اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

آمارهای موجود در ارتباط با وضعیت تجارت سوریه
وضعیت تجارت ایران با سوریه
بر اساس آمارهای گمرک ج.ا.ا ،میزان صادرات کاالیی ایران (بدون نفت خام) به سوریه در سال  6931حدود  6931هزار تن
و به ارزش حدود  9.136میلیون دالر بوده است .تقریباً  933هزار تن کاال به ارزش  6931میلیون دالر نیز در سال مذکور از
سوریه وارد شده است .در ادامه ،فهرست  611قلم عمده صادراتی و وارداتی میان ایران و سوریه ارائه شده است.
جدول  -1فهرست  111قلم عمده کاالهای صادراتی ایران به سوریه در سال ( 1931بدون درنظر گرفتن نفت خام)
کد تعرفه

شرح تعرفه

وزن (تن)

ارزش (هزار دالر)




لولهها یا پروفیلهای توخالی بدون درز از فوالدممزوج ،بامقطع غیرمدور
دستگاههای رادار
مواد شروع کننده و مواد تسریع کننده واکنش شیمیائی و فرآوردههای کاتالیسک غیرمذکور و غیرمشمول
در شماره دیگر
سایر ترکیبات آلی غیر مذکور درجای دیگر
سایر مكمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند
شیر خشک اطفال دربسته بندیهای تحت خال و یک کیلوگرم و کمتر که میزان مواد چرب ان یک و نیم
درصد و یا کمتر باشد
مغز پسته تازه یا خشک
شیرآالت بهدا شتی شیرمخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو...
دستگاه مانیتور عالئم حیاتی
مخمرهای فعال (زنده)
ماشین آالت ودستگاههابرا ی آسیاب کردن یاعمل آوردن غالت یاسبزیجات غالفدار خشک کرده
سایر هادیهای برقی بجز آنهایی که مجهز به اتصال دهندهها هستند
اجزاء و قطعات توربینهای بخار
پستهها با پوست تازه یا خشک
ماشین بیهوشی
سایر لولههای مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور در جای دیگر
سایر برای مصارف پزشكی ،جرا حی یا دامپزشكی
سایر داروهای خرده فروشی دارای تولید داخلی مشابه
سایر داروهایی که تولید داخلی ندارند دارای هورمون یا محصوالت  .393فاقد انتی بیوتیک غیر مذکور
سایر استرلیزه کنندههای طبی و جراحی یا ازمایشگاهی غیرمذکور در جای دیگر
رادیاتورها و قطعات مربوطه ،بغیر از انواع مورد استفاده در سواری ،سواری کار ،وانت و تراکتور کشاورزی
سایر داروها به منظور درمان یا پیشگیری از بیماری حاوی آنتی بیوتیک ها دارای تولید داخلی مشابه
سایر ،به دست آمده از نوار یا اشكال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن
سایر اجزا و قطعات موتورهای  7613یا  7617غیرمذکور درجای دیگر
وازلین گرید دارویی (تولید داخل)
فرآوردهها برای تغذیه کودکان ،که برای خرده فروشی بستهبندی شده باشد ،از آرد و غیره
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -1فهرست  111قلم عمده کاالهای صادراتی ایران به سوریه در سال ( 1931بدون درنظر گرفتن نفت خام)
کد تعرفه



































