
بلــغ إجمالــي قيمــة التجــارة الخارجيــة الغيــر نفطيــة ألمــارة 

دبــي 641 مليــار درهــم فــي النصــف األول 2017

التجارة الخارجية حسب النوع

·  بلغــت قيمــة الــواردات 394,348 مليــون درهــم ـفـي  	

النصــف األول 2017، حيــث شــكلت %61.6 مــن 

التجــارة الخارجيــة .

·   بلغــت قيمــة الصــادرات 67,677 مليــون درهــم فــي  	

النصــف األول 2017، حيــث شــكلت %10.6 مــن 

التجــارة الخارجيــة .

· مليــون 	  178,508 التصديــر  اعــادة  قيمــة   بلغــت 

شــكلت  حيــث   ،2017 األول  النصــف  ـفـي   درهــم 

%27.9 من التجارة الخارجية .  

التجارة الخارجية حسب المنطقة 

·  بلغــت قيمــة التجــارة الخارجيــة المباشــرة 408,659 	

حيــث   ،2017 األول  النصــف  ـفـي   درهــم  مليــون 

الخارجيــة  التجــارة  مــن  شــكلت 63.8% 

· 	 213,832 الحــرة  المناطــق  تجــارة  قيمــة   بلغــت 

حيــث   ،2017 األول  النصــف  ـفـي   درهــم  مليــون 

الخارجيــة التجــارة  مــن   33.4% شــكلت 

·  بلغت قيمة تجارة المستودعات الجمركية 18,041 	

حيــث   ،2017 األول  النصــف  ـفـي   درهــم  مليــون 

شكلت %2.8 من التجارة الخارجية 

التجارة الخارجية غير النفطية 
النصف األول 2017 -إمارة دبي
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التجارة الخارجية المباشرة 

·  بلغــت قيمــة الــواردات 255,777 مليــون درهــم ـفـي  	
النصــف األول 2017، حيــث شــكلت %62.6 مــن 

التجــارة الخارجيــة المباشــرة.

·  بلغــت قيمــة الصــادرات 60,146 مليــون درهــم ـفـي  	
النصــف األول 2017، حيــث شــكلت %14.7 مــن 

التجــارة الخارجيــة المباشــرة.

·  بلغــت قيمــة اعــادة التصديــر 92,736 مليــون درهــم 	
ـفـي  النصــف األول 2017، حيــث شــكلت 22.7% 

مــن التجــارة الخارجيــة المباشــرة.

· الخارجيــة 	 التجــارة  لــواردات  القيــم  أعـلـى   جــاءت 
المباشــرة فــي   النصــف األول 2017 فــي قيمــة  لؤلــؤ، 
أحجــار كريمــة، معــادن ثمينــة، معــادن عاديــة مطليــة 
ومنتجاتهــا، حلــي ومصوغــات معدنيــة حيــث بلغــت 
87,702 مليــون درهــم  بنســبة مســاهمة  34.3%، 
تلتهــا  ماكينــات وآالت وأجهــزة، معــدات كهربائيــة 
درهــم  مليــون   51,943 بلغــت  بقيمــة  وأجزاؤهــا 
بنســبة مســاهمة  %20.3، ثــم  معــدات ووســائل 
نقــل بقيمــة بلغــت 27,480 مليــون درهــم بنســبة 

. مســاهمة  10.7% 

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

· الخارجيــة 	 التجــارة  لصــادرات  القيــم  أعـلـى   جــاءت 
المباشــرة فــي  النصــف األول 2017 فــي قيمــة  لؤلــؤ، 
أحجــار كريمــة، معــادن ثمينــة، معــادن عاديــة مطليــة 
ومنتجاتهــا، حلــي ومصوغــات معدنيــة حيــث بلغــت 
31,965 مليــون درهــم  بنســبة مســاهمة  53.1%، 
بلغــت  بقيمــة  أساســية ومنتجاتهــا  تلتهــا  معــادن 
10,693 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  17.8%، 
 4,346 بلغــت  بقيمــة  محضــرة  غذائيــة  مــواد  ثــم  

مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  7.2%.

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

· ـفـي 	 تصديرهــا  المعــاد  للســلع  القيــم  أعـلـى   جــاءت 
األول  النصــف  ـفـي   المباشــرة  الخارجيــة  التجــارة 
2017 فــي قيمــة  لؤلــؤ، أحجــار كريمــة، معــادن ثمينــة، 
معــادن عاديــة مطليــة ومنتجاتهــا، حلــي ومصوغــات 
درهــم   مليــون   35,714 بلغــت  حيــث  معدنيــة 
بنســبة مســاهمة  %38.5، تلتهــا  ماكينــات وآالت 
وأجهــزة، معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة بلغــت 
21,113 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  22.8%، 
ثــم  معــدات ووســائل نقــل بقيمــة بلغــت 16,916 

مليون درهم بنسبة مساهمة  18.2%. 

