
بلــغ إجمالــي قيمــة التجــارة اخلارجيــة الغيــر نفطيــة 
ــام 2016 ــي ع ــم ف ــار دره ــون و 276 ملي ــي ترلي ــارة دب ألم

التجارة اخلارجية حسب النوع

·  بلغــت قيمــة الــواردات 802,510 مليــون درهــم فــي عــام 	
2016، حيــث شــكلت %62.9 مــن التجــارة اخلارجيــة.

· درهــم 	 مليــون   143,321 الصــادرات  قيمــة   بلغــت 
ــارة  ــن التج ــكلت %11.2 م ــث ش ــام 2016، حي ــي ع ف

اخلارجية. 

·  بلغت قيمة اعادة التصدير 330,426 مليون درهم في عام 	
2016، حيث شكلت %25.9 من التجارة اخلارجية.

التجارة اخلارجية حسب املنطقة

·  بلغــت قيمــة التجــارة اخلارجيــة املباشــرة 830,059 	
ــكلت 65.0%  ــث ش ــام، حي ــي 2016 ع ــم ف ــون دره ملي

ــة. ــارة اخلارجي ــي التج ــن اجمال م

· ــون 	 ــرة 411,444 ملي ــق احل ــارة املناط ــة جت ــت قيم  بلغ
درهــم فــي عــام 2016، حيــث شــكلت %32.2 مــن 

التجارة اخلارجية. 

· مليون 	  34,755 اجلمركية  املستودعات  جتارة  قيمة   بلغت 
التجارة  من   2.7% شكلت  حيث   ،2016 عام  في  درهم 

اخلارجية.

التجارة الخارجية غير النفطية
2016 - إمارة دبي
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التجارة اخلارجية املباشرة

·  بلغــت قيمــة الــواردات 535,555 مليــون درهــم فــي 	
ــة  ــارة اخلارجي ــن التج ــكلت % 64.5 م ــث ش 2016، حي

املباشرة. 

· ــي 	 ــم ف ــون دره ــادرات 129,439 ملي ــة الص ــت قيم    بلغ
ــة  ــارة اخلارجي ــن التج ــكلت %15.6 م ــث ش 2016، حي

املباشرة. 

· ــم 	 ــون دره ــر 165,065 ملي ــادة التصدي ــة اع ــت قيم  بلغ
فــي 2016، حيــث شــكلت %19.9 مــن التجــارة اخلارجيــة 

املباشــرة. 

·  جــاءت أعلــى القيــم لــواردات التجــارة اخلارجيــة املباشــرة 	
ــادن  ــة، مع ــار كرمي ــؤ، أحج ــة  لؤل ــي قيم ــي   2016 ف ف
حلــي  ومنتجاتهــا،  مطليــة  عاديــة  معــادن  ثمينــة، 
مليــون   172,840 بلغــت  ومصوغــات معدنيــة حيــث 
درهــم  بنســبة مســاهمة %32.3، تلتهــا  ماكينــات وآالت 
ــت  ــة بلغ ــا بقيم ــة وأجزاؤه ــدات كهربائي ــزة، مع وأجه
ــم   ــاهمة % 20.6، ث ــبة مس ــم بنس ــون دره 110,088 ملي
ــون  ــت 76,983 ملي ــة بلغ ــل بقيم ــائل نق ــدات ووس مع

درهــم بنســبة مســاهمة  14.4% .

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

·  جــاءت أعلــى القيــم لصــادرات التجــارة اخلارجيــة 	
ــة،  ــار كرمي ــؤ، أحج ــة  لؤل ــي قيم ــي 2016 ف ــرة ف املباش
ــا،  ــة ومنتجاته ــة مطلي ــادن عادي ــة، مع ــادن ثمين مع
حلــي ومصوغــات معدنيــة حيــث بلغــت 71,086 مليــون 
درهــم  بنســبة مســاهمة %54.9 ، تلتهــا  معــادن 
ــون  ــت 23,065 ملي ــة بلغ ــا بقيم ــية ومنتجاته أساس
ــة  ــواد غذائي ــم  م ــاهمة  %17.8، ث ــبة مس ــم بنس دره
ــبة  ــم بنس ــون دره ــت 6,919 ملي ــة بلغ ــرة بقيم محض

مســاهمة  5.3%.

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

· التجارة 	 في  تصديرها  املعاد  للسلع  القيم  أعلى   جاءت 
كرمية،  أحجار  لؤلؤ،  قيمة  في   2016 في  املباشرة  اخلارجية 
حلي  ومنتجاتها،  مطلية  عادية  معادن  ثمينة،  معادن 
درهم  مليون   62,880 بلغت  حيث  معدنية  ومصوغات 
وأجهزة،  وآالت  ماكينات  تلتها   ،38.1% مساهمة  بنسبة 
مليون   35,743 بلغت  بقيمة  وأجزاؤها  كهربائية  معدات 
نقل  ووسائل  معدات  ثم   ،21.7% مساهمة  بنسبة  درهم 
بقيمة بلغت 27,142 مليون درهم بنسبة مساهمة 16.4%.

