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 General Index 0.300.150.110.15-0.52-0.25-1.211.321.231.511.851.57الرقم القياسي العام 

 Raw materials and materials 0.510.260.190.25-0.88-0.42-2.072.312.112.563.202.67خامات ومواد 

 Ores and minerals; electricity, gas and water 0.450.440.451.271.241.260.000.000.000.000.000.00والمعادن، والكهرباء والغاز والماء (ركازات )الخامات 

 Stone, sand and clay 0.450.440.451.271.241.260.000.000.000.000.000.00احجار ورمل والطين 

 سلع أخرى قابلة للنقل، فيما عدا المنتجات المعدنية و اآلالت 

والمعدات
2.272.432.302.613.002.681.471.491.470.660.770.68

 Other transportable goods, except metal products, 

machinery and equipment 

 Products of wood, cork, straw and plaiting materials 0.230.320.320.32-0.23-0.23-0.25-0.18-0.27-0.480.480.48منتجات خشبية وفلين وقش ومواد ضفر 

 Refined petroleum products 9.87-9.87-9.87-6.676.676.6741.8341.8341.834.334.334.33المنتجات النفطية المكررة 

 Other chemical products; man-made fibres 0.25-0.23-0.26-7.507.337.481.701.791.714.214.344.23منتجات كيماوية اخرى والياف اصطناعية 

 Rubber and plastics products 2.412.232.371.110.971.090.370.350.360.920.810.90(البالستك )المطاط ومنتجات اللدائن 

 الزجاج والمنتجات الزجاجية والمنتجات غير الفلزية االخرى غير 

المصنفة في موقع آخر
1.551.991.632.653.162.741.161.311.180.991.081.01

 Glass and glass products and other non-metallic 

products n.e.c. 

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

 Metal products, machinery and equipment 0.41-0.70-0.35-3.53-4.46-3.32-1.952.312.012.633.692.82المنتجات المعدنية والماكنات والمعدات 

 Basic metals 2.27-2.69-2.16-12.26-12.98-12.05-3.834.223.916.977.767.14المعادن االساسية 

3.723.833.754.535.804.780.620.480.590.130.030.11المنتجات المعدنية المصنعة باستثناء الماكنات والمعدات 
 Manufactured metal products excluding machinery 

and equipment 

 General-purpose machinery 0.11-0.10-0.12-1.431.391.430.110.200.120.120.210.13اآلالت المستعملة في االغراض العامة 

 Special-purpose machinery 2.973.012.970.240.240.240.100.100.100.150.180.15آالت متخصصة الغرض 

 Electrical machinery and apparatus 0.110.100.110.000.010.010.040.060.040.780.790.78آالت واجهزة كهربائية 

0.530.000.000.000.160.170.160.080.080.08-0.56-0.53-معدات واجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت 
 Radio, television and communication equipment and 

apparatus 

1.120.250.953.494.893.761.692.331.810.000.000.00اجهزة القياس عالية الدقة، واالدوات البصرية والساعات 
 High-precision measuring devices, optical 

instruments and watches 

 Construction services 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00خدمات االنشاءات 

 Equipment, labor and other costs 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00اجور معدات وعمال وتكاليف اخرى 

 Equipment rental 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 استئجار معدات

 labor wages 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 اجور عمال

 Other costs 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 تكاليف اخرى
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