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ّمةالمقدّ 

إحصاءات عن قيمة التجارة السلعيّة غير النفطيّة التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية  التقرير هذاقّدم ي

. وتجدر اإلشارة إلى أن تلك السلع ال تمثّل كل تجارة (2016-2015خالل شهر يناير )إلمارة أبوظبي أو خرجت منها، 

خارجي، إذ أن هناك جانباً من تجارة أبوظبي الخارجية تتم عبر منافذ اإلمارات األخرى أبوظبي غير النفطية مع العالم ال

 تضمَّن تجارة أبوظبي الداخلية مع اإلمارات األخرى.يال ا التقرير ، كما أن هذالتقرير ارصدها هذيوال 

 

على التدفقات التجارية حصاءات اإلتقتصر الواردة في التقرير، وإدارة الجمارك مصدر البيانات  –دائرة المالية  دّ وتع

 التدفقات ذهالتغيرات في هط التقرير الضوء على لة في المنافذ الواقعة ضمن اختصاص إدارة الجمارك. ويسلّ المسجّ 

 .والمعاد تصديرهالتي تشمل الصادرات غير النفطيّة والواردات 

 

وحسب البلدان  (HS)والنظام المنسق(، BEC) تصنيف الفئات االقتصادية الواسعة بنود ألهمالبيانات وفقاً  ترضع  و

 .والمعاد تصديرهللصادرات غير النفطيّة والواردات 

 

في نهاية هذا التقرير شرحاً للمصطلحات األساسية والمفاهيم الفنية الواردة ’ ةالمالحظات التوضيحيّ ‘م تقدّ كما 

هذه المالحظات كلّما دعت إلى  بالرجوع اءدة القرّ السّ وننصح االمستخدمة في إحصاءات التجارة السلعيّة غير النفطيّة، 

 .الحاجة
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 ّالنقاطّالرئيسة

ّ

 (.2016-2015شهرّيناير)ّلـ النفطي ةالتجارةّالسلعي ةّغيرّ

الواردات  ت. حيث شكل2016خالل شهر يناير  درهم مليار 16.1 بوظبيأ امارة منافذ عبر الخارجية التجارة قيمة بلغت

 (.%10.4مليار درهم ) 1.7(، وإعادة التصدير %28.9)4.6(، والصادرات غير النفطية %60.7م )مليار دره 9.8

 

وقد (، %8.1) 2015مقارنة بالشهر نفسه من عام  2016مليار درهم في يناير  1.2قيمة التجارة الخارجية ارتفعت  

(، في حين أن الواردات %42.0مليار درهم ) 1.4تفاع نتيجة الرتفاع قيمة المعاد تصديره بزيادة مقدارها رجاء هذا اال

 ( خالل نفس الفترة.%1.6-) مليار درهم 27(، والصادرات بما قيمته %1.5مليون درهم ) 144.8تراجعت بمقدار 

ّالجداولّاإلحصائية

ّ

شهرّينايرّخاللّإمارةّأبوظبيّّمنافذالسلعّغيرّالنفطي ةّالتيّعبرتّتجارةّقيمةّّ:1ّجدول

(2015-2016.)ّ

 درهم بالمليونة القيم

 نوعّالتجارةّالخارجية
ّيناير

 %التغير 2015ّ2016

 1.5- 9,756.3 9,901.1 الواردات

 42.0 4,649.9 3,275.2 صادرات غير نفطية

 1.6- 1,679.3 1,706.3 معاد تصديره 

 8.1 16,085.5 14,882.6 المجموع

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلها أولية 2016-2015بيانات عام 
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حسبّالفئاتّاالقتصاديةّّابوظبيّامارةّمنافذّعبرّالنفطيةّغيرّالسلعيةّالصادراتّ:2ّجدول

ّ(.2016-2015خاللّشهرّينايرّ)(BEC)الواسعةّ

 مدره بالمليونالقيمة 

 (BECالسلعّحسبّاألغراضّاالقتصاديةّ)
ّيناير

 %التغير 2015ّ2016

 151.6 148.0 58.8 الغذية والمشروباتا

 26.1 3,941.9 3,126.0 لوازم صناعية غ.م.م.

 9.6- 3.8 4.2 وقود وزيوت التشحيم

 215.2 91.5 29.0 سلع انتاجية )عدا معدات النقل(

 492.6 104.4 17.6 معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها

 811.4 360.2 39.5 سلع استهالكية غ.م.م.

 .. 0.0 0.0 سلع غ.م.م.

 42.0 4,649.9 3,275.2 المجموعّ

 ظبيأبو –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلها أولية 2016-2015بيانات عام 

 

 

 

 

ّحسبّالفئاتّاالقتصاديةّالواسعةعبرّمنافذّامارةّابوظبيّّلمعادّتصديرهاّ:3ّجدول

(BEC)(ّ2016-2015خاللّشهرّيناير.) 

 درهم بالمليونالقيمة 

 (BECالسلعّحسبّاألغراضّاالقتصاديةّ)
ّيناير

 %التغير 2016 2015

 32.6- 2.4 3.5 االغذية والمشروبات

 264.6 483.0 132.5 لوازم صناعية غ.م.م.

 97.2- 0.2 5.8 وقود وزيوت التشحيم

 10.7- 436.8 489.0 سلع انتاجية )عدا معدات النقل(

 51.9- 263.1 546.5 معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها

 6.6- 493.8 528.9 سلع استهالكية غ.م.م.

 13.1- 0.1 0.1 سلع غ.م.م.

