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نشاطات المناطق الحرة آخذة بالزيادة 
حجم وتأثير مناطق التجارة الحرة على اقتصاد دبي آخذان بالزيادة.

والواليات والهند (الصين األولى األربع الدول تشــكل
ما  الســعودية) العربية والمملكة األمريكية  المتحدة
الخارجية دبي تجارة إجمالي من بالمئة 32.2 نســبته

السعودية  العربية المملكة الجارة مع التجارة ازدادت
مليار  58.4 إلى لتصل بالمئة 12 تقارب بنســبة  بقوة
إجمالي من بالمئة 4.5 نســبته ما أي إماراتي، درهم

 التجارة

للتجارة الجغرافي  التوزيع
لدبي  الخارجية

المعاد والصادرات الصادرات ارتفعــت
إلى  لتصل بالمئة 7.1 بنســبة تصديرها

درهم. مليار 193.1 

4.9 بنسبة الواردات  ازدادت
280.0 إلى لتصل بالمئــة

درهم  مليار

أنشــطة تؤدي دبي في حرة منطقة 30 حاليا توجد
مختلفة: ومهام

التمويل •
الصحية الرعاية •
العالي التعليم •
اإلعالمي اإلنتاج •

التصميم •
إلخ. واأللماس، الذهب •

النفطية والمواد للحاويات الثالث المحطات ستتوســع
2018 عام بعد رابعة محطة لتضم العامة  والشــحنات

عبر الخارجية بالتجارة يتعلق فيمــا
الحرة  المناطق

1
2018 عام األول من النصف باالزدياد في اســتمرت

2017 عام من األول النصف مع مقارنــة

ارتفعت الحرة المناطق تجارة و االمباشرة التجارة
درهم مليار 645 إلى إماراتي درهم مليــار 640 مــن

لدبي الســلعية الخارجية التجارة إجمالي 2

3
4

الحرة المناطق  تجارة

الواليات الهند الصين
 المتحدة

 السعودية

األولى: األربع التجارية الشــريكة الدول

علي جبل ميناء

 تاسع
حاويات ميناء أكبر

العالم  في
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