
التجارة الخارجية غير النفطية 
حتى الربع الثالث 2016  -إمارة دبي

التجارة اخلارجية املباشرة 

· ــى 	 ــم  حت ــون دره ــواردات 394,771 ملي ــة ال ــت قيم  بلغ
الربــع الثالــث 2016، حيــث شــكلت %64.0 مــن التجــارة 

اخلارجيــة املباشــرة.

·    بلغــت قيمــة الصــادرات 98,716 مليــون درهــم  حتــى 	
مــن   16.0% شــكلت  حيــث   ،2016 الثالــث  الربــع 

التجــارة اخلارجيــة املباشــرة.

· ــم  	 ــون دره ــر 123,249 ملي ــادة التصدي ــة اع ــت قيم  بلغ
ــن  ــكلت %20.0 م ــث ش ــث 2016، حي ــع الثال ــى الرب حت

التجارة اخلارجية املباشرة.   
 

·  جاءت أعلى القيم لواردات التجارة اخلارجية املباشرة حتى 	
أحجار كرمية، معادن  لؤلؤ،  قيمة   2016 في  الثالث  الربع 
ثمينة، معادن عادية مطلية ومنتجاتها، حلي ومصوغات 
بنسبة  درهم   مليون   127,734 بلغت  حيث  معدنية 
مساهمة  %32.4، تلتها  ماكينات وآالت وأجهزة، معدات 
درهم  مليون   81,995 بلغت  بقيمة  وأجزاؤها  كهربائية 
بنسبة مساهمة  %20.8، ثم  معدات ووسائل نقل بقيمة 

بلغت 52,673 مليون درهم بنسبة مساهمة  13.3%.

· املباشرة  	 اخلارجية  التجارة  لصادرات  القيم  أعلى   جاءت 
كرمية،  أحجار  لؤلؤ،  قيمة   في   2016 الثالث  الربع  حتى 
حلي  ومنتجاتها،  مطلية  عادية  معادن  ثمينة،  معادن 
درهم   مليون   53,409 بلغت  حيث  معدنية  ومصوغات 
أساسية  معادن  تلتها    ،54.1% مساهمة   بنسبة 
بنسبة  درهم  مليون   18,856 بلغت  بقيمة  ومنتجاتها 
مساهمة  %19.1، ثم  مواد غذائية محضرة بقيمة بلغت 

5,070 مليون درهم بنسبة مساهمة  5.1%.

· التجارة 	 في  تصديرها  املعاد  للسلع  القيم  أعلى   جاءت 
قيمة   في   2016 الثالث  الربع  حتى  املباشرة  اخلارجية 
مطلية  عادية  معادن  ثمينة،  معادن  كرمية،  أحجار  لؤلؤ، 
ومنتجاتها، حلي ومصوغات معدنية حيث بلغت 46,825 
%38.0، تلتها  ماكينات  مليون درهم  بنسبة مساهمة  
بلغت  بقيمة  وأجزاؤها  كهربائية  معدات  وأجهزة،  وآالت 
26,690 مليون درهم بنسبة مساهمة  %21.7، ثم  معدات 
بنسبة  درهم  مليون   20,439 بلغت  بقيمة  نقل  ووسائل 

مساهمة  16.6%
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جتارة املناطق احلرة

· ــى 	 ــم  حت ــون دره ــواردات 175,672 ملي ــة ال ــت قيم  بلغ
ــارة  ــن جت ــكلت %56.6 م ــث ش ــث 2016، حي ــع الثال الرب

ــرة. ــق احل املناط

· ــى 	 ــم حت ــون دره ــادرات 8,945 ملي ــة الص ــت قيم  بلغ
ــارة  ــن جت ــكلت %2.9 م ــث ش ــث 2016، حي ــع الثال الرب

املناطق احلرة. 

· حتى 	 درهم  مليون   125,630 التصدير  إعادة  قيمة   بلغت 
الربع الثالث 2016، حيث شكلت %40.5 من جتارة املناطق 

احلرة.

·  جــاءت أعلــى القيــم لــواردات جتــارة املناطــق احلــرة   	
وآالت  ماكينــات  فــي   2016 الثالــث  الربــع  حتــى 
ــت  ــة بلغ ــا بقيم ــة وأجزاؤه ــدات كهربائي ــزة، مع وأجه
ــم   ــاهمة  %48.7، ث ــبة مس ــم بنس ــون دره 85,482 ملي
منتجــات معدنيــة حيــث بلغــت 14,986 مليــون درهــم 
بنســبة مســاهمة  %8.5،  تلتهــا منتجــات الصناعــات 
الكيمياويــة والصناعــات املرتبطــة بهــا بقيمــة  11,853 

مليون درهم بنسبة مساهمة  6.7% . 

·  جاءت أعلى القيم للسلع الصادرة في جتارة املناطق احلرة 	
حتى الربع الثالث 2016 في  مواد غذائية محضرة  بقيمة 
ثم    ،34.3% بنسبة مساهمة   درهم  مليون   3,072 بلغت 
ماكينات وآالت وأجهزة، معدات كهربائية وأجزاؤها حيث 
بلغت 1,698 مليون درهم بنسبة مساهمة  %19.0،  تلتها 
مليون   1,056 بلغت  بقيمة  ومنتجاتها  أساسية  معادن 

درهم بنسبة مساهمة  11.8%.

·  جــاءت أعلــى القيــم للســلع املعــاد تصديرهــا فــي جتــارة 	
املناطــق احلــرة حتــى الربــع الثالــث 2016 فــي ماكينــات 
وآالت وأجهــزة، معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة 
بلغــت 70,547 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  56.2%، 
ثــم  لؤلــؤ، أحجــار كرميــة، معــادن ثمينــة، معــادن عاديــة 
مطليــة ومنتجاتهــا، حلــي ومصوغــات معدنيــة حيــث 
ــاهمة  6.8%،   ــبة مس ــم بنس ــون دره ــت 8,519 ملي بلغ
ــات  ــة والصناع ــات الكيمياوي ــات الصناع ــا  منتج تلته
املرتبطــة بهــا بقيمــة بلغــت 8,348 مليــون درهــم 

بنسبة مساهمة  6.6%. 
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جتارة املستودعات اجلمركية

· ــى 	 ــم حت ــون دره ــواردات 23,366 ملي ــة ال ــت قيم  بلغ
ــارة  ــن جت ــكلت  %95.0 م ــث ش ــث 2016، حي ــع الثال الرب

ــة. ــتودعات اجلمركي املس

· ــى 	 ــم حت ــون دره ــادرات 1,223 ملي ــة الص ــت قيم  بلغ
ــارة  ــن جت ــكلت  %5.0 م ــث ش ــث 2016، حي ــع الثال الرب

املســتودعات اجلمركيــة.

· املســتودعات 	 جتــارة  لــواردات  القيــم  أعلــى   جــاءت 
ــات  ــي ماكين ــث 2016 ف ــع الثال ــى الرب ــة حت اجلمركي
وآالت وأجهــزة، معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة 
بلغــت 17,806 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  76.2%، 
ثــم  معــدات ووســائل نقــل بقيمــة بلغــت 4,218 
مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  %18.1، تلتهــا  مــواد 
ــبة  ــم بنس ــون دره ــة 459 ملي ــرة  بقيم ــة محض غذائي

مســاهمة  2.0%.

·  جاءت أعلى القيم للسلع الصادرة في جتارة املستودعات 	
غذائية  مواد  في   2016 الثالث  الربع  حتى  اجلمركية 
محضرة بقيمة بلغت 445 مليون درهم بنسبة مساهمة  
كهربائية  معدات  وأجهزة،  وآالت  ماكينات  ثم   ،36.4%
وأجزاؤها بقيمة بلغت 406 مليون درهم بنسبة مساهمة  
%33.2، تلتها  معدات ووسائل نقل بقيمة 78 مليون درهم 

بنسبة مساهمة  6.4%.
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