plastics articles for the conveyance or packing of goods, of 

plusties; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics.

KG- 2,186,722 2,470,113 0 أُخر لدائن من اخرى (المخاريط ذلك في بما) وحقائب أكياس
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18069020 Other sugar confectionary with cocoa KG- 2,183,259 749,535 0 اخرى كاكاو علي محتوية ( سكاكر-  حالوة) سكرية منتجات

42023200 Bags carned in the pocket or in the handbag with outer surface of 

plastic sheeting or of textile materials

KG- 2,174,738 155,193 0  أو لدائن صفائح من الخارجي سطحها يدوية حقائب في أو الجيب في تحمل حقائب

نسجية مواد

70099200 Framed glass mirrors. KG- 2,173,277 1,412,052 0 بأطر مرايا

85014000 Other electric AC motors, single-phase KG-NUMBER 2,170,949 760,687 322,529 الطور أحادية متناوب تيار ذات أخر كهربائية محركات

33074910 Preparations for perfuming or deodorizing rooms in evaporizing 

vessels

KG- 2,160,056 686,514 0 نافثة اوعية في األماكن روائح إزالة أو لتعطير محضرات

94035020 Wooden wardrobes KG-NUMBER 2,158,052 3,784,285 88,255 خشب من المالبس خزائن

39191000 Self adhesive plates,sheets,film,foil ,tape,strip and falt shapes of 

plastics In rolls of a width not exceeding 20 cm

KG- 2,157,131 1,781,585 0  ال لفات بشكل ذاتيا الصقة اللدائن من مسطحة وأشكال وأوراق وقدد وصفائح ألواح

سم 20 عرضها يتجاوز

76051100 Wire of aluminum , not alloyed of which the maximum cross-

sectional dimension exceeds 7 mm

KG- 2,154,360 3,177,238 0 مم 7 لها عرضي مقطع أكبر مقاس يتجاوز مخلوط غير ألومنيوم من أسالك

76061100 Rectangular lpates , sheets ,and strip of aluminium, not alloyed 

over 0.2 mm thick.

KG- 2,153,848 2,543,799 0  غير الومنيوم من مم 0.2 عن سمكها يزيد مربعة أو مستطيلة وأشرطة وألواح صفائح

مخلوط

84741000 Sorting, screening, separating or washing machines for solid 

mineral substances.

KG-NUMBER 2,151,462 561,018 472 الصلبة المعدنية المواد غسل أو فصل أو غربلة أو فرز وأجهزة آالت

83111000 Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding KG- 2,147,833 3,897,262 0 عادية معادن من ، الكهربائي القوسي للحام ، مكسوة كهربائي لحام أقطاب

84122900 Other hydraulic power engines and motors. KG-NUMBER 2,143,176 1,167,408 3,915 أخرى (ههيدروليكية) السوائل بقوة تعمل محركة واآلت محركات

7095100 Mushrooms of the genus agaricus ,fresh or chilled. KG- 2,131,510 948,584 0 مبردة أو طازجة اجاريكوس جنس من فطر

48030090 Other toilet paper ,cellulose wadding and webs of cellulose fibres 

,whether or not creped ,crinkled ,embossed, perforated,surface-

coloured, surface-decorsted or printed ,in rolls or sheets.

KG- 2,130,981 4,914,715 0  أو مجعدة كانت وإن سيليلوزية الياف من وطبقات  السيليلوز حشو آخر تواليت ورق

 أو لفات بشكل مطبوعة أو السطح مزخرفة أو السطح ملونة أو مثقبة أو مبصومة مثنيه

صفائح

85287190 Other not desingned to incorporate a video display or screen, 

Monitors and projectors, not incorporating television reception 

apparatus;reception apparatus for television, whether or not 

incorporating radiobroadcast receivers or sound or video 

recording o

KG-NUMBER 2,117,680 318,783 312,904 ً كانت وإن أخري (تلفزيون) المصورة لإلذاعة استقبال أجهزة  استقبال جهاز بها مندمجا

الصورة أو الصوت إذاعة أو تسجيل جهاز أو (راديو) لإلذاعة

62019300 Suits, ski jackets, wind and for men or boys, of synthetic fibers or 

synthetic

KG-NUMBER 2,113,470 277,273 407,743  أو تركيبية ألياف من والصبية للرجال التزلج وسترات الرياح من واقية سترات

أصطناعية

4090000 Natural honey. KG- 2,102,489 1,325,006 0 طبيعي عسل

85022000 Electric generating sets with spark-ignition internal combustion 

piston engines

KG-NUMBER 2,100,748 883,710 10,770 بالشرر فيها االشتعال يتم مكبس ذات بمحركات كهرباء توليد مجموعات

83014090 Padlocks and locks for other articles. KG- 2,081,227 659,469 0 االخرى لالصناف والمغاليق األقفال

84158320 Central air conditioners not incorporating a refrigerating unit. KG-NUMBER 2,080,077 906,623 213,990 تبريد وحدة متضمنة غير مركزية تكييف أجهزة

90301000 Instruments and apparatus for measuring or detecting ionising 

radiations

KG-NUMBER 2,077,852 32,033 3,396 المؤينة اإلشعاعات وكشف لقياس وأدوات أجهزة
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94038900 Other furniture of other materials n.e.s KG- 2,071,403 1,336,800 0 ا. م. غ.  أُخري مواد من أثاث

94042110 Spring mattresses of cellular rubber or plastucs. KG-NUMBER 2,069,235 2,408,074 164,161 خلوية لدائن أو مطاط بنوابض مراتب

64034000 Other footwear with outer soles of rubber or plastics , leather or 

composition leather and uppers of leather, incorporating a 

protective metal toe-cap

KG-PAIRS 2,069,071 739,015 548,971  جلد من ووجوه مجدد أو طبيعي جلد أو لدائن أو مطاط من خارجية بنعال أخر أحذية

معدنية واقية مقدمتها في تتضمن  طبيعي

7041000 Cauliflowers and headed broccoli,fresh or chilled. KG- 2,057,718 8,495,430 0 مبرد أو طازج بروكولي ورؤوس قرنبيط

90303300 Latest equipment and instruments, for measuring or checking 

voltage or current, resistance or power, without a recording device

KG-NUMBER 2,055,856 342,713 130,482  الكهربائية القدرة أو المقاومة أو  التيار أو الجهد فحص أو لقياس أُخر، وأدوات أجهزة

تسجيل أداة  بدون

7132000 Chickpeas (garbanzos) or shelled dried, skinned or split. KG- 2,044,985 8,168,498 0 مكسر أو  مفصص  كان وان مقشر يابس حمص

89039910 Motor boots from fibar glass other than outboard KG-NUMBER 2,041,799 511,617 970 ثابتة غير خارجية محركات ذات (جالس فايبر) زجاجية ألياف من قوارب

82055990 Other hand tools including glaziers'diamonds. KG- 2,039,035 786,460 0 للزجاج ماسية قواطع فيها بما أخرى يدوية عدد

85361000 Fuses for a voltage not exceeding 1000 volts. KG- 2,033,539 162,795 0 (v)1000 من أقل لجهد منصهرات

54077200 Dyed fabrics of other synthetic filaments (54.04) KG- 2,030,011 1,380,529 0 ً% 85 على تحتوي مصبوغة أُخر منسوجة أقمشة  التركيبية الشعيرات من أكثر أو وزنا

54.04البند مواد من أخر

87084000 Gear boxes KG- 2,029,718 274,321 0 (بوكس جير) السرعة تغيير علب

38245000 Non-refractory mortars and concretes KG- 2,006,256 19,960,611 0 للحرارة متحملين غير ، وخرسانة مالط

42021120 Briefcases with outer surface of leather, of composition leather or 

of patent leather.

KG-NUMBER 2,005,218 39,507 112,018 ملمع جلد أو مجدد جلد من أو طبيعي جلد من الخارجي سطحها (كيس بريف) يد حقائب

69120000 Ceramic tableware, kitchenware and other articles . KG- 2,004,357 1,160,092 0  بالنظافة للعناية وأصناف ، أخر منزلية وأدوات ، المطبخ أو للمائدة وأدوات أواني

الصيني أو البورسيلين عدا أخر خزفية مواد من ، للتواليت أو الشخصية

30023000 Vaccines for veterinary medicine KG- 2,003,680 67,446 0 البيطري للطب لقاحات

84109000 Parts for hydraulic turbines and water wheels including regulators KG- 2,003,110 28,176 0 المنظمات فيها بما الماء بقوة تعمل توربينات ، أجزاء

73062100 Pipe lining, pipe of a kind used in drilling for oil extraction (oil) or 

gas, welded, of rust-resistant steel

KG- 1,992,363 19,506,790 0  أو (البترول) الزيت الستخراج الحفر في المستعملة األنواع من وأنابيب تبطين مواسير

للصدأ مقاوم صلب من ملحومة، الغاز

73045900 Other circular tubes and pipes of seamless alloy steel. KG- 1,991,067 2,261,745 0 فوالذيه خالئط من ملحومه غير دائري عرضي مقطع ذات وأنابيب مواسير

34021300 Organic surface-active agents non-ionic,whether or not put up for 

retail sale.

KG- 1,989,703 1,437,636 0 . بالتجزئة للبيع مهيأة كانت وإن أنيونية غير عضوية سطح غواسل

62045300 Casual Skirts and Pants Skirts are for women or girls of synthetic 

fibers

KG-NUMBER 1,985,960 115,400 324,388 تركيبية ألياف من والبنات للنساء بنطلونات بشكل أو عادية تنانير

73011000 Sheet piling of iron and steel. KG- 1,985,191 8,258,443 0 صلب أو حديد من عريضة دعامات

73061100 Pipes of a kind used in the transmission lines, oil (petroleum), gas 

welded steel rust-resistant

KG- 1,982,662 1,481,427 0  من ملحومة  والغاز (البترول) الزيت نقل خطوط في المستعملة األنواع من أنابيب

للصدأ مقاوم صلب

8091000 Apricots ,fresh. KG- 1,982,616 3,332,813 0 طازج مشمش

96081000 Ball point pens KG-NUMBER 1,982,525 374,388 4,424,375 جاف حبر أقالم

72021100 Ferro-manganese more than 2% carbon. KG- 1,978,768 7,161,014 0 الكربون من وزنا 2% من أكثر على محتوية منجنيز- حديد خالئط

94031010 Office desks of metal. KG- 1,978,721 1,592,919 0 معدن من (مكاتب) طاوالت
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73269060 Iron or steel fittings for Electric wiring 

(eg,stays,clips,brackets),suspension or connecting devices for 

insulator chains

KG- 1,977,012 1,272,389 0  والمشابك والمساند والكابالت األسالك مجاري مثل) الكهربائية الخطوط لوازم

العازالت سالسل وتثبيت تعليق وتركيبات (والحوامل

39204300 Other plates ,sheets,film ,foil and strip of polymers of vinyl 

chloride containing by weight not less than 6% of plasticisers

KG- 1,963,773 2,919,984 0  علي محتوية الفينيل كلوريد بوليمرات من آخرى وقدد وشرائط ولفات وصفائح ألواح

ً% 6 عن مااليقل الملدنات من وزنا

44123200 Plywood with at least one outer ply of non-coniferous wood each 

ply not exceeding 6 mm thickness

KG-M3 1,960,321 8,176,041 247,234  يزيد الصنوبريةال غير األخشاب من األقل على واحدة خارجية طبقة ذو متعاكس خشب

مم 6 عن منها الواحدة الطبقة سمك

84269100 Derricks and the like designed for mounting on road vehicles KG-NUMBER 1,957,442 792,057 757 الطرق على تسير مركبات على للتركيب مصممة  بأذرع رفع واجهزة االت

84261200 Mobile lifting frames on tyres and straddle carriers KG-NUMBER 1,948,038 1,866,213 201 "إطارات على" متحركة للتنضيد رافعة وحامالت وتنضيد رفع هياكل

8071910 Fresh melon KG- 1,946,400 7,640,908 0 طازج (وقاوون شمام) أصفر بطيخ

33029000 Mixtures of odoriferous substances of a kind used as raw 

materials in industry.

KG- 1,945,738 182,881 0 . الصناعة في اساسية كماده المستعملة األنواع من عطرية مواد مخاليط

2042200 Other cuts with bone in of sheep fresh or chilled. KG- 1,943,482 976,778 0 مبردة أو طازجة الضأن فصيلة لحوم من بعظمها أخرى قطع

39173900 Other tubes ,pipes and hoses of plastics. KG- 1,939,070 2,383,250 0 الدائن من أخر وخراطيم ومواسير انابيب

85061010 Dry cells(batteries)for the portable equipment,1.5 volt and over of 

manganese dioxide.

KG-NUMBER 1,936,901 791,525 6,504,753 وأكثر فولت 1,5 قوة المنجنيز اكسيد ثاني من للحمل القابلة لالجهزة جافة بطاريات

94033010 Office wooden desks . KG-NUMBER 1,934,667 2,219,067 89,470 خشب من (مكاتب) طاوالت

87087000 Road wheels and parts and accessories thereof KG- 1,932,214 877,808 0 ولوازمها وأجزاؤها (عجالت) دواليب

73066100 Pipes and tubes, welded cross-section with a square or rectangle 

of iron or steel Riveter or package edges or coated in a manner 

similar

KG- 1,932,058 10,199,951 0  صلب أو حديد من  مستطيل أو مربع عرضي مقطع ذات ملحومة وأنابيب مواسير

مماثلة بطريقة المغلفة أو الحواف المضمومة أو المبرشمة

90189060 Endoscopes KG-NUMBER 1,927,084 16,418 6,967 باطنية مناظير

39079900 Other polyestersin primary forms. KG- 1,926,104 2,839,238 0 األوليه بأشكالها أخر استرات بولي

84433990 Machinery and other equipment used by the printing plates or 

cylinders and other printing components of heading 8442

KG-NUMBER 1,925,225 267,921 47,834  عناصر من وغيرها االسطوانات أو األلواح بواسطة للطباعة تستخدم وأجهزة آالت

أخر طابعات ؛8442 البند في الداخلة الطباعة

87115000 Motorcycles with reciprocating internal combustion piston engine 

of a cylinder capacity exceeding 800 cc

KG-NUMBER 1,924,250 166,956 528  800 اسطواناتها سعة تتجاوز متناوبة مكابس ذات بمحركات مجهزة  نارية درجات

3 سم

84129000 Parts for other engines and motors for heading (8412) KG- 1,924,230 170,415 0 (8412) للبند محركة واآلت محركات اجزاء

94060019 Other buildings of plastics. KG- 1,916,256 6,008,987 0 لدائن من آخرى مباني

15121900 Sunflower-seed or safflower ,whether or not refind ,but not 

chemically modified.

KG- 1,898,732 3,382,730 0 كيماويا معدل وغير مكررا كان وإن وجزئياتها القرطم أو الشمس دوار بذور زيت

62082200 Nightwear and pajamas for women or girls from man-made fibers KG-NUMBER 1,896,428 631,678 1,200,087 إصطناعية أو تركيبية ألياف من البنات أو للنساء وبيجامات نوم قمصان

4069020 Solid or semi-solid cheese KG- 1,893,971 1,166,229 0 ( الباروميسان ، الجروير ، الجودا ، الشدر مثل ) التقسية متوسط أو قاسي جبن

83024200 Other mountings ,fittings and metal articles , suitable for furniture KG- 1,886,730 1,384,171 0 لألثاث يستعمل مما  معدنية واصناف ولوازم تركيبات

Kuwait CSB, Foreign Trade Statistics, 2015 33 2015 الخارجية التجارة إحصاءات لإلحصاء، المركزية اإلدارة



القياس وحدة بالدينار القيمة بالكيلو الوزن بالعدد الكمية

Unit Value in KD KG Quantity Number

 2015 عام خالل المستوردة السلع أهم

Imports by major commodities, 2015

Commodity 

HS
Description الوصف

64042000 Footwear with outer soles of leather or compositiun leather and 

textile materials.

KG-PAIRS 1,886,310 180,504 212,839 نسيجية ووجوه مجدد أو طبيعي جلد من خارجية بنعال أحذية

72123000 Flat rolled products of iron or steel, Otherwise Plated or coated 

with zinc of width less than 600 mm.

KG- 1,880,756 9,435,806 0  مغطاه أو مطلية  مم 600 من أقل بعرض صلب أو حديد من بالتجليخ مسطحة منتجات

أخرى بطرق بالزنك

24031100 Water pipe tobacco specified in Subheading Note 1 to this Chapter KG- 1,878,515 2,236,713 0 (التبغ علي محتوية الغير المنتجات عدا) (معسل) االرجيلة تبغ

57033010 Moquette carpets and Rugs KG-M2 1,877,383 2,500,431 1,926,956 جاهزة كانت وإن أوبار ذات أصطناعية أو تركيبية نسج من وموكيت وبسط سجاد

84263000 Portal or pedestal jib cranes KG-NUMBER 1,875,936 1,410,263 230 حديدي خط على متحركة بهياكل" كرين" روافع

33079090 Other perfumes ,cosmetic and toilet preparations not elsewhere 

specified.

KG- 1,875,165 392,232 0 . أ.  م.  غ تجميل أو تطريه ومحضرات أخرى عطور

94052000 Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps KG- 1,874,530 494,573 0  على ترتكز بأعمدة إنارة وأجهزة األسرة جوانب او المكاتب أو للطاوالت إنارة أجهزة

الداخلية لإلنارة االرض

89039200 Fiber-glass boats with mobile outward engines boats for pleasure 

or sports with fixed engines.

KG-NUMBER 1,865,991 304,941 52  للرياضة (الثابت غير الخارجي الـمـحرك ذات الـقـوارب) عـدا بمحركات، قوارب

والنزهه

73249000 Othe sanitary ware , including Parts of iron or steel. KG- 1,863,028 895,632 0 صلب أو حديد أو صب حديد من وأجزاؤها آخرى صحيه أدوات

73082000 Towers and lattice masts of iron or steel KG- 1,861,875 4,937,700 0 صلب أو حديد أو صب حديد من شبكية وصواري أبراج

94060039 Other buildings of iron. KG- 1,859,207 1,603,029 0 حديد من آخر مباني

64021900 Other sports footwear with outer soles and uppers of rubber or 

plastics.

KG-PAIRS 1,854,005 379,451 602,549 لدائن أو مطاط من ووجوه خارجية بنعال أخرى رياضية أحذية

84261100 Overhead travelling cranes on fixed support KG-NUMBER 1,851,289 2,339,852 434 ثابته قواعد على متحركة رافعة جسور

84799000 Parts for machines and mechanical appliances having functions, 

notelsewhere classfied.

KG- 1,847,836 131,680 0 أ. م.  غ بذاتها قائمة وظيفة ذات آلية واجهزة آالت أجزاء

76071190 Other aluminum foil , rolled put up for retail sale not exceeding 

0.2 mm , not backed , whethere or not printed.

KG- 1,847,199 2,275,053 0  مثبتة غير مم 0.2 عن سمكها يزيد ال بالتجزئة للبيع مهيأة غير ألومنيوم لفات أوراق

مطبوعة كانت وإن حامل على

62114300 Other sports clothing for women or girls from man-made fibers KG- 1,846,427 164,310 0 إصطناعية تركيبية ألياف من البنات أو للنساء للرياضة أخرى ألبسة

85015200 AC motors , multi-phase Of an output exceeding 750 W but not 

ezceeding 75 kW

KG-NUMBER 1,846,053 592,041 34,148  وال  واط 750 عن قدرتها تزيد األطوار متعدد متناوب تيار ذات كهربائية محركات

كيلوواط 75 تتجاوز

15131900 Coconut oil and its fractions ,whether or not refind ,but not 

chemically modefied.

KG- 1,845,713 3,632,686 0 كيماويا معدل وغير مكررا كان وإن وجزيئاتة الهند جوز زيت

20019014 Pickles ( assorted ) prepared or preserved by vingar or acetic acid. KG- 1,844,745 6,097,307 0 الخليك بحامض أو بالخل محفوظة او محضرة لألكل صالحة (طرشي) مشكلة  مخلالت

34011150 Disinfectant Soap KG- 1,842,274 2,349,569 0 مطهر صابون

90183190 Other syringes, with or without needles. KG-NUMBER 1,840,302 162,656 3,375,975 بدونها أو بأبر آخر حقن

4012090 Cream not concentrated nor containing added suger or other 

sweeting matter of a fat by weight ,not exceeding 1% but not 

exceeding 6%

KG- 1,839,598 3,851,689 0  دسم بنسبة آخر  تحلية مواد على او مضاف سكر على محتوية وال مركزة غير قشدة

وزنا% 6 واليتجاوز% 1 عن تزيد
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61083200 Nightwear and pajamas for women or girls, knitted or crocheted 

of synthetic fibers or synthetic

KG-NUMBER 1,839,328 420,043 806,178  أو تركيبية ألياف من  كروشية أو مصنرة والبنات للنساء وبيجامات نوم قمصان

إصطناعية

27011100 Coal ,Anthracite whether or not pulverised ,but not agglomerated. KG- 1,838,910 23,727,012 0 مكتل غير ولكن مسحوقا كان ولو انتراسيت  حجري فحم

84134000 Concrete pumps KG-NUMBER 1,837,875 574,609 1,159 خرسانة مضخات

68061000 Slag wool, rock wool and similar mineral wools KG- 1,836,735 3,312,873 0  فيما مخلوطة كانت وإن ، مماثلة معدنية وألياف صخرية وألياف المعادن خبث ألياف

أولفات صفائح أو كتل بشكل ، بينها

87163100 Trailers and semi-trailers tanker trailers and tanker semi-trailers KG-NUMBER 1,834,456 1,261,639 158 صهاريج نصفية ومقطورات مقطورات

22021090 Mineral waters and aerated waters flavoured or sweetened n.e.s. KG-LTR 1,834,406 4,145,233 2,376,969 أ.  م.  غ محاله او منكهه  غازية ومياه معدنية مياه

73089020 Large-scale shelving for assembly and permanent installation in 

shops,workshops and storehouses,etc. of iron or steel.

KG- 1,833,195 3,166,979 0  حديد من والمخازن والورش المحالت في الدائم والتركيب للتجميع معدة كبيرة أرفف

صلب أو حديد أو صب

84834000 Gears  other than toothed wheels, chain sprockets and other 

transmission elements presented separately, ball or roller screws, 

gear boxes and other speed changers, including torque converters

KG-NUMBER 1,832,136 212,696 147,591  نقل عناصر من وغيرها المسننة البسيطة العجالت عدا ، االحتكاك وعجالت تروس

  من وغيرها التروس علب ، دواليب أو كرات ذات براغي ، حده على المقدمة الحركة

الهيدروليكية التعشيقات ذات المغيرات فيها بما ، السرعة مغيرات

33073000 Perfumed bath salts and other bath preparations KG- 1,832,044 539,573 0 أخر استحمام ومحضرات معطرة حمام أمالح

61046300 Aobesdria trousers and overalls Trousers legs tight behind cover 

and shorts (shorts) for women and girls' knitted or crocheted of 

synthetic fibers

KG-NUMBER 1,828,536 249,713 529,415  الركب تغطي ضيقة بأرجل بنطلونات و أوفرول اوبصدرية عادية بنطلونات

تركيبية ألياف من  كروشيه أو مصنرة البنات و للنساء (شورت) قصيرة وبنطلونات

72193400 Flat cold-rolled products of stainless steel of width of 600 mm or 

more of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm

KG- 1,818,097 2,260,625 0  بسمك  فأكثر مم 600 للصدأ مقاوم صلب من البارد على بالتجليخ مسطحه منتجات

مم 1 تتجاوز وال أكثر أو مم 0,5

39181000 Floor covering of polymers of vinyl chloride ,whether or not self-

adhesive ,in rolls or in the form of tiles wall or celling covering of 

width not exceeding than 15 cm

KG- 1,813,093 2,296,272 0  و بالط أو ترابيع أو لفائف بشكل ذاتيا الصقة كانت وإن اللدائن من أرضيات أغطية

الفينيل كلوريد بوليمرات من سم 15 عن عرضها يقل ال  أسقف أو جدران أغطية

65050090 Other hats and other headgear, knitted or crocheted or made up 

from lace or other textile fabric in the piece (but not in strips), 

whether or not lined or trimmed.

KG- 1,812,915 166,699 0  مواد أو لباد من أو  مصنوعــة أو كروشيه أو مصنــرات من أُخر رأس وأغطية قبعات

مزينة أو مبطنة كانت وإن مادة أية من شعر شبيكات أُخر، نسيجية

94017990 Other seats with metal frames. KG-NUMBER 1,810,479 1,107,759 186,445 معدن من بهياكل اخرى مقاعد

95030020 Dolls KG- 1,806,597 740,731 0 متحركة او بعرباتها كانت وإن دمى

82071300 iterchangable hand tools for rock drilling or earth boring ,with 

working part of cermets

KG- 1,802,250 113,733 0  معدنية خالئط من عامل بجزء والصخور التربة وثقب لحفر للتبديل قابلة يدوية عدة

(سيرميت) خزفية
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4015090 Milk and cream  not concentrated nor containing added sugar or 

other sweetening matter by weight exceeding 10%

KG- 1,797,017 2,205,350 0  نسبة على تحتوى تحلية مواد على أو مضاف سكر على محتوية وال مركزة غير قشدة

ً%  10 عن تزيد وزنا

84243000 Steam or sand blasting machines and similar jet projecting 

machines

KG-NUMBER 1,794,915 371,160 30,778 مماثلة وأجهزة آالت ، الرمال قذف أو البخار نفث وأجهزة آالت

87043210 Dump cars with diesel or semi-diesel ( g.v.w. exceeding 5 tonnes). KG-NUMBER 1,789,928 2,027,103 349   الصهاريج والشاحنات القالب الصندوق ذات والشاحنات (لواري) الكبيرة الشاحنات

( طن 5 من أكثر قائم بوزن ) الجاهزة

28362000 Disodium carbonate KG- 1,781,673 21,763,934 0 الصوديوم ثنائي كربونات

69022000 Refractory bricks ,blocks ,tiles and similar refractory ceramic 

constructional goods,other than those of siliceaus fossil meal, 

Containing by weight more than 50 % of alumina (A12O3), of silica 

(SiO2) or of a mixture or compound of these products

KG- 1,781,274 10,375,260 0  من أكثر على محتوية للحرارة متحمله خزفية وقطع وبالط وترابيع كتل (طوب) آجر

50% ً  مركب أو خليط من أو SiO2 (السليس) السليكا من أو Al2O3 األلومينا من وزنا

السيليسية الحفريات من المنتجات عدا المنتجات تلك من

87032190 Other vehicles desinged for the transport of persons (station 

wagons - racing cars)

KG-NUMBER 1,777,677 265,301 103 (سباق-  استبشن سيارات) االشخاص لنقل مصممة أخرى سيارات

63079099 Other made up articles  including dress patterns KG- 1,775,476 607,199 0 أخر نسج من جاهزة أصناف

33074130 Inccnse odoreiferous preparations which operate by burning . KG- 1,774,455 193,501 0 (بخور ند) عيدان باالحتراق تعمل عطرة محضرات

90189020 Aesthetic appliances and instruments KG-NUMBER 1,761,937 24,280 8,966 للتخدير وأجهزة أدوات

48103200 Kraft paper and paperboard coated with kaolin or other inorganic 

substances ,other than that of a kind used for writing ,printing or 

other graphic purposes bleached uniformly throughout the mass 

and of which more than 95% by weight of the total fibre content 

consists of wood fibres obtained by a chemical process, and 

weighing more than 150 g/m2

KG- 1,756,323 6,237,054 0  المستعمل عدا آخرى عضوية غير بمواد أو بالكاولين مطلي كرافت مقوى وورق ورق

" جرافيك" والتصوير والخط الرسم فن أغراض من لغيرها أو الطباعة أو للكتابة

 بطريقة المتحصل الخشبية االلياف فيه تمثل والذي كتلته في موحدة بطريقة مبيض

ً% 95 عن تزيد بنسبة كيماوية  يتجاوز وبوزن األلياف لمجموع الكلي المحتوى من وزنا

2م/جم 150

90230000 Apparatus and models designed for demonstrational purposes (for 

example, in education or exhibitions) unsuitable for other uses.

