
جتارة املنطقة احلرة حسب أقسام النظام املنسق - إمارة دبي
Free Zone Trade by Harmonized System Classification Sections - Emirate of Dubai

(2008(
Table (10 - 06( جدول (Value in Million AED and Qunatity in Tons    القيمة باملليون درهم والكمية بالطن(

 األقسام الرئيسية حسب النظام املنسق

الواردات
Imports 

الصادرات
Exports

Main Sections by Harmonized System الكمية
Quantity

القيمة
Value

الكمية
Quantity

القيمة
Value

Live animals, animals products -0114,5701714,9954601- حيوانات حية ومنتجات حيوانية

Vegetable products -0279,97761325,50527402- منتجات نباتية

Animal and vegetable fats, oils and waxes -0324,18111649,84324403- شحوم ودهون وزيوت )حيوانية ونباتية( 

Prepared foodstuffs, beverages and tobacco -041,505,0135,576151,1964,56104- مواد غذائية محضرة، مشروبات وتبغ

Mineral products -054,416,63414,3684,206,22713,11405- منتجات معدنية

06- منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات املرتبطة 
 Products of chemical and allied industries -760,6289,496306,1227,45706بها

07- راتنجات ولدائن ومنتجاتها ومطاط ومنتجات 
Plastics, rubber and articles thereof -528,0954,881229,0732,62307مطاطية

Raw hides, skins, leather and articles -0812,5964484,90917308- جلود خام محضرة ومنتجاتها 

09- خشب ومنتجات خشبية فلني ومنتجات احلصر 
Wood and articles, cork and plating materials -299,5137475,5694609والسالسل

 Pulp of wood, paper products and waste -10179,09893651,16831810- مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاته
paper

 Textiles and textile articles -11161,0574,51095,4151,83711- املنسوجات ومنتجاتها

12- أحذية، أغطية رأس، مثاالت، ريش محضر ومنتجاته، أزهار 
Footwear, headgear and umbrellas -14,9101,0344,27531812اصطناعية ومنتجات من شعر بشري

13- منتجات املواد التعدينية، ومنتجات اخلزف، والزجاج 
 Articles of stone, cement, asbestos, ceramics -272,1632,009114,0171,16113ومنتجاته

and glass 

14- لؤلؤ أحجار كرمية، معادن ثمينة، معادن عادية 
Pearls, precious stones and metals -65724,27426615,02514مطلية ومنتجاتها، حلي ومصوغات معدنية

Base metals and articles of base metals -152,578,55815,240644,4385,54515- معادن أساسية ومنتجاتها

Machinery, sound recorders, TV and -161,190,04782,213637,75854,97016- ماكينات وآالت وأجهزة، معدات كهربائية وأجزاؤها
Electrical Equipment

Vehicles, aircraft and vessels -17449,88312,805237,1545,33417- معدات ووسائل نقل

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

معدات االتصال وأجزائها
17,9684,88311,2873,79318- Optical, medical equipments and watches

Arms, ammunition, parts and accessories -19-194951- أسلحة وذخائر وأجزاؤها

 Miscellaneous manufactured articles not -2073,5872,66432,2711,43720- منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر
elswhere classified

Art work, collectors pieces and antiques -2118488716892021- حتف فنية وقطع أثرية

*12,579,368187,8756,811,658119,196Total 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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