
الوارداتالبیان
Imports

الصادرات
Exports

إعادة التصدیر
Re-ExportsTitle

Live Animals, animals products -01                         675                     1,132                     017,769- حیوانات حیة ومنتجات حیوانیة

 Vegetable products -02                      4,946                        438                   0218,112- منتجات نباتیة

                           94                        768                     031,012- شحوم ودھون وزیوت (حیوانیة ونباتیة)
03- Animal and vegetable fats, oils 
and waxes

                      3,124                     5,531                   0411,753- مواد غذائیة محضرة، مشروبات وتبغ
04- Prepared Foodstuffs, 
beverages and tobacco

 Mineral products -05                         566                     3,102                     055,280- منتجات معدنیة

06- منتجات الصناعات الكیمیاویة والصناعات 
المرتبطة بھا

24,971                   3,024                     3,437                      
06- Products of chemical and allied 
industries

                      3,165                     5,300                   0712,299- مطاط ومنتجات مطاطیة
07- Plastics, rubber and articles 
thereof

                         539                          20                     083,101- جلود خام محضرة ومنتجاتھا
08- Raw hides, skins, leather and 
articles

09- خشب ومنتجات خشبیة فلین ومنتجات الحصر 
والسالسل

2,892                     49                          633                         
09- Wood and articles, cork and 
plating materials

                         456                     2,302                     104,481- مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاتھ
10- Pulp of wood, paper products 
and waste paper

Textiles and textile articles -11                      5,531                        990                   1120,295- المنسوجات ومنتجاتھا

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

3,482                     29                          517                         
12- Footwear, headgear and 
umbrellas

13- منتجات المواد التعدینیة، ومنتجات الخزف، 
والزجاج ومنتجاتھ

4,390                     2,380                     1,551                      
13- Articles of stone, cement, 
asbestos, ceramics and glass

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

192,503                 108,249                 69,067                    
14- Pearls, precious stones and 
metals

                      5,434                   12,312                   1528,353- معادن أساسیة ومنتجاتھا
15- Base metals and articles of 
base metals

16- ماكینات وآالت وأجھزة، معدات كھربائیة 
وأجزاؤھا

74,642                   1,445                     30,582                    
16- Machinery, sound recorders, 
TV and electrical equipment

Vehicles, aircraft and vessels -17                    23,131                        688                   1770,474- معدات ووسائل نقل

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

ومرئیة، معدات االتصال وأجزائھا
7,989                     46                          2,150                      

18- Optical, medical equipments 
and watches

                           11                            6                          1924- أسلحة وذخائر وأجزاؤھا
19- Arms, ammunition, parts and 
accessories

                      1,779                        653                     207,745- منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر
20- Miscellaneous manufactured 
articles not elsewhere classified

                         300                          22                        21100- تحف فنیة وقطع أثریة
21- Art work, collectors pieces and 
antiques

*Total                  157,689                 148,486                 501,668المجموع*

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

Source: Dubai Customالمصدر: جمارك دبي
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