KG- 1,753,817 162,606 0 ً مصمة ونماذج وأدوات أجهزة  غير ، (المعارض أو التعليم في مثال) للشرح خصيصا

. األخر لالستعماالت صالحة

61044400 Dresses for women and girls knitted or crocheted of artificial fibers KG-NUMBER 1,747,621 88,904 302,996 إصطناعية ألياف  من كروشية أو مصنرة والبنات للنساء فساتين

94054010 Lamps for exterior lighting (street lamps, porch and gate lamps, 

public gardens lamps . . etc.)

KG- 1,747,061 351,789 0  الحدائق مصابيح ، البوابات مصابيح ، الشوارع مصابيح) الخارجية لإلنارة مصابيح

(الخ. .   العامة

83021000 Hinges of metals. KG- 1,744,596 666,126 0 معادن من مفصالت

8092900 Other fresh cherries KG- 1,743,723 2,713,742 0 طازج أخر كرز

84849000 Other gaskets and similar joints of metal shecting combined with 

other material.

KG- 1,742,305 146,554 0 أخرى بمادة متحدة معدنية ألواح من يماثلها وما أخرى فواصل

94060024 Wooden buildings for residence or school KG- 1,742,144 3,718,370 0 خشب من للمدارس أو للسكن مباني
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64059000 Other footwear not n.e.s. KG-PAIRS 1,735,316 547,473 712,968 أ.  م.  غ أخر احذية

85235900 Other semiconductor carries for audio and other phenomena  not 

than those listed in chapter 37

KG-NUMBER 1,732,196 47,011 1,093,819  الداخلة عدا مسجلة كانت وان األخرى، الظواهر و للصوت اخرى موصلة شبه حوامل

37 الفصل في

62059000 Shirts for men or boys of other textile materials KG-NUMBER 1,727,041 586,104 1,272,187 أخر نسجية مواد من  الصبية أو للرجال قمصان

84198900 other machinery for heating materials. KG-NUMBER 1,725,506 369,710 3,490 البتروكيماويات اآلت فيها بما أخرى وأجهزة اآلت

39232110 Biodegradable KG- 1,721,434 531,283 0 للتحلل قابلة اإليثيلين بوليمرات من (المخاريط ذلك في بما) وحقائب أكياس

62141000 Shawls, scarves, neck rolls, handkerchiefs head (Hijab) of silk or 

silk waste

KG-NUMBER 1,720,079 36,260 143,148  فضالت من أو حرير من ( حجابات ) رأس مناديل ، عنق لفافات ، أوشحة ، شاالت

حرير

61062000 Sweatshirts, Shirts and T-shirts  for women or girls  knitted or 

crocheted of synthetic fibers or synthetic

KG-NUMBER 1,719,091 119,711 437,656  أو تركيبية ألياف من كروشية أو مصنرة البنات أو للنساء قمصان أو بلوزات

أصطناعية

84798200 Mixing, kneading, crushing, grinding, screening, sifting, 

homogenising, emulsifying or stirring machines n.e.s.

KG-NUMBER 1,711,963 284,735 4,694  أو تجانس او نخل أو غربلة أو سحق أو جرش أو عجن أو خلط وأجهزة آالت

أ.م.غ تحريك او استحالب

73064000 Tube and pipe welded of circular cross-section made of stainless 

steel with open seam,rivted or similary closed.

KG- 1,704,091 1,790,327 0  للصدأ مقاوم صلب من ، دائري عرضي مقطع ذات ملحومة  وأنابيب مواسير

ممائله بطريقه المغلقه أو الحواف المضمومه أو المبرشمه

72165000 Other angles, shapes and sections of iron or steel not further 

worked than hotrolled, hot-drawn or extruded

KG- 1,702,317 8,525,337 0  أو التجليخ من بأكثر مشغولة غير ، صلب أو حديد من وقطاعات خاصة وأشكال زوايا

آخرى بالحرارة البثق أو السحب

84672900 Hands tools with self-contained electric motor. KG-NUMBER 1,701,978 255,246 160,335 بها مندمج كهربائي بمحرك تعمل يدوية عدد

34022029 Other washing preparations put up for retail sale. KG- 1,699,230 2,212,330 0 . بالتجزئة للبيع مهيأة أخرى غسيل محضرات

44219099 Other articles made of wood. KG- 1,696,214 1,002,189 0 الخشب من مصنوعة اخر أصناف

87032212 Private vehicles of a cylinder capacity exceeding 1000 cc but not 

exceeding 1500 cc,the model of first year preceeding or of before 

clearing

KG-NUMBER 1,695,666 511,040 437   تتجاوز وال  3 سم1000 عن تزيد اسطواناتها  سعة ( خصوصي ) سياحية سيارات

أكثر أو التخليص سنة تسبق التي االولى السنة موديل 3 سم 1500

96170010 Thermos bottles used for tea or coffee KG- 1,694,368 800,679 0 القهوة او للشاي عادة يستعمل مما ترامس

90191000 Mechano-therapy appliances, massage apparatus and 

psychological aptitude-testing apparatus

KG- 1,692,591 439,770 0 النفسي للطب أجهزة ، تدليك أجهزة ، آلي عالج أجهزة

33043010 Nail polishers KG- 1,690,852 154,366 0 االظافر وطالء ملمعات

15179090 Edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils 

or fractions of diffrerent oils n.e.s.

KG- 1,682,593 3,656,131 0  من أو حيوانية أو نباتية زيوت أو شحوم أو دهون من غذائية محضرات أو مخاليط

أ.  م.  غ مختلفة زيوت أو شحوم أو دهون جزيئات

70133700 Other drink cups of another glass (except of ceramic-glass) KG- 1,679,521 2,405,106 0 (الزجاجي الخزف عدا)أخر زجاج من أخري شرب كؤوس

62043900 Jackets and vests for women and girls of other textile materials KG-NUMBER 1,679,364 143,987 292,081 أخر نسجية مواد من والبنات للنساء جاكيتات

73053100 Tubes and pipes used in drilling for oil or gas circular section of 

iron or steel .

KG- 1,678,119 3,409,517 0  ملحومة  صلب أو حديد من المقطع دائريه الغاز أو الزيت الستخراج وأنابيب مواسير

ً طوليا

73101000 Tanks and drums of a capacity of 50 L to 300 L made of iron or 

steel .

KG- 1,675,903 3,481,411 0 أوأكثر لتر 50 بسعة  صلب أو حديد من مماثله وأوعيه وبراميل خزانات
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87164090 Trailers and semi-trailers for special purpose n.e.s. KG-NUMBER 1,672,291 812,320 193 أ.  م.  غ خاصة الستخدامات نصفية ومقطورات مقطورات

7104000 Frozen sweet corn. KG- 1,670,490 2,964,138 0 مجمدة حلوة ذرة

39100000 Silicones in primary forms. KG- 1,666,966 777,673 0 .األولية بأشكاله السليكون

4022110 Milk and cream concentrated in powder ,granules or other solid 

forms for industrial purposes of a fat content ,by weight not 

exceeding 1.5% not sweeted.

KG- 1,663,383 1,922,887 0  دسم على تحتوي للصناعة معدة صلبة أو حبيبات أو مسحوق بشكل مركزة وقشدة البان

محاله غير وزنا% 1.5 عن تزيد بنسبة

38160000 Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, 

other than products of heading 38.01.

KG- 1,663,240 5,944,470 0  البند منتجات عدا ، للحرارة متحملة ، مماثلة ومركبات وخرسانة ومالط اسمنت

38.01. 

73102900 Other cans of iron or steel with capacity under 50 L KG- 1,655,584 1,701,816 0 والثني اللحام بغير مغلقه لتر 50 أقل بسعه صلب أو حديد من وأوعيه علب

62034900 Trousers, overalls, skinny pants  covering the knees and shorts 

(shorts) for men or boys of other textile materials

KG-NUMBER 1,655,128 429,099 925,339  بنطلونات و"  أوفرول" بها متصلة وحماالت بصدرية بنطلونات و عادية بنطلونات

 مواد من الصبية أو للرجال (شورت) قصيرة وبنطلونات الركب تغطي ضيقة بأرجل

أُخر نسجية

84818030 Valves for gas cylinders KG- 1,654,585 264,665 0 الغاز اسطوانات صمامات

95030010 Tri-wheels bicycle, one foot bicylcle "Scooter" and pedal cars and 

similar wheeled Games

KG- 1,651,137 845,055 0  ألعاب و بدواسات وسيارات" سكوتر" الواحد القدم دراجات عجالت، بثالث دراجات

بعجالت مماثلة

64035120 footwear of leather covering the ankle for women or girls. KG-PAIRS 1,648,618 569,090 603,335 والبنات للنساء الكاحل تغطى طبيعي جلد من أحذيه

48025500 Other paper and paperboard ,not containing fibers obtained by a 

mechanical or chemi-mechanical process or of which not more 

than 10% by weight of the total fibre content consists of such 

fibres weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2 , in 

rolls

KG- 1,647,106 5,749,066 0  ألية أو آلية بطريقة عليها متحصل الياف على يحتوي ال آخر مقوى وورق ورق

 أو 2م/جم 40 يزن  وزنا%10 عن اآللية االلياف من الكلي محتواه يزيد ال أو كيماوية

لفات بشكل   2م/جم 150 يتجاوز وال أكثر

72089000 Other hot-rolled iron or steel of thickness of 600mm or more KG- 1,645,246 8,056,102 0  مم 600 بعرض مطليه غير صلب أو حديد من بالحرارة بالتجليخ مسطحة منتجات

أخرى فاكثر

85437090 Machinery and electrical equipment of the individual functions, 

not specified or included elsewhere in this chapter

KG-NUMBER 1,644,735 152,590 86,229  مكان في داخلة وال مذكورة غير بذاتها، قائمة وظائف ذات كهربائية وأجهزة آالت

الفصل هذا أخرمن

30059090 Padding patches compresses and similar articles for medical and 

surgical or dental  and veterinary uses n.e.s.

KG- 1,643,741 225,577 0  الطب أو جراحية أو  طبية الستعماالت مماثلة وأصناف وكمادات ولزقات حشو

أ.م.غ والبيطرة االسنان

85165000 Microwave ovens KG-NUMBER 1,641,354 1,148,971 85,029 (ميكرويف) الصغر متناهية بموجات تعمل أفران

94036010 Wooden laboratories for technical offices ,microscope tables, 

laboratory benches (whether or Not with gas or water nozzles, 

and tap fittings, etc.)

KG-NUMBER 1,637,843 1,338,618 67,496  مياه أو غاز بصنابير المجهزة المحتبرات (بنوك) وطاوالت المجهري الفحص طاوالت

خشب من الخ. . 

73143900 Grill, netting and fencing welded of iron or steel KG- 1,635,329 2,225,444 0 صلب أو حديد من ملحومه شبكيه وسياج شباك

70134900 Glassware for table (other than drinking glasses) or for kitchen of 

another glass (except glass-ceramics)

KG- 1,635,314 1,997,611 0  الخزف عدا)أخر زجاج من للمطبخ أو (الشرب كؤوس عدا) للمائدة زجاجية أدوات

(الزجاجي

39251000 Reservoirs tanks, vats and similar containers of a capacity 

exceeding 300 L made of plastics.

KG- 1,634,476 1,957,322 0 لدائن من لتر 300 سعتها تتجاوز مماثلة وأوعية وخوابي ودنان وخزانات صهاريج
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90251900 Other thermometers KG-NUMBER 1,622,857 84,363 141,258 اخرى حراره مقاييس

64029100 Other softwear with outer soles and rubber or plastics covering 

the ankle

KG-PAIRS 1,616,512 140,070 243,752 الكاحل تغطي لدائن أو مطاط من ووجوه خارجية بنعال احذية

64039110 Other footwear covering the ankle for men or boys. KG-PAIRS 1,614,399 147,546 178,220 والصبية للرجال الكاحل تغطى أخر أحذية

75089060 Sanitary wares of nickel. KG- 1,613,557 233,712 0 نيكل من صحية أدوات

30064000 Dental cements and other dental fillings like bone recmastruction 

cements

KG- 1,605,028 23,551 0 العظام ترميم أسمنت ؛ األسنان حشو في مستعملة منتجات من وغيره أسمنت

39241010 Containers for keeping the ice and foods of made of plastics KG- 1,601,959 1,128,569 0 لدائن من والمأكوالت الثلج لحفظ أوعية

68091900 Other boards ,sheets and panels of plater not patterened KG- 1,600,906 23,265,749 0 أخر مزخرفه غير جص من ومربعات وصفائح ألواح

73181900 Other threaded hooks,rivets and screws of iron or steel KG- 1,600,265 2,987,829 0 صلب أو حديد من ملولبه أخرى براغي

33021000 Mixtures of odoriferous substances of a kind used in the food or 

drink industries

KG- 1,598,487 419,978 0 المشروبات أو الغذائية الصناعات في المستعملة االنواع من عطرية مواد مخاليط

34060000 Candles, tapers and similars items KG- 1,588,815 932,253 0 . مماثلة وأصناف إضاءة شموع

33059020 Hair cream KG- 1,584,381 670,058 0 الشعر كريم

90268000 Other apparatus for measuring liquids and gases. KG-NUMBER 1,583,379 40,514 5,383 والغازات السوائل لقياس  أخر وأدوات أجهزة

84294000 Tamping machines and road rollers KG-NUMBER 1,583,025 718,544 261 رصف ومحادل دك آالت

94034020 Wooden complete dining room sets KG-NUMBER 1,580,243 1,321,980 53,658 خشب من كاملة ، طعام سفر أطقم

30033900 Other medicaments containing hormones or other products of 

heading 2937 but not containing antibiotics , not for retail sale.

KG- 1,578,741 125,328 0  تحتوي وال 2937 البند في داخله آخر منتجات أو هرمونات على تحتوي آخرى أدوية

بالتجزئة للبيع مهيأة غير حيوية مضادات على

84254200 Other hydraulic jacks and hoists used for raising vehicles. KG-NUMBER 1,578,198 866,467 20,446 السيارات رفع في مستعملة هيدروليكية ، أخر رفع وآالات ( جكات) روافع

84029000 Parts of steam and other boilers. KG- 1,574,379 460,752 0 البخار توليد مراجل أجزاء

61072100 Pajamas for men or boys of cotton KG-NUMBER 1,574,266 363,243 677,188 قطن من مصنرة والصبية للرجال بيجامات

30061030 Sterile absorbable surgical or dental haemostatics KG- 1,570,923 5,642 0 االسنان لطب أو للجراحة المعقمة لالمتصاص القابلة النزيف موقفات

84669400 Other parts or machines of heading 84.62 or 84.63 KG- 1,570,380 141,333 0 84.63 أو 84.62  البند في الداخلة لآلالت اجزاءأخرى

21069010 Powder for making  cream KG- 1,569,053 1,323,142 0 (كريمة) المائدة قشدة لصنع مساحيق

96033000 Artists brushes, writing brushes and similar brushes for the 

application of cosmetics

KG-NUMBER 1,567,159 52,012 506,363  التطرية مواد لوضع تستخدم مما مماثلة وفراجين للكتابة فراجين ، للفنانين فراجين

(كوزماتيك)

64022000 Footwear with outer soles, upper straps or thongs of rubber or 

plastics 

KG-PAIRS 1,566,588 729,283 1,712,637 النعال ثقوب في مثبته لدائن أو مطاط من وسيور أشرطه و خارجية بنعال أحذية

7099910 Fresh marrow KG- 1,566,121 9,583,271 0 مبردة أو طازجة كوسة
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54071000 Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other 

polyamides or of polyesters heading in 54.04

KG- 1,564,710 831,353 0  أميدات بولي من أو نايلون من المتانة عالية خيوط من عليها متحصل منسوجة اقمشة

54.04 البند في الداخله بوليسترات من أو أخر

90181200 Ultrasonic scanning apparatus KG-NUMBER 1,560,500 14,674 1,111 الصوتية فوق بالموجات مسح اجهزة

85045010 Other electrical inductors for energy supply of automatic data 

processing machines and there units 

KG-NUMBER 1,557,994 552,161 123,919  ذاتيا البيانات معالجة آلالت الطاقة لتزويد أخر (محثات) كهربائي تأثير وشائع

.االتصال وأجهزة ووحداتها

62171010 Socks KG- 1,556,640 406,980 0 جوارب

8105000 Fresh kiwi fruits KG- 1,555,173 3,551,130 0 طازج كيوي

19059010 Ordinary bread of any kind KG- 1,554,758 1,430,005 0 بأنواعه ( عيش ) عادي خبز

47032900 Chemical wood pulp, soda or sulphate ,semi-bleached or bleached 

of non-coniferous

KG- 1,552,132 8,041,590 0   مقصورة أو مقصورة شبه السلفات او الصودا بطريقة مصنوعة كيماوية خشب عجائن

"الصنوبريات"  المخروطيات عائلة غير من

61046900 Triousers, overellas and skinny pants  for women and girls knitted 

or crocheted of other textile materials

KG-NUMBER 1,549,082 176,854 497,932  الركب تغطي ضيقة بأرجل بنطلونات و أوفرول اوبصدرية عادية بنطلونات

أُخر نسجية مواد من  كروشيه أو مصنرة البنات و للنساء (شورت) قصيرة وبنطلونات

85163200 Other electric hair-dressing apparatus KG-NUMBER 1,548,908 165,185 213,385 الشعر لتصفيف أخر كهربائية أجهزة

48181000 Toilet paper KG- 1,548,586 2,553,455 0 (تواليت) صحي ورق

94060049 other buildings of aluminium. KG- 1,548,291 1,286,374 0 المنيوم من آخرى مباني

19041099 Other prepared foods obtained by the swelling or roasting of 

cereals or cereal products.

KG- 1,547,438 1,397,395 0 التحميص أو بالتنفيش عليها متحصل الحبوب اساسها أخرى  منتجات

27101995 Hydraulic and turbo system oils KG- 1,547,104 2,476,287 0 والتربونية الهيدروليكية لألنظمة زيوت

84821000 Ball bearings KG-NUMBER 1,545,015 238,983 702,335 كرات ذات مدحرجات

85446020 Electric wires not exceeding 10 mm cross-section for a voltage 

exceeding 1000 V.

KG- 1,543,832 983,021 0 فولت 1000 من اكثر بجهد ملم 10 عن العرضي مقطعها يزيد ال كهربائية أسالك

27101911 Base lubricating oils KG- 1,540,210 4,568,653 0 اساسية تزيت زيوت

57033090 Carpets and other textile floor coverings of textile materials of 

man-made fibers tufted

KG-M2 1,537,837 2,082,419 1,044,781  أوباروإن ذات أخرى إصطناعية أو تركيبية نسج من أخر ارضيات وأغطية سجاد

جاهزة كانت

94049020 Pillows KG- 1,537,527 1,027,113 0 وسائد

87161000 Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or 

camping

KG-NUMBER 1,537,037 1,429,391 9,517 للتخييم أو للسكن" كرفان" القافالت طراز من نصفية ومقطورات مقطورات

94029010 Medical and surgical furniture and it's parts KG- 1,534,376 244,840 0 وأجزاؤها ، والجراحة للطب أثاث

84831000 Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and 

cranks

KG-NUMBER 1,528,140 215,109 124,582 والكرنكات ( المرفقية واألعمدة الكامات أعمدة فيها بما) الحركة نقل أعمدة

82122000 Safety razor blades including razor blade blanks in strins KG-NUMBER 1,527,245 69,188 21,411,729  الصنع تامة غير النصال  ذلك في بما ، المأمونة الحالقة ألدوات" شفرات" نصال

وقدد أشرطة بشكل

39204990 Other plates ,sheets ,film,foil and strip of polymers of vinyl 

chloride .

KG- 1,521,513 1,580,792 0 الفينيل كلوريد بوليمرات من أخرى وقدد وشرائط ولفات وصفائح ألواح

Kuwait CSB, Foreign Trade Statistics, 2015 40 2015 الخارجية التجارة إحصاءات لإلحصاء، المركزية اإلدارة



القياس وحدة بالدينار القيمة بالكيلو الوزن بالعدد الكمية

Unit Value in KD KG Quantity Number

 2015 عام خالل المستوردة السلع أهم

Imports by major commodities, 2015

Commodity 

HS
Description الوصف

48119000 Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose 

fibres  coated or imregnated in rolls or sheets.

KG- 1,520,875 6,998,749 0  مشربه أو مطليه ، سليلوزية ألياف من وطبقات السليلوز وحشو مقوى وورق ورق

صفائح أو لفات آخر

49119990 Other printed not elsewhere specified. KG- 1,520,818 224,676 0 أ م.  غ أخرى مطبوعات

2022000 Other cuts with bone of bovine animals frozen. KG- 1,517,134 1,141,488 0 مجمدة األبقار فصيلة من بعظمها اخرى قطع

42029900 Other cases with outer surface of other materials n.e.s KG- 1,516,818 310,283 0 ا. ؟ م. غ اخرى مواد من الخارحي سطحها اخرى حقائب

63026000 Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry 

fabrics of cotton

KG- 1,514,495 524,285 0 قطن من اإلسفنجي النوع من مزردة أقمشة من ، للمطبخ أو (الحمام) للتواليت بياضات

39264000 Statuettes and other ornamental articles of plastics. KG- 1,510,521 720,711 0 لدائن من أُخر زينة وأدوات صغيرة تماثيل

70131010 Tableware or kitchenware of glass ceramic. KG- 1,509,523 1,739,987 0 زجاجي خزف من للمطبخ أو للمائدة أدوات

84138190 Other liqued pumps. KG-NUMBER 1,507,364 522,061 32,478 أخرى سوائل مضخات

94012000 Seats of a kind used for motor vehicles KG-NUMBER 1,507,066 162,045 73,992 السيارات في المستعملة االنواع من مقاعد

72279000 Other bars and rods hot-rolled inirregularly wound coils. KG- 1,506,173 8,858,497 0 آخر صلب خالئط من لفات بشكل بالحراره مجلخه وعيدان قضبان

9019000 Other coffee, coffee husks, substitutes. KG- 1,505,940 961,165 0 وأبداله بن وغالالت وقشور اخر بن

83026000 Automatic door closers of metals. KG- 1,504,062 421,015 0 معادن من لألبواب ذاتية غالقات

84223010 Machinery for filling, closing, sealing, or labelling bottles, cans, 

boxes, bags or other containers

KG-NUMBER 1,496,931 68,994 3,200  واألكياس والصناديق والعلب القوارير على الرقاع أولصق لسد أو لتعبئة وأجهزة أآالت

األخر األوعية أو

27121000 Petroleum jelly KG- 1,495,649 481,600 0 (فازلين) نفطي هالم

33049940 Preparation for face make-up and paint make-up KG- 1,493,691 110,879 0 الطالء  نزع ومحضرات ومعاجين الوجه لطالء محضرات

73072900 Other stainless steel fittings tubes . KG- 1,493,500 546,881 0 آخرى للصدأ مقاوم صلب من أنابيب لوازم

25059000 Other natural sands whether or not coloured (other than 

metalbaring sands).

KG- 1,492,819 29,785,820 0 ( معادن على المحتوية الرمال عدا ) ملونة كانت وان أخرى طبيعية رمال

39262090 Articles of apparel and clothing s of plastics. KG- 1,487,286 1,095,132 0 لدائن من ولوازمها ألبسة

30051000 Adhesive dressings and other articles having an adhesivc layer KG- 1,486,958 145,527 0 الصقة طبقة ذات أصناف من وغيرها الصقة ضمادات

20091100 Frozen orange juice. KG- 1,482,331 2,109,728 0 مجمد برتقال عصير

73043900 Other circular tubes and pipes of seamless iron or steel. KG- 1,481,341 3,188,577 0 ملحومة غير الخالئط غير من صلب أو حديد من دائري،  مقطع ذات أنابيب و مواسير

87059010 Towing and repair trucks,mobile workshops with machines and 

different tools

KG-NUMBER 1,480,737 569,758 64 مختلفة وعدد بآالت مجهزة متنقلة ورش وسيارات والتصليح للقطر معدة سيارات

15100000 Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether 

or not refined, but not chemically modified, including blends of 

these oils or fractions with oils or fractions of heading 15.09 .

KG- 1,479,559 2,028,425 0  غير ولكن مكررة كانت وان ، فقط زيتون من عليها مستحصل وجزيئاتها أخر زيوت

 جزيئات أو زيوت مع جزئياتها أو الزيوت تلك مخاليط ذلك في بما ، كمياويا معدلة

15.09 البند في داخلة أخر

44119300 Fibreboard of wood or other ligneous materials of a density 

exceeding 0.5 g/cm3 but not exceeding 0.8 g/cm3

KG- 1,476,895 9,098,202 0  براتنجات مجمعة كانت وإن أُخر، خشبية مواد من أو األخري الخشب ألياف من  ألواح

/ غ 0.8 تتجاوز ال ولكن   3سم/ غ 0.5 عن كثافتها تزيد أُخر عضوية رابطة بمواد أو

3سم
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70072900 Other laminated safty glass. KG-M2 1,476,787 1,558,638 438,233 آخر منضد مأمون زجاج

7070000 Cucumbers and gherkins, fresh or chilled. KG- 1,476,494 5,739,563 0 مبرد أو طازج  محبب خيار ، وقثاء خيار

61069000 Sweatshirts and shirts for women or girls, knitted or crocheted of 

other textile materials

KG-NUMBER 1,474,796 134,223 545,607 أخر نسجية مواد من  كروشية أو مصنرة البنات أو للنساء قمصان أو بلوزات

96190090 Other sanitary towels (pads) of any material. KG- 1,473,438 331,227 0 المواد جميع من أخري مماثلة وأصناف صحية وواقيات صحية مناشف

70199040 Insulators of heat, sound, electricity made of fiber glass r for the 

purposes of insulation (heat, sound, electricity)

KG- 1,472,355 3,193,158 0  ، الحرارة) العزل ألغراض زجاجية ألياف من والكهرباء والصوت للحرارة عوازل

(الكهرباء الصوت،

8043000 Pineapples fresh or dried KG- 1,465,031 4,757,360 0 مجفف او طازج أناناس

85076000 Lithiumion  battery KG-NUMBER 1,463,908 56,917 99,721 أيون ـ بالليثيوم كهربائية  مدخرات

84269900 Machines and apparatus with other derrick KG-NUMBER 1,459,170 705,489 930 اخرى  بأذرع رفع واجهزة االت

21021000 Active yeasts KG- 1,458,836 1,491,018 0 حية خمائر

90329000 Parts and accessories automatic regulating or controlling 

instruments and apparatus.

KG- 1,455,879 41,122 0 الذاتي التحكم أو المراقبة أو للتظيم وأدوات أجهزة ولوازم أجزاء

85286100 Projectors of a kind  principally used in an automatic data 

processing system of heading 8471

KG-NUMBER 1,455,467 52,439 20,505  رئيسية بصورة أو حصراً لالستعمال المعدة األنواع من" بروجكتور"  عرض أجهزة

8471 البند في الداخل للبيانات الذاتية المعالجة نظام مع

20058000 Sweet corn (Zea mays var. saccharata) prepared or preserved 

other than vingar not frozen.

