
التجارة الخارجية حسب النوع

ـفـي  درهــم  مليــون   190,221 الــواردات  قيمــة  •  بلغــت 
الربع األول 2019، حيث شــكلت 56.1 % من التجارة 

الخارجيــة.

ـفـي  درهــم  مليــون   42,322 الصــادرات  قيمــة  •  بلغــت 
الربع األول 2019، حيث شــكلت 12.5 % من التجارة 

الخارجيــة.

•  بلغــت قيمــة اعــادة التصديــر 106,326 مليــون درهــم 
مــن   % 31.4 شــكلت  حيــث  األول 2019،  الربــع  ـفـي 

الخارجيــة. التجــارة 

التجارة الخارجية حسب المنطقة 

المباشــرة 189,359  الخارجيــة  التجــارة  قيمــة  •  بلغــت 
الربــع األول 2019، حيــث شــكلت  ـفـي  مليــون درهــم 

الخارجيــة.  التجــارة  مــن   % 55.9

•   بلغــت قيمــة تجــارة المناطــق الحــرة 147,226 مليــون 
درهــم فــي الربــع األول 2019، حيــث شــكلت 43.4 % 

مــن التجــارة الخارجيــة.

الجمركيــة 2,285  المســتودعات  تجــارة  •  بلغــت قيمــة 
الربــع األول 2019، حيــث شــكلت  ـفـي  مليــون درهــم 

الخارجيــة. التجــارة  مــن   % 0.7

التجارة الخارجية غير النفطية
الربع األول 2019 -إمارة دبي

بلــغ إجمالــي قيمــة التجــارة الخارجيــة الغيــر نفطيــة إلمــارة دبــي 
339 مليــار درهــم فــي الربــع األول 2019.
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التجارة الخارجية المباشرة 

درهــم  مليــون   114,387 الــواردات  قيمــة  •  بلغــت 
مــن  األول 2019، حيــث شــكلت 60.4 %  الربــع  ـفـي 

المباشــرة. الخارجيــة  التجــارة 

ـفـي  درهــم  مليــون  الصــادرات 32,044  قيمــة  •   بلغــت 
مــن   % 16.9 شــكلت  حيــث   ،2019 األول  الربــع 

المباشــرة. الخارجيــة  التجــارة 

•  بلغــت قيمــة اعــادة التصديــر 42,928 مليــون درهــم 
ـفـي  الربــع األول 2019، حيــث شــكلت 22.7 % مــن 

المباشــرة. الخارجيــة  التجــارة 

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

•  جاءت أعلى القيم لواردات التجارة الخارجية المباشــرة 
فــي   الربــع األول 2019 فــي قيمــة لؤلــؤ، أحجــار كريمــة، 
معــادن ثمينــة، معــادن عاديــة مطليــة ومنتجاتهــا، حلــي 
مليــون   41,888 بلغــت  حيــث  معدنيــة  ومصوغــات 
درهم بنســبة مســاهمة 36.6 %، تلتها ماكينات وآالت 
بلغــت  بقيمــة  وأجزاؤهــا  كهربائيــة  معــدات  وأجهــزة، 
20,736 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة 18.1 %، ثــم 
معــدات ووســائل نقــل بقيمــة بلغــت 8,348 مليــون 

درهــم بنســبة مســاهمة 7.3 %.

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

الخارجيــة  التجــارة  لصــادرات  القيــم  أعـلـى  •  جــاءت 
لؤلــؤ،  قيمــة   ـفـي   2019 األول  الربــع  ـفـي   المباشــرة 
أحجــار كريمــة، معــادن ثمينــة، معــادن عاديــة مطليــة 
بلغــت  حيــث  معدنيــة  ومصوغــات  حـلـي  ومنتجاتهــا، 
14,249 مليــون درهــم  بنســبة مســاهمة  44.5 %، 
بلغــت  بقيمــة  ومنتجاتهــا  أساســية  معــادن  تلتهــا  
7,868 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  24.6 %، ثــم  
منتجــات الصناعــات الكيمياويــة والصناعــات المرتبطــة 
بنســبة  درهــم  مليــون   2,452 بلغــت  بقيمــة  بهــا 

.%  7.7 مســاهمة 

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

•  جــاءت أعـلـى القيــم للســلع المعــاد تصديرهــا ـفـي التجــارة 
الخارجيــة المباشــرة فــي الربــع األول 2019 فــي قيمــة لؤلــؤ، 
مطليــة  عاديــة  معــادن  ثمينــة،  معــادن  كريمــة،  أحجــار 
بلغــت  حيــث  معدنيــة  ومصوغــات  حـلـي  ومنتجاتهــا 
19,119 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  44.5 %، تلتهــا 
وأجزاؤهــا  كهربائيــة  معــدات  وأجهــزة،  وآالت  ماكينــات 
مســاهمة  بنســبة  درهــم  مليــون   7,588 بلغــت  بقيمــة 
17.7 %، ثم معدات ووســائل نقل بقيمة بلغت 6,831 

بنســبة مســاهمة 15.9 %. درهــم  مليــون 
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تجارة المناطق الحرة 
•  بلغــت قيمــة الــواردات 73,962 مليــون درهــم فــي الربــع األول 

2019، حيث شكلت 50.2 % من تجارة المناطق الحرة. 
 

