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 عامة لمحة

تمثل إحصاءات التجارة الخارجية جانباٌ مهماٌ من جوانب اإلحصاءات االقتصادية ومحوراٌ أساسياٌ من محاور خدمة التنمية 

بمؤشرات مهمة تبين مستوى التطور االقتصادي واالنفتاح على األسواق العالمية  مستخدمي البياناتحيث يتم تزويد 

طيط لالقتصاد بشكل سليم والعمل على توفير معلومات صحيحة والتي تسهم في بناء السياسات التجارية والتخ

 ودقيقة تسهم في خدمة صانعي السياسات ومتخذي القرار والباحثين وجمهور المستخدمين.

 

 ألهميةا

وألهمية  .تكتسب إحصاءات التجارة الخارجية أهميتها من الدور الحيوي الذي تلعبه في الحياة االقتصادية واالجتماعية

في  اإلحصاءات ةشعببرزت الكثير من المؤسسات والهيئات الدولية المختصة مثل: منظمة التجارة العالمية و ،الموضوع

حصائي في هذا المجال الحيوي، والخروج بمجموعة من التصانيف األمم المتحدة لتهيئة البيئة المناسبة للعمل اإل

ستخدامها بطريقة توفر المعلومة الصحيحة والدقيقة التي وا، والتعاريف والمصطلحات الخاصة بإحصاءات التجارة الدولية

 تخدم صانعي السياسات ومتخذي القرار والباحثين وجمهور المستخدمين.

 

 األهداف

 التجارة الخارجية إلى تحقيق األهداف التالية: إحصاءات يهدف قسم 

توفير قاعدة بيانات شاملة إلحصاءات التجارة الخارجية شهرية وربعية وسنوية حسب الصنف، البلد، القيمة  .1

والكمية، وتوفر لواضعي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين والمخططين وجمهور المستخدمين 

 ن.الخاصة بالتجارة الخارجية بكل دقة وموضوعية وبالشكل والوقت المناسبي اتالمعلوم

إنتاج تقارير تحليلية شهرية وجداول سنوية إلحصاءات التجارة الخارجية في أبوظبي وتقدم للمستخدمين  .2

 لتحقيق الهدف الذي أعدت من أجله.

التعاريف، وتطبيق أحدث التوصيات الدولية في مجال إحصاءات التجارة الخارجية فيما يتعلق بالمفاهيم،  .3

 محاكاة أفضل التجارب في هذا المجال.مع ة الطرق واألساليب اإلحصائية المختلفو

 

 المفاهيم والتعاريف المستخدمة

هي السلع المنتجة محلياً بالكامل أو التي تسهم الموارد المحلية في إنتاجها )باستثناء : الصادرات غير النفطية

باتجاه العالم الخارجي لتشكل النفط الخام من هذه السلع( وتخرج من المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة أبوظبي 

 خصماً من رصيدها السلعي.

هي السلع التي تدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة أبوظبي واردًة من مختلف أرجاء العالم، ما : الواردات

اإلدخال عدا اإلمارات األخرى في الدولة، سواء دخلت هذه السلع مباشرة أو ُسحبت من مخازن اإليداع الجمركي أو 

 المؤقت أو المناطق الحرة داخل الدولة، وُخلَِّّصت جمركياً لتصبح جزءاً من الرصيد السلعّي إلمارة أبوظبي.

تمثل السلع التي يتم استيرادها من الخارج وتدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية وتصبح جزءاً من : المعاد تصديره

 ي دون أي تعديل عليها إلى خارج الدولة.   الرصيد السلعي لإلمارة ثم يعاد تصديرها كما ه

 والجهات الشركاتاألفراد، وتقيد فيه  إدارة أبوظبي للجماركهو دفتر رسمي يوجد في : سجل الُمصّدر والمورد

 تُصدر أو تستورد السلع عبر منافذ إمارة أبوظبي.التي 

 البضاعة. بتصدير يقوم الذي االعتباري أو الطبيعي الشخص: الُمصّدر

 البضاعة. باستيراد يقوم الذي االعتباري أو الطبيعي الشخص: المورد
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تشمل األشخاص الطبيعيين المقيمين في إمارة أبوظبي )مواطنين وغير مواطنين( والذين يقومون : قطاع األفراد

 باالستيراد والتصدير بصفتهم الشخصية عبر منافذ إمارة أبوظبي. 

لمنشآت المحلية واألجنبية العاملة في إمارة أبوظبي والتي قامت تشمل جميع الشركات وا: قطاع األعمال

 باالستيراد والتصدير عبر منافذ إمارة أبوظبي. 

تشمل جميع الوزارات، الدوائر االتحادية والمحلية والهيئات الدبلوماسية العاملة في إمارة أبوظبي : قطاع الحكومة

 ة أبوظبي. والتي قامت باالستيراد والتصدير عبر منافذ إمار

 

   الوحدات اإلحصائية( –التغطية )الجغرافية 

قليم االقتصادي والذي قد تعني تسجيل جميع السلع التي تدخل اإل التغطية الجغرافية على مستوى اإلمارة:

قليم و الحدود الجمركية وقد ال يتطابق حسب الوضع القائم في البلد المعني، واإلأيتطابق مع الحدود الجغرافية 

يتم تغطية السلع المتاجر بها بوظبي أقليم الذي يطبق فيه بالكامل القانون الجمركي للبلد وفي إمارة الجمركي هو اإل

 والتي تعبر الحدود الجمركية عن طريق المراكز الجمركية التابعة إلمارة أبوظبي فقط دخوالً وخروجاً.

 

 اإلصداردورية 

المصدرين سجل  عن إحصاءاتو، إلحصاءات التجارة الخارجية بشكل شهريحصائية وجداول إتقارير عداد إيتم 

 بوظبي.أسنوية تغطي الصادرات والواردات والمعاد تصديره إلمارة حصائية إ، وجداول بشكل ربعي والموردين

 

  التصانيف المستخدمة

 باستخدامه للتجميع:همها الموصي أحصاءات التجارة الخارجية وإهناك العديد من التصانيف المستخدمة في 

 ( النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزهاHS ) 

 ( التصنيف حسب الفئات االقتصادية الواسعةBEC ) 

 ( التصنيف الموحد للتجارة الدوليةSITC ) 

 

 المصادر األساسية للبيانات

التدفقات التجارية المسّجلة في تعّد اإلدارة العامة للجمارك مصدر البيانات الواردة في التقرير، وتقتصر اإلحصاءات على 

، ربطها بالتصانيف األخرى، جراء بعض عمليات التدقيق عليها ثم جدولتهاإويتم ، المنافذ الجمركية إلمارة أبوظبي

 .تحليلهاو النتائج المتعلقة بجداول السلع والبلدانخراج ستإ

 

 جمع البيانات

  العامة للجمارك.اإلدارة  المستخدمة لدىوالبيانات الجمركية المتوفرة 

 بوظبيألكترونية المستخدمة في اإلحصاءات االلكترونية لمركز اإلحصاء النماذج اإل. 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

5   

 آلية تدقيق البيانات

 -يتم تدقيق ومراجعة البيانات بناء على عمليات التدقيق التي يقوم بها قسم التجارة الخارجية في مركز اإلحصاء

بنتائج التدقيق التي يتم عكسها في البيانات من مصدرها األم ومن ثم عكسها اإلدارة العامة للجمارك  أبوظبي وإبالغ

ا فيما يتعلق أمّ  .بشكل رسمي في التقارير اإلحصائية، ويتم هذا في كل تقارير التجارة الخارجية التي تصدر عن المركز

بناءً على تصنيف الفئات االقتصادية ألغراض التحليل وتجميع البيانات حصائية إتم استحداث جداول  فقد ،البياناتبتحليل 

دخالها إجداول موسعة حسب فصول النظام المنسق ويتم لى إالواسعة والتصنيف الموحد للتجارة الدولية باإلضافة 

نوعية لمضمون النشرة والتقارير ضافة إعلى التقارير الشهرية والجداول السنوية إلحصاءات التجارة الدولية لتشكل 

 بوظبي.أتثري التحليل وتضيف بعداً جديداً لبيانات التجارة الدولية الخاصة في إمارة 

 

 المخرجات )المؤشرات / اإلحصاءات(

باالعتماد على المعايير الدولية فيما يتعلق بمؤشرات التجارة الخارجية، فقد تم بناء العديد من المؤشرات من خالل 

مؤشرات لى إتجميع البيانات على التصانيف المختلفة بحيث تعطى هذه المؤشرات بعداً تحليالً في حالة نسبتها 

 المختلفة. مثل الناتج المحلى اإلجمالي ومكوناتهخري أاقتصادية 

 الصادرات غير النفطية .1

 صادرات السلع الرأسمالية غير النفطية .2

 صادرات السلع االستهالكية النهائية غير النفطية .3

 معدل نمو الصادرات غير النفطية )%( .4

 معدل نمو الصادرات غير النفطية حسب أقسام النظام المنسق )%( .5

 معدل نمو الصادرات غير النفطية حسب الدول )%( .6

 لصادرات غير النفطية حسب وسيلة النقل )كنسبة من الصادرات السلعية غير النفطية(ا .7

 الصادرات غير النفطية حسب القارة .8

 الصادرات غير النفطية حسب دول مجلس التعاون الخليجي .9

 أهم الشركاء التجاريين في الصادرات غير النفطية )كنسبة من الصادرات السلعية غير النفطية( .10

 المواد الخام الزراعية كنسبة من الصادرات السلعية غير النفطيةصادرات  .11

 صادرات المواد الغذائية كنسبة من الصادرات السلعية غير النفطية .12

 صادرات مواد الصناعات التحويلية كنسبة من الصادرات السلعية غير النفطية .13

 صادرات المعادن الخام كنسبة من الصادرات السلعية غير النفطية .14

 صادرات السلع الوسيطة غير النفطية .15

 نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي .16

 الصادرات السلعية غير النفطية حسب التصنيف المعياري للتجارة الخارجية .17

 الصادرات السلعية غير النفطية حسب تصنيف الفئات االقتصادية الواسعة .18

 حسب تصنيف الفئات االقتصادية الواسعة )%( معدل نمو الصادرات السلعية غير النفطية .19

 نسبة ميزان التجارة السلعية من الناتج المحلي اإلجمالي .20

 تغطية إجمالي الصادرات غير النفطية للواردات غير النفطية % .21

 تغطية إجمالي الصادرات غير النفطية للواردات غير النفطية حسب أقسام النظام المنسق )%( .22

 لنفطية الخارجيميزان التجارة غير ا .23

 ميزان التجارة غير النفطية الخارجي حسب النظام المنسق .24

 التجارة الخارجية غير النفطية حسب تصنيف الفئات االقتصادية الواسعة .25
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 التجارة الخارجية غير النفطية حسب التصنيف المعياري للتجارة الخارجية .26

 الواردات غير النفطية .27

 واردات الغاز الطبيعي .28

 الواردات غير النفطية من الناتج المحلي اإلجمالينسبة  .29

 معدل نمو الواردات غير النفطية حسب أقسام النظام المنسق )%( .30

 الواردات غير النفطية حسب دول مجلس التعاون الخليجي .31

 معدل نمو الواردات غير النفطية حسب الدول )%( .32

 الواردات السلعية غير النفطية(الواردات غير النفطية حسب وسيلة النقل )كنسبة من  .33

 الواردات غير النفطية حسب القارة .34

 معدل نمو الواردات غير النفطية )%( .35

 واردات مواد الصناعات التحويلية كنسبة من الواردات السلعية غير النفطية .36

 واردات المعادن الخام كنسبة من الواردات السلعية غير النفطية .37

 كنسبة من الواردات السلعية غير النفطيةواردات المواد الغذائية  .38

 واردات السلع االستهالكية النهائية غير النفطية .39

 واردات السلع الرأسمالية غير النفطية .40

 واردات السلع الوسيطة غير النفطية .41

 الواردات السلعية غير النفطية حسب التصنيف المعياري للتجارة الخارجية .42

 ب تصنيف الفئات االقتصادية الواسعةالواردات السلعية غير النفطية حس .43

 معدل نمو الواردات السلعية غير النفطية حسب تصنيف الفئات االقتصادية الواسعة )%( .44

 أهم الشركاء التجاريين في الواردات غير النفطية )كنسبة من الواردات السلعية غير النفطية( .45

 معدل نمو المعاد تصديره غير النفطي )%( .46

 غير النفطيالمعاد تصديره  .47

 معدل نمو المعاد تصديره غير النفطي حسب أقسام النظام المنسق )%( .48

 معدل نمو المعاد تصديره غير النفطي حسب الدول )%( .49

 المعاد تصديره غير النفطي حسب وسيلة النقل )كنسبة من المعاد تصديره غير النفطية( .50

 المعاد تصديره غير النفطي حسب القارة .51

 ر النفطي حسب دول مجلس التعاون الخليجيالمعاد تصديره غي .52

 أهم الشركاء التجاريين في المعاد تصديره غير النفطي )كنسبة من المعاد تصديره غير النفطي( .53

 المعاد تصديره من السلع االستهالكية النهائية غير النفطية .54

 المعاد تصديره من السلع الرأسمالية غير النفطية .55

 الوسيطة غير النفطيةالمعاد تصديره من السلع  .56

 المعاد تصديره غير النفطي حسب التصنيف المعياري للتجارة الخارجية .57

 المعاد تصديره غير النفطي حسب تصنيف الفئات االقتصادية الواسعة .58

 معدل نمو المعاد تصديره غير النفطي حسب تصنيف الفئات االقتصادية الواسعة )%( .59

 الصادرات من السلع اإلبداعية .60

 من السلع ذات التقنية العالية الصادرات .61

 الصادرات من سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .62

 المعاد تصديره من السلع اإلبداعية .63

 المعاد تصديره من السلع ذات التقنية العالية .64
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 المعاد تصديره من سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .65

 الواردات من السلع اإلبداعية .66

 لع ذات التقنية العاليةمن الس الواردات .67

 الواردات من سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .68

 

 

 البيانات إصداروقتية 

يوم  75( تقرير عن كل سنة وبعد 12)بإجمالي يتم نشر البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية على شكل تقارير شهرية 

المرجعي  من انتهاء الربعأيام  (105)وبعد  ،عن كل سنة تقارير( 4)إجمالي ربعية بالتقارير ال، المرجعي من انتهاء الشهر

السنوي بعد مرور ستة أشهر على نهاية العام  ئيكتاب اإلحصاالوجداول في ، سجل المصدرين والموردينلتقرير 

 .المرجعي

 

 أسلوب نشر البيانات

 لكتروني للمركز.الموقع اإلمتاحة على في الكتاب اإلحصائي السنوي  جداول إحصائيةو وربعية تقارير شهرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






