
التجارة الخارجية غير النفطية 
الربع أالول 2016 -إمارة دبي

التجارة اخلارجية املباشرة 

·  بلغــت قيمــة الــواردات 126,588 مليــون درهــم فــي 	
ــارة  ــن التج ــكلت %62.7 م ــث ش ــع األول 2016، حي الرب

اخلارجية املباشرة.  

· ــي 	 ــم ف ــون دره ــادرات 32,852 ملي ــة الص ــت قيم    بلغ
ــع األول 2016، حيــث شــكلت %16.3 مــن التجــارة  الرب

اخلارجية املباشرة.  

·  بلغــت قيمــة اعــادة التصديــر 42,387 مليــون درهــم فــي 	
ــارة  ــن التج ــكلت %21.0 م ــث ش ــع األول 2016، حي الرب

اخلارجية املباشرة.   
 

·  جــاءت أعلــى القيــم لــواردات التجــارة اخلارجية املباشــرة 	
فــي الربــع األول 2016 فــي قيمــة لؤلــؤ، أحجــار كرميــة، 
ــا،  ــة ومنتجاته ــة مطلي ــادن عادي ــة، مع ــادن ثمين مع
حلــي ومصوغــات معدنيــة حيــث بلغــت 38,761 مليــون 
درهــم بنســبة مســاهمة %30.6، تلتهــا ماكينــات وآالت 
ــت  ــة بلغ ــا بقيم ــة وأجزاؤه ــدات كهربائي ــزة، مع وأجه
ــم  ــاهمة %21.4، ث ــبة مس ــم بنس ــون دره 27,149 ملي
ــون  ــت 17,850 ملي ــة بلغ ــل بقيم ــائل نق ــدات ووس مع

درهــم بنســبة مســاهمة 14.1%. 

·  جــاءت أعلــى القيــم لصــادرات التجــارة اخلارجيــة 	
املباشــرة فــي الربــع األول 2016 فــي قيمــة لؤلــؤ، 
ــة مطليــة  أحجــار كرميــة، معــادن ثمينــة، معــادن عادي
ــت  ــث بلغ ــة حي ــات معدني ــي ومصوغ ــا، حل ومنتجاته
14,839 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة %45.2، تلتهــا 
معــادن أساســية ومنتجاتهــا بقيمــة بلغــت 9,117 
مليــون درهــم بنســبة مســاهمة %27.8، ثــم مــواد 
مســتعملة فــي صناعــة الــورق ومنتجاتــه بقيمــة 
بلغــت 1,632 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة 5.0%.

· ــي 	 ــا ف ــاد تصديره ــلع املع ــم للس ــى القي ــاءت أعل  ج
ــع األول 2016 فــي  ــة املباشــرة فــي الرب التجــارة اخلارجي
ــادن  ــة، مع ــادن ثمين ــة، مع ــار كرمي ــؤ، أحج ــة لؤل قيم
عاديــة مطليــة ومنتجاتهــا، حلــي ومصوغــات معدنيــة 
حيــث بلغــت 16,240 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة 
معــدات  وأجهــزة،  وآالت  ماكينــات  تلتهــا   ،38.3%
كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة بلغــت 8,838 مليــون درهــم 
ــل  ــائل نق ــدات ووس ــم مع ــاهمة %20.9، ث ــبة مس بنس
بقيمــة بلغــت 6,563 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة 
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أعلى قيم للواردات السلعية في التجارة اخلارجية املباشرة )القيمة باملليون(

أعلى قيم للصادرات السلعية في التجارة اخلارجية املباشرة )القيمة باملليون(

أعلى قيم للسلع املعاد تصديرها في التجارة اخلارجية املباشرة )القيمة باملليون(



جتارة املناطق احلرة

·  بلغــت قيمــة الــواردات 62,088 مليــون درهــم فــي الربــع األول 	
2016، حيــث شــكلت %56.9 مــن جتــارة املناطــق احلــرة.

·  بلغــت قيمــة الصــادرات 2,909 مليــون درهــم فــي الربــع األول 	
2016، حيث شكلت %2.7 من جتارة املناطق احلرة. 

·  بلغــت قيمــة إعــادة التصديــر 44,191 مليــون درهــم فــي الربــع 	
األول 2016، حيــث شــكلت %40.5 مــن جتــارة املناطــق احلــرة.

·  جــاءت أعلــى القيــم لــواردات جتــارة املناطــق احلــرة فــي 	
الربــع األول 2016 فــي ماكينــات وآالت وأجهــزة، معــدات 
كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة بلغــت 29,738 مليــون 
درهــم بنســبة مســاهمة %47.9، ثــم منتجــات معدنيــة 
ــاهمة  ــبة مس ــم بنس ــون دره ــت 5,591 ملي ــث بلغ حي
%9.0، تلتهــا معــدات ووســائل نقــل بقيمــة 4,478 

مليون درهم بنسبة مساهمة 7.2%. 

