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 ةمالمقد  

المنافذ البرية والبحرية  منالتي دخلت ة نفطي  ة غير السلعي  التجارة القيمة حصاءات عن إالتقرير هذا م يقد  
جميعها إمارة  أن تلك السلع ال تخص  إلى  . وتجدر اإلشارة4102فبراير شهر خالل  منها تأو خرج والجوية إلمارة أبوظبي

بعض السلع إمارات أخرى. كما أن التقرير ال  حيث يمكن أن تخص   ،ل تجارة أبوظبي مع العالم الخارجيأبوظبي وال تمث  
 منها. أو الخارجة يرصد تجارة أبوظبي الداخلة عبر منافذ اإلمارات األخرى

على التدفقات التجارية اإلحصاءات تقتصر الواردة في التقرير، وإدارة الجمارك مصدر البيانات  –دائرة المالية  د  وتع
 التدفقات لهذهة ة النسبي  ط التقرير الضوء على األهمي  الواقعة ضمن اختصاص إدارة الجمارك. ويسل   المنافذلة في المسج  

 .والمعاد تصديرهواردات ة والنفطي  التي تشمل الصادرات غير ال

، وتصنيف الفئات التنقيح الرابع ،(SITCد للتجارة الدولية )لتصنيف الموح  ا أبواب ألهمالبيانات وفقاً  ترضع  و
سلسلة زمنية شهرية للبيانات  تمد  ق   ذلكإلى  وحسب البلدان. باإلضافةالنظام المنسق و(، BECاالقتصادية الواسعة )

 .والمعاد تصديرهة والواردات نفطي  لالتاريخية للصادرات غير ا

في نهاية هذا التقرير شرحاً للمصطلحات األساسية والمفاهيم الواردة ة" م "المالحظات التوضيحي  تقد  كما 
ما هذه المالحظات كل  إلى  بالرجوع اءادة القر  لس  ا نصحونة، نفطي  ة غير السلعي  المستخدمة في إحصاءات التجارة ال الفنية

 .دعت الحاجة
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  ةالنقاط الرئيس

 4102فبراير  خالل شهر ةنفطي  الغير ة سلعي  الالتجارة 

 مليون 00,777 ما يعادل 4102فبراير في مارة أبوظبي إالتي عبرت حدود  ةنفطي  السلع غير التجارة قيمة بلغت 

 4,478ة نفطي  غير الجمالي(، بينما بلغت الصادرات من اإل %71.6درهم ) مليون 8,913لواردات ا قيمة حيث بلغت ،درهم

  جمالي(.من اإل %01.9درهم ) مليون 0,418جمالي( والمعاد تصديره إلمن ا %03.4درهم ) مليون

شهر ب ( مقارنة%2.7) درهم مليون 718 بنحو 4102فبراير  خالل شهر السلعيةالتجارة جمالي إ قيمة ارتفعت

بينما حدث انخفاض  (%77.6) مليون درهم 387بنحو  ةالصادرات غير النفطي قيمة ارتفاعإلى  يرجع ذلكو ،4102 يناير

 (%4.3-)م ـون درهـملي 96والمعاد تصديره بمبلغ ( %7.0-)مليون درهم  224بمبلغ في قيمة كل  من قيمة الواردات 

 ها.خالل الفترة نفس

 ةاإلجمالي في القيمة ارتفاعوجود يالحظ  ر ذاته من العام السابقالشهب 4102فبراير شهر  بيانات وبمقارنة

الصادرات غير  من كل   في قيمة ارتفاع محص لة من هذا نتج وقد. (%00.8)درهم  يونمل 0,424 بلغتة سلعي  للتجارة ال

المعاد  في انخفاضبينما قابله  ،(%7.8) درهممليون  733 بنحو الوارداتو (%67.8)درهم  مليون 836النفطي ة بقيمة 

