دليل مجموعات سلع الصادر
والوارد السودانية

يحتوي هذا الدليل على مجموعات الصادر والوارد الرئيسية ومجموعات
الصادر الفرعية املعتمدة رسميا لدى وزارة التجارة

مجموعات الصادرالرئيسية
 -1حيوانات حية

مجموعات الصادرالفرعية
 .1بقر حي
 .2ابل ذبيح ذكور
 .3إبل إناث غير منتجة
 .4التيوس الحيه
 .5سالحف برية
 .6ثعلب الفنك
 .7طائر أبو سمبل
 .8طائر أبو السعن
 .9الضأن الحى
 .10عجول بقر حية
 .11إبل هجن إناث
 .12إبل هجن ذكور

 -2خضروفواكهه
 .1باذنجان
 .2ليمون اخضر
 .3فلفل اخضر (فلفلية)
 .4ليمون جاف
 .5بصل احمر
 .6شطة خضراء قرون
 .7بصل شرائح
 .8بامية خضراء
 .9بامية مجففة (ويكة)
 .10شطة مسحونة
 .11مانجو
 .12قريب فروت
 .13موز
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 .14بلح بركاوى
 .15بلح صنف عبد الرحيم
 .16بلح قنديال
 .17شمام
 .18بطيخ
 .19فاصولياء خضراء
 .20بطاطس
 .21بلح جاو
 -3جلود ومصنوعات جلدية
 .1البقري الخام  -مملوح مجفف
 .2البقري الخام  -مجفف
 .3البقري الخام  -مملوح لين
 .4الضان الخام  -مملوح مجفف
 .5الضان الخام  -مملوح لين
 .6املاعز الخام  -مملوح مجفف
 .7املاعز الخام  -مملوح لين
 .8البقري املحنط  -فرز عياري
 .9البقري املحنط  -فرز عياري درجة ثانية
 .10البقري املحنط  -درجات دنيا
 .11البقري املحنط  -فرز عام
 .12الضأن املحنط  -فرز عياري
 .13الضأن املحنط  -فرز عياري درجة ثانية
 .14الضأن املحنط  -درجات دنيا
 .15الضأن املنحط  -فرز عام
 .16املاعز املحنط  -فرز عياري
 .17املاعز املحنط  -فرز عياري درجة ثانية
 .18املاعز املحنط  -درجات دنيا
 .19املاعز املحنط  -فرز عام
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 .20البقري املدبوغ  -فرز عياري
 .21البقري املدبوغ  -فرز عياري درجة ثانية
 .22البقري املدبوغ  -درجات دنيا
 .23البقري املدبوغ  -فرز عام
 .24الضأن املدبوغ  -فرز عياري
 .25الضأن املدبوغ  -فرز عياري درجة ثانية
 .26الضأن املدبوغ  -درجات دنيا
 .27الضأن املدوغ  -فرز عام
 .28املاعز املدبوغ  -فرز عياري
 .29املاعز املدبوغ  -فرز عياري درجة ثانية
 .30املاعز املدبوغ  -درجات دنيا
 .31املاعز املدبوغ  -فرز عام
 .32جلود أخرى  -ورل درجة أولى
 .33جلود أخرى  -أصلة درجة ثانية
 .34جلود أخرى  -تمساح درجة أولى
 .35سوط عنج
 .36جلود رؤوس أبقار
 -4منتجات بحرية
 .1سمك طازج عادي
 .2جمبري
 .3جراد البحر
 .4فسيخ
 .5مكرونة
 .6زيول القرش
 -1زعانف القرش
 -2كويكيان
 -3ملح
 -4سمك مجفف
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 -5صدف
 -5منتجات غابية
 .1عص ى-الخيرزان
 .2قش قطاطي
 .3قضيم
 .4حطب سنط
 .5سنمكة
 .6دوم
 .7عرديب
 .8قنقليز
 .9نبق
 .10اللوب
 .11املحريب
 .12لبان بخور درجة اولى
 .13لبان بخور درجة ثانية
 .14لبان بخور درجة ثالثة
 .15لبان بخور درجة رابعة (اسكارتو )
 -6لحوم
 .1لحوم إبل
 .2لحوم ضأن
 .3لحوم أبقار
 .4لحوم ماعز
 .5شرائح لحوم (أبقار)مملحة ومجففة
 .6عظام
 .7حوافر
 .8قرون
 .9كبده
 -7اعالف ومواد اولية العالف
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 .1برسيم
 .2علف ماعز حلوب
 .3علف دواجن الحم
 .4علف تسمين أبقار
 .5أمباز سمسم
 .6أمباز بذرة
 .7أمباز فول
 .8علف ضان وأغنام
 -6علف أبقار حلوب
 -7أعالف دخن
 -8حشيشة الرودس
 -9قصب سكر
-10برسيم جاف
-11ردة قمح
-12مسحوق مخلفات ذبيح
 -8حبوب
 .1السمسم االبيض
 .2السمسم األحمر
 .3السمسم املخلوط
 .4السمسم املقشور
 -1الفول السودانى املقشور
 -2الفول املصرى
 -3لوبيا عدس
 -4الحمص (كبكبى)
 -5حب البطيخ
 -6فاصوليا بيضاء
 -7ترمس
 -8ذرة شامى
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 -9فول تقاوى خام
 -9صمغ عربي ومنتجاته
 .1هشاب نقاوة
 .2هشاب منظف
 .3حبيبات هشاب
 .4بدرة ميكانيكية هشاب
 .5بدرة رزازية
 .6دقة هشاب
 .7طلحة منظف
 .8حبيبات طلحة
