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تقديم 
يســر مركــز اإلحصــاء – أبوظبــي أن يقــدم لصانعــي السياســة ومتخــذي القــرار ورجــال األعمــال والباحثيــن وجميــع المعنييــن 
باألرقــام والمؤشــرات اإلحصائيــة، إصــداره الســنوي حــول »حركــة التجــارة الخارجيــة الســلعية غيــر النفطيــة عبــر منافــذ إمــارة 

أبوظبــي”.

يرصــد هــذا اإلصــدار الكثيــر مــن مؤشــرات التجــارة الخارجيــة الســلعية غيــر النفطيــة عبــر منافــذ إمــارة ابوظبــي خــال عــام 
2013، وتطورهــا التاريخــي الــذي شــهد تقدمــً ملحــوظ عبــر الســنوات األخيــرة تحــت ظــل القيــادة الرشــيدة لصاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حاكــم إمــارة أبوظبــي، حفظــه اهلل، والدعــم 
الامحــدود مــن الفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد ابوظبــي، نائــب القائــد االعلــى للقــوات 

المســلحة، ورئيــس المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي.

ــر مــن األهميــة بالنســبة إلمــارة أبوظبــي كونهــا  ــر النفطيــة بقــدر كبي وتحظــى إحصــاءات التجــارة الخارجيــة الســلعية غي
تعكــس الوتيــرة التــي ينمــو بهــا النشــاط التجــاري فــي اإلمــارة والــدور الكبيــر الــذي تلعبــه التجــارة الخارجيــة الســلعية غيــر 

النفطيــة بشــقيها الصــادرات والــواردات فــي رفــد االقتصــاد بمــا يلزمــه للنمــو .

وقــد أدت النهضــة والتطــور االقتصــادي التــي تشــهدهما إمــارة أبوظبــي فــي شــتى المجــاالت االقتصاديــة والثقافيــة إلــى 
إبــراز أهميــة دور البيانــات اإلحصائيــة والمعلومــات بشــتى أشــكالها ومنهــا إحصــاءات التجــارة الخارجيــة الســلعية، فــي 

ــاألدوات الســليمة مــا يســهم فــي اتخــاذ قــرارات صائبــة. خدمــة المجتمــع المحلــي وتزويــد صانعــي القــرار ب

ويتنــاول هــذا التقريــر بمــا يتضمنــه مــن جــداول إحصائيــة وتحليــات نوعيــة اســتخدمت بهــا أحــدث وأهــم التصانيــف 
الســلعية واألنشــطة االقتصاديــة لتحليــل مكونــات التجــارة الخارجيــة الســلعية غيــر النفطيــة، كمــا يبــرز مــدى نمــو وتطــور 

ــام 2013. ــم خــال ع ــارات وأقاليــم ودول العال ــارة أبوظبــي مــع ق ــة إلم ــة والتجاري ــات االقتصادي العاق

وإننــا إذ نضــع بيــن ايــدي حضراتكــم هــذا اإلصــدار، ال يســعنا اال أن نؤكــد دائمــا علــى الــدور المهــم لتعــاون كافــة شــركائنا 
ــات والمعلومــات  ــاج نشــرات إحصائيــة مشــّرفة وذات جــودة عاليــة وغنيــة بالبيان االســتراتيجيين فــي مســاعدتنا علــى إنت

الموثوقــة. 

وفــي هــذا اإلصــدار وغيــره مــن اإلصــدارات المتعلقــة بالتجــارة نشــيد بتعــاون دائــرة الماليــة – اإلدارة العامــة للجمــارك ونثمــن مــا 
تقدمــه مــن دعــم كبيــر وإمــداد متواصــل بالبيانــات واإلحصــاءات حــول التجــارة الســلعية عبــر منافــذ أبوظبــي.

ويحدونــا األمــل فــي أن يســهم هــذا اإلصــدار فــي توفيــر متطلبــات التنميــة االقتصاديــة المســتدامة فــي اإلمــارة علــى كافــة 
المســتويات.

بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي 
المدير العام 
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المقدمة

يقــّدم هــذا التقريــر إحصــاءات عــن قيمــة وكميــة التجــارة الســلعية غيــر النفطيــة بشــقيها الصــادرات والــواردات التــي دخلــت 

أو خرجــت مــن المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة إلمــارة أبوظبــي خــال عــام 2013. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن قيــم وكميــات 

الســلع المرصــودة فــي هــذا التقريــر ال تمثــل كامــل تجــارة أبوظبــي مــع العالــم الخارجــي حيــث يوجــد صــادرات وواردات اخــرى 

تخــص االمــارة تتــم مــن خــال المنافــذ الجمركيــة لباقــي إمــارات الدولــة.

وتعــد دائــرة الماليــة – اإلدارة العامــة للجمــارك مصــدر هــذه البيانــات، ويشــمل نطــاق هــذه اإلحصــاءات التدفقــات التجاريــة 

المســجلة عبــر منافــذ أبوظبــي وتحــت إدارة دائــرة الجمــارك. ويوفــر التقريــر تحليــًا إلجمالــي قيمــة التجــارة الخارجيــة غيــر 

ــواردات والمعــاد  النفطيــة، مســلطا الضــوء علــى األهميــة النســبية لــكل عنصــر مــن عناصــر الصــادرات غيــر النفطيــة وال

ــره.  تصدي

 ويعــرض التقريــر تحليــًا مفصــًا للبيانــات وفقــً للمعاييــر الدوليــة لنشــر إحصــاءات التجــارة الخارجيــة، واعتمــادًا علــى 

التصنيفــات التــي أوصــت بهــا منظمــة التجــارة العالميــة (WTO) واألمــم المتحــدة. وُتعــرض الصــادرات غير النفطيــة والواردات 

والمعــاد تصديــره وفقــً للنظــام المنســق لتصنيــف وتبويــب الســلع، التصنيــف الموحــد للتجــارة الدوليــة (SITC) التنقيــح 

الرابــع، فضــا عــن تصنيــف الفئــات االقتصاديــة الواســعة (BEC). وعــاوة علــى ذلــك، ُتعــرض اإلحصــاءات حســب وســيلة النقــل 

والمناطــق الجغرافيــة والبلــدان.

وُتحســب اإلحصــاءات فــي هــذا اإلصــدار باســتخدام بيانــات إداريــة مــن دائــرة الماليــة – اإلدارة العامــة للجمــارك حيــث يتــم 

تجميــع البيانــات مــن قبــل الجمــارك وفقــً للتصنيــف المنســق لتوصيــف وتبويــب الســلع (HS)، ويمكــن الحصــول علــى هــذه 

اإلحصــاءات مــن قبــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للســادة القــراء الوصــول إلــى إصــدارات المركــز 

. http://www.scad.ae:الخاصــة بإحصــاءات التجــارة الخارجيــة الســلعية مــن خــال الموقــع اإللكترونــي

يقــدم القســم الســادس مــن هــذا التقريــر، والــذي يحمــل عنــوان ”المصطلحــات والماحظــات الفنيــة«، شــرحً للمصطلحــات 

األساســية والمفاهيــم التقنيــة المســتخدمة فــي إحصــاءات التجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة وننصــح الســادة القــراء بالرجــوع 

إلــى هــذا القســم بالتزامــن مــع قــراءة اإلحصــاءات والمعلومــات الــواردة فــي التقريــر.
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النقاط األساسية
· بلغــت القيمــة اإلجماليــة للتجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة خــال عــام 2013 مــا يعــادل 132.7 مليــار درهــم، بانخفــاض 	

ــة مــع عــام 2012. ــار درهــم (-11.0%) مقارن مقــداره 16.4 ملي

· بلغــت قيمــة الصــادرات غيــر النفطيــة خــال عــام 2013 مــا يعــادل 16.0 مليــار درهــم، بارتفــاع مقــداره 0.6 مليــار درهــم 	
(3.8%) مقارنــة مــع عــام 2012. 

· مثلــت مجموعــة ”ســلع مصنوعــة مصنفــة أساســً حســب المــادة” أهــم الصــادرات غيــر النفطيــة حيــث بلغــت قيمتهــا 	
ــد  ــة مــع عــام 2012. وكانــت ســلع ”النحــاس والحدي ــادة مقدارهــا 3.5 مليــار درهــم (68.7%) مقارن 8.6 مليــار درهــم بزي

والصلــب ومصنوعــات مــن هــذه المعــادن” مــن أبــرز الســلع التــي كان لهــا التأثيــر الكبيــر فــي الزيــادة.

· ــا” مـــــن حيــث أهميــة الصــادرات غيــر النفطيــة حيــث بلغــت 	 تلتهــا مجموعــة ”مــواد كيماويــة ومنتجــــات متصلــــة بهــــ
5.2 مليــار درهــم بانخفــاض مقــداره 3.4 مليــار درهــم (-39.5%) مقارنــة مــع عــام 2012. ويعــود هــذا إلــى االنخفــاض فــي 

قيمــة ســلع الباســتيك ومصنوعاتــه وباألخــص (بوليميــرات األثيليــن وبولــي بربيليــن). 

·  بلــغ إجمالــي حجــم الصــادرات غيــر النفطيــة خــال عــام 2013 مــا يعــادل 3.6 مليــون طــن، بزيــادة مقدارهــا 1.2 مليــون 	
طــن (5.1%) مقارنــة مــع عــام 2012.