شرح تعرفه
قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف  7319بنزینی با حجم سیلندر  cc .111با ساخت داخل
 %11و بیشتر به استثنای الستیک
داروهای متشكل از محصوالت مختلط حاوی سایرآنتی بیوتیکها که تولید داخلی ندارند
ابزارها برای پرس کردن ،منگنه کردن یا پانچ کردن
خرما مضافتی تازه یاخشک کرده
محصوالت آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخههای معدنی آهن
سربطری ،سرپوش ،کالهک و سایر درپوشها ،از مواد پالستیكی
سایر اجزاء وقطعات توربوجتها یا توربوپراپلرها غیر از پرههای ثابت و متحرک توربین گازی
گرید فیلم
گرید لوله
کدئین فسفات
پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی )GPPS)styrene poly purpose General
روغن پایه معدنی
کرا فت النیر ،سفیدنشده قشرنزده ،به شكل رول یا ورق
تجهیزات برای چوب بست زدن ،پشت دری ساختن ،شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافوالد.
سایر ظروف شیشهای غیر مذکور در دیگر ردیفهای  3169برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر
مذکور درجای دیگر
ماشین آالت ودستگاههای تولید یا تهیه نخهای نسجی ،که در جای دیگر مذکور نباشد
اجزا ء و قطعات ماشینهای نورد فلزات (غیر از غلتکها)
سایر ماشینهای ابزار برای کار کردن روی فلز ،بدون برداشتن قسمتی از ماده ،که درجای دیگر مذکور
نباشد
سایر شیشههای فلوت ،ساییده و صیقل شده مسلح نشده غیر مذکور در جای دیگر
داروهای متشكل از محصوالت مختلط دارای پنیسیلین یا مشتقات این محصوالت با ساختار اسید پنی
سیالنیک ،یا استربتوماسین ها یا مشتقات این محصوالت انها دارای تولید داخلی مشابه
با ضریب جذب آب وزنی بیش از  1/1درصد و حداکثر  61درصد
سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده
سایر سرامیک های تمام کاری (جال دادن)
کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک باالتر از یک کیلو ولت لغایت 69.کیلوولت
جکها و چرخهای باالکشنده ،هیدرولیكی
سایر اجزا و قطعات و متفرعات بدنه بجز از انواع مورد استفاده در سواری ،سواری کار ،وا نت و تراکتور
کشاورزی
ماشینهای خودکار داده پردازی شخصی ( )PCبه صورت کامل به وزن حداکثر 61کیلوگرم
موتورهاوماشین های محرک هیدرولیک باحرکت خطی(سیلندرها)
تایر بادی نو از کائوچو برای اتومبیل سواری (همچنین اتومبیلهای استیشن واگن و اتومبیلهای مسابقه)
انبارههای برقی ،باسرب -اسید ،از نوع مورد استفاده در موتورهای پیستونی از نوع سربسته () sealed
خرماکبكاب تازه یاخشک کرده
رگالتور مخصوص سیلندر گاز مایع
ا جزا و قطعات بغیر از انواع مورد استفاده در سواری ،وانت و تراکتور کشاورزی
2

وزن (تن)

ارزش (هزار دالر)























































































اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -1فهرست  111قلم عمده کاالهای صادراتی ایران به سوریه در سال ( 1931بدون درنظر گرفتن نفت خام)
کد تعرفه

شرح تعرفه

وزن (تن)

ارزش (هزار دالر)







