
التجارة الخارجية حسب النوع

ـفـي  درهــم  مليــون   769,890 الــواردات  قيمــة  •  بلغــت 
الخارجيــة. التجــارة  مــن   % 59.3 شــكلت  حيــث   ،2018

ـفـي  •  بلغــت قيمــة الصــادرات 126,948 مليــون درهــم 
الخارجيــة. التجــارة  مــن   % 9.8 شــكلت  حيــث   ،2018

•  بلغت قيمة اعادة التصدير 402,319 مليون درهم في 
2018، حيــث شــكلت 31.0 % مــن التجــارة الخارجيــة.

التجارة الخارجية حسب المنطقة 

المباشــرة 756,977  الخارجيــة  التجــارة  قيمــة  •  بلغــت 
مليــون درهــم ـفـي 2018، حيــث شــكلت 58.3 % مــن 

الخارجيــة. التجــارة 

•  بلغــت قيمــة تجــارة المناطــق الحــرة 531,778 مليــون 
درهــم ـفـي 2018، حيــث شــكلت 40.9 % مــن التجــارة 

الخارجيــة.

•  بلغــت قيمــة تجــارة المســتودعات الجمركيــة 10,401 
مــن   % 0.8 ـفـي 2018، حيــث شــكلت  درهــم  مليــون 

الخارجيــة التجــارة 

التجارة الخارجية غير النفطية
2018 -إمارة دبي

بلــغ إجمالــي قيمــة التجــارة الخارجيــة الغيــر نفطيــة إلمــارة دبــي 
مــا يقــارب 1.3 ترليــون درهــم فــي 2018.
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التجارة الخارجية المباشرة 

ـفـي  درهــم  مليــون   470,503 الــواردات  قيمــة  •  بلغــت 
2018، حيــث شــكلت 62.2 % مــن التجــارة الخارجيــة 

المباشرة. 

•  بلغــت قيمــة الصــادرات 109,728 مليــون درهــم ـفـي 
2018، حيــث شــكلت 14.5 % مــن التجــارة الخارجيــة 

المباشرة.   

مليــون   176,747 التصديــر  اعــادة  قيمــة  •  بلغــت 
درهــم فــي 2018، حيــث شــكلت 23.3 % مــن التجــارة 

المباشــرة. الخارجيــة 

أعلى قيم للواردات السلعية في التجارة الخارجية المباشرة )القيمة بالمليون(

الخارجيــة  التجــارة  لــواردات  القيــم  أعـلـى  •  جــاءت 
المباشــرة ـفـي 2018 ـفـي قيمــة  لؤلــؤ، أحجــار كريمــة، 
معــادن ثمينــة، معــادن عاديــة مطليــة ومنتجاتهــا، حلــي 
ومصوغــات معدنيــة حيــث بلغــت 170,391 مليــون 
ماكينــات  تلتهــا   ،% 36.2 مســاهمة   بنســبة  درهــم  
بقيمــة  وأجزاؤهــا  كهربائيــة  معــدات  وأجهــزة،  وآالت 
بلغــت 83,386 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  17.7 %، 
بلغــت 45,985  بقيمــة  نقــل  ووســائل  معــدات  ثــم  

.% 9.8 مســاهمة  بنســبة  درهــم  مليــون 

أعلى قيم للصادرات السلعية في التجارة الخارجية المباشرة )القيمة بالمليون(

الخارجيــة  التجــارة  لصــادرات  القيــم  أعـلـى  •  جــاءت 
المباشــرة ـفـي 2018 ـفـي قيمــة  لؤلــؤ، أحجــار كريمــة، 
ومنتجاتهــا،  مطليــة  عاديــة  معــادن  ثمينــة،  معــادن 
 47,343 بلغــت  حيــث  معدنيــة  ومصوغــات  حـلـي 
مليــون درهــم بنســبة مســاهمة 43.1 %، تلتهــا معــادن 
مليــون   26,020 بلغــت  بقيمــة  ومنتجاتهــا  أساســية 
غذائيــة  مــواد  ثــم   ،% 23.7 مســاهمة  بنســبة  درهــم 
محضــرة بقيمــة بلغــت 6,378 مليــون درهــم بنســبة 

.%  5.8 مســاهمة 

أعلى قيم للسلع المعاد تصديرها في التجارة الخارجية المباشرة )القيمة بالمليون(

ـفـي  تصديرهــا  المعــاد  للســلع  القيــم  أعـلـى  •  جــاءت 
التجــارة الخارجيــة المباشــرة فــي 2018 فــي قيمــة لؤلــؤ، 
أحجــار كريمــة، معــادن ثمينــة، معــادن عاديــة مطليــة 
بلغــت  حيــث  معدنيــة  ومصوغــات  حـلـي  ومنتجاتهــا، 
76,813 مليون درهم بنسبة مساهمة 43.5 %، تلتها 
ماكينــات وآالت وأجهــزة، معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا 
بقيمــة بلغــت 33,845 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة 
بلغــت  بقيمــة  نقــل  ووســائل  معــدات  ثــم   ،% 19.1

33,774 مليون درهم بنسبة مساهمة 19.1 %. 
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تجارة المناطق الحرة 
•  بلغــت قيمــة الــواردات 290,768 مليــون درهــم ـفـي 2018، 

حيث شكلت 54.7 % من تجارة المناطق الحرة.  
 