· جــاءت آســيا فــي المرتبــة األولــى كأكثــر الوجهــات اســتقباال للصــادرات غيــر النفطيــة فــي عــام 2013 بنســبة 90.8 فــي 	
المائــة مــن القيمــة اإلجماليــة، تليهــا أفريقيــا بنســبة 4.1 فــي المائــة مــن اإلجمالــي.

· ــة األولـــى مــن حيــث قيمــة الصــادرات غيــر النفطّيــة بقيمــة 6.7 مليــار 	 ــة فــي المرتبـ ــة السعوديـ ــة العربيـ حلــت المملكـ
درهــم، تلتهــا كّل مــن الصيــن بقيمــة 2.2 مليــار دهــم والهنــد بقيمــة 1.0 مليــار دهــم.

· بلغــت قيمــة واردات إمــارة أبوظبــي خــال عــام 2013 مــا يعــادل 100.3 مليــار درهــم، بانخفــاض مقــداره 18.7 مليــار درهــم 	
(-15.7%) مقارنــة مــع عــام 2012. وجــاءت مجموعــة ”الماكينــات ومعــدات النقــل” كأهــم الــواردات حيــث بلغــت قيمتهــا 

44.6 مليــار درهــم، تليهــا ”ســلع مصنوعــة مصنفــة أساســً حســب المــادة” بقيمــة 24.6 مليــار درهــم.

· بلــغ إجمالــي حجــم الــواردات خــال عــام 2013 مــا يعــادل 21.0 مليــون طــن، بزيــادة مقدارهــا 3.8 مليــون طــن (%22.1) 	
مقارنــة مــع عــام 2012.

· جــاءت آســيا فــي المرتبــة األولــى كأكثــر المناطــق المســتورد منهــا فــي عــام 2013 بنســبة 43.8 فــي المائــة مــن إجمالــي 	
الــواردات، تليهــا أوروبــا 31.2 فــي المائــة وأمريــكا الشــمالية 13.5 فــي المائــة.

· ــار درهــم، تلتهــا 	 ــواردات فبلغــت 12.7 ملي ــى مــن حيــث قيمــة ال ــات المتحــدة األمريكيــة فــي المرتبــة األول ــت الوالي حّل
المملكــة العربيــة الســعودية بقيمــة 11.8 مليــار درهــم، واليابــان بقيمــة 8.3 مليــار درهــم.

· بلغــت قيمــة إعــادة التصديــر 16.4 مليــار درهــم فــي عــام 2013، بزيــادة مقدارهــا 1.7 مليــار درهــم (11.6%) مقارنــة مــع 	
عــام 2012. وجــاءت ”الماكينــات ومعــدات النقــل” فــي المرتبــة األولــى كأكثــر المجموعــات المعــاد تصديرهــا حيــث بلغــت 

11.3 مليــار درهــم، ثــم ”مصنوعــات متنوعــة” بقيمــة 3.2 مليــار درهــم.

· بلــغ إجمالــي حجــم إعــادة التصديــر 0.7 مليــون طــن خــال عــام 2013، بزيــادة مقدارهــا 0.3 مليــون طــن (89.0%) مقارنــة 	
مــع عــام 2012.

· جــاءت آســيا فــي المرتبــة األولــى كأكثــر المناطــق المعــاد التصديــر اليهــا فــي عــام 2013 بنســبة (86.0% مــن القيمــة 	
اإلجماليــة)، يليهــا أوروبــا (%)، ثــم أفريقيــا (%2.1).

· تصــّدرت مملكــة البحريــن المرتبــة األولــى مــن حيــث قيمــة المعــاد تصديــره فبلغــت 3.4 مليــار درهــم، تلتهــا المملكــة 	
العربيــة الســعودية بقيمــة 3.3 مليــار درهــم، وقطــر بقيمــة 2.5 مليــار درهــم.
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القسم 1: إجمالي التجارة الخارجية السلعية غير النفطية 

يعبــر إجمالــي قيمــة هــذه التجــارة عــن مجمــوع قيمــة الصــادرات غيــر النفطيــة والمعــاد تصديــره مضافــً إليهــا الــواردات، حيــث بلغــت 
قيمتهــا 132.7 مليــار درهــم خــال عــام 2013، بانخفــاض مقــداره 16.4 مليــار درهــم (-11.0%) عــن عــام 2012. وخــال هــذه الفتــرة بلــغ 
االنخفــاض فــي الــواردات 18.7 مليــار درهــم (-15.7%)، وقابلــه ارتفــاع جزئــي فــي الصــادرات غيــر النفطيــة بمقــدار 0.6 مليــار درهــم (%3.8)، 

وفــي المعــاد تصديــره 1.7 مليــار درهــم (%11.6).

ــة  ــى 75.6 فــي المائ ــة فــي عــام 2012 إل ــواردات فــي التجــارة الخارجيــة الســلعية مــن 79.8 فــي المائ وقــد انخفضــت نســبة مســاهمة ال
خــال عــام 2013، بالمقابــل ارتفعــت حصــة مجمــوع الصــادرات غيــر النفطيــة مــن 20.2 فــي المائــة خــال عــام 2012 إلــى 24.5 فــي المائــة 

خــال عــام 2013.

جدول 1: التجارة الخارجية السلعية غير النفطية إلمارة أبوظبي
القيمة بالمليون درهم

التغير )%(20122013   

-118,971.7100,255.215.7الواردات

15,411.615,996.13.8الصادرات غير النفطية

14,745.016,448.611.6إعادة تصدير

30,156.632,444.77.6مجموع الصادرات غير النفطية

-149,128.3132,699.911.0المجموع 

-23.6-67,810.5-88,815.1*مجموع التجارة الخارجية السلعية غير النفطية

المصدر: دائرة المالية – إدارة الجمارك
* يعبر ميزان التجارة غير النفطية عن الفرق بين القيمة اإلجمالية للصادرات غير النفطية والواردات

الشكل 1: إجمالي التجارة الخارجية السلعية غير النفطية

المصدر: دائرة المالية – إدارة الجمارك
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ــات التجــارة الخارجيــة الســلعية غيــر النفطيــة خــال األعــوام  ــع النســبي حســب مكون جــدول 2: التوزي
2013  –  2000

)%(

الصادرات غير الوارداتالعام
إجمالي الصادرات إعادة التصديرالنفطية

غير النفطية

200091.43.94.78.6

200192.24.03.87.8

200291.53.94.78.5

200388.36.15.611.7

200486.97.06.113.1

200584.67.77.815.4

200684.18.47.515.9

200784.77.87.515.3

200887.86.16.112.2

200983.88.57.816.2

201079.310.610.120.7

201183.58.28.316.5

201279.810.39.920.2

201375.612.112.424.4

المصدر: دائرة المالية – إدارة الجمارك
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القسم 2: مؤشر تغطية إجمالي الصادرات غير النفطية للواردات

يعبــر مؤشــر التغطيــة عــن مــدى قــدرة اجمالــي الصــادرات غيــر النفطيــة علــى تغطيــة الــواردات. ارتفــع المؤشــر مــن 25.3 فــي المائــة خــال 
عــام 2012 إلــى 32.4 فــي المائــة خــال عــام 2013.

جدول 3: تغطية إجمالي الصادرات غير النفطية للواردات خال األعوام 2000 -2013
القيمة بالمليار درهم 

نسبة تغطية إجمالي الصادرات غير إجمالي الصادرات غير النفطيةالوارداتالعام
النفطية للواردات %

200020.41.99.4

200121.01.88.4

200222.22.19.3

200326.73.513.2

200433.15.015.0

200535.26.418.2

200645.78.719.0

200763.311.418.0

200890.312.513.8

200993.918.219.4

201086.622.626.1

2011116.423.019.8

2012119.030.225.3

2013100.332.432.4

المصدر: دائرة المالية – إدارة الجمارك



10 حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي

القسم 3: الصادرات غير النفطية
)SITC4( 1.3 الصادرات غير النفطية حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية

بلغــت قيمــة الصــادرات غيــر النفطيــة خــال عــام 2013 مــا يعــادل 16.0 مليــار درهــم بارتفــاع مقــداره 0.6 مليــار درهــم (3.8%) مقارنــة بعــام 
 .2012

ــزيادة مقدارهــا  حققــت مجموعــة »ســلع مصنوعــة ومصنفــه أساســً حســب المــادة« أعلــى نســبة نمــو فــي الصــادرات غيــر النفــــطية بــ
3.5 مليــار درهــم (68.7%) مقارنــة مــع عــام 2012، ويرجــع ذلــك إلــى الزيــادة الكبيــرة فــي ســلع ذات صلــة بـــ مصنوعــات الحديــد والصلــب 

وباقــي المعــادن. 

وانخفضـــت قيمـــة مجموعــــة »مـــواد كيماويـــة ومنتجات متصـــلة بها« ثاني أكبر فئـــة فـي الصـادرات غير النفطية بمقدار 3.4 مليار درهم 
(-39.5%) مقارنــة مــع عــام 2012. ويرجــع ذلــك الــى االنخفــاض فــي قيمــة مــواد الباســتيك وبخاصة »البولــي إيثليــن« و«البروبيلين«.