سایرآنتی بیوتیکها غیر مذکور درجای دیگر
چسبها و سایر چسبانندههای آماده ،غیرمذکور در جای دیگر
سایر پارچههای نبافته از رشتههای مصنوعی یا سنتتیک تاوزن .1گرم بر متر مربع غیر مذکور در جای دیگر
سایر صفحهها ،ورقها ،ورقههای نازک و نوا از مواد پالستیكی غیر مذکور
توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگهای آن دور بریده یا ساقه بریده باشد
الستیک رویی چرخ ،بادی ،نو ،از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسها و اتومبیلهای باری به کار میرود
به استثنای سایز 71961R ../1
سایر وازلینها بجز گرید دارویی و ژله کابل
ا جزا ء و قطعات ماشین آالت صنعتی برای تهیه یا تولید غذاها یا نوشابهها ،غیر مذکور در جای دیگر
کلید گردان برای ولتاژ حداکثر  6111ولت
سوماتوتروپین ،مشتقات و مشابههای ساختاری آنها
سایر تراکتورهای بیشتر از  31کیلو وات اما بیشتر از  691کیلو وات نباشد
ا نگوری بیدانه (انگور خشک کرده)
سایر روغنهای سبک و فرآوردهها بجز بنزین
هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور) ،جامد
سیم برای سیم پیچی از مس
سایر ظروف شیشهای بغیر از اوپال و بغیر از دارای ضریب انبساط خطی نه بیش از  13111111هرکلوین و
در یک محدوده حرارتی بین صفر تا 911درجه سانتیگراد
روغن موتور
تراکتور کشاورزی ،چرخ زنجیری ،با قدرت بیشتر ا ز  661قوه اسب بخار
دوغ ،شیر و خامه بستهبندی شده کفیر و سایر شیرها و خامههای تخمیرشده ،به استثنای فرآوردههای
مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار
شیره وعصاره شیرین بیان
کک تراورتن
صفحه ،ورق یا تیغه چندالیه از مواد پالستیكی چاپ نشده
لوله و شیلنگهای سخت از سایر مواد پالستیكی
سایرموم پارافینها با کمتر از  1/31درصد روغن بجز گرید دارویی
گرید نساجی پلی پروپیلن
کلیدهای اتوماتیک قطع مدار برای ولتاژ حداکثر  6111ولت
هیپوکلریت کلسیم تجارتی و سایر هیپوکلریتهای کلسیم
گردوی معمولی بدون پوست سخت ،تازه یا خشک کرده
سایر اجزا و قطعات منحصرا برای موتورهای پیستونی درون سوزجرقهای-احترا قی
فرآوردهها براساس عصاره ،اسانسها یا تغلیظ شدهها یا بر اساس قهوه
صفحه ،ورق و نوار از برنج با ضخامت بیشتراز  mm 1361نه بصورت طومار
تراکتور کشاورزی با قدرت کمتر از  6.1اسب بخار
مرمر
تلمبههای رفت و برگشتی از نوع دیافراگمی
بدنه و اتاق راننده برای وسایط نقلیه شماره  7319بغیر از سواری




















































































































3

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -1فهرست  111قلم عمده کاالهای صادراتی ایران به سوریه در سال ( 1931بدون درنظر گرفتن نفت خام)
کد تعرفه








شرح تعرفه
کاغذ تفلوتینگ کاهی تولید شده از حداقل %11خمیر بكر ()Virgin Polp
پریفرم ()PET
سایرتلمبههای دوار حجمی به جز تلمبههای چرخ دندهای ،پرهای و پره پیستونی و حلزونی
کپسول خالی ژالتینی
سایر الستیک رویی چرخ از انواع مورد استفاده در ماشین ها
 . ،.اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیكول)

وزن (تن)

ارزش (هزار دالر)















منبع :گمرک ج.ا.ا

جدول  -2فهرست  111قلم عمده کاالهای وارداتی ایران از سوریه در سال 1931
شرح تعرفه
کد تعرفه 
 لباس و متفرعات لباس نوزادان ،از سایر مواد نسجی ،غیرمذکور در جای دیگر 
روغن زیتون بكر و اجزاء آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته با بسته بندی بیش از