KG- 1,454,726 2,767,081 0 مجمدة وغير الخل بغير محفوظة أو محضرة (ساكرتا نوع ، زياميس) حلوة ذرة

48084000 Kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or 

perforated

KG- 1,452,605 4,848,944 0 ً كان وإن مثني أو مجعد ، كرافت ورق ً أو مبصوما  عدا صفائح أو لفات بشكل  مثقبا

.48.03  البند في المذكورة األنواع من الورق

94042910 Spring mattresses of other materials KG-NUMBER 1,449,627 965,128 63,843 أخرى مواد من بنوابض مراتب

85286900 Other projectors KG-NUMBER 1,449,525 43,482 3,276 أخري" بروجكتور"  عرض أجهزة

3021900 Other fish of salmonidae fresh or chilled ,excluding livers and roes . KG- 1,446,984 355,742 0  وغدد البيض أو األكباد بإستثناء مبردة أو طازجة السلمون فصيلة من أخرى أسماك

التذكير

93062110 Cartridges for hunting or sports  rifles with smooth pipes 

pneumatic

KG- 1,446,655 677,015 0 الهواء بضغط تعمل ملساء مواسير ذات لبنادق الرياضية للرماية أو للصيد خراطيش

69109000 Sanitary fixtures of ceramics . KG-NUMBER 1,443,526 4,424,301 197,273 أخرى خزف من صحية أصناف

90183930 Intravenous catheters KG-NUMBER 1,442,467 89,537 1,626,298 وريدية قساطر

73061900 Pipes of a kind used in the transmission lines, oil (petroleum), gas 

riveter or package edges or similarly closed with an iron or steel

KG- 1,442,396 6,698,398 0  او المبرشمة والغاز (البترول) الزيت نقل خطوط في المستعملة األنواع من أنابيب

صلب أو حديد من مماثلة بطريقة المغلقة أو الحواف المضمومة

87032332 Four wheels drive vehicles of a cylinder capacity exceeding 1500 cc 

but not exceeding 3000 cc, model of the first  year or preceding 

the year clearance or more

KG-NUMBER 1,442,175 415,052 220   والتتجاوز 3سم 1500  عن تزيد اسطواناتها سعة رباعي دفع االشخاص نقل سيارات

أكثر أو التخليص سنة تسبق التي االولى السنة موديل 3سم 3000
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39173290 Other tubes, pipes and hoses of plastics, not reinforced or 

otherwise combined with other materials, without fittings

KG- 1,440,681 1,108,350 0  مع ما بطريقة متحدة أو مقواة غير اللدائن من أخري مرنة وخراطيم ومواسير أنابيب

(لوازم) تركيبات دون من مواد

87042360 Vehicles diesel or semi-diesel speciallyconstrcted for the transport 

of concrete (g.v.w. exceeding 20 tonnes).

KG-NUMBER 1,436,593 353,090 17 ً ومعدة آلية تركيبات ذات  ديزل نصف او ديزل سيارات  االسمنت لنقل خصيصا

( طن 20 من اكثر قائم بوزن ) الطرية بحالتيهما والخرسانة

70139990 Varieties and other tools of the glass KG- 1,433,980 1,236,846 0 الزجاج من أخرى وأدوات أصناف

73072100 Flanges of stainless steel for tubes. KG- 1,430,956 612,306 0 للصدأ مقاوم صلب من لألنابيب (فلنجات) رابطات

87089400 Steering wheels, steering columns and steering boxes KG- 1,427,125 124,969 0 التوجية وعلب القيادة وأعمدة (دركسون) طارات

70071100 Tempered safety glass of size and shape suitable for incorporation 

in vehicles, aircraft, spacecraft or other vessels

KG- 1,426,210 709,904 0  أو الطائرات أو السيارات في للتركيب مناسبة ومقاسات بأشكال مقسي مأمون زجاج

النقل وسائل من غيرها في أو البواخر أو الفضائية العربات

94034090 Other wooden furniture for kitchen. KG-NUMBER 1,423,828 1,419,930 190,427 للمطابخ أخر خشب أثاث

48239099 Other articles of paper n.e.s KG- 1,420,577 1,463,096 0 أ.   م.   غ آخرى ورقية مصنوعات

48142000 Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper coated 

or covered, on the face side, with a grained, embossed, coloured, 

design-printed or otherwise decorated layer of plastics

KG- 1,415,904 744,279 0  وجهه على مغطى، أو مطلي ورق من مكون مماثلة، جدران وأغطية حائط ورق

 أو زخارف أو برسوم مطبوعة أو ملونة أو مبصومة أو محببة لدائن، بطبقة الخارجي،

أُخرى بطريقة مزخرفة

84184000 Freezers of the upright type not exceeding 900 L capacity KG-NUMBER 1,415,313 797,882 11,691 لتر 900 سعتها تتجاوز ال ، رأسية صناديق بشكل مجمدات

72099000 Flat,cold-rolled products of iron or not plated steel of width of 600 

mm or more.

KG- 1,415,213 17,369,778 0  مم 600 وبعرض مطلية غير صلب او حديد من البارد على بالتجليخ مسطحة منتجات

فاكثر

84682000 Other gas-operated soldering machinery and apparatus KG-NUMBER 1,413,979 375,636 2,572 الغازات فيها تستعمل أخر لحام وأجهزة آالت

76081000 Yubes and pipes of aluminium not alloyed KG- 1,411,071 1,145,928 0 مخلوط غير ألومنيوم من وأنابيب مواسير

27101996 Transformer and circuit breaker oils KG- 1,408,647 3,176,689 0 الكهربائي التيار وقاطعات للمحوالت زيوت

55132100 Polyester fibres less than 85% mixed with cotton by weight less 

than 170g /m2

KG- 1,406,621 545,148 0  بوزن بالقطن مخلوطة% 85 من أقل بنسبة سادة بنسج مستمرة بوليسترغير من أقمشة

ومصبوغة 2م/جم170 من أقل

48115900 Paper and paperboard ,cellulose wadding and webs of cellulose 

fibres ,impregnated or covered with plastics (excluding adhesives) 

in rolls or sheets.

KG- 1,399,899 1,337,625 0  أخر (الالصقة المواد ماعدا) بلدائن مغطى أو مشرب أو مطلي ، مقوى وورق ورق

أوصفائح لفات

62113390 Other sport wears "Training suits" for men and boys of synthetic 

fibers 

KG- 1,396,131 252,530 0 اصطناعية أو تركيبية الياف من والصبية للرجال أخرى البسة

84189910 Compression-type refrigerating units KG- 1,393,449 461,026 0 كأجزاء بالضغط تعمل البرودة إحداث وحدات

9109990 Other spices not elsewhere classified. KG- 1,393,396 2,324,697 0 أ.  م.  غ أخرى وتوابل بهارات

12081000 Flour and meal of soya beans KG- 1,392,967 7,050,836 0 الصويا فول من وسميد دقيق

18062010 Powder for making ice-cream containing cocoa weight exceeding 2 

kg.

KG- 1,390,415 1,119,712 0 كجم 2 يتجاوز وزنها كاكاو على محتوية ، االيسكريم تحضير مساحيق
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القياس وحدة بالدينار القيمة بالكيلو الوزن بالعدد الكمية

Unit Value in KD KG Quantity Number

 2015 عام خالل المستوردة السلع أهم

Imports by major commodities, 2015

Commodity 

HS
Description الوصف

70052100 Non-wired Coloured,sheets and profiles glaas throughout the 

mass (body tinted), opacified,flashed or merely surface ground

KG-M2 1,388,247 6,437,393 556,850  مجلو (مزدوج) أخر بزجاج مصفح أو معتم أو كتلته في ملون زجاج  وصفائح ألواح

مسلح غير فقط

62045200 Casual skirts and pants skirts of cotton for women or girls KG-NUMBER 1,388,127 89,248 228,829 قطن من  والبنات للنساء بنطلونات بشكل أو عادية تنانير

94018090 Other seats. KG-NUMBER 1,386,034 697,992 146,115 أخرى وأرائك مقاعد

94060029 Other wooden buildings. KG- 1,385,847 1,872,484 0 خشب من آخرى مباني

39123900 Other cellulose ethers KG- 1,383,865 708,965 0 األخرى السليلوز أثيرات

8023200 Walnuts fresh or dried or shelled KG- 1,380,283 486,705 0 مقشر جاف أو طازج عادى جوز

85169000 Parts for electric apparatus heading in (8516). KG- 1,379,383 306,162 0 (8516) البند في الداخلة االجهزة أجزاء

62043200 Jackets and vests of cotton for women or girls KG-NUMBER 1,377,941 131,032 284,066 قطن من  والبنات للنساء جاكيتات

87042299 Other vehicles for goods diesel or semi-diesel (g.v.w. exceeding 5 

tonnes but not exceeding 20 tonnes)

KG-NUMBER 1,377,553 728,436 96  حتى طن 5 من اكثر قائم بوزن ) البضائع لنقل أخرى  ديزل نصف او ديزل سيارات

( طن 20

84122100 Hydraulic power engines and motors of Linear acting (cylinders) KG-NUMBER 1,376,460 162,237 59,712 ( اسطوانات) مستقيمة خطية بحركة السوائل  بقوة تعمل محركة واآلت محركات

42021190 Other cases with outer surface of leather, of composition or of 

patent leather.

KG-NUMBER 1,374,320 687,276 631,856 ملمع جلد أو مجدد جلد من أو طبيعي جلد من الخارجي سطحها آخرى حقائب

20094900 Other pineapple juice. KG- 1,372,675 2,494,341 0 آخر أناناس عصير

64039930 Other footwear for baby KG-PAIRS 1,370,364 201,295 308,199 لألطفال آخر أحذية

73262090 Other aticles of iron or steel wire. KG- 1,367,036 1,865,972 0 صلب أو حديد أسالك من آخرى مصنوعات

37013000 Other plates and film, with any side exceeding 255 mm KG-M2 1,364,636 488,547 345,329 (مليمتر)  255 عن جوانبها من أي يزيد أُخر وأفالم ألواح

29033990 Other halogenated derivatives of hydrocarbons  not cyclising, 

fluorescent or bromine 

KG- 1,358,005 896,479 0 اخرى يودية أو بروميــة أو فلورية (الحلقية) دورية ال هيدروكربونات مشتقات

29291000 Isocyanates KG- 1,356,379 2,281,921 0 ايزوسيانات

85444929 Other electric wires containing ten pairs  effort and more than 80 

volts and not more than 1000 V

KG- 1,356,108 646,625 0  80 عن يزيد ولجهد ملم10 عن العرضي مقطعها يزيد ال أخري  كهربائية أسالك

فولت 1000 عن يزيد ال و فولت

33079020 Perfumed orcosmetic coated tissue KG- 1,355,171 272,639 0 تجميل بمواد المطلي أو المعطر الورق اكياس

2071300 Cuts and offal of fowls of the species Gallus domestics fresh or 

chilled

KG- 1,353,249 705,154 0  او طازجة دوميستكوس جالوس جنس من ودجاجات ديوك من ، وأطراف وأحشاء قطع

مبردة

95049000 Other communities toys including self-propelled bowling and all 

the games that  are exercised on the table or inside the halls n.e.s

KG-NUMBER 1,353,208 318,254 161,518  ممارستها يتم التي االلعاب وكل الحركة ذاتية البولنغ فيها بما االخرى مجتمعات ألعاب

أ.م.غ القاعات داخل أو الطاولة على

4012030 Long life milk, not concentrated nor containing added suger or 

other sweeting matter of a fat content by weight  exceeding 1% 

but not exceeding 6%

KG- 1,352,703 4,202,764 0  تحلية مواد أو مضاف سكر على محتوي وال مركز غير االجل طويل ( حليب) لبن

 عن يتجاوز وال% 1 عن تزيد دسم بنسبة و واحد لتـر عن سـعتها تزيد بعبوات آخر

وزنا 6%

84212110 Filtering and purifying water machinary for household use KG-NUMBER 1,352,088 492,373 351,684 المنزلي لالستعمال  المياه وتنقية ترشيح أجهزة
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القياس وحدة بالدينار القيمة بالكيلو الوزن بالعدد الكمية

Unit Value in KD KG Quantity Number

 2015 عام خالل المستوردة السلع أهم

Imports by major commodities, 2015

Commodity 

HS
Description الوصف

2072600 Cuts and offal of turkeys,fresh or chilled KG- 1,350,741 718,985 0 مبرده أو طازجة رومية ودجاجات ديوك من  واطراف واحشاء قطع

42029100 Other cases with outer surface of leather or of composition 

leather or of patent leather not elsewhere specified.

KG- 1,348,193 40,801 0 أ.  م.  غ ملمع جلد من أو مجدد جلد أو طبيعي جلد من الخارجي سطحها اخرى حقائب

39202000 Other plates ,sheets ,film,foil and strip  non-cellular and not 

reinforced ,laminated ,supported or similary combined with other 

materials of polymers of propylene

KG- 1,344,591 1,375,036 0  مع متحدة أو مضدة أو مقواه وغير خلوية آخرغير وقدد وشرائط ولفات وصفائح ألواح

البروبلين بوليميترات من آخر مواد

62029300 Ski jackets and vests for wind, rain and similar items for women or 

girls of synthetic fibers 

KG-NUMBER 1,344,478 70,245 167,118  أو المماثلة،للنساء واألصناف المطر، أو الريح من واقية سترات و التزلج سترات

اصطناعية أو تركيبية ألياف من البنات
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ديناركويتي باأللف القيمة 

%التغير

2014 2015 Change %

Total 28,636,494 16,280,209 -43.1 االجمالي

Non-oil total 1,802,844 1,698,748 -5.8 النفطية غير الصادرات اجمالي

144 People's Republic Of China 293,983 242,859 -17.4 الشعبية الصين

112 Saudi Arabia 208,344 242,099 16.2 السعودية العربية المملكة

153 India 247,729 227,222 -8.3 الهند

110 United Arab Emirates 217,369 197,964 -8.9 المتحدة العربية االمارات

118 Iraq 193,882 129,927 -33.0 العراق

410 United States Of America 35,288 60,746 72.1 االمريكية المتحدة الواليات

114 Qatar 53,552 58,046 8.4 قطر

138 Turkey 38,373 48,327 25.9 تركيا

133 Pakistan 56,991 45,389 -20.4 باكستان

122 Jordan 35,018 38,541 10.1 األردن

136 Indonesia 51,631 35,724 -30.8 أندونيسيا

105 Free Trade Zone 11,031 31,729 187.6 الحرة التجارية المنطقة

111 Bahrain 24,959 30,589 22.6 البحرين

113 Sultanate Of Oman 30,219 26,029 -13.9 عمان سلطنة

214 Egypt 18,962 24,301 28.2 مصر

Exports to Iraq by land has been included from 2013 2013 منذ احتسابها تم البر طريق عن العراق إلى الصادرات

 2015-2014 السنوات خالل إليھا المصدر الدول أھــــــم

Exports by major partner countries, 2014-2015

Value In 1000 K.D

Value - ك.د القيمة
Code Country الدولة
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ديناركويتي باأللف القيمة 

%التغير

2014 2015 Change %

Total 8,829,318 9,316,102 5.5 االجمالي

144 People's Republic Of China 1,266,863 1,524,996 20.4 الشعبية الصين

110 United Arab Emirates 817,829 880,189 7.6 المتحدة العربية االمارات

410 United States Of America 860,397 859,715 -0.1 االمريكية المتحدة الواليات

150 Japan 638,226 645,289 1.1 اليابان

507 Germany 597,579 531,188 -11.1 المانيا

112 Saudi Arabia 433,835 444,302 2.4 السعودية العربية المملكة

153 India 368,469 415,477 12.8 الهند

523 Italy 342,681 326,708 -4.7 ايطاليا

149 Korea (South) 354,294 290,270 -18.1 الجنوبية كوريا

521 United Kingdom 232,294 272,868 17.5 المتحدة المملكة

522 France 224,597 190,376 -15.2 فرنسا

310 Australia 185,898 175,569 -5.6 استراليا

514 Switzerland 172,764 173,967 0.7 سويسرا

138 Turkey 150,813 170,781 13.2 تركيا

141 Vietnam 113,663 164,891 45.1 فيتنام

2015-2014 السنوات خالل منها المستورد الدول أھــــــم

Imports by major partner countries, 2014-2015

Value In 1000 K.D

Code Country
Value - ك.د القيمة

الدولة
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

Total 28,339,860 32,051,281 32,363,342 28,636,494 16,280,209 االجمالي

Section(01) Live Animals; Animal Products الحيوانية المملكة ومنتجات حية حيوانات (01) القسم

01- Live Animals 3,762 4,061 967 1,653 2,226 حية حيوانات (1)  الفصل

02- Meat and Edible Meat Offal 1,419 608 2,409 682 992 لألكل صالحة أطراف و وأحشاء لحوم ( 2 ) الفصل

03- Fish and Crustaceans, Molluscs and Other Aquatic Invertebrates 204 644 127 426 320 المائية الالفقاريات من وغيرھا رخويات ، وقشريات أسماك ( 3 ) الفصل

04- Dairy Products; Birds' Eggs; Natural Honey; Edible Products of 

Animal Origin, Not Elsewhere Spicified or Included
22,253 19,228 40,278 46,665 47,161

 من لألكل صالحة منتجات ؛ طبيعي عسل ؛ طيور بيض ؛ األلبان صناعة ومنتجات ألبان ( 4 ) الفصل

آخر مكان في داخلة وال مذكورة غير ، حيواني أصل

05- Products of Animal Origin, Not Elsewhere Specified or Included 158 123 671 475 68 آخر مكان في داخلة وال مذكورة غير حيواني أصل من أخر منتجات ( 5 ) الفصل

Total of  Section (01) 27,797 24,664 44,453 49,902 50,768 ( 01) القسم اجمالى

Section (02) Vegetable Products النباتية المملكة منتجات (02 ) القسم

06- Live Trees and Other Plants; Bulbs, Roots and the Like; Cut Flowers 

and Ornamental Foliage
133 143 79 43 15

 مورقة وأغصان مقطوفة أزھار ؛ وماشابهها وجذور بصالت ؛ حية أخر ونباتات أشجار (06 ) الفصل

للزينة

07- Edible Vegetables and Certain Roots and Tubers 114 192 498 1,362 3,283 غذائية ودرنات وجذور ونباتات خضر ( 07 ) الفصل

08- Edible Fruit and Nuts; Peel of Citrus Fruit or Melons 2,183 1,528 7,739 7,882 11,758 شمام أو بطيخ وقشور حمضيات قشور ؛ لألكل صالحة وأثمار فواكه ( 08) الفصل

09- Coffee, Tea, Mate' and Spices 1,584 1,151 1,500 1,558 1,796 وأفاوية وبهارات ومته وشاي بن (09 ) الفصل

10- Cereals 1,582 627 2,019 2,176 785 حبوب (10 ) الفصل

11- Products of the Milling Industry; Malt; Starches; Inulin; Wheat 

Gluten
3,843 8,155 9,848 11,378 13,314

 دابوق ؛ أينولين ؛ درنات أو جذور أو حبوب نشاء ؛(مالت) ناشط شعير ؛ مطاحن منتجات (11 ) الفصل

(جلوتين) القمح

12- Oil Seeds and Oleaginous Fruits; Miscellaneous Grains, Seeds and 

Fruit; Industrial or Medicinal Plants; Straw and Fodder
99 95 155 195 220 وعلف قش ؛ الطب أو للصناعة نباتات ؛ منوعة وأثمار وبذور حبوب زيتية؛ وأثمار حبوب (12 ) الفصل

13- Lac; Gums, Resins and Other Vegetable Saps and Extracts 34 59 17 25 44 نباتية وخالصات عصارات من وغيرھا وراتنجات صموغ ؛ اللك صمغ (13 ) الفصل

14- Vegetable Plaiting Materials; Vegetable Products Not Elsewhere 

Specified or Included
1 16 11 18 16 آخر مكان في داخلة وال مذكورة غير نباتي أصل من أخر منتجات ؛ نباتية ضفر مواد (14 ) الفصل

Total Of Section ( 02 ) 9,573 11,966 21,865 24,639 31,231 ( 02) القسم اجمالى

Section(03) Animal or Vegetable Fats and Oils and Their 

Cleavage Products; Prepared Edible Fats; Animal or Vegetable 

Waxes

 محضرة غذائية دھون ؛ تفككھا ومنتجات نباتية أو حيوانية وزيوت ودھون شحوم ( 03 ) القسم

نباتي أو حيواني أصل من شموع ،

 والفصول األقسام حسب الصادرات      

Exports by Sections and Chapters

Sections & Chapters الفصول و االقسام
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

 والفصول األقسام حسب الصادرات      

Exports by Sections and Chapters

Sections & Chapters الفصول و االقسام

15- Animal or Vegetable Fats and Oils and Their Cleavage Products; 

Prepared Edible Fats; Animal or Vegetable Waxes
1,527 1,533 1,506 2,016 2,067

 شموع ؛ محضرة غذائية دھون ؛ تفككها ومنتجات نباتية أو  حيوانية وزيوت ودھون شحوم (15 ) الفصل

نباتي أو حيواني أصل من

Total Of Section ( 03 ) 1,527 1,533 1,506 2,016 2,067 ( 03 ) القسم اجمالى

Section(04) Prepared Foodstuffs; Beverages and Vinegar; 

Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes
مصنعة تبغ وأبدال تبغ ؛ وخل مشروبات ؛ االغذية صناعة منتجات ( 04 ) القسم اجمالى

16- Preparations of Meat, of Fish or of Crustaceans, Molluscs or Other 

Aquatic Invertebrates
667 1,825 2,732 3,364 6,544 أخر مائية الفقاريات أو رخويات أو قشريات أو وأسماك لحوم محضرات (16 ) الفصل

17- Sugars and Sugar Confectionery 3,461 3,823 6,313 5,097 6,049 سكرية ومصنوعات سكر (17 ) الفصل

18- Cocoa and Cocoa Preparations 340 417 611 652 913 ومحضراته كاكاو (18 ) الفصل

19- Preparations of Cereals, Flour, Starch or Milk; Pastrycooks' Products 9,999 7,900 8,435 8,011 9,814 فطائر ؛ الحليب أو  النشاء أو الدقيق أو الحبوب أساسها محضرات (19 ) الفصل

20- Preparations of Vegetables, Fruit, Nuts or Other Parts of Plants 20,767 18,120 29,379 25,452 22,227 أخر نباتات أجزاء ومحضرات فواكه أو ثمار ومحضرات خضر محضرات (20 ) الفصل

21- Miscellaneous Edible Preparations 2,247 3,165 7,133 7,590 10,501 منوعة غذائية محضرات (21 ) الفصل

22- Beverages and Vinegar 2,645 4,723 10,193 14,301 15,095 وخل مشروبات (22 ) الفصل

23- Residues and Waste From the Food Industries; Prepared Animal 

Fodder
176 48 73 96 98 للحيوانات محضرة أغذية ؛ األغذية صناعات ونفايات بقايا (23 ) الفصل

24- Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes 203 139 20 51 106 مصنعة تبغ وأبدال تبغ (24 ) الفصل

Total Of  Section(04) 40,506 40,161 64,888 64,614 71,346 ( 04 ) القسم اجمالى

Section (05) Mineral Products معدنية منتجات ( 05 ) القسم

25- Salt; Sulphur; Earths and Stone; Plastering Materials, Lime and 

Cement
366 358 434 1,081 2,058 وأسمنت  كلس ، جص ؛ وأحجار أتربة ؛ كبريت ؛ ملح (25 ) الفصل

26- Ores, Slag and Ash 7 47 0 20 48 ورماد خبث ، معادن خامات (26 ) الفصل

27- Mineral Fuels, Mineral Oils and Products of Their Distillation; 

Bituminous Substances; Mineral Waxes
26,878,053 30,389,597 30,514,555 26,841,716 14,584,287 معدنية شموع ؛ قارية مواد ؛ تقطيرھا ومنتجات معدنية زيوت ، معدني وقود (27 ) الفصل

Total Of  Section(05) 26,878,426 30,390,002 30,514,989 26,842,816 14,586,392 ( 05 ) القسم اجمالى

Section ( 06 ) Products of  The Chemical or Allied Industries الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات ( 06 ) القسم
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

 والفصول األقسام حسب الصادرات      

Exports by Sections and Chapters

Sections & Chapters الفصول و االقسام

28- Inorganic Chemicals; Organic or Inorganic Compounds of Precious 

Metals, of Rare-Earth Metals, of Radioactive Elements or of Isotopes
5,764 6,016 7,920 6,898 7,380

 من أو ثمينة معادن من عضوية غير أو عضوية مركبات ؛ عضوية غير كيماوية منتجات (28 ) الفصل

(ايزوتوب) نظائر من أو مشعة عناصر من أو نادرة أتربة معادن

29- Organic Chemicals 239,848 375,900 423,597 416,598 412,720 عضوية كيماوية منتجات (29 ) الفصل

30- Pharmaceutical Products 6,938 7,107 5,395 6,657 8,174 الصيدلة منتجات (30 ) الفصل

31- Fertilisers 122,591 118,280 114,154 93,083 83,439 أسمدة  (31 ) الفصل

32- Tanning or Dyeing Extracts; Tannins and Their Derivatives; Dyes, 

Pigments and other Colouring Matter; Paints and Varnishes; Putty and 

Other Mastica; Inks

1,439 1,903 2,032 1,900 1,670
 (بيجمنت) سطحية ألوان ، أصباغ ؛ ومشتقاتها دابغة مواد ؛ والصباغة للدباغة خالصات (32 ) الفصل

حبر ؛ معاجين ؛ وورنيش دھانات ؛ أخر ملونة ومواد

33- Essential Oils and Resinoids; Perfumery, Cosmetics or Toilet 

Preparations
5,657 5,740 5,180 6,053 6,322

 تطرية أو عطور محضرات ؛ (ريزينويد) راتنجية مواد ومستخلصات عطرية زيوت ( 33) الفصل

(تواليت) تجميل أو (كوزماتيك)

34- Soap, Organic Surface-active Agents, Washing Preparations, 

Lubricating Preparations, Artificial Waxes, Prepared Waxes, Polishing or 

Scouring Preparations, Candles and Similar Articles, Modelling Pastes, 

"Dental Waxes" and Dental Preparations with a Basis of Plaster

1,309 841 1,260 2,969 5,096

 شموع ، تشحيم محضرات ، غسيل محضرات ، عضوية سطح عوامل ، صابون ( 34 ) الفصل

 لصنع معاجين ، مماثلة وأصناف إضاءة شموع ، تلميع أو صقل محضرات ، محضرة شموع إصطناعية،

الجص أساسها األسنان طب ومحضرات"  األسنان طب شموع"، النماذج

35- Albuminoidal Substances; Modified Starches; Glues; Enzymes 121 203 913 1,006 890 أنزيمات ؛ غراء ؛ المعدل  النشاء أساسها منتجات ؛ زاللية مواد  ( 35 ) الفصل

36- Explosives; Pyrotechnic Products; Matches; Pyrophoric Alloys; 

Certain Combustible Preparations
138 108 57 184 202

 مواد ؛ اإلشتعال إلحداث معدنية خالئط ؛ ثقاب ؛ فنية نارية منتجات ؛ ومتفجرات بارود  ( 36 ) الفصل

معينة لهوب

37- Photographic or Cinematographic Goods 110 106 358 135 177 سينمائي أو فوتوغرافي تصوير منتجات  ( 37 ) الفصل

38- Miscellaneous Chemical Products 10,794 27,567 17,645 21,267 24,768 منوعة كيماوية منتجات  ( 38 ) الفصل

Total Of  Section(06) 394,708 543,771 578,509 556,750 550,837 ( 06 ) القسم اجمالى

Section(07) Plastics and Articles Thereof;  Rubber and Articles 

Thereof
ومصنوعاته مطاط ؛ ومصنوعاتھا لدائن ( 07 ) القسم

39- Plastics and Articles Thereof 505,305 486,498 452,045 359,707 266,248 ومصنوعاتها لدائن ( 39 ) الفصل

40- Rubber and Articles Thereof 5,484 4,657 3,722 3,500 2,214 ومصنوعاته مطاط ( 40 ) الفصل

Total Of  Section(07) 510,789 491,155 455,766 363,207 268,462 ( 07 ) القسم اجمالى

Section(08) Raw Hides and Skins, Leather,Furskins and Articles 

Thereof; Saddlery and Harness; Travel Goods,Handbags, and 

Similar Containers of Animal Gut (Other Than Silk-Worm Gut )

