
الوارداتالبیان
Imports

الصادرات
Exports

إعادة التصدیر
Re-ExportsTitle

Live Animals, animals products -01                    167                       8                   01344- حیوانات حیة ومنتجات حیوانیة

 Vegetable products -02                    399                   185                021,014- منتجات نباتیة

                      36                   146                   03195- شحوم ودھون وزیوت (حیوانیة ونباتیة)
03- Animal and vegetable fats, oils 
and waxes

                 4,994                2,771                047,900- مواد غذائیة محضرة، مشروبات وتبغ
04- Prepared Foodstuffs, 
beverages and tobacco

 Mineral products -05               12,677                   946              0515,489- منتجات معدنیة

06- منتجات الصناعات الكیمیاویة والصناعات 
المرتبطة بھا

16,021              643                   11,523               
06- Products of chemical and allied 
industries

                 3,162                   954                075,890- مطاط ومنتجات مطاطیة
07- Plastics, rubber and articles 
thereof

                    657                       2                081,432- جلود خام محضرة ومنتجاتھا
08- Raw hides, skins, leather and 
articles

09- خشب ومنتجات خشبیة فلین ومنتجات الحصر 
والسالسل

692                   29                     79                      
09- Wood and articles, cork and 
plating materials

                    407                   184                101,333- مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاتھ
10- Pulp of wood, paper products 
and waste paper

Textiles and textile articles -11                 4,515                   336                118,355- المنسوجات ومنتجاتھا

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

2,568                0                       1,239                 
12- Footwear, headgear and 
umbrellas

13- منتجات المواد التعدینیة، ومنتجات الخزف، 
والزجاج ومنتجاتھ

1,502                128                   986                    
13- Articles of stone, cement, 
asbestos, ceramics and glass

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

20,811              -                    13,355               
14- Pearls, precious stones and 
metals

                 7,365                1,748              1514,275- معادن أساسیة ومنتجاتھا
15- Base metals and articles of 
base metals

16- ماكینات وآالت وأجھزة، معدات كھربائیة 
وأجزاؤھا

130,648            1,634                123,369             
16- Machinery, sound recorders, 
TV and electrical equipment

Vehicles, aircraft and vessels -17                 8,278                2,461              1713,142- معدات ووسائل نقل

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

ومرئیة، معدات االتصال وأجزائھا
7,149                89                     6,693                 

18- Optical, medical equipments 
and watches

                        0                    -                       191- أسلحة وذخائر وأجزاؤھا
19- Arms, ammunition, parts and 
accessories

                 2,048                   694                202,996- منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر
20- Miscellaneous manufactured 
articles not elsewhere classified

                      97                    -                   21145- تحف فنیة وقطع أثریة
21- Art work, collectors pieces and 
antiques

*Total             202,047              12,958            251,902المجموع*

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

Source: Dubai Customالمصدر: جمارك دبي
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