 1.6- 1,679.3 1,706.3ّالمجموعّ

 يأبوظب –ركز اإلحصاء المصدر: م

 ومن الممكن تعديلها أولية 2016-2015بيانات عام 
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خاللّ (BEC)ّحسبّالفئاتّاالقتصاديةّالواسعةعبرّمنافذّامارةّابوظبيّلوارداتّاّ:4 جدول

ّ(.2016-2015شهرّينايرّ)

 درهم بالمليونالقيمة 

 (BECالسلعّحسبّاألغراضّاالقتصاديةّ)
ّيناير

 %التغير 2015ّ2016

 5.1- 491.3 517.6 االغذية والمشروبات

 9.8- 3,071.3 3,404.0 لوازم صناعية غ.م.م.

 2.1 26.2 25.6 وقود وزيوت التشحيم

 24.1- 2,470.5 3,254.8 سلع انتاجية )عدا معدات النقل(

 39.2 3,102.4 2,228.3 معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها

 26.0 591.8 469.6 سلع استهالكية غ.م.م.

 145.5 2.9 1.2 سلع غ.م.م.

 1.5- 9,756.3 9,901.1ّالمجموعّ

 يأبوظب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلها أولية 2016-2015بيانات عام 

 

حسبّفصولّالنظامّّمنّالسلعّعبرّمنافذّامارةّابوظبيالصادراتّغيرّالنفطيةّّ:5جدولّرقمّ

 (.2016-2015خاللّشهرّينايرّ)المنسقّ)الحدّالثاني(ّ

 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSالسلعّحسبّالنظامّالمنسقّ)
ّيناير

 %التغير 2015ّ2016

 42.0 4,649.9 3,275.2 المجموع

 100.4 1,932.5 964.3 لدائن ومصنوعاتها

 942.4 950.8 91.2 األلمنيوم ومصنوعاته

 41.4- 838.8 1,430.8 اللؤلؤ والمعادن الثمينة واألحجار ومصنوعاته

 19.2- 201.0 248.8 نحاس ومصنوعاته

 45.4- 133.8 245.0 حديد وفوالذ

 492.0 95.3 16.1 السفن والقوارب والهياكل العائمة

 42.5 88.9 62.4 المواد من حديد أو صلب

منتجات األلبان والعسل ومنتجات صالحة لألكل من 
 الحيوانات

8.6 51.8 499.9 

 2299.5 49.7 2.1 من معادن عادية مقاالت متنوعة

 288.5 34.6 8.9 المفاعالت النووية، المراجل، اآلالت وأجزاؤها

 19.4 26.6 22.3 الورق والورق المقوى ومقاالتهم

 95.5 20.9 10.7 الزجاج واألواني الزجاجية

 9178.7 20.7 0.2 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب
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 9994.1 19.3 0.2 حوم واألسماك والقشريات والرخوياتمحضرات ل

 4033.3 18.6 0.4 بصري، التصوير الفوتوغرافي، القياس وأدوات طبية

 18.4 16.2 13.7 شحوم ودهون والزيوت والشموع

مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري، 
 والميكا

10.9 13.5 23.5 

 6.2- 13.2 14.1 الحيوانات الحية

 39.9 12.4 8.9 المشروبات والمشروبات الروحية والخل

 24.4- 8.7 11.5 سجاد وأغطية أرضيات

 97.0 7.7 3.9 الغسيل والتشحيم واألسنان االستعدادات، والشمع

 25.8- 7.6 10.2 األسمدة

 5.7 7.3 6.9 السيارات األخرى من السكك الحديدية أو الترام. أجزاء

 27.9 7.2 5.6 وعةاالستعدادات الطعام المتن

 43.9- 7.0 12.5 اآلالت الكهربائية ومسجالت وأجزاء سليمة

األثاث والمفروشات والمراتب، ومصابيح والتجهيزات، 

 وعالمات
7.9 6.2 -21.7 

 10.8 6.0 5.4 ملح؛ التجصيص المواد، والجير واألسمنت

زيوت عطرية وراتنجية األساسية؛ العطور ومستحضرات 
 رحاض التحضيراتالتجميل أو الم

0.4 5.6 1268.7 

 55.3 5.4 3.5 بقايا ونفايات صناعات األغذية؛ علف الحيوان

 60.5- 4.5 11.3 المنتجات الكيماوية المتنوعة

 1353.6 4.0 0.3 مواد المالبس، وليس مصنرة

 58.6 3.9 2.5 ألياف من صنع اإلنسان

 14.1- 3.5 4.1 الوقود المعدني والزيوت والشموع ومواد البيتومين

 25.4 2.6 2.1 منتجات صناعة الطباعة؛ المخطوطات

 24.6 2.3 1.9 منتجات السيراميك

 29.1- 2.1 3.0 خيوط من صنع اإلنسان

 501.3 1.8 0.3 الكاكاو ومحضرات الكاكاو

 43.8 1.7 1.2 الطائرات والمركبات الفضائية، وأجزاؤها

 287.4 1.5 0.4 منتجات صناعة الطحن

 54.2- 1.3 2.9 الكيميائية العضوية المواد

 61.2 1.3 0.8 دباغة أو الصباغة، أصباغ والدهانات. األحبار

 179.2 1.2 0.4 مطاط ومصنوعاته

 111.4 1.2 0.6 خشب ومصنوعاته؛ فحم الخشب

 27.0- 1.1 1.6 المواد الكيميائية غير العضوية. مركبات المعادن الثمينة

 73.2- 1.0 3.8 ات، وقشور الحمضيات والبطيخثمار صالحة لألكل، والمكسر

 38.3- 1.0 1.6 محضرات خضر والفواكه والمكسرات الخ

 764.6 0.9 0.1 حبوب
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 197.5 0.5 0.2 الجلود الخام، والجلود والمنتجات الجلدية

