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 "المستوردة السلع من عدد على قاسية مواصفات وضع: "االقتراح. 1
 السلعالبلدان متنعه من وضع رسوم مجركية اضافية على  عدد كبري مناتفاقيات دولية مع بلبنان يرتبط 
املعاملة باملثل وفرض رسوم على الرد بلبلد املستورد منه لميكن  ويف حال خمالفة هذه االتفاقيات، .املستوردة
لحد من االسترياد دون خمالفة االتفاقيات الدولية اليت لالبد من اجياد حل لذلك  اللبنانية املصدرة اليه.السلع 

 .يلتزم هبا لبنان ومن دون ان يؤثر ذلك على العالقات التجارية للبنان مع خمتلف الدول
 عرب مؤسسة املقاييس لمستوردةعدد من السلع اسية على وضع مواصفات قانقرتح يف هذا االطار 

دخول عدد من السلع اىل لبنان وبالتايل اخنفاض  د مناحلاالمر الذي سيؤدي اىل  ،اللبنانية واملواصفات
 االستريادات وبطبيعة احلال اخنفاض العجز يف امليزان التجاري.

تبني  وبعد التواصل مع الصناعيني اللبنانيني االجنبيةتبادل التجاري للبنان مع خمتلف الدول بعد دراسة ال
تتميز بقدرة تنافسية جدًا مرتفعة من اكثر البلدان اليت تتسبب باغراق السوق اللبنانية بسلع ان تركيا هي لنا 

-2014االخرية ) اخلمسةجمموع العجز التجاري مع تركيا خالل االعوام فقد بلغ  اللبنانية. السلعمقارنة مع 
 (.1جدول رقم ملحق اجلداول، )امريكي مليار دوالر   3.2( حوايل  2018

( الكهربتتا ي للتيتتار دوارة ومغتتريات الكهربتتا  توليتتد جمموعتتات) 85.02منتجتتات البنتتد  استتتريادات إحتلتت 
متن قيمتة االستتريادات  ٪23أ اي متا نستبته .د مليتون 218.5 قيمتهتا بلغت  إذ األوىل، املرتبة 2018 العام خالل

 مشتغولة غتري خال تط، غتري صتلب أو حديتد متن قضبان) 72.14منتجات البند  تليها االمجالية خالل هذه الفرتة،
 االستتتتتريادات قيمتتتتة متتتتن٪ 6.2 نستتتتبته متتتتا اي ،.أ.د مليتتتتون 58.6 ( يف املرتبتتتتة الثانيتتتتة بقيمتتتتة...الطتتتترق متتتتن أكثتتتتر

 فوالذيتتتة خال تتتط متتتن خاصتتتة، وأشتتتكال وزوايتتتا قضتتتبان) 72.28البنتتتد  منتجتتتات مث الفتتترتة، هتتتذه ختتتالل االمجاليتتتة
 مثالفتترتة،  هتتذه ختتالل االمجاليتتة االستتتريادات قيمتتة متتن٪ 3.3 نستتبته متتا اي. أ.د مليتتون 31.7 ( بقيمتتة...أختتر 

 متتا اي. أ.د مليتتون 31.6 بقيمتتة (...األمستتا  شتترا   باستتتثنا  متتربدة، أو طازجتتة أمستتا ) 03.02البنتتد  منتجتتات
 وكعتتك وفطتتا ر خبتتز) 19.05البنتد  منتجتتات مث ،الفتترتة هتذه ختتالل االمجاليتتة االستتريادات قيمتتة متتن٪ 3.3 نستبته

 االستتتريادات قيمتتة متتن٪ 3.1 نستتبته متتا اي. أ.د مليتتون 29 بقيمتتة (...املختتابز منتجتتات متتن وغريهتتا وبستتكوي 
 (2جدول رقم ملحق اجلداول، ) .الفرتة هذه خالل االمجالية

 صتتلب  أو حديتتد أو صتتب حديتتد متتن وفضتتالت، ختتردة) 72.04منتجتتات البنتتد صتتادرات  وقتتد إحتلتت 
 قيمتهتا بلغت  إذ األوىل، املرتبتة 2018 العتام ( ختالل.الصتلب أو احلديتد صتهر إعتادة عتن ناجتتة ختردة متن سبا ك
البنتتد منتجتتات  تليهتتا متتن قيمتتة الصتتادرات االمجاليتتة ختتالل هتتذه الفتترتة، ٪71.8أ اي متتا نستتبته .د مليتتون 91.2

 اي ،.أ.د مليتتون 10.6 ( يف املرتبتتة الثانيتتة بقيمتتة...فوستتفوريك محتت  الفوستتفور  ثتتاي أوكستتيد ختتامس) 28.09
 وفضتالت، ختردة ب) 76.02البنتد  منتجات مث الفرتة، هذه خالل الصادرات االمجالية قيمة من٪ 8.3 نسبته ما
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 مثالفتترتة،  هتتذه ختتالل الصتتادرات االمجاليتتة قيمتتة متتن٪ 2.4 نستتبته متتا اي. أ.د مليتتون 3.1 ( بقيمتتة.ألومينيتتوم متتن
الصتتتتادرات  قيمتتتتة متتتتن٪ 1.9 نستتتتبته متتتتا اي. أ.د مليتتتتون 2.4 ( بقيمتتتتة.ختتتتام رصتتتتا ) 78.01البنتتتتد  منتجتتتتات
 ومكتتتتتالت حبيبتتتتات رقتتتتا ق، مستتتتحوق، مسيتتتتد، دقيتتتتق،) 11.05البنتتتتد  منتجتتتتات مثالفتتتترتة،  هتتتتذه ختتتتالل االمجاليتتتة
 ختالل الصتادرات االمجاليتة قيمتة متن٪ 1.3 نستبته ما اي. أ.د مليون 1.7 ( بقيمة.بطاطا من ،" بيليتس" بشكل
 (3جدول رقم ملحق اجلداول، ) الفرتة. هذه