 عدة أصناف ؛ المواد ھذه ومصنوعات بفراء وجلود مدبوغة وجلود خام جلود (08 ) القسم

 يدوية حقائب ، السفر لوازم ؛ والسراجة الحيوانات حقائب ، السفر لوازم ؛ والسراجة الحيوانات

(القز دودة مصارين عدا) الحيوانات مصارين من مصنوعات ؛ لھا مماثلة وأوعية

Kuwait CSB, Foreign Trade Statistics, 2015 3 2015 الخارجية التجارة إحصاءات لإلحصاء، المركزية اإلدارة



Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

 والفصول األقسام حسب الصادرات      

Exports by Sections and Chapters

Sections & Chapters الفصول و االقسام

41- Raw Hides and Skins ( Other Than Furskins) and Leather 1,243 1,071 694 868 593 مدبوغة وجلود (بفراء الجلود عدا) خام جلود ( 41 ) الفصل

42- Articles of Leather; Saddlery and Harness; Travel Goods, Handbags 

and Similar Containers; Articles of Animal Gut ( Other Than Silk-Worm 

Gut )

750 528 931 2,092 1,642
 يدوية حقائب السفر، لوازم ؛ والسراجة الحيوانات عدة أصناف ؛ جلد من مصنوعات ( 42 ) الفصل

(القز دودة مصارين عدا) الحيوانات مصارين من مصنوعات ؛ لها مماثلة وأوعية

43- Furskins and Artificial Fur; Manufactures Thereof 0 2 5 41 30 ومصنوعاتها تقليدية وفراء طبيعية بفراء جلود ( 43 ) الفصل

Total Of  Section(08) 1,993 1,601 1,631 3,002 2,266 (08 ) القسم اجمالى

Section (09) Wood and Articles of Wood; Wood Charcoal; Cork 

and Articles of Cork; Manufactures of Straw, of  Esparto or of 

Other Plaiting 

 القش من مصنوعات ؛ ومصنوعاته فلين ؛ خشبي فحم ؛ ومصنوعاته خشب (09 ) القسم

والسالل الحصر صناعتي اصناف ؛ الضفر مواد من غيرھا أو والحلفاء

44- Wood and Articles of Wood; Wood Charcoal 1,259 858 1,286 1,877 1,812 خشبي فحم ؛ ومصنوعاته خشب ( 44 ) الفصل

45- Cork and Articles of Cork 230 14 62 62 224 ومصنوعاته فلين ( 45 ) الفصل

46- Manufactures of Straw, of Esparto or of Other Plaiting Materials; 

Basketware and Wickerwork
42 20 9 109 47

 الحصر صناعتي أصناف ؛ الضفر  مواد من غيرھا أو  الحلفاء أو القش من مصنوعات ( 46 ) الفصل

. والسالل

Total Of  Section(09) 1,531 892 1,357 2,049 2,083 (09 ) القسم اجمالى

Section(10)  Pulp of Wood or of Other Fibrous Cellulosic 

Material; Waste and Scrap of Paper or Paperboard; Paper and 

Paperboard and 

 أو ورق وفضالت نفايا ؛ سليلوزية ليفية مواد عجائن من غيرھا أو الخشب عجينة ( 10 ) القسم

. ومصنوعاته مقوى وورق ورق ؛(كرتون) مقوى ورق

47- Pulp of Wood or of Other Fibrous Cellulosic Material; Waste and 

Scrap of Paper or Paperboard
5,362 6,675 5,434 6,256 5,494

 ورق أو ورق وفضالت نفايا ؛ سليلوزية ليفية مواد عجائن من أوغيرھا الخشب عجينة ( 47 ) الفصل

(كرتون) مقوى

48- Paper and Paperboard; Articles of Paper Pulp, of Paper or of 

Paperboard
15,029 15,309 18,355 19,072 22,241 مقوى ورق أو ورق من أو ، السليلوز عجينة من مصنوعات ؛ (كرتون) مقوى وورق ورق ( 48 ) الفصل

49- Printed Books, Newspapers, Pictures and Other Products of the 

Printing Industry; Manuscripts, Typescripts and Plans
1,388 1,164 1,618 1,053 973

 ؛ يدوية مخطوطات ، والنشر الطباعة منتجات من وغيرھا  صور ، صحف ، كتب ( 49 ) الفصل

. وتصاميم مستنسخات

Total Of  Section(10) 21,779 23,149 25,406 26,380 28,708 (10 ) القسم اجمالى

Section(11) Textiles and Textile Articles ومصنوعاتھا نسجية مواد (11 ) القسم

50- Silk 201 1 3 3 0 طبيعي حرير  ( 50 ) الفصل

51- Wool, Fine or Coarse Animal Hair; Horsehair Yarn and Woven Fabric 194 147 151 105 164 الخيل شعر ونسج خيوط ؛ خشن أو ناعم وبر ، صوف ( 51 ) الفصل

52- Cotton 52 149 24 13 11 قطن ( 52 ) الفصل

53- Other Vegetable Textile Fibres; Paper Yarn and Woven Fabrics of 

Paper Yarn
5 7 14 83 15 ونسجها ورق من خيوط ؛ أخر نباتية نسجية ألياف( 53 ) الفصل
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54- Man-Made Filaments 9 20 107 268 75 إصطناعية أو تركيبية شعيرات ( 54 ) الفصل

55- Man-Made Staple Fibres 484 432 205 459 951 . مستمرة غير إصطناعية أو تركيبية ألياف ( 55 ) الفصل

56- Wadding, Felt and Nonwovens; Special Yarns; Twine; Cordage, 

Ropes and Cables and Articles Thereof
19 17 42 45 15

 أصناف  ، وأمراس حبال ، حزم خيوط ؛ خاصة خيوط ؛ منسوجة غير ونسج لباد ، حشو ( 56 ) الفصل

الحبال صناعة

57- Carpets and Other Textile Floor Coverings 1,379 1,092 914 1,070 731 نسجية مواد من أخر أرضيات وأغطية سجاد ( 57 ) الفصل

58- Special Woven Fabrics; Tufted Textile Fabrics; Lace; Tapestries; 

Trimmings; Embroidery
64 1 107 88 308

 أصناف ؛ ديابيج ؛(دانتيال) مسننات ؛ نسجية مواد من عفارات ذات سطوح خاصة؛ نسج ( 58 ) الفصل

مطرزات ، عقادة

59- Impregnated, Coated, Covered or Laminated Textile Fabrics; Textile 

Articles of a Kind Suitable For Industrial Use
9 . 27 47 41 نسجية مواد من فنية أصناف ؛ منضدة أو مغطاة أو مطلية أو مشربة نسج ( 59 ) الفصل

60- Knitted or Crocheted Fabrics 35 . 7 187 23 مصنرة أقمشة ( 60 ) الفصل

61- Articles of Apparel and Clothing Accessories, Knitted or Crocheted 537 689 802 3,540 3,677 مصنرات من ألبسة وتوابع ألبسة ( 61 ) الفصل

62- Articles of Apparel and Clothing Accessories, Not Knitted or 

Crocheted
4,701 3,891 5,809 9,491 9,510 المصنرات غير من  ألبسة وتوابع ألبسة ( 62 ) الفصل

63- Other Made Up Textile Articles; Sets; Worn Clothing and Worn 

Textile Articles; Rags
16,739 9,399 16,353 20,053 24,686

 نسجية وأصناف مستعملة ألبسة ؛ (أطقم) مجموعات ؛ نسجية مواد من جاھزة أخر أصناف ( 63 ) الفصل

وخرق أسمال ؛ مستعملة

Total Of  Section(11) 24,429 15,845 24,565 35,453 40,207 (11 ) القسم اجمالى

Section(12) Footwear, Headgear, Umbrellas, Sun Umbrellas, 

Walking-Sticks, Seat-Sticks,Whips, Riding-Crops and Parts 

Thereof; Prepared Feathers and Articles Made Therewith; 

Artificial Flowers; Articles of Human Hair

 سياط ، بمقاعد وعصي مشي عصي ، وشمس مطر مظالت ، رأس أغطية ، أحذية (12 ) القسم

 من مصنوعات ؛ إصطناعية أزھار ؛ ريش من وأصناف محضر ريش ؛ األصناف ھذه وأجزاء

بشري شعر

64- Footwear, Gaiters and the Like; Parts of Such Articles 816 1,066 1,559 2,846 2,486 األصناف ھذه أجزاء ؛ مماثلة وأصناف طماقات و ، أحذية ( 64 ) الفصل

65- Headgear and Parts Thereof 115 138 112 160 261 وأجزاؤھا رأس أغطية( 65 ) الفصل

66- Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking-Sticks, Seat-Sticks, Whips, Riding-

Crops and Parts Thereof
1 13 32 7 9 األصناف ھذه وأجزاء سياط ، بمقاعد وعصى  عصي وشمس، مطر مظالت ( 66 ) الفصل

67- Prepared Feathers and Down and Articles Made of Feathers or of 

Down; Artificial Flowers; Articles of Human Hair
4 25 11 17 12 . بشرى شعر من مصنوعات ؛ اصطناعية أزھار ؛ منهما وأصناف محضران وزغب ريش ( 67 ) الفصل

Total Of  Section(12) 936 1,242 1,714 3,030 2,767 (12 ) القسم اجمالى

Section(13) Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos, Mica or 

Similar Materials; Ceramic Products; Glass and Glassware

 مواد من أو ميكا أو صخري حرير أو أسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات (13 ) القسم

ومصنوعاته زجاج ؛ خزف من منتجات ؛ مماثلة
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68- Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos, Mica or Similar 

Materials
1,912 1,697 18,955 15,451 7,250 مماثلة مواد من أو ميكا أو صخرى حرير أو أسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات ( 68 ) الفصل

1000

69- Ceramic Products 1,624 1,171 1,464 1,583 1,225 . خزف من منتجات ( 69 ) الفصل

70- Glass and Glassware 25,609 22,284 24,989 25,708 23,462 .  ومصنوعاته زجاج ( 70 ) الفصل

Total Of  Section(13) 29,145 25,152 45,408 42,742 31,937 (13 ) القسم اجمالى

Section (14) Natural or Cultured Pearls, Precious or 

Semiprecious Stones, Precious Metals, Metals Clad with 

Precious Metal, and Articles Thereof; Imitation Jewellery; Coin

 عادية معادن ، ثمينة معادن ، كريمة أوشبه كريمة أحجار ، مستنبت أو طبيعي لؤلؤ (14 ) القسم

نقود ؛ (مقلدة) الغواية حلي ؛ المواد ھذه  ومصنوعات ثمينة معادن من بقشرة مكسوة

71- Natural or Cultured Pearls, Precious or Semi-Precious Stones, 

Precious Metals, Metals Clad with Precious Metal, and Articles Thereof; 

Imitation Jewellery; Coin

39,836 50,516 83,023 60,317 51,380
  عادية  معادن  ، ثمينة  معادن ، كريمة شبه أو كريمة أحجار ، مستنبت أو طبيعى لؤلؤ ( 71 ) الفصل

. نقود ؛ (مقلدة)  الغوايه  حلي ؛ المواد ھذه ومصنوعات ثمينة معادن من بقشرة مكسوة

Total Of  Section(14) 39,836 50,516 83,023 60,317 51,380 (14 ) القسم اجمالى

Section (15) Base Metals and Articles of Base Metal ومصنوعاتھا عادية معادن (15 ) القسم

72- Iron and Steel 39,367 57,561 49,675 52,729 23,743 ( فوالذ ) وصلب حديد ( 72 ) الفصل

73- Articles of Iron or Steel 48,252 23,150 44,296 34,135 23,318 (فوالذ) صلب أو حديد أو ( ظهر ) صب حديد من مصنوعات  ( 73 ) الفصل

74- Copper and Articles Thereof 7,438 8,503 10,860 6,178 6,625 ومصنوعاته نحاس ( 74 ) الفصل

75- Nickel and Articles Thereof 40 71 129 354 45 ومصنوعاته نيكل ( 75 ) الفصل

76- Aluminum and Articles Thereof 29,829 16,936 14,258 19,692 12,893 ومصنوعاته الومنيوم ( 76 ) الفصل

78- Lead and Articles Thereof 251 233 42 882 386 ومصنوعاته رصاص( 78 ) الفصل

79- Zinc and Articles Thereof 96 59 132 221 145 ومصنوعاته (توتياء) زنك ( 79 ) الفصل

80- Tin and Articles Thereof 2 2 34 21 173 ومصنوعاته قصدير ( 80 ) الفصل

81- Other Base Metals; Cermets; Articles Thereof 10 4 6 58 8 ومصنوعاتها ؛ (سيرميت) معدنية خزفية خالئط  ؛ أخر عادية معادن ( 81 ) الفصل

82- Tools, Implements, Cutlery, Spoons and Forks, of Base Metal; Parts 

Thereof of Base Metal
648 717 1,367 1,233 1,360

 من وأجزاؤھا عادية؛ معادن من  وشوك ومالعق  مائدة وأدوات قاطعة  وأدوات، عدد ( 82 ) الفصل

عادية معادن

83- Miscellaneous Articles of Base Metals 649 309 289 298 1,049 . عادية معادن من منوعة أصناف ( 83 ) الفصل

Total Of  Section(15) 126,580 107,545 121,089 115,801 69,745 (15 ) القسم اجمالى

Section(16) Machinery and Mechanical Appliances; Electrical 

Equipment; Parts Thereof; Sound Recorders, Television Image 

and Sound Recorders, and Parts and Accessories of Such Articles

 ، الصوت واذاعة تسجيل أجھزة ؛ أجزاؤھا ؛ كھربائية معدات ؛ وأجھزة آالت (16 ) القسم

االجھزة ھذه ولوازم أجزاء ، (تلفزة) المرئية االذاعة في والصوت الصورة وأذاعة تسجيل أجھزة
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84- Nuclear Reactors, Boilers, Machinery and Mechanical Appliances; 

Parts Thereof
39,704 49,812 51,757 63,700 67,260 أجزاؤھا ؛ آلية وأدوات أجهزة و آالت و مراجل و نووية مفاعالت ( 84 ) الفصل

85- Electrical Machinery and Equipment and Parts Thereof; Sound 

Recorders and Reproducers, Television Image and Sound Recorders and 

Reproducers, and Parts and Accessories of Such Articles

65,960 56,642 57,045 55,251 50,055
 تسجيل أجهزة ، الصوت واذاعة تسجيل أجهزة ؛ وأجزاؤھا كهربائية ومعدات وأجهزة آالت ( 85 ) الفصل

االجهزة ھذه ولوازم أجزاء ،(تلفزة)  المرئية االذاعة فى والصوت  الصورة واذاعة

Total Of  Section(16) 105,664 106,454 108,802 118,951 117,315 (16 ) القسم اجمالى

Section(17) Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport 

Equipment
نقل معدات (17 ) القسم

86- Railway or Tramway Locomotives,Rolling- Stock and Parts Thereof; 

Railway or Tramway Track Fixtures and Fittings and Parts Thereof; 

Mechanical ( including Electro- Mechanical ) Traffic Signalling 

Equipment of all Kinds

22 107 549 214 361
 أو آلية اشارة أجهزة ؛ وأجزاؤھا ومايماثلها الحديدية للسكك ومعدات وعربات قاطرات ( 86 ) الفصل

.                                                                 المواصالت لطرق كهروالية

87- Vehicles Other Than Railway or Tramway Rolling- Stock, and Parts 

and Accessories Thereof
110,013 194,289 233,258 292,880 276,317 ولوازمها أجزاؤھا ، أخر أرضية وعربات دراجات ، جرارات ، سيارة عربات  ( 87 ) الفصل

88- Aircraft, Spacecraft, and Parts Thereof 113 2 0 37 218 وأجزاؤھا فضائية وسفن طائرات ( 88 ) الفصل

89- Ships, Boats and Floating Structures 202 322 619 876 7,190 وعائمات وقوارب سفن  ( 89 ) الفصل

Total Of  Section ( 17 ) 110,350 194,721 234,426 294,007 284,086 (17 ) القسم اجمالى

Section(18)  Optical, Photographic, Cinematographic, 

Measuring,Checking, Precision, Medical Or Surgical Instruments 

And Apparatus; Clocks And Watches; Musical Instruments; Parts 

And Accessories Thereof

 أو للقياس أو السينمائي أو الفوتوغرافي التصوير أو للبصريات وأجھزة أدوات (18 ) القسم

 ، الساعات صناعة أصناف ؛ للجراحة أو للطب وأجھزه أدوات ، دقيقه وأجھزه وأدوات للفحص

واألجھزة األدوات ھذه ولوازم أجزاء ؛ موسيقية أدوات

90- Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, 

Precision, Medical or Surgical Instruments and Apparatus; Parts and 

Accessories Thereof

1,987 4,942 7,942 5,549 6,396
 للفحص أو للقياس أو السينمائي أو الفوتوغرافي التصوير أو للبصريات وأجهزة أدوات  ( 90 ) الفصل

واألجهزة األدوات ھذه ولوازم أجزاء  ؛ الجراحة أو للطب وأجهزه أدوات ، دقيقة وأجهزة وأدوات

91-  Clocks and Watches and Parts Thereof 1,756 2,833 7,471 7,828 15,089 وأجزاؤھا الساعات صناعة أصناف ( 91 ) الفصل

92- Musical Instruments; Parts and Accessories of Such Articles 69 58 28 22 17 ولوازمها وأجزاؤھا موسيقية أدوات ( 92 ) الفصل

Total Of  Section ( 18 ) 3,812 7,833 15,440 13,399 21,502 (18 ) القسم اجمالى

Section(19) Arms and Ammunition; Parts and Accessories 

Thereof
ولوازمھا أجزاؤھا ؛ وذخائر أسلحة (19 ) القسم

93- Arms and Ammunition; Parts and Accessories Thereof 413 2,102 658 351 228 ولوازمها ؛أجزاؤھا وذخائر أسلحة ( 93 ) الفصل
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Total Of  Section ( 19 ) 413 2,102 658 351 228 (19 ) القسم اجمالى

Section(20) Miscellaneous Manufactured Articles مختلفة ومنتجات سلع (20 ) القسم

94- Furniture; Bedding, Mattresses, Mattress Supports, Cushions and 

Similar Stuffed Furnishings; Lamps and Lighting Fittings, Not Elsewhere 

Specified or Included; Illuminated Signs, Illuminated Name- Plates and 

the Like; Prefabricated Buildings

9,619 10,335 16,329 15,651 18,853

 أجهزة ؛ مماثلة  محشوة وأصناف وسائد ، حشايا حوامل ، حشايا ،  أسرة أصناف ؛ أثاث ( 94 ) الفصل

 ؛ مماثلة وأصناف مضيئة ارشادية ولوحات ضوئية إشارات ؛ آخر مكان في داخلة وال مذكورة غير انارة

.  الصنع مسبقة مباني

95- Toys, Games and Sports Requisites; Parts and Accessories Thereof 396 464 767 634 499 ولوازمها أجزاؤھا ، للرياضة أو للتسلية أصناف ، مجتمعات ألعاب ، أطفال لعب ( 95 ) الفصل

96- Miscellaneous Manufactured Articles 43 104 613 593 794 متنوعة مصنوعات ( 96 ) الفصل 

Total Of  Section ( 20 ) 10,058 10,903 17,710 16,877 20,146 (20 ) القسم اجمالى

Section(21)- Works of Art, Collectors' Pieces and Antiques and goods 

not specified elsewhere
أثرية وقطع للمجموعات قطع ، فنية تحف  (21 ) القسم

97- Works of Art, Collectors' Pieces and Antiques 8 74 137 188 312 . أثرية وقطع للمجموعات قطع ، فنية تحف ( 97 ) الفصل 

98- Commodity of specific nature, supplies to aircrafts, ships, travelers 

goods and transactions below threshold
0 0 0 0 46,424

 دون والحركة والسفن الطائرات تزويد وسلع  خاصة احكام ذات وسلع شخصية امتعه ( 98 ) الفصل 

الدنيا الحدود

Total Of  Section ( 21 ) 8 74 137 188 46,736 (21 ) القسم اجمالى
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Total 6,938,065 7,631,699 8,308,846 8,829,318 9,316,102 االجمالي

Section(01) Live Animals; Animal Products الحيوانية المملكة ومنتجات حية حيوانات (01) القسم

01- Live Animals 67,408 50,198 44,235 52,484 52,289 حية حيوانات (1)  الفصل

02- Meat and Edible Meat Offal 123,412 132,572 157,460 147,752 165,331 لألكل صالحة أطراف و وأحشاء لحوم ( 2 ) الفصل

03- Fish and Crustaceans, Molluscs and Other Aquatic Invertebrates 22,997 27,396 27,740 40,474 49,932 المائية الالفقاريات من وغيرھا رخويات ، وقشريات أسماك ( 3 ) الفصل

04- Dairy Products; Birds' Eggs; Natural Honey; Edible Products of 

Animal Origin, Not Elsewhere Spicified or Included
140,272 145,903 155,449 176,483 162,260

 من لألكل صالحة منتجات ؛ طبيعي عسل ؛ طيور بيض ؛ األلبان صناعة ومنتجات ألبان ( 4 ) الفصل

آخر مكان في داخلة وال مذكورة غير ، حيواني أصل

05- Products of Animal Origin, Not Elsewhere Specified or Included 98 61 53 37 366 آخر مكان في داخلة وال مذكورة غير حيواني أصل من أخر منتجات ( 5 ) الفصل

Total of  Section (01) 354,186 356,130 384,936 417,231 430,178 ( 01) القسم اجمالى

Section (02) Vegetable Products النباتية المملكة منتجات (02 ) القسم

06- Live Trees and Other Plants; Bulbs, Roots and the Like; Cut Flowers 

and Ornamental Foliage
3,714 4,607 5,246 6,912 7,061

 مورقة وأغصان مقطوفة أزھار ؛ وماشابهها وجذور بصالت ؛ حية أخر ونباتات أشجار (06 ) الفصل

للزينة

07- Edible Vegetables and Certain Roots and Tubers 66,012 65,991 73,972 80,766 103,240 غذائية ودرنات وجذور ونباتات خضر ( 07 ) الفصل

08- Edible Fruit and Nuts; Peel of Citrus Fruit or Melons 100,856 109,142 109,305 117,578 161,043 شمام أو بطيخ وقشور حمضيات قشور ؛ لألكل صالحة وأثمار فواكه ( 08) الفصل

09- Coffee, Tea, Mate' and Spices 30,752 30,932 31,273 35,792 36,718 وأفاوية وبهارات ومته وشاي بن (09 ) الفصل

10- Cereals 172,562 152,831 159,453 192,870 180,553 حبوب (10 ) الفصل

11- Products of the Milling Industry; Malt; Starches; Inulin; Wheat Gluten 2,853 5,038 3,833 4,098 5,767
 دابوق ؛ أينولين ؛ درنات أو جذور أو حبوب نشاء ؛(مالت) ناشط شعير ؛ مطاحن منتجات (11 ) الفصل

(جلوتين) القمح

12- Oil Seeds and Oleaginous Fruits; Miscellaneous Grains, Seeds and 

Fruit; Industrial or Medicinal Plants; Straw and Fodder
11,371 13,526 15,680 18,455 22,338 وعلف قش ؛ الطب أو للصناعة نباتات ؛ منوعة وأثمار وبذور حبوب زيتية؛ وأثمار حبوب (12 ) الفصل

13- Lac; Gums, Resins and Other Vegetable Saps and Extracts 1,113 1,010 1,384 1,785 2,053 نباتية وخالصات عصارات من وغيرھا وراتنجات صموغ ؛ اللك صمغ (13 ) الفصل

14- Vegetable Plaiting Materials; Vegetable Products Not Elsewhere 

Specified or Included
253 299 235 282 345 آخر مكان في داخلة وال مذكورة غير نباتي أصل من أخر منتجات ؛ نباتية ضفر مواد (14 ) الفصل

Total Of Section ( 02 ) 389,486 383,376 400,381 458,539 519,118 ( 02) القسم اجمالى

والفصول األقسام حسب الواردات

Imports by Sections and Chapters

Sections & Chapters الفصول و االقسام
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Sections & Chapters الفصول و االقسام

Section(03) Animal or Vegetable Fats and Oils and Their 

Cleavage Products; Prepared Edible Fats; Animal or Vegetable 

Waxes

 محضرة غذائية دھون ؛ تفككھا ومنتجات نباتية أو حيوانية وزيوت ودھون شحوم ( 03 ) القسم

نباتي أو حيواني أصل من شموع ،

15- Animal or Vegetable Fats and Oils and Their Cleavage Products; 

Prepared Edible Fats; Animal or Vegetable Waxes
55,474 55,246 46,831 57,642 45,967

 شموع ؛ محضرة غذائية دھون ؛ تفككها ومنتجات نباتية أو  حيوانية وزيوت ودھون شحوم (15 ) الفصل

نباتي أو حيواني أصل من

Total Of Section ( 03 ) 55,474 55,246 46,831 57,642 45,967 ( 03 ) القسم اجمالى

Section(04) Prepared Foodstuffs; Beverages and Vinegar; 

Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes
مصنعة تبغ وأبدال تبغ ؛ وخل مشروبات ؛ االغذية صناعة منتجات ( 04 ) القسم اجمالى

16- Preparations of Meat, of Fish or of Crustaceans, Molluscs or Other 

Aquatic Invertebrates
22,777 26,918 23,217 22,394 32,101 أخر مائية الفقاريات أو رخويات أو قشريات أو وأسماك لحوم محضرات (16 ) الفصل

17- Sugars and Sugar Confectionery 45,457 41,919 37,590 35,952 35,739 سكرية ومصنوعات سكر (17 ) الفصل

18- Cocoa and Cocoa Preparations 32,873 38,223 41,685 44,647 48,243 ومحضراته كاكاو (18 ) الفصل

19- Preparations of Cereals, Flour, Starch or Milk; Pastrycooks' Products 70,186 80,600 79,816 86,714 105,866 فطائر ؛ الحليب أو  النشاء أو الدقيق أو الحبوب أساسها محضرات (19 ) الفصل

20- Preparations of Vegetables, Fruit, Nuts or Other Parts of Plants 67,357 61,175 69,877 82,900 74,230 أخر نباتات أجزاء ومحضرات فواكه أو ثمار ومحضرات خضر محضرات (20 ) الفصل

21- Miscellaneous Edible Preparations 56,300 57,321 73,903 70,879 84,481 منوعة غذائية محضرات (21 ) الفصل

22- Beverages and Vinegar 26,219 21,886 24,179 24,602 35,521 وخل مشروبات (22 ) الفصل

23- Residues and Waste From the Food Industries; Prepared Animal 

Fodder
14,536 17,608 19,384 24,541 20,205 للحيوانات محضرة أغذية ؛ األغذية صناعات ونفايات بقايا (23 ) الفصل

24- Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes 39,460 40,929 47,510 48,906 59,613 مصنعة تبغ وأبدال تبغ (24 ) الفصل

Total Of  Section(04) 375,166 386,578 417,162 441,535 495,998 ( 04 ) القسم اجمالى

Section (05) Mineral Products معدنية منتجات ( 05 ) القسم

25- Salt; Sulphur; Earths and Stone; Plastering Materials, Lime and 

Cement
84,603 113,316 112,498 120,753 148,071 وأسمنت  كلس ، جص ؛ وأحجار أتربة ؛ كبريت ؛ ملح (25 ) الفصل

26- Ores, Slag and Ash 1,454 49 2,103 2,373 6,912 ورماد خبث ، معادن خامات (26 ) الفصل

27- Mineral Fuels, Mineral Oils and Products of Their Distillation; 

Bituminous Substances; Mineral Waxes
43,717 55,146 69,331 63,759 58,784 معدنية شموع ؛ قارية مواد ؛ تقطيرھا ومنتجات معدنية زيوت ، معدني وقود (27 ) الفصل
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

والفصول األقسام حسب الواردات

Imports by Sections and Chapters

Sections & Chapters الفصول و االقسام

Total Of  Section(05) 129,774 168,511 183,932 186,885 213,767 ( 05 ) القسم اجمالى