 85.2- 0.5 3.2 المنسوجات المصنوعة األخرى؛ مجموعات. الخرق

 9.4- 0.4 0.5 السكريات والحلويات والسكر

 39.7- 0.3 0.5 الخضروات الصالحة لألكل، جذور ودرنات

 31.8 0.3 0.2 حشو، شعر، منسوجات، خيوط، والكابالت، الحبال الخ

 400.4 0.3 0.1 المظالت، والمشي ومقعد العصي والسياط وقطع الغيار

 313.6 0.2 0.1 مصنرة مواد المالبس

 6.2- 0.2 0.2 اإلحصاء عليهالسفارات والقنصليات تعديلها من قبل مركز 

 29.8- 0.2 0.2 المنسوجات واألقمشة المستخدمة في الصناعات

 93.1- 0.2 2.5 الخامات والخبث والرماد

 82.2 0.1 0.1 اللحوم وأحشاء صالحة لألكل

 100.6 0.1 0.1 السكك الحديدية أو الترام قاطرات والمواعيد وأجزاء

 22.3 0.1 0.1 القهوة والشاي وزميله والتوابل

 79.2- 0.1 0.3 األسماك والقشريات، والرخويات والالفقاريات المائية

 أخرى 
 

1.1 2.5 114.5 

 يأبوظب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلها أولية 2016-2015بيانات عام 
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حسبّفصولّالنظامّالمعادّتصديرهّمنّالسلعّعبرّمنافذّامارةّابوظبيّّ:6جدولّرقمّ

 (.2016-2015خاللّشهرّينايرّ)منسقّ)الحدّالثاني(ّال

 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSالسلعّحسبّالنظامّالمنسقّ)
ّيناير

 %التغير 2015ّ2016

 1.6- 1,679.3 1,706.3 المجموعّ

 7.9- 349.3 379.3 المفاعالت النووية، المراجل، اآلالت وأجزاؤها

 67.0 406.9 243.7 اتهاللؤلؤ والمعادن الثمينة واألحجار ومصنوع

 99.7- 0.7 209.2 السفن والقوارب والهياكل العائمة

 50.9- 87.0 177.1 السيارات األخرى من السكك الحديدية أو الترام. أجزاء

 11.0- 130.6 146.8 اآلالت الكهربائية ومسجالت وأجزاء سليمة

 43.7 174.8 121.7 مصنرة مواد المالبس

 56.8 157.6 100.5 فضائية، وأجزاؤهاالطائرات والمركبات ال

زيوت عطرية وراتنجية األساسية؛ العطور ومستحضرات 

 التجميل أو المرحاض التحضيرات
57.5 84.9 47.8 

 53.5- 16.3 35.1 المواد من حديد أو صلب

 52.6- 16.0 33.7 السفارات والقنصليات تعديلها من قبل مركز اإلحصاء عليه

 47.7- 17.1 32.7 غرافي، القياس وأدوات طبيةبصري، التصوير الفوتو

 178.1 67.7 24.3 األحذية، الجراميق وما شابه ذلك. أجزائها

 25.7 24.0 19.1 مواد المالبس، وليس مصنرة

 96.9- 0.4 11.9 حديد وفوالذ

 44.6 11.1 7.7 المنسوجات المصنوعة األخرى؛ مجموعات. الخرق

ة وما إلى ذلك من معادن األدوات والمعدات وأدوات المائد

 عادية
6.7 1.8 -73.6 

 47.3- 3.4 6.5 الغسيل والتشحيم واألسنان االستعدادات، والشمع

 17.8 7.0 6.0 لدائن ومصنوعاتها

 93.6 11.5 5.9 مطاط ومصنوعاته

 28.6- 4.1 5.7 مقاالت متنوعة من معادن عادية

 األثاث والمفروشات والمراتب، ومصابيح والتجهيزات،

 وعالمات
5.3 6.7 27.3 

 20.2- 3.7 4.7 الزجاج واألواني الزجاجية

مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري، 

 والميكا
4.4 1.4 -68.4 

 3.5 4.0 3.8 مصنوعات من جلد؛ لوازم السفر، وحقائب اليد الخ

 36.1- 2.4 3.7 دباغة أو الصباغة، أصباغ والدهانات. األحبار

 33.9- 2.2 3.3 اته؛ فحم الخشبخشب ومصنوع

 85.8- 0.4 3.0 السكك الحديدية أو الترام قاطرات والمواعيد وأجزاء

 29.1- 1.9 2.6 منتجات صناعة الطباعة؛ المخطوطات

 181.1 6.8 2.4 منتجات السيراميك



 

 

 

   