سه لیتر 



















روغن زیتون بكر ( )virgin
زیتون محفوظ شده به طور موقت که به همان حالت بالفاصله قابل خوردن نباشد 
مصنوعات عالقبندی اشیاء تزئینی همانند ،بصورت توپ ،شرابه و منگوله و همانند غیر مذکور در جای
دیگر بدون قالب دوزی و گلدوزی 
شستنی های سر میز از سایر مواد نسجی که درجای دیگر گفته نشده باشد(باستثناء کشباف یا قالبباف) 
منجوقهای شیشه ای تراش خورده و به صورت مكانیكی پولیش شده 
تخم رازیانه رومی ،تخم بادیان ،زیره سیاه یا مرزه ،تخم سرو کوهی در بسته بندی آماده برای خرد نشده
و ساییده نشده در بسته بندی برای غیرخرده فروشی 
جوراب زنانه و پاپوش ،کشباف یا قالب باف ،از سایر الیاف نسجی ،غیرمذکور در جای دیگر 
سایر لباسهای دوخته ومهیا ،مردانه یا پسرانه ،از پارچههای مشمول شماره  1313 ،1319 ،1311
انواع بردها شامل برد اصلی( )mainboardکارت گرافیک ،صدا ،شبكه ،ویدئو ورم (  )RAM
کنترل پنل مربوط به سیستم تهویه مطبوع وسایل نقلیه موتوری 
سایر تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده بجز نوع تراکمی با کندانسور مبدل حرارتی و چیلرهای جذبی 
تخم زیره سبزخرد نشده و سابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 
آالت موسیقی یا زهی (غیر از آنهائیكه با آرشه نواخته میشوند) 
آالت موسیقی که در آنها صدا توسط وسایل برقی تولید شده یا باید تقویت گردد(همچنین آکوردئون ) 
پیپکهای استعمال دخانیات ( )Smoking pipesشامل حقه ها ( )Bowlsپیپ و چوب های سیگار
یا سیگارت و قطعات مربوطه .
دانتلهای مكانیكی از الیاف سنتتیک یا مصنوعی بصورت توپ ،نوار یا فرم مشخص .
سایر نباتات و اجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیرمذکور در جای دیگر 

منبع :گمرک ج.ا.ا
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وزن (تن)

ارزش (هزار دالر)





















































اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

وضعیت تجارت سوریه با جهان
براساس آمارهای مرکز تجارت بین المللی ،در سال  .161ارزش صادرات کاالیی سوریه به جهان حدود  6639میلیارد دالر و
ارزش واردات کاالیی این کشور از جهان حدود  6331میلیارد دالر بوده است .در سال  .163آمارهای قطعی توسط منبع معتبر
بینالمللی ارائه نشده است ،اما مرکز تجارت بینالمللی آمار مقدماتی مبنی بر صادرات  171میلیون دالری و واردات  637میلیارد
دالری سوریه در سال  .163اعالم کرده که ممكن است اقالم تجاری سوریه با برخی از کشورها را در بر نگرفته باشد .ضمناً،
این آمارها برای کشور سوریه بر حسب مقدار ارائه نشده است.
در ادامه ،فهرست مبادی و مقاصد عمده وارداتی و صادراتی سوریه و همچنین اقالم عمده وارداتی و صادراتی این کشور از
جهان بر اساس آخرین آمارهای موجود ارائه شده است.
جدول  -9مقاصد عمده صادراتی سوریه به جهان در سال 2111
ردیف

کشور

ارزش(میلیون دالر)

ردیف

کشور

ارزش(میلیون دالر)

1
2
9
4
2
1
1
8

عراق
ایتالیا
آلمان
ترکیه
عربستان سعودی
فرانسه
لبنان
اردن

292,2
19221
19411
12,
249
482
491
411

11
12
19
14
12
11
11
18

مصر
اسپانیا
اتریش
کویت
الجزیره
جمهوری کره
لیبی
بریتانیا

98,
292
111
111
128
141
121
122

,

ایاالت متحده امریکا

411

1,

ایاالت متحده عربی

,1

11

هلند

9,1

21

چین تایپه

81

منبع :مرکز تجارت بینالمللی
جدول  -4مبادی عمده وارداتی سوریه از جهان در سال 2111
ردیف

کشور

ارزش(میلیون دالر)

ردیف

کشور

ارزش(میلیون دالر)

1

ترکیه
چین
ایتالیا
اوکراین
روسیه
کره
عربستان جنوبی
مصر
آلمان
برزیل

6،13.
6،161
6،.39
6،696
6،613
3.1
717
361
393
169

11

ایاالت متحده امریكا
هندوستان
فرانسه
ایران
آرژانتین
سوئیس
هلند
ژاپن
تایلند
امارات متحده عربی