وحلــت مجموعــة »الماكينــات ومعــدات النقــل« فــي المرتبــة الثالثــة محققــة ارتفاعــا مقــداره 0.5 مليــار درهــم (62.8%) فــي عــام 2013 
ــة بعــام 2012.   مقارن

)SITC4( جدول 4: الصادرات غير النفطية حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية
القيمة بالمليون درهم

SITC4الوصف 
20122013

التغير )%(
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

-281.71.8262.31.66.9أغذية وحيوانات حية0

88.00.6104.90.719.2المشروبات والتبغ1

مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء 2
122.70.8126.20.82.9الوقود

وقود معدني ومزلقات معدنية (عدا 3
26.10.228.90.210.5النفط والغاز)

168.41.1183.01.18.7زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية4

-8,617.355.95,216.432.639.5مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها5

سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب 6
5,089.633.08,585.353.768.7المادة

765.65.01,246.67.862.8الماكينات ومعدات النقل 7

-250.51.6234.21.56.5مصنوعات متنوعة 8

سلع ومعامات غير المصنفة في 9
1.70.08.40.1400.8مكان آخر 

15,411.6100.015,996.1100.03.8المجموع

المصدر: مركز اإلحصاء -أبوظبي
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2.3 الصادرات غير النفطية حسب أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع

بنــاًء علــى تحليــل المنتجــات الرئيســية الســلعية التــي تــم تصديرهــا عبــر موانــئ إمــارة أبوظبــي أظهــرت النتائــج أهميــة ســلع اللدائــن 
ومصنوعاتهــا (31.2% مــن قيمـــة إجمالــي الصــادرات غيــر النفطيــة فــي عــام 2013)، والنحــاس ومصنوعاتــه (25.2% مــن اإلجمالــي) 

ــد الصلــب (16.7% مــن اإلجمالــي). والحدي

جدول 5: الصادرات غير النفطية حسب أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع
القيمة بالمليون درهم

 الوصف الفصل
20122013

التغير )%(
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

-8,415.154.64,994.831.240.6 لدائن ومصنوعاتها39

1,968.112.84,031.125.2104.8نحاس ومصنوعاته74

2,065.513.42,665.016.729.0حديد; صلب (فوالذ)72

288.71.9856.65.4196.7 صناعات من الحديد او الصلب (فوالذ)73

245.51.6556.83.5126.7اجهزة وادوات الية واجزاؤها، مفاعات نووية84

231.51.5351.62.251.9سفن وقوارب ومنصات عائمة89

229.81.5311.81.935.7 الومنيوم ومصنوعاته76

204.21.3219.61.47.5ورق; ورق مقوى; مصنوعات من السيليولوز48

أجهزة كهربائية، تسجيل واذاعة الصوت، 85
-219.81.4190.81.213.2واجزاء هذه األجهزة

شحوم وزيوت حيوانية ونباتية ومنتجاتها، 15
168.71.1183.01.18.5دهون، شموع

1,374.78.91,634.810.218.9باقي السلع

15,411.6100.015,996.1100.03.8المجموع

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي



12 حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي

)BEC( 3.3 الصادرات غير النفطية حسب تصنيف الفئات االقتصادية الواسعة

ــر النفطيــة حســب تصنيــف  ــر مــن الصــادرات غي ــر المصنفــة فــي مــكان آخــر)« الحصــة األكب ــة (غي ــوازم الصناعي شــكلت مجموعــة »الل
الفئــات االقتصاديــة الواســعة (BEC) خــال عــام 2013، حيــث بلغــت 13.6 مليــار درهــم (84.7% مــن القيمــة اإلجماليــة) محققــة بذلــك 

انخفــاض مقــداره 0.1 مليــار درهــم (-0.9%) مقارنــة بعــام 2012.

ــار درهــم  ــة خــال عــام 2013 حيــث بلغــت قيمتهــا 1.1 ملي ــة الثاني ــة (عــدا معــدات النقــل)« فــي المرتب وجــاءت مجموعــة »ســلع انتاجي
محققــة بذلــك ارتفــاع مقــداره 0.5 مليــار درهــم (84.1%) مقارنــة بعــام 2012. 

)BEC( جدول 6: الصادرات غير النفطية حسب الفئات االقتصادية الواسعة
القيمة بالمليون درهم

BECالوصف
20122013

التغير )%(
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

525.63.4526.13.30.1األغذية والمشروبات1

63.00.473.40.516.4أولية لألغراض الصناعية اساسا 111

-58.20.450.60.313.1أولية لاستهاك المنزلي اساسا112
168.91.1190.41.212.7مجهزة لألغراض الصناعية اساسا121

-235.51.5211.71.310.1مجهزة لاستهاك المنزلي اساسا122
-13,668.988.713,547.684.70.9اللوازم الصناعية )غ.م.م(2

-140.40.9112.30.720.0أولية21
-13,528.587.813,435.384.00.7 مجهزة22
29.00.229.20.20.5 الوقود وزيوت التشحيم3

-3.70.00.90.076.0أولية31
25.40.228.30.211.5مجهزة322

سلع إنتاجية )عدا معدات النقل(، 4
605.23.91,114.47.084.1واجزائها وملحقاتها

342.32.2792.75.0131.6سلع انتاجية (عدا معدات النقل)41

262.81.7321.62.022.4أجزاء وملحقات السلع الرأسمالية42

220.91.4349.02.258.0معدات النقل واجزائها وإضافاتها5

-0.50.00.10.073.9سيارات ركاب51
37.80.2118.90.7214.3االجزاء والملحقات53

-34.80.229.90.214.0معدات نقل صناعية521
147.81.0200.01.335.3معدات نقل غير صناعية522

361.62.3429.82.718.9سلع استهاكية )غ.م.م.(6

73.50.592.30.625.6سلع معمرة61

76.00.583.00.59.1سلع شبه معمرة62

212.01.4254.51.620.0سلع غير معمرة63

-0.40.00.10.080.1سلع غير محددة )غ.م.م(  7

-0.40.00.10.080.1سلع غير محددة (غ.م.م)  7

15,411.6100.015,996.1100.03.8المجموع 

المصدر: مركز اإلحصاء-أبوظبي
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)BEC( الشكل 2: الصادرات غير النفطية حسب الفئات االقتصادية الواسعة

المصدر: مركز اإلحصاء -أبوظبي

4.3 كمية الصادرات غير النفطية موزعة حسب وسائل النقل

بلــغ إجمالــي كميــة الصــادرات غيــر النفطيــة خــال عــام 2013 مــا يعــادل 3.6 مليــون طــن، بزيــادة مقدارهــا 0.2 مليــون طــن (5.1%) مقارنــة 
بعــام 2012. فكانــت الزيــادة الملحوظــة فــي كميــة الصــادرات غيــر النفطيــة عــن طريــق البــر والتــي ارتفعــت بمقــدار 0.5 مليــون درهــم 
(36.2%) مقارنــة بعــام 2012. أمــا كميــة الصــادرات غيــر النفطيــة عــن طريــق البحــر فقــد انخفضــت بنســبة 16.2% بينمــا ارتفعــت كميــة 

الصــادرات عــن طريــق الجــو بنســبة (13.5%) خــال الفتــرة نفســها.

جدول 7: كمية الصادرات غير النفطية موزعه حسب وسائل النقل
الكمية بالطن

وسيلة النقل
20122013

التغير )%(
المساهمة )%(الكميةالمساهمة )%(الكمية

1,405,539.240.51,913,878.552.536.2 بري

-2,053,232.659.21,720,287.247.216.2 بحري

8,343.70.29,467.80.313.5 جوي

3,467,115.5100.03,643,633.5100.05.1المجموع

المصدر: دائرة المالية – إدارة الجمارك
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5.3 التوزيع الجغرافي للصادرات غير النفطية

1.5.3 الصادرات غير النفطية حسب القارة

ــع الجغرافــي للصــادرات غيــر النفطيــة (90.8%) خــال عــام 2013 حيــث ارتفعــت القيمــة  ــى آســيا فــي صــدارة التوزي جــاءت الصــادرات إل
اإلجماليــة للصــادرات غيــر النفطيــة إلــى البلــدان اآلســيوية فــي عــام 2013 إلــى 14.5 مليــار درهــم بزيــادة مقدارهــا 0.2 مليــار درهــم 
(1.6%) مقارنــة بعــام 2012. وحلــت فــي المرتبــة الثانيــة أفريقيــا حيــث انخفضــت قيمــة الصــادرات غيــر النفطيــة بمقــدار 0.6 مليــار درهــم 

ــة بعــام 2012. ــار درهــم (-21.8%) مقارن بانخفــاض مقــداره 0.2 ملي

جدول 8: الصادرات غير النفطية حسب القارة
القيمة بالمليون درهم

القارة
             2012             2013             

التغير )%(
المساهمة )%(القيمةالمساهمة )%(القيمة

14,296.592.814,524.390.81.6آسيا

-829.15.4647.94.121.8أفريقيا

125.80.8414.62.6229.6أوروبا

99.90.6232.31.5132.6أمريكا الشمالية

24.10.2166.71.0592.6أمريكا الجنوبية

-9.50.15.80.038.6استراليا

-26.90.24.30.083.8باقي القارات

15,411.6100.015,996.1100.03.8المجموع

المصدر: مركز اإلحصاء -أبوظبي
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2.5.3  الصادرات غير النفطية حسب بلد المقصد

احتلـــت المملكـــة العربيـــة الســعودية المركــز األول مــن حيــث قيمــة الصــادرات فــي عــام 2013، حيــث بلغت قيمــة الصادرات غيــر النفطية 
إليهــا 6.7 مليــار درهــم بزيادهــا مقدارهــا 2.8 مليــار درهــم (72.1%) مقارنــة بعــام 2012. وكانــت مــن أهــم الســلع المصــدرة إليهــا »نحــاس 
ومصنوعاتــه« و«حديــد; صلــب (فــوالذ)«، فقــد شــكلت معــً نســبة 76.0% مــن إجمالــي الصــادرات غيــر النفطيــة إلــى المملكــة العربيــة 

الســعودية خــال عــام 2013. 

