
N o 2021ارزش وارداتی 2020ارزش وارداتی 2019ارزش وارداتی 2018ارزش وارداتی 2017ارزش وارداتی نام کاال.

$همه محصوالت1 28,839,569.00$ 36,477,277.00$ 47,387,304.00$ 53,010,001.00$ 52,441,679.00

2

سوخت های معدنی و 

نفت
$ 8,061,285.00$ 10,838,245.00$ 7,374,154.00$ 8,103,268.00$ 16,260,145.00

3

ماشین آالت، لوازم 

مکانیکی و بخش هایی 

از آن

$ 3,925,045.00$ 5,172,631.00$ 8,969,293.00$ 9,874,034.00$ 7,457,139.00

4

وسایل نقلیه غیر از راه 

آهن و قطعات و لوازم 

جانبی آنها

$ 1,492,827.00$ 2,242,493.00$ 5,627,852.00$ 5,334,080.00$ 3,464,990.00

5

ماشین آالت و تجهیزات 

الکتریکی و قطعات آنها

$ 1,744,312.00$ 2,055,931.00$ 3,719,068.00$ 3,697,747.00$ 3,097,571.00

$غالت6 1,435,646.00$ 1,207,730.00$ 1,302,494.00$ 2,227,712.00$ 2,757,217.00

7

پالستیک و مصنوعات از 

آن
$ 1,340,737.00$ 1,384,566.00$ 1,530,889.00$ 2,399,919.00$ 2,547,651.00

$محصوالت دارویی8 358,869.00$ 514,201.00$ 1,453,370.00$ 2,837,893.00$ 1,369,840.00

9

مصنوعات از آهن یا 

فوالد
$ 670,120.00$ 682,007.00$ 1,005,477.00$ 943,655.00$ 1,153,731.00

10

تجهیزات نوری، 

عکاسی، فیلمبرداری و 

پزشکی یا جراحی

$ 303,165.00$ 546,762.00$ 3,357,085.00$ 1,160,252.00$ 1,113,300.00

$قند و شکر و شیرینی11 615,745.00$ 520,178.00$ 545,747.00$ 834,198.00$ 987,121.00

12

محصوالت شیمیایی 

متفرقه
$ 647,854.00$ 617,057.00$ 753,521.00$ 1,343,525.00$ 971,549.00

$آهن و فوالد13 433,158.00$ 619,032.00$ 683,438.00$ 1,131,077.00$ 937,084.00

$ماهی  ها14 692,924.00$ 686,460.00$ 789,739.00$ 1,269,468.00$ 873,950.00

$مواد شیمیایی آلی15 582,300.00$ 559,211.00$ 657,537.00$ 1,031,522.00$ 800,516.00

16

کاغذ و مقوا؛ محصوالت 

از خمیر کاغذ، کاغذ یا 

مقوا

$ 466,357.00$ 432,427.00$ 458,430.00$ 665,792.00$ 692,998.00

17

روغن های حیوانی یا 

گیاهی و فرآورده های 

آنها

$ 260,276.00$ 201,959.00$ 235,477.00$ 399,182.00$ 659,886.00

لیست کاالهای وارداتی کشور نیجریه

اختصاصى باشگاه تجار ایران و آفریقا

ریقا
ر ایران و آف

باشگاه تجا



18

محصوالت لبنی؛ تخم 

پرندگان؛ عسل طبیعی؛ 

محصوالت خوراکی با 

منشاء حیوانی

$ 449,272.00$ 317,218.00$ 380,528.00$ 838,126.00$ 507,072.00

19

محصوالت صنعت 

مالت؛ نشاسته؛  ;آسیاب

اینولین؛ گلوتن گندم

$ 124,288.00$ 104,066.00$ 175,222.00$ 431,235.00$ 455,138.00

الستیک و مصنوعات آن20
$ 275,414.00$ 297,855.00$ 411,572.00$ 317,687.00$ 374,014.00