 – 2014كما جتدر االشارة اىل ان احد اهم االسباب يف االخنفاض يف قيم االستتريادات ختالل االعتوام 
د.أ. يف  0.4655هتتتتو اخنفتتتتاض ستتتتعر صتتتترق اللتتتترية الرتكيتتتتة مقابتتتتل التتتتدوالر االمريكتتتتي التتتتذي تراجتتتتع متتتتن  2018

 .31/12/2018يف د.أ.  0.189اىل  1/1/2014
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ي وعلتى مستتو  تبتادل التجتاري بتني لبنتان وتركيتا علتى مستتو  القيمتة بالتدوالر االمريكتلل يةتفصيلوبعد دراسة 
وبعتد ان تبتني ان مع تم الصتادرات اللبنانيتة هتي عبتارة عتن ختردة وفضتالت  الوزن الصايف بالطن )ملحق اجلداول ربطتاً(

ادنتتاه  االويل املتتذكورة يف اجلتتدول الستتلععلتتى قاستتية ومقتتاييس مواصتتفات فتترض  دراسررة امنانيررة نقترررح متتن حديتتد...
 .حملاولة تقليص حجم هذه االستريادات

 القسم
 البند

 للبند شرح مختصر الجمركي
 رقم

 جداولال

4 

 سكاكر )مبا فيها الشوكوالتة البيضا (، ال حتتوي على الكاكاو. 17.04

جدول 
 6و 5رقم 

 شوكوالتة وحمضرات غذا ية أخر  حتتوي على كاكاو. 18.06

19.02 
أو  عجا ن غذا ية، وإن كان  مطبوخة أو حمشوة )باللحم أو بأية مادة أخر ( أو حمضرة بطريقة أخر  مثل السباغيت أو املعكرونة  أو الشعريية

 الالزانيا أو الغنوكي أو الرافيويل أو الكانيلوي  كسكس )مبا فيه املغربية(، وإن كان حمضرا.

19.04 
احلبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميص )مثل رقا ق الذرة "كورن فلكس"(  حبوب )غري الذرة( بشكل حب أو رقا ق منتجات أساسها 

 أو حبوب أخر  مشغولة )باستثنا  الدقيق واجلريش والسميد(، سابق طبخها أو حمضرة بطريقة أخر ، غري مذكورة وال داخلة يف مكان آخر.

وفطا ر وكعك وبسكوي  وغريها من منتجات املخابز، وإن كان  حتتوي على كاكاو  خبز القربان وبرشامات فارغة من األنواع املستعملة  خبز 19.05
 حملضرات الصيدلة، رقا ق اخلتم وورق األرز ومنتجات مماثلة.

 انسة.حسا  ومرق حمضران وحمضرات إلعداد احلسا  واملرق  حمضرات غذا ية مركبة متج 21.04

22.02 
عصري الفواكه مياه، مبا فيها املياه املعدنية واملياه الغازية، مضاق إليها سكر أو مواد حتلية أخر أو منكهة، ومشروبات أخر غري كحولية، باستثنا  

 .20.09أو اخلضر الداخل يف البند  
 جعة )برية( مصنوعة من الشعري الناشظ )مال (. 22.03
 أخر  من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة  تبغ "متجانس" أو "جمدد"  خالصات وأرواح تبغ.أنواع  24.03

6 

معجون لتثبي  الزجاج وإمسن  الراتنج، وغريها من معاجني السد  حمضرات طال  مستعملة يف الدهان  حمضرات طال  السطوح غري متحملة  32.14
 الداخلية أو األرضيات أو السقوق أو ما شاهبها(. للحرارة مستعملة يف البنا  )للواجهات أو اجلدران

جدول 
8و7رقم   

34.01 
صابون  منتجات وحمضرات غواسل عضوية معدة لالستعمال كصابون على هيئة قضبان أو ألواح أو قطع أو بأشكال مقولبة، وإن احتوت على 

عضوية معّدة لغسل اجللد، بشكل سا ل أو مرهم، مهّيأة للبيع بالتجز ة، وإن احتوت على صابون   ورق  صابون  منتجات وحمّضرات غواسل
 وحشو ولباد وال 

34.02 
وحمضرات غسيل )مبا فيها حمضرات الغسيل املساعدة( وحمضرات تن يف، وإن احتوت  عوامل سط  عضوية )غري الصابون(  حمضرات غواسل

 .34.01على صابون، غري تلك الداخلة يف البند  

7 

 أنابيب ومواسري وخراطيم ولوازمها )مثل الفواصل واألكواع والوصالت(، من لدا ن. 39.17

جدول 
 9 رقم
10و  

ألواح وصفا   وأفالم وأشرطة وقدد وصفيحات، أخر ، من لدا ن غري خلوية، غري مقواة وال منضدة وغري مثبتة على حامل وال متحدة مع مواد  39.20
 أخر.

 أصناق تغليف أو نقل البضا ع، من لدا ن  سدادات وأغطية وكبسوالت وغريها من أصناق اإلغالق، من لدا ن. 39.23
 ومطبخ  وأواي منزلية أخر وأدوات للن افة والعناية بالصحة، من لدا ن.أدوات ما دة  39.24
 أدوات جتهيز البنا ، من لدا ن، غري مذكورة وال داخلة يف مكان آخر. 39.25

)بالي ( وطبليات صناديق كبرية وصغرية وأقفا  وأوعية أسطوانية وأوعية مماثلة، من خشب  بكرات كبرية من خشب للكابالت  طبليات  44.15 9
 صناديق ومسطحات حتميل أخر ، من خشب  مسطحات رفع من خشب.

جدول 
 11رقم 
12و  
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 القسم
 البند

 الجمركي
 للبند شرح مختصر

 رقم
 جداولال

11 

57.02 
سجاد وأغطية أرضيات أخر  من مواد نسجية، منسوجة، غري ما هو بعفارات أو بألياق مغروزة، وإن كان  جاهزة، مبا فيها السجاد املعروق 

 أو "الكرماي"، وغريها من السجاد املماثل اليدوي النسج."بالكليم" أو "الشوما " أو "السوما " 

جدول 
 13رقم 
14و  

 سجاد وأغطية أرضيات أخر ، من مواد نسجية، بعفارات، وإن كان  جاهزة. 57.03

61.03 
للركب وبنطلونات قصرية بدل وأطقم وسرتات )جاكيتات مبا فيها البليزر( وبنطلونات بصدرية ومحاالت متصلة، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل 

 )شورت غري ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية، من مصنرات.

