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0.13General Index-0.22-0.11-1.101.151.111.230.901.170.510.350.48الرقم القياسي العام 

0.22Raw materials and materials-0.38-0.19-1.922.031.942.131.582.030.870.600.82خامات ومواد 

2.492.532.501.861.831.862.052.052.050.070.070.07Ores and minerals; electricity, gas and waterوالمعادن، والكهرباء والغاز والماء (ركازات )الخامات 

2.492.532.501.861.831.862.052.052.050.070.070.07Stone, sand and clayاحجار ورمل والطين 

 سلع أخرى قابلة للنقل، فيما عدا المنتجات المعدنية و 

اآلالت والمعدات
-0.25-0.48-0.290.38-0.420.24-0.17-0.43-0.22-0.22-0.40-0.25

Other transportable goods, except metal products, 

machinery and equipment

3.153.143.156.496.466.492.982.962.971.911.901.91Products of wood, cork, straw and plaiting materialsمنتجات خشبية وفلين وقش ومواد ضفر 

0.650.650.657.567.567.568.378.378.3711.5911.5911.59Refined petroleum productsالمنتجات النفطية المكررة 

0.130.140.132.262.132.241.851.701.820.920.820.91Other chemical products; man-made fibresمنتجات كيماوية اخرى والياف اصطناعية 

5.425.255.399.449.219.391.901.741.873.502.783.35Rubber and plastics products(البالستك )المطاط ومنتجات اللدائن 

 الزجاج والمنتجات الزجاجية والمنتجات غير الفلزية االخرى 

غير المصنفة في موقع آخر
-0.75-1.05-0.81-0.72-1.70-0.90-0.86-1.11-0.90-0.83-0.99-0.86

Glass and glass products and other non-metallic products 

n.e.c.

.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Furniture; other transportable goods n.e.cاثاث وسلع قابلة للنقل  غير مصنفة في موضع آخر 

0.21Metal products, machinery and equipment-0.41-0.17-5.576.255.694.974.764.932.352.032.29المنتجات المعدنية والماكنات والمعدات 

2.13Basic metals-2.52-2.03-15.5715.7715.6110.469.1710.182.111.732.02المعادن االساسية 

0.160.210.170.500.540.510.400.330.391.451.001.36المنتجات المعدنية المصنعة باستثناء الماكنات والمعدات 
Manufactured metal products excluding machinery and 

equipment

1.02General-purpose machinery-0.91-1.04-0.870.790.860.740.620.720.880.830.87اآلالت المستعملة في االغراض العامة 

0.040.040.040.950.950.950.220.220.221.481.531.49Special-purpose machineryآالت متخصصة الغرض 

5.374.755.276.946.256.835.174.895.131.471.831.53Electrical machinery and apparatusآالت واجهزة كهربائية 

0.000.000.000.000.000.000.060.070.061.591.671.61معدات واجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت 
Radio, television and communication equipment and 

apparatus

0.180.450.480.451.131.231.15-0.29-0.16-1.301.831.41اجهزة القياس عالية الدقة، واالدوات البصرية والساعات 
High-precision measuring devices, optical instruments 

and watches

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Construction servicesخدمات االنشاءات 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Equipment, labor and other costsاجور معدات وعمال وتكاليف اخرى 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Hiring of equipment استئجار معدات

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Labour wages اجور عمال

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Other costs تكاليف اخرى
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