 .هانفس خالل الفترة (%07.9-)درهم  نليوم 479بقيمة  تصديره

  4102فبراير -إمارة أبوظبي  موانئالتي عبرت  ةنفطي  السلع غير التجارة قيمة 

 .درهم بالمليونلقيمة ا

 *ـــر )%(الـتغـيــ          

  
 فبراير
4102 

 يناير
4102 

 فبراير
2410  

إلى 4102فبراير   
4102فبراير    

إلى  4102يناير 
4102فبراير    

 -5.1 7.8 8,309 8,751 7,710 الواردات

 77.6 65.8 2,258 1,271 1,362 الصادرات غير النفطي ة

 -2.9 -17.3 1,208 1,244 1,461 المعاد تصديره 

 4.5 11.8 11,775 11,267 10,533 المجموع

 .إدارة الجمارك –دائرة المالية المصدر: 
  .الممكن تعديلها ومن أولي ة 2013 عام بيانات* 
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  4102فبراير و 4102 يناير شهري خالل ةنفطي  ال غير ةسلعي  لا التجارة

التصنيف الموح د  أبواب أهمحسب  ،ةسلعي  التجارة ال قيمةحصائية المرفقة ( من الجداول اإل0دول رقم )ح الجيوض  

 التالية: النقاط برازإيمكن البيانات  ومن خالل هذه، (SITCالدولية )للتجارة 

 فةمصن   مصنوعة سلع" مجموعةكل  من  قيمة انخفاض نموقد نتج هذا ، %5.1 بةالواردات بنسقيمة  انخفضت 

 "بها متصلة ومنتجات كيماوية مواد"ومجموعة  (%06.7-) درهم مليون 996بمقدار  "المادة حسب ساساً أ

 .(%04.1-)مليون درهم  013بمقدار 

 مواد"مجموعة كل  من  قيمةفي  فاعارتإلى  ويرجع ذلك ،%77.6 بنسبة ةنفطي  الصادرات غير ال قيمة ارتفعت 

 ،(%070.7) درهم مليون 777 بمقدار باألخص بالمواد البالستيكية وذلك "بها متصلة ومنتجات كيماوية

 مواد( ومجموعة "%40.0مليون درهم ) 026بمقدار  "المادة حسب ساساً أ فةمصن   مصنوعة سلع"ومجموعة 

 39ر بمقدا وذلك النفايات الحديد والصلب والخردةخص لمواد وباأل "الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام

 (.%377.2مليون )

 النقل ومعدات الماكيناتمجموعة " انخفاض نموقد نتج هذا ، %4.3بنسبة  المعاد تصديره قيمة انخفضت" 

 94ة ، بينما قابله ارتفاع جزئي في قيمة مجموعة "مصنوعات متنوعة" بقيم(%8.8-)م ـون درهـملي 79 دارـبمق

 .(%09.9مليون درهم )

  4102فبراير و 4102فبراير خالل شهري ة نفطي  ة غير السلعي  ال التجارة

التصنيف حسب  ،4109فبراير شهر بمقارنة  4102فبراير  شهرخالل ة نفطي  ة غير السلعي  بيانات التجارة الشير ت

 : ما يليإلى  (SITCالدولية )الموح د للتجارة 

 وباألخص  "الماكينات ومعدات النقل" مجموعة قيمة ارتفاعإلى  ذلك، ويرجع %7.8بنسبة الواردات  قيمة ارتفعت

 سلع" مجموعةوقابله انخفاض جزئي في (، %47.6مليون درهم ) 861 بمقدارلسلع مركبات النقل وذلك 

 .(%06.7-) درهممليون  999بمقدار  "حسب المادة ساساً أ فةمصن   مصنوعة

 مواد" مجموعةكل  من قيمة  في االرتفاعإلى  ذلك رجعيو، %67.8 بنسبةة نفطي  الالصادرات غير قيمة  ارتفعت 

ومجموعة ( %417.9مليون درهم ) 812بمقدار باألخص بالمواد البالستيكية وذلك " بها متصلة ومنتجات كيماوية

 .(%28.0)درهم  مليون 474" بمقدار حسب المادة ساساً أ فةمصن   مصنوعة سلع"

 الماكيناتمجموعة "انخفاض قيمة كل من   نموقد نتج هذا ، %07.9بنسبة  اد تصديرهالمع انخفضت قيمة 

مليون درهم  43، ومجموعة "مصنوعات متنو عة" بقيمة (%49.8-)مليـون درهـم  497بمقــدار  "النقل ومعدات

