
            



 

  التجارة اخلارجية  املباشرة إلمارة دبيالتجارة اخلارجية  املباشرة إلمارة دبي

)2006  –  2007( )(2007 2006–

  

  

المباشرة   وبنسبة زيادة بلغت  مليون درهم)425,441( 2007 عامإلمارة دبي  • التجارة الخارجيةبلغت جملة 

 المباشرة  .  من إجمالي التجارة الخارجية%) 70.0(وشكلت الواردات ما نسبته  ، 2006عن عام %) 34.4(
  ) القيمة بالمليون درهم  ( 

  المؤشر نسبة التغيير 2007عام  2006عام  البيان م

   %96,567127,70832.2  إجمالي الصادرات وإعادة التصدير

   %18,25827,07148.3  الصادرات 

1

  28.5% 100,637 78,309   التصديرإعادة 

297,733 %35.4  الواردات2 219,871  

%34.4             إجمالي التجارة الخارجية المباشرة   425,441 316,438

  

  

 )2007 – 2006(التجارة الخارجية المباشرة )  1(شكل 
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  ـوارداتــ  الـ-1
   السلع      توزيع الواردات حسب-1/1

حسب  بالمرتبة األولى في توزيع واردات اإلمارة ) األحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات(      جاءت 

من إجمالي الواردات، % 23.8بته  وتشكل ما نس2006عن عام % 50.8 بنسبة ارتفعتحيث  2007عام السلع 

 2006عن عام % 26.7 بنسبة عتارتفحيث ) ومستلزماتهااآلالت واألجهزة الكهربائية ( في المرتبة الثانية وجاءت 

عن % 38.1 بنسبة ارتفعتحيث ) وسائل النقل(من إجمالي الواردات، ثم في المرتبة الثالثة % 21.4وتشكل ما نسبته 

) المعادن األساسية ومنتجاتها(من إجمالي الواردات،  ثم في المرتبة الرابعة % 12.5 وتشكل ما نسبته 2006عام 

  .من إجمالي الواردات% 10.8 وتشكل ما نسبته 2006ن عام ع% 40.6 بنسبة ارتفعتحيث 

   )2007 - 2006( السلع المستوردة  حسب النوع خالل السنوات )  2(جدول 
  ) القيمة بالمليون درهم (  

  المؤشر نسبة التغيير 2007 2006 بيــان السلــع م

 50.8% 70,876 47,005 1 األحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات

63,616  ومستلزماتهااآلالت واألجهزة الكهربائية  226.7%  50,228

 38.1% 37,349 27,039 3  وسائل النقل 

 40.6% 32,114 22,845 4  مجموعة المعادن األساسية ومنتجاتها

28.9% 93,778 72,754  5  سلع متنوعة

  %219,871297,73335.4 إجمالي السلع المستوردة

  

 )2007 – 2006 (السلع المستوردة حسب النوع ) 2(شكل 
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  اردات حسب الجهات والدول    توزيع الو-2/1

عن % 40.2 حيث ارتفعت بنسبة  في توزيع الواردات حسب الجهة )دول شرق وجنوب شرق آسيا(   جاءت      

حيث ) دول أوروبا الغربية( الثانية في المرتبةجاءت من إجمالي الواردات، ثم % 32.7 وتشكل ما نسبته 2006عام 

دول (من إجمالي الواردات، ثم في المرتبة الثالثة % 27 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 24.2ارتفعت بنسبة 

  .من إجمالي الواردات% 17 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 47.5حيث ارتفعت بنسبة ) جنوب وغرب آسيا

   )2007 - 2006( د الواردات حسب جهة االستيرا) 3(جدول  
  ) القيمة بالمليون درهم (  

  المؤشر نسبة التغيير 2007 2006 الجهـــــة م

97,286  دول شرق وجنوب شرق آسيا 140.2%  69,412

80,273  دول أوروبا الغربية 224.2%  64,651

50,542  دول جنوب وغرب آسيا 347.5%  34,257

69,632  أخـــــرى 435.1% 51,551 

  %219,871297,73335.4 إجمالي السلع المستوردة

  