9   

 124.7 4.9 2.2 الورق والورق المقوى ومقاالتهم

 3.7- 2.0 2.1 منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي

 93.0- 0.1 1.4 نيكل ومصنوعاته

 28.8 1.8 1.4 المنتجات الكيماوية المتنوعة

 70.7- 0.4 1.3 ملح؛ التجصيص المواد، والجير واألسمنت

 89.1- 0.1 1.2 األلمنيوم ومصنوعاته

 45.8 1.6 1.1 المواد المصنعة المتنوعة

 28.7 1.3 1.0 نةميالمواد الكيميائية غير العضوية. مركبات المعادن الث

 32.0- 0.6 0.9 المواد الكيميائية العضوية

 96.3 1.6 0.8 االت موسيقية؛ قطع غيار واكسسوارات

 86.8- 0.1 0.8 اللحوم وأحشاء صالحة لألكل

 64.4- 0.3 0.7 الفلين ومصنوعاته

 49.1- 0.4 0.7 الحيوانات الحية

 38.4- 0.4 0.6 سجاد وأغطية أرضيات

 2103.2 12.2 0.6 ل وألعاب ومستلزمات رياضية. أجزاؤهالعب األطفا

 44.5 0.6 0.4 المشروبات والمشروبات الروحية والخل

 56.4- 0.2 0.4 حبوب

 4.0 0.4 0.4 النشويات المعدلة، والغراءو المواد

 342.3 1.4 0.3 أغطية الرأس وأجزاؤها

 47.4- 0.2 0.3 الساعات والساعات وأجزاؤها

 4.9- 0.2 0.2 والفواكه والمكسرات الخمحضرات خضر 

 42.5 0.3 0.2 البذور الزيتية والصناعية أو النباتات الطبية واألعالف

ثمار صالحة لألكل، والمكسرات، وقشور الحمضيات 

 والبطيخ
0.2 0.3 47.1 

 27.4- 0.1 0.2 االستعدادات الطعام المتنوعة

 19.2- 0.1 0.2 الحليب محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو

 28136.5 43.6 0.2 نحاس ومصنوعاته

 68.0 0.2 0.1 مصنوعات من القش. وير سلة والقش

 33.2 0.1 0.1 الخضروات الصالحة لألكل، جذور ودرنات

 552.9 0.6 0.1 قطن

 91.7- 1.8 21.9 اخرى

 يأبوظب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 كن تعديلهاومن المم أولية 2016-2015بيانات عام 
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حسبّفصولّالنظامّالمنسقّمنّالسلعّعبرّمنافذّامارةّابوظبيّّالوارداتّ:7جدولّرقمّ

 (.2016-2015خاللّشهرّينايرّ))الحدّالثاني(ّ

 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSالسلعّحسبّالنظامّالمنسقّ)
ّيناير

 %التغير 2015ّ2016

 1.5- 9,756.3 9,901.1 المجموعّ

 19.2 2,252.2 1,890.0 (نووية مفاعالت) وأجزاؤها آلية وأدوات أجهزة

 22.9 1,759.4 1,432.1 ولوازمها أجزاؤها دراجات، جرارات، عربات،

 113.3 801.7 375.9 وأجزاؤها فضائية وسفن طائرات

 34.4 716.4 533.2 (لفوالذا) الصلب أو الحديد من صناعات

 هذه ءوأجزا الصوت، وإذاعة تسجيل كهربائية، أجهزة

 األجهزة
1,469.0 691.4 -52.9 

 25.8- 389.2 524.2 ثمينة معادن من عضوية غير أو عضوية ومركبات منتجات

 43.5- 328.8 582.4 نحاس ومصنوعاته

 21.0- 270.3 342.1 لدائن ومصنوعاتها

 28.7 229.6 178.4 ولوازمها وأجزاؤها وللطب وقياس وتصوير بصريات أجهزة

 22.6- 212.7 274.7 ورماد تخب معادن، خامات

 26.6- 168.8 230.0 (فوالذ) صلب حديد،

 1.8 159.2 156.4 حيوانية منتجات عسل، بيض، ومنتجاتها، ألبان

 36.1 130.6 96.0 متنوعة كيماوية منتجات

 5.0- 119.7 126.0 الصيدلة منتجات

 طب شموع، تشحيم، غسيل، محضرات صابون،

 عضوي عوامل األسنان،
61.6 100.1 62.4 

 91.2 97.0 50.7 وعلف قش للصناعات، ونباتات حبوب زيتية، وأثمار بذور

 30.4 92.2 70.7 قارية مواد ومنتجاتها، معدنية وشموع وزيوت وقود

 30.6 84.4 64.6 مطاط ومصنوعاته

 28.9 74.8 58.0 فطائر والحليب، والنشأ والدقيق الحبوب من محضرات

 27.6- 68.2 94.3 األلمنيوم ومصنوعاته

 ما أو الصخري الحرير أو الجص أو الحجر من مصنوعات

 يماثله
54.8 66.9 22.1 

 لإلنارة، أجهزة محشوة، وفرشات وسائد أسرة، أثاث،

 إشارات
104.9 66.2 -36.8 
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 65.0 54.2 32.8 اللحوم وأحشاء صالحة لألكل

 22.7- 46.2 59.7 السليلوز من مصنوعات مقوى، ورق ورق،

 التجميل وأدوات العطور مستحضرات عطرية، زيوت

 (تواليت)
29.8 44.0 47.9 

 3.7- 35.9 37.3 ومصنوعاته زجاج

 حلي ومصنوعاتها، ثمينة معادن كريمة، أحجار لؤلؤ،

 مقلدة
3.4 35.2 921.6 

 65.9 33.9 20.4 متنوعة مصنوعات

 37.9- 33.3 53.7 عضوية كيماويات

 13.5 31.6 27.8 وأسمنت كلس وأحجار، أتربة كبريت، ملح،

 2.6 31.0 30.3 أخرى ونباتات فواكه، ثمار، خضر، محضرات

 4366.7 27.1 0.6 وأجزاؤها رأس أغطية

 15.0- 26.8 31.5 ودرنات وجذور ونباتات خضر

 47.8 25.0 16.9 خزفية منتجات

 10.9- 24.2 27.1 حبر دهانات، ومشتقاتها، والصباغة للدباغة مواد

 أو ورق وفضالت نفايات السليلوز، أو الخشب عجائن

 المقوى
22.7 24.0 5.9 

 2.6- 23.9 24.5 وشمام وبطيخ حمضيات وقشور فواكه

 21.5- 23.5 29.9 الساعات والساعات وأجزاؤها

 5.3 22.5 21.3 االستعدادات الطعام المتنوعة

 40.4- 21.3 35.8 شحوم ودهون والزيوت والشموع

 8.7 20.1 18.4 بات الروحية والخلالمشروبات والمشرو

 14.6 19.2 16.7 مقاالت متنوعة من معادن عادية

 5.5- 19.1 20.2 وأجزاؤها المعادن من مائدة ادوات قاطعة، أدوات أدوات،

 11.2- 18.3 20.7 خشبي فحم ومصنوعاته، خشب

 51.1 17.2 11.4 (الكروشيه عدا) وتوابعها ألبسة

 38.8- 15.2 24.8 حية حيوانات

 67.3 13.7 8.2 الكاكاو ومحضرات الكاكاو

 2.9 12.0 11.6 الزنك ومصنوعاته

 27.6- 11.6 16.0 نسيجية أرضيات أغطية سجاد،

 25.0 10.1 8.1 بهارات مته، شاي، بن،
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 60.0 9.5 5.9 اصطناعية أو تركيبية ألياف

