
التجارة الخارجية حسب النوع 

•	  بلغــت قيمــة الــواردات 592,204 مليــون درهــم حتــى 

مــن   % 61.4 شــكلت  حيــث   ،2017 الثالــث  الربــع 
الخارجيــة. التجــارة 

 •	 بلغــت قيمــة الصــادرات 107,401 مليــون درهــم حتــى 
مــن   % 11.1 شــكلت  حيــث   ،2017 الثالــث  الربــع 

التجارة الخارجية.  

•	  بلغــت قيمــة اعــادة التصديــر 265,588 مليــون درهــم 

حتــى الربــع الثالــث 2017، حيــث شــكلت 27.5 % مــن 
التجــارة الخارجيــة.

التجارة الخارجية حسب المنطقة 

المباشــرة 614,289  الخارجيــة  التجــارة  قيمــة  •  بلغــت 

مليــون درهــم حتــى الربــع الثالــث 2017، حيث شــكلت 
63.6 % مــن التجــارة الخارجيــة.

مليــون   323,254 الحــرة  المناطــق  تجــارة  قيمــة   •	 بلغــت 
درهــم حتــى الربــع الثالــث 2017، حيــث شــكلت 33.5 % 

من التجارة الخارجية . 

•	 بلغــت قيمــة تجــارة المســتودعات الجمركيــة 27,650 

مليــون درهــم حتــى الربــع الثالــث 2017، حيث شــكلت 
2.9 % مــن التجــارة الخارجيــة .

التجارة الخارجية غير النفطية
حتى الربع الثالث 2017 -إمارة دبي

بلــغ إجمالــي قيمــة التجــارة الخارجيــة الغيــر نفطيــة ألمــارة دبــي 965  مليــار درهــم 
حتــى الربــع الثالــث 2017
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التجارة الخارجية المباشرة 

•	 بلغــت قيمــة الــواردات 384,930 مليــون درهــم  حتــى 
مــن   % 62.7 شــكلت  حيــث   ،2017 الثالــث  الربــع 

المباشــرة. الخارجيــة  التجــارة 

	 بلغــت قيمــة الصــادرات 93,419 مليــون درهــم  حتــى  	•
مــن   % 15.2 شــكلت  حيــث   ،2017 الثالــث  الربــع 

التجارة الخارجية المباشرة. 

•	 بلغــت قيمــة اعــادة التصديــر 135,940 مليــون درهــم  
حتــى الربــع الثالــث 2017، حيــث شــكلت 22.1 % مــن 

التجــارة الخارجيــة المباشــرة.

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

•	 جــاءت أعلــى القيــم لــواردات التجــارة الخارجيــة المباشــرة  
حتــى الربــع الثالــث 2017 فــي قيمــة  لؤلــؤ، أحجــار كريمــة، 
معــادن ثمينــة، معــادن عاديــة مطليــة ومنتجاتهــا، حـلـي 
مليــون   133,051 بلغــت  حيــث  معدنيــة  ومصوغــات 
ماكينــات  تلتهــا    ،% 34.6 مســاهمة   بنســبة  درهــم  
وآالت وأجهــزة، معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة بلغــت 
ثــم   78,705 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  20.4 %، 
مليــون  بلغــت 40,757  بقيمــة  نقــل  ووســائل  معــدات 

بنســبة مســاهمة 10.6 %. درهــم 

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

	جــاءت أعلــى القيــم لصــادرات التجــارة الخارجيــة المباشــرة    	•
حتــى الربــع الثالــث 2017 فــي قيمــة  لؤلــؤ، أحجــار كريمــة، 
معــادن ثمينــة، معــادن عاديــة مطليــة ومنتجاتهــا، حـلـي 
مليــون   50,239 بلغــت  حيــث  معدنيــة  ومصوغــات 
درهــم  بنســبة مســاهمة 53.8 %، تلتهــا  معــادن أساســية 
ومنتجاتهــا بقيمــة بلغــت 16,799 مليــون درهــم بنســبة 
ثــم  مــواد غذائيــة محضــرة بقيمــة  مســاهمة  18.0 %، 

بلغــت 6,696 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  7.2 %.

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

التجــارة  ـفـي  تصديرهــا  المعــاد  للســلع  القيــم  أعـلـى  •	 جــاءت 
قيمــة   ـفـي   2017 الثالــث  الربــع  حتــى  المباشــرة  الخارجيــة 
لؤلــؤ، أحجــار كريمــة، معــادن ثمينــة، معــادن عاديــة مطليــة 
ومنتجاتهــا، حلــي ومصوغــات معدنيــة حيــث بلغــت 51,078 
مليــون درهــم  بنســبة مســاهمة  37.6 %، تلتهــا  ماكينــات 
بلغــت  بقيمــة  وأجزاؤهــا  كهربائيــة  معــدات  وأجهــزة،  وآالت 
ثــم    ،% 23.3 مســاهمة   بنســبة  درهــم  مليــون   31,652
معــدات ووســائل نقــل بقيمــة بلغــت 26,101 مليــون درهــم 

بنســبة مســاهمة  19.2 %.
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تجارة المناطق الحرة 
•  بلغــت قيمــة الــواردات 182,063 مليــون درهــم حتــى الربــع 
الثالــث 2017، حيــث شــكلت 56.3 % مــن تجــارة المناطــق 

الحرة. 
	بلغــت	قيمــة	الصــادرات	11,544 مليــون درهــم حتــى الربــع  	•
الثالــث 2017، حيــث شــكلت 3.6 % مــن تجــارة المناطــق 

الحرة.  
	بلغــت	قيمــة	إعــادة	التصديــر	129,647 مليــون درهــم حتــى  	•
تجــارة  مــن   % 40.1 شــكلت  حيــث   ،2017 الثالــث  الربــع 

الحــرة. المناطــق 

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

	جــاءت	أعـلـى	القيــم	لــواردات	تجــارة	المناطــق	الحــرة			حتــى	 	•
ـفـي ماكينــات وآالت وأجهــزة، معــدات  الثالــث 2017  الربــع 
درهــم  مليــون   88,637 بلغــت  بقيمــة  وأجزاؤهــا  كهربائيــة 
منتجــات معدنيــة حيــث  ثــم   بنســبة مســاهمة  48.7 %، 
  ،% 8.0 مســاهمة   بنســبة  درهــم  مليــون   14,562 بلغــت 
تلتهــا معــدات ووســائل نقــل بقيمــة  13,794 مليــون درهــم 

.% 7.6 مســاهمة  بنســبة 

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

	جــاءت أعلــى القيــم للســلع الصــادرة فــي تجــارة المناطــق الحــرة  	•
حتــى الربــع الثالــث 2017 فــي مــواد غذائيــة محضــرة بقيمــة 
بلغــت 3,328 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة  28.8 %، ثــم  
ماكينــات وآالت وأجهــزة، معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا حيــث 
  ،% 20.7 مســاهمة   بنســبة  درهــم  مليــون   2,394 بلغــت 
تلتهــا  معــدات ووســائل نقــل بقيمــة بلغــت 1,771 مليــون 

درهــم بنســبة مســاهمة  15.3 %.

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

تجــارة  ـفـي  تصديرهــا  المعــاد  للســلع  القيــم  أعـلـى  •	 جــاءت 
ماكينــات  ـفـي  الثالــث 2017  الربــع  حتــى  الحــرة   المناطــق 
بلغــت  بقيمــة  وأجزاؤهــا  كهربائيــة  معــدات  وأجهــزة،  وآالت 
ثــم    ،% 55.3 مســاهمة  بنســبة  درهــم  مليــون   71,652
معــدات ووســائل نقــل حيــث بلغــت 9,889 مليــون درهــم 
بنســبة مســاهمة 7.6 %،  تلتهــا  منتجــات معدنيــة بقيمــة 

بلغت 8,977 مليون درهم بنسبة مساهمة 6.9 %. 
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تجارة المستودعات الجمركية

حتــى  درهــم  مليــون   25,211 الــواردات  قيمــة  	بلغــت	 	•

الربــع الثالــث 2017، حيــث شــكلت 91.2 % مــن تجــارة 

المستودعات الجمركية. 

حتــى  درهــم  مليــون   2,439 الصــادرات	 قيمــة	 	بلغــت	 	•

الربــع الثالــث 2017، حيــث شــكلت  8.8 % مــن تجــارة 

الجمركيــة. المســتودعات 

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

•	 جاءت أعلى القيم لواردات تجارة المستودعات الجمركية 
وأجهــزة،  ـفـي ماكينــات وآالت  الثالــث 2017  الربــع  حتــى 
معــدات كهربائيــة وأجزاؤهــا بقيمــة بلغــت 18,543 مليــون 
درهــم بنســبة مســاهمة  73.6 %، ثــم معــدات ووســائل 
نقــل بقيمــة بلغــت 5,659 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة 
22.4 %، تلتهــا مــواد غذائيــة محضــرة بقيمــة 403 مليــون 

درهــم بنســبة مســاهمة 1.6 %.

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

	جاءت	أعلى	القيم	للسلع	الصادرة	في	تجارة	المستودعات	 	•
معــدات  ـفـي  الثالــث 2017  الربــع  حتــى  ـفـي   الجمركيــة 
ووســائل نقــل بقيمــة بلغــت 962 مليــون درهــم بنســبة 
مســاهمة  39.4 %، ثــم  ماكينــات وآالت وأجهــزة، معــدات 
درهــم  مليــون   900 بلغــت  بقيمــة  وأجزاؤهــا  كهربائيــة 
بنســبة مســاهمة  36.9 %، تلتهــا  مــواد غذائيــة محضــرة 

بقيمــة 382 مليــون درهــم بنســبة مســاهمة 15.6 %.
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