وتلتهــا الصيــن حيــث بلغــت قيمــة صادراتهــا غيــر النفطيــة 2.2 مليــار درهــم بانخفــاض مقــداره 1.9 مليــار درهــم (-45.9%) مقارنــة بعــام 
2012. ويرجــع ذلــك إلــى انخفــاض الصــادرات مــن »لدائــن ومصنوعاتهــا« بقيمــة 1.9 مليــار درهــم (-46.3%) مقارنــة بعــام 2012. وجــاءت 

الهنــد بالمركــز الثالــث بقيمــة 1.0 مليــار درهــم محققــة بذلــك زيــادة بقيمــة 0.1 مليــار درهــم (12.5%) ويعــود ذلــك إلــى زيــادة الصــادرات 
مــن »نحــاس ومصنوعاتــه« و«ســفن وقــوارب ومنصــات عائمــة ».

وقد ساهمت الدول الثاث مجتمعة بنسبة 61.7% من اجمالي الصادرات غير النفطية خال عام 2013.

جدول 9: الصادرات غير النفطية حسب بلد المقصد 
القيمة بالمليون درهم

البلد
2012                        2013

التغير )%(
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

3,876.625.26,670.441.772.1المملكة العربية السعودية

-4,049.626.32,192.813.745.9الصين

900.95.81,013.56.312.5الهند

714.44.6880.95.523.3قطر

-849.75.5800.55.05.8عمان

-1,890.212.3759.64.759.8سنغافورة

472.43.1515.73.29.2الكويت

184.71.2317.72.072.0األردن

-423.62.7306.31.927.7مصر

270.91.8272.11.70.5مملكة البحرين

88.50.6229.81.4159.5الواليات المتحدة األمريكية

24.00.2164.31.0583.4العراق

1.40.0158.91.011,511.7كوريا الجنوبية

20.50.1141.30.9590.0البرازيل

-249.31.6138.80.944.3باكستان

1,395.09.11,433.69.02.8باقي الدول 

15,411.6100.015,996.1100.03.8المجموع

المصدر: دائرة المالية – إدارة الجمارك
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جدول 10: الصادرات غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية، الصين والهند
القيمة بالمليون درهم

 الوصفالفصل
20122013

التغير )%(
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

المملكة العربية السعودية

1,481.338.23,065.246.0106.9نحاس ومصنوعاته74

1,466.037.82,001.130.036.5حديد; صلب (فوالذ)72

259.36.7369.85.542.6 لدائن ومصنوعاتها39

 صناعات من الحديد او الصلب 73
58.81.5282.94.2381.3(الفوالذ)

اجهزة وادوات الية واجزاؤها، مفاعات 84
67.61.7227.33.4236.2نووية

543.614.0724.010.933.2باقي السلع

3,876.6100.06,670.4100.072.1مجموع المملكة العربية السعودية

الصين

-4,007.399.02,150.098.046.3لدائن ومصنوعاتها39

..0.037.31.7-حديد; صلب (فوالذ)72

0.30.02.90.1934.3 الومنيوم ومصنوعاته76

-16.90.41.60.190.3خامات معادن، خبت ورماد26

-25.10.60.90.096.3باقي السلع

-4,049.6100.02,192.8100.045.9مجموع الصين

الهند

-576.264.0421.441.626.9لدائن ومصنوعاتها39

6.70.7211.520.93,041.6نحاس ومصنوعاته74

21.82.4155.615.4614.2سفن وقوارب ومنصات عائمة89

صناعات من الحديد او الصلب 73
0.60.1153.315.124,318.7(الفوالذ)

-295.532.871.87.175.7باقي السلع

900.9100.01,013.5100.012.5مجموع الهند

المصدر: مركز اإلحصاء -أبوظبي
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القسم 4: الواردات

)SITC4( 1.4 الواردات حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية

بلغــت قيمــة واردات إمــارة أبوظبــي 100.3 مليــار درهــم خــال عــام 2013، بانخفــاض مقــداره 18.7 مليــار درهــم (-15.7%) مقارنــة بعــام 
2012. وقــد شــهدت مجموعــة »الماكينــات ومعــدات النقــل« التــي تتضمــن األجهــزة الميكانيكيــة والســيارات والطائــرات والمعــدات 

المرتبطة بها، انخفاض مقــــداره 16.4 مليــــار درهـــم (-26.9%). كمـــا انخفضـــت مجموعـــة »السلــــع المصنوعـــة المصنفـــة حســـب المـــادة« 
بقيمــة 2.3 مليــار درهــم (-%8.6).

وقــد شــكلت هاتيــن المجموعتيــن مــن هــذا التصنيــف مــا يعــادل 68.9 فــي المائــة مــن اجمالــي قيمــة الــواردات فــي عــام 2013 مقارنــة بـــ 
73.8فــي المائــة  فــي عــام 2012.

)SITC4( جدول 11: الواردات حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية
 القيمة بالمليون درهم

SITC4الوصف 

20122013

التغير )%(
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

7,627.86.47,687.67.70.8أغذية وحيوانات حية0

-173.00.1168.80.22.4المشروبات والتبغ1

مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء 2
4,849.24.17,484.17.554.3الوقود

وقود معدني ومزلقات معدنية 3
-2,027.91.71,581.01.622.0(عدا النفط والغاز)

-472.70.4361.30.423.6زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية4

9,441.97.99,496.89.50.6مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها5

سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب 6
-26,899.422.624,580.024.58.6المادة

-60,955.551.244,546.944.426.9المكينات ومعدات النقل 7

-6,405.45.44,242.34.233.8مصنوعات متنوعة 8

سلع ومعامات غير المصنفة في 9
-118.90.1106.50.110.4مكان آخر 

-118,971.7100.0100,255.2100.015.7المجموع

المصدر: مركز اإلحصاء -أبوظبي
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2.4 الواردات حسب أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع

يوضــح الجــدول 12، أعلــى عشــر منتجــات رئيســية حســب فصــول النظــام المنســق لتصنيــف وتبويــب الســلع قــد تــم توريدهــا عبــر 
ــواردات لعــام 2013. ــي ال منافــذ إمــارة أبوظبــي لعــام 2013. وقــد شــكلت هــذه المنتجــات معــً مــا يعــادل 72.4% مــن إجمال

وجــاءت الســلع التــي يضمهــا الفصــل 84 »اجهــزة وادوات اليــة واجزاؤهــا، مفاعــات نوويــة« فــي مقدمــة الــواردات لعــام 2013، حيــث بلغــت 
قيمتهــا 15.9 مليــار درهــم وممثلــة بذلــك نســبة (15.9% مــن إجمالــي الــواردات). وتاهــا ســلع الفصــل »عربــات، جــرارات، دراجــات، اجزاؤهــا 
ولوازمهــا« حيــث بلغــت قيمتهــا 15.0 مليــار درهــم (14.9% مــن اإلجمالــي)، ثــم »نحــاس ومصنوعاتــه« بقيمــة 8.3 مليــار درهــم (8.3% مــن 

اإلجمالي).