 55.9 9.2 5.9 مصنرة مواد المالبس

 171.5 8.9 3.3 الرصاص ومصنوعاته

 136.7 8.1 3.4 لعب األطفال وألعاب ومستلزمات رياضية. أجزاؤها

 30.5- 7.9 11.4 محضرات لحوم واألسماك والقشريات والرخويات

 مصارين من صناعات للسفر، حقائب جلدية، مصنوعات

 الحيوان
6.9 7.6 9.6 

 18.8 7.6 6.4 وأجزاؤها مماثلة وأصناف أحذية

 81.4- 7.1 38.4 نيكل ومصنوعاته

 32.3 6.6 5.0 ةالدولي والمنظمات والقنصليات للسفارات

 89.9- 6.5 64.8 بقايا ونفايات صناعات األغذية؛ علف الحيوان

 183.5 6.0 2.1 السكك الحديدية أو الترام قاطرات والمواعيد وأجزاء

 10.4- 5.7 6.4 والنشويات المعدلة، والغراء المواد

 63.6- 5.7 15.6 خرق م،أطق منسوجة، أخرى جاهزة ألبسة

 30.1- 5.7 8.1 المواد هذه مصنوعات خزف، أخرى، معادن

 14.8- 5.5 6.5 منتجات صناعة الطباعة؛ المخطوطات

 32.6- 5.3 7.9 األسمدة

 273.7 5.1 1.4 مواد ريشة والشعر، والزهور االصطناعية

 97.3- 4.9 180.4 السفن والقوارب والهياكل العائمة

 16.5 3.5 3.0 قشريات، والرخويات والالفقاريات المائيةاألسماك وال

 وحبال خيوط منسوجة، غير وأقمشة لباد حشو،

 ومصنوعاتها
5.3 3.4 -36.1 

 34.3- 3.3 5.0 سكرية ومصنوعات سكر

 223.7 2.9 0.9 منتجات صناعة الطحن

 26.1- 2.8 3.8 المنسوجات واألقمشة المستخدمة في الصناعات

 127.1 2.5 1.1 اتهالفلين ومصنوع

 36.6 2.4 1.7 قطن

 36.2 2.3 1.7 حرير

 310.2 1.6 0.4 مطرزات دانتيل، نسيجية، سطوح خاصة، منسوجات

 96.9- 1.5 47.6 حبوب

 15.1- 1.4 1.6 الجلود الخام، والجلود والمنتجات الجلدية

 12.7- 1.2 1.4 نباتية عصارات من خالصات اللك، صمغ
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 49.8- 1.0 2.0 سينمائي أو رافيفوتوغ تصوير منتجات

 38.5- 0.6 0.9 اصطناعية أو تركيبية شعيرات

 60.3 0.5 0.3 اخر مكان في مذكورة غير أخرى نباتية منتجات

 142.1 0.5 0.2 نباتية أخرى، خيوط من ورق وأقمشة نسجيهألياف 

 31.7- 0.4 0.6 التبغ وأبدال تبغ مصنعة

 81.6- 0.4 2.3 قديمة أثرية قطع, فنية تحف

 1.5- 0.3 0.3 صوف، وبر ناعم أو خشن الحيوان والغزل شعر الخيل

 91.5- 0.3 3.2 مصنوعات من القش. وير سلة والقش

 91.5- 0.2 2.8 ولوازمها وأجزاؤها موسيقية آالت

 70.3- 0.2 0.7 األشجار الحية والنباتات وأجزائها

 33.3- 0.1 0.2 القصدير ومصنوعاته

 96.0- 0.1 1.4 غيره أو كروشيه أقمشة

 71.4- 0.3 1.0 خرىا

 يأبوظب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلها أولية 2016-2015بيانات عام 

 
خاللّحسبّالدولّمنّالسلعّعبرّمنافذّامارةّابوظبيّّالنفطيةّغيرّالصادراتّ:8جدولّرقمّ

 (.2016-2015شهرّينايرّ)

 درهم بالمليونالقيمة 

ّيناير الدول

 التغير% 2015ّ2016 

 42.0 4649.9 3275.2 المجموعّ

 94.2 605.9 312.0 الصين

 36.6- 561.2 885.4 سويسرا

 37.1- 540.2 859.4 المملكة العربية السعودية

 4094.1 410.3 9.8 الواليات المتحدة

 48.3 315.6 212.8 الهند

 102.5 284.6 140.5 سنغافورة

 140.3 261.3 108.7 مصر

 416.0 224.7 43.6 باكستان

 1897.0 207.5 10.4 هولندا

 29.1 143.6 111.3 قطر

 93.6 141.8 73.2 إيطاليا

 576.2 102.3 15.1 تركيا

 61.4 84.2 52.1 الكويت
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 17.1 79.5 67.9 سلطنة عمان