•  بلغــت قيمــة الصــادرات 9,866 مليــون درهــم فــي الربــع األول 
2019، حيــث شــكلت 6.7 % مــن تجــارة المناطــق الحــرة.

•  بلغــت قيمــة إعــادة التصديــر 63,398 مليــون درهــم فــي  الربع 
األول 2019، حيــث شــكلت 43.1 % مــن تجــارة المناطــق 

الحــرة.

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

•  جــاءت أعلــى القيــم لــواردات تجــارة المناطــق الحــرة فــي الربــع 
األول 2019 ـفـي ماكينــات وآالت وأجهــزة، معــدات كهربائيــة 
بنســبة  درهــم  مليــون   31,443 بلغــت  بقيمــة  وأجزاؤهــا 
بلغــت  حيــث  معدنيــة  منتجــات  ثــم   ،% 42.5 مســاهمة 
تلتهــا   ،% 13.9 مســاهمة  بنســبة  درهــم  مليــون   10,277
لؤلــؤ، أحجــار كريمــة، معــادن ثمينــة، معــادن عاديــة مطليــة 
ومنتجاتهــا، حلــي ومصوغــات معدنيــة بقيمــة 8,852 مليــون 

.% 12.0 مســاهمة  بنســبة  درهــم 

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

•  جــاءت أعلــى القيــم للســلع الصــادرة فــي تجــارة المناطــق الحــرة 
فــي  الربــع األول 2019 فــي  منتجــات معدنيــة بقيمــة بلغــت 
6,254 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  63.4 %، ثــم  مــواد 
غذائيــة محضــرة حيــث بلغــت 1,508 مليــون درهــم بنســبة 
مســاهمة  15.3 %،  تلتهــا  ماكينــات وآالت وأجهــزة، معــدات 
كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة بلغــت 786 مليــون درهــم بنســبة 

مســاهمة  8.0 %

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

تجــارة  ـفـي  تصديرهــا  المعــاد  للســلع  القيــم  أعـلـى  •  جــاءت 
المناطــق الحــرة ـفـي الربــع األول 2019 ـفـي ماكينــات وآالت 
وأجهــزة، معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة بلغــت 34,355 
ثــم لؤلــؤ، أحجــار  مليــون درهــم بنســبة مســاهمة 54.2 %، 
ومنتجاتهــا،  عاديــة مطليــة  معــادن  ثمينــة،  معــادن  كريمــة، 
حلــي ومصوغــات معدنيــة حيــث بلغــت 7,436 مليــون درهــم 
بنســبة مســاهمة 11.7 %، تلتهــا منتجــات معدنيــة بقيمــة 

بنســبة مســاهمة 8.0 %. بلغــت 5,092 مليــون درهــم 
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تجارة المستودعات الجمركية
•  بلغت قيمة الواردات 1,872 مليون درهم في الربع األول 
2019، حيــث شــكلت 81.9 % مــن تجــارة المســتودعات 

الجمركية.  
•  بلغــت قيمــة الصــادرات 413 مليــون درهــم في الربع األول 
2019، حيــث شــكلت 18.1 % مــن تجــارة المســتودعات 

الجمركيــة.

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

المســتودعات  تجــارة  لــواردات  القيــم  أعـلـى  •  جــاءت 
ـفـي معــدات ووســائل  الربــع األول 2019  ـفـي  الجمركيــة 
نقــل بقيمــة بلغــت 1,457 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة 
77.8 %، ثــم ماكينــات وآالت وأجهــزة، معــدات كهربائيــة 
بنســبة  درهــم  مليــون   291 بلغــت  بقيمــة  وأجزاؤهــا 
مســاهمة 15.6 %، تلتهــا أدوات وأجهــزة علميــة ومهنيــة، 
أجهــزة إلكترونيــة دقيقــة، ســاعات وأدوات بصريــة، أجهــزة 
ســمعية ومرئيــة، معــدات االتصــال وأجزائهــا بقيمــة 35 

.% 1.9 بنســبة مســاهمة  درهــم  مليــون 

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

•  جاءت أعلى القيم للسلع الصادرة في تجارة المستودعات 
وآالت  ماكينــات  ـفـي   2019 األول  الربــع  ـفـي   الجمركيــة 
وأجهــزة، معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة بلغــت 265 
مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  64.3 %، ثــم  معــدات 
بلغــت 85 مليــون درهــم بنســبة  نقــل بقيمــة  ووســائل 
مســاهمة  20.6 %، تلتهــا  أدوات وأجهــزة علميــة ومهنيــة، 
أجهــزة إلكترونيــة دقيقــة، ســاعات وأدوات بصريــة، أجهــزة 
ســمعية ومرئيــة، معــدات االتصــال وأجزائهــا بقيمــة 26 

مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  6.4 %.
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