جدول 12: الواردات حسب أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع
 القيمة بالمليون درهم

 الوصفالفصل
20122013

التغير )%(
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

اجهزة وادوات الية واجزاؤها، مفاعات 84
-27,375.523.015,920.415.941.8نووية

عربات، جرارات، دراجات، اجزاؤها 87
14,811.412.414,981.214.91.1ولوازمها

6,116.45.18,340.08.336.4نحاس ومصنوعاته74

 صناعات من الحديد او الصلب 73
-11,590.09.77,529.57.535.0(الفوالذ)

اجهزة كهربائية، تسجيل واذاعة 85
-11,495.29.77,387.67.435.7الصوت، وأجزاء هذه األجهزة

-7,173.06.05,638.95.621.4 طائرات وسفن فضائية واجزاؤها88

-4,757.64.04,172.34.212.3 لدائن ومصنوعاتها39

2,261.41.93,013.83.033.3خامات معادن، خبت ورماد26

2,527.22.12,897.92.914.7حديد; صلب (فوالذ)72

منتجات ومركبات عضوية او غير 28
-3,032.12.52,731.22.79.9عضوية من معادن ثمينة

-27,831.923.427,642.427.60.7باقي السلع

-118,971.7100.0100,255.2100.015.7المجموع

المصدر: مركز اإلحصاء -أبوظبي
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)BEC( 3.4 الواردات حسب الفئات االقتصادية الواسعة

تعــد ”اللــوازم الصناعيــة (غيــر المصنفــة فــي مــكان آخــر) ” أكبــر الفئــات بيــن كافــة واردات عــام 2013 حيــث تســهم بنســبة 42.0 فــي 
المائــة، وقــد بلغــت القيمــة اإلجماليــة لهــذه الفئــة 42.1 مليــار درهــم، بانخفــاض مقــداره 0.1 مليــار درهــم (-0.2%) مقارنــة بعــام 2012. 
أمــا ”معــدات النقـــل وأجزائهــا وإضافاتهــا” فكانــت ثانــي أكبــر الفئــات حيــث بلغــت قيمتهــا 25.1 مليــار درهــم خــال عــام 2013، بانخفــاض 

مقــداره 2.5 مليــار درهــم (-9.0%) مقارنــة بعــام 2012. 
وفــي المرتبــة الثالثــة حلــت فئــة ”ســلع انتاجيــة واجزائهــا وملحقاتهــا (عــدا معــدات النقــل)” حيــث بلغــت قيمتهــا 20.0 مليــار درهــم خــال 
ــة مــن إجمالــي  ــواردات منهــا بنســبة 86.9 فــي المائ عــام 2013. وبذلــك تكــون الفئــات الثــاث مجتمعــه قــد أســهمت رغــم انخفــاض ال

الــواردات خــال عــام 2013.

)BEC( جدول 13: الواردات حسب الفئات االقتصادية الواسعة
 القيمة بالمليون درهم

BECالوصف
20122013

التغير )%(
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

-6,157.55.25,970.16.03.0االغذية والمشروبات1

606.40.5796.10.831.3أولية لألغراض الصناعية اساسا 111

-1,585.21.31,342.51.315.3أولية لاستهاك المنزلي اساسا112
-692.80.6633.90.68.5مجهزة لألغراض الصناعية اساسا121
-3,273.12.83,197.73.22.3مجهزة لاستهاك المنزلي اساسا122

-42,166.135.442,061.942.00.2 اللوازم الصناعية )غ.م.م(2

4,626.43.97,284.37.357.5أولية21

-37,539.831.634,777.634.77.4 مجهزة22
-1,347.61.1934.00.930.7 الوقود وزيوت التشحيم3

-80.70.162.10.123.1أولية31
-1,266.91.1871.90.931.2مجهزة32

ســلع انتاجيــة واجزائهــا وملحقاتهــا )عــدا 4
-33,037.327.820,005.620.039.4معــدات النقــل(

-21,784.618.312,003.712.044.9سلع انتاجية (عدا معدات النقل)41
-11,252.79.58,001.88.028.9أجزاء وملحقات السلع الرأسمالية42
-27,545.323.225,074.825.09.0معدات النقل واجزائها وإضافاتها5

11,020.89.311,348.011.33.0سيارات ركاب51

-13,690.211.511,207.611.218.1االجزاء والملحقات53
-2,322.52.01,912.31.917.7معدات نقل صناعية521
511.70.4607.00.618.6معدات نقل غير صناعية522

-8,603.67.25,981.56.030.5سلع استهاكية )غ.م.م.(6

-1,995.31.71,215.11.239.1سلع معمرة61
-3,349.42.81,589.91.652.5سلع شبه معمرة62
-3,259.02.73,176.53.22.5سلع غير معمرة63
114.40.1227.30.298.7سلع غير محددة )غ.م.م(7

114.40.1227.30.298.7سلع  غير محددة (غ.م.م)7

-118,971.7100.0100,255.2100.015.7المجموع 

المصدر: مركز اإلحصاء-أبوظبي
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)BEC( الشكل 3: الواردات حسب الفئات االقتصادية الواسعة

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

4.4 كمية الواردات موزعه حسب وسائل النقل

ــادة  ــواردات بلغــت 21.0 مليــون طــن، بزي ــة بعــام 2012 إال أن كميــة ال ــواردات لعــام 2013 مقارن ــاض الملحــوظ فــي قيمــة ال ــم االنخفـ رغـ
مقدارهــا 3.8 مليــون طــن (22.1%) مقارنــة بعــام 2012. وشــهدت الــواردات عــن طريــق البحــر زيــادة بلغــت 4.7 فــي المائــة مقارنــة بعــام 
2012، لتســهم بنســبة 60.0 فــي المائــة مــن اإلجمالــي خــال عــام 2013. وفــي نفــس الفتــرة زادت الـــــواردات عــن طــــريق البــر بنســــــبة 

ــة  ــق الجــو بنســبة 7.4 فــي المائ ــواردات عــن طري ــواردات، بينمــا انخفضــت ال ــي ال ــة مــن إجمال ــة وشــكلت 39.8 فــي المائ 63.2 فــي المائ

ــواردات خــال عــام 2013. مقارنــة بعــام 2012 وســاهمت بنســبة 0.2 فــي المائــة مــن إجمالــي ال

جدول 14: كمية الواردات موزعه حسب وسائل النقل
الكمية بالطن

وسيلة النقل
20122013

التغير )%(
المساهمة )%(الكميةالمساهمة )%(الكمية

12,017,740.369.912,587,809.660.04.7 بحري

5,118,938.829.88,354,190.139.863.2 بري

-54,267.90.350,256.30.27.4 جوي

17,190,947.0100.020,992,256.0100.022.1المجموع

المصدر: دائرة المالية – إدارة الجمارك
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5.4 التوزيع الجغرافي للواردات 

1.5.4 الواردات حسب القارة

تتــوزع واردات امــارة أبوظبــي بشــكل رئيــس علــى ثــاث قــارات هــي آســيا وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية حيــث اســتحوذت علــى 88.5 فــي 
المائــة مــن قيمــة الــواردات لعــام 2013 مقارنــة مــع 91.6 فــي المائــة فــي عــام 2012.

ــواردات عــام 2012. تلتهــا  ــة ب وبلغــت واردات االمــارة مــن آســيا 43.9 مليــار درهــم بانخفــاض مقــداره 10.5 مليــار درهــم (-19.3%) مقارن
أوروبــا بقيمـــة 31.3 مليــار درهــم بانخفــاض مقــداره 8.3 مليــار درهــم (-20.9%)، وقــارة أمريــكا الشــمالية بقيمــة 13.5 مليــار درهــم 

بانخفــاض مقــداره 1.6 مليــار درهــم (-10.7%) مقارنــة بعــام 2012. 

جدول 15: الواردات حسب القارة 
 القيمة بالمليون درهم

القارة
2012          2013             

التغير )%(
المساهمة )%(القيمةالمساهمة )%(القيمة

-54,354.345.743,875.343.819.3آسيا

-39,527.433.231,275.431.220.9أوروبا

-15,147.212.713,519.813.510.7أمريكا الشمالية

4,118.33.56,659.06.661.7أفريقيا

2,169.81.82,231.82.22.9استراليا

-3,067.02.62,216.82.227.7أمريكا الجنوبية

-587.60.5477.30.518.8باقي القارات

-118,971.7100.0100,255.2100.015.7المجموع

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي
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2.5.4 الواردات حسب بلد المنشأ

تصــدرت الواليــات المتحــدة األمريكيــة دول العالــم المــوردة إلىــــ امــــــارة أبوظبـــــي فــي عــام 2013، حيــث بلغـــــت قيـــــمة الــواردات منهــــا 
12.7 مليــار درهــم بانخفــاض مقــداره 1.6 مليــار درهــم (-11.4%) مقارنــة بعــام 2012. ونتــج هــذا مــن انخفــاض قيمــة الــواردات مــن 

»طائــرات وســفن فضائيــة واجزاؤهــا« بمقــدار 1.1 مليــار درهــم (-26.9%) و »اجهــزة وادوات اليــة واجزاؤهــا، مفاعــات نوويــة« بمقــدار 0.8 
مليــار درهــم (-%21.9). 

تلتهــا المملكــة العربيــة الســعودية بقيمــة 11.8 مليــار درهــم بانخفــاض مقــداره 0.3 مليــار درهــم (-2.1%) مقارنــة بعــام 2012. وكانــت 
اهــم الســلع الــواردة منهــا »لدائــن ومصنوعاتهــا« (2.4 مليــار درهــم)«، »البــان ومنتجاتهــا، بيــض، عســل، منتجــات حيوانيــة« (1.1 مليــار 

درهــم). 
ــات، جــرارات، دراجــات، اجزاؤهــا ولوازمهــا« بقيمــة 5.8 مليــار  ــواردة منهــا »عرب ــان (8.3 مليــار درهــم) حيــث كانــت اهــم الســلع ال ــم الياب ث

درهــم. وقــد شــكلت أعلــى ثــاث دول 32.7% مــن إجمالــي الــواردات لعــام 2013.

