
بلغ إجمالي التجارة اخلارجية املباشرة 612.7 مليار درهم عام 2008 بنسبة منو  44.0% عن عام 2007، بينما بلغ 425.4 مليار درهم عام 2007 بنسبة منو  34.4% عن عام 2006. 

ويوضح جدول )1( وشكل )1( إجمالي التجارة اخلارجية املباشرة لألعوام 2008-2006.

جدول )1( إجمالي التجارة اخلارجية املباشرة 2006 - 2008           القيمة باملليار درهم

200620072008البيان
نسبة النمو

2007 ،2006

نسبة النمو

2008 ،2007

48.3 % 35.4 %219.9297.7441.5الواردات

 57.5 % 48.3 %18.327.142.6الصادرات

 27.8 % 28.5 %78.3100.6128.6إعادة التصدير

 44.0 % 34.4 %316.4425.4612.7إجمالي التجارة اخلارجية املباشرة

 

شكلت الواردات ما نسبته  72.0% من إجمالي التجارة اخلارجية املباشرة لعام 2008، بينما شكلت الصادرات وإعادة التصدير ما نسبته  28.0% حيث كان نصيب الصادرات %7.0 
ونصيب إعادة التصدير  21.0% من إجمالي التجارة اخلارجية املباشرة.

ومن جهة أخرى فقد بلغت الواردات 441.5 مليار درهم عام 2008 بنسبة منو  48.3% عن عام 2007، وبلغ 297.7 مليار درهم عام 2007 بنسبة منو  35.4% عن عام 2006. بينما 
بلغت الصادرات 42.6 مليار درهم عام 2008 بنسبة منو  57.5% عن عام 2007، وبلغ 27.1 مليار درهم عام 2007 بنسبة منو 48.3% عن عام 2006، وجاءت قيمة إعادة التصدير 

128.6 مليار درهم عام 2008 بنسبة منو  27.8% عن عام 2007، وبلغ 100.6 مليار درهم عام 2007 بنسبة منو  28.5% عن عام 2006.

شكل )1( إجمالي التجارة اخلارجية املباشرة 2006 – 2008
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الواردات

الواردات حسب القسم

شكلت أعلى خمسة أقسام 77.6% من إجمالي واردات عام 2008 بقيمة بلغت 342.5 مليار درهم، واحتل قسم لؤلؤ أحجار كرمية معادن ثمينة معادن عادية مطلية ومنتجاتها 

حلي ومصوغات معدنية الصدارة في واردات اإلمارة حسب األقسام لعام 2008 بقيمة بلغت 111.5 مليار درهم وبنسبة منو 57.3% عن عام 2007، وساهم بنسبة 25.3% من 

إجمالي واردات 2008. يليه قسم ماكينات وآالت وأجهزة معدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة بلغت 89.4 مليار درهم عام 2008 وبنسبة منو 40.6% عن عام 2007، وساهم بنسبة 

20.3% من إجمالي واردات 2008. ويليه قسم معادن أساسية ومنتجاتها بقيمة بلغت 60.8 مليار درهم عام 2008 وبنسبة منو 89.2% عن عام 2007، وساهم بنسبة 13.8% من 

إجمالي واردات 2008. ويوضح جدول )2( وشكل )2( الواردات حسب القسم لألعوام 2008-2006 .

جدول )2( الواردات حسب القسم 2006 - 2008

القيمة باملليار درهم

200620072008البيان
نسبة النمو

2007 ،2006

نسبة النمو

2008 ،2007

لؤلؤ أحجار كرمية معادن ثمينة معادن عادية مطلية 
ومنتجاتها حلي ومصوغات معدنية

47.070.9111.5% 50.8% 57.3

40.6 %26.7 %50.263.689.4ماكينات وآالت وأجهزة معدات كهربائية وأجزاؤها

89.2 %40.6 %22.832.160.8معادن أساسية ومنتجاتها

59.2 %38.1 %27.037.359.5معدات ووسائل نقل

26.0 %38.4 %12.317.021.4منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات املرتبطة بها