Section ( 06 ) Products of  The Chemical or Allied Industries الصناعات أو الكيماوية الصناعات منتجات ( 06 ) القسم

28- Inorganic Chemicals; Organic or Inorganic Compounds of Precious 

Metals, of Rare-Earth Metals, of Radioactive Elements or of Isotopes
22,879 28,467 26,133 25,823 27,422

 من أو ثمينة معادن من عضوية غير أو عضوية مركبات ؛ عضوية غير كيماوية منتجات (28 ) الفصل

(ايزوتوب) نظائر من أو مشعة عناصر من أو نادرة أتربة معادن

29- Organic Chemicals 75,897 42,762 83,642 94,951 62,719 عضوية كيماوية منتجات (29 ) الفصل

30- Pharmaceutical Products 234,582 245,306 271,996 272,950 326,400 الصيدلة منتجات (30 ) الفصل

31- Fertilisers 1,978 2,069 2,091 2,437 3,355 أسمدة  (31 ) الفصل

32- Tanning or Dyeing Extracts; Tannins and Their Derivatives; Dyes, 

Pigments and other Colouring Matter; Paints and Varnishes; Putty and 

Other Mastica; Inks

37,228 34,175 36,862 37,510 40,065
 (بيجمنت) سطحية ألوان ، أصباغ ؛ ومشتقاتها دابغة مواد ؛ والصباغة للدباغة خالصات (32 ) الفصل

حبر ؛ معاجين ؛ وورنيش دھانات ؛ أخر ملونة ومواد

33- Essential Oils and Resinoids; Perfumery, Cosmetics or Toilet 

Preparations
109,825 121,989 141,884 160,397 170,863

 تطرية أو عطور محضرات ؛ (ريزينويد) راتنجية مواد ومستخلصات عطرية زيوت ( 33) الفصل

(تواليت) تجميل أو (كوزماتيك)

34- Soap, Organic Surface-active Agents, Washing Preparations, 

Lubricating Preparations, Artificial Waxes, Prepared Waxes, Polishing or 

Scouring Preparations, Candles and Similar Articles, Modelling Pastes, 

"Dental Waxes" and Dental Preparations with a Basis of Plaster

51,527 58,059 62,282 78,077 80,803

 شموع ، تشحيم محضرات ، غسيل محضرات ، عضوية سطح عوامل ، صابون ( 34 ) الفصل

 لصنع معاجين ، مماثلة وأصناف إضاءة شموع ، تلميع أو صقل محضرات ، محضرة شموع إصطناعية،

الجص أساسها األسنان طب ومحضرات"  األسنان طب شموع"، النماذج

35- Albuminoidal Substances; Modified Starches; Glues; Enzymes 5,843 7,739 7,166 116,207 8,593 أنزيمات ؛ غراء ؛ المعدل  النشاء أساسها منتجات ؛ زاللية مواد  ( 35 ) الفصل

36- Explosives; Pyrotechnic Products; Matches; Pyrophoric Alloys; 

Certain Combustible Preparations
1,597 1,427 2,013 2,438 2,479

 مواد ؛ اإلشتعال إلحداث معدنية خالئط ؛ ثقاب ؛ فنية نارية منتجات ؛ ومتفجرات بارود  ( 36 ) الفصل

معينة لهوب

37- Photographic or Cinematographic Goods 4,559 6,794 6,284 5,334 4,749 سينمائي أو فوتوغرافي تصوير منتجات  ( 37 ) الفصل

38- Miscellaneous Chemical Products 74,421 101,369 82,044 102,026 118,372 منوعة كيماوية منتجات  ( 38 ) الفصل

Total Of  Section(06) 620,336 650,156 722,398 898,150 845,821 ( 06 ) القسم اجمالى

Section(07) Plastics and Articles Thereof;  Rubber and Articles 

Thereof
ومصنوعاته مطاط ؛ ومصنوعاتھا لدائن ( 07 ) القسم

39- Plastics and Articles Thereof 164,323 174,126 187,514 194,524 222,136 ومصنوعاتها لدائن ( 39 ) الفصل

40- Rubber and Articles Thereof 88,055 88,525 83,783 83,916 75,850 ومصنوعاته مطاط ( 40 ) الفصل

Total Of  Section(07) 252,378 262,651 271,296 278,439 297,986 ( 07 ) القسم اجمالى
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2011 2012 2013 2014 2015
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Sections & Chapters الفصول و االقسام

Section(08) Raw Hides and Skins, Leather,Furskins and Articles 

Thereof; Saddlery and Harness; Travel Goods,Handbags, and 

Similar Containers of Animal Gut (Other Than Silk-Worm Gut )

 عدة أصناف ؛ المواد ھذه ومصنوعات بفراء وجلود مدبوغة وجلود خام جلود (08 ) القسم

 يدوية حقائب ، السفر لوازم ؛ والسراجة الحيوانات حقائب ، السفر لوازم ؛ والسراجة الحيوانات

(القز دودة مصارين عدا) الحيوانات مصارين من مصنوعات ؛ لھا مماثلة وأوعية

41- Raw Hides and Skins ( Other Than Furskins) and Leather 316 383 314 234 163 مدبوغة وجلود (بفراء الجلود عدا) خام جلود ( 41 ) الفصل

42- Articles of Leather; Saddlery and Harness; Travel Goods, Handbags 

and Similar Containers; Articles of Animal Gut ( Other Than Silk-Worm 

Gut )

38,745 45,784 57,688 66,767 64,478
 يدوية حقائب السفر، لوازم ؛ والسراجة الحيوانات عدة أصناف ؛ جلد من مصنوعات ( 42 ) الفصل

(القز دودة مصارين عدا) الحيوانات مصارين من مصنوعات ؛ لها مماثلة وأوعية

43- Furskins and Artificial Fur; Manufactures Thereof 197 605 3,874 1,298 1,295 ومصنوعاتها تقليدية وفراء طبيعية بفراء جلود ( 43 ) الفصل

Total Of  Section(08) 39,258 46,772 61,876 68,300 65,935 (08 ) القسم اجمالى

Section (09) Wood and Articles of Wood; Wood Charcoal; Cork 

and Articles of Cork; Manufactures of Straw, of  Esparto or of 

Other Plaiting 

 القش من مصنوعات ؛ ومصنوعاته فلين ؛ خشبي فحم ؛ ومصنوعاته خشب (09 ) القسم

والسالل الحصر صناعتي اصناف ؛ الضفر مواد من غيرھا أو والحلفاء

44- Wood and Articles of Wood; Wood Charcoal 52,978 63,069 67,164 75,358 80,393 خشبي فحم ؛ ومصنوعاته خشب ( 44 ) الفصل

45- Cork and Articles of Cork 307 264 225 398 375 ومصنوعاته فلين ( 45 ) الفصل

46- Manufactures of Straw, of Esparto or of Other Plaiting Materials; 

Basketware and Wickerwork
1,712 1,704 2,141 1,740 1,861

 الحصر صناعتي أصناف ؛ الضفر  مواد من غيرھا أو  الحلفاء أو القش من مصنوعات ( 46 ) الفصل

. والسالل

Total Of  Section(09) 54,997 65,038 69,530 77,496 82,629 (09 ) القسم اجمالى

Section(10)  Pulp of Wood or of Other Fibrous Cellulosic 

Material; Waste and Scrap of Paper or Paperboard; Paper and 

Paperboard and 

 أو ورق وفضالت نفايا ؛ سليلوزية ليفية مواد عجائن من غيرھا أو الخشب عجينة ( 10 ) القسم

. ومصنوعاته مقوى وورق ورق ؛(كرتون) مقوى ورق

47- Pulp of Wood or of Other Fibrous Cellulosic Material; Waste and 

Scrap of Paper or Paperboard
4,126 2,284 3,013 3,083 2,988

 ورق أو ورق وفضالت نفايا ؛ سليلوزية ليفية مواد عجائن من أوغيرھا الخشب عجينة ( 47 ) الفصل

(كرتون) مقوى

48- Paper and Paperboard; Articles of Paper Pulp, of Paper or of 

Paperboard
120,809 116,250 105,393 107,553 106,361 مقوى ورق أو ورق من أو ، السليلوز عجينة من مصنوعات ؛ (كرتون) مقوى وورق ورق ( 48 ) الفصل

49- Printed Books, Newspapers, Pictures and Other Products of the 

Printing Industry; Manuscripts, Typescripts and Plans
15,882 14,704 17,462 15,024 16,057

 ؛ يدوية مخطوطات ، والنشر الطباعة منتجات من وغيرھا  صور ، صحف ، كتب ( 49 ) الفصل

. وتصاميم مستنسخات

Total Of  Section(10) 140,817 133,238 125,868 125,660 125,405 (10 ) القسم اجمالى

Section(11) Textiles and Textile Articles ومصنوعاتھا نسجية مواد (11 ) القسم
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50- Silk 958 810 1,082 883 575 طبيعي حرير  ( 50 ) الفصل

51- Wool, Fine or Coarse Animal Hair; Horsehair Yarn and Woven Fabric 2,400 3,860 2,709 1,822 2,589 الخيل شعر ونسج خيوط ؛ خشن أو ناعم وبر ، صوف ( 51 ) الفصل

52- Cotton 6,011 8,624 5,239 5,619 5,784 قطن ( 52 ) الفصل

53- Other Vegetable Textile Fibres; Paper Yarn and Woven Fabrics of 

Paper Yarn
287 702 409 1,041 1,327 ونسجها ورق من خيوط ؛ أخر نباتية نسجية ألياف( 53 ) الفصل

54- Man-Made Filaments 6,346 6,271 7,016 9,987 23,945 إصطناعية أو تركيبية شعيرات ( 54 ) الفصل

55- Man-Made Staple Fibres 31,606 29,937 30,556 27,372 18,505 . مستمرة غير إصطناعية أو تركيبية ألياف ( 55 ) الفصل

56- Wadding, Felt and Nonwovens; Special Yarns; Twine; Cordage, 

Ropes and Cables and Articles Thereof
3,262 4,150 3,847 4,228 5,542

 أصناف  ، وأمراس حبال ، حزم خيوط ؛ خاصة خيوط ؛ منسوجة غير ونسج لباد ، حشو ( 56 ) الفصل

الحبال صناعة

57- Carpets and Other Textile Floor Coverings 17,364 16,820 15,925 16,467 20,286 نسجية مواد من أخر أرضيات وأغطية سجاد ( 57 ) الفصل

58- Special Woven Fabrics; Tufted Textile Fabrics; Lace; Tapestries; 

Trimmings; Embroidery
3,652 4,857 4,761 7,372 8,220

 أصناف ؛ ديابيج ؛(دانتيال) مسننات ؛ نسجية مواد من عفارات ذات سطوح خاصة؛ نسج ( 58 ) الفصل

مطرزات ، عقادة

59- Impregnated, Coated, Covered or Laminated Textile Fabrics; Textile 

Articles of a Kind Suitable For Industrial Use
2,362 2,047 4,199 4,647 4,644 نسجية مواد من فنية أصناف ؛ منضدة أو مغطاة أو مطلية أو مشربة نسج ( 59 ) الفصل

60- Knitted or Crocheted Fabrics 2,131 2,557 2,496 3,464 4,298 مصنرة أقمشة ( 60 ) الفصل

61- Articles of Apparel and Clothing Accessories, Knitted or Crocheted 35,647 55,045 53,445 101,615 158,583 مصنرات من ألبسة وتوابع ألبسة ( 61 ) الفصل

62- Articles of Apparel and Clothing Accessories, Not Knitted or 

Crocheted
207,179 222,887 250,810 221,364 171,567 المصنرات غير من  ألبسة وتوابع ألبسة ( 62 ) الفصل

63- Other Made Up Textile Articles; Sets; Worn Clothing and Worn 

Textile Articles; Rags
21,668 27,463 28,106 29,147 29,933

 نسجية وأصناف مستعملة ألبسة ؛ (أطقم) مجموعات ؛ نسجية مواد من جاھزة أخر أصناف ( 63 ) الفصل

وخرق أسمال ؛ مستعملة

Total Of  Section(11) 340,874 386,029 410,598 435,029 455,800 (11 ) القسم اجمالى

Section(12) Footwear, Headgear, Umbrellas, Sun Umbrellas, 

Walking-Sticks, Seat-Sticks,Whips, Riding-Crops and Parts 

Thereof; Prepared Feathers and Articles Made Therewith; 

Artificial Flowers; Articles of Human Hair

 سياط ، بمقاعد وعصي مشي عصي ، وشمس مطر مظالت ، رأس أغطية ، أحذية (12 ) القسم

 من مصنوعات ؛ إصطناعية أزھار ؛ ريش من وأصناف محضر ريش ؛ األصناف ھذه وأجزاء

بشري شعر

64- Footwear, Gaiters and the Like; Parts of Such Articles 47,449 60,367 71,203 75,858 81,572 األصناف ھذه أجزاء ؛ مماثلة وأصناف طماقات و ، أحذية ( 64 ) الفصل

65- Headgear and Parts Thereof 3,404 4,243 4,888 5,710 5,459 وأجزاؤھا رأس أغطية( 65 ) الفصل

66- Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking-Sticks, Seat-Sticks, Whips, Riding-

Crops and Parts Thereof
413 430 388 617 493 األصناف ھذه وأجزاء سياط ، بمقاعد وعصى  عصي وشمس، مطر مظالت ( 66 ) الفصل
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67- Prepared Feathers and Down and Articles Made of Feathers or of 

Down; Artificial Flowers; Articles of Human Hair
1,609 1,669 2,324 3,006 3,734 . بشرى شعر من مصنوعات ؛ اصطناعية أزھار ؛ منهما وأصناف محضران وزغب ريش ( 67 ) الفصل

Total Of  Section(12) 52,875 66,710 78,804 85,191 91,258 (12 ) القسم اجمالى

Section(13) Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos, Mica or 

Similar Materials; Ceramic Products; Glass and Glassware

 مواد من أو ميكا أو صخري حرير أو أسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات (13 ) القسم

ومصنوعاته زجاج ؛ خزف من منتجات ؛ مماثلة

68- Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos, Mica or Similar 

Materials
35,792 41,421 48,791 51,780 80,752 مماثلة مواد من أو ميكا أو صخرى حرير أو أسمنت أو جص أو حجر من مصنوعات ( 68 ) الفصل

69- Ceramic Products 43,890 43,230 43,835 43,639 49,397 . خزف من منتجات ( 69 ) الفصل

70- Glass and Glassware 30,712 33,442 37,169 37,026 48,715 .  ومصنوعاته زجاج ( 70 ) الفصل

Total Of  Section(13) 110,394 118,093 129,795 132,446 178,864 (13 ) القسم اجمالى

Section (14) Natural or Cultured Pearls, Precious or 

Semiprecious Stones, Precious Metals, Metals Clad with 

Precious Metal, and Articles Thereof; Imitation Jewellery; Coin

 معادن ، ثمينة معادن ، كريمة أوشبه كريمة أحجار ، مستنبت أو طبيعي لؤلؤ (14 ) القسم

نقود ؛ (مقلدة) الغواية حلي ؛ المواد ھذه  ومصنوعات ثمينة معادن من بقشرة مكسوة عادية

71- Natural or Cultured Pearls, Precious or Semi-Precious Stones, 

Precious Metals, Metals Clad with Precious Metal, and Articles Thereof; 

Imitation Jewellery; Coin

212,532 232,078 399,628 421,332 421,430
  عادية  معادن  ، ثمينة  معادن ، كريمة شبه أو كريمة أحجار ، مستنبت أو طبيعى لؤلؤ ( 71 ) الفصل

. نقود ؛ (مقلدة)  الغوايه  حلي ؛ المواد ھذه ومصنوعات ثمينة معادن من بقشرة مكسوة

Total Of  Section(14) 212,532 232,078 399,628 421,332 421,430 (14 ) القسم اجمالى

Section (15) Base Metals and Articles of Base Metal ومصنوعاتھا عادية معادن (15 ) القسم

72- Iron and Steel 253,782 240,608 239,554 279,239 219,015 ( فوالذ ) وصلب حديد ( 72 ) الفصل

73- Articles of Iron or Steel 392,409 403,079 404,796 348,057 381,323 (فوالذ) صلب أو حديد أو ( ظهر ) صب حديد من مصنوعات  ( 73 ) الفصل

74- Copper and Articles Thereof 67,890 62,481 70,850 74,623 57,402 ومصنوعاته نحاس ( 74 ) الفصل

75- Nickel and Articles Thereof 1,090 1,692 1,251 1,173 2,946 ومصنوعاته نيكل ( 75 ) الفصل

76- Aluminum and Articles Thereof 76,594 60,852 75,131 79,032 94,261 ومصنوعاته الومنيوم ( 76 ) الفصل

78- Lead and Articles Thereof 1,112 357 718 495 1,029 ومصنوعاته رصاص( 78 ) الفصل

79- Zinc and Articles Thereof 1,642 1,512 1,866 2,838 2,206 ومصنوعاته (توتياء) زنك ( 79 ) الفصل

80- Tin and Articles Thereof 26 151 176 170 195 ومصنوعاته قصدير ( 80 ) الفصل

81- Other Base Metals; Cermets; Articles Thereof 245 672 1,597 110 772 ومصنوعاتها ؛ (سيرميت) معدنية خزفية خالئط  ؛ أخر عادية معادن ( 81 ) الفصل
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

والفصول األقسام حسب الواردات

Imports by Sections and Chapters

Sections & Chapters الفصول و االقسام

82- Tools, Implements, Cutlery, Spoons and Forks, of Base Metal; Parts 

Thereof of Base Metal
12,861 14,671 20,331 13,758 27,070

 من وأجزاؤھا عادية؛ معادن من  وشوك ومالعق  مائدة وأدوات قاطعة  وأدوات، عدد ( 82 ) الفصل

عادية معادن

83- Miscellaneous Articles of Base Metals 20,360 23,886 25,734 25,652 31,059 . عادية معادن من منوعة أصناف ( 83 ) الفصل

Total Of  Section(15) 828,012 809,963 842,005 825,148 817,278 (15 ) القسم اجمالى

Section(16) Machinery and Mechanical Appliances; Electrical 

Equipment; Parts Thereof; Sound Recorders, Television Image 

and Sound Recorders, and Parts and Accessories of Such Articles

 ، الصوت واذاعة تسجيل أجھزة ؛ أجزاؤھا ؛ كھربائية معدات ؛ وأجھزة آالت (16 ) القسم

 ھذه ولوازم أجزاء ، (تلفزة) المرئية االذاعة في والصوت الصورة وأذاعة تسجيل أجھزة

االجھزة

84- Nuclear Reactors, Boilers, Machinery and Mechanical Appliances; 

Parts Thereof
888,981 973,674 924,502 996,708 1,127,566 أجزاؤھا ؛ آلية وأدوات أجهزة و آالت و مراجل و نووية مفاعالت ( 84 ) الفصل

85- Electrical Machinery and Equipment and Parts Thereof; Sound 

Recorders and Reproducers, Television Image and Sound Recorders and 

Reproducers, and Parts and Accessories of Such Articles

746,802 775,001 891,711 995,516 1,043,942
 تسجيل أجهزة ، الصوت واذاعة تسجيل أجهزة ؛ وأجزاؤھا كهربائية ومعدات وأجهزة آالت ( 85 ) الفصل

االجهزة ھذه ولوازم أجزاء ،(تلفزة)  المرئية االذاعة فى والصوت  الصورة واذاعة

Total Of  Section(16) 1,635,783 1,748,676 1,816,213 1,992,224 2,171,508 (16 ) القسم اجمالى

Section(17) Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport 

Equipment
نقل معدات (17 ) القسم

86- Railway or Tramway Locomotives,Rolling- Stock and Parts Thereof; 

Railway or Tramway Track Fixtures and Fittings and Parts Thereof; 

Mechanical ( including Electro- Mechanical ) Traffic Signalling Equipment 

of all Kinds

375 1,229 952 1,375 1,375
 أو آلية اشارة أجهزة ؛ وأجزاؤھا ومايماثلها الحديدية للسكك ومعدات وعربات قاطرات ( 86 ) الفصل

.                                                                 المواصالت لطرق كهروالية

87- Vehicles Other Than Railway or Tramway Rolling- Stock, and Parts 

and Accessories Thereof
974,080 1,338,653 1,436,524 1,386,587 1,433,132 ولوازمها أجزاؤھا ، أخر أرضية وعربات دراجات ، جرارات ، سيارة عربات  ( 87 ) الفصل

88- Aircraft, Spacecraft, and Parts Thereof 93 137 96 628 381 وأجزاؤھا فضائية وسفن طائرات ( 88 ) الفصل

89- Ships, Boats and Floating Structures 6,361 6,744 11,730 18,317 11,960 وعائمات وقوارب سفن  ( 89 ) الفصل

Total Of  Section ( 17 ) 980,910 1,346,763 1,449,303 1,406,906 1,446,848 (17 ) القسم اجمالى

Section(18)  Optical, Photographic, Cinematographic, 

Measuring,Checking, Precision, Medical Or Surgical Instruments 

And Apparatus; Clocks And Watches; Musical Instruments; Parts 

And Accessories Thereof

 أو للقياس أو السينمائي أو الفوتوغرافي التصوير أو للبصريات وأجھزة أدوات (18 ) القسم

 ، الساعات صناعة أصناف ؛ للجراحة أو للطب وأجھزه أدوات ، دقيقه وأجھزه وأدوات للفحص

واألجھزة األدوات ھذه ولوازم أجزاء ؛ موسيقية أدوات
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

والفصول األقسام حسب الواردات

Imports by Sections and Chapters

Sections & Chapters الفصول و االقسام

90- Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, 

Precision, Medical or Surgical Instruments and Apparatus; Parts and 

Accessories Thereof

135,622 151,307 181,997 192,848 210,761
 للفحص أو للقياس أو السينمائي أو الفوتوغرافي التصوير أو للبصريات وأجهزة أدوات  ( 90 ) الفصل

واألجهزة األدوات ھذه ولوازم أجزاء  ؛ الجراحة أو للطب وأجهزه أدوات ، دقيقة وأجهزة وأدوات

91-  Clocks and Watches and Parts Thereof 52,224 57,737 76,349 79,489 78,168 وأجزاؤھا الساعات صناعة أصناف ( 91 ) الفصل

92- Musical Instruments; Parts and Accessories of Such Articles 730 881 699 929 736 ولوازمها وأجزاؤھا موسيقية أدوات ( 92 ) الفصل

Total Of  Section ( 18 ) 188,575 209,925 259,045 273,266 289,665 (18 ) القسم اجمالى

Section(19) Arms and Ammunition; Parts and Accessories 

Thereof
ولوازمھا أجزاؤھا ؛ وذخائر أسلحة (19 ) القسم

93- Arms and Ammunition; Parts and Accessories Thereof 5,428 6,862 6,000 7,396 5,823 ولوازمها ؛أجزاؤھا وذخائر أسلحة ( 93 ) الفصل

Total Of  Section ( 19 ) 5,428 6,862 6,000 7,396 5,823 (19 ) القسم اجمالى

Section(20) Miscellaneous Manufactured Articles مختلفة ومنتجات سلع (20 ) القسم

94- Furniture; Bedding, Mattresses, Mattress Supports, Cushions and 

Similar Stuffed Furnishings; Lamps and Lighting Fittings, Not Elsewhere 

Specified or Included; Illuminated Signs, Illuminated Name- Plates and 

the Like; Prefabricated Buildings

130,066 152,905 156,665 172,584 220,908

 أجهزة ؛ مماثلة  محشوة وأصناف وسائد ، حشايا حوامل ، حشايا ،  أسرة أصناف ؛ أثاث ( 94 ) الفصل

 ؛ مماثلة وأصناف مضيئة ارشادية ولوحات ضوئية إشارات ؛ آخر مكان في داخلة وال مذكورة غير انارة

.  الصنع مسبقة مباني

95- Toys, Games and Sports Requisites; Parts and Accessories Thereof 25,637 28,519 28,661 30,004 36,884 ولوازمها أجزاؤھا ، للرياضة أو للتسلية أصناف ، مجتمعات ألعاب ، أطفال لعب ( 95 ) الفصل

96- Miscellaneous Manufactured Articles 14,606 16,680 35,415 36,665 40,980 متنوعة مصنوعات ( 96 ) الفصل 

Total Of  Section ( 20 ) 170,310 198,105 220,741 239,253 298,772 (20 ) القسم اجمالى

Section(21)- Works of Art, Collectors' Pieces and Antiques and goods 

not specified elsewhere
أثرية وقطع للمجموعات قطع ، فنية تحف  (21 ) القسم

97- Works of Art, Collectors' Pieces and Antiques 499 798 12,504 1,250 1,318 . أثرية وقطع للمجموعات قطع ، فنية تحف ( 97 ) الفصل 

98- Commodity of specific nature, supplies to aircrafts, ships, travelers 

goods and transactions below threshold
0 0 0 0 14,735

 دون والحركة والسفن الطائرات تزويد وسلع  خاصة احكام ذات وسلع شخصية امتعه ( 98 ) الفصل 

الدنيا الحدود

Total Of  Section ( 21 ) 499 798 12,504 1,250 16,053 (21 ) القسم اجمالى
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

Total 28,339,860 32,051,281 32,363,342 28,636,494 16,280,209 االجمالي

105 Free Trade Zone 1,424 8,753 4,173 11,031 31,729 الحرة التجارية المنطقة

110 United Arab Emirates 189,331 204,834 236,750 217,369 197,964 المتحدة العربية االمارات

111 Bahrain 22,894 31,616 27,239 24,959 30,589 البحرين

112 Saudi Arabia 189,984 197,418 197,228 208,344 242,099 السعودية العربية المملكة

113 Sultanate Of Oman 22,841 52,859 36,469 30,219 26,029 عمان سلطنة

114 Qatar 39,340 47,022 45,745 53,552 58,046 قطر

116 Yemen 1,477 2,874 4,692 4,028 2,066 اليمن

118 Iraq 15,839 24,664 160,043 193,882 129,927 العراق

120 Syria 11,663 2,449 485 708 901 سوريا

121 Lebanon 13,686 10,331 11,927 12,926 10,341 لبنان

122 Jordan 31,458 33,559 33,892 35,018 38,541 األردن

123 Palestine (Gazza) 29 27 47 56 20 (غزة) فلسطين

131 Iran 22,731 24,951 20,768 24,857 16,654 إيران

132 Afghanistan 2,404 3,561 5,882 2,565 2,197 أفغانستان

133 Pakistan 68,177 63,726 62,986 56,991 45,389 باكستان

134 Bangladesh 958 1,393 1,603 1,437 2,347 بنغالدش

135 Malaysia 29,418 28,594 28,361 21,922 24,209 ماليزيا

136 Indonesia 35,233 94,280 52,506 51,631 35,724 أندونيسيا

137 Maldives 0 0 0 0 0 المالديف جزر

138 Turkey 62,939 67,673 84,214 38,373 48,327 تركيا

139 Brunei Darussalam 22 3 28 6 2 السالم دار بروناى

المقصد دول حسب الصادرات

Exports by Country of Destination

Code Country الدولة
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المقصد دول حسب الصادرات

Exports by Country of Destination

Code Country الدولة

141 Vietnam 3,185 4,884 9,296 7,998 10,866 فيتنام

143 Mongolia 152 42 2 1 2 منغوليا

144 People's Republic Of China 228,982 234,962 293,407 293,983 242,859 الشعبية الصين

145 Taiwan 1,200 63,097 54,561 21,316 8,548 (تايوان) الوطنية الصين

147
Hong Kong (Special Administrative 

Region Of China)
25,165 28,719 23,494 17,886 17,218 (للصين تابعة خاصة ادارية منطقة) كونج هونج