13.
6.6
911
919
.79
.13
.11
.91
.91
..3

2
9
4
2
1
1
8
,
11

12
19
14
12
11
11
18
1,
21

منبع :مرکز تجارت بینالمللی
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ارزش واردات
)(میلیون دالر




 قلم عمده کاالهای وارداتی سوریه از جهان در سال111  فهرست-5 جدول
شرح کاال

کد تعرفه

کلیه محصوالت

کل


Commodities not elsewhere specified



Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form (excluding cane
and beet sugar ...





Sunflower-seed or safflower oil and their fractions, whether or not refined, but
not chemically ...











Cigarettes, containing tobacco
Wheat or meslin flour
Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of
persons, incl. ...
Mate



Portland cement (excluding white, whether or not artificially coloured)





Coffee (excluding roasted and decaffeinated)





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





Preparations of a kind used in animal feeding (excluding dog or cat food put up
for retail ...





Wheat and meslin (excluding seed for sowing, and durum wheat)





Medium oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals, not
containing biodiesel, ...





Motor vehicles for the transport of goods, with compression-ignition internal
combustion piston ...









Food preparations, n.e.s.
Edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils and edible
fractions of ...





Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or
prophylactic purposes, ...





Parts and accessories, for tractors, motor vehicles for the transport of ten or
more persons, ...





Sanitary towels (pads) and tampons, napkins and napkin liners for babies, and
similar articles, ...








. در وب سایت مرکز تجارت بین المللی مقدماتی است و ممکن است اقالم تجاری سوریه با برخی از کشورها در آن لحاظ نشده باشد92111 اآمارهای سال1
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 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
معاونت بررسی های اقتصادی
12112

ارزش واردات

 قلم عمده کاالهای وارداتی سوریه از جهان در سال111  فهرست-5 جدول
شرح کاال

کد تعرفه



Lead-acid accumulators of a kind used for starting piston engine "starter
batteries" (excluding ...





Raw cane sugar, in solid form, not containing added flavouring or colouring
matter (excluding ...





Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of
voice, images or ...





Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of <= %5,1





New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used for buses and lorries (excluding
typres with ...





Barley (excluding seed for sowing)
Motor vehicles for the transport of >= %1 persons, incl. driver, with
compression-ignition ...
Bars and rods, of iron or non-alloy steel, with indentations, ribs, groves or other
deformations ...



)(میلیون دالر









New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used for motor cars, incl. station
wagons and racing ...





Footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics (excluding covering
the ankle or ...





Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the
country in which they ...





Black fermented tea and partly fermented tea, whether or not flavoured, in
immediate packings ...





Polyethylene with a specific gravity of < 15,0, in primary forms





Maize (excluding seed for sowing)





Knitted or crocheted fabrics, of a width of > 01 cm, containing >= ,1 by weight
elastomeric ...





Dyed fabrics, knitted or crocheted, of synthetic fibres, of a width of > 01 cm
(excluding warp ...
Mixtures of odoriferous substances and mixtures, incl. alcoholic solutions,
based on one or ...
Sweet biscuits
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 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
معاونت بررسی های اقتصادی
12112

ارزش واردات

 قلم عمده کاالهای وارداتی سوریه از جهان در سال111  فهرست-5 جدول
شرح کاال

کد تعرفه



Woven fabrics of yarn containing >= %,1 by weight of textured polyester
filaments, incl. monofilament ...





Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing
cocoa; communion ...





Bulgur wheat in the form of worked grains, obtained by cooking hard wheat
grains






Static converters
Polypropylene, in primary forms






Anionic organic surface-active agents, whether or not put up for retail sale
(excluding soap)





Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of >= 011 mm, hotrolled or cold-rolled ...





Parts and accessories of motorcycles, incl. mopeds, n.e.s.