(-3.8%). 
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  4102فبراير  - ةنفطي  السلع غير القيمة 

التي عبرت حدود إمارة أبوظبي  ةنفطي  السلع غير القيمة  حصائية المرفقةمن الجداول اإل (9)الجدول رقم ن يبي  

 :4102فبراير ة والمعاد تصديره خالل نفطي  كل من الواردات والصادرات غير اللبلدان  ةعلى خمسأحسب 

 عوديةالس العربية المملكةودرهم،  ونـملي 0,133الواليات المتحدة األمريكية  من ل  ـلكالواردات ة ـقيمت ـبلغ 

من إجمالي  %92.1بنسبة  مجتمعةالثالث  دولالساهمت  وقد، درهم مليون 877 واليابانهم، درمليون  868

 واردات.القيمة 

 العربية المملكة تلتهادرهم،  مليون 616بقيمة ة نفطي  في الصادرات غير الولى المرتبة األ فيالصين  حل ت 

مجتمعة  الثالث دولالساهمت  وقددرهم،  مليون 403مة بقي وسنغافورةدرهم،  يونمل 272بقيمة  السعودية

 ة.نفطي  جمالي الصادرات غير الإمن  %77.7بنسبة 

   المملكةدرهم، تلتها مليون  467 حيث بلغت ،القيمةحيث من المعاد تصديره  األولى فيالمرتبة قطر  رتتصد 

 الثالث دولالساهمت قد و ،همدرمليون  414بقيمة  والكويت درهم، مليون 446بقيمة  السعودية العربية

  جمالي المعاد تصديره.إمن  %77.9بنسبة  مجتمعة

  4102فبراير إلى  4104يناير الشهرية من  ةل: السلسةنفطي  السلع غير القيمة 

ة والمعاد تصديره نفطي  ة الزمنية الشهرية للواردات والصادرات غير اللح السلسيوض   ةالتالي األشكال البيانية

الجداول من  (7)ة الواردة في الجدول رقم البيانات التفصيلي   ت عرضحيث  ،4102فبراير إلى  4104يناير ة من خالل الفتر

 هذا التقرير.ب حصائية المرفقةإلا

ج لتو لصادرات غير ل ةأعلى قيمدرهم، أما  مليون 00,897بقيمة  4104 يناير أعلى قيمة للواردات في شهر س 

ج  ة فقد نفطي  ال  مايو شهرخالل للمعاد تصديره  أعلى قيمة أما ،درهم مليون 4,478بقيمة  4102 فبرايرر خالل شه لتس 

 .درهم مليون 0,608ة بقيمفكانت  4109
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  1012فبراير إلى  1011يناير  –لتجارة السلعية غير النفطية واردات ا: السلسلة الشهرية الزمنية ل1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

  1012فبراير إلى  1011يناير  –لتجارة السلعية غير النفطية لصادرات الزمنية : السلسلة الشهرية ا1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  1012فبراير إلى  1011يناير  –لتجارة السلعية غير النفطية ا للمعاد تصديره من: السلسلة الشهرية الزمنية 3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إدارة الجمارك –دائرة المالية المصدر: 
  .ومن الممكن تعديلها أولي ة 4109م عا بيانات 
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 الجداول اإلحصائية

التي عبرت  (تصدير عادةإو وواردات ةنفطي   غير صادرات) ةنفطي  السلع غير القيمة  :(0) جدول
  4102فبراير - SITC)) الدوليةالتصنيف الموح د للتجارة  حسب إمارة أبوظبي موانئ

 
 