61.04 
بدل وأطقم وسرتات وفساتني وتنانري وتنانري مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرية ومحاالت متصلة هبا، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب 

 سا  أو البنات، من مصنرات.وبنطلونات قصرية )شورت غري ألبسة السباحة(، للن
 قمصان للرجال أو للصبية، من مصنرات. 61.05
 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنسا  أو البنات، من مصنرات. 61.06

وتنانري داخلية أخر، سراويل داخلية، قمصان نوم وبيجامات وألبسة للراحة )تفريعات( وبرانس محام وأرواب دوشامرب،  كومبينازونات وجوبونات 61.08
 وأصناق مماثلة، للنسا  والبنات، من مصنرات.

 قمصان من نوع "يت شريت" وقمصان داخلية بأكمام أو بدوهنا، من مصنرات. 61.09
 وأصناق مماثلة، بأكمام أو بدوهنا، من مصنرات.بلوزات وكنزات منوعة  61.10

62.03 
بدل وأطقم وسرتات )جاكيتات مبا يف ذلك البليزر( وبنطلونات وبنطلونات بصدرة ومحاالت، بنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات 

 قصرية )شورت غري ألبسة السباحة(، للرجال أو الصبية.

62.04 
بدل وأطقم وسرتات )جاكيتات مبا يف ذلك البليزر( وفساتني، وتنانري وتنانري مفصولة وبنطلونات وبنطلونات بصدرة ومحاالت، وبنطلونات 

 بأرجل ضيقة تصل للركب وبنطلونات قصرية )شورت غري ألبسة السباحة(، للنسا  أو البنات.
 قمصان للرجال أو الصبية. 62.05
 وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنسا  أو البنات.بلوزات  62.06
 .59.07أو   59.06أو  59.03أو   56.03أو   56.02ألبسة مصنوعة من املنتجات الداخلة يف البنود   62.10
 أردية للرياضة وأردية وأطقم للتزجل ومالبس للسباحة  ألبسة أخر . 62.11
 والتوالي  واملطبخ.بياضات لألسّرة واملا دة  63.02

15 

 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية. 600منتجات جملخة مسطحة، من حديد أو من صلب غري خال ط، بعرض  72.10

جدول 
 15رقم 
16و  

 املفتولة بعد التجليخ. القضبان يها مباقليخ باحلرارة أو السحب باحلرارة،أو التج غري مشغولة أكثر من الطرقصلب غري خال ط، قضبان من حديد أو 72.14
 قضبان وزوايا وأشكال خاصة، من خال ط فوالذية أخر   قضبان جموفة للحفر، من صلب غري خال ط أو من خال ط فوالذية. 72.28
 فقط(، من حديد أو صلب.مواسري وأنابيب وأشكال خاصة )بروفيليه( جموفة، أخر  )مثل امللحومة أو املربمشة أو احملبوكة أو املضمومة احلواق  73.06

73.08 
( وأجزا  منشآت)مثل اجلسور وعناصر اجلسور أو بوابات السدود أو األبراج 94.06منشآت )باستثنا  املباي املسبقة الصنع الداخلة يف البند  

 اإلقفال واملساند )درابزين( والواألعمدة املشبكة والسقوق وهياكل السقوق واألبواب والنوافذ وأطرها وعتبات األبواب واملصاريع وستا ر 

73.10 
خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة، جلميع املواد )باستثنا  الغاز املضغوط أو املسيل(، من حديد صب أو حديد أو صلب، 

 ل، غري مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كان  مبطنة أو عازلة للحرارة. 300ال تتجاوز سعتها 

73.21 
انني مواقد ومدافئ وأفران طبخ )مبا يف ذلك تلك اجملهزة مبراجل إضافية لالستعمال بصورة عرضية يف التدفئة املركزية(، شوايات )بربكيو( وكو 

 وسخانات غاز ومسخنات أطباق وأجهزة منزلية غري كهربا ية مماثلة، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب.

83.02 
وتركيبات وأصناق مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل يف األثاث واألبواب والسالمل والنوافذ والستا ر وأبدان العربات والسراجة لوازم 

 معادوالصناديق الكبرية والصغرية )مبا فيها صناديق األمتعة( واألصناق املماثلة األخر   مشاجب وحوامل قبعات وتعاليق، وأصناق مماثلة، من 

سدادات وأغطية وكبسوالت )مبا يف ذلك السدادات التاجية واألغطية امللولبة املعدة لصب السوا ل(، كبسوالت للقناي وسدادات ملولبة  83.09
 وسدادات ثقوب الرباميل، أختام وغريها من لوازم السد، من معادن عادية.
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84.18 
برادات، وجممدات للحفظ، وغريها من املعدات واآلالت واألجهزة املعدة إلحداث الربودة، بتجهيزات كهربا ية، أو غري كهربا ية  مضخات 

 .84.15حرارية، غري آالت وأجهزة تكييف اهلوا  الداخلة يف البند  

جدول 
 17 رقم
18و  

 بالطرد املركزي  آالت وأجهزة ترشي  وتنقية السوا ل أو الغازات.أجهزة الطرد املركزي، مبا فيها أجهزة التجفيف  84.21

84.62 
و بالتسوية عدد آلية )مبا فيها املكابس( لشغل املعادن بالطرق أو بالبصم أو بالقولبة  آالت لشغل املعادن )مبا فيها املكابس( بالثين أو بالطي أ

 أو بالتقويس أو بالقص أو بالتخرمي أو بالقضم  مكابس لشغل املعادن أو الكربورات املعدنية، غري تلك املذكورة أعاله.