28.8 %27.0 %60.576.899.0أخرى

48.3 %35.4 %219.9297.7441.5إجمالي الواردات

شكل )2( الواردات حسب القسم 2006 – 2008
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الواردات حسب اجلهة

شكلت أعلى خمس جهات 89.2% من إجمالي واردات عام 2008 بقيمة بلغت 393.8 مليار درهم، واحتلت دول شرق وجنوب شرق آسيا الصدارة في واردات اإلمارة حسب اجلهات 

بقيمة بلغت 136.0 مليار درهم عام 2008 وبنسبة منو 39.8% عن عام 2007، وساهمت بنسبة 30.8% من إجمالي واردات 2008. تليها دول أوروبا الغربية بقيمة بلغت 122.0 

مليار درهم وبنسبة منو 52.0% عن عام 2007، وساهمت بنسبة 27.6% من إجمالي واردات 2008. ثم دول جنوب وغرب آسيا بقيمة بلغت 79.5 مليار درهم عام 2008 وبنسبة منو 

57.3% عن عام 2007، وساهمت بنسبة 18.0% من إجمالي واردات 2008، ويوضح جدول )3( وشكل )3( الواردات حسب اجلهة لألعوام 2006 - 2008. 

جدول )3( الواردات حسب اجلهة 2006 – 2008

القيمة باملليار درهم

200620072008البيان
نسبة النمو

2007 ،2006

نسبة النمو

2008 ،2007

39.8 %40.2 %69.497.3136.0دول شرق وجنوب شرق آسيا

52.0 %24.2 %64.780.3122.0دول أوروبا الغربية

57.3 %47.5 %34.350.579.5دول جنوب وغرب آسيا

50.5 %30.5 %19.625.638.5دول أمريكا الشمالية

117.5 %110.7 %3.98.217.8دول أفريقيا )عدا الدول العربية(

32.9 %27.8 %28.135.947.7أخرى

48.3 %35.4 %219.9297.7441.5إجمالي الواردات

شكل )3( الواردات حسب اجلهة 2006 – 2008



الواردات حسب الدول

شكلت أعلى خمس دول  44.3% من إجمالي واردات عام 2008 بقيمة بلغت 195.6 مليار درهم، واحتلت الصني الصدارة في واردات اإلمارة حسب الدول لعام 2008 بقيمة بلغت 

57.0 مليار درهم وبنسبة منو  38.8% عن عام 2007، وساهمت بنسبة  12.9% من إجمالي واردات 2008. تليها الهند بقيمة بلغت 47.9 مليار درهم وبنسبة منو  31.9% عن عام 

2007، وساهمت بنسبة  10.9% من إجمالي واردات 2008. تليها الواليات املتحدة األمريكية بقيمة بلغت 34.5 مليار درهم وبنسبة منو  47.2% عن عام 2007، وساهمت بنسبة  

7.8% من إجمالي واردات 2008. ويوضح جدول )4( وشكل )4( الواردات حسب الدولة لألعوام 2008-2006.

جدول )4( الواردات حسب الدول 2006 – 2008

القيمة باملليار درهم

200620072008البيان
نسبة النمو

2007 ،2006

نسبة النمو

2008 ،2007

38.8 %45.6 %28.241.157.0الصني

31.9 %56.2 %23.336.347.9الهند

47.2 %30.0 %18.023.534.5الواليات املتحدة األمريكية

41.7 %36.5 %14.920.428.9اليابان

46.1 %24.9 %14.918.727.3أملانيا

55.8 %31.0 %120.5157.8245.9أخرى

48.3 %35.4 %219.9297.7441.5إجمالي الواردات

 

 

شكل )4( الواردات حسب الدول 2006 – 2008
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الصادرات