 .مدره بالمليونالقيمة 

 السلع 
*ـــر )%(ـيــ  الـتغ        

 فبراير
4102 

 يناير
4102 

 فبراير
2410  

إلى 4102فبراير   
4102فبراير    

إلى  4102يناير 
4102فبراير    

  داتراالو
 0.6 25.6 4,221 4,194 3,361 النقل ومعدات الماكينات

 -16.7 -16.5 1,678 2,014 2,011 المادة حسب ساساً أ فةمصن   مصنوعة سلع

 -12.0 11.5 796 905 714 بها متصلة جاتومنت كيماوية مواد

 4.2 23.3 595 571 483 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

 -13.0 -10.2 473 544 527 ةحي   وحيوانات غذيةأ

 4.4 -11.3 545 522 615 أخرى

 -5.1 7.8 8,309 8,751 7,710 المجموع

  الصادرات غير النفطي ة

 171.5 205.3 1,195 440 391 بها متصلة ومنتجات كيماوية مواد

 21.1 48.1 837 691 565 المادة حسب ساساً أ فةمصن   مصنوعة سلع

 957.4 2,858.8 103 10 3 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

 ةحي   وحيوانات غذيةأ
25 35 43 72.8 24.3 

 -25.8 -89.0 37 50 335 النقل ومعدات الماكينات

 -6.6 2.8 43 46 42 أخرى

 77.6 65.8 2,258 1,271 1,362 المجموع

      المعاد تصديره

 -8.8 -23.8 763 836 1,000 الماكينات ومعدات النقل 

 13.3 -9.8 273 241 302 مصنوعات متنو عة

 -5.8 5.6 68 72 64 المادة حسب ساساً أ فةمصن   مصنوعة سلع

 بها متصلة ومنتجات كيماوية مواد
62 59 65 5.5 11.3 

 1.2 20.9 25 25 21 سلع ومعامالت غير مصن فة في مكان آخر

 26.6 35.2 14 11 11 أخرى

 -2.9 -17.3 1,208 1,244 1,461 المجموع

 .أبوظبي –: مركز اإلحصاء لمصدرا
 .ومن الممكن تعديلها أولي ة 4109عام  بيانات

 بة.رقام المقر  األإلى  في النسب المئوية في الجدول ختالفاتاال* تستند 
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التي  (تصدير عادةإو وواردات ةنفطي   غير صادرات) ةنفطي  السلع غير التجارة قيمة (: 4) جدول
  4102فبراير - (BECالفئات االقتصادية الواسعة ) تصنيف حسب إمارة أبوظبي موانئعبرت 

 .درهم بالمليونالقيمة 

 السلع 
*ـــر )%(الـتغـيــ          

 فبراير
4102 

 يناير
4102 

 فبراير
2410  

إلى 4102فبراير   
4102فبراير    

إلى  4102يناير 
4102فبراير    

 الواردات

 آخر  موضع في الواردة غير الصناعية اللوازم
3,165 3,379 2,998 5.3- 11.3- 

 2.7 40.9 2,354 2,291 1,671 وإضافاتها  وأجزاؤها النقل معدات

 وأجزاؤها( النقل معدات عدا) إنتاجية سلع
 وملحقاتها

1,791 1,969 1,871 4.5 5.0- 

 5.3 19.4 569 540 476 آخر موضع في مذكورة غير استهالكية سلع

 1.1 -17.0 443 438 533 والمشروبات غذيةاأل

 -44.2 1.3 75 135 74 أخرى

 المجموع 
7,710 8,751 8,309 7.8 5.1- 

  ةنفطي  الصادرات غير ال
 87.2 121.8  2,093     1,118          944        آخر موضع في واردةال غير الصناعية اللوازم

 20.4 53.2  66          55             43          والمشروبات غذيةاأل

 38.5 -74.2  50           36              194         آخر موضع في مذكورة غير استهالكية سلع

 اؤهاوأجز( النقل معدات عدا) إنتاجية سلع
 وملحقاتها

          34          41           33  3.4- 21.1- 

 -20.9 -90.4  14           18              145        وإضافاتها وأجزاؤها النقل معدات

 -28.0 -19.4  3            4               3            أخرى

 77.6 65.8 2,258 1,271 1,362 المجموع

  تصديرهالمعاد 
 هاؤجزاأو (معدات النقل عدا) نتاجيةإ سلع
 3.3 -18.5  469        455             576     تهااقوملح

 11.5 -11.7  361         324             408        آخر موضع في مذكورة غير استهالكية سلع

 -22.2 -26.3  285        367             387        وإضافاتها وأجزاؤها النقل معدات

 -12.6 -3.2  80           92             83          آخر موضع في واردةال غير الصناعية اللوازم