84.74 
الت وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط أو عجن األتربة أو األحجار أو خامات املعادن أو غريها من املواد املعدنية آ

و الصلبة )مبا يف ذلك العجن واملساحيق(  آالت تكتيل أو إعطا  شكل أو قولبة احملروقات املعدنية الصلبة أو العجن اخلزفية أو اإلمسن  أ
 اجلبس أو 

 آالت وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة هبا، غري مذكورة وال داخلة يف مكان آخر من هذا الفصل. 84.79

84.81 
ت أصناق صناعة احلنفيات وأصناق مماثلة، للمواسري واملراجل واخلزانات والدنان واألوعية املماثلة، مبا فيها صمامات ختفي  الضغط وصماما

 ضبط احلرارة )ترموستات(.
 جمموعات توليد الكهربا  ومغريات دوارة للتيار الكهربا ي. 85.02

85.16 
مسخنات فورية للما  ومسخنات ما  جممع، كهربا ية، ومسخنات حرارية كهربا ية غاطسة  أجهزة حرارية كهربا ية لتدفئة األماكن أو األرض 

مماثلة  أجهزة حرارية كهربا ية لتصفيف الشعر )مثل اجملففات واجملعدات واملكاوي املسخنة للتجعيد( أو جمففات األيدي  مكاو   أوإلستعماالت
 كه

85.44 
ؤكسدة،  ملأسال  وحبال )مبا يف ذلك احلبال املتحدة احملور( وغريها من املوصالت املعزولة للكهربا  )مبا يف ذلك املطلية باللك أو املينا  أو ا

 كهربا يا(، وإن كان  مزودة بقطع وصل  حبال من ألياق بصرية، مصنوعة من ألياق مغلفة إفراديا، وإن كان  متضمنة موصالت كهربا ية أ
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 ملحق الجداول
 2018  لغاية العام 4201التبادل التجاري مع تركيا من العام  .1 رقم جدول

 السنة

 الميزان التجاري الصادرات االستيرادات

باالف 
 الدوالرات

 نسبة التغيير
مع السنة 
 السابقة

بالطن 
 الصافي

 نسبة التغيير
مع السنة 

 السابقة

باالف 
 الدوالرات

 نسبة التغيير
مع السنة 

 السابقة

بالطن 
 الصافي

 التغييرنسبة 
مع السنة 

 السابقة

باالف 
 الدوالرات

 نسبة التغيير
مع السنة 
 السابقة

مع  نسبة التغيير بالطن الصافي
 السنة السابقة

2014 705,590   729,117   144,885   324,852   -560,705   -404,265   
2015 656,223 -7.00% 616,897 -15.39% 77,456 -46.54% 231,857 -28.63% -578,767 3.22% -385,040 -4.76% 
2016 664,739 1.30% 602,894 -2.27% 71,502 -7.69% 263,875 13.81% -593,237 2.50% -339,019 -11.95% 
2017 777,173 16.91% 849,475 40.90% 119,525 67.16% 412,294 56.25% -657,648 10.86% -437,181 28.95% 
2018 948,600 22.06% 805,713 -5.15% 127,109 6.35% 357,194 -13.36% -821,491 24.91% -448,519 2.59% 

 

 2018البنود الجمركية االكثر استيراداً من تركيا خالل العام  .2 رقم جدول
البند 

 شرح البند الجمركي
قيمة االستيرادات 
 بأالف الدوالرات

النسبة من االستيرادات 
 االجمالية

 %23.0 218,512 .دوارة للتيار الكهربا يومغريات  جمموعات توليد الكهربا  85.02

72.14 
باحلرارة، مبا فيها القضبان املفتولة بعد  حديد أو صلب غري خال ط، غري مشغولة أكثر من الطرق أو التجليخ باحلرارة أو السحب قضبان من
 %6.2 58,577 .التجليخ

 %3.3 31,656 .خال ط أو من خال ط فوالذية فوالذية أخر   قضبان جموفة للحفر، من صلب غري وزوايا وأشكال خاصة، من خال ط قضبان 72.28
 %3.3 31,635 .03.04  البند طازجة أو مربدة، باستثنا  شرا   األمسا  وحلوم األمسا  األخر  املذكورة يف أمسا  03.02

19.05 
القربان وبرشامات فارغة من األنواع املستعملة  كان  حتتوي على كاكاو  خبزوفطا ر وكعك وبسكوي  وغريها من منتجات املخابز، وإن   خبز

 %3.1 28,978 .األرز ومنتجات مماثلة حملضرات الصيدلة، رقا ق اخلتم وورق
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 2018البنود الجمركية االكثر تصديراً الى تركيا خالل العام  .3 رقم جدول
البند 

 الجمركي
بأالف  الصادراتقيمة  شرح البند

 الدوالرات
 الصادراتالنسبة من 

 االجمالية
 %71.8 91,231 .أو حديد أو صلب  سبا ك من خردة ناجتة عن إعادة صهر احلديد أو الصلب خردة وفضالت، من حديد صب 72.04
 %8.3 10,568 .الصفات كيماوياً أم ال  أوكسيد ثاي الفوسفور  مح  فوسفوريك  أمحاض بويل فوسفوريك، حمدّدة خامس 28.09
 %2.4 3,089 .وفضالت، من ألومينيوم خردة 76.02
 %1.9 2,366 .خام رصا  78.01
 %1.3 1,693 .، من بطاطا" بيليتس" مسيد، مسحوق، رقا ق، حبيبات ومكتالت بشكل دقيق، 11.05
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 8201عام ال بحسب القسم الجمركي خاللالتبادل التجاري مع تركيا  .4 رقم جدول