21

مواد شیمیایی معدنی؛ 

ترکیبات آلی یا معدنی 

فلزات گرانبها، فلزات 

خاکی کمیاب

$ 303,482.00$ 295,597.00$ 302,695.00$ 546,754.00$ 373,751.00

22

اسانس ها و 

رزینوئیدها؛ فرآورده 

های عطرسازی، 

آرایشی یا بهداشتی

$ 297,637.00$ 277,489.00$ 320,694.00$ 567,733.00$ 371,308.00

23

آماده سازی غالت، 

آرد، نشاسته یا شیر؛ 

محصوالت شیرینی پزی

$ 452,465.00$ 279,277.00$ 460,991.00$ 549,972.00$ 367,995.00

24

آلومینیوم و محصوالت 

آن
$ 212,602.00$ 198,540.00$ 228,943.00$ 340,188.00$ 342,175.00

$خوراکی های متفرقه25 233,122.00$ 257,982.00$ 268,726.00$ 505,393.00$ 327,169.00

26

نوشیدنی ها، الکل و 

سرکه
$ 184,808.00$ 200,769.00$ 314,632.00$ 303,268.00$ 261,630.00

27

مواد رنگرزی؛ تانن ها 

و مشتقات آنها؛ رنگ 

ها، رنگدانه ها

$ 168,464.00$ 190,862.00$ 193,422.00$ 336,531.00$ 255,160.00

28

نمک؛ گوگرد؛ خاک و 

سنگ؛ مواد گچ کاری، 

آهک و سیمان

$ 688,878.00$ 156,034.00$ 190,387.00$ 276,023.00$ 249,253.00

اختصاصى باشگاه تجار ایران و آفریقا

ریقا
آف

و ایران تجار باشگاه



29

هواپیما، فضاپیما و 

قطعات آنها
$ 81,608.00$ 103,046.00$ 135,483.00$ 127,302.00$ 238,247.00

$الیاف اصلی دست ساز30 173,349.00$ 171,054.00$ 184,416.00$ 343,342.00$ 211,858.00

$کودها31 208,835.00$ 148,542.00$ 38,713.00$ 250,151.00$ 208,066.00

32

اسلحه و مهمات؛ 

قطعات و لوازم جانبی 

آن

$ 62.00$ 3,695.00$ 35,895.00$ 153,325.00$ 182,076.00

33

کشتی ها، قایق ها و 

سازه های شناور
$ 130,080.00$ 3,425,594.00$ 764,398.00$ 271,716.00$ 167,378.00

34

چوب و اشیاء چوبی؛ 

زغال چوب
$ 57,045.00$ 61,686.00$ 107,695.00$ 242,928.00$ 147,567.00

35

پسماندها و پسماندهای 

صنایع غذایی؛ تهیه 

علوفه دام

$ 74,735.00$ 60,418.00$ 88,171.00$ 160,472.00$ 130,940.00

36

مبلمان؛ مالفه، تشک، 

کوسن و وسایل پر شده 

مشابه

$ 68,502.00$ 73,004.00$ 104,118.00$ 144,829.00$ 126,539.00

37

محصوالت متفرقه از 

فلزات پایه
$ 123,985.00$ 143,651.00$ 113,612.00$ 154,079.00$ 114,703.00

$محصوالت سرامیکی38 74,983.00$ 79,051.00$ 124,970.00$ 154,351.00$ 108,897.00

$تنباکو39 130,959.00$ 102,232.00$ 145,748.00$ 164,493.00$ 105,828.00

40

اقالم پوشاک و لوازم 

جانبی پوشاک، بافتنی 

یا قالب بافی

$ 9,131.00$ 18,006.00$ 23,096.00$ 23,633.00$ 103,891.00

41

نمد و منسوجات نبافته؛ 

نخ های مخصوص؛ 

ریسمان، طناب و کابل 

و اشیاء آنها

$ 57,975.00$ 68,676.00$ 65,692.00$ 107,167.00$ 95,504.00

42

مواد آلبومینوئیدی؛ 

نشاسته اصالح شده؛ 

چسب ها؛ آنزیم ها

$ 64,995.00$ 63,396.00$ 61,841.00$ 122,538.00$ 95,345.00

43

محصوالت سنگ، گچ، 

سیمان، آزبست، میکا یا 

مواد مشابه

$ 41,742.00$ 47,890.00$ 63,119.00$ 88,868.00$ 93,378.00

اختصاصى باشگاه تجار ایران و آفریقا

ریقا
آف

و ایران تجار باشگاه
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44

محصوالت تولیدی 

متفرقه
$ 50,617.00$ 42,936.00$ 67,176.00$ 103,402.00$ 88,239.00

45

کتب چاپی، روزنامه، 

تصاویر و سایر 

محصوالت صنعت چاپ

$ 99,672.00$ 124,200.00$ 884,318.00$ 476,044.00$ 84,980.00

46

سایر محصوالت نساجی

ساخته شده؛ پوشاک 

فرسوده و محصوالت 

نساجی فرسوده یا 

دست دوم

$ 20,656.00$ 40,815.00$ 93,070.00$ 141,838.00$ 72,916.00

47

 سایر قسمت های 

گیاهان
$ 51,011.00$ 25,885.00$ 46,186.00$ 92,504.00$ 71,252.00

48

میوه و آجیل خوراکی؛ 

 مرکبات یا خربزه

$ 44,420.00$ 40,337.00$ 51,111.00$ 84,142.00$ 69,921.00

49

به )چرم و پوست خام 

(غیر از پوست خز
$ 20,160.00$ 20,063.00$ 48,909.00$ 118,643.00$ 69,825.00

50

پارچه های نساجی 

آغشته، روکش شده، 

روکش شده یا چند الیه

$ 18,240.00$ 16,907.00$ 24,655.00$ 69,534.00$ 63,562.00

$صابون، مواد شوینده51 71,839.00$ 46,958.00$ 49,370.00$ 71,649.00$ 59,786.00

52

ابزار، کارد و چنگال، 

قاشق، از فلزات پایه؛ 

قطعات آن

$ 60,225.00$ 57,676.00$ 81,659.00$ 90,670.00$ 59,089.00

53

قهوه، چای، و ادویه 

جات
$ 47,055.00$ 34,820.00$ 43,432.00$ 67,947.00$ 53,860.00

شیشه و ظروف شیشه ای54
$ 75,275.00$ 47,735.00$ 1,507,656.00$ 57,096.00$ 51,816.00

55

کفش، گتر و مانند آن؛ 

بخش هایی از این گونه 

محصوالت

$ 62,369.00$ 53,613.00$ 57,277.00$ 77,142.00$ 51,164.00

56

خمیر چوب یا سایر 

مواد سلولزی فیبری؛ 

کاغذ بازیافت شده

$ 38,104.00$ 37,341.00$ 29,450.00$ 50,876.00$ 49,565.00

اختصاصى باشگاه تجار ایران و آفریقا

ریقا
آف

و ایران تجار باشگاه



57

رشته های مصنوعی؛ 

نوار و مانند آن از مواد 

نساجی ساخته دست 

بشر

$ 56,802.00$ 45,301.00$ 53,316.00$ 68,677.00$ 44,530.00

58

لکوموتیوهای راه آهن 

یا تراموا، وسایل نورد و 

قطعات آن؛ وسایل راه 

آهن یا تراموا

$ 29,790.00$ 23,017.00$ 43,905.00$ 205,526.00$ 43,853.00

59

سبزیجات خوراکی و 

صیفی جات
$ 25,808.00$ 35,868.00$ 14,957.00$ 28,741.00$ 34,000.00

$مس و مصنوعات آن60 32,887.00$ 38,024.00$ 38,721.00$ 51,054.00$ 31,643.00

61

لوازم پوشاک و لوازم 

جانبی پوشاک، نه 

بافتنی یا قالب بافی

$ 6,350.00$ 8,140.00$ 14,947.00$ 22,016.00$ 30,542.00

62

پارچه های خاص بافته 

شده؛ پارچه های 

نساجی پرزدار، توری؛ 

ملیله؛ تزئینات؛ گلدوزی

$ 12,493.00$ 16,074.00$ 24,160.00$ 18,485.00$ 25,345.00

63

الک صمغ ها، رزین ها 

و سایر شیره ها و 

عصاره های گیاهی

$ 21,205.00$ 13,759.00$ 19,966.00$ 32,234.00$ 21,645.00

$روی و مشتقات آن64 38,271.00$ 36,123.00$ 35,813.00$ 33,652.00$ 21,589.00

65

محصوالت چرمی، 

کاالهای مسافرتی، 

کیف دستی و 

محصوالت مشابه

$ 9,888.00$ 10,089.00$ 16,027.00$ 20,295.00$ 20,368.00

$پنبه66 26,550.00$ 16,010.00$ 28,041.00$ 36,522.00$ 18,872.00