 66.5 101.7  13           8               6 أخرى

 -2.9 -17.3 1,208 1,244 1,461 المجموع 

 .أبوظبي –: مركز اإلحصاء لمصدرا
 .ومن الممكن تعديلها أولي ة 4109عام  بيانات

 بة.األرقام المقر  إلى  في النسب المئوية في الجدولختالفات اال * تستند
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التي  (تصدير عادةإو وواردات ةنفطي   غير صادرات) السلع غير النفطي ةتجارة قيمة (: 2) جدول
  4102فبراير -النظام المنسق للسلع تصنيف حسب إمارة أبوظبي موانئعبرت 

 .درهم نبالمليوالقيمة 

 القسمحسب  السلع 
*ـــر )%(الـتغـيــ          
رفبراي  
4102 

 يناير
4102 

 فبراير
2410  

إلى 4102فبراير   
4102فبراير    

إلى  4102يناير 
4102فبراير    

 الواردات

 -3.4 10.6 1,466 1,517 1,325 : أجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها، مفاعالت نووية82

 19.5 63.0 1,679 1,405 1,030 اجزاؤها ولوازمها، عربات، جرارات، دراجات: 87

 -12.0 -17.6 605 687 734 ومصنوعاتهنحاس : 72

 وأجزاءالصوت،  واذاعة لكهربائية، تسجي اجهزة: 87
 ةاألجهز هذه

589 624 550 6.7- 11.8- 

 -25.1 -23.2 465 621 605 ()الفوالذ الصلب او الحديد من صناعات: 79

 -9.1 3.4 3,545 3,898 3,428 أخرى

 -5.1 7.8 8,309 8,751 7,710 المجموع 

  ةنفطي  الصادرات غير ال

 لدائن ومصنوعاتها: 93
376 409 1,164 210.0 184.7 

 ومصنوعاتهنحاس : 72
277 368 344 24.4 6.4- 

 78.0 105.3 299 168 146 )فوالذ(حديد; صلب : 74

 182.4 1,783.9 161 57 9 الومنيوم ومصنوعاته: 76

 135.0 7.1 76 32 71 ()الفوالذ الصلب او الحديد من صناعات: 79

 -10.3 -56.1 212 237 484 أخرى

 77.6 65.8 2,258 1,271 1,362 المجموع

  المعاد تصديره

 : أجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها، مفاعالت نووية82
488 410 372 23.8- 9.3- 

 -0.4 7.5 187 187 174 ازمهااجزاؤها ولوعربات، جرارات، دراجات، : 87

 وأجزاءالصوت،  واذاعة لكهربائية، تسجيأجهزة : 87
 ةاألجهز هذه

214 127 138 35.5- 8.4 

 21.7 16.1 126 104 109 غيره البسة وتوابعها من الكروشيه او: 60

دوات وأالعطور  تعطرية، مستحضرا: زيوت 33
 التجميل )تواليت(

56 48 57 1.9 18.7 

 -10.7 -21.9 328 368 420 أخرى

 -2.9 -17.3 1,208 1,244 1,461 المجموع 

 .أبوظبي –: مركز اإلحصاء لمصدرا
 .ومن الممكن تعديلها أولي ة 4109عام  بيانات

 بة.األرقام المقر  إلى  في النسب المئوية في الجدولاالختالفات  * تستند
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التي  (تصدير عادةإو وواردات ةطي  نف غير صادرات) ةنفطي  السلع غير التجارة قيمة  (:2) جدول
  4102فبراير - الدول أهم حسب إمارة أبوظبي موانئعبرت 

 