 325.4 43.8 10.3 سودان

 105.0 41.4 20.2 إسبانيا

 8.5 38.2 35.2 األردن

 26.4- 37.3 50.7 ألمانيا

 130.1 33.4 14.5 جنوب أفريقيا

 860.4 33.0 3.4 فيتنام

 3.0- 31.3 32.3 هونغ كونغ

 142.3 30.0 12.4 جمهورية كوريا

 34.3- 28.5 43.4 البحرين

 58.8 27.4 17.3 بنغالديش

 461.4 27.1 4.8 أثيوبيا

 239.3 26.3 7.8 فرنسا

 92.4 19.4 10.1 إيران )الجمهورية اإلسالمية(

 .. 17.9 0.1 المكسيك

 6.3 17.3 16.2 كينيا

 .. 17.0 0.1 اليابان

 334.9 17.0 3.9 الجزائر

 359.0 14.6 3.2 أستراليا

 321.6 14.3 3.4 ماليزيا

 5075.1 14.0 0.3 كندا

 1061.8 12.9 1.1 إندونيسيا

 325.5 12.5 2.9 تايالند

 662.1 12.4 1.6 الجمهورية العربية السورية

 .. 11.7 0.0 بلجيكا

 681.4 10.9 1.4 تونس

 191.2 9.3 3.2 تايوان

 921.2 9.1 0.9 الفلبين

 360.6 9.0 1.9 المملكة المتحدة

 21.0 8.8 7.3 المتحدة جمهورية تنزانيا

 40.9- 8.6 14.6 لبنان

 32.4 7.8 5.9 نيبال

 1076.6 6.4 0.5 البرتغال

 1074.2 6.2 0.5 جيبوتي

 495.1 4.4 0.7 العراق

 18.7 4.3 3.6 اليمن

 30.3- 3.9 5.5 أوغندا

 12.6 2.9 2.6 البرازيل
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 133.6 2.3 1.0 نيجيريا

 .. 1.6 0.0 السويد

 .. 1.5 0.0 سلوفينيا

 343.9 1.5 0.3 ميانمار

 28.4 1.4 1.1 موريشيوس

 6.4 1.3 1.3 المغرب

 .. 1.0 0.0 أوكرانيا

 19.9 0.6 0.5 نيوزيالندا

 .. 0.5 0.0 الصومال

 58.3- 0.5 1.2 أنغوال

 .. 0.5 0.0 الجماهيرية العربية الليبية

 70.5- 0.5 1.6 سيريالنكا

 .. 0.4 0.0 ليتوانيا

 20.3 0.4 0.3 موريتانيا

 .. 0.4 0.0 اليونان

 .. 0.4 0.0 بليز

 .. 0.3 0.0 الفيدرالية الروسية

 .. 0.3 0.0 أفغانستان

 .. 0.3 0.0 بابوا غينيا الجديدة

 70.9 0.2 0.1 األرجنتين

 .. 0.2 0.0 دولة فلسطين

 89.7- 0.2 1.9 بولندا

 .. 0.2 0.0 ألبانيا

 26.2- 0.1 0.2 سيشيل

 .. 0.1 0.0 بناما

 .. 0.1 0.0 تشيلي

 114.6 0.1 0.0 النرويج

 .. 0.1 0.0 غيانا

 ..  0.0 رومانيا

 84.4- 0.1 0.4 مدغشقر

 99.6- 0.1 19.3 ىخرأ

 يأبوظب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلها أولية 2016-2015بيانات عام 

ّ
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ّحسبّالدولّعبرّمنافذّامارةّابوظبيّةالنفطيّغيرمعادّتصديرهّمنّالسلعّال:9ّّجدولّرقم

ّ(.2016-2015خاللّشهرّينايرّ)

 مدره بالمليونالقيمة 

 الدول
ّيناير

 التغير% 2015ّ2016

 1.6- 1,679.3 1,706.3 المجموعّ

 79.0 347.9 194.4 ويسراس

 36.3 322.9 237.0 ةلمملكة العربية السعوديا

 6.1 245.3 231.2 البحرين

 1.5 183.2 180.5 الكويت

 15.6- 158.8 188.1 قطر

 .. 113.4 1.2 هولندا

 188.7 86.2 29.9 الهند

 .. 53.6 0.1 تركيا

 26.4- 22.2 30.1 مطار أبوظبي -سكاي سيتي 

 80.9- 22.1 115.6 المملكة المتحدة

 17.6- 19.3 23.4 عمان

 54.9- 16.3 36.2 األردن

 17.8- 15.8 19.2 تركمانستان

 60.3- 9.5 23.8 سنغافورة

 25.3- 9.4 12.6 لبنان

 .. 9.4 0.0 صربيا

 55.6- 5.9 13.3 ألمانيا

 36.1- 4.5 7.0 بنغالديش

 98.6- 2.9 212.1 مصر

 14.9- 2.7 3.2 اليمن

 1057.0 2.6 0.2 إيران )الجمهورية اإلسالمية(

 3093.1 2.5 0.1 إسبانيا

 91.3- 1.8 21.0 فرنسا

 7.0 1.7 1.6 باكستان

 17.0- 1.7 2.0 كوريا

 9.3- 1.5 1.7 أثيوبيا

 946.0 1.5 0.1 اليابان

 17.2 1.4 1.2 الفيدرالية الروسية

 12.7- 1.2 1.3 سودان

 14.2- 1.1 1.3 الفلبين

 85.5- 0.8 5.7 الواليات المتحدة

 88.7 0.8 0.4 تونس



 

 

 

   

1
7 

  

 .. 0.8 0.0 نيوزيالندا

 .. 0.7 0.0 الكونغو

 291.7 0.7 0.2 سيشيل

 66.5- 0.7 2.1 المغرب

 67.7 0.6 0.3 أستراليا

 .. 0.5 0.0 تايالند

 152.8 0.5 0.2 إيرلندا

 39.6 0.5 0.3 بلجيكا

 98.9- 0.5 42.6 نيجيريا

 .. 0.4 0.0 بورتوريكو

 .. 0.4 0.0 بولندا

 64.9- 0.4 1.2 موزمبيق

 6692.7 0.4 0.0 الدنمارك

 96.6- 0.3 8.7 الصين

 27.1- 0.3 0.4 إندونيسيا

 .. 0.3 0.0 هنغاريا

 88.0- 0.2 1.9 ماليزيا

 99.4- 0.2 37.7 هونغ كونغ

 85.5- 0.2 1.4 إيطاليا

 94.0- 0.2 3.0 العراق

 .. 0.1 0.0 ومبياكول

 37.5- 0.1 0.2 فنلندا

 37.9- 0.1 0.1 كندا

 92.9- 0.1 1.0 البرازيل

 16.2- 0.1 0.1 أفغانستان

 95.9- 0.4 9.2 اخرى

  يأبوظب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلها أولية 2016-2015بيانات عام 
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خاللّحسبّالدولّمنّالسلعّعبرّمنافذّامارةّابوظبيّّالنفطيةّغيرالوارداتّ:10ّّجدولّرقم

ّ(.2016-2015شهرّينايرّ)

 مدره بالمليونالقيمة 

 الدول
ّيناير

 التغير% 2016 2015

 1.5- 9,756.3 9,901.1 وعّالمجم

 59.2 1,760.3 1,105.7 الواليات المتحدة

 8.2 881.4 814.3 ألمانيا

 9.9- 869.6 965.0 المملكة العربية السعودية

 45.4- 814.0 1,490.7 كوريا

 15.2- 570.5 673.0 اليابان

 45.1 563.3 388.1 الصين

 43.5 496.2 345.8 المملكة المتحدة

 3.4- 488.5 505.7 فرنسا

 13.5 400.0 352.4 إيطاليا

 23.8 346.7 280.2 البرازيل

 89.4 188.3 99.4 السويد

 40.3- 170.9 286.4 الهند

 40.7- 146.1 246.3 أستراليا

 8.7- 143.3 156.9 سلطنة عمان

 0.2- 139.0 139.2 إسبانيا

 15.9 134.8 116.3 النمسا

 9.0 123.8 113.6 زامبيا

 104.7 122.4 59.8 سنغافورة

 62.3- 117.1 310.5 الكونغو

 16.5 97.9 84.0 هولندا

 54.4- 77.3 169.6 قطر

 27.5- 73.0 100.7 البحرين

 31.3 65.5 49.9 تايالند

 24.5- 61.0 80.9 سويسرا

 574.4 53.4 7.9 أوكرانيا

 47.2- 52.5 99.5 كندا

 12.5- 49.1 56.1 تركيا

 43.4 48.4 33.8 تايوان

 57.8 48.2 30.6 المكسيك

 13.8 46.0 40.4 إيرلندا

 14.4- 45.2 52.8 الدنمارك

 273.5 43.1 11.5 إيران )الجمهورية اإلسالمية(
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 42.4- 40.1 69.6 الفيدرالية الروسية

 27.3 40.0 31.4 بلجيكا

 28.2- 37.0 51.5 الكويت

 9.3- 33.9 37.4 جنوب أفريقيا

 32.9- 32.5 48.4 األردن

 .. 32.4 0.0 مطار أبوظبي -سكاي سيتي 

 43.7- 31.9 56.6 إندونيسيا

 2.9 28.7 27.9 ماليزيا

 42.9- 26.8 46.9 النرويج

 35.4 25.1 18.5 بولندا

 97.7 22.4 11.3 جمهورية التشيك

 18.1- 22.0 26.9 مصر

 61.4 20.2 12.5 هنغاريا

 337.7 17.9 4.1 البرتغال

 76.8- 13.2 57.1 فنلندا

 106.4 11.8 5.7 سودان

 .. 8.9 0.1 كازاخستان

 46.9- 8.5 16.0 رومانيا

 0.6- 7.7 7.7 نيوزيالندا

 32.5- 5.1 7.6 باكستان

 8.1- 4.6 5.0 فيتنام

 66.8- 4.4 13.2 لبنان

 22.7 4.3 3.5 دولة فلسطين

 106.6 3.8 1.8 هونغ كونغ

 35.3- 3.3 5.2 اليونان

 .. 3.0 0.3 موزمبيق

 2.9- 2.9 3.0 الفلبين

 88.4- 2.9 25.1 سلوفاكيا

 44.7 2.9 2.0 استونيا

 50.1- 2.8 5.6 لوكسمبورغ

 40.7- 2.4 4.1 المغرب

 8.7 2.4 2.2 بلغاريا

 50.7 1.8 1.2 تشيلي

 .. 1.5 0.0 روسيا البيضاء

 136.3 1.3 0.6 سلوفينيا

 25.7 1.0 0.8 اليمن

 228.7 0.9 0.3 جمهورية تنزانيا المتحدة

 83.2- 0.8 4.7 األرجنتين
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 24.4 0.7 0.6 بنغالديش

 469.4 0.7 0.1 تونس

 107.8 0.6 0.3 كرواتيا

 .. 0.5 0.0 ميانمار

 43.9- 0.5 0.8 ليتوانيا

 .. 0.4 0.0 غواتيماال

 61.1- 0.4 1.1 مالطا

 139.3 0.3 0.1 صربيا

 47.1- 0.3 0.6 سيريالنكا

 3747.0 0.3 0.0 العراق

 .. 0.2 0.0 الشعبيةجمهورية كوريا الديمقراطية 

 .. 0.2 0.0 بورتوريكو

 .. 0.2 0.0 تركمانستان

 57.8 0.2 0.1 كينيا

 18.2- 0.1 0.2 بيرو

 .. 0.1 0.0 كمبوديا

 69.8- 0.1 0.3 مدغشقر

 72.5- 0.1 0.3 كوستا ريكا

 98.9- 0.1 8.3 الجمهورية العربية السورية

 ... 0.1 0.0 الباهاما

 88.0 0.1 0.0 اإلكوادور

 94.0- 0.3 5.5 أخرى

 يأبوظب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلها أولية 2016-2015بيانات عام 
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  المصطلحات