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

·  بلغــت قيمــة الــواردات 121,545 مليــون درهــم ـفـي  	
النصــف األول 2017، حيــث شــكلت %56.8 مــن 

تجارة المناطق الحرة.  

· ـفـي  	 درهــم  مليــون  الصــادرات 6,515  قيمــة   بلغــت 
مــن   3.0% شــكلت  حيــث   ،2017 األول  النصــف 

الحــرة. المناطــق  تجــارة 

·  بلغــت قيمــة إعــادة التصديــر 85,772 مليــون درهــم 	
ـفـي  النصــف األول 2017، حيــث شــكلت 40.1% 

مــن تجــارة المناطــق الحــرة.

 

· المناطــق 	 تجــارة  لــواردات  القيــم  أعـلـى   جــاءت 
الحــرة ـفـي النصــف األول 2017 ـفـي ماكينــات وآالت 
وأجهــزة، معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة بلغــت 
59,053 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  48.6%، 
ثــم  منتجــات معدنيــة حيــث بلغــت 9,695 مليــون 
معــدات  تلتهــا    ،8.0% مســاهمة   بنســبة  درهــم 
ووســائل نقــل بقيمــة  9,195 مليــون درهــم بنســبة 

مساهمة  7.6% . 

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

· تجــارة 	 ـفـي  الصــادرة  للســلع  القيــم  أعـلـى   جــاءت 
المناطــق الحــرة فــي  النصــف األول 2017 فــي  مــواد 
مليــون   2,151 بلغــت  بقيمــة  محضــرة  غذائيــة 
ماكينــات  ثــم    ،33.0% مســاهمة   بنســبة  درهــم 
وآالت وأجهــزة، معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا حيــث 
مســاهمة   بنســبة  درهــم  مليــون   1,587 بلغــت 
ومنتجاتهــا  أساســية  معــادن  تلتهــا     ،24.4%
بقيمــة بلغــت 772 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  

 .11.9%

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

· ـفـي 	 تصديرهــا  المعــاد  للســلع  القيــم  أعـلـى   جــاءت 
 2017 األول  النصــف  ـفـي   الحــرة  المناطــق  تجــارة 
كهربائيــة  معــدات  وأجهــزة،  وآالت  ماكينــات  ـفـي  
درهــم  مليــون   47,010 بلغــت  بقيمــة  وأجزاؤهــا 
بنســبة مســاهمة  %54.8، ثــم  معــدات ووســائل 
بنســبة  درهــم  مليــون   6,197 بلغــت  حيــث  نقــل 
مســاهمة  %7.2،  تلتهــا  منتجــات معدنيــة بقيمــة 
مســاهمة   بنســبة  درهــم  مليــون   6,028 بلغــت 

 .7.0%

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

· الــواردات 17,026 مليــون درهــم ـفـي  	     بلغــت قيمــة 
النصــف األول 2017، حيــث شــكلت  %94.4 مــن 

تجارة المستودعات الجمركية.  

· ـفـي  	 درهــم  مليــون  الصــادرات 1,016  قيمــة   بلغــت 

مــن  األول 2017، حيــث شــكلت  5.6%  النصــف 

الجمركيــة. المســتودعات  تجــارة 

  

·  جــاءت أعـلـى القيــم لــواردات تجــارة المســتودعات 	

ـفـي ماكينــات  األول 2017  النصــف  ـفـي   الجمركيــة 

وآالت وأجهــزة، معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة 

مســاهمة   بنســبة  درهــم  مليــون   12,339 بلغــت 

%72.5، ثــم  معــدات ووســائل نقــل بقيمــة بلغــت 

بنســبة مســاهمة  23.5%،  درهــم  مليــون   3,995

بقيمــة 268 مليــون  مــواد غذائيــة محضــرة  تلتهــا  

بنســبة مســاهمة  1.6%. درهــم 

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

· تجــارة 	 ـفـي  الصــادرة  للســلع  القيــم  أعـلـى   جــاءت 

المســتودعات الجمركيــة ـفـي  النصــف األول 2017 

 559 بلغــت  بقيمــة  نقــل  ووســائل  معــدات  ـفـي 

مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  %55.1، ثــم  مــواد 

غذائيــة محضــرة بقيمــة بلغــت 257 مليــون درهــم 

بنســبة مســاهمة  %25.3، تلتهــا  ماكينــات وآالت 

 83 بقيمــة  وأجزاؤهــا  كهربائيــة  معــدات  وأجهــزة، 

.8.2% مســاهمة   بنســبة  درهــم  مليــون 

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