 شرح مختصر القسم
 الميزان التجاري تصدير استيراد

 الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات
 11,315- 39,697- 61 222 11,376 39,919 حيوانات ومنتجات حيوانية 1
 46,825- 24,469- 2,985 3,379 49,810 27,848 منتجات اململكة النباتية 2
 8,812- 9,547- 144 197 8,956 9,744 شحوم و ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية 3
 69,676- 93,809- 3,828 3,095 73,504 96,904 منتجات صناعة االغذية. مشروبات. تبغ 4
 189,445- 14,834- 67 14 189,512 14,848 منتجات معدنية 5
 23,713- 17,459- 30,817 12,474 54,530 29,933 منتجات الصناعات الكيماوية 6
 18,260- 42,242- 2,068 1,752 20,328 43,994 لدا ن ومطاط ومصنوعاهتا 7
 1,687 763- 1,839 688 152 1,451 جلود. فرا . ومصنوعاهتا 8
 46,789- 20,995- 3 1 46,792 20,996 خشب و مصنوعات. فحم خشيب. فلني 9
 10,663- 9,687- 2,158 1,976 12,821 11,663 عجا ن خشب; ورق وكرتون 10
 16,800- 114,386- 30 709 16,830 115,095 مواد نسجية ومصنوعاهتا 11
 413- 3,459- 1 1 414 3,460 احذية. م الت. أزهار اصطناعية 12
 64,389- 23,371- 13 23 64,402 23,394 مصنوعات من حجر او جص او امسن  أو زجاج 13
 17- 1,421- 2 1,523 19 2,944 كرمية. معادن مثينة ومصوغات  لؤلؤ.احجار 14
 80,931 77,865- 312,228 97,504 231,297 175,369 معادن عادية ومصنوعاهتا 15
 11,320- 267,334- 371 2,666 11,691 270,000 آالت واجهزة كهربا ية 16
 4,499- 38,316- 46 133 4,545 38,449 معدات نقل 17
 187- 2,468- 0 0 187 2,468 للبصريات و التصوير والطب واملوسيقىاجهزة  18
 95- 3,894-     95 3,894 أسلحة وذخا ر 19
 7,913- 15,404- 501 691 8,414 16,095 سلع ومنتجات خمتلفة 20
 8- 74- 32 60 40 134 حتف فنية. قطع اثرية 21

 448,519- 821,491- 357,194 127,109 805,713 948,600 المجموع
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 2018عام ال بحسب الفصل خالل 4للقسم  التبادل التجاري مع تركيا .5 رقم جدول

 شرح مختصر الفصل
 الميزان التجاري تصدير استيراد

 الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات
 76- 170- 294 446 370 616 حمضرات حلوم وأمسا  16
 5,467- 8,197- 120 70 5,587 8,267 ومصنوعات سكريةسكر  17
 2,076- 5,255- 87 214 2,163 5,469 كاكاو وحمضراته 18
 40,341- 41,304- 246 338 40,587 41,642 حمضرات حبوب أو دقيق 19
 1,024- 1,682- 395 354 1,419 2,036 حمضرات خضر ومثار وفواكه 20
 4,003- 16,042- 119 150 4,122 16,192 حمضرات غذا ية متنوعة 21
 10,544- 4,893- 1,130 1,223 11,674 6,116 مشروبات وسوا ل كحوليةوخل 22
 5,390- 1,317- 1,400 210 6,790 1,527 بقايا ونفايات األغذية 23
 754- 14,948- 38 90 792 15,038 تبغ وأبدال تبغ مصنعة 24

 

 2018ارقام خالل العام  4البنود الجمركية االكثر استيراداً على مستوى بحسب  4للقسم  التبادل التجاري مع تركيا .6 رقم جدول
 البند

 شرح مختصر الجمركي
 الميزان التجاري تصدير استيراد

 الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات
 16,344- 28,978- 0 0 16,344 28,978 املخا...خبز وفطا ر وكعك وبسكوي  وغريها من منتجات  19.05
 620- 13,615-   620 13,615 لفا ف غلي ة )سيجار(، وإن كان  مقطوعة األطراق، ... 24.02
 13,630- 7,446- 61 100 13,691 7,546 عجا ن غذا ية، وإن كان  مطبوخة أو حمشوة )باللحم... 19.02
 3,064- 7,141-   3,064 7,141 البيضا (، ال حتتوي ...سكاكر )مبا فيها الشوكوالتة  17.04
 1,074- 6,923- 103 105 1,177 7,028 حمضرات غذا ية غري مذكورة وال داخلة يف مكان آخر. 21.06
 2,035- 5,118- 87 214 2,122 5,332 شوكوالتة وحمضرات غذا ية أخر  حتتوي على كاكاو. 18.06
 9,224- 4,763- 434 396 9,658 5,159 جعة )برية( مصنوعة من الشعري الناشظ )مال (. 22.03
 10,282- 4,715- 80 56 10,362 4,771 منتجات أساسها احلبوب متحصل عليها بالتنفيش أو ا... 19.04
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 2,233- 4,667-   2,233 4,667 مخا ر )حية أو ميتة(  كا نات جمهرية أخر أحادية ... 21.02
 406- 2,958-   406 2,958 حسا  ومرق حمضران وحمضرات إلعداد احلسا  واملرق ... 21.04
 173- 1,423-   173 1,423 أنواع أخر  من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة  تبغ... 24.03
 2,523- 1,126- 0 0 2,523 1,126 أنواع سكر أخر ، مبا فيها اللكتوز وامللتوز والغ... 17.02
 1,162- 226- 671 681 1,833 907 مياه، مبا فيها املياه املعدنية واملياه الغازية... 22.02

 

 2018عام ال بحسب الفصل خالل 6للقسم  التبادل التجاري مع تركيا .7 رقم جدول

 شرح مختصر الفصل
 الميزان التجاري تصدير استيراد

 الصافي  طن الدوالرات باالف الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات
 3,652- 4,905 26,057 10,568 29,709 5,663 منتجات كيماوية غريعضوية مركبات عضوية أوغري عضوية 28
 57- 132-   57 132 منتجات كيماوية عضوية 29
 26- 1,377- 1 128 27 1,505 منتجات الصيدلة 30
 5,785- 1,544- 4,591 1,231 10,376 2,775 أمسدة 31
 3,141- 3,209- 18 39 3,159 3,248 خالصات للدباغة والصباغة اد دابغة ومشتقاهتا 32
 442- 1,831- 111 391 553 2,222 زيوت وحمضرات عطور وجتميل 33
 6,461- 8,401- 30 95 6,491 8,496 صابون. عوامل سط  عضوية حمضرات غسيل 34
 1,012- 2,697- 7 12 1,019 2,709 مواد زاللية; منتجات نشا  املعدل;غرا  35
 85- 130-   85 130 بارود ومتفجرات; ثقاب 36
 1- 3-   1 3 منتجات تصوير فوتوغرايف أو السينما ي 37
 3,049- 3,040- 2 10 3,051 3,050 منتجات كيماوية متنوعتتة 38
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 2018ارقام خالل العام  4بحسب البنود الجمركية االكثر استيراداً على مستوى  6للقسم  التبادل التجاري مع تركيا .8 رقم جدول
 البند

