
الوارداتالبیان
Imports

الصادرات
Exports

إعادة التصدیر
Re-ExportsTitle

Live Animals, animals products -018,1421,19864301- حیوانات حیة ومنتجات حیوانیة

 Vegetable products -0221,2411,0205,29902- منتجات نباتیة

Animal and vegetable fats, oils and waxes -031,06159818403- شحوم ودھون وزیوت (حیوانیة ونباتیة)

Prepared Foodstuffs -0413,4858,7353,31204- مواد غذائیة محضرة

 Mineral products -059,5733,77846905- منتجات معدنیة

06- منتجات الصناعات الكیمیاویة والصناعات 
المرتبطة بھا

28,4163,9353,07006- Products of chemical and allied industries

Plastics, rubber and articles thereof -0712,6014,2253,26107- مطاط ومنتجات مطاطیة

Raw hides, skins, leather and articles -083,1011830008- جلود خام محضرة ومنتجاتھا

09- خشب ومنتجات خشبیة فلین ومنتجات 
Wood and articles, cork and plating materials -3,3458043809الحصر والسالسل

Pulp of wood, paper products and waste paper -103,8422,99839710- مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاتھ

Textiles and textile articles -1118,5861,0826,75411- المنسوجات ومنتجاتھا

12- أحذیة، أغطیة رأس، مثاالت، ریش محضر 
ومنتجاتھ، أزھار اصطناعیة ومنتجات من شعر 

بشري
4,1773372812- Footwear, headgear and umbrellas

13- منتجات المواد التعدینیة، ومنتجات 
Articles of stone, cement, asbestos, ceramics and glass -4,9282,2741,42013الخزف، والزجاج ومنتجاتھ

14- لؤلؤ، أحجار كریمة، معادن ثمینة، معادن 
عادیة مطلیة ومنتجاتھا، حلي ومصوغات 

معدنیة
178,16463,77873,16914- Pearls, precious stones and metals

Base metals and articles of base metals -1523,73224,5173,65615- معادن أساسیة ومنتجاتھا

16- ماكینات وآالت وأجھزة، معدات كھربائیة 
وأجزاؤھا

107,0713,15642,21116- Machinery, sound recorders, TV and electrical 
equipment

Vehicles, aircraft and vessels -1757,2981,29135,35917- معدات ووسائل نقل

18- أدوات وأجھزة علمیة ومھنیة، أجھزة 
إلكترونیة دقیقة، ساعات وأدوات بصریة، 

أجھزة سمعیة ومرئیة، معدات االتصال وأجزائھا
9,941663,76618- Optical, medical equipments and watches

Arms, ammunition, parts and accessories -1987102119- أسلحة وذخائر وأجزاؤھا

 Miscellaneous manufactured articles not elsewhere -209,2727181,98420- منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر
classified

Art work, collectors pieces and antiques -2121815231221- تحف فنیة وقطع أثریة

*518,279123,661186,752Totalالمجموع*

.Difference in Total is due to rounding process**ترجع الفروق في المجموع إلى عملیات التقریب.

Source: Dubai Customالمصدر: جمارك دبي

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

2017

(Value in Million AED القیمة بالملیون درھم)


	10-10