 .درهم بالمليونالقيمة  

*ـــر )%(الـتغـيــ           

 الــــدول
 فبراير
4102 

 يناير
4102 

 فبراير
2410  

إلى 4102فبراير   
4102فبراير    

إلى  4102يناير 
4102فبراير    

  الواردات
 0.9 12.7 1,099 1,090 976 األمريكية المتحدة اتالوالي

 -3.7 -14.2 868 901 1,011 السعودية العربية المملكة

 14.0 52.3 855 750 561 اليابان

 -32.2 1.3 529 780 522 ألمانيا

 3.8 15.6 501 482 433 الصين

 -6.1 6.0 4,457 4,747 4,207 باقي الدول

 -5.1 7.8 8,309 8,751 7,710 المجموع

  ةنفطي  الصادرات غير ال

 665.4 163.3 606 79 230 الصين

 -2.7 -18.3 474 488 581 السعودية العربية المملكة

 13,774.9 475.0 219 2 38 سنغافورة

 67.0 11.9 165 99 147 الهند

 23.3 131.0 127 103 55 قطر

 33.0 114.7 667 501 310 باقي الدول

 77.6 65.8 2,258 1,271 1,362 المجموع

  المعاد تصديره

 31.2 29.7 265 202 204 قطر

 -28.0 -24.3 226 313 298 السعودية العربية المملكة

 0.4 41.3 202 202 143 الكويت

 8.8 -47.6 192 177 367 مملكة البحرين

 2,207.4 1,882.5 47 2 2 العراق

 -20.7 -38.0 277 349 446 باقي الدول

 -2.9 -17.3 1,208 1,244 1,461 المجموع

 .أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 .ومن الممكن تعديلها أولي ة 4109عام  بيانات

 بة.األرقام المقر  إلى  في النسب المئوية في الجدولختالفات اال* تستند 
 .الصفرإلى  ق ر ب هذا الرقمأن إلى  (-) تشير العالمة

 .تنطبق ال ".."
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 ةنفطي   غير صادرات) ةنفطي  السلع غير التجارة قيمة عن الزمنية بيانات السلسلة  (:5) جدول
 إمارة أبوظبي موانئالتي عبرت  (تصدير عادةإو وواردات

 

 .درهم بالمليونالقيمة 
 ةنفطي  جمالي التجارة غير الإ المعاد تصديره ةنفطي  الصادرات غير ال الواردات الشهر
2012 

 14,465 1,301 1,327 11,837 يناير     
 12,676 1,101 2,149 9,426 فبراير
 13,827 1,115 1,834 10,878 مارس

 14,029 1,293 1,251 11,485 بريلإ
 12,274 1,360 1,209 9,705 مايو
 11,108 1,199 1,253 8,657 نيويو

 12,241 1,260 1,057 9,924 يوليو
 11,215 1,082 1,107 9,026 أغسطس
 12,137 1,309 1,242 9,586 سبتمبر
 13,161 1,112 999 11,051 أكتوبر

 10,557 1,209 1,124 8,223 نوفمبر
 11,438 1,404 861 9,173 ديسمبر
2013 

 10,331 1,288 987 8,056 يناير     
 10,533 1,461 1,362 7,710 فبراير
 12,101 1,607 1,276 9,218 مارس

 12,207 1,496 1,448 9,262 بريلإ

 10,747 1,618 1,251 7,878 مايو
 11,293 1,369 1,355 8,570 نيويو

 10,408 1,509 1,353 7,546 يوليو
 10,205           1,231 1,583 7,391          أغسطس
 10,845 1,254 1,230 8,361 سبتمبر
 11,312 1,205 1,451 8,656 أكتوبر
 10,091 1,110 1,517 7,464 نوفمبر

 12,627 1,302 1,182 10,142 ديسمبر
4102     
 11,267 1,244 1,271 8,751 يناير 
 11,775 1,208 2,258 8,309 فبراير

 .الجمارك إدارة-دائرة المالية : لمصدرا
 .ومن الممكن تعديلها أولي ة 4102عام  بيانات 
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  المصطلحات

عند تحليل  مهماً  مصطلحات دوراً وتلعب هذه ال ،ةسلعي  ال التجارة الخارجية نة تخص  على مصطلحات معي   التقريرحتوي ي

 المصطلحات التالية: التقريرن تضم  ي. وأبوظبيإلمارة  ةحصاءات التجارإ

 ةسلعي  التجارة ال

أو تخصم  أبوظبيمخزون الموارد المادية إلمارة إلى  التي ت ضاف قيمة السلع ةسلعي  الالتجارة  إحصاءات تشمل

إلى  ة في هذا التقريرسلعي  ويشير مصطلح التجارة ال. وج منهاأو الخر أراضي اإلمارةإلى  سواء بالدخول منه،

