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Table (10 - 05( جدول(Value in Million AED and Quantity in Tons   القيمة باملليون درهم والكمية بالطن(

 األقسام الرئيسية حسب النظام املنسق

الواردات
Imports 

الصادرات
Exports

إعادة التصدير
Re- Exports

Main Sections by Harmonized System الكمية
Quantity

القيمة
Value

الكمية
Quantity

القيمة
Value

الكمية
Quantity

القيمة
Value

Live animals, animals products -01488,2795,14820,55319046,36438701- حيوانات حية ومنتجات حيوانية

Vegetable products -025,027,94315,571102,7952201,379,2864,52902- منتجات نباتية

 Animal and vegetable fats, oils and -03299,5451,487117,81648344,84319403- شحوم ودهون وزيوت )حيوانية ونباتية( 
waxes

 Prepared foodstuffs, beverages and -041,382,3356,9241,567,5502,992311,3961,68704- مواد غذائية محضرة، مشروبات وتبغ
tobacco

Mineral products -057,179,8285,690660,6442,558482,85940105- منتجات معدنية

06- منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات 
 Products of chemical and allied -3,804,06921,375173,0651,215286,3012,73906املرتبطة بها

industries 

07- راتنجات ولدائن ومنتجاتها ومطاط ومنتجات 
Plastics, rubber and articles thereof -1,434,09212,774349,1922,074418,1983,62107مطاطية

 Raw hides, skins, leather and -08117,5081,8304,4121739,18341208- جلود خام محضرة ومنتجاتها 
articles

09- خشب ومنتجات خشبية فلني ومنتجات 
 Wood and articles, cork and plating -1,272,8323,1742,71015219,91753609احلصر والسالسل

materials

 Pulp of wood, paper products and -10672,4063,395301,25586357,17840410- مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاته
waste paper

 Textiles and textile articles -111,198,46918,53597,6511,159599,3267,77411- املنسوجات ومنتجاتها

12- أحذية، أغطية رأس، مثاالت، ريش محضر 
Footwear, headgear and umbrellas -163,7032,4593,0683593,47975812ومنتجاته، أزهار اصطناعية ومنتجات من شعر بشري

13- منتجات املواد التعدينية، ومنتجات اخلزف، 
 ,Articles of stone, cement, asbestos -2,424,1016,198786,1381,412343,3641,54113والزجاج ومنتجاته

ceramics and glass 

14- لؤلؤ أحجار كرمية، معادن ثمينة، معادن عادية 
Pearls, precious stones and metals -6,078111,48323823,9131,79856,88214مطلية ومنتجاتها، حلي ومصوغات معدنية

 Base metals and articles of base -1512,093,23160,7651,626,0294,412826,0414,35415- معادن أساسية ومنتجاتها
metals

16- ماكينات وآالت وأجهزة، معدات كهربائية 
Machinery, sound recorders, TV and -2,527,13689,42623,802396691,15223,26616وأجزاؤها

Electrical Equipment

Vehicles, aircraft and vessels -171,459,80259,45116,651211656,87515,37417- معدات ووسائل نقل

18- أدوات وأجهزة علمية ومهنية، أجهزة 
إلكترونية دقيقة، ساعات وأدوات بصرية، أجهزة 

سمعية ومرئية، معدات االتصال وأجزائها
45,8497,0278003215,3841,52018- Optical, medical equipments and 

watches

 Arms, ammunition, parts and -1,0861419--1974110- أسلحة وذخائر وأجزاؤها
accessories

 Miscellaneous manufactured -20673,0708,60269,596444251,4262,20420- منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر
articles not elswhere classified

 Art work, collectors pieces and -21896151916912821- حتف فنية وقطع أثرية
antiques

*42,271,914441,4785,923,97542,6416,766,146128,626Total اجملموع*

* ترجع الفروق في اجملموع إلى عمليات التقريب.
املصدر: دبي العاملية

* Difference in Total is due to rounding Process.
Source: Dubai World
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