  

 )2007 – 2006 ( االستيرادالواردات حسب جهة ) 3(شكل 
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 % 45.6ة حيث ارتفعت بنسبـة ـــاألولى من حيث واردات اإلمارة حسب الدول في المرتبة )الصين(جاءت  •

عن عام % 56.2حيث ارتفعت بنسبة ) الهند(بة الثانية من إجمالي الواردات، ثم في المرت% 13.8تشكل ما نسبته 

) الواليات المتحدة األمريكية(من إجمالي الـــــواردات، ثم في المرتبة الثالثة % 12.2 وتشكل ما نسبته 2006

من إجمالي الواردات، ثم في المرتبة الرابعة % 7.9 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 30حيث ارتفعت بنسبة 

الي الواردات، ثم ـــــمن إجم% 6.9 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 36.5حيث ارتفعــــت بنسبة ) اليابان(

من % 6.3 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 24.9حيـــــث ارتفعت بنسبة ) ألمانيا(في المرتبة الخامسة 

  .إجمالي الواردات

  ) 2007 -  2006 ( الواردات حسب الدول ) 4(جدول    
  ) لمليون درهم القيمة با(  

  المؤشر نسبة التغيير 2007 2006 الدولـــة م

 45.6% 41,051 28,197 1  الصين

  %23,26036,33156.2  الهند2

  %18,04723,45529.3  الواليات المتحدة األمريكية3

  %14,94220,39936.5  اليابان4

  %14,94118,65924.9  ألمانيا5

31% 157,838 120,484  6  أخـــرى

  %219,871297,73335.4 إجمالي السلع المستوردة

  

  

 )2007 – 2006 ( لواردات حسب الدولا) 4(شكل 
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  ادرات ـــــ الص -2

  لسلعوزيع الصادرات حسب ا   ت-1/2

حيث ة من السلع حسب صادرات اإلمار بالمرتبة األولى) األحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات(جاءت     

من إجمالي الصادرات، ثم في المرتبة الثانية % 42 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 123.8ارتفعت بنسبة 

من إجمالي % 16.1 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 5.6حيث ارتفعت بنسبة ) المعادن األساسية ومنتجاتها(

 وتشكل ما 2006عن عام % 13.2حيث ارتفعت بنسبة ) عةالمواد الغذائية المصن(الصادرات، ثم في المرتبة الثالثة 

  .من إجمالي الصادرات% 10.4نسبته 

  ) 2007 -  2006(السلع الصادرات من ) 5(جدول 
  ) القيمة بالمليون درهم (  

  المؤشر نسبة التغيير 2007 2006 بيــان السلــع م

11,381  األحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات 1123.8%  5,085

4,356  مجموعة المعادن األساسية ومنتجاتها 25.6%  4,126

2,809  المواد الغذائية المصنعة 313.2%  2,481

8,525  سلع متنوعة 429.8% 6,566 

  %18,25827,07148.3 إجمالي السلع المصدرة

  

 )2007 – 2006 ( الصادرات من السلع )5(شكل 
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  ادرات حسب الجهات والدول المصدر لها توزيع الص -2/2

 حيث  2007عام حسب الجهة مارة  صادرات اإلحسب بالمرتبة األولى )دول جنوب وغرب أسيا(جاءت       

 المرتبة الثانية  جاءت فيمن إجمالي الصادرات، ثم% 51.8  وتشكل ما نسبته2006عن عام % 75.1ارتفعت بنسبة 

% 12.2 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 48.3حيث ارتفعت بنسبة ) التعاونالدول العربية ما عدا دول مجلس (

من إجمالي % 9.3حيث تشكل ما نسبته ) دول أوروبا الغربية(من إجمالي الصادرات، ثم في المرتبة الثالثة 