Multi-ply paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin or
other inorganic ...
Footwear with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials
(excluding ...





Pile fabrics of man-made fibres, knitted or crocheted (excluding "long pile"
fabrics)





Single yarn containing >= %,1 polyester staple fibres by weight (excluding
sewing thread and ...





Black fermented tea and partly fermented tea, whether or not flavoured, in
immediate packings ...





Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular polymers of ethylene, not
reinforced, ...





Frozen cuts and edible offal of fowls of the species Gallus domesticus





Live fowls of the species Gallus domesticus, weighing <= %%, g (excluding
turkeys and guinea ...





Textured filament yarn of polyester (excluding that put up for retail sale)



)(میلیون دالر
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معاونت بررسی های اقتصادی
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ارزش واردات

 قلم عمده کاالهای وارداتی سوریه از جهان در سال111  فهرست-5 جدول
شرح کاال

کد تعرفه



Dried, shelled lentils, whether or not skinned or split





Immunological products, put up in measured doses or in forms or packings for
retail sale
Electric lamps and lighting fittings, n.e.s.
Blankets and travelling rugs of synthetic fibres (excluding electric, table covers,
bedspreads ...






Fresh or chilled potatoes (excluding seed)





Pine "Pinus spp." sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not
planed, sanded ...
Articles of plastics and articles of other materials of heading 0,1% to 0,%0,
n.e.s (excluding ...



)(میلیون دالر












Polyethylene with a specific gravity of >= 15,0, in primary forms





Appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like (excluding pressurereducing valves, ...





Waters, incl. mineral and aerated, with added sugar, sweetener or flavour, for
direct consumption ...





Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engine
"diesel or semi-diesel ...





Fresh or dried bananas (excluding plantains)





Prepared explosives (excluding propellent powders)





Motorcycles, incl. mopeds, with reciprocating internal combustion piston
engine of a cylinder ...





Tomatoes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
(excluding whole or ...





Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel,
of circular ...





Road tractors for semi-trailers





Medium density fibreboard "MDF" of wood, of a thickness > , mm





Centrifugal pumps, power-driven (excluding those of subheading %0%01%% and
%0%01%,, fuel, lubricating ...
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معاونت بررسی های اقتصادی
12112

ارزش واردات
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 قلم عمده کاالهای وارداتی سوریه از جهان در سال111  فهرست-5 جدول
شرح کاال

کد تعرفه

Food preparations for infant use, put up for retail sale, of flour, groats, meal,
starch or ...



Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of > %5,1,
unsweetened
Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of
persons, incl. ...






Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with polyurethane
(excluding wallcoverings ...





Printed fabrics, knitted or crocheted, of synthetic fibres, of a width of > 01 cm
(excluding ...





Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences,
n.e.s.






Isocyanates
Bars, rods and solid profiles, of aluminium alloys, n.e.s.






Mixtures of odoriferous substances and mixtures, incl. alcoholic solutions, with
a basis of ...





Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other
graphic purposes, ...





Prepared or preserved tunas, skipjack and Atlantic bonito, whole or in pieces
(excluding minced)





Prepared or preserved sardines, sardinella and brisling or sprats, whole or in
pieces (excluding ...





Seed potatoes





Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with poly"vinyl
chloride" (excluding ...






Propellent powders
Expansible polystyrene, in primary forms






Base stations of apparatus for the transmission or reception of voice, images or
other data
Parts suitable for use solely or principally with compression-ignition internal
combustion ...
Antibiotics (excluding penicillins and their derivatives with a penicillanic acid
structure, ...
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معاونت بررسی های اقتصادی
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ارزش واردات

 قلم عمده کاالهای وارداتی سوریه از جهان در سال111  فهرست-5 جدول
شرح کاال

کد تعرفه



Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter





Vegetable seeds, for sowing





Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes produced by the alkylation
of benzene and naphthalene ...





Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated
with resins or ...