 .9بدرة ميكانيكية طلحة
 .10دقة طلحة
 .11صمغ قوار مقشور
 .12صمغ قوار بدرة
 .13صمغ كاكموت
 .14صمغ كداب
-10منتجات معدنية
 .1الحديد الخردة
 .2النحاس االحمر
 .3النحاس االصفر
 .4الرصاص
 .5االملونيوم
 .6خردة البطاريات
 .7خردة اللديترات
 .8املنجنيز
 .9كروم خام
 .10عينات ترابية
 .11عينات صخرية
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 .12الذهب
 .13املونيوم خرد
 .14رخام
 .15كروم
 .16منجنيز
 .17عطرون
 .18عينات ترابيه
 .19خام حديد
 .20خام النحاس
 .21خام املنجنيز
 .22خام الرصاص
 -11قطن ومنتجات قطنية
 .1عوادم خيوط
 .2مبروم
 .3ذغب قطن
 -12بترول ومنتجاته
 .1زيوت محركات
 .2زيوت ديزل
 .3شحوم محركات
 .4بنزين
 .5احتياجات أليات
 -13منتجات غذائية
 .1كستر
 .2غذاء عالجي
 .3خل
 .4عصائر
 .5عصيرجوافة
 .6عصير اورانجا
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 .7عصير روزانا
 .8سكر
 .9مياه معدنية
 .10حالوة
 .11لبن بست
 .12بسكويت كابتن ماجد
 .13بسكويت رويال
 .14بسكويت بركة
 .15طحنية مشكلة
 .16مربى
 .17كركدي تيباك
 .18دقيق زادنا
 .19دقيق ذرة
 .20عسل نحل
 .21جبنة بيضاء
 .22ابري ابيض
 .23حلومر
 .24طحينة
 .25كول
 .26مكرونة
 -14منتجات زراعية
 .1كركدى (زهرة)
 .2كركدى (سفتنج)
 .3مورينقا
 .4فول تقاوي
 .5شتول
 .6ذرة شامية
 .7صفق ريحان
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 .8تقاوي خضر
 -15زيوت طعام
 .1زيت سمسم
 .2زيت فول
 .3زيت بزرة زهرة الشمس
 .4زيت بزرة القطن
 .5زيت كمون
 .6السمن
-16متنوعات صادر
 .1زيت حنة
 .2أطباق بورسلين
 .3أباريق
 .4ظهره
 .5كراس ي بالستبك
 .6بالستيك اسكراب
 .7تنكر ماء
 .8حبل بالستيك
 .9نفايات
 .10كتب مدرسية
 .11سيراميك
 .12حبيبات بالستيك
 .13قماش دمورية
 .14أيثانول
 .15ككر
 .16سروج
 .17فخار قلل
 .18توتيا
 .19مباسم شيشة
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 .20معسل
 .21عطور محلية
 .22مخلفات ورقية
 .23صابون سائل
 .24صابون بودره
 .25حقن فارغة
 .26حبل عصب
 .27ورق طباعة
 .28زجاج مكسور
 .29كرتون مستعمل
 .30شمع عسل
 .31تمباك
 .32قالية بن
 .33صابون غسيل
 .34أسمنت
 .35قصاصات ورق
 .36سبيرتو
 .37مقاشيش
 .38زيت راجع
 .39فلفل احمر مسحون
-17اعادة صادر
 -1غربال معادن
 -2معدات إتصال
 -3سودنل
 -4حفار كبير
 -5لودر
 -6سكينة لودر
 -7ترالت غاز
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 -8ماكينة طي ولف
 -9مصادر مشعة
 -10محركات طائر
 -11عينات عوامات
 -12أجهزة كشف
 -13مادة كيمائية
 -14جهاز مساحة
 -15كمبرسول هواء
 -16طلمبه
 -17فحم عادم
 -18صواميل
 -19جهاز طبي
 -20خطوط هاتف
 -1اسكراب
 -2اسكراب شيش
 -3شريط تحزير
 -4خزنة الكترونية
 -5خط أعمدة كرتون
 -6معدات واليات
 -7خط غسيل قوار
 -8معدات مطبخ
 -9مستهلكات طبية
 -10أجهزة سمع
 -11عفش شخص ي
ماكينة اسكريم
ماكينة طائرة واسبيرات
مسحوق مخلفات
ماكينة خضر
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عربة مارسيدس
جنزبيل
أجهزة
معدات
عربة بوكس
مقاس هواء
موتر سوزكي
مكيفات
اجهزة معمل
بوتاسيوم كلوز
قطع غيار
معدات اتصال
ماكينة صناعة
أجزاء مبرد هواء
اسبيرات طائرة
اسبيرات طبية
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مجموعات سلع الوارادات الرئيسية
 .1مواد غذائية
 .2معدات واليات زراعية
 .3وسائل النقل
 .4معدات واليات صناعية
 .5تبغ وسجائر
 .6مواد خام
 .7زيوت وشحوم بترول ومنتجاته
 .8اسمدة وكيماويات ومبيدات ومخصبات
 .9غزول ومنسوجات وملبوسات
 .10أجهزة كهربائية وملحقاتها
 .11اسبيرات ومعدات ورش
 .12مواد بناء
 .13ورق وادوات مكتبية
 .14اثاثات مزلية ومكتبية
 .15مواد تعبئة
 .16معدات طبية
 .17عطور ومستحضرات تجميل
 .18حسب ترخيص االستثمار
 .19متنوعات
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