
إمارة دبي- التجارة الخارجية المباشرة حسب أقسام النظام المنسق 
Direct Foreign Trade by Harmonized System Classification Sections - Emirate of Dubai

First half ( 2021)النصف األول 

(Value in Million AEDالقيمة بالمليون درهم )

البيان
الواردات

Imports

الصادرات

Exports

إعادة التصدير

Re-Exports
Title

Live Animals, animals products -4,25637659701حيوانات حية ومنتجات حيوانية- 01

 Vegetable products -10,4029602,27502منتجات نباتية- 02

Animal and vegetable fats, oils and waxes -5531,3593403(حيوانية ونباتية)شحوم ودهون وزيوت - 03

Prepared Foodstuffs -5,6974,11687804مواد غذائية محضرة- 04

 Mineral products -6,9482,9839805منتجات معدنية- 05

Products of chemical and allied industries -14,8503,6351,82406منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات المرتبطة بها- 06

Plastics, rubber and articles thereof -6,4113,1811,82507مطاط ومنتجات مطاطية- 07

Raw hides, skins, leather and articles -1,3861916508جلود خام محضرة ومنتجاتها- 08

خشب ومنتجات خشبية فلين ومنتجات الحصر - 09

والسالسل
1,1533223009- Wood and articles, cork and plating materials

Pulp of wood, paper products and waste paper -1,81299748910مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاته- 10

Textiles and textile articles -7,9157732,06811المنسوجات ومنتجاتها- 11

أحذية، أغطية رأس، مثاالت، ريش محضر ومنتجاته، - 12

أزهار اصطناعية ومنتجات من شعر بشري
1,9132331812- Footwear, headgear and umbrellas

منتجات المواد التعدينية، ومنتجات الخزف، والزجاج - 13

ومنتجاته
2,1141,06338913- Articles of stone, cement, asbestos, ceramics and glass

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مطلية - 14

ومنتجاتها، حلي ومصوغات معدنية
126,63152,89541,10014- Pearls, precious stones and metals

Base metals and articles of base metals -10,78519,4371,50615معادن أساسية ومنتجاتها- 15

36,9582,79414,833ماكينات وآالت وأجهزة، معدات كهربائية وأجزاؤها- 16
16- Machinery, sound recorders, TV and electrical 

equipment

Vehicles, aircraft and vessels -18,46134211,04317معدات ووسائل نقل- 17

أدوات وأجهزة علمية ومهنية، أجهزة إلكترونية دقيقة، - 18

ساعات وأدوات بصرية، أجهزة سمعية ومرئية، معدات 
5,002631,81918- Optical, medical equipments and watches

Arms, ammunition, parts and accessories -2941219أسلحة وذخائر وأجزاؤها- 19

4,016563967منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر- 20
20- Miscellaneous manufactured articles not elsewhere 

classified

Art work, collectors pieces and antiques -942213721تحف فنية وقطع أثرية- 21

* 267,38595,63682,610Total*المجموع 

Preliminary dataبيانات أولية  

.Difference in Total is due to rounding process *.ترجع الفروق في المجموع إلى عمليات التقريب* 

Source: Dubai Customجمارك دبي: المصدر