148 Korea (North) 393 0 106 0 23 الشمالية كوريا

149 Korea (South) 52,085 17,564 9,468 5,807 3,834 الجنوبية كوريا

150 Japan 1,535 1,928 2,629 2,420 1,672 اليابان

152 Philippines 2,772 2,839 3,948 3,054 1,512 الفلبين

153 India 176,321 182,187 202,694 247,729 227,222 الهند

154 Sri Lanka (Ceylon) 4,235 3,933 5,008 5,328 7,865 (سيالن) سريالنكا

155 Nepal 95 335 760 525 187 نيبال

156 Myanmar ( Burma ) 24 54 170 2 8 ( بورما) ميانمار

157 Thailand 40,394 22,704 17,635 10,930 12,857 تايالند

158 Singapore 9,189 12,745 10,823 21,007 13,675 سنغافورة

159
Lao People's Democratic Republic 

(Laos)
0 0 0 0 0 ( الوس ) الو جمهورية

160 Cambodia 81 22 25 0 1 كمبوديا

161 Cyprus 861 894 937 700 915 قبرص

162 Kyrgyzstan 0 0 1 20 1 كيرجستان

163 Tajikistan 0 0 0 0 0 طاجكستان

164 Kazakhstan 270 545 483 84 153 كازاخستان

165 Uzbekistan 1 1 1 1 2 أوزبكستان
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المقصد دول حسب الصادرات

Exports by Country of Destination

Code Country الدولة

166 Turkmenistan 1,249 0 5 0 15 تركمانستان

167 Azerbaijan 92 168 78 1 3 أذربيجان

168 Bhutan 0 0 0 4 9 بوتان

169 Armenia 23 11 6 33 5 ارمينيا

170 Georgia 25 17 57 100 0 جورجيا

210 Morocco 3,423 3,351 2,668 1,732 1,939 المغرب

211 Algeria 7,858 3,451 4,576 2,975 4,082 الجزائر

212 Tunisia 2,823 1,976 1,685 1,617 2,885 تونس

213 Libya 384 1,335 1,467 709 653 ليبيا

214 Egypt 16,539 17,968 12,885 18,962 24,301 مصر

215 Sudan 2,453 5,458 6,550 4,090 3,808 السودان

217 Mauritania 8 641 60 478 36 موريتانيا

218 Djibouti 541 952 546 513 534 جيبوتي

219 Somalia 238 76 38 47 37 الصومال

220 Comoros ( Islands ) 11 29 22 3 343 القمر جزر

231 Mali 0 0 0 5 9 مالي

232 Cameroon 28 232 150 79 41 الكاميرون

233 Niger 21 15 10 31 49 النيجر

234 Gabon 60 1 80 23 75 غابون

235 Chad 0 1 10 4 3 تشاد

236 Senegal 154 130 70 75 133 السنغال

237 Gambia 2 0 1 12 0 غامبيا
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المقصد دول حسب الصادرات

Exports by Country of Destination

Code Country الدولة

238 Republic Of Guinea 79 43 39 33 11 غينيا جمهورية

239 Guinea-Bissau 6 9 8 8 8 بيساو غينيا

240 Sierra Leone 16 0 30 139 583 سييراليون

241 Burkina Faso (Upper Volta) 0 0 0 1 6 (العليا فولتا) فاسو بوركينا

242 Uganada 1,387 79 291 94 20 أوغندا

243 Eritrea 26 22 20 30 9 اريتريا

244 Liberia 162 150 102 111 249 ليبريا

245 Kenya 1,106 932 1,089 748 327 كينيا

246 Tanzania 866 1,307 635 515 383 تنزانيا

247 Angola 267 226 120 244 22 أنغوال

248 Zambia 2 2 23 0 2 زامبيا

249 Malawi 0 0 3 26 8 مالوى

250 Zimbabwe 13 9 5 1 1 زمبابوى

251 Mozambique 74 50 2,498 31 1,975 موزمبيق

252 Botswana 0 2 0 2 0 بتسوانا

254 Swaziland 0 0 0 5 0 الند سوازى

255 South Africa 2,977 7,898 5,575 795 4,811 أفريقيا جنوب

256 Namibia 206 779 100 10 0 ناميبيا

258 Ghana 955 1,206 401 334 565 غانا

259 Madagascar 51 24 116 34 942 مدغشقر

260 Mauritius 77 109 120 79 79 موريشيوس

261 Reunion 0 0 0 0 6 يونيون رى جزيرة
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المقصد دول حسب الصادرات

Exports by Country of Destination

Code Country الدولة

262 Seychelles 1 1 1 0 0 سيشل جزر

263 Cote D'Ivoire ( Ivory Coast ) 1,388 1,907 638 24 861 العاج ساحل

264 Togo 169 612 120 38 298 توغو

265 Benin 37 22 142 827 26 بنين

266 Nigeria 248 452 361 453 415 نيجيريا

267 Central African Republic 0 0 4 12 3 الوسطي إفريقيا جمهورية

268 Congo ( Brazaville ) 59 170 63 62 46 (برازافيل) الكنغو

269 Democratic Republic Of Congo ( Zaire ) 67 2 0 38 0 ( زائير ) الديمقراطية الكنغو جمهورية 

270 Equatorial Guinea 2 0 0 0 0 االستوائية غينيا

271 Rwanda 0 0 1 9 0 رواندا

272 Burundi 0 2 0 0 7 بورندى

273 Ethiopia 567 792 1,310 1,109 2,004 أثيوبيا

299 Other African Countries 0 2 0 0 0 أخرى أفريقية دول

310 Australia 12,037 14,404 16,813 4,740 2,878 استراليا

311 Fiji 2 0 0 1 1 فيجي جزر

313 New Zealand 38 4 250 15 11 نيوزيالندا

314 Papua New Guinea 0 1 0 1 15 الجديدة غينيا بابوا

321 Vanuatu 11 0 0 0 7 فانواتو

334 Tonga 4 0 0 0 80 تونغا

410 United States Of America 51,766 80,890 56,704 35,288 60,746 االمريكية المتحدة الواليات

411 Canada 370 2,124 3,591 5,061 624 كندا

414 Anguilla 57 5,189 0 0 0 انغويال
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المقصد دول حسب الصادرات

Exports by Country of Destination

Code Country الدولة

416 Jamaica 0 0 5 4 9 جامايكا

418 Dominica 0 3 0 0 0 دومينيكا

419 Barbados 0 0 0 0 7 باربادوس

420 Trinidad & Tobago 1 22 45 35 15 وتوباجو ترينيداد

422 Honduras 0 0 0 0 0 هوندوراس

423 Guyana 0 0 0 3 5 غويانا

424 Suriname 0 0 0 0 0 سورينام

426 Cuba 40 1 2 1 1 كوبا

427 Haiti 0 0 0 0 0 هاييتي

428 Dominican Republic 0 33 2 29 0 الدومينيكان جمهورية

429 Guatemala 10 0 27 2 0 غواتيماال

430 Elsalvador 0 0 0 0 37 السلفادور

432 Costa Rica 0 0 0 0 5 كوستاريكا

433 Panama 0 0 0 0 2 بنما

434 Colombia 105 82 65 0 19 كولومبيا

435 Venezuela 46 21 16 229 1,548 فنزويال

436 Equador 30 40 20 30 3 اكوادور

437 Peru 24 3 4 1 0 بيرو

438 Chile 0 0 4 11 6 شيلي

440 Brazil 19,508 3,441 12,694 45,051 14,708 البرازيل

441 Paraguay 32 13 0 3 37 براغواى

442 Uruguay 0 0 0 27 0 أوروغواى
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 
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المقصد دول حسب الصادرات

Exports by Country of Destination

Code Country الدولة

443 Argentina 2,901 3,820 30 8 3,271 االرجنتين

444 Mexico 2 20 22 0 82 المكسيك

507 Germany 2,673 2,458 3,188 1,572 5,580 المانيا

510 Finland 260 85 155 297 32 فنلندا

511 Sweden 21 64 70 187 197 السويد

512 Norway 17 123 114 83 157 النرويج

513 Denmark 115 180 98 25 288 الدانمارك

514 Switzerland 2,073 908 7,431 4,967 7,951 سويسرا

515 Portugal 498 364 1,056 1,079 3,014 البرتغال

516 Austria 336 25 169 153 32 النمسا

518 Netherlands 1,535 4,488 1,911 2,748 4,299 هولندا

519 Belgium 14,847 4,481 23,115 18,887 15,145 بلجيكا

520 Luxembourg 0 0 30 11 1,037 لوكسمبرغ

521 United Kingdom 1,056 2,536 19,742 1,969 6,306 المتحدة المملكة

522 France 1,129 918 4,748 1,398 4,559 فرنسا

523 Italy 462 1,172 1,664 5,931 10,257 ايطاليا

524 Greece 318 685 825 447 391 اليونان

526 Spain 702 12,075 4,326 5,009 1,800 اسبانيا

527 Channel Islands 0 0 0 0 0 شانيل جزر

528 Iceland 0 0 7 3 0 ايسلندا

529 Gibraltar 0 0 0 0 0 طارق جبل

530 Malta 22 90 25 65 7 مالطه
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المقصد دول حسب الصادرات

Exports by Country of Destination

Code Country الدولة

531 Ireland 11 9 257 35 197 ايرلندا

534 Poland 112 70 25 3 227 بولندا

536 Hungary 25 129 135 113 129 (المجر) هنغاريا

537 Yugoslavia ( Serbia & Montenegro ) 4 4 10 5 26 (األسود والجبل صربيا) يوغوسالفيا

539 Albania 48 31 0 35 13 البانيا

540 Bulgaria 75 76 208 286 109 بلغاريا

541 Romania 58 24 38 156 8 رومانيا

542 Russian Federation 1,018 2,536 2,054 181 4,719 االتحادية روسيا

543 Belarus 5 0 0 0 0 (البيضاء روسيا) بالرس

544 Lithuania 13 66 223 0 0 ليتوانيا

545 Latvia 19 10 19 9 0 التفيا

546 Moldova 0 0 0 0 0 مولدوفيا

547 Ukraine 244 157 306 589 118 أوكرانيا

549 Slovenia 0 89 9 0 153 سلوفينيا

551 Bosnia And Herzegovina 19 3 28 20 38 والهرسك البوسنة

552 Croatia 828 89 36 1 2 كرواتيا

553 Estonia 0 0 0 0 4 أستونيا

556 Macedonia 0 0 0 0 0 مقدونيا

558 Slovakia 4 10 8 5 12 سلوفاكيا

559 Czeck Republic 10 8 353 62 62 التشيك جمهورية

603
Not Specified (Includes Oil And Its By- 

Products)
26,868,787 30,376,544 30,505,395 26,833,650 14,584,070 (ومشتقاته النفط صادرات تشمل)والمقصد المنشأ مجهولة بضائع
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المقصد دول حسب الصادرات

Exports by Country of Destination

Code Country الدولة
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

Total 6,938,065 7,631,699 8,308,846 8,829,318 9,316,102 االجمالي

105 KWT Free Trade Zone 2,172 1,794 3,127 3,130 3,005 الحرة التجارية المنطقة

110 United Arab Emirates 442,308 554,300 730,038 817,829 880,189 المتحدة العربية االمارات

111 Bahrain 39,572 41,214 49,781 56,568 80,152 البحرين

112 Saudi Arabia 398,019 401,544 398,374 433,835 444,302 السعودية العربية المملكة

113 Sultanate Of Oman 83,911 63,368 142,610 135,110 60,163 عمان سلطنة

114 Qatar 45,023 43,090 36,949 32,332 29,277 قطر

116 Yemen 2,217 1,879 1,975 1,530 1,677 اليمن

118 Iraq 2 24 4 6 44 العراق

120 Syria 23,083 17,311 7,752 5,243 4,414 سوريا

121 Lebanon 33,947 35,562 33,265 38,634 49,980 لبنان

122 Jordan 32,173 22,089 25,166 34,598 38,782 األردن

123 Palestine (Gazza) 564 927 947 1,775 2,499 (غزة) فلسطين

131 Iran 28,968 46,527 53,698 61,020 69,059 إيران

132 Afghanistan 15 6 41 26 37 أفغانستان

133 Pakistan 35,264 35,451 41,447 47,080 56,815 باكستان

134 Bangladesh 13,400 14,229 18,122 19,910 22,040 بنغالدش

135 Malaysia 81,028 81,073 74,524 74,312 76,144 ماليزيا

136 Indonesia 46,227 51,748 60,328 67,185 69,544 أندونيسيا

137 Maldives 8 42 5 6 3 المالديف جزر

138 Turkey 115,614 109,092 130,730 150,813 170,781 تركيا

139 Brunei Darussalam 5 4 3 4 7 السالم دار بروناى

141 Vietnam 19,179 53,189 67,500 113,663 164,891 فيتنام

143 Mongolia 2 2 4 20 1 منغوليا

144 People's Republic Of China 1,024,735 1,007,870 1,115,569 1,266,863 1,524,996 الشعبية الصين

145 Taiwan 60,648 67,270 84,131 74,646 81,591 (تايوان) الوطنية الصين

المنشأ دول حسب الواردات

Imports by Country of Origin

Code Country الدولة
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المنشأ دول حسب الواردات

Imports by Country of Origin

Code Country الدولة

146 Macao (Special Administrative Region Of China) 96 201 99 229 128 ( للصين تابعة خاصة ادارية منطقة ) ماكاو

147 Hong Kong (Special Administrative Region Of China) 4,857 4,322 3,903 6,866 9,073 (للصين تابعة خاصة ادارية منطقة) كونج هونج

148 Korea (North) 186 74 25 17 17 الشمالية كوريا

149 Korea (South) 263,738 342,845 323,987 354,294 290,270 الجنوبية كوريا

150 Japan 458,399 598,951 631,047 638,226 645,289 اليابان

152 Philippines 33,805 34,472 35,279 36,243 38,830 الفلبين

153 India 412,222 364,677 332,152 368,469 415,477 الهند

154 Sri Lanka (Ceylon) 9,053 8,525 10,574 11,813 11,907 (سيالن) سريالنكا

155 Nepal 62 114 101 63 60 نيبال

156 Myanmar ( Burma ) 1,481 1,399 1,302 1,286 1,983 ( بورما) ميانمار

157 Thailand 109,238 133,513 130,517 160,894 155,817 تايالند

158 Singapore 22,121 43,609 32,175 23,928 31,340 سنغافورة

159 Lao People's Democratic Republic (Laos) 31 132 90 120 44 ( الوس ) الو جمهورية

160 Cambodia 2,564 3,860 4,782 6,008 7,223 كمبوديا

161 Cyprus 5,068 5,195 6,113 7,439 7,316 قبرص

162 Kyrgyzstan 158 66 132 21 18 كيرجستان

163 Tajikistan 0 0 0 1 11 طاجكستان

164 Kazakhstan 196 9 33 29 3 كازاخستان

165 Uzbekistan 50 8 28 19 12 أوزبكستان

166 Turkmenistan 107 97 217 112 105 تركمانستان

167 Azerbaijan 15 6 7 7 0 أذربيجان

168 Bhutan 1 3 4 2 0 بوتان

169 Armenia 22 99 82 455 80 ارمينيا

170 Georgia 88 248 82 347 412 جورجيا

171 East Timur 1 0 0 1 0 الشرقية تيمور

210 Morocco 5,705 7,713 8,019 9,787 13,240 المغرب

211 Algeria 211 1,395 3,342 33 463 الجزائر
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المنشأ دول حسب الواردات

Imports by Country of Origin

Code Country الدولة

212 Tunisia 3,674 5,635 7,252 5,046 8,105 تونس

213 Libya 1 2 20 3 18 ليبيا

214 Egypt 73,957 83,384 97,855 107,528 135,672 مصر

215 Sudan 1,096 1,512 1,099 4,009 4,182 السودان

217 Mauritania 8 10 12 7 11 موريتانيا

218 Djibouti 122 508 575 818 246 جيبوتي

219 Somalia 4,763 4,468 157 90 124 الصومال

220 Comoros ( Islands ) 4 22 64 44 76 القمر جزر

231 Mali 23 38 37 51 41 مالي

232 Cameroon 73 109 43 116 165 الكاميرون

233 Niger 8 10 0 63 0 النيجر

234 Gabon 565 828 1,437 420 1,709 غابون

235 Chad 0 0 0 0 2 تشاد

236 Senegal 12 9 13 35 14 السنغال

237 Gambia 0 0 5 1 0 غامبيا

238 Republic Of Guinea 237 15 4 21 4 غينيا جمهورية

239 Guinea-Bissau 3 0 0 1 1 بيساو غينيا

240 Sierra Leone 7 4 40 35 60 سييراليون

241 Burkina Faso (Upper Volta) 0 10 4 0 1 (العليا فولتا) فاسو بوركينا

242 Uganada 1 11 19 234 52 أوغندا

243 Eritrea 1 3 2 2 0 اريتريا

244 Liberia 0 0 10 0 0 ليبريا

245 Kenya 1,398 2,694 3,078 3,291 1,113 كينيا

246 Tanzania 66 90 217 262 171 تنزانيا

247 Angola 0 16 2 2 56 أنغوال

248 Zambia 22,989 13,708 6 4,035 13,017 زامبيا
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المنشأ دول حسب الواردات

Imports by Country of Origin

Code Country الدولة

249 Malawi 0 14 53 47 85 مالوى

250 Zimbabwe 136 212 80 128 388 زمبابوى

251 Mozambique 69 152 1,045 2,051 1,621 موزمبيق

252 Botswana 2 0 0 30 33 بتسوانا

253 Lesotho 49 137 150 24 19 ليسوتو

254 Swaziland 70 34 58 76 68 الند سوازى

255 South Africa 30,097 30,537 40,706 39,909 47,581 أفريقيا جنوب

256 Namibia 12 11 49 21 92 ناميبيا

257 Saint Helena 7 24 0 17 1 هيلينا سانت

258 Ghana 62 122 131 319 183 غانا

259 Madagascar 521 755 409 937 1,333 مدغشقر

260 Mauritius 581 831 839 903 841 موريشيوس

261 Reunion 0 1 0 9 1 يونيون رى جزيرة

262 Seychelles 11 4 3 62 40 سيشل جزر

263 Cote D'Ivoire ( Ivory Coast ) 44 84 30 59 70 العاج ساحل

264 Togo 0 0 0 1 0 توغو

265 Benin 1 4 3 10 1 بنين

266 Nigeria 164 561 694 921 214 نيجيريا

267 Central African Republic 12 124 4 29 0 الوسطي إفريقيا جمهورية

268 Congo ( Brazaville ) 67 218 123 116 166 (برازافيل) الكنغو

269 Democratic Republic Of Congo ( Zaire ) 0 0 0 0 0 ( زائير ) الديمقراطية الكنغو جمهورية

270 Equatorial Guinea 11 0 9 6 0 االستوائية غينيا

271 Rwanda 0 0 0 3 2 رواندا

272 Burundi 1 0 0 0 0 بورندى

273 Ethiopia 913 801 879 1,623 854 أثيوبيا

274 Cape Verde 0 0 6 1 3 فيردى كيب

275 Sao Tome And Principe 0 0 1 0 0 وبرنسيب ساوتوم
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المنشأ دول حسب الواردات

Imports by Country of Origin

Code Country الدولة

276 Western Sahara 0 0 0 0 1 الغربية الصحراء

299 Other African Countries 0 1 0 0 4 أخرى أفريقية دول

310 Australia 183,457 160,049 162,276 185,898 175,569 استراليا

311 Fiji 47 108 189 336 222 فيجي جزر

312 Samoa ( Western Samoa ) 0 0 1 0 0 ( الغربية ساموا ) ساموا

313 New Zealand 23,601 19,939 20,060 17,845 20,460 نيوزيالندا

314 Papua New Guinea 0 0 0 1 3 الجديدة غينيا بابوا

316 Guam 0 0 0 0 1 غوام

317 Solomon Islands 1 0 0 0 0 سولومون جزر

318 New Caledonia 1 0 1 1 1 الجديدة كاليدونيا

319 Marshall Islands 0 0 0 0 0 مارشال جزر

320 Micronesia, Federated States Of 0 0 0 0 0 االتحادية ميكرونيشيا دول

321 Vanuatu 0 0 0 0 0 فانواتو

323 Norfolk Island 0 0 0 0 0 نورفولك جزيرة

324 Kiribati 0 0 0 0 0 كيريباتى

325 Nauru 0 0 76 2 8 ناورو

326 Northern Mariana Islands 8 2 4 0 0 ماريانا شمال جزر

327 Palau 0 0 0 0 0 باالو

328 American Samoa 0 4 0 1 9 االمريكية ساموا

329 Cook Islands 0 0 0 0 0 كوك جزر

330 French Polynesia 0 0 0 0 0 الفرنسية بولينيشيا جزر

331 Niue 0 0 0 1 0 نىيو

332 Pitcairn 0 0 2 0 0 بيتكيرن

333 Tokelau 0 0 1 2 30 توكيالو

334 Tonga 0 0 0 1 0 تونغا

335 Tuvalu 0 0 0 6 0 توفالو

399 Other Oceanic Countries 0 1 2 4 1 االخرى أقيانوسيا دول

Kuwait CSB, Foreign Trade Statistics, 2015 5

2015 الخارجية التجارة إحصاءات لإلحصاء، المركزية اإلدارة



Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المنشأ دول حسب الواردات

Imports by Country of Origin

Code Country الدولة

407 Bermuda 0 0 0 41 2 برمودا

408 Greenland 0 0 0 0 0 غرينالند جزيرة

409 Saint Pierre And Miquelon 0 0 0 0 0 ميكلون و بيير سانت

410 United States Of America 741,657 762,775 824,445 860,397 859,715 االمريكية المتحدة الواليات

411 Canada 72,455 82,174 96,111 75,903 81,978 كندا

412 Saint Kitts And Nevis 0 0 0 0 0 ونيفيس كيتس سانت

413 Saint Vincent And The Grenadines 0 0 0 0 0 وغرنادين فنست سانت

414 Anguilla 0 0 0 0 15 انغويال

415 Bahamas 1 0 7 14 6 البهاما جزر

416 Jamaica 1 6 0 2 4 جامايكا

417 Antigua & Barbuda 1 0 0 2 0 باربودا و انتيكوا

418 Dominica 48 118 96 53 71 دومينيكا

419 Barbados 0 18 0 2 0 باربادوس

420 Trinidad & Tobago 0 1 1 1 3 وتوباجو ترينيداد

422 Honduras 172 154 182 282 327 هوندوراس

423 Guyana 0 0 0 48 8 غويانا

424 Suriname 2 9 1 14 3 سورينام

426 Cuba 24 42 101 145 248 كوبا

427 Haiti 78 65 68 218 155 هاييتي

428 Dominican Republic 1,365 929 1,215 1,969 1,830 الدومينيكان جمهورية

429 Guatemala 3,482 3,061 2,640 2,914 3,431 غواتيماال

430 Elsalvador 59 145 119 73 111 السلفادور

431 Nicaragua 57 23 51 60 72 نيكاراجوا

432 Costa Rica 717 1,123 1,372 1,337 1,342 كوستاريكا

433 Panama 134 5 0 0 4 بنما

434 Colombia 922 1,103 1,364 1,655 2,030 كولومبيا
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المنشأ دول حسب الواردات

Imports by Country of Origin

Code Country الدولة

435 Venezuela 32 11 18 19 83 فنزويال

436 Equador 527 613 1,144 1,643 2,685 اكوادور

437 Peru 928 973 1,308 1,319 1,403 بيرو

438 Chile 4,231 3,608 3,955 3,187 3,448 شيلي

439 Bolivia 54 6 41 124 70 بوليفيا

440 Brazil 100,900 102,171 113,801 86,850 97,920 البرازيل

441 Paraguay 70 4,027 4,004 5,389 8,292 براغواى

442 Uruguay 665 915 278 1,770 1,559 أوروغواى

443 Argentina 10,580 14,925 21,740 16,659 15,120 االرجنتين

444 Mexico 37,132 54,328 62,964 48,838 66,159 المكسيك

445 Netherlands Antilles Islands 0 2 0 0 0 الهولندية انتيل جزر

446 Grenada 0 0 0 0 0 غرينادا

447 Belize 3 2 10 24 10 بيليز

448 Saint Lucia 0 0 0 0 2 لوشيا سانت

450 Aruba 530 319 311 283 215 آروبا

451 British Virgin Islands 2 2 1 0 0 البريطانية العذراء جزر

452 Cayman Islands 0 0 0 0 0 كايمن جزر

453 Guadelope 10 7 0 3 4 غواديلوب

455 Montserrat 4 1 4 0 1 مونتسرات

456 Turks And Caicos Islands 0 1 0 0 1 كايكوس و تركس جزر

457 Falkland Islands ( Malvinas ) 0 0 0 0 0 ( مالفيناس ) الفوكالند جزر

458 French Guiana 0 0 0 0 0 الفرنسية غوىيانا

459 Martinique 0 0 0 4 2 مارتينيك

460 United States Virgin Islands 0 0 0 3 8 االمريكية العذراء جزر

499 Other American Countries 0 0 1 0 1 اخرى امريكية دول

503 Svalbard And Jan Mayen Islands 4 0 0 0 0 ماين ويان سفالبارد جزر

504 Faeroe Islands 0 0 18 264 13 الفاورو جزر
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المنشأ دول حسب الواردات

Imports by Country of Origin

Code Country الدولة

505 Isle Of Man 1 0 0 0 0 مان جزيرة

506 Monaco 219 227 284 236 165 موناكو

507 Germany 457,590 488,018 562,127 597,579 531,188 المانيا

508 San Marino 96 143 149 152 131 مارينو سان

509 Liechtenstein 124 159 254 273 288 ليشتنشتاين

510 Finland 15,265 16,605 10,570 13,586 12,177 فنلندا

511 Sweden 38,060 33,906 49,297 33,204 34,142 السويد

512 Norway 6,008 5,528 6,015 5,334 7,773 النرويج

513 Denmark 21,735 22,195 21,205 28,325 27,941 الدانمارك

514 Switzerland 109,952 127,169 166,200 172,764 173,967 سويسرا

515 Portugal 14,045 21,266 21,786 20,773 19,345 البرتغال

516 Austria 36,747 50,249 48,809 48,958 59,755 النمسا

518 Netherlands 91,909 96,622 125,342 129,248 141,461 هولندا

519 Belgium 44,089 47,073 43,620 43,559 57,733 بلجيكا

520 Luxembourg 2,576 2,227 1,236 2,975 2,266 لوكسمبرغ

521 United Kingdom 186,600 235,713 235,682 232,294 272,868 المتحدة المملكة

522 France 153,313 178,506 212,190 224,597 190,376 فرنسا

523 Italy 265,946 362,962 354,878 342,681 326,708 ايطاليا

524 Greece 4,057 6,018 7,954 7,416 8,908 اليونان

525 Andorra 12 0 0 7 44 أندورا

526 Spain 63,931 76,889 87,475 88,010 102,046 اسبانيا

527 Channel Islands 0 0 0 0 0 شانيل جزر

528 Iceland 85 101 71 32 217 ايسلندا

529 Gibraltar 0 0 0 0 0 طارق جبل

530 Malta 812 800 1,042 1,184 980 مالطه

531 Ireland 51,083 80,950 50,688 55,589 64,050 ايرلندا

532 Holy Sea 0 0 1 0 8 المقدس البحر
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

المنشأ دول حسب الواردات

Imports by Country of Origin

Code Country الدولة

534 Poland 26,239 32,481 36,481 39,707 45,122 بولندا

536 Hungary 51,314 37,429 27,138 25,505 29,069 (المجر) هنغاريا

537 Yugoslavia ( Serbia & Montenegro ) 458 688 736 759 2,615 (األسود والجبل صربيا) يوغوسالفيا

539 Albania 301 156 255 519 487 البانيا

540 Bulgaria 2,420 4,636 5,167 6,945 7,733 بلغاريا

541 Romania 23,375 17,882 20,449 26,864 27,439 رومانيا

542 Russian Federation 34,896 57,648 52,732 55,900 57,933 االتحادية روسيا

543 Belarus 111 89 64 408 861 (البيضاء روسيا) بالرس

544 Lithuania 823 1,387 1,427 1,758 2,784 ليتوانيا

545 Latvia 872 1,036 1,914 1,934 2,072 التفيا

546 Moldova 273 569 759 422 348 مولدوفيا

547 Ukraine 2,108 6,007 14,328 8,402 4,024 أوكرانيا

549 Slovenia 3,268 3,105 4,667 4,768 5,044 سلوفينيا

551 Bosnia And Herzegovina 2,831 1,451 2,895 1,629 1,193 والهرسك البوسنة

552 Croatia 574 662 2,354 804 1,600 كرواتيا

553 Estonia 952 1,036 3,320 2,955 5,320 أستونيا

556 Macedonia 265 345 493 436 346 مقدونيا

558 Slovakia 16,183 22,758 23,036 20,270 29,164 سلوفاكيا

559 Czeck Republic 21,709 24,348 24,366 26,948 33,068 التشيك جمهورية

603 Not Specified (Includes Oil And Its By- Products) 1,473 2,044 1,995 1,737 2,728 (ومشتقاته النفط صادرات تشمل)والمقصد المنشأ مجهولة بضائع
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