·  جــاءت أعلــى القيــم للســلع الصــادرة فــي جتــارة 	
املناطــق احلــرة فــي الربــع األول 2016 فــي مــواد غذائيــة 
ــبة  ــم بنس ــون دره ــت 1,032 ملي ــة بلغ ــرة بقيم محض
مســاهمة %35.5، ثــم ماكينــات وآالت وأجهــزة، معــدات 
ــم  ــون دره ــت 547 ملي ــث بلغ ــا حي ــة وأجزاؤه كهربائي
بنســبة مســاهمة %18.8، تلتهــا معــادن أساســية 
ومنتجاتهــا بقيمــة بلغــت 295 مليــون درهــم بنســبة 

مســاهمة 10.2%.

·  جــاءت أعلــى القيــم للســلع املعــاد تصديرهــا فــي جتــارة 	
املناطــق احلــرة فــي الربــع األول 2016 فــي ماكينــات وآالت 
ــت  ــة بلغ ــا بقيم ــة وأجزاؤه ــدات كهربائي ــزة، مع وأجه
ــم  ــاهمة %56.3، ث ــبة مس ــم بنس ــون دره 24,901 ملي
ــة  ــادن عادي ــة، مع ــادن ثمين ــة، مع ــار كرمي ــؤ، أحج لؤل
مطليــة ومنتجاتهــا، حلــي ومصوغــات معدنيــة حيــث 
ــاهمة 8.5%،  ــبة مس ــم بنس ــون دره ــت 3,773 ملي بلغ
ــات  ــة والصناع ــات الكيمياوي ــات الصناع ــا منتج تلته
املرتبطــة بهــا بقيمــة بلغــت 2,766 مليــون درهــم 

بنسبة مساهمة 6.3%. 
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أعلى قيم للواردات السلعية في جتارة املناطق احلرة )القيمة باملليون(

أعلى قيم للصادرات السلعية في جتارة املناطق احلرة )القيمة باملليون(

أعلى قيم للسلع املعاد تصديرها في جتارة املناطق احلرة )القيمة باملليون(



جتارة املستودعات اجلمركية

·  بلغــت قيمــة الــواردات 6,554 مليــون درهــم فــي الربــع 	
األول 2016، حيــث شــكلت %94.0 مــن جتارة املســتودعات 

اجلمركية.  

· ــع 	  بلغــت قيمــة الصــادرات 416 مليــون درهــم فــي الرب
األول 2016، حيــث شــكلت %6.0 مــن جتــارة املســتودعات 

اجلمركية. 

·  جــاءت أعلــى القيــم لــواردات جتــارة املســتودعات اجلمركيــة 	
فــي الربــع األول 2016 فــي ماكينــات وآالت وأجهــزة، معــدات 
ــم  ــون دره ــت 4,802 ملي ــة بلغ ــا بقيم ــة وأجزاؤه كهربائي
ــل  ــائل نق ــدات ووس ــم مع ــاهمة %73.3، ث ــبة مس بنس
ــاهمة  ــبة مس ــم بنس ــون دره ــت 1,351 ملي ــة بلغ بقيم
%20.6، تلتهــا مــواد غذائيــة محضــرة بقيمــة 157 مليــون 

درهم بنسبة مساهمة 2.4%. 

·  جــاءت أعلــى القيــم للســلع الصــادرة فــي جتــارة 	
املســتودعات اجلمركيــة فــي الربــع األول 2016 فــي مــواد 
ــم  ــون دره ــت 147 ملي ــة بلغ ــرة بقيم ــة محض غذائي
بنســبة مســاهمة %35.4، ثــم ماكينــات وآالت وأجهــزة، 
 129 بلغــت  بقيمــة  وأجزاؤهــا  كهربائيــة  معــدات 
ــواد  ــا م ــاهمة %31.1، تلته ــبة مس ــم بنس ــون دره ملي
ــه بقيمــة 46  ــورق ومنتجات مســتعملة فــي صناعــة ال

ــاهمة 11.0%. ــبة مس ــم بنس ــون دره ملي

6,554

416

0 2,000 4,000 6,000 8,000

الواردات

الصادرات 

4,802

1,351

157

0 2,000 4,000 6,000

ماكينات وآالت وأجهزة، 
معدات كهربائية وأجزاؤها

معدات ووسائل نقل

مواد غذائية محضرة

147

129

46

0 50 100 150

مواد غذائية محضرة

ماكينات وآالت وأجهزة، 
معدات كهربائية وأجزاؤها

مواد مستعملة في صناعة
الورق ومنتجاته

أعلى قيم للواردات السلعية في جتارة املستودعات اجلمركية )القيمة باملليون(

أعلى قيم للصادرات السلعية في جتارة املستودعات اجلمركية )القيمة باملليون(