جدول 16: الواردات حسب بلد المنشأ 
 القيمة بالمليون درهم

البلد
20122013

التغير )%(
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

-14,344.712.112,711.612.711.4الواليات المتحدة األمريكية

-12,011.210.111,759.811.72.1المملكة العربية السعودية

-9,826.98.38,324.08.315.3اليابان

-9,869.88.37,599.17.623.0ألمانيا

-8,890.47.54,677.14.747.4ايطاليا

-5,172.64.34,556.84.511.9المملكة المتحدة

4,086.43.44,203.24.22.9الصين

3,641.13.13,959.63.98.7فرنسا

1,070.40.93,785.23.8253.6عمان

-13,206.111.13,313.53.374.9كوريا الجنوبية

2,447.02.13,223.03.231.7زامبيا

2,740.82.33,049.73.011.3الهند

701.70.62,501.82.5256.5جمهورية الكونغو الديمقراطية 

2,117.51.82,172.02.22.6استراليا

1,788.51.51,803.91.80.9قطر

-27,056.722.722,614.822.616.4باقي الدول

-118,971.7100.0100,255.2100.015.7المجموع

المصدر: دائرة المالية – إدارة الجمارك

http://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAC&url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25BA%25D9%2588_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%258A%25D8%25A9&ei=SR5nU5evC4bePcW2gfAL&usg=AFQjCNFbhymlpqnApJRzAXqWuoi2t9KNGA&bvm=bv.65788261,d.ZWU
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جدول 17: الواردات من الواليات المتحدة األمريكية، المملكة العربية السعودية واليابان 
 القيمة بالمليون درهم

 الوصف الفصل
20122013

التغير )%(
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

الواليات المتحدة األمريكية

-4,062.528.32,968.623.426.9 طائرات وسفن فضائية واجزاؤها88

-3,714.125.92,902.322.821.9اجهزة وادوات الية واجزاؤها، مفاعات نووية84

1,926.613.42,215.317.415.0عربات، جرارات، دراجات، اجزاؤها ولوازمها87

85
اجهزة كهربائية، تسجيل واذاعة الصوت، 

-1,087.27.6820.86.524.5وأجزاء هذه األجهزة

12
بذور واتمار زيتية، حبوب ونباتات للصناعات، 

-746.45.2686.65.48.0قش وعلف

2,807.719.63,118.024.511.1باقي السلع

-14,344.7100.012,711.6100.011.4مجموع الواليات المتحدة األمريكية

المملكة العربية السعودية

2,018.216.82,442.020.821.0 لدائن ومصنوعاتها39

البان ومنتجاتها، بيض، عسل، منتجات 04
1,007.68.41,091.99.38.4حيوانية

556.84.61,061.29.090.6حديد; صلب (فوالذ)72

اجهزة كهربائية، تسجيل واذاعة الصوت، 85
-1,070.38.9748.66.430.1وأجزاء هذه األجهزة

-1,356.811.3637.85.453.0صناعات من الحديد او الصلب (الفوالذ)73

-6,001.550.05,778.249.13.7باقي السلع

-12,011.2100.011,759.8100.02.1مجموع المملكة العربية السعودية

اليابان

-6,027.761.35,758.769.24.5عربات، جرارات، دراجات، اجزاؤها ولوازمها87

425.14.3790.39.585.9صناعات من الحديد او الصلب (الفوالذ)73

-1,834.018.7547.36.670.2اجهزة وادوات الية واجزاؤها، مفاعات نووية84

85
اجهزة كهربائية، تسجيل واذاعة الصوت، 

-518.25.3513.86.20.8وأجزاء هذه األجهزة

-332.73.4301.83.69.3مطاط ومصنوعاته40

-689.17.0412.15.040.2باقي السلع

-9,826.9100.08,324.0100.015.3مجموع اليابان

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي
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3.5.4 الواردات من دول مجلس التعاون

ــة مــع 17.1 مليــار درهــم فــي عــام 2012، بارتفــاع  ــواردات مــن دول مجلــس التعــاون 18.9 مليــار درهــم خــال عــام 2013 مقارن بلغــت ال
مقــداره 10.5 فــي المائــة. وقــد مثلــت الــواردات مــن المملكــة العربيــة الســعودية 62.4 فــي المائــة مــن إجمالــي واردات دول مجلــس 

التعــاون، تلتهــا كّل مــن عمــان (20.1%)، وقطــر (%9.6). 

جدول 18: الواردات من دول مجلس التعاون
 القيمة بالمليون درهم

دول مجلس التعاون
20122013

التغير )%(
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

-12,011.270.411,759.862.42.1المملكة العربية السعودية

1,070.46.33,785.220.1253.6عمان

1,788.510.51,803.99.60.9قطر

-943.45.5831.94.411.8الكويت

-1,243.67.3665.03.546.5مملكة البحرين

17,057.1100.018,845.7100.010.5المجموع

المصدر: دائرة المالية – إدارة الجمارك
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القسم 5: المعاد تصديره 

)SITC4( 1.5 المعاد تصديره حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية
يعــرف المعــاد تصديــره مــن الســلع بأنــه الســلع التــي تســتورد مــن الخــارج وتدخــل جمــارك أبوظبــي والمنطقــة االقتصاديــة ثــم يعــاد 
تصديــر هــذه البضائــع بــدون إجــراء أي تغييــرات جوهريــة علــى حالتهــا األصليــة. وتكتســب الســلع المعــاد تصديرهــا فــي إمــارة أبوظبــي 
أهميــة ال تقــل عــن أهميــة الصــادرات غيــر النفطيــة حيــث شــكلت حوالــي 12.4 فــي المائــة مــن إجمالــي التجــارة غيــر النفطيــة خــال عــام 

.2013

وبلغــت قيمــة المعــاد تصديــره 16.4 مليــار درهــم خــال عــام 2013، بزيــادة مقدارهــا 1.7 مليــار درهــم (11.6%) مقارنــة بعــام 2012. وجــاءت 
”الماكينــات ومعــدات النقــل” و”مصنوعــات متنوعــة” كأكثــر الســلع المعــاد تصديرهــا حســب التصنيــف الموحــد للتجــارة الدوليــة حيــث 

شــكلت 88.0 فــي المائــة مــن إجمالــي المعــاد تصديــره خــال عــام 2013.

)SITC4( جدول 19: المعاد تصديره حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية
 القيمة بالمليون درهم

SITC4الوصف 
20122013

التغير )%(
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

-72.90.570.90.42.7أغذية وحيوانات حية0

5.00.05.60.011.3المشروبات والتبغ1

مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء 2
-29.60.228.50.23.7الوقود

وقود معدني ومزلقات معدنية (عدا 3
-18.90.12.90.084.6النفط والغاز)

زيوت ودهون وشموع حيوانية 4
-0.90.00.60.034.7ونباتية

813.05.5861.65.26.0مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها5

سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب 6
-1,080.87.3672.94.137.7المادة

9,954.367.511,271.468.513.2الماكينات ومعدات النقل7

2,321.715.73,214.119.538.4مصنوعات متنوعة8

سلع ومعامات غير المصنفة في 9
-448.03.0320.11.928.5مكان آخر

14,745.0100.016,448.6100.011.6المجموع

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.5 المعاد تصديره حسب أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع

شــكلت الســلع المصنعــة بشــكل نهائــي والســلع المعــدة لاســتهاك غالبيــة المعــاد تصديــره وشــكلت هــذه المنتجــات معــً مــا يعــادل 
1.90% مــن إجمالــي المعــاد تصديــره لعــام 2013.

جاءت ”اجهزة وادوات الية واجزاؤها« األول في المعاد تصديــــــره لعــــــــــــــام 2013، حيــــــــــث بلغت قيمتهــــــــــــا 6.0 مليار درهم بنســـــــــــبة 
(36.4% مــن المعــاد تصديــره). وجــاءت فــي المركــز الثانــي »عربــات، جــرارات، دراجــات، اجزاؤهــا ولوازمهــا« بقيمــة 2.1 مليــار درهــم (%12.9 
مــن اإلجمالــي). وتاهــا »اجهــزة كهربائيــة، تســجيل واذاعــة الصــوت، وأجــزاء هــذه األجهــزة« حيــث بلغــت قيمتهــا 2.0 مليـــــــار درهــم 

(12.4% مــن اإلجمالــي).

جدول 20: المعاد تصديره حسب أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع
 القيمة بالمليون درهم

 الوصف الفصل
20122013

التغير 
)%( المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

اجهزة وادوات الية واجزاؤها، مفاعات 84
5,627.338.25,989.636.46.4نووية

عربات، جرارات، دراجات، اجزاؤها 87
2,032.113.82,129.612.94.8ولوازمها

اجهزة كهربائية، تسجيل واذاعة 85
1,551.710.52,036.512.431.2الصوت، وأجزاء هذه األجهزة

 البسة وتوابعها من الكروشيه او 61
889.56.01,500.99.168.7غيره

665.14.51,188.07.278.6 طائرات وسفن فضائية واجزاؤها88

 زيوت عطرية، مستحضرات العطور 33
715.24.9745.84.54.3وادوات التجميل (تواليت)

395.52.7398.12.40.6البسة وتوابعها (عدا الكروشيه) 62

214.21.5339.02.158.3احذية واصناف مماثلة واجزاؤها64

اجهزة بصريات وتصوير وقياس 90
-274.41.9273.11.70.5وللطب واجزاؤها ولوازمها

-263.41.8212.81.319.2 صناعات من الحديد او الصلب (الفوالذ)73

-2,116.614.41,635.49.922.7باقي السلع

14,745.0100.016,448.6100.011.6المجموع

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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)BEC( 3.5 المعاد تصديره حسب الفئات االقتصادية الواسعة

تركــزت الســلع المعــاد تصديرهــا فــي مجموعــة ”ســلع انتاجيــة (عــدا معــدات النقــل)” خــال عــام 2013 حيــث شــكلت 41.3 فــي المائــة مــن 
اإلجمالــي بقيمــة 6.8 مليــار درهــم، بزيــادة 0.3 مليــار درهــم (5.0%) مقارنــة مــع عــام 2012. 