 

ل يعند تحل مهماً  وتلعب هذه المصطلحات دوراً  السلعيّة، التجارة الخارجية نة تخصّ على مصطلحات معيّ  التقريرحتوي ي

 المصطلحات التالية: التقريرن تضمّ يإلمارة أبوظبي. و ةحصاءات التجارإ

 

ّالتجارةّالسلعي ة

 أو تخصم منه، التي ت ضاف إلى مخزون الموارد المادية إلمارة أبوظبي قيمة السلع السلعيّةالتجارة  إحصاءات تشمل

حركة التجارة رة السلعيّة في هذا التقرير إلى ويشير مصطلح التجا. أو الخروج منها أراضي اإلمارةسواء بالدخول إلى 

 يعني أنها ال تشمل أي تعامالت تتم من خالل اإلمارات األخرى. ما، أبوظبي فقطإمارة  منافذعبر 

 

ّالـواردات

عبارة عن السلع التي تدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة أبوظبي واردًة من مختلف أرجاء العالم، ما عدا هي 

حبت من مخازن اإليداع الجمركي أو اإلدخال اإلم ارات األخرى في الدولة، سواء دخلت هذه السلع مباشرة أو س 

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

ّ

ّّالمعادّتصديره

طقة الجمركية واالقتصادية وتصبح جزءاً من الرصيد السلعّي لإلمارة يمثّل السلع التي ت ستورد من الخارج وتدخل المن

  ثم يعاد تصديرها كما هي دون أي تعديل عليها إلى خارج الدولة.

 

ّالصادراتّغيرّالنفطي ة

 (من هذه السلع بالكامل أو التي تسهم الموارد المحلية في إنتاجها )باستثناء النفط السلع المنتجة محلياً تلك هي 

 .ج من المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة أبوظبي باتجاه العالم الخارجي لتشكّل خصماً من رصيدها السلعيّ وتخر

 ومن الممكن أن تتضّمن الصادرات غير النفطيّة بضائع أنتجت جزئياً في إمارات الدولة األخرى.

ّ

ّالتصنيفات

رِّضت إحصاءات التجارة السلعيّة غير النفطيّة بالتوافق مع لنظام تصنيف االتصنيفين الدوليين األساسيين وهما:  ع 

  .(BECالواسعة ) االقتصادية تصنيف الفئات(وHSالمنسق لتصنيف وتبويب السلع )

 (HSوفقا للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع )مفصلة يمكن للمستخدمين الحصول على بيانات التجارة الخارجية 

لبضائع عليه ا نظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع األساس الذي تصنف وتبوبويعتبر ال. أبوظبي- اإلحصاء مركز من

 ابوظبي.–في إدارة الجمارك 

 

ّمصدرّالبيانات

صِّل ولجت وأ رسلتومن ثم  ،الجمارك إدارة- على البيانات من دائرة المالية ح  من أجل  أبوظبي- إلى مركز اإلحصاء ع 

 .وفقاً للتصنيفات اإلحصائية للتجارة الخارجيةوالمراجعة وإعادة تصنيفها مزيد من التدقيق 
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ّيموتقال

  (WCO): العالمية الجمارك بمنظمة الخاصة التقويم اتفاقية مع تماشياً 

 لبلدا في الميناء رصيف حتى كافة التكاليف حساب بعد( تصديره المعاد ذلك في بما) الصادرات قيمة ت قّدر 

 الداخلي الشحن تكاليف يشمل بما الصادرات قيمة الذي يعبّر عن ،(fob) ’فوب‘ عليه يطلق ما وهو المصّدر،

 .والتغليف والتعبئة

 يفس‘ عليه يطلق ما وهو والشحن التأمين تكلفة فيها بما كافة، التكاليف حساب بعد الواردات قيمة وتقّدر ’

(cif). بضائعال نقل عند ظهرت إضافية تكاليف ويشمل المستورد، البلد حدود حتى الواردات قيمة’ سيف‘ ويمثّل 

 .والتأمين الشحن مثل دولياً 

 

 مالحظاتّعلىّالجداول

 ( في الجداول جميعالنسب المئوية أوالمستويات سواء في تستند التغييرات )المقرّبة. إلى األرقام ها 

  ّللمجموعات جميعهاالقيمة اإلجمالية من قيمة المجموعة الفرعية هي عبارة عن حصّة ة النسبية األهمي ،

 .نسبة مئويةلتي عبّر عنها كا

 بعض المجاميع ال تتساوى مع المفردات بسبب التقريب. 

 ( هي بيانات 2015بيانات عام )عديلقابلة للت أولية. 

 

ّالرموزّالمستخدمة:

 .الصفر من قريبة أو موجودة غير القيمة أن تعني’ -‘
 .تنطبق ال‘..’ 

 آخر مكان في ترد ولم محددة غير :غ.م.م.   

 

ّ:نّالمعلوماتمزيدّم

 اإللكترونيالرجاء زيارة الموقع  إلمارة أبوظبي، واإلحصاءات الرسميةمزيد من اإلحصاءات التفصيلية لحركة التجارة لل

ّ: أبوظبي - لمركز اإلحصاء

 http://www.scad.ae 
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