Poly"vinyl chloride", in primary forms, not mixed with any other substances





Tomatoes, fresh or chilled





Denim, containing predominantly, but < %,1 cotton by weight, mixed
principally or solely with ...



)(میلیون دالر
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2

ارزش صادرات

2112  قلم عمده کاالهای صادراتی سوریه به جهان در سال111  فهرست-1 جدول
شرح کاال

کد تعرفه



تمامی محصوالت

مجموع



Cumin seeds, neither crushed nor ground





Virgin olive oil and its fractions obtained from the fruit of the olive tree solely
by mechanical ...






Fresh apples




)(هزار دالر

Cotton, neither carded nor combed



Juniper berries and seeds of anise, badian, caraway or fennel, neither crushed
nor ground






Dried, shelled lentils, whether or not skinned or split




Fresh or dried pistachios, shelled

. در وب سایت مرکز تجارت بین المللی مقدماتی است و ممکن است اقالم تجاری سوریه با برخی از کشورها در آن لحاظ نشده باشد92111 اآمارهای سال2
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 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
معاونت بررسی های اقتصادی
2

ارزش صادرات
)(هزار دالر





2112  قلم عمده کاالهای صادراتی سوریه به جهان در سال111  فهرست-1 جدول
شرح کاال

کد تعرفه

Single cotton yarn, of uncombed fibres, containing >= %,1 cotton by weight
and with a linear ...



Coriander seeds, neither crushed nor ground




Fresh or dried almonds, shelled
Oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken (excluding edible nuts,
olives, soya ...
Copper-zinc base alloys "brass" unwrought





Surface-active preparations, washing preparations, auxiliary washing
preparations and cleaning ...





Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified
milk and cream, ...





Fresh tamarinds, cashew apples, jackfruit, lychees, sapodillo plums, passion
fruit, carambola, ...









Single cotton yarn, of uncombed fibres, containing >= %,1 cotton by weight
and with a linear ...
Unwrought lead, refined








Spices (excluding pepper of the genus Piper, fruit of the genus Capsicum or of
the genus Pimenta, ...






Fresh or dried cashew nuts, shelled







Fresh or chilled carrots and turnips
Monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with a
flat or even ...
Olive oil and fractions obtained from the fruit of the olive tree solely by
mechanical or other ...






Vegetables and mixtures of vegetables provisionally preserved, e.g. by sulphur
dioxide gas, ...





Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials and other containers, of glass, of a
kind used ...







Unwrought aluminium alloys





Fresh or dried figs
Fresh or dried pistachios, in shell
12
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ارزش صادرات

2112  قلم عمده کاالهای صادراتی سوریه به جهان در سال111  فهرست-1 جدول
شرح کاال

کد تعرفه



Jams, jellies, marmalades, purées or pastes of fruit, obtained by cooking,
whether or not containing ...





Fresh or chilled aubergines "eggplants"





Plants, parts of plants, incl. seeds and fruits, used primarily in perfumery, in
pharmacy or ...





Fresh plums and sloes





Juniper berries and seeds of anise, badian, caraway or fennel, crushed or
ground






Fresh or chilled cauliflowers and headed broccoli






Men's or boys' ensembles of cotton, knitted or crocheted (excluding ski
ensembles and swimwear)





Fresh or chilled salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible
roots (excluding ...





Fresh or chilled fruits of the genus Capsicum or Pimenta





Sugar confectionery not containing cocoa, incl. white chocolate (excluding
chewing gum)





Fresh pears





Shorn wool, degreased, non-carbonised, neither carded nor combed





Degreased wool, non-carbonised, neither carded nor combed (excluding shorn
wool)
Special garments for professional, sporting or other purposes, n.e.s., of textile
materials, ...





Fresh or chilled cabbages, kohlrabi, kale and similar edible brassicas
(excluding cauliflowers, ...





Footwear with outer soles of rubber or plastics, with uppers other than rubber,
plastics, leather ...





