
Annual percentage change in Foreign Trade Unit Value Import Index 2021 2021نسب التغير السنوية في األرقام القياسية لقيمة الوحدة لواردات التجارة الخارجية 

2015=100

الوزن

Weight

100.002.054.53General Indexالرقم لقياسي العام 

Live Animals, animals products -1.171.839.1201حيوانات حية ومنتجات حيوانية- 01

 Vegetable products -0.0202-2.75-3.01منتجات نباتية- 02

Animal and vegetable fats, oils and waxes -0.1215.3542.0203(حيوانية ونباتية)شحوم ودهون وزيوت - 03

Prepared Foodstuffs -5.1704-4.13-3.02مواد غذائية محضرة- 04

 Mineral products -6.1505-4.40-2.58منتجات معدنية- 05

Products of chemical and allied industries -5.702.1610.4206منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات المرتبطة بها- 06

Plastics, rubber and articles thereof -2.397.4618.2307مطاط ومنتجات مطاطية- 07

Raw hides, skins, leather and articles -4.0408-24.59-0.64جلود خام محضرة ومنتجاتها- 08

Wood and articles, cork and plating materials -0.559.7111.4709خشب ومنتجات خشبية فلين ومنتجات الحصر والسالسل- 09

Pulp of wood, paper products and waste paper -0.722.659.8010مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاته- 10

Textiles and textile articles -5.462.7611-4.17المنسوجات ومنتجاتها- 11

أحذية، أغطية رأس، مثاالت، ريش محضر ومنتجاته، أزهار اصطناعية ومنتجات من شعر - 12

بشري
1.16-6.2719.7212- Footwear, headgear and umbrellas

Articles of stone, cement, asbestos, ceramics and glass -3.808.3313-0.81منتجات المواد التعدينية، ومنتجات الخزف، والزجاج ومنتجاته- 13

Pearls, precious stones and metals -19.4812.736.0414لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مطلية ومنتجاتها، حلي ومصوغات معدنية- 14

Base metals and articles of base metals -4.875.7520.1415معادن أساسية ومنتجاتها- 15

Machinery, sound recorders, TV and electrical equipment -4.612.9016-33.24ماكينات وآالت وأجهزة، معدات كهربائية وأجزاؤها- 16

Vehicles, aircraft and vessels -1.1617-12.314.45معدات ووسائل نقل- 17

Optical, medical equipments and watches -1.659.6218-2.19أدوات وأجهزة علمية ومهنية، أجهزة إلكترونية دقيقة، ساعات وأدوات بصرية، أجهزة سمعية - 18

Miscellaneous manufactured articles not elsewhere classified -3.7720-4.10-1.86منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر- 20

Preliminary data*بيانات أولية  *

Annual percentage change: is the change in the unit prices of Foreign Trade during the comparison period (quarter / year) compared to the same period (quarter / year) in last year-من العام السابق (سنة/ ربع سنة )من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة  (سنة/ ربع سنة )هي نسبة التغير في قيمة الوحدة في فترة المقارنة : نسب التغير السنوية -

Source: Dubai Statistics Centerمركز دبي لإلحصاء:  المصدر
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