 شرح مختصر الجمركي
 الميزان التجاري تصدير استيراد

 الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات
 3,349- 3,820-   3,349 3,820 عوامل سط  عضوية )غري الصابون(  حمضرات غواسل وم... 34.02
 2,617- 3,632- 28 94 2,645 3,726 صابون  منتجات وحمضرات غواسل عضوية معدة لالستعم... 34.01
 877- 2,576- 7 12 884 2,588 غرا  حمضر وغريه من املواد الالصقة احملضرة، غري... 35.06
 14,363- 1,783-   14,363 1,783 أمحاض غري عضوية أخر  وغريها من مركبات أوكسيجني... 28.11
 2,209- 1,661- 2 8 2,211 1,669 روابط حمضرة لقوالب السبك  منتجات وحمضرات ال... 38.24
 2,526- 1,432-   2,526 1,432 معجون لتثبي  الزجاج وإمسن  الراتنج، وغريها من ... 32.14
 4- 1,275- 1 128 5 1,403 ....30أدوية )باستثنا  األصناق املذكورة يف البنود  30.04
 5,474- 1,317-   5,474 1,317 كربونات  فوق أوكسوكربونات )فوق كربونات(  كربون... 28.36
 3,084- 1,292-   3,084 1,292 أمسدة معدنية أو كيماوية حمتوية على إثنني أو ثل... 31.05
 6,239- 1,244-   6,239 1,244 أمسدة نيرتوجينية )أزوتية(، معدنية أو كيماوية. 31.02

 
 

 2018عام ال بحسب الفصل خالل 7للقسم  التبادل التجاري مع تركيا .9 رقم جدول

 شرح مختصر الفصل
 الميزان التجاري تصدير استيراد

 الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات
 17,232- 38,652- 2,066 1,737 19,298 40,389 لدا ن و مصنوعاهتا 39
 1,028- 3,590- 2 15 1,030 3,605 مطاط ومصنوعاته 40
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 2018ارقام خالل العام  4بحسب البنود الجمركية االكثر استيراداً على مستوى  7للقسم  التبادل التجاري مع تركيا .10 رقم جدول
 البند

 الجمركي
 مختصرشرح 

 الميزان التجاري تصدير استيراد
 الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات

 2,740- 8,377- 50 105 2,790 8,482 أصناق تغليف أو نقل البضا ع، من لدا ن  سدادات و... 39.23
 1,996- 5,153- 18 88 2,014 5,241 وصفيحات، أخر ،...ألواح وصفا   وأفالم وأشرطة وقدد  39.20
 2,397- 5,010- 18 31 2,415 5,041 أنابيب ومواسري وخراطيم ولوازمها )مثل الفواصل و... 39.17
 1,760- 4,291- 0 0 1,760 4,291 أدوات ما دة ومطبخ وأواي منزلية أخر وأدوات لل... 39.24
 3,464- 3,491-   3,464 3,491 بأشكال أولية.بوليمرات الستريين،  39.03
 753- 3,058- 34 74 787 3,132 ألواح وصفا   ولفات وأشرطة وقدد وصفيحات أخر ، م... 39.21
 1,153- 2,709- 37 20 1,190 2,729 بويل أسيتاالت وبويل إثريات أخر  وراتنجات أبوكس... 39.07
 601- 2,166-   601 2,166 إطارات خارجية جديدة من مطاط. 40.11
 950- 2,008- 5 9 955 2,017 مصنوعات أخر  من لدا ن ومصنوعات من املواد األخر... 39.26
 1,235- 1,516-   1,235 1,516 أدوات جتهيز البنا ، من لدا ن، غري مذكورة وال د... 39.25
 358- 1,040- 66 374 424 1,414 ..ألواح وصفا   وقدد وأشرطة وأشكال مسطحة أخر  من  39.19

 
 

 2018 عامال بحسب الفصل خالل 9للقسم  التبادل التجاري مع تركيا .11 رقم جدول

 شرح مختصر الفصل
 الميزان التجاري تصدير استيراد

 الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات
 46,782- 20,983- 3 1 46,785 20,984 خشب ومصنوعاته; فحم خشيب 44
 0 2-   0 2 فلني ومصنوعاته 45
 6- 10-   6 10 مصنوعات حصر وسالل 46
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 2018ارقام خالل العام  4بحسب البنود الجمركية االكثر استيراداً على مستوى  9للقسم  التبادل التجاري مع تركيا .12 رقم جدول
 البند

 الجمركي
 شرح مختصر

 الميزان التجاري تصدير استيراد
 الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات

 39,625- 14,910-   39,625 14,910 ألواح من جزيئات، ألواح مسماة "اورينتد سرتاند ب... 44.10
 5,067- 3,495-   5,067 3,495 ألواح من ألياق اخلشب أو من مواد ليجنية )خشبية(... 44.11
 357- 1,176-   357 1,176 صفا   للتلبيس )مبا فيها املشرحة من اخلشب املن ... 44.08
 731- 625-   731 625 صناديق كبرية وصغرية وأقفا  وأوعية أسطوانية وأو... 44.15

 