  .الصادرات

  )2007 – 2006(الصادرات حسب الجهة ) 6(جدول رقم 
  ) القيمة بالمليون درهم ( 

  المؤشر نسبة التغيير 2007عام  2006عام  الجهـــــة م

 75.1% 14,034 8,017 1  دول جنوب وغرب آسيا

 48.3% 3,309 2,231 2  ) عدا دول مجلس التعاون(الدول العربية 

- * 2,516 -3  دول شرق وجنوب شرق آسيا

- *2,530 -4  دول أوروبا الغربية

31.0% 7,198 5,494  5  أخــــــرى

  %18,25827,07148.3 إجمالي السلع المصدرة

 
 )2007 – 2006 ( الصادرات حسب الجهة ) 6(شكل 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

دول جنوب وغرب آسيا الدول العربية (عدا دول
اون )  مجلس التع

دول شرق وجنوب شرق
يا  آس

دول أوروبا الغربية أخـــرى

2006 2007
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
) . الواردة في الجدول ذاته(ها موجودة ضمن الخانة الخاصة بباقي الجهات المختلفة المصدر لها لم تصنف ضمن المراآز الثالثة األولى، والقيمة الخاصة ب  *  
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صادرات  حيث ارتفعت 2007خالل عام حسب الدول  في المرتبة األولى من صادرات اإلمارة )الهند(جاءت  •

 الصادرات، ثم في من إجمالي% 42.7 وهو ما يشكل ما نسبته 2006عن عام % 108.9بنسبـة اإلمارة إليها 

من إجمالي % 3.4 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 9.2حيث ارتفعت بنسبة ) إيران(المرتبة الثانية 

من إجمالي الصادرات، % 3.2حيث تشكل ما نسبته ) المنطقة الحرة بجبل علي(الصادرات، ثم في المرتبة الثالثة 

من % 3 وتشكل ما نسبته 2006 عن عام %)33.2(حيث انخفضت بنسبة ) باآستان(ثم في المرتبة الرابعة 

 وتشكل ما 2006عن عام % 10.5حيث ارتفعت بنسبة ) الكويت(إجمالي الصادرات، ثم في المرتبة الخامسة 

  .من إجمالي الصادرات% 2.8نسبته 

  ) 2007 -  2006 (الدول الصادرات حسب  ) 7(جدول   
  ) القيمة بالمليون درهم  ( 

  المؤشر نسبة التغيير 2007عام  2006عام  الدولـــة م

 108.9% 11,561 5,534 1  الهند

 9.2% 912 835 2  إيران

- **866 -3  المنطقة الحرة بجبل علي

 )33.2-(% 809 1,211 4  باآستان

 10.5% 757 685 5  الكويت

- ** 633 -6  الواليات المتحدة األمريكية

30.0% 12,166 9,360  7  أخــــرى

  %18,25827,07148.3 إجمالي السلع المصدرة
  

 )2007 – 2006 (الدول الصادرات حسب ) 7(شكل 
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- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- ---  

  ) . الواردة في الجدول ذاته(خمسة األولى، والقيمة الخاصة بها موجودة ضمن الخانة الخاصة بباقي الدول المختلفة المصدر لها لم تصنف ضمن المراآز ال  **
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   إعادة التصدير -4

    توزيع إعادة التصدير حسب السلع-1/4

حيث المعاد تصديرها  في المرتبة األولى من حيث السلع )األحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات(جاءت    

من إجمالي إعادة التصدير، ثم في المرتبة الثانية % 36.5 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 52.6ارتفعت بنسبة 

% 22.6 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 17.1حيث ارتفعت بنسبة ) اآلالت واألجهزة الكهربائية ومستلزماتها(

 وتشكل 2006عن عام % 32.9حيث ارتفعت بنسبة ) وسائل النقل(ثالثة من إجمالي إعادة التصدير، ثم في المرتبة ال

عن عام % 6.9حيث ارتفعت بنسبة ) المنسوجات(من إجمالي إعادة التصدير، ثم في المرتبة الرابعة % 11ما نسبته 

  .من إجمالي إعادة التصدير% 7.3 وتشكل ما نسبته 2006
  

  ) 2007 - 2006(إعادة التصدير حسب السلع ) 8(جدول 
  ) القيمة بالمليون درهم  ( 

  المؤشر نسبة التغيير 2007عام  2006عام  بيــان السلــع م

 52.6% 36,698 24,048 1  األحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات

 %19,42322,74217.1  ومستلزماتهااآلالت واألجهزة الكهربائية 2 

% 8,36211,11332.9  وسائل النقل 3 

 %6,8677,3406.9  المنسوجات4 

  %19,60922,74416  سلع متنوعة5

  %78,309100,63728.5 إجمالي السلع المعاد تصديرها

 )2007 – 2006 ( إعادة التصدير حسب السلع ) 8(شكل 
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  ة    إعادة التصدير حسب الجه-2/4

حيث ارتفعت بنسبة ى من حيث الجهات المعاد التصدير إليها في المرتبة األول) دول جنوب وغرب آسيا (جاءت     

الدول العربية ما (من إجمالي إعادة التصدير، ثم في المرتبة الثانية % 43.1 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 44.2

من إجمالي إعادة % 16.2 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 14.4حيث ارتفعت بنسـبة ) عدا دول مجلس التعاون

 وتشكل ما نسبته 2006 عن عام %)2.7(حيث انخفضت بنسبة ) دول أوروبا الغربية(صدير، ثم في المرتبة الثالثة الت

  .من إجمالي إعادة التصدير% 11.9
  

  )2007 – 2006(إعادة التصدير حسب الجهة  ) 9 (جدول 
  ) القيمة بالمليون درهم ( 

  رالمؤش نسبة التغيير 2007عام  2006عام  الجهـــــة م

 %30,06343,35144.2  دول جنوب وغرب آسيا1 

 %14,23616,28314.4  ) عدا دول مجلس التعاون(الدول العربية 2 

%)2.7(12,27811,949  أوروبا الغربية3 

  %21,73229,05433.7  أخـــــرى4

  %78,309100,63728.5 إجمالي السلع المعاد تصديرها

  

  

 )2007 – 2006 ( جهةة التصدير حسب ال إعاد) 9(شكل 
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% 98.9 حيث ارتفعت بنسبـة  2007حسب الدول المعاد التصدير إليها خالل عام  المرتبة األولى  فيالهندجاءت  •

حيث ارتفعت ) إيران(من إجمالي إعادة التصدير، ثم في المرتبة الثانية % 21.6 وتشكل ما نسبته 2006عن عام 

) العراق(من إجمالي إعادة التصدير، ثم في المرتبة الثالثة % 17.2 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 17.3بنسبة 

من إجمالي إعادة التصدير، ثم في المرتبة % 7.5 وتشكل ما نسبته 2006عن عام % 33.5 بنسبة ارتفعتحيث 

ي إعادة من إجمال% 5.9 وتشكل ما نسبته 2006 عن عام %)13.5(حيث انخفضت بنسبة ) سويسرا(الرابعة 

من إجمالي إعادة % 2.8حيث  تشكل ما نسبته )  المنطقة الحرة بجبل علي(التصدير، ثم في المرتبة الخامسة 

  .التصدير

  ) 2007 - 2006(إعادة تصدير حسب الدول  ) 10(جدول  
  ) القيمة بالمليون درهم ( 

  المؤشر نسبة التغيير 2007عام  2006عام  الدولـــة م

 98.9% 21,688 10,903 1  الهند

 17.3% 17,298 14,746 2  إيران

 33.5% 7,583 5,680 3  العراق

 )13.5(% 5,986 6,917 4  سويسرا

- ***2,854 -5  المنطقة الحرة بجبل علي

- *** 2,497 -6  باآستان

20.4% 45,228 37,566  7  أخـــرى

  %78,309100,63728.5 إجمالي السلع المعاد تصديرها

  

 )2007 – 2006 ( إعادة التصدير حسب الدول ) 10(شكل 
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2006 2007
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ) . الواردة في الجدول ذاته(ها موجودة ضمن الخانة الخاصة بباقي الدول المختلفة المعاد التصدير لها لم تصنف ضمن المراآز الخمسة األولى، والقيمة الخاصة ب  ***
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