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

·  بلغــت قيمــة الــواردات 233,788 مليــون درهــم فــي 	
ــرة. ــق احل ــارة املناط ــن جت ــكلت % 56.8   م ــث ش 2016، حي

· ــي 	 ــم ف ــون دره ــادرات 12,294 ملي ــة الص ــت قيم  بلغ
2016، حيــث شــكلت %3.0 مــن جتــارة املناطــق احلــرة.

· ــم 	 ــون دره ــر 165,361 ملي ــادة التصدي ــة إع ــت قيم  بلغ
ــق  ــارة املناط ــن جت ــكلت %40.2 م ــث ش ــي 2016، حي ف

احلرة. 

 

·  جــاءت أعلــى القيــم لــواردات جتــارة املناطــق احلــرة فــي  	
ــات وآالت وأجهــزة، معــدات كهربائيــة  2016 فــي ماكين
وأجزاؤهــا بقيمــة بلغــت 114,543 مليــون درهــم بنســبة 
ــت  ــث بلغ ــة حي ــات معدني ــم  منتج ــاهمة  %49.0 ، ث مس
19,232 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  %8.2،  تلتهــا 
منتجــات الصناعــات الكيمياويــة والصناعــات املرتبطــة بهــا 

ــاهمة  6.9%. ــبة مس ــم بنس ــون دره ــة  16,114 ملي بقيم

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

·  أعلــى القيــم للســلع الصــادرة فــي جتــارة املناطــق احلــرة 	
فــي  2016 فــي  مــواد غذائيــة محضــرة بقيمــة بلغــت 
ــم   ــاهمة  %34.5، ث ــبة مس ــم بنس ــون دره 4,247 ملي
ــا  ــة وأجزاؤه ــدات كهربائي ــزة، مع ــات وآالت وأجه ماكين
ــاهمة   ــبة مس ــم بنس ــون دره ــت 2,421 ملي ــث بلغ حي
ــة  ــا بقيم ــية ومنتجاته ــادن أساس ــا  مع %19.7،  تلته
ــاهمة  11.5%. ــبة مس ــم بنس ــون دره ــت 1,410 ملي بلغ

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

·  جــاءت أعلــى القيــم للســلع املعــاد تصديرهــا فــي جتــارة 	
املناطــق احلــرة فــي  2016 فــي  ماكينــات وآالت وأجهــزة، 
ــت 92,076  ــة بلغ ــا بقيم ــة وأجزاؤه ــدات كهربائي مع
مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  %55.7، ثــم  منتجــات 
الصناعــات الكيمياويــة والصناعــات املرتبطــة بهــا 
حيــث بلغــت 11,515 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  
%7.0،  تلتهــا  لؤلــؤ، أحجــار كرميــة، معــادن ثمينــة، 
ــات  ــي ومصوغ ــا، حل ــة ومنتجاته ــة مطلي ــادن عادي مع
معدنيــة بقيمــة بلغــت 10,602 مليــون درهــم بنســبة 

ــاهمة  6.4%. مس

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

233,788

12,294

165,361

0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000

114,543

19,232

16,114

0 40,000 80,000 120,000

4,247

2,421

1,410

0 1,500 3,000 4,500

92,076

11,515

10,602

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000



جتارة املستودعات اجلمركية

·  بلغــت قيمــة الــواردات 33,167 مليــون درهــم فــي 	

ــتودعات  ــارة املس ــن جت ــكلت %95.4 م ــث ش 2016، حي

اجلمركية.  

·  بلغــت قيمــة الصــادرات 1,588 مليــون درهــم فــي 2016، 	

حيــث شــكلت %4.6 مــن جتــارة املســتودعات اجلمركيــة.

  

· املســتودعات 	 جتــارة  لــواردات  القيــم  أعلــى   جــاءت 

اجلمركيــة فــي 2016 فــي ماكينــات وآالت وأجهــزة، 

ــت 25,834  ــة بلغ ــا بقيم ــة وأجزاؤه ــدات كهربائي مع

ــدات  ــم مع ــاهمة %77.9، ث ــبة مس ــم بنس ــون دره ملي

ووســائل نقــل بقيمــة بلغــت 5,619 مليــون درهــم 

غذائيــة  مــواد  تلتهــا   ،  16.9% مســاهمة  بنســبة 

محضــرة بقيمــة 604 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة 

.1.8%

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

·  جــاءت أعلــى القيــم للســلع الصــادرة فــي جتــارة 	

ــة  ــواد غذائي ــي م ــي 2016 ف ــة ف ــتودعات اجلمركي املس

ــبة  ــم بنس ــون دره ــت 560 ملي ــة بلغ ــرة بقيم محض

مســاهمة %35.3، ثــم ماكينــات وآالت وأجهــزة، معــدات 

كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة بلغــت 426 مليــون درهــم 

بنســبة مســاهمة %26.8، تلتهــا معــدات ووســائل نقــل 

ــاهمة 15.7%. ــبة مس ــم بنس ــون دره ــة 250 ملي بقيم

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