 2018عام ال بحسب الفصل خالل 11للقسم  التبادل التجاري مع تركيا .13 رقم جدول

 شرح مختصر الفصل
 الميزان التجاري تصدير استيراد

 الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات
 0 3-   0 3 صوق. وبر ناعم أو خشن 51
 317- 1,037-   317 1,037 قطتتتتتتتن 52
 2- 53-   2 53 ألياق نسجية نباتية أخر خيوط من ورق ونسجها 53
 1,670- 7,691- 0 7 1,670 7,698 وإصطناعيةشعريات تركيبية  54
 865- 3,173- 0 11 865 3,184 ألياق تركيبية وإصطناعية غري مستمرة 55
 2,321- 5,358- 0 1 2,321 5,359 حشو. لباد والمنسوجات خيوط خاصة; خيوط حزم وحبال 56
 3,232- 7,408- 15 344 3,247 7,752 سجاد وأغطية أرضيات أخر  من مواد نسجية 57
 187- 1,390- 3 108 190 1,498 نسج خاصة; مسننات; مطرزات 58
 194- 1,132- 0 1 194 1,133 نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة 59
 3,494- 9,060- 0 4 3,494 9,064 أقمشة مصنرة 60
 1,843- 33,038-   1,843 33,038 ألبسة وتوابع;مصنر 61
 1,643- 40,746- 1 229 1,644 40,975 ألبسة غري مصنر 62
 1,033- 4,296- 10 5 1,043 4,301 أصناق أخر  من مواد نسجية; جمموعات )أطقم( 63
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 2018ارقام خالل العام  4بحسب البنود الجمركية االكثر استيراداً على مستوى  11للقسم  التبادل التجاري مع تركيا .14 رقم جدول
 البند

 شرح مختصر الجمركي
 التجاري الميزان تصدير استيراد

 الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات
 601- 18,678- 0 205 601 18,883 بدل وأطقم وسرتات )جاكيتات مبا يف ذلك البليزر( ... 62.04
 579- 10,140-   579 10,140 بلوزات وكنزات منوعة وأصناق مماثلة، بأكمام أو ب... 61.10
 181- 7,314-   181 7,314 قمصان من نوع "يت شريت" وقمصان داخلية بأكمام أو... 61.09
 229- 6,317- 0 4 229 6,321 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنسا  أو ال... 62.06
 2,050- 5,567- 0 4 2,050 5,571 أقمشة مصنرة أخر . 60.06
 113- 5,041-   113 5,041 بدل وأطقم وسرتات )جاكيتات مبا يف ذلك البليزر( ... 62.03
 2,155- 5,010-   2,155 5,010 سجاد وأغطية أرضيات أخر ، من مواد نسجية، بعفارا... 57.03
 431- 4,890- 0 2 431 4,892 نسج من خيوط شعريات تركيبية، مبا فيها النسج امل... 54.07
 276- 3,758-   276 3,758 بدل وأطقم وسرتات وفساتني وتنانري وتنانري مفصول... 61.04
 1,411- 3,433-   1,411 3,433 ال منسوجات، وإن كان  مشربة أو مطلية أو منضددة. 56.03
 86- 3,054- 0 20 86 3,074 أردية للرياضة وأردية وأطقم للتزجل ومالبس للسبا... 62.11
 1,031- 2,212-   1,031 2,212 خيوط اخلياطة(، من شعريات تركيبية، غي...خيوط )غري  54.02
 1,036- 2,195-   1,036 2,195 ... 5سم، حمتوية على % 30أقمشة مصنرة بعرض يزيد عن  60.04
 132- 2,152-   132 2,152 بدل وأطقم وسرتات )جاكيتات مبا فيها البليزر( وب... 61.03
 173- 1,965-   173 1,965 ....56املنتجات الداخلة يف البنود  ألبسة مصنوعة من 62.10
 159- 1,951-   159 1,951 بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان، للنسا  أو ال... 61.06
 56- 1,935-   56 1,935 ألبسة أخر  من مصنرات. 61.14
 32- 1,889-   32 1,889 قمصان للرجال أو الصبية. 62.05
 160- 1,438-   160 1,438 بياضات لألسرّة واملا دة والتوالي  واملطبخ. 63.02
 170- 1,428- 1 0 171 1,428 أصناق أخر  جاهزة، مبا فيها مناذج تفصيل األلبسة. 63.07
 663- 1,409-   663 1,409 سجاد وأغطية أرضيات أخر  من مواد نسجية، منسوجة،... 57.02



 

 15 مصلحة املعلومات الصناعية –للصناعة  اعداد: املديرية العامة
 

 18- 1,258-   18 1,258 للصبية، من مصنرات.قمصان للرجال أو  61.05
 60- 1,166-   60 1,166 كلسات بسراويل )كوالن(، وكلسات طويلة )مبا فيها ... 61.15
 210- 1,165-   210 1,165 حشو من مواد نسجية وأصناق من هذا احلشو  ألياق ن... 56.01
 276- 1,051-   276 1,051 ألبس... توابع أخر  جاهزة لأللبسة، من مصنرات أجزا  61.17
 54- 1,013-   54 1,013 كومبينازونات وجوبونات وتنانري داخلية أخر، سراو... 61.08

 

 

 2018عام ال بحسب الفصل خالل 15للقسم  التبادل التجاري مع تركيا .15 رقم جدول

 شرح مختصر الفصل
 الميزان التجاري تصدير استيراد

 الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات
 104,132 29,567- 308,042 91,231 203,910 120,798 حديد صب )زهر( وحديد وصلب )فوالذ( 72
 22,256- 33,513- 655 410 22,911 33,923 مصنوعات من حديد صب وصلب )فوالذ( 73
 1,536- 10,300- 12 8 1,548 10,308 حناس ومصنوعاته 74
 0 1-   0 1 نيكل ومصنوعاته 75
 1,025 1,915- 2,463 3,174 1,438 5,089 ألومينيوم ومصنوعاته 76
 1,024 2,409 1,024 2,409   رصا  ومصنوعاته 78
 23- 52-   23 52 زنك )توتيا ( ومصنوعاته 79
 0 1-   0 1 قصدير ومصنوعاته 80
 8- 20-   8 20 خزفية معدنية )سريم ( معادن عادية أخر ; خال ط 81
 133- 604- 0 0 133 604 عدد وأدوات.من معدن عادي 82
 1,293- 4,301- 33 272 1,326 4,573 أصناق منوعة من معدن عادي 83

