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 ةـدمـمق

التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية حصاءات عن قيمة إالتقرير هذا م يقد  
 يردد تجارة أبوظبي أن التقرير الإلى وتجدر اإلشارة . 4102عام من  الربع األولخالل  منها أو خرجت إلمارة أبوظبي

 . منها أو الخارجة الداخلة عبر منافذ اإلمارات األخرى

غير  يشمل نطاق هذه اإلحصاءات التدفقات التجارية، كما إدارة الجمارك مصدر هذه البيانات –وتعد دائرة المالية 
مع ، هذه التدفقات قيمة جماليإلتحليالً التقرير يوفر وتحت إدارة دائرة الجمارك. المسجلة عبر منافذ أبوظبي  النفطية
 الصادرات غير النفطية والواردات والمعاد تصديره.  ألهم مكوناتعلى األهمية النسبية  التركيز

الصادرات غير النفطية والواردات  عرضت  و السلعية.لبيانات وفقاً للمعايير الدولية لنشر إحصاءات التجارة ايعرض التقرير 
، التنقيح الرابع، فضالً عن تصنيف الفئات االقتصادية (SITC)نيف الموحد للتجارة الدولية والمعاد تصديره وفقاً للتص

وفق حصاءات اإليمكن الحصول على ، كما والبلدان القاراتاإلحصاءات حسب  ت عرضوعالوة على ذلك،  .(BEC) الواسعة
 .حسب الطلب بيأبوظ –(، من قبل مركز اإلحصاء  (HSوترميزها لتوديف السلع المنسقلتصنيف ا

المستخدمة في إحصاءات  لفنيةا مشرحاً للمصطلحات األساسية والمفاهي "المالحظات الفنيةتقدم "المصطلحات و
القراء الرجوع إلى هذا القسم بالتزامن مع قراءة اإلحصاءات والمعلومات  ويمكن للسادةغير النفطية السلعية التجارة 

 الواردة في التقرير.
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 ةالنقاط الرئيس

 4102عام من  األول الربع- غير النفطيةالسلعية التجارة 

 قدره بارتفاع 4102عام من  الربع األول خاللدرهم مليون  12,899 السلعية غير النفطية ة للتجارةاإلجمالي ت القيمةبلغ
كل  من  قيمة االرتفاع فييرجع ذلك إلى . 4101عام من  الربع األولمقارنة ب (%5.9وبنسبة ) درهممليون  0,912

على ، (%44.2) بنسبة درهممليون  1,602والصادرات غير النفطية ، (%1.0) بنسبة مليون درهم 761بمقدار  الواردات
  .(%9.9-) بنسبة درهم مليون 210بمقدار  المعاد تصديرهقيمة  انخفاضالرغم من 

 شكلت في حين 4102عام من  لالربع األو خالل (%71.8)التجارة الخارجية  إجمالي من الواردات بلغت مساهمةو
 على التوالي. %00.4 %05.1 ما نسبته والمعاد تصديره الصادرات غير النفطية

 

 غير النفطية السلعيةالتجارة  :0جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 (%التغير ) 4102الربع األول  4103الربع األول  

 3.1 25,748 24,985 الواردات

 44.2 5,227 3,625 الصادرات غير النفطية

 -9.9 3,924 4,355 إعادة تصدير

 5.9 34,899 32,965 المجموع

 الجمارك. إدارة-المصدر: دائرة المالية 
 .قابلة للتغييروأولية  4102عام بيانات تعد 
 

 (SITC4)التصنيف الموحد للتجارة الدولية الـواردات حسب 

من  الربع األولخالل  %27.8بنسبة  الواردات جماليإالماكينات ومعدات النقل" أكبر مساهمة في "حققت مجموعة 
ويعود ذلك إلى . 4101عام من  الربع األول( مقارنة ب%9.8)بنسبة درهم مليون  0,010 زيادة مقدارها محق قة 4102عام 