67

سایر الیاف نساجی 

گیاهی؛ نخ کاغذ و 

پارچه های بافته شده 

از نخ کاغذ

$ 17,814.00$ 62,709.00$ 96,396.00$ 22,209.00$ 17,440.00

$کاکائو68 13,380.00$ 15,555.00$ 16,476.00$ 22,931.00$ 16,642.00

اختصاصى باشگاه تجار ایران و آفریقا

ریقا
آف

و ایران تجار باشگاه



69

اسباب بازی و لوازم 

ورزشی؛ قطعات و 

لوازم جانبی آن

$ 12,768.00$ 13,068.00$ 17,391.00$ 21,220.00$ 14,956.00

70

مواد منفجره؛

محصوالت آتش نشانی؛ 

آلیاژهای پیروفوریک؛ 

برخی مواد قابل 

احتراق

$ 18,850.00$ 10,167.00$ 17,096.00$ 25,152.00$ 13,403.00

$ابریشم71 238.00$ 264.00$ 4,915.00$ 11,531.00$ 10,578.00

72

دانه های روغنی و 

میوه های روغنی؛ 

صنعتی یا دارویی

$ 10,266.00$ 26,526.00$ 30,996.00$ 9,298.00$ 10,154.00

73

کاالهای عکاسی یا 

سینمایی
$ 8,942.00$ 21,907.00$ 30,015.00$ 7,112.00$ 8,500.00

74

پر و پر و اشیاء ساخته 

شده از پر، گل مصنوعی

$ 5,969.00$ 5,785.00$ 4,580.00$ 15,504.00$ 8,250.00

75

فرآورده های گوشت و 

ماهی
$ 4,164.00$ 3,673.00$ 3,141.00$ 7,889.00$ 4,494.00

76

سایر فلزات اساسی؛ 

سرمت ها، و محصوالت 

آن

$ 283.00$ 293.00$ 745.00$ 1,561.00$ 4,202.00

77

آالت موسیقی؛ قطعات 

و لوازم جانبی چنین 

مقاالتی

$ 4,628.00$ 4,405.00$ 10,168.00$ 6,395.00$ 3,784.00

$ساعت و قطعات آن78 2,509.00$ 5,332.00$ 6,796.00$ 5,516.00$ 3,729.00

79

فرش و سایر کفپوش 

های نساجی
$ 384.00$ 335.00$ 590.00$ 1,938.00$ 3,507.00

80

مروارید طبیعی یا 

پرورشی، سنگ ها و 

فلزات قیمتی یا نیمه 

قیمتی

$ 3,565.00$ 3,475.00$ 4,363.00$ 4,193.00$ 3,240.00

81

هدگیر، کاله و قطعات 

آن
$ 49,641.00$ 23,850.00$ 43,288.00$ 11,618.00$ 3,086.00

82

سنگ معدن، سرب و 

زغال
$ 3,270.00$ 8,944.00$ 32,097.00$ 9,415.00$ 2,573.00

اختصاصى باشگاه تجار ایران و آفریقا

ریقا
آف

و ایران تجار باشگاه



83

پارچه های بافتنی یا 

قالب بافی
$ 179.00$ 94.00$ 1,961.00$ 8,210.00$ 2,551.00

84

چتر، چتر آفتاب، عصا، 

چوب صندلی و قطعات 

آن

$ 2,230.00$ 3,264.00$ 5,593.00$ 4,162.00$ 2,526.00

$نیکل و مصنوعات آن85 2,294.00$ 602.00$ 3,140.00$ 2,502.00$ 2,343.00

86

محصوالت با منشاء 

حیوانی
$ 6,444.00$ 2,786.00$ 7,365.00$ 1,754.00$ 2,039.00

87

چوب پنبه و محصوالت 

آن
$ 1,079.00$ 550.00$ 1,205.00$ 1,782.00$ 1,614.00

$حیوانات زنده88 699.00$ 404.00$ 1,476.00$ 546.00$ 1,297.00

89

پوست خز و خز 

مصنوعی
$ 62.00$ 13.00$ 286.00$ 712.00$ 630.00

90

آثار هنری، آثار 

کلکسیونر و عتیقه
$ 223.00$ 221.00$ 478.00$ 4,672.00$ 551.00

$قلع و مصنوعات آن91 856.00$ 920.00$ 1,469.00$ 3,071.00$ 543.00

گوشت و  احشا خوراکی92
$ 548.00$ 32.00$ 549.00$ 17.00$ 400.00

اختصاصى باشگاه تجار ایران و آفریقا

ریقا
آف

و ایران تجار باشگاه
منبع : مرکز تجارت بین الملل