 
 



 

 16 مصلحة املعلومات الصناعية –للصناعة  اعداد: املديرية العامة
 

 2018ارقام خالل العام  4حسب البنود الجمركية االكثر استيراداً على مستوى 15للقسم  التبادل التجاري مع تركيا .16 رقم جدول
 البند

 شرح مختصر الجمركي
 الميزان التجاري تصدير استيراد

 الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات
 107,526- 58,577-   107,526 58,577 قضبان من حديد أو صلب غري خال ط، غري مشغولة أكث... 72.14
 53,732- 31,656-   53,732 31,656 قضبان وزوايا وأشكال خاصة، من خال ط فوالذية أخر... 72.28
 18,251- 10,791-   18,251 10,791 عيدان صناعة األسال ، من حديد أو من صلب. 72.13
 9,800- 9,146-   9,800 9,146 منتجات جملخة مسطحة، من حديد أو من صلب غري خالئ... 72.10
 10,649- 9,091- 3 3 10,652 9,094 مواسري وأنابيب وأشكال خاصة )بروفيليه( جموفة، أ... 73.06
 2,420- 6,626-   2,420 6,626 مواقد ومدافئ وأفران طبخ )مبا يف ذلك تلك اجملهز... 73.21
 3,306- 6,348- 77 103 3,383 6,451 منشآت )باستثنا  املباي املسبقة الصنع الداخلة ... 73.08
 1,009- 6,312-   1,009 6,312 قضبان وزوايا وأشكال خاصة، من حناس. 74.07
 8,884- 5,934-   8,884 5,934 منتجات جملخة مسطحة من حديد أو من صلب غري خال ط... 72.08
 1,418- 2,651- 0 0 1,418 2,651 خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثل... 73.10
 1,336- 2,384- 21 33 1,357 2,417 مصنوعات أخر  من حديد أو صلب. 73.26
 680- 2,160- 1 49 681 2,209 أدوات ما دة وأدوات مطبخية أو منزلية، وأجزاؤها،... 73.23
 2,242- 2,107-   2,242 2,107 أسال  من حديد أو من صلب غري خال ط. 72.17
 274- 2,023-   274 2,023 أمراس مضفورة، و...أسال  مفتولة، كابالت، أشرطة من  74.13
 512- 2,008- 2 10 514 2,018 لوازم وتركيبات وأصناق مماثلة من معادن عادية، م... 83.02
 536- 1,915-   536 1,915 أصناق ما دة وأدوات مطبخية أو منزلية أخر، وأجزا... 76.15
 557- 1,686- 13 99 570 1,785 السدادات ال...سدادات وأغطية وكبسوالت )مبا يف ذلك  83.09
 166- 1,219-   166 1,219 أوراق وقدد رقيقة من حناس )وإن كان  مطبوعة أو م... 74.10
 1,170- 1,200-   1,170 1,200 نواب  وريش نواب ، من حديد أو صلب. 73.20
 1,539- 1,061-   1,539 1,061 زوايا وأشكال خاصة )بروفيليه(، من حديد أو صلب غ... 72.16
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 2018عام ال بحسب الفصل خالل 16للقسم  التبادل التجاري مع تركيا .17 رقم جدول

 شرح مختصر الفصل
 الميزان التجاري تصدير استيراد

 الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات
 7,960- 36,714- 252 2,055 8,212 38,769 وآالت وأجهزة وأدوات آلية مفاعالت ومراجل 84
 3,360- 230,619- 120 612 3,480 231,231 آالت وأجهزة كهربا ية وأجزاؤهتتتتتا 85

 

 2018ارقام خالل العام  4بحسب البنود الجمركية االكثر استيراداً على مستوى  16للقسم  التبادل التجاري مع تركيا .18 رقم جدول
 البند

 الجمركي
 شرح مختصر

 الميزان التجاري تصدير استيراد
 الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات الصافي  طن باالف الدوالرات

 25- 218,067- 46 445 71 218,512 جمموعات توليد الكهربا  ومغريات دوارة للتيار ال... 85.02
 1,912- 8,562- 1 2 1,913 8,564 برادات، وجممدات للحفظ، وغريها من املعدات واآلل... 84.18
 1,238- 2,645-   1,238 2,645 مدخرات )مجّاعات( كهربا ية، مبا يف ذلك فواصلها،... 85.07
 124- 2,264- 61 378 185 2,642 آالت وأجهزة، غري مذكورة أو داخلة يف مكان آخر م... 84.38
 850- 2,519-   850 2,519 آالت لغسل املالبس والبياضات املنزلية، وإن كان ... 84.50
 550- 2,238-   550 2,238 آالت وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخل... 84.74
 744- 2,107- 0 0 744 2,107 مسخنات فورية للما  ومسخنات ما  جممع، كهربا ية،... 85.16
 212- 2,085- 1 1 213 2,086 لغسل أواي املا دة  آالت وأجهزة لتن يف أ... أجهزة 84.22
 336- 1,860- 0 0 336 1,860 أصناق صناعة احلنفيات وأصناق مماثلة، للمواسري و... 84.81
 349- 1,837-   349 1,837 عدد آلية )مبا فيها املكابس( لشغل املعادن بالطر... 84.62
 667- 1,796- 6 40 673 1,836 أجزا  معدة حصرا أو بصورة ر يسية لآلالت أو األ... 84.31
 139- 1,521- 43 124 182 1,645 آالت وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة هبا، غري مذكور... 84.79
 255- 1,473-   255 1,473 أجهزة الطرد املركزي، مبا فيها أجهزة التجفيف با... 84.21
 58- 1,266-   58 1,266 االظهار )شاشات( وأجهزة العرض )بروجكتورات...أجهزة  85.28
 166- 1,128- 0 23 166 1,151 أسال  وحبال )مبا يف ذلك احلبال املتحدة احملور(... 85.44
 179- 1,019-   179 1,019 مضخات هوا ية ومضخات تفريغ اهلوا ، مضاغط هوا  أ... 84.14

 