 .أي تعامالت تتم من خالل اإلمارات األخرىيعني أنها ال تشمل  ما، فقط أبوظبيإمارة  منافذحركة التجارة عبر 

 الـواردات

 ،أرجاء العالممختلف  من واردةً  أبوظبيعبارة عن السلع التي تدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة هي 

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

ل َِّصتاإلدخال المؤقت أو المناطق الحرة داخل الدولة،  إلمارة  سلعي  من الرصيد ال لتصبح جزءاً  جمركياً  وخ 

 .أبوظبي

  المعاد تصديره

 سلعي  من الرصيد ال من الخارج وتدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية وتصبح جزءاً  وردت ستالسلع التي ل يمث  

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

 ةنفطي  الصادرات غير ال

من هذه  لنفطبالكامل أو التي تسهم الموارد المحلية في إنتاجها )باستثناء ا السلع المنتجة محلياً تلك هي 

من  ل خصماً باتجاه العالم الخارجي لتشك   أبوظبيوتخرج من المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة  (السلع

 نتجت في إمارات الدولة األخرى.أة بضائع نفطي  ن الصادرات غير الن أن تتضم  كومن المم .سلعي  رصيدها ال

 التصنيفات

رِّضت التصنيف ة بالتوافق مع التصنيفين العالميين األساسيين وهما: ي  نفطة غير السلعي  إحصاءات التجارة ال ع 

  .(BECالواسعة ) االقتصادية الفئات وتصنيف ( التنقيح الرابع،SITCالدولية )الموح د للتجارة 

  مستوى التصنيع والمعالجةلف البضائع وفقاً الدولية يصن  التصنيف الموح د للتجارة. 

 للسلع، كسلع رأسمالية أو ف البضائع وفقاً لالستخدام النهائي ة يصن  تصنيف الفئات االقتصادية الواسع
 االستهالك الوسيط أو االستهالك النهائي.

 مركز من( HS) هاوترميز السلع لتوصيف المتناسق يمكن للمستخدمين الحصول على إحصاءات التصنيف

وهو األساس الذي  للسلعتصنيفاً  (HS) هاوترميز السلع لتوصيف المتناسق التصنيف د  ويع. أبوظبي - اإلحصاء

 ار.ل عليه البضائع في الجمارك من قبل التج  تسج  
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 مصدر البيانات

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

 .ات اإلحصائية للتجارة الخارجيةللتصنيف والمراجعة وإعادة تصنيفها وفقاً مزيد من التدقيق 

 يموتقال

  (WTO): العالمية التجارة بمنظمة الخاصة يموالتق اتفاقية مع تماشياً 

   البلد في الميناء رصيف حتى كافة التكاليف حساب بعد( تصديره المعاد ذلك في بما) الصادرات قيمة رت قد 

 الداخلي الشحن تكاليف يشمل بما الصادرات يمةق ر عنالذي يعب  ، (fob)" فوب" عليه يطلق ما وهو ،رالمصد  

 .والتغليف والتعبئة

   سيف" عليه يطلق ما وهو والشحن التأمين تكلفة فيها بما ،كافة التكاليف حساب بعد الواردات قيمة روتقد" 

(cif).   ائعالبض نقل عند تظهر إضافية تكاليف ويشمل المستورد، البلد حدود حتى الواردات قيمة "سيف" لويمث 

 .والتأمين الشحن مثل دولياً 

 مالحظات على الجداول

 بة.المقر   األرقامإلى  هاجميع( في الجداول النسب المئوية أوالمستويات سواء في تستند التغييرات )

ر التي عب  ، جميعها لمجموعاتلالقيمة اإلجمالية من قيمة المجموعة الفرعية ة عن حص   ةهي عبارة النسبية األهمي  

 .بة مئويةنسعنها ك

 .بعض المجاميع ال تتساوى مع المفردات بسبب التقريب

 .قابلة للتغيير أولي ة( هي بيانات 4102بيانات عام )

 مزيد من المعلومات

 اإللكترونيالموقع الرجاء زيارة  ،أبوظبيمارة إل حصاءات الرسميةواإلمزيد من اإلحصاءات التفصيلية لحركة التجارة لل
 : بيأبوظ - لمركز اإلحصاء

 http://www.scad.ae 
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