Total 464,391 533,749 543,431 534,442 554,727 االجمالي

0 Food and live animals 61,544 60,886 63,465 63,503 75,496 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 2,310 4,474 3,544 6,658 9,001 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 6,351 4,214 4,851 6,007 10,038 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 6,058 3,819 4,667 4,714 6,798 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 1,103 918 773 1,172 794 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 81,866 132,305 109,919 90,311 81,112 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 110,579 87,365 92,047 113,021 80,310 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 135,253 164,333 156,712 154,055 193,265 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 57,872 75,433 107,450 95,000 96,628 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 1,455 0 4 1 1,287
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 189,331 204,834 236,750 217,369 197,964 االجمالي

0 Food and live animals 13,819 11,885 11,942 11,220 11,502 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 139 168 48 31 47 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 4,948 3,235 3,882 4,629 7,244 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 4,100 2,000 3,100 3,783 3,538 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 58 31 46 138 109 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 41,610 52,159 51,099 37,230 26,625 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 21,590 19,592 14,014 22,598 15,309 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 61,745 59,435 67,403 70,678 70,052 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 39,866 56,329 85,213 67,061 62,320 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 1,455 0 4 1 1,219
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 22,894 31,616 27,239 24,959 30,589 االجمالي

0 Food and live animals 3,967 3,457 4,386 3,949 4,594 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 524 1,325 1,368 930 933 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 397 273 127 199 452 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 625 943 864 292 319 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

(بالدينار)  SITC Rev4 حسب الخليجي التعاون مجلس دول إلى الصادرات

Exports to GCC Countries by SITC Rev4 (KD)

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

(بالدينار)  SITC Rev4 حسب الخليجي التعاون مجلس دول إلى الصادرات

Exports to GCC Countries by SITC Rev4 (KD)

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

4 Animal and vegetable oils and fats 29 8 5 7 6 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 3,278 3,235 3,624 3,299 3,644 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 3,060 4,200 3,381 4,223 3,848 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 7,591 14,903 10,744 6,547 11,460 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 3,423 3,271 2,739 5,513 5,305 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 0 0 0 0 30
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 189,984 197,418 197,228 208,344 242,099 االجمالي

0 Food and live animals 38,034 38,686 39,449 40,208 49,127 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 1,367 2,168 1,496 4,679 6,937 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 727 553 561 932 1,839 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 1,149 866 661 612 1,547 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 1,014 879 713 1,027 676 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 15,823 18,762 16,040 19,024 27,438 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 73,640 51,845 63,861 73,790 49,640 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 47,166 73,075 61,397 54,933 85,355 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 11,064 10,584 13,051 13,139 19,521 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 0 0 0 0 20
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 22,841 52,859 36,469 30,219 26,029 االجمالي

0 Food and live animals 1,069 1,331 1,319 1,391 1,534 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 6 0 0 5 4 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 76 26 84 79 49 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 17 9 40 20 396 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 0 0 10 0 0 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 13,616 43,108 29,002 21,204 16,502 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 3,776 2,831 1,937 2,839 2,219 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 3,767 4,754 3,216 4,066 4,818 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 514 800 861 614 505 متنوعة مصنوعات
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

(بالدينار)  SITC Rev4 حسب الخليجي التعاون مجلس دول إلى الصادرات

Exports to GCC Countries by SITC Rev4 (KD)

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

9 Goods not classified elsewhere 0 0 0 0 3
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 39,340 47,022 45,745 53,552 58,046 االجمالي

0 Food and live animals 4,655 5,527 6,370 6,734 8,739 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 274 813 631 1,012 1,081 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 203 127 197 169 455 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 167 2 3 8 999 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 2 0 0 1 3 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 7,537 15,042 10,153 9,555 6,902 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 8,512 8,896 8,854 9,571 9,296 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 14,983 12,165 13,951 17,831 21,580 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 3,006 4,450 5,586 8,672 8,976 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 0 0 0 0 15
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية
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Value In 1000 USD  امريكي دوالر بااللف القيمة

2011 2012 2013 2014 2015

Total 1,682,703 1,907,017 1,916,532 1,879,261 1,844,633 االجمالي

0 Food and live animals 223,122 217,618 223,722 223,389 250,985 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 8,393 15,966 12,493 23,366 29,916 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 22,998 15,054 17,105 21,098 33,293 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 21,936 13,630 16,468 16,583 22,702 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 3,997 3,283 2,726 4,122 2,640 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 296,812 472,841 387,845 317,945 269,725 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 400,642 312,140 324,650 397,482 267,038 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 489,826 586,928 552,739 541,210 642,828 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 209,666 269,556 378,770 334,060 321,255 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 5,310 0 14 4 4,252
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 685,957 731,615 834,735 764,415 658,737 االجمالي

0 Food and live animals 50,111 42,463 42,096 39,492 38,269 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 500 598 170 110 155 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 17,911 11,555 13,692 16,284 24,035 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 14,836 7,147 10,937 13,327 11,821 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 211 110 161 489 362 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 150,721 186,318 180,199 131,108 88,445 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 78,251 69,947 49,419 79,582 50,956 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 223,661 212,149 237,686 248,128 233,479 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 144,445 201,328 300,360 235,891 207,189 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 5,310 0 14 4 4,027
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 82,885 112,954 96,114 87,751 101,734 االجمالي

0 Food and live animals 14,380 12,358 15,467 13,896 15,282 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 1,894 4,727 4,827 3,271 3,093 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 1,440 977 447 693 1,504 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 2,271 3,358 3,050 1,012 1,062 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

(بالدوالر )  SITC Rev4 حسب الخليجي التعاون مجلس دول إلى الصادرات

Exports to GCC Countries by SITC Rev4 (USD)

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

To
ta

l

ي
ال
جم

ال
ا

U
n

it
e

d
 A

ra
b

 E
m

ir
at

e
s

ت
را
ما
ال
ا

 
ية
رب
لع
ا

 
دة
ح
مت
ال

B
ah

ra
in

ن
ري
ح
لب
ا

Kuwait CSB, Foreign Trade Statistics, 2015 2015 الخارجية التجارة إحصاءات لإلحصاء، المركزية اإلدارة



Value In 1000 USD  امريكي دوالر بااللف القيمة

2011 2012 2013 2014 2015

(بالدوالر )  SITC Rev4 حسب الخليجي التعاون مجلس دول إلى الصادرات

Exports to GCC Countries by SITC Rev4 (USD)

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

4 Animal and vegetable oils and fats 103 30 16 23 19 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 11,875 11,555 12,778 11,608 12,111 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 11,093 14,982 11,922 14,876 12,798 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 27,424 53,283 37,949 23,033 38,120 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 12,405 11,684 9,658 19,339 17,646 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 0 0 0 0 99
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 688,275 705,290 695,572 732,494 803,997 االجمالي

0 Food and live animals 137,882 138,274 139,056 141,430 163,234 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 4,987 7,737 5,270 16,424 23,066 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 2,633 1,974 1,975 3,250 6,079 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 4,159 3,088 2,330 2,146 5,148 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 3,674 3,142 2,513 3,606 2,248 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 57,328 67,013 56,560 66,830 91,179 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 266,755 185,292 225,260 259,438 165,005 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 170,785 260,967 216,584 193,161 283,114 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 40,072 37,803 46,024 46,209 64,858 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 0 0 0 0 66
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 83,061 188,938 128,698 106,508 86,637 االجمالي

0 Food and live animals 3,874 4,755 4,646 4,898 5,102 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 22 0 0 18 13 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 276 94 296 278 162 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 61 32 142 71 1,318 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 0 0 35 0 0 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 49,642 154,110 102,374 74,827 54,837 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 13,674 10,133 6,831 9,977 7,374 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 13,653 16,959 11,340 14,283 16,136 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 1,860 2,857 3,034 2,156 1,683 متنوعة مصنوعات
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Value In 1000 USD  امريكي دوالر بااللف القيمة

2011 2012 2013 2014 2015

(بالدوالر )  SITC Rev4 حسب الخليجي التعاون مجلس دول إلى الصادرات

Exports to GCC Countries by SITC Rev4 (USD)

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

9 Goods not classified elsewhere 0 0 0 0 11
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 142,524 168,220 161,413 188,093 193,528 االجمالي

0 Food and live animals 16,875 19,769 22,457 23,674 29,098 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 991 2,905 2,226 3,542 3,589 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 738 455 695 594 1,513 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 610 5 9 27 3,352 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 9 0 0 4 11 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 27,245 53,846 35,934 33,572 23,153 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 30,869 31,786 31,218 33,610 30,905 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 54,305 43,570 49,180 62,605 71,979 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 10,884 15,884 19,693 30,466 29,879 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 0 0 0 0 49
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

Total 1,008,833 1,103,516 1,357,752 1,475,674 1,494,083 االجمالي

0 Food and live animals 186,728 172,633 171,897 204,704 218,147 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 9,877 4,472 5,439 4,321 7,480 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 35,021 50,671 50,853 47,336 70,354 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 26,908 29,259 31,927 34,171 28,838 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 10,623 13,799 12,999 16,823 15,834 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 174,565 173,467 219,336 258,928 226,672 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 317,294 332,519 369,056 407,777 365,248 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 75,445 127,726 144,291 125,863 168,008 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 86,588 102,780 153,139 192,248 221,060 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 85,786 96,191 198,816 183,503 172,440
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 442,308 554,300 730,038 817,829 880,189 االجمالي

0 Food and live animals 51,934 50,414 58,256 70,583 69,200 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 2,567 2,909 2,805 2,432 2,633 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 30,205 47,515 47,047 43,383 66,651 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 18,266 21,191 23,731 25,434 27,503 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 6,518 8,712 7,456 11,865 9,793 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 55,950 63,637 70,590 73,918 80,451 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 102,859 129,386 146,276 183,740 180,291 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 27,182 59,588 53,430 64,035 101,852 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 61,315 74,816 121,631 158,938 169,647 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 85,512 96,131 198,816 183,501 172,168
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 39,572 41,214 49,781 56,568 80,152 االجمالي

0 Food and live animals 16,433 12,818 13,313 11,903 11,787 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 205 72 74 47 286 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 12 22 25 46 14 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 270 582 326 427 29 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

(بالدينار)  SITC Rev4 حسب الخليجي التعاون مجلس دول من الواردات

Imports from GCC Countries by SITC Rev4 (KD)

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

(بالدينار)  SITC Rev4 حسب الخليجي التعاون مجلس دول من الواردات

Imports from GCC Countries by SITC Rev4 (KD)

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

4 Animal and vegetable oils and fats 1 0 1 0 0 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 2,531 2,742 4,068 6,352 8,582 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 14,940 9,996 14,555 15,481 22,587 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 2,178 8,847 9,985 12,933 14,146 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 2,728 6,134 7,435 9,377 22,681 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 274 2 0 2 38
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 398,019 401,544 398,374 433,835 444,302 االجمالي

0 Food and live animals 111,854 102,990 93,482 115,322 129,449 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 6,453 1,417 2,373 1,674 4,356 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 4,701 3,101 3,412 3,337 3,110 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 7,596 7,370 7,806 8,258 1,197 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 3,308 4,282 4,625 4,331 5,279 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 86,979 91,795 98,855 122,143 112,393 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 123,421 123,387 113,612 128,376 126,045 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 32,838 46,977 51,993 29,053 35,092 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 20,870 20,224 22,218 21,341 27,176 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 0 0 0 0 206
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 83,911 63,368 142,610 135,110 60,163 االجمالي

0 Food and live animals 6,455 6,235 6,644 6,726 7,519 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 22 11 11 112 102 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 80 26 368 565 570 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 762 116 57 48 108 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 796 804 917 626 762 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 24,610 11,176 41,618 51,926 19,124 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 43,238 39,807 68,426 57,707 23,064 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 6,608 3,863 23,185 15,225 7,648 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 1,339 1,331 1,383 2,175 1,244 متنوعة مصنوعات
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

(بالدينار)  SITC Rev4 حسب الخليجي التعاون مجلس دول من الواردات

Imports from GCC Countries by SITC Rev4 (KD)

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

9 Goods not classified elsewhere 0 0 0 0 22
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 45,023 43,090 36,949 32,332 29,277 االجمالي

0 Food and live animals 52 176 201 170 193 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 630 63 176 57 102 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 23 8 1 5 8 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 14 0 7 5 1 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 0 0 0 0 0 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 4,495 4,116 4,206 4,590 6,122 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 32,837 29,943 26,187 22,473 13,262 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 6,638 8,452 5,699 4,616 9,270 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 335 275 472 417 313 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 0 58 0 0 6
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية
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Value In 1000 USD امريكي دوالر بااللف القيمة

2011 2012 2013 2014 2015

Total 3,656,171 3,942,236 4,786,968 5,188,512 4,964,294 االجمالي

0 Food and live animals 676,645 616,917 606,044 719,507 725,212 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 35,880 15,977 19,145 15,186 24,837 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 126,961 180,972 179,303 166,282 233,533 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 97,528 104,584 112,606 120,175 95,779 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 38,534 49,274 45,841 59,300 52,628 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 632,572 619,762 773,397 910,629 753,183 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 1,149,825 1,187,809 1,301,639 1,434,876 1,213,993 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 273,442 456,033 508,827 442,362 558,386 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 313,884 367,191 539,700 674,902 734,309 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 310,901 343,716 700,465 645,292 572,436
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 1,602,965 1,979,933 2,573,552 2,875,418 2,923,656 االجمالي

0 Food and live animals 188,209 180,047 205,398 248,020 230,026 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 9,304 10,390 9,882 8,552 8,752 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 109,521 169,693 165,878 152,393 221,233 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 66,244 75,739 83,688 89,463 91,327 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 23,660 31,110 26,302 41,831 32,534 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 202,677 227,355 248,944 259,951 267,279 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 372,692 462,083 515,925 646,744 599,020 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 98,480 212,768 188,463 225,337 338,457 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 222,258 267,245 428,608 557,840 563,500 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 309,919 343,504 700,464 645,286 571,530
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 143,338 147,191 175,550 198,768 266,259 االجمالي

0 Food and live animals 59,606 45,805 46,924 41,940 39,211 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 745 258 260 164 950 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 42 79 88 161 47 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 978 2,086 1,148 1,498 98 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

(بالدوالر )  SITC Rev4 حسب الخليجي التعاون مجلس دول من الواردات

Imports from GCC Countries by SITC Rev4 (USD)

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام
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Value In 1000 USD امريكي دوالر بااللف القيمة

2011 2012 2013 2014 2015

(بالدوالر )  SITC Rev4 حسب الخليجي التعاون مجلس دول من الواردات

Imports from GCC Countries by SITC Rev4 (USD)

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

4 Animal and vegetable oils and fats 2 2 3 1 1 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 9,171 9,790 14,348 22,325 28,523 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 54,036 35,715 51,339 54,312 74,943 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 7,887 31,560 35,215 45,442 47,011 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 9,890 21,890 26,224 32,918 75,349 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 982 6 2 6 126
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 1,442,375 1,434,656 1,404,892 1,525,284 1,476,751 االجمالي

0 Food and live animals 405,253 368,124 329,595 405,282 430,317 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 23,460 5,063 8,348 5,878 14,458 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 17,024 11,082 12,039 11,730 10,335 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 27,495 26,347 27,542 29,032 3,993 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 11,979 15,291 16,300 15,246 17,564 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 315,145 327,929 348,657 429,387 373,429 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 447,272 440,861 400,659 451,480 419,055 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 119,068 167,637 183,423 102,205 116,626 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 75,680 72,322 78,330 75,045 90,289 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 0 0 0 0 684
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 304,424 226,178 502,586 475,376 200,265 االجمالي

0 Food and live animals 23,389 22,314 23,419 23,670 25,015 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 81 40 37 392 339 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 291 92 1,297 1,978 1,890 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 2,761 412 203 166 359 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 2,892 2,872 3,236 2,222 2,529 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 89,318 39,961 146,622 182,812 63,638 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 156,873 141,899 241,271 203,300 76,679 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 23,974 13,836 81,623 53,202 25,611 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 4,845 4,752 4,877 7,634 4,130 متنوعة مصنوعات
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Value In 1000 USD امريكي دوالر بااللف القيمة

2011 2012 2013 2014 2015

(بالدوالر )  SITC Rev4 حسب الخليجي التعاون مجلس دول من الواردات

Imports from GCC Countries by SITC Rev4 (USD)

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

9 Goods not classified elsewhere 0 0 0 0 74
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية

Total 163,068 154,278 130,389 113,666 97,362 االجمالي

0 Food and live animals 187 627 708 596 643 حية وحيوانات أغذية

1 Beverages and tobacco 2,290 226 618 200 338 والتبغ المشروبات

2 Crude materials,inedible,except fuels 83 27 2 18 28 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

3 Mineral fuels etc 50 0 25 16 2 مواد من بذلك يتصل وما معدنية، ومزلقات معدني، وقود

4 Animal and vegetable oils and fats 0 0 0 0 0 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

5 Chemicals and related products,n.e.s. 16,262 14,727 14,826 16,154 20,314 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد

6 Basic manufactures 118,951 107,252 92,446 79,040 44,295 ً مصنفة مصنوعة سلع المادة حسب أساسا

7 Machinery,transport equipment 24,033 30,232 20,103 16,176 30,681 النقل ومعدات المكنات

8 Miscellaneous manufactured articles 1,211 981 1,662 1,466 1,040 متنوعة مصنوعات

9 Goods not classified elsewhere 0 206 0 0 21
 للتجارة الموحد التصنيف في آخر موضع في مصنفة غير ومعامالت سلع

الدولية
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

Total 28,339,860 32,051,281 32,363,342 28,636,494 16,280,209 االجمالي

Economical Groups االقتصادية المجموعات

Gulf Co-Operation Council Countries (G.C.C.) 464,391 533,749 543,431 534,442 554,727 العربية الخليج لدول التعاون مجلس منظمة

Arab League 572,821 642,889 785,016 812,186 775,142 العربية الدول جامعة منظمة

Islamic Conference League 799,770 930,698 1,043,782 1,011,915 952,415 اإلسالمي المؤتمر منظمة

Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC) 494,435 612,302 585,599 503,259 442,056 (آبك) االقتصادى للتعاون الباسيفيك-  آسيا منظمة

Association Of South East Asian Nations (ASEAN) 120,317 166,125 122,793 116,551 98,854 (االسيان) آسيا شرق جنوب دول اتحاد منظمة

European Union (EU) 23,964 29,540 61,354 39,748 53,136 االوروبى االتحاد   منظمة

North American Free Trade Agreement (NAFTA) 52,138 83,034 60,317 40,349 61,453 (النافتا ) الحرة للتجارة الشمالية أمريكا أتفاقية منظمة

Organization For Economic Cooperation And 

Development (OECD)
206,972 215,385 243,112 136,685 179,837 االقتصادى والتعاون التنمية منظمة

Organization Of Petroleum Exporting Countries 

(OPEC)
500,996 598,428 719,460 754,001 687,112 (أوبك) للبترول المصدرة الدول منظمة 

Organization Of Arab Petroleum Exporting 

Countries(OAPEC)
493,833 530,756 686,419 721,460 688,563 (أوابك) للبترول المصدرة العربية الدول منظمة

Geographical Groups الجغرافية المجموعات

Asian Countries 1,308,754 1,469,487 1,646,460 1,617,773 1,460,826 اآلسيوية الدول مجموعة

African Countries 45,353 52,423 44,636 37,167 52,597 األفريقية الدول مجموعة

الدول مجموعات حسب الصادرات

Exports by Country Groups

Country Group الدول مجموعات

0 
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

الدول مجموعات حسب الصادرات

Exports by Country Groups

Country Group الدول مجموعات

0 

Oceanic Countries 12,092 14,410 17,063 4,757 2,991 اوقيانوسيا دول مجموعة

North American Countries 52,136 83,014 60,295 40,349 61,370 الشمالية أمريكا دول مجموعة

South And Central American Countries 22,756 12,687 12,935 45,434 19,754 والوسطى الجنوبية أمريكا دول مجموعة

European Countries 28,558 33,963 72,384 46,334 66,872 أوروبا دول مجموعة
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

Total 6,938,065 7,631,699 8,308,846 8,829,318 9,316,102 االجمالي

Economical Groups االقتصادية المجموعات

Gulf Co-Operation Council Countries (G.C.C.) 1,008,833 1,103,516 1,357,752 1,475,674 1,494,083 العربية الخليج لدول التعاون مجلس منظمة

Arab League 1,190,361 1,285,958 1,545,255 1,684,825 1,753,616 العربية الدول جامعة منظمة 

Islamic Conference League 1,512,558 1,626,001 1,926,903 2,107,337 2,220,530 اإلسالمي المؤتمر منظمة

Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC) 3,222,338 3,560,360 3,782,813 4,066,413 4,354,461 (آبك) االقتصادى للتعاون الباسيفيك-  آسيا منظمة

Association Of South East Asian Nations (ASEAN) 315,679 402,998 406,500 483,644 545,824 (االسيان) آسيا شرق جنوب دول اتحاد  منظمة

European Union (EU) 1,446,947 1,719,200 1,832,860 1,868,793 1,850,963 االوروبى االتحاد   منظمة 

North American Free Trade Agreement (NAFTA) 851,244 899,276 983,520 985,139 1,007,852 (النافتا ) الحرة للتجارة الشمالية أمريكا أتفاقية منظمة

Organization For Economic Cooperation And 

Development (OECD)
3,558,308 4,076,409 4,344,751 4,471,298 4,450,399 االقتصادى والتعاون التنمية منظمة

Organization Of Petroleum Exporting Countries 

(OPEC)
960,956 1,099,203 1,283,465 1,413,184 1,493,193 (أوبك) للبترول المصدرة الدول منظمة 

Organization Of Arab Petroleum Exporting 

Countries(OAPEC)
1,022,175 1,142,265 1,324,117 1,453,377 1,574,530 (أوابك) للبترول المصدرة العربية الدول منظمة

Geographical Groups الجغرافية المجموعات

Asian Countries 3,849,473 4,190,236 4,585,695 5,049,897 5,442,806 اآلسيوية الدول مجموعة

African Countries 147,757 156,818 168,586 183,234 232,144 األفريقية الدول مجموعة

Oceanic Countries 207,116 180,106 182,613 204,098 196,306 اوقيانوسيا دول مجموعة

الدول مجموعات حسب الواردات

Imports by Country Groups

Country Group الدول مجموعات
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

الدول مجموعات حسب الواردات

Imports by Country Groups

Country Group الدول مجموعات

North American Countries 814,112 844,948 920,556 936,341 941,695 الشمالية أمريكا دول مجموعة

South And Central American Countries 162,729 188,712 216,797 174,906 206,645 والوسطى الجنوبية أمريكا دول مجموعة

European Countries 1,753,233 2,067,041 2,229,477 2,275,974 2,290,773 أوروبا دول مجموعة
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

Total 28,339,860 32,051,281 32,363,342 28,636,494 16,280,209 االجمالي

00 Live animals 3,762 4,061 967 1,653 2,226 القسم في الداخلة الحيوانات غير حية حيوانات

01 Meat and meat preparations 1,903 2,058 4,961 3,978 7,335 لحوم ومحضرات لحوم

02 Dairy products and birds' eggs 23,884 21,587 46,736 53,532 55,259 طيور وبيض ألبان منتجات

03 Fish and fish preparations 387 1,015 307 485 410
 مائية، والفقاريات ورخويات، وقشريات، ،(البحرية الثدييات غير) أسماك

منها ومحضرات

04 Cereals and cereal preparations 15,238 16,579 20,093 21,259 23,359 حبوب ومحضرات حبوب

05 Vegetables and fruit 23,076 19,860 37,638 34,813 37,360 وفواكه خضر

06 Sugars,sugar preparations and honey 3,547 4,015 6,390 5,189 6,144 نحل وعسل سكرية، ومحضرات سكر،

07 Coffee,tea,cocoa,spices 1,999 1,728 2,167 2,241 2,872 ومصنوعاتها وتوابل وكاكاو وشاي بن

08 Feeding stuff for animals 197 111 145 163 181 (المطحونة غير الحبوب تتضمن ال) للحيوانات أعالف

09
Miscellaneous edible products and 

preparations
635 547 761 827 2,774 لألكل صالحة متنوعة ومحضرات منتجات

11 Beverages 2,641 4,718 10,185 14,283 15,086 المشروبات

12 Tobacco and tobacco manufactures 203 139 20 51 105 التبغ ومصنوعات التبغ

21 Hides,skins,furskins,raw 41 99 63 124 130 خام فراء، وجلود وجلود ،(خام جلود) صالل

22 Oil seeds,oleaginous fruits 31 15 30 105 55 الزيتية والثمار الزيتية البذور

23 Crude rubber (incl.synthetic) 72 123 36 106 57 (والمستخلص التركيبي المطاط ذلك في بما) الخام المطاط

24 Cork and wood 943 364 479 698 336 والخشب الفلين

25 Pulp and waste paper 5,362 6,675 5,434 6,256 5,494 الورق وفضالت عجائن

26 Textile fibres and their wastes 15,565 8,134 14,812 18,220 22,893
 الصوف من وغيره (التوبس) الممشط الصوف كرات عدا ما) نسجية ألياف

(نسيج أو غزل شكل على مصنوعة غير)وفضالتها (الممشط

(الرابع التنقيح) الدولية للتجارة الموحد التصنيف  حسب الصادرات

Exports by Standard International Trade Classification (SITC) Rev4

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

(الرابع التنقيح) الدولية للتجارة الموحد التصنيف  حسب الصادرات

Exports by Standard International Trade Classification (SITC) Rev4

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

27 Crude fertilizers and crude minerals 283 293 56 628 1,758
 والنفط الفحم باستثناء خام) ومعادن ، 56 القسم في الواردة تلك غير خام، أسمدة

(الكريمة واألحجار

28 Metalliferous ores and metal scrap 46,430 52,109 38,220 33,563 22,693 فلزات ونفايات فلزية أركزة

29 Crude animal,vegetable materials n.e.s. 368 356 826 583 192 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير خام، ونباتية حيوانية مواد