مليون درهم والمجموعة  791والتي تصل قيمتها إلى  "مركبات برية"المجموعة الفرعية  االرتفاع في قيمة كل  من
 .مليون درهم 494لفرعية "معدات نقل أخرى" حيث بلغت قيمتها أكثر من ا

 نقصاً محققة بذلك م ـمليون دره 5,655" ادةـحسب الم سلع مصنوعة مصنفة أساساً "كبر مجموعة أثاني  بلغت قيمة
 الفرعية اتوعمالمج أهموكانت  .4101عام ( مقارنة بالربع األول من %7.0-) بنسبة مليون درهم 212بلغ مقداره 

 0,778بقيمة " الحديد والصلب" مليون درهم وتلتها المجموعة الفرعية 4,019"فلزات )معادن( غير حديدية" بقيمة 
 .مليون درهم

زيادة مقدارها ، محققة بذلك %01.4بنسبة ثالث أكبر مساهمة " بها متصلة ومنتجات كيماوية موادحققت مجموعة "و
 غير كيميائية مواد"هذه الزيادة الى كل  من المجموعة  وترجع ل نفس الفترة.( خال%01.8) بنسبة مليون درهم 109

 مليون درهم. 058 بقيمةلدائن في أشكالها األولية" الفرعية "مليون درهم والمجموعة  097 بمقدار" عضوية

خالل  %78.5 مقارنة مع 4102عام من  الربع األولالواردات خالل  إجماليمن  %81.1هذه المجموعات الثالث  تشكل
 .4101عام من  الربع األول
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  (SITC4)التصنيف الموحد للتجارة الدولية الواردات حسب  :4جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 التغير )%( 4102الربع األول   4103الربع األول  الوصف

 9.8 12,313 11,212 النقل ومعدات الماكينات

 -7.1 5,655 6,089 المادة حسب أساسا مصنفة مصنوعة سلع

 13.8 2,628 2,309 بها متصلة ومنتجات كيماوية مواد

 -3.8 1,752 1,822 وحيوانات حية أغذية

 -2.2 1,683 1,721 الوقود باستثناء لألكل، دالحة غير خام مواد

 5.6 1,140 1,080 متنوعة مصنوعات

 -31.6 412 603 (والغاز النفط عدا) معدنية ومزلقات معدني وقود

 -9.3 92 101 ونباتية حيوانية وشموع هونود زيوت

 72.4 61 36 والتبغ المشروبات

 -3.1 12 12 آخر مكان في مصنفة غير ومعامالت سلع

 3.1 25,748 24,985 المجموع

  .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 أولية وقابلة للتغيير. 4102تعد بيانات 

 

 (BEC) الواردات حسب الفئات االقتصادية الواسعة

 4102عام من  الربع األولواردات في مساهمة أكبر  "مصنفة في مكان آخرالغير  صناعيةاللوازم ال"عة ومجم حققت

عام من  الربع األول( مقارنة ب%2.6-)بنسبة درهم  مليون 276 قدره بنقص ةاإلجماليمن القيمة  %18.0حيث شكلت 

4101. 

 0,101دار ـبمق زادتث ـي الواردات حيـة فـي أكبر مساهمـثان" اتهاها وإضافؤجزاأدات النقل وـمعة "ــوعـت مجمـواحتل

سلع إنتاجية )عدا معدات حققت المجموعة الثالثة "بينما . 4101عام  من الربع األولب مقارنة( %07.2) مليون درهم

 ( خالل نفس الفترة.%1.1مليون درهم ) 065مقدار زيادة ب "النقل(
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 (BEC) الواسعةاالقتصادية : الواردات حسب الفئات 3جدول 

 درهم بالمليونالقيمة     

 التغير )%( 4102الربع األول  4103الربع األول  الوصف

 -4.6 9,807 10,283 في مكان آخر  مذكورةغير  لوازم دناعية

 17.4 6,822 5,809 ها وإضافاتهاؤجزاأمعدات النقل و

 3.0 5,622 5,457 سلع إنتاجية )عدا معدات النقل(

 13.4 1,692 1,492 في موضع آخر مصنفةع استهالكية غير سل

 -1.5 1,476 1,499 غذية والمشروباتاأل

 -50.1 201 403 الوقود وزيوت التشحيم

 203.3 127 42 سلع غير محددة في موضع آخر

 3.1 25,748 24,985 المجموع

  .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
 غيير.أولية وقابلة للت 4102تعد بيانات 

 
 

 أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلعالواردات حسب 

ويعود  4101مقارنة بنس الفترة من عام  4102من عام  األولفي الربع  في المائة 1.0قيمة الواردات بنسبة  ارتفعت

مليون  809يادة مقدارها " بزاجزاؤها ولوازمهاعربات، جرارات، دراجات، في قيمة كل  من سلع "إلى الزيادة االرتفاع  هذا

(. وقابلها انخفاض %01.2مليون درهم ) 207بزيادة مقدارها " أجهزة وأدوات آلية واجزاؤها(، وسلع "%44.4درهم )

 مليون درهم 224بلـغ  "ةاألجهزهذه وأجزاء  وت،ـالصة ـواذاع لكهربائية، تسجيجهزة أسلع " قيمة كل  من جزئي في

 (.%17.5-مليـون درهـم ) 105" بقيمـة )فوالذ(لب ـد; دـحديوسلع " (،41.2%-)
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 أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع حسب : الواردات2جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 التغير )%( 4102الربع األول  4103الربع األول  الوصف لفصلا

 22.2 4,515 3,696 اجزاؤها ولوازمهاعربات، جرارات، دراجات،  87

 10.4 4,425 4,008 جزاؤهاأأجهزة وأدوات آلية و 84

 -0.7 1,947 1,961 ومصنوعاته نحاس 74

الصـوت، وأجزاء ة ـواذاع لكهربائية، تسجيجهزة أ 85
 ةاألجهزهذه 

2,164 1,722 20.4- 

 -7.9 1,645 1,786 (الفوالذ) الصلب او الحديد من دناعات  73

 22.6 1,502 1,225 واجزاؤها فضائية وسفن طائرات  88

 14.7 1,124 981 ومصنوعاتها لدائن  39

 من عضوية غير او عضوية ومركبات منتجات 28
 مينةث معادن

643 1,034 61.0 

 1.5 612 603 ورماد خبت ،معادن خامات 26

 -37.5 526 841 (فوالذ) دلب; حديد 72

 -5.4 6,696 7,077 باقي السلع 

 3.1 25,748 24,985 المجموع 

  .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
 أولية وقابلة للتغيير. 4102تعد بيانات 

 

 القارات الواردات حسب

واردات إمارة  إجمالي( من %21.9)نسبة بقيمة الواردات المساهمة في  الصدارة من حيثفي آسيا  قارةحلت 
على ( %04.6و) (%10.5كا الشمالية )مريأو وروباأ قارتي وتلتها كل  من، 4102عام من  الربع األولبوظبي خالل أ

 في الفترة نفسها.الواردات  إجماليمن مجموع التوالي 

 القارات الواردات حسب :0 شكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة الجمارك.-المصدر: دائرة المالية 
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 الواردات حسب الدول

حلت الواليات المتحدة قد و. 4102عام من  الربع األولواردات  إجمالي من %67.0بنسبة  األولىالعشر  دولالساهمت 

وارتفعت مليون درهم.  1,145األمريكية في الصدارة من حيث المساهمة في قيمة الواردات، حيث بلغت قيمتها 

 111مليون درهم(، ألمانيا ) 141الصين ) مليون درهم(، 166) اليابانمليون درهم(،  510) الواردات من فرنسا بمقدار

مليون  218) المملكة العربية السعودية مليون درهم(، 298مقداره ) ايطاليافي واردات  اجعتروقابله مليون درهم(. 

 خالل هذه الفترة. درهم(

 

 الواردات حسب الدول :5جدول 

 درهم  بالمليونالقيمة     
 

4103الربع األول   الـــــدول 4102الربع األول    التغير )%( 

 -1.8 3,025 3,080 األمريكية المتحدة الواليات

 -13.6 2,784 3,222 السعودية العربية المملكة

 17.9 2,413 2,047 اليابان

 16.6 2,113 1,813 ألمانيا

 59.0 1,350 849 فرنسا

 33.0 1,299 976 الصين

 18.6 1,220 1,029 المتحدة المملكة

 19.5 1,190 996 الجنوبية كوريا

 2.0 982 962 زامبيا

 -35.7 898 1,396 ايطاليا

 -1.6 8,475 8,615 باقي الدول

 3.1 25,748 24,985 المجموع
 الجمارك. إدارة-المصدر: دائرة المالية 

 .أولية وقابلة للتغيير 4102عام تعد بيانات 
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 (SITC4)التصنيف الموحد للتجارة الدولية النفطية حسب  الصادرات غير

( مقارنة %22.4) بنسبة مليون درهم 0,614بمقدار  4102عام من  الربع األولقيمة الصادرات غير النفطية خالل  زادت
  .4101عام من  الربع األولب

مليون درهم  286 بمقدار الزيادة من األكبر النصيب" المادة حسب أساسا مصنفة مصنوعة سلع"مجموعة فكان ل
مليون  515 دارـبمق ارتفعتالتي  "ةحديدي غير( معادن) زاتـفلة "ـة الفرعيـ( خالل الفترة. ويرجع ذلك للمجموع45.1%)

 مليون درهم. 97 مقداره" معدنية مصنوعاتة "ـة الفرعيـالمجموعقيمة ي ـف تراجعه ـوقابل. (درهم

م ـمليون دره 0,112 بمقدار زادتحيث  ،مساهمةي أكبر ـ" ثانلة بهاـة ومنتجات متصـمواد كيماوية "ـمجموع وحققت
 أشكالها في لدائنالمجموعة الفرعية "ويرجع ذلك للزيادة التي حققتها . 4101عام من  الربع األولة بـمقارن (012.1%)

  .(%029.1) مليون درهم 1,288" والذي يصل إلى األولي ة

درهم  مليون 154 مقدارهة رغم النقص في القيمة ـة الثالثـي المرتبـفل" ـدات النقـات ومعـة "الماكينـمجموع وجـاءت
  رة.خالل هذه الفت (67.6%-)

عام من  الربع األولمن اجمالي الصادرات غير النفطية خالل  %94.7وقد ساهمت المجموعات الثالث مجتمعة بنسبة 
 .4101عام من  الربع األولخالل  %92.1مقارنة مع  4102

 (SITC4)التصنيف الموحد للتجارة الدولية : الصادرات غير النفطية حسب 1جدول 

                                                                                                                   درهم بالمليونالقيمة            

 التغير )%(  4102الربع األول   4103الربع األول  الوصف

 25.3 2,402 1,916 المادة حسب أساسا مصنفة مصنوعة سلع

 134.0 2,277 973 بها متصلة ومنتجات كيماوية مواد

 -67.6 168 520 النقل ومعدات الماكينات

 1,437.6 127 8 الوقود باستثناء لألكل، دالحة غير خام مواد

 33.3 106 80 وحيوانات حية أغذية

 34.0 66 49 متنوعة مصنوعات

 -2.1 47 48 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

 12.9 24 22 والتبغ المشروبات

 النفط عدا) معدنية ومزلقات معدني وقود
 42.2 8 6 (والغاز

 -77.8 1 3 آخر مكان في مصنفة غير ومعامالت سلع

 44.2 5,227 3,625 المجموع

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 أولية وقابلة للتغيير. 4102تعد بيانات 
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 (BEC) حسب الفئات االقتصادية الواسعةغير النفطية الصادرات 

من ( %89.9) بنسبةمن حيث القيمة،  أكبر مساهمة" مذكورة في مكان آخرالغير  اللوازم الصناعيةة "مجموعحققت 
مليون درهم  0,871 زيادة مقدارهامحققة بذلك . 4102عام من  الربع األولخالل غير النفطية الصادرات قيمة  إجمالي

 .4101عام من  الربع األول( مقارنة ب66.0%)
  
 

مليون  068 انخفاض قيمتها بمقدار رغمة ـر مساهمـثاني أكب" دات النقل(ـة )عدا معـإنتاجي سلعة "ـمجموع حققت
زيادة  "اتـة والمشروبـغذياألحققت المجموعة الثالثة ". بينما 4101عام  من الربع األولب مقارنة( %28.5-درهم )
 ( خالل نفس الفترة.%41.6مليون درهم ) 11 بمقدار

 

 4102عام من  الربع األولالصادرات غير النفطية خالل  إجماليمن  %96.6وعات مجتمعة مجمأعلى ثالثة لت وشك  
 .4101عام من  الربع األولب (%90.5)بـ  مقارنة

 (BEC) حسب الفئات االقتصادية الواسعةغير النفطية الصادرات : 7جدول 
 

 درهم  بالمليونالقيمة 
 

 ر )%(التغي 4102الربع األول  4103الربع األول  الوصف

 66.1 4,699 2,829  آخر مكان في مذكورة غير دناعية لوازم

 -48.5 179 347 (النقل معدات عدا) إنتاجية سلع

 23.6 174 141 والمشروبات األغذية

 -3.3 117 121 آخر موضع في مصنفة غير استهالكية سلع

 -72.2 51 182 وإضافاتها وأجزاؤها النقل معدات

 33.5 9 6 باقي السلع

 44.2 5,227 3,625 المجموع

  .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 أولية وقابلة للتغيير. 4102تعد بيانات 

 

 

 أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلعحسب غير النفطية الصادرات 

في  ك الى الزيادةويعود ذل 4102من عام  األولفي الربع في المائة  22.4بنسبة  النفطيةالصادرات غير قيمة  ارتفعت

 بمقدار" ومصنوعاته لومنيومأ(، وسلع "%020.8مليون درهم ) 0,480 بمقدار" ومصنوعاتها لدائنقيمة كل  من سلع "

 (.%07.9مليون درهم ) 059بمقدار " ومصنوعاته نحاس(، وسلع "%0,142.1مليون درهم ) 214
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 نسق لتصنيف وتبويب السلعأهم فصول النظام المغير النفطية حسب : الصادرات 8جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 التغير )%( 4102الربع األول  4103الربع األول  الوصف لفصلا

 141.8 2,184 903 ومصنوعاتها لدائن  39

 17.9 1,047 888 ومصنوعاته نحاس 74

 23.5 667 540 (فوالذ) دلب; حديد 72

 1,324.0 432 30 ومصنوعاته الومنيوم  76

 -39.0 157 257 (الفوالذ) الصلب او الحديد من عاتدنا  73

 -56.7 66 152 جزاؤهاأأجهزة وأدوات آلية و 84

 28.2 63 49 زالسيليولو من مصنوعات; مقوى قورق; ور 48

85 
وأجزاء  الصوت، واذاعة لكهربائية، تسجي اجهزة

 71.6 60 35 ةاألجهز هذه

15 
 هون،د ومنتجاتها، ونباتية حيوانية وزيوت شحوم
 -2.1 47 48 شموع

 29.5 42 32 حية حيوانات 01

 -32.9 463 690 باقي السلع 

 44.2 5,227 3,625 المجموع 
 إدارة الجمارك. -المصدر: دائرة المالية 

 أولية وقابلة للتغيير. 4102تعد بيانات عام 

 
 القاراتحسب  الصادرات غير النفطية

 
 

عام من  الربع األولبوظبي خالل نفطية إلمارة أالصادرات غير ال قيمة جماليإ( من %87.5بنسبة )بالصدارة آسيا  حلت
الصادرات غير النفطية  إجماليمن ( على التوالي %1.