Fresh sour cherries "Prunus cerasus"
Olives, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
(excluding frozen)
Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or
other textile ...



)(هزار دالر






Cumin seeds, crushed or ground
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ارزش صادرات

2112  قلم عمده کاالهای صادراتی سوریه به جهان در سال111  فهرست-1 جدول
شرح کاال

کد تعرفه



Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars,
cakes, moulded ...






Roasted coffee (excluding decaffeinated)




)(هزار دالر




Sweet biscuits
Printed books, brochures and similar printed matter (excluding those in single
sheets; dictionaries, ...
Citrus fruit jams, jellies, marmalades, purées or pastes, obtained by cooking,
whether or not ...






Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces
thereof, fresh, ...





Women's or girls' garments of textile fabrics, rubberised or impregnated,
coated, covered or ...





Surface-active preparations, washing preparations, incl. auxiliary washing
preparations and ...





Special garments for professional, sporting or other purposes, n.e.s., of manmade fibres, ...
Skins of sheep or lambs, in the wet state "incl. wet-blue", tanned, without wool
on, whether ...





Full grains leather, unsplit and grain splits leather, in the dry state "crust", of
hides and ...





Shampoos





Natural calcium phosphates and natural aluminium calcium phosphates, natural
and phosphatic ...





Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved
by vinegar ...





Pepper of the genus Piper, neither crushed nor ground





Soap in the form of flakes, granules, powder, paste or in aqueous solution





Fresh or chilled beans "Vigna spp., Phaseolus spp.", shelled or unshelled





Full-length or knee-length stockings, socks and other hosiery, incl. footwear
without applied ...





Fresh or dried walnuts, shelled
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شرح کاال

کد تعرفه



Tomatoes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
(excluding whole or ...





Fresh or dried oranges





Calcareous stone, in any form (excluding marble, travertine and alabaster, tiles,
cubes and ...





Food preparations, n.e.s.
Sports footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics (excluding
waterproof footwear ...
Men's or boys' overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks and similar
articles, of wool ...



)(هزار دالر









Men's or boys' garments of textile fabrics, rubberised or impregnated, coated,
covered or laminated ...





Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not
containing cocoa; communion ...








Commodities not elsewhere specified








Articles of iron or steel, n.e.s. (excluding cast articles or articles of iron or steel
wire)





Fresh or chilled pumpkins, squash and gourds "Cucurbita spp."





Cheese (excluding fresh cheese, incl. whey cheese, curd, processed cheese,
blue-veined cheese ...
Single cotton yarn, of combed fibres, containing >= %,1 cotton by weight and
with a linear ...





Tomatoes, fresh or chilled
Waffles and wafers
Fresh or chilled onions and shallots





Made-up clothing accessories, of all types of textile materials, n.e.s. (excluding
knitted ...





Cucumbers and gherkins, fresh or chilled





Footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics (excluding covering
the ankle or ...
Chocolate and other preparations containing cocoa, in containers or immediate
packings of <= ...



Greasy shorn wool, incl. fleece-washed wool, neither carded nor combed
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شرح کاال

کد تعرفه



Textured filament yarn of polyester (excluding that put up for retail sale)







Fresh cherries (excluding sour cherries)
Fresh or dried avocados







Fresh or chilled spinach, New Zealand spinach and orache spinach





Articles of plastics and articles of other materials of heading 0,1% to 0,%0,
n.e.s (excluding ...





Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and
polyterpenes, in primary ...



)(هزار دالر

Fresh or chilled vegetables n.e.s.



Woven fabrics containing predominantly, but < %,1 polyester staple fibres by
weight, mixed ...
Copper alloys unwrought (excluding copper-zinc base alloys "brass", copperzinc base alloys ...
Mate



Narrow woven fabrics of man-made fibres, with a width of <= 01 cm, n.e.s.





Fresh or dried almonds in shell
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