32 Coal,coke and briquettes 481 6,610 26 4 4 الفحم سقاط وقوالب وكوك، فحم،

33 Petroleum and products 25,964,466 29,274,763 29,456,567 26,162,441 14,069,005 معها متصلة ومواد نفطية ومنتجات نفط

34 Gas,natural and manufactured 913,106 1,108,224 1,057,962 679,206 558,560 ومصنوع طبيعي غاز

41 Animal oils and fats 109 1 5 34 61 حيوانية ودهون زيوت

42 Fixed vegetable fats and oils 1,380 1,225 1,048 1,466 1,422 مجزأة أو مكررة، أو خام، ثابتة، نباتية وزيوت دهون

43 Processed animal or vegetable oils,etc. 38 294 426 473 568

 نباتي؛ أو حيواني أصل من شموع مجهزة؛ نباتية، أو حيوانية وزيوت دهون

 أو الحيوانية الزيوت أو الدهون من لألكل صالحة غير محضرات أو أخالط

آخرمذكورة موضع في داخلة وال غير النباتية،

51 Organic chemicals 239,856 375,523 423,571 416,620 412,691 عضوية كيميائية مواد

52 Inorganic chemicals 5,755 6,016 7,908 6,898 7,380 عضوية غير كيميائية مواد

53 Dyeing, tanning and colouring material 5,085 8,193 11,595 11,107 6,854 والتلوين والدباغة الصباغة مواد

54 Medicinal and pharmaceutical products 6,954 7,496 5,425 6,658 8,219 وصيدلية طبية منتجات

55 Perfume,cleaning etc.preparations 6,626 6,492 6,358 8,944 10,008
 وتلميع (تواليت) تزيين محضرات عطور؛ ومواد وراتنجانات عطرية زيوت

وتنظيف

56 Fertilizers, manufactured 122,585 118,277 114,154 93,082 83,436 (272 المجموعة في مذكور هو ما عدا) أسمدة

57 Plastics in primary forms 248,794 471,574 433,751 339,844 243,039 األّولية أشكالها في لدائن

58 Plastics in non-primary forms 248,145 6,943 8,998 8,773 11,205 أّولية غير أشكال في لدائن

59 Chemical materials and products,n.e.s. 7,542 21,488 9,066 13,121 21,774 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير كيميائية، ومنتجات مواد

61 Leather,dressed fur,etc. 1,332 976 642 767 479
 فراء وجلود آخر، موضع في داخلة وال مذكورة غير جلدية، ومصنوعات جلود

مجهزة

62 Rubber manufactures,n.e.s. 5,410 4,520 3,684 3,394 2,141 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير المطاط، من مصنوعات
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

(الرابع التنقيح) الدولية للتجارة الموحد التصنيف  حسب الصادرات

Exports by Standard International Trade Classification (SITC) Rev4

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

63 Wood and cork manufactures 546 509 869 1,242 1,700 (األثاث عدا فيما) خشبية ومصنوعات فلين من مصنوعات

64 Paper,paperboard and articles thereof 15,007 15,290 18,807 19,483 22,787
 من أو الورق عجينة من مصنوعة وأصناف ،(كرتون) مقوى وورق ورق،

المقوى الورق من أو الورق

65 Textile yarn,fabrics,made up articles,etc. 3,626 4,349 4,018 4,934 4,759
 آخر، موضع في داخلة وال مذكورة غير جاهزة وأصناف ونسج، ُنسجي، غزل

ا متصلة ومنتجات

66 Non-metallic mineral manufactures,n.e.s. 28,706 23,409 44,341 41,778 31,076 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير الفلزية، معدنية مصنوعات

67 Iron and steel 49,967 29,399 34,563 44,867 18,191 (الفوالذ) والصلب الحديد

68 Non-ferrous metals 3,778 1,751 1,495 1,737 1,533 حديدية غير (معادن) فلزات

69 Manufactures of metals,n.e.s. 26,303 24,252 46,752 35,588 27,320 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير معدنية، مصنوعات

71 Power generating machinery and equipment 12,608 20,407 15,812 23,687 27,478 الطاقة توليد ومعدات مكنات

72 Machinery for specialized industries 16,443 26,597 24,657 32,963 23,739 معينة لصناعات مخصصة مكنات

73 Metal working machinery 691 1,182 1,016 680 1,225 (المعادن) الفلزات شغل مكنات

74 General industrial machinery n.e.s. 16,795 11,543 18,009 14,766 18,968
 آخر، موضع في داخلة وال مذكورة غير عامة، صناعية ومعدات مكنات

آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير مكنات وأجزاء

75 Office machines and adp machines 3,509 3,987 5,173 4,378 4,122 البيانات لتجهيز أوتوماتية ومكنات مكتبية مكنات

76
Telecommunications and sound recording 

equipm
24,963 14,366 12,523 15,379 20,996 وإذاعته الصوت وتسجيل والالسلكية السلكية لالتصاالت ومعدات أجهزة

77 Electric machinery,n.e.s.and parts 35,762 36,853 38,715 33,713 24,069

 آخر، موضع في داخلة وال مذكورة غير كهربائية، وأدوات وأجهزة مكنات

 وال مذكورة غير مقابلة، كهربائية غير أجزاء ذلك في بما) الكهربائية وأجزاؤها

(المنزلي الطراز من الكهربائية للمعدات آخر، موضع في داخلة

78 Road vehicles 104,878 186,366 226,906 286,529 274,201 (الهوائية الوسائد ذات المركبات ذلك في بما) برية مركبات

79 Other transport equipment 320 325 619 1,018 7,414 أخرى نقل معدات

81 Prefabr.buildings;sanitary,lighting etc.fixtrs 1,391 1,918 1,852 1,924 1,917
 والسمكرة الصحية لألغراض وتركيبات تجهيزات التجهيز؛ سابقة مباني

آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير واإلضاءة، والتدفئة

Kuwait CSB, Foreign Trade Statistics, 2015 3 2015 الخارجية التجارة إحصاءات لإلحصاء، المركزية اإلدارة



Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

(الرابع التنقيح) الدولية للتجارة الموحد التصنيف  حسب الصادرات

Exports by Standard International Trade Classification (SITC) Rev4

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

82 Furniture and parts thereof 8,809 9,042 15,188 14,507 17,470
 وما والوسائد الحشايا وحوامل (المراتب) والحشايا األسرة وأجزاؤه؛ األثاث

المحشوة المفروشات من يماثلها

83 Travel goods,handbags and sim.containers 420 498 824 1,691 1,595 المماثلة واألوعية اليدوية والحقائب السفر لوازم

84 Articles of apparel and clothing accessories 5,560 4,765 6,845 13,558 13,573 وتوابعها ألبسة

85 Footwear 816 1,066 1,559 2,846 2,486 أحذية

87 Instruments and apparates n.e.s. 1,798 4,012 7,203 4,426 4,774
 في داخلة وال مذكورة غير تحكم، وأجهزة وأدوات وعلمية مهنية وأجهزة أدوات

آخر موضع

88 Photographic equipment,optical goods etc. 2,009 3,297 8,223 8,429 15,749
 غير بصرية، وأصناف ولوازمها الفوتوغرافي للتصوير ومعدات أجهزة

بأنواعها الساعات آخر؛ موضع في داخلة وال مذكورة

89 Miscellaneous manufactured articles,n.e.s. 49,468 62,849 95,850 74,780 65,202 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير متنوعة، مصنعة أدوات

97 Gold,non-monetary 1,455 51 10 3 1,163 (الذهب ومركزات ركاز باستثناء) نقدي غير ذهب،

99

Commodity of specific nature, supplies to 

aircrafts, ships, travelers goods and 

transactions below threshold

0 0 0 0 3,137
 والسفن الطائرات تزويد وسلع  خاصة احكام ذات وسلع شخصية امتعه 

الدنيا الحدود دون والحركة
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

Total 6,938,065 7,631,699 8,308,846 8,829,318 9,316,102 االجمالي

00 Live animals 67,408 50,198 44,235 52,484 52,289 القسم في الداخلة الحيوانات غير حية حيوانات

01 Meat and meat preparations 139,063 149,003 170,596 161,355 185,711 لحوم ومحضرات لحوم

02 Dairy products and birds' eggs 142,783 148,564 158,735 179,843 165,893 طيور وبيض ألبان منتجات

03 Fish and fish preparations 29,893 37,765 37,650 48,908 60,744
 مائية، والفقاريات ورخويات، وقشريات، ،(البحرية الثدييات غير) أسماك

منها ومحضرات

04 Cereals and cereal preparations 217,740 206,836 215,107 252,895 251,231 حبوب ومحضرات حبوب

05 Vegetables and fruit 235,030 237,537 255,098 282,313 341,072 وفواكه خضر

06 Sugars,sugar preparations and honey 47,190 44,041 39,426 38,138 38,007 نحل وعسل سكرية، ومحضرات سكر،

07 Coffee,tea,cocoa,spices 71,284 77,065 83,098 86,128 95,644 ومصنوعاتها وتوابل وكاكاو وشاي بن

08 Feeding stuff for animals 20,126 24,862 28,616 35,505 33,340 (المطحونة غير الحبوب تتضمن ال) للحيوانات أعالف

09
Miscellaneous edible products and 

preparations
74,094 78,727 87,904 91,837 110,465 لألكل صالحة متنوعة ومحضرات منتجات

11 Beverages 25,418 20,929 23,265 23,389 34,204 المشروبات

12 Tobacco and tobacco manufactures 39,460 40,929 47,510 48,906 59,613 التبغ ومصنوعات التبغ

21 Hides,skins,furskins,raw 9 17 11 8 14 خام فراء، وجلود وجلود ،(خام جلود) صالل

22 Oil seeds,oleaginous fruits 2,567 2,905 3,086 3,884 4,607 الزيتية والثمار الزيتية البذور

23 Crude rubber (incl.synthetic) 1,470 700 792 1,305 1,393 (والمستخلص التركيبي المطاط ذلك في بما) الخام المطاط

24 Cork and wood 21,359 24,550 22,963 33,372 29,930 والخشب الفلين

25 Pulp and waste paper 4,126 2,284 3,013 3,083 2,988 الورق وفضالت عجائن

(الرابع التنقيح) الدولية للتجارة الموحد التصنيف حسب الواردات

Imports by Standard International Trade Classification (SITC) Rev4

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

(الرابع التنقيح) الدولية للتجارة الموحد التصنيف حسب الواردات

Imports by Standard International Trade Classification (SITC) Rev4

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

26 Textile fibres and their wastes 3,225 2,276 2,273 2,872 2,241
 الصوف من وغيره (التوبس) الممشط الصوف كرات عدا ما) نسجية ألياف

(نسيج أو غزل شكل على مصنوعة غير)وفضالتها (الممشط

27 Crude fertilizers and crude minerals 45,699 65,815 69,389 69,368 88,507
 الفحم باستثناء خام) ومعادن ، 56 القسم في الواردة تلك غير خام، أسمدة

(الكريمة واألحجار والنفط

28 Metalliferous ores and metal scrap 10,530 4,335 3,252 45,293 37,125 فلزات ونفايات فلزية أركزة

29 Crude animal,vegetable materials n.e.s. 7,631 8,513 9,233 12,258 13,578 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير خام، ونباتية حيوانية مواد

32 Coal,coke and briquettes 2,564 7,761 17,755 13,460 12,999 الفحم سقاط وقوالب وكوك، فحم،

33 Petroleum and products 41,010 47,281 51,068 49,832 47,193 معها متصلة ومواد نفطية ومنتجات نفط

34 Gas,natural and manufactured 20 104 177 34 84 ومصنوع طبيعي غاز

35 Electric current 0 0 0 0 6 الكهربائي التيار

41 Animal oils and fats 35 103 66 134 116 حيوانية ودهون زيوت

42 Fixed vegetable fats and oils 45,842 45,177 38,903 48,605 35,956 مجزأة أو مكررة، أو خام، ثابتة، نباتية وزيوت دهون

43 Processed animal or vegetable oils,etc. 7,501 7,181 5,594 6,943 6,958

 نباتي؛ أو حيواني أصل من شموع مجهزة؛ نباتية، أو حيوانية وزيوت دهون

 أو الحيوانية الزيوت أو الدهون من لألكل صالحة غير محضرات أو أخالط

آخرمذكورة موضع في داخلة وال غير النباتية،

51 Organic chemicals 73,106 40,740 80,258 92,799 60,075 عضوية كيميائية مواد

52 Inorganic chemicals 19,361 24,187 23,180 23,060 23,443 عضوية غير كيميائية مواد

53 Dyeing, tanning and colouring material 35,711 36,120 35,421 35,781 40,865 والتلوين والدباغة الصباغة مواد

54 Medicinal and pharmaceutical products 238,448 249,175 276,239 276,812 330,086 وصيدلية طبية منتجات

55 Perfume,cleaning etc.preparations 158,293 178,053 201,760 234,198 246,549
 وتلميع (تواليت) تزيين محضرات عطور؛ ومواد وراتنجانات عطرية زيوت

وتنظيف

56 Fertilizers, manufactured 1,818 1,863 1,785 2,020 3,112 (272 المجموعة في مذكور هو ما عدا) أسمدة

57 Plastics in primary forms 72,808 70,904 71,310 75,950 82,143 األّولية أشكالها في لدائن

58 Plastics in non-primary forms 40,888 45,635 50,384 51,853 59,451 أّولية غير أشكال في لدائن

59 Chemical materials and products,n.e.s. 78,255 105,226 87,956 218,552 128,671 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير كيميائية، ومنتجات مواد
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

(الرابع التنقيح) الدولية للتجارة الموحد التصنيف حسب الواردات

Imports by Standard International Trade Classification (SITC) Rev4

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

61 Leather,dressed fur,etc. 1,076 1,052 986 1,661 1,213
 فراء وجلود آخر، موضع في داخلة وال مذكورة غير جلدية، ومصنوعات جلود

مجهزة

62 Rubber manufactures,n.e.s. 84,225 85,398 79,790 80,422 71,944 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير المطاط، من مصنوعات

63 Wood and cork manufactures 31,927 38,784 44,426 42,384 50,837 (األثاث عدا فيما) خشبية ومصنوعات فلين من مصنوعات

64 Paper,paperboard and articles thereof 118,934 114,361 120,567 124,229 124,058
 من أو الورق عجينة من مصنوعة وأصناف ،(كرتون) مقوى وورق ورق،

المقوى الورق من أو الورق

65 Textile yarn,fabrics,made up articles,etc. 95,510 106,860 105,090 110,433 124,150
 آخر، موضع في داخلة وال مذكورة غير جاهزة وأصناف ونسج، ُنسجي، غزل

ا متصلة ومنتجات

66 Non-metallic mineral manufactures,n.e.s. 147,861 161,933 170,347 183,099 236,726 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير الفلزية، معدنية مصنوعات

67 Iron and steel 540,720 509,025 514,342 440,065 379,368 (الفوالذ) والصلب الحديد

68 Non-ferrous metals 127,690 102,494 120,068 123,273 111,817 حديدية غير (معادن) فلزات

69 Manufactures of metals,n.e.s. 155,539 196,932 206,604 218,426 296,214 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير معدنية، مصنوعات

71 Power generating machinery and equipment 148,771 148,751 171,374 232,456 235,384 الطاقة توليد ومعدات مكنات

72 Machinery for specialized industries 156,263 197,369 168,314 229,436 241,522 معينة لصناعات مخصصة مكنات

73 Metal working machinery 13,106 27,830 12,253 13,460 19,092 (المعادن) الفلزات شغل مكنات

74 General industrial machinery n.e.s. 458,211 497,464 455,435 433,536 496,805
 آخر، موضع في داخلة وال مذكورة غير عامة، صناعية ومعدات مكنات

آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير مكنات وأجزاء

75 Office machines and adp machines 149,533 148,713 158,191 165,525 179,796 البيانات لتجهيز أوتوماتية ومكنات مكتبية مكنات

76
Telecommunications and sound recording 

equipm
381,800 344,653 396,884 454,062 539,900 وإذاعته الصوت وتسجيل والالسلكية السلكية لالتصاالت ومعدات أجهزة

77 Electric machinery,n.e.s.and parts 334,099 390,360 467,599 457,335 437,967

 آخر، موضع في داخلة وال مذكورة غير كهربائية، وأدوات وأجهزة مكنات

 مذكورة غير مقابلة، كهربائية غير أجزاء ذلك في بما) الكهربائية وأجزاؤها

(المنزلي الطراز من الكهربائية للمعدات آخر، موضع في داخلة وال

78 Road vehicles 959,272 1,324,128 1,422,385 1,366,507 1,424,808 (الهوائية الوسائد ذات المركبات ذلك في بما) برية مركبات

79 Other transport equipment 6,492 7,794 12,013 19,184 12,685 أخرى نقل معدات

81 Prefabr.buildings;sanitary,lighting etc.fixtrs 33,192 44,037 40,515 50,018 60,475
 والسمكرة الصحية لألغراض وتركيبات تجهيزات التجهيز؛ سابقة مباني

آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير واإلضاءة، والتدفئة
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

(الرابع التنقيح) الدولية للتجارة الموحد التصنيف حسب الواردات

Imports by Standard International Trade Classification (SITC) Rev4

Code SITC Rev4 الفصول و االقسام

82 Furniture and parts thereof 98,617 110,604 118,992 124,239 160,105
 وما والوسائد الحشايا وحوامل (المراتب) والحشايا األسرة وأجزاؤه؛ األثاث

المحشوة المفروشات من يماثلها

83 Travel goods,handbags and sim.containers 35,073 41,668 53,098 59,408 59,021 المماثلة واألوعية اليدوية والحقائب السفر لوازم

84 Articles of apparel and clothing accessories 252,483 289,663 321,682 339,595 345,909 وتوابعها ألبسة

85 Footwear 47,449 60,367 71,203 75,858 81,572 أحذية

87 Instruments and apparates n.e.s. 99,764 112,940 129,976 141,077 161,812
 داخلة وال مذكورة غير تحكم، وأجهزة وأدوات وعلمية مهنية وأجهزة أدوات

آخر موضع في

88 Photographic equipment,optical goods etc. 74,646 83,182 100,643 104,045 101,800
 غير بصرية، وأصناف ولوازمها الفوتوغرافي للتصوير ومعدات أجهزة

بأنواعها الساعات آخر؛ موضع في داخلة وال مذكورة

89 Miscellaneous manufactured articles,n.e.s. 264,101 286,269 373,195 425,837 463,346 آخر موضع في داخلة وال مذكورة غير متنوعة، مصنعة أدوات

96 Coin (not gold coin or legal) 0 6 59 0 7 قانونية عملة ليست ،(الذهبية النقود غير) نقود

97 Gold,non-monetary 99,947 111,698 225,709 210,569 198,552 (الذهب ومركزات ركاز باستثناء) نقدي غير ذهب،

99

Commodity of specific nature, supplies to 

aircrafts, ships, travelers goods and 

transactions below threshold

0 0 0 0 12,914
 والسفن الطائرات تزويد وسلع  خاصة احكام ذات وسلع شخصية امتعه 

الدنيا الحدود دون والحركة
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

Total 28,339,860 32,051,281 32,363,342 28,636,494 16,280,209 االجمالي

Capital Goods 94,955 104,771 141,533 172,195 137,520 اولية إنتاجية سلع

41 Capital goods (except transport equipment) 61,777 54,630 64,828 64,165 61,677 (النقل معدات عدا) إنتاجية سلع

521 Transport equipment, industrial 33,178 50,141 76,705 108,030 75,843 صناعية الركاب، سيارات غير النقل، معدات

Intermediate goods 28,043,094 31,666,707 31,825,862 28,051,007 15,680,508 وسيطة سلع

111
Food and beverages, primary, mainly for 

industry
3,823 4,332 1,585 2,081 2,694 أساًسا الصناعية لألغراض االولية، والمشروبات، األغذية

121
Food and beverages, processed, mainly for 

industry
3,924 8,235 10,264 11,981 16,974 أساًسا الصناعية لألغراض مجهزة والمشروبات، األغذية

21
Industrial supplies not elsewhere specified, 

primary
69,913 71,440 62,688 60,915 55,003 أولية آخر، موضع في مذكورة غير صناعية لوازم

22
Industrial supplies not elsewhere specified, 

processed
1,034,175 1,133,493 1,184,932 1,061,202 908,763 مجهزة آخر، موضع في مذكورة غير صناعية لوازم

31 Fuels and lubricants, primary 18,989,499 21,951,962 22,586,101 19,677,323 10,268,325 تشحيم،اولية وزيوت وقود

321 Motor spirit 7,887,931 8,436,103 7,927,011 7,163,709 4,359,132 سيارات بترين مجهزة، تشحيم، وزيوت وقود

322
Fuels and lubricants, processed (other than 

motor spirit)
942 418 345 463 1,387 أخرى أنواع ممجهزة، تشحيم، وزيوت وقود

42
Parts and accessories of capital goods (except 

transport equipment)
23,889 24,410 22,897 29,250 33,004 وملحقات أجزاء ،(النقل معدات عدا) إنتاجية سلع

53 Parts and accessories of transport equipment 28,998 36,312 30,038 44,083 35,226 وملحقات أجزاء النقل، معدات

Consumption goods 201,769 277,927 395,514 413,139 461,389 استهالكية سلع

112
Food and beverages mainly for household 

consumption
22,493 21,606 48,297 56,342 62,097 أساًسا المترلي لالستهالك والمشروبات،أولية، األغذية

122
Food and beverages mainly for household 

consumption
48,210 43,247 71,097 69,536 75,451 أساًسا المترلي لالستهالك مجهزة، والمشروبات، األغذية

51 Passenger motor cars 54,966 118,456 133,713 154,171 191,788 ركاب سيارات النقل، معدات

(الرابع التنقيح) الشاملة االقتصادية المجموعات تصنيف حسب الصادرات

Exports by Broad Economic Categories (BEC) Rev4

Code BEC Rev4 التصنيف أقسام
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

(الرابع التنقيح) الشاملة االقتصادية المجموعات تصنيف حسب الصادرات

Exports by Broad Economic Categories (BEC) Rev4

Code BEC Rev4 التصنيف أقسام

522 Transport equipment, non-industrial 838 911 1,467 1,308 1,717 صناعية غير الركاب، سيارات غير النقل، معدات

61
Consumer goods not elsewhere specified, 

durable
50,192 62,671 106,545 83,668 81,817 معمرة آخر، موضع في مذكورة غير استهالكية سلع

62
Consumer goods not elsewhere specified, 

semi-durable
14,857 13,662 19,024 29,678 27,334 معمرة شبه آخر، موضع في مذكورة غير استهالكية سلع

63
Consumer goods not elsewhere specified, 

non-durable
10,214 17,374 15,372 18,435 21,186 معمرة غير آخر، موضع في مذكورة غير استهالكية سلع

Other 41 1,876 433 152 792 اخرى

7 Goods not elsewhere specified 41 1,876 433 152 792 آخر موضع في مذكورة غير سلع
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

Total 6,938,065 7,631,699 8,308,846 8,829,318 9,316,102 االجمالي

Capital Goods 1,171,001 1,253,824 1,285,568 1,445,081 1,656,167 اولية إنتاجية سلع

41 Capital goods (except transport equipment) 1,052,532 1,064,789 1,092,278 1,262,434 1,402,827 (النقل معدات عدا) إنتاجية سلع

521 Transport equipment, industrial 118,470 189,035 193,291 182,647 253,339 صناعية الركاب، سيارات غير النقل، معدات

Intermediate goods 2,880,056 3,032,171 3,303,199 3,563,062 3,549,319 وسيطة سلع

111
Food and beverages, primary, mainly for 

industry
144,851 122,217 132,365 148,494 131,996 أساًسا الصناعية لألغراض االولية، والمشروبات، األغذية

121
Food and beverages, processed, mainly for 

industry
70,192 73,055 64,024 78,492 96,903 أساًسا الصناعية لألغراض مجهزة والمشروبات، األغذية

21
Industrial supplies not elsewhere specified, 

primary
80,378 99,820 100,570 145,818 160,332 أولية آخر، موضع في مذكورة غير صناعية لوازم

22
Industrial supplies not elsewhere specified, 

processed
1,849,406 1,903,268 2,124,568 2,231,802 2,154,837 مجهزة آخر، موضع في مذكورة غير صناعية لوازم

31 Fuels and lubricants, primary 1,343 711 9,634 13,091 12,807 تشحيم،اولية وزيوت وقود

321 Motor spirit 35,484 40,037 44,654 41,536 46,181 سيارات بترين مجهزة، تشحيم، وزيوت وقود

322
Fuels and lubricants, processed (other than 

motor spirit)
7,768 14,077 13,218 9,660 7,491 أخرى أنواع ممجهزة، تشحيم، وزيوت وقود

42
Parts and accessories of capital goods (except 

transport equipment)
434,962 538,554 545,791 583,133 606,910 وملحقات أجزاء ،(النقل معدات عدا) إنتاجية سلع

53 Parts and accessories of transport equipment 255,673 240,432 268,376 311,035 331,864 وملحقات أجزاء النقل، معدات

Consumption goods 2,886,733 3,344,889 3,719,517 3,820,312 4,094,226 استهالكية سلع

112
Food and beverages mainly for household 

consumption
248,407 257,229 261,313 304,273 375,368 أساًسا المترلي لالستهالك والمشروبات،أولية، األغذية

(الرابع التنقيح) الشاملة االقتصادية المجموعات تصنيف حسب الواردات

Imports by Broad Economic Categories (BEC) Rev4

Code BEC Rev4 التصنيف أقسام
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Value In 1000 K.D ديناركويتي باأللف القيمة 

2011 2012 2013 2014 2015

(الرابع التنقيح) الشاملة االقتصادية المجموعات تصنيف حسب الواردات

Imports by Broad Economic Categories (BEC) Rev4

Code BEC Rev4 التصنيف أقسام

122
Food and beverages mainly for household 

consumption
618,797 629,205 683,371 727,738 763,352 أساًسا المترلي لالستهالك مجهزة، والمشروبات، األغذية

51 Passenger motor cars 763,352 1,052,363 1,147,810 1,098,764 1,071,337 ركاب سيارات النقل، معدات

522 Transport equipment, non-industrial 14,040 18,310 24,033 22,001 22,927 صناعية غير الركاب، سيارات غير النقل، معدات

61
Consumer goods not elsewhere specified, 

durable
340,976 367,505 455,089 462,484 526,453 معمرة آخر، موضع في مذكورة غير استهالكية سلع

62
Consumer goods not elsewhere specified, 

semi-durable
410,468 467,193 534,648 551,875 582,476 معمرة شبه آخر، موضع في مذكورة غير استهالكية سلع

63
Consumer goods not elsewhere specified, 

non-durable
490,692 553,085 613,253 653,178 752,312 معمرة غير آخر، موضع في مذكورة غير استهالكية سلع

Other 275 816 562 863 16,390 اخرى

7 Goods not elsewhere specified 275 816 562 863 16,390 آخر موضع في مذكورة غير سلع
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Value In 1000 K.D and Weight In Tons

Value Weight Value Weight Value Weight Value Weight Value Weight

Total 28,339,860 129,621,378 32,051,281 144,641,189 32,363,342 142,623,080 28,636,494 149,318,492 16,280,209 138,351,865 االجمالي

Sea 27,856,709 128,590,687 31,564,102 143,706,312 31,703,527 140,462,933 27,954,692 147,300,898 15,563,845 136,361,325 البواخر

Road 393,420 1,019,527 397,396 924,550 524,960 2,144,175 569,047 1,999,527 544,421 1,713,617 البر

Air 89,731 11,164 89,783 10,326 134,855 15,972 112,755 18,066 171,943 276,923 الجو

Total 6,938,065 25,886,021 7,631,699 27,062,386 8,308,846 31,148,335 8,829,318 33,272,402 9,316,102 38,629,800 االجمالي

Sea 4,204,136 23,266,598 4,759,699 24,308,465 4,993,135 28,327,309 5,174,848 30,114,392 5,413,840 35,657,627 البواخر

Road 1,194,563 2,517,724 1,311,679 2,644,520 1,334,784 2,666,847 1,489,312 2,990,256 1,552,903 2,788,208 البر

Air 1,538,100 101,657 1,559,451 109,386 1,979,660 154,127 2,164,062 167,706 2,348,586 183,934 الجو

Post 1,267 43 870 15 1,267 51 1,096 48 773 31 البريد

Import الواردات

السنوات خالل النقل وسيلة حسب والصادرات الواردات

Foreign trade statistics by mode of transport

بالطن والوزن دينار بااللف القيمة

Mode of 

Transport

Export الصادرات 

النقل وسيلة
2011 2012 2013 2014 2015
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