•  بلغــت قيمــة الصــادرات 15,438 مليــون درهــم ـفـي 2018، 
الحــرة. المناطــق  تجــارة  مــن   % 2.9 شــكلت  حيــث 

ـفـي  درهــم  مليــون  التصديــر 225,572  إعــادة  قيمــة  •  بلغــت 
الحــرة. المناطــق  تجــارة  مــن   % 42.4 شــكلت  حيــث   ،2018

أعلى قيم للواردات السلعية في تجارة المناطق الحرة )القيمة بالمليون(

•  جــاءت أعلــى القيــم لــواردات تجــارة المناطــق الحــرة فــي  2018 
وأجزاؤهــا  كهربائيــة  معــدات  وأجهــزة،  وآالت  ماكينــات  ـفـي 
مســاهمة   بنســبة  درهــم  مليــون   120,921 بلغــت  بقيمــة 
41.6 %، ثــم منتجــات معدنيــة حيــث بلغــت 43,709 مليــون 
درهــم بنســبة مســاهمة  15.0 %،  تلتهــا لؤلــؤ، أحجــار كريمــة، 
حـلـي  ومنتجاتهــا،  مطليــة  عاديــة  معــادن  ثمينــة،  معــادن 
ومصوغــات معدنيــة بقيمــة 30,489 مليــون درهــم بنســبة 

.% 10.5 مســاهمة 

أعلى قيم للصادرات السلعية في تجارة المناطق الحرة )القيمة بالمليون(

•  جــاءت أعلــى القيــم للســلع الصــادرة فــي تجــارة المناطــق الحــرة 
ـفـي 2018 ـفـي مــواد غذائيــة محضــرة بقيمــة بلغــت 4,736 
مليــون درهــم بنســبة مســاهمة 30.7 %، ثــم ماكينــات وآالت 
بلغــت 4,207  وأجزاؤهــا حيــث  وأجهــزة، معــدات كهربائيــة 
معــادن  تلتهــا   ،% 27.3 مســاهمة  بنســبة  درهــم  مليــون 
درهــم  مليــون   2,106 بلغــت  بقيمــة  ومنتجاتهــا  أساســية 

.% 13.6 مســاهمة  بنســبة 

أعلى قيم للسلع المعاد تصديرها في تجارة المناطق الحرة )القيمة بالمليون(

تجــارة  ـفـي  تصديرهــا  المعــاد  للســلع  القيــم  أعـلـى  •  جــاءت 
وأجهــزة،  وآالت  ماكينــات  ـفـي   2018 ـفـي  الحــرة  المناطــق 
معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة بلغــت 122,679 مليــون 
درهــم بنســبة مســاهمة 54.4 %، ثــم لؤلــؤ، أحجــار كريمــة، 
حـلـي  ومنتجاتهــا،  مطليــة  عاديــة  معــادن  ثمينــة،  معــادن 
بلغــت 27,994 مليــون درهــم  ومصوغــات معدنيــة حيــث 
نقــل  ووســائل  معــدات  تلتهــا   ،% 12.4 مســاهمة  بنســبة 
.% 7.9 مســاهمة   بنســبة  درهــم  مليــون   17,727 بلغــت  بقيمــة 
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تجارة المستودعات الجمركية
•  بلغــت قيمــة الــواردات 8,619 مليــون درهــم ـفـي 2018، 
المســتودعات  تجــارة  مــن   %  82.9 شــكلت  حيــث 

. كيــة لجمر ا
•  بلغــت قيمــة الصــادرات 1,783 مليــون درهــم فــي 2018، 
المســتودعات  تجــارة  مــن   %  17.1 شــكلت  حيــث 

الجمركية. 

أعلى قيم للواردات السلعية في تجارة المستودعات الجمركية )القيمة بالمليون(

المســتودعات  تجــارة  لــواردات  القيــم  أعـلـى  •  جــاءت 
الجمركيــة ـفـي  2018 ـفـي معــدات ووســائل نقــل بقيمــة 
بلغــت 6,750 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  78.3 %، 
ثــم  ماكينــات وآالت وأجهــزة، معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا 
مســاهمة   بنســبة  درهــم  مليــون   1,359 بلغــت  بقيمــة 
أجهــزة  وأجهــزة علميــة ومهنيــة،  أدوات  تلتهــا    ،% 15.8
أجهــزة  يــة،  بصر وأدوات  ســاعات  دقيقــة،  إلكترونيــة 
ســمعية ومرئيــة، معــدات االتصــال وأجزائهــا بقيمــة 137 

.% 1.6 مســاهمة  بنســبة  درهــم  مليــون 

أعلى قيم للصادرات السلعية في تجارة المستودعات الجمركية )القيمة بالمليون(

تجــارة  ـفـي  الصــادرة  للســلع  القيــم  أعـلـى  •  جــاءت 
ـفـي ماكينــات وآالت  ـفـي 2018  الجمركيــة  المســتودعات 
وأجهــزة، معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة بلغــت 873 
مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  49.0 %، ثــم  معــدات 
ووســائل نقــل بقيمــة بلغــت 574 مليــون درهــم بنســبة 
مســاهمة  32.2 %، تلتهــا  مــواد غذائيــة محضــرة بقيمــة 

.% 5.5 مســاهمة  بنســبة  درهــم  مليــون   97
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