الصادرات حسب القسم

شكلت أعلى خمسة أقسام  84.3% من إجمالي صادرات عام 2008 بقيمة بلغت 35.9 مليار درهم، واحتل قسم لؤلؤ أحجار كرمية معادن ثمينة معادن عادية مطلية ومنتجاتها 

حلي ومصوغات معدنية الصدارة في صادرات اإلمارة حسب األقسام لعام 2008، وبقيمة بلغت 23.9 مليار درهم وبنسبة منو  110.1% عن عام 2007، وساهم بنسبة  %56.1 

من إجمالي صادرات 2008. يليه قسم معادن أساسية ومنتجاتها بقيمة بلغت 4.4 مليار درهم عام 2008 وبنسبة منو  1.3% عن عام 2007، وساهم بنسبة  10.3% من إجمالي 

صادرات 2008. ويليه قسم مواد غذائية محضرة، مشروبات وتبغ بقيمة بلغت 3.0 مليار درهم عام 2008 وبنسبة منو  6.5% عن عام 2007، وساهم بنسبة  7.0% من إجمالي 

صادرات 2008. ويوضح جدول )5( وشكل )5( الصادرات حسب القسم لألعوام 2008-2006.

جدول )5( الصادرات حسب القسم 2006 – 2008

القيمة باملليار درهم

200620072008البيان
نسبة النمو

2007 ،2006

نسبة النمو

2008 ،2007

لؤلؤ أحجار كرمية معادن ثمينة معادن عادية مطلية 
ومنتجاتها حلي ومصوغات معدنية

5.111.423.9% 123.8% 110.1

1.3 %5.6 %4.14.44.4معادن أساسية ومنتجاتها

6.5 %13.2 %2.52.83.0مواد غذائية محضرة، مشروبات وتبغ

43.5 %82.3 %1.01.82.6منتجات معدنية

101.8 %38.0 %0.71.02.1راتنجات ولدائن ومنتجاتها ومطاط ومنتجات مطاطية

17.1 %18.0 %4.85.76.7أخرى

57.5 %48.3 %18.327.142.6إجمالي الصادرات

شكل )5( الصادرات حسب القسم 2006 – 2008



الصادرات حسب اجلهة

شكلت أعلى خمس جهات  87.9% من إجمالي صادرات عام 2008 بقيمة بلغت 37.5 مليار درهم، واحتلت دول جنوب وغرب آسيا الصدارة في صادرات اإلمارة حسب اجلهات 

بقيمة بلغت 21.1 مليار درهم عام 2008 وبنسبة منو  50.3% عن عام 2007، وساهمت بنسبة  49.5% من إجمالي صادرات 2008. تليها الدول العربية عدا دول مجلس التعاون 

اخلليجي بقيمة بلغت 5.7 مليار درهم وبنسبة منو  73.5% عن عام 2007، وساهمت بنسبة  13.5% من إجمالي صادرات 2008. ثم دول أوروبا الغربية بقيمة بلغت 5.5 مليار درهم 

عام 2008 ونسبة منو 118.5% عن عام 2007، وساهمت بنسبة  13.0% من إجمالي صادرات 2008، ويوضح جدول )6( وشكل )6( الصادرات حسب اجلهة لألعوام 2006 - 2008. 

جدول )6( الصادرات حسب اجلهة 2006 – 2008

القيمة باملليار درهم

200620072008البيان
نسبة النمو

2007 ،2006

نسبة النمو

2008 ،2007

50.3 %75.1 %8.014.021.1دول جنوب وغرب آسيا

73.5 %48.3 %2.23.35.7الدول العربية عدا دول مجلس التعاون اخلليجي

118.5 %53.0 %1.72.55.5دول أوروبا الغربية

73.5 %12.4 %1.61.83.1دول مجلس التعاون اخلليجي

7.3 %23.4- %2.51.92.1دول شرق وجنوب شرق آسيا

46.9 %54.4 %2.33.55.1أخرى

57.5 %48.3 %18.327.142.6إجمالي الصادرات

شكل )6( الصادرات حسب اجلهة 2006 – 2008
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الصادرات حسب الدول

شكلت أعلى خمس دول  58.7% من إجمالي صادرات عام 2008 بقيمة بلغت 25.0 مليار درهم، واحتلت الهند الصدارة في صادرات اإلمارة حسب الدول عام 2008 بقيمة بلغت 

17.4 مليار درهم وبنسبة منو  50.2% عن عام 2007، وساهمت بنسبة  40.7% من إجمالي صادرات 2008. تليها سويسرا بقيمة بلغت 2.7 مليار درهم وبنسبة منو  326.8% عن 

عام 2007، وساهمت بنسبة  6.3% من إجمالي صادرات 2008. تليها املنطقة احلرة بجبل علي )دولة اإلمارات العربية املتحدة -دبي( بقيمة بلغت 2.0 مليار درهم وبنسبة منو  

128.4% عن عام 2007، وساهمت بنسبة  4.6% من إجمالي صادرات 2008. ويوضح جدول )7( وشكل )7( الصادرات حسب الدولة لألعوام 2006 - 2008.

جدول )7( الصادرات حسب الدول 2006 – 2008

القيمة باملليار درهم

200620072008البيان
نسبة النمو

2007 ،2006

نسبة النمو

2008 ،2007

50.2 %108.9 %5.511.617.4الهند

326.8 %97.3 %0.30.62.7سويسرا

128.4 %5,482.6 %0.92.0*0.0املنطقة احلرة بجبل علي )دولة اإلمارات العربية املتحدة - دبي(

350.8 %57.0 %0.20.41.8مصر

160.4 %11.4 %0.40.51.2اململكة العربية السعودية

33.9 %12.2 %11.713.217.6أخرى

57.5 %48.3 %18.327.142.6إجمالي الصادرات

* القيمة = 15.5 مليون درهم

شكل )7( الصادرات حسب الدول 2006 – 2008
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إعادة التصدير

إعادة التصدير حسب القسم

شكلت أعلى خمسة أقسام  83.8% من إجمالي إعادة التصدير عام 2008 بقيمة بلغت 107.8 مليار درهم، واحتل قسم لؤلؤ أحجار كرمية معادن ثمينة معادن عادية مطلية 

ومنتجاتها حلي ومصوغات معدنية الصدارة في إعادة التصدير حسب األقسام لعام 2008، بقيمة بلغت 56.9 مليار درهم وبنسبة منو 55.0% عن عام 2007، وساهم بنسبة  

44.2% من إجمالي إعادة تصدير 2008. يليه قسم ماكينات وآالت وأجهزة معدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة بلغت 23.3 مليار درهم عام 2008 وبنسبة منو  2.3% عن عام 2007، 

وساهم بنسبة  18.1% من إجمالي إعادة تصدير 2008. ويليه قسم معدات ووسائل نقل بقيمة بلغت 15.4 مليار درهم عام 2008 وبنسبة منو  38.3% عن عام 2007، وساهم 

بنسبة  12.0% من إجمالي إعادة تصدير 2008. ويوضح جدول )8( وشكل )8( إعادة التصدير حسب القسم لألعوام 2006 - 2008.

جدول ) 8 ( إعادة التصدير حسب القسم 2006 – 2008

القيمة باملليار درهم

200620072008البيان
نسبة النمو

2007 ،2006

نسبة النمو

2008 ،2007

لؤلؤ أحجار كرمية معادن ثمينة معادن عادية مطلية 
ومنتجاتها حلي ومصوغات معدنية

24.036.756.9% 52.6% 55.0

2.3 %17.1 %19.422.723.3ماكينات وآالت وأجهزة معدات كهربائية وأجزاؤها

38.3 %32.9 %8.411.115.4معدات ووسائل نقل

5.9 %6.9 %6.97.37.8املنسوجات ومنتجاتها

61.2 %20.6 %2.32.84.5منتجات نباتية

4.3 %15.4 %17.319.920.8أخرى

27.8 %28.5 %78.3100.6128.6إجمالي إعادة التصدير

إعادة التصدير حسب القسم 2006 – 2008 شكل )8( 
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إعادة التصدير حسب اجلهة 

شكلت أعلى خمس جهات  86.1% من إجمالي إعادة التصدير عام 2008 بقيمة بلغت 110.8 مليار درهم، واحتلت دول جنوب وغرب آسيا الصدارة في إعادة التصدير حسب 

اجلهات بقيمة بلغت 59.0 مليار درهم عام 2008 وبنسبة منو  36.1% عن عام 2007، وساهمت بنسبة  45.9% من إجمالي إعادة تصدير 2008. تليها الدول العربية عدا دول مجلس 

التعاون اخلليجي بقيمة بلغت 18.6 مليار درهم وبنسبة منو  14.4% عن عام 2007، وساهمت بنسبة  14.5% من إجمالي إعادة تصدير 2008. ثم دول أوروبا الغربية بقيمة بلغت 

15.3 مليار درهم عام 2008 وبنسبة منو  27.7% عن عام 2007، وساهمت بنسبة  11.9% من إجمالي إعادة تصدير 2008، ويوضح جدول )9( وشكل )9( إعادة التصدير حسب 

اجلهة لألعوام 2006 - 2008

جدول )9( إعادة التصدير حسب اجلهة 2006 – 2008

القيمة باملليار درهم

200620072008البيان
نسبة النمو

2007 ،2006

نسبة النمو

2008 ،2007

36.1 %44.2 %30.143.459.0دول جنوب وغرب آسيا

14.4 %14.4 %14.216.318.6الدول العربية عدا دول مجلس التعاون اخلليجي

27.7 %2.7- %12.311.915.3دول أوروبا الغربية

17.8 %30.8 %5.97.79.0دول مجلس التعاون اخلليجي

29.1 %16.6 %5.96.98.9دول أفريقيا )عدا الدول العربية(

23.0 %45.5 %10.014.517.8أخرى

27.8 %28.5 %78.3100.6128.6إجمالي إعادة التصدير

شكل )9( إعادة التصدير حسب اجلهة 2006 – 2008



إعادة التصدير حسب الدول 

شكلت أعلى خمس دول  57.6% من إجمالي إعادة التصدير عام 2008 بقيمة بلغت 74.0 مليار درهم، واحتلت الهند الصدارة في إعادة التصدير حسب الدول لعام 2008 بقيمة 

بلغت 32.9 مليار درهم وبنسبة منو  51.6% عن عام 2007، وساهمت بنسبة  25.6% من إجمالي إعادة تصدير 2008. تليها إيران بقيمة بلغت 20.3 مليار درهم وبنسبة منو  %17.5 

عن عام 2007، وساهمت بنسبة  15.8% من إجمالي إعادة تصدير 2008. تليها العراق بقيمة بلغت 8.9 مليار درهم وبنسبة منو  17.6% عن عام 2007، وساهمت بنسبة  6.9% من 

إجمالي إعادة تصدير 2008. ويوضح جدول )10( وشكل )10( إعادة التصدير حسب الدولة لألعوام 2008-2006.

جدول )10( إعادة التصدير حسب الدول 2006 – 2008

القيمة باملليار درهم

200620072008البيان
نسبة النمو

2007 ،2006

نسبة النمو

2008 ،2007

51.6 %98.9 %10.921.732.9الهند

17.5 %17.3 %14.717.320.3إيران

17.6 %33.5 %5.77.68.9العراق

20.4 %13.5- %6.96.07.2سويسرا

86.8 %105.1 %1.22.54.7هوجن كوجن

19.8 %17.3 %38.845.654.6 أخرى

27.8 %28.5 %78.3100.6128.6إجمالي إعادة التصدير

شكل )10( إعادة التصدير حسب الدول 2006 - 2008

ترجع الفروق في اجملاميع إلى عمليات التقريب
املصدر: دبي العاملية
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