وحلــت ”ســلع اســتهاكية غيــر المصنفــة فــي مــكان آخــر« فــي المرتبــة الثانيــة حيــث بلغــت قيمتهــا 4.5 مليــار درهــم، بزيــادة 0.9 مليــار 
درهــم (25.3%) مقارنــة بعــام 2012. 

وجــاءت »معــدات النقــل وأجزاءهــا« فــي المرتبــة الثالثــة بقيمــة 4.1 مليــار درهــم بزيــادة 0.9 مليــار درهــم (28.1%) مقارنــة بعــام 2012. وقــد 
شــكلت تلــك الفئــات الثــاث مجتمعــه 93.9 فــي المائــة مــن إجمالــي المعــاد تصديــره خــال عــام 2013 مقارنــة بـــ 90.2 خــال عــام 2012.

                      )BEC( جدول 21: المعاد تصديره حسب الفئات االقتصادية الواسعة
القيمة بالمليون درهم

BECالوصف
20122013

التغير (%)
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة(%)
(%)

-75.00.571.00.45.3األغذية والمشروبات1

22.90.227.70.220.7أولية لألغراض الصناعية أساسً 111

-16.60.18.00.052.1أولية لاستهاك المنزلي أساس112ً
-4.80.04.30.010.9مجهزة لألغراض الصناعية أساس121ً
30.50.231.00.21.4مجهزة لاستهاك المنزلي أساس122ً

-1,309.08.9929.15.629.0اللوازم الصناعية )غ.م.م(  2

-36.50.235.30.23.3أولية21
-1,272.58.6893.85.429.8 مجهزة22
-21.60.13.90.081.8 الوقود وزيوت التشحيم3

-0.60.00.40.039.5أولية31
-20.90.13.50.083.1مجهزة32
6,462.843.86,786.741.35.0سلع انتاجية )عدا معدات النقل(، وأجزائها4

-4,831.732.84,499.027.46.9سلع انتاجية (عدا معدات النقل)41
1,631.111.12,287.713.940.3أجزاء وملحقات 42

3,219.721.84,124.925.128.1معدات النقل واجزائها وإضافاتها5

-1,037.97.0594.63.642.7سيارات ركاب51
1,661.411.32,724.716.664.0االجزاء والملحقات53

-363.02.5198.71.245.3معدات نقل صناعية521
157.31.1606.93.7285.8معدات نقل غير صناعية522

3,614.424.54,529.427.525.3سلع استهاكية )غ.م.م(6

-758.45.1714.54.35.8سلع معمرة61
1,344.49.11,831.211.136.2سلع شبه معمرة62

1,511.610.31,983.712.131.2سلع غير معمرة63

-42.60.33.70.091.4سلع غير محددة )غ.م.م(7

-42.60.33.70.091.4سلع غير محددة (غ.م.م)7
14,745.0100.016,448.6100.011.6المجموع 

المصدر: مركز اإلحصاء-أبوظبي
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)BEC( الشكل 4: المعاد تصديره حسب الفئات االقتصادية الواسعة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

4.5 كمية المعاد تصديره موزعه حسب وسائل النقل

بلغــت الكميــة االجماليــة للمعــاد تصديــره خــال عــام 2013 مــا يعــادل 0.7 مليــون طــن، بزيــادة 0.3 مليــون طــن بنســبة 89.0 فــي المائــة 
مقارنــة بعــام 2012. زاد المعــاد تصديــره عــن طريــق البحــر بنســبة 240.0 فــي المائــة خــال 2013 ليســاهم بنســبة 65.7 فــي المائــة مــن 
إجمالــي المعــاد تصديــره. وشهـــد المعـــاد تصديـــره عــن طريـــق البــر ارتفاعـــا بلــغ 2.0 فــي المائـــة وســاهم بنســبة 19.5 فــي المائــة خــال 

2013. أمــا المعــاد تصديــره عــن طريــق الجــو فقــد زاد بنســبة 2.2 فــي المائــة ليســاهم بنســبة 14.8 مــن اإلجمالــي خــال نفــس العــام. 

جدول 22: كمية المعاد تصديره موزعا حسب وسائل النقل
 الكمية بالطن

وسيلة النقل
20122013

التغير (%)
المساهمة (%)الكميةالمساهمة (%)الكمية

139,563.436.5474,455.865.7240.0بحري

138,091.236.1140,903.919.52.0بري

104,555.527.4106,860.314.82.2جوي

382,210.0100.0722,220.0100.089.0المجموع

المصدر: دائرة المالية – إدارة الجمارك
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5.5 التوزيع الجغرافي للمعاد تصديره 

1.5.5 المعاد تصديره حسب القارة

ــار  تعــد قــارة آســيا المقصــد الرئيســي للســلع المعــاد تصديرهــا مــن إمــارة أبوظبــي خــال عــام 2013 حيــث بلغــت قيمتهــا 14.1 ملي
درهــم بنســبة 86.0 فــي المائــة مــن اإلجمالــي. فــي حيــن زاد المعــاد تصديــره إلــى أوروبــا خــال عــام 2013 بمقــدار 0.4 مليــار درهــم 
(37.4%) مقارنــة بعــام 2012، حيــث جــاءت ألمانيــا، سويســرا والمملكــة المتحــدة فــي المراتــب األولــي كأكثــر الوجهــات اســتقباالً للمعــاد 
تصديــره. وجــاءت أفريقيــا فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 2.1 فــي المائــة مــن اإلجمالــي وكانــت مصــر، جنــوب افريقيــا وأثيوبيــا أكثــر الوجهــات 

اســتقباالً للســلع المعــاد تصديرهــا.

جدول 23: المعاد تصديره حسب القارة
 القيمة بالمليون درهم

القارة
20122013

التغير )%(
المساهمة )%(القيمةالمساهمة )%(القيمة

13,114.688.914,142.186.07.8آسيا

1,168.07.91,604.89.837.4أوروبا

327.02.2337.62.13.2أفريقيا

63.80.4296.61.8365.1أمريكا الشمالية

-52.80.447.50.310.1أمريكا الجنوبية

-13.40.111.60.113.2استراليا

5.30.08.40.157.3باقي القارات

14,745.0100.016,448.6100.011.6المجموع

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.5.5 المعاد تصديره حسب بلد المقصد

تصـــدرت مملكــــة البحـــرين الــدول المستقبلـــة للمعــاد تصديــره مــن امــارة أبوظبــي خــال عــام 2013، فبلغــت قيمتــه 3.4 مليــار درهــم 
بنســبة 20.6 فــي المائــة مــن إجمالــي المعــاد تصديــره. وكانــت مــن أبــرز الســلع إليهــا ”اجهــزة وادوات اليــة واجزاؤهــا” حيــث بلغــت 
قيمتهــا 1.4 مليــار درهــم (39.7% مــن اإلجمالــي). تلتهــا كّل مــن ســلعة ”اجهــزة كهربائيــة، تســجيل واذاعــة الصــوت، وأجــزاء هــذه 

األجهــزة” (0.7 مليــار درهــم) و”البســة وتوابعهــا مــن الكروشــيه او غيــره” (0.4 مليــار درهــم). 

تلتهــا المملكــة العربيــة الســعودية بقيمــة 3.3 مليــار درهــم (20.3% مــن اإلجمالــي) ومــن أبــرز الســلع المعــاد تصديرهــا الــى المملكــة 
العربيــة الســعودية ”عربــات، جــرارات، دراجــات، اجزاؤهــا ولوازمهــا” (0.8 مليــار درهــم)، ”اجهــزة وادوات اليــة واجزاؤهــا ” (0.7 مليـــار درهــم) 
و”البســة وتوابعهــا مــن الكروشــيه او غيــره” (0.6 مليــار درهــم)، ثــم قطــر بقيمــة 2.5 مليــار درهــم (15.3% مــن اإلجمالــي) وكانــت اهــم 
ــة مــن  ــى قطــر ”أجهــزة وادوات اليــة واجزاؤهــا، وبلغــت قيمتهــا 1.2 مليــار درهــم وبنســبة 48.5 فــي المائ الســلع المعــاد تصديرهــا ال

اإلجمالــي. 

وقد شكل المعاد تصديره الى هذه الدول الثاث مجتمعه 56.2 في المائة من إجمالي المعاد تصديره خال عام 2013.

جدول 24: المعاد تصديره حسب بلد المقصد 
 القيمة بالمليون درهم

البلد
2012            2013           

التغير )%(
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

-3,880.526.33,393.220.612.6مملكة البحرين

2,569.217.43,346.120.330.2المملكة العربية السعودية

2,133.314.52,520.415.318.1قطر

1,797.812.22,151.013.119.6الكويت

156.41.1559.63.4257.8سنغافورة

460.63.1469.92.92.0األردن

432.72.9443.42.72.5تركمانستان

190.51.3409.52.5115.0ألمانيا

198.81.3368.82.285.5سويسرا

250.31.7356.02.242.2المملكة المتحدة

-395.12.7319.31.919.2الهند

-375.82.5293.81.821.8عمان

53.70.4265.61.6394.3الواليات المتحدة األمريكية

-186.41.3148.70.920.2هونج كونج

94.70.6136.00.843.6مصر

-1,569.310.61,267.47.719.2باقي الدول 

14,745.0100.016,448.6100.011.6المجموع

المصدر: دائرة المالية – إدارة الجمارك
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جدول 25: المعاد تصديره إلى مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية وقطر
القيمة بالمليون درهم

 الوصف الفصل
20122013

التغير )%(
المساهمة القيمة

المساهمة القيمة)%(
)%(

مملكة البحرين

-1,817.646.81,347.639.725.9اجهزة وادوات الية واجزاؤها، مفاعات نووية84

اجهزة كهربائية، تسجيل واذاعة الصوت، 85
684.617.6720.821.25.3وأجزاء هذه األجهزة

234.46.0374.111.059.6 البسة وتوابعها من الكروشيه او غيره61

-280.07.2274.98.11.8عربات، جرارات، دراجات، اجزاؤها ولوازمها87

64.91.7119.63.584.3احذية واصناف مماثلة واجزاؤها64

-799.020.6556.116.430.4باقي السلع

-3,880.5100.03,393.2100.012.6مجموع مملكة البحرين

المملكة العربية السعودية

816.431.8834.524.92.2عربات، جرارات، دراجات، اجزاؤها ولوازمها87

315.712.3680.220.3115.5اجهزة وادوات الية واجزاؤها، مفاعات نووية84

302.611.8592.117.795.6 البسة وتوابعها من الكروشيه او غيره61

زيوت عطرية، مستحضرات العطور وادوات 33
-433.416.9415.912.44.1التجميل (تواليت)

-193.27.5164.24.915.0البسة وتوابعها (عدا الكروشيه)62

507.819.8659.219.729.8باقي السلع

2,569.2100.03,346.1100.030.2مجموع المملكة العربية السعودية

قطر

1,086.550.91,222.548.512.5اجهزة وادوات الية واجزاؤها، مفاعات نووية84

اجهزة كهربائية، تسجيل واذاعة الصوت، 85
262.012.3364.414.539.1وأجزاء هذه األجهزة

247.511.6271.410.89.7عربات، جرارات، دراجات، اجزاؤها ولوازمها87

زيوت عطرية، مستحضرات العطور وادوات 33
107.65.0141.85.631.9التجميل (تواليت)

87.34.1129.65.148.4 البسة وتوابعها من الكروشيه او غيره61

342.416.1390.815.514.1باقي السلع

2,133.3100.02,520.4100.018.1مجموع قطر

المصدر: مركز اإلحصاء -أبوظبي
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القسم 6: الماحظات التوضيحية

القاموس
تحتــوي النشــرة علــى مصطلحــات معينــة تخــص قطــاع التجــارة الخارجيــة الســلعية وتلعــب هــذه المصطلحــات دورًا مهمــً عنــد تحليــل 

اإلحصــاءات التجاريــة إلمــارة أبوظبــي. ويتضمــن التقريــر المصطلحــات التاليــة:

التجارة السلعية
تشــمل إحصــاءات التجــارة الســلعية قيمــة الســلع التــي ُتضــاف إلــى مخــزون المــوارد الماديــة إلمــارة أبوظبــي أو تخصــم منــه، ســواء 
بالدخــول إلــى أراضــي اإلمــارة أو الخــروج منهــا. ويشــير مصطلــح التجــارة الســلعية فــي هــذا التقريــر إلــى حركــة التجــارة عبــر منافــذ إمــارة 

أبوظبــي فقــط، مــا يعنــي أنهــا ال تشــمل أي تعامــات تتــم مــن خــال اإلمــارات األخــرى.

الـواردات
هــي الســلع التــي تدخــل المنطقــة الجمركيــة واالقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي قادمــة مــن أرجــاء العالــم المختلفــة مــا عــدا اإلمــارات األخــرى 
فــي الدولــة، ســواء دخلــت هــذه الســلع مباشــرة أو تــم ســحبها مــن مخــازن اإليــداع الجمركــي أو اإلدخــال المؤقــت أو المناطــق الحــرة داخــل 

الدولــة، وتــم التخليــص عليهــا جمركيــا لتصبــح جــزءا مــن الرصيــد الســلعي إلمــارة أبوظبــي.

المعاد تصديره
تمثــل الســلع التــي يتــم اســتيرادها مــن الخــارج وتدخــل المنطقــة الجمركيــة واالقتصاديــة وتصبــح جــزءا مــن الرصيــد الســلعي لإلمــارة 
ثــم يعــاد تصديرهــا إلــى خــارج الدولــة كمــا هــي دون إجــراء أي تعديــل جوهــري عليهــا، وهــي الســلع التــي يتــم تســجيلها ســابقً علــى 

شــكل واردات.

الصادرات غير النفطية
هــي الســلع المنتجــة بالكامــل محليــً أو التــي تســهم المــوارد المحليــة فــي إنتاجهــا (باســتثناء النفــط). وربمــا يتضمــن المعــاد تصديــره 
بضائــع تــم تصنيعهــا فــي اإلمــارات االخــرى للدولــة. وعندمــا تغــادر تلــك البضائــع المنطقــة الجمركيــة واالقتصاديــة إلمــارة أبوظبي متجهه 

إلــى دول العالــم األخــرى تقلــل مــن عجــز اإلمــارة فــي التجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة.

إجمالي الصادرات غير النفطية
إجمالي الصادرات غير النفطية يمثل مجموع قيمة الصادرات الغير نفطية والمعاد تصديره. 

الميزان التجاري
يمثل الميزان التجاري الوارد في هذا التقرير الفرق بين القيمة االجمالية للصادرات غير النفطية والواردات غير النفطية.

التصنيفات
تــم عــرض إحصــاءات التجــارة الخارجيــة الســلعية غيــر النفطيــة حســب النظــام المنســق لتصنيــف وتبويــب الســلع بالتوافــق مــع 
ــة  ــع، وتصنيــف الفئــات االقتصادي التصنيفيــن العالمييــن األساســيين وهمــا: التصنيــف الموحــد للتجــارة الدوليــة (SITC) التنقيــح الراب

 (BEC) الواســعة 
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يمكــن للمســتخدمين الحصــول علــى إحصــاءات التصنيــف المنســق لتوصيــف وتبويــب الســلع (HS) مــن قبــل مركــز اإلحصــاء -أبوظبــي. 
ويعتبــر التصنيــف المنســق لتوصيــف وتبويــب الســلع (HS) التصنيــف األساســي الــذي تســجل البضائــع وفقــً لــه فــي الجمــارك مــن قبــل 

التجار.

مصدر البيانات
تــم الحصــول علــى البيانــات مــن دائــرة الماليــة -إدارة الجمــارك ومــن ثــم تــم التعامــل مــع البيانــات فــي مركــز اإلحصــاء -أبوظبــي مــن أجــل 

مزيــد مــن التدقيــق والبحــث.

تقييم
 : (WCO)تماشيً مع اتفاقية التقييم الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية

· يتــم تقديــر قيمــة الصــادرات (بمــا فــي ذلــك المعــاد تصديــره) بعــد حســاب كافــة التكاليــف حتــى رصيــف المينــاء فــي البلــد المصــدر 	
وهــو مــا يطلــق عليــه (فــوب) fob الــذي يعبــر عــن قيمــة الصــادرات بمــا يشــمل تكاليــف الشــحن الداخلــي والتعبئــة والتغليــف.

· وتقــدر قيمــة الــواردات بعــد حســاب كافــة التكاليــف بمــا فيهــا تكلفــة التأميــن والشــحن وهــو مــا يطلــق عليــه (ســيف) cif. ويمثــل 	
(ســيف) قيمــة الــواردات حتــى حــدود البلــد المســتورد، ويشــمل تكاليــف إضافيــة تظهــر عنــد نقــل البضائــع دوليــً مثــل الشــحن 

والتأميــن.

ماحظات على الجداول:
· تستند التغييرات (سواء في المستويات وفي النسب المئوية) في جميع الجداول على األرقام المقربة.	
· تــم احتســاب األهميــة النســبية المذكــورة فــي التعليــق كالنســبة بيــن قيمــة المجموعــة الفرعيــة والقيمــة اإلجماليــة لجميــع 	

المجموعــات، والتــي عبــر عنهــا كنســبة مئويــة.
· بعض المجاميع ال تتساوى مع المفردات بسبب التقريب	

الرموز المستخدمة:
»-« تعني أن القيمة غير موجودة أو قريبة من الصفر.

»..« ال تنطبق.
غ.م.م :غير محددة ولم ترد في مكان آخر

المزيد من المعلومات:
www.scad.ae :المزيد من اإلحصاءات التفصيلية لحركة التجارة الخارجية متاحة على الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء-أبوظبي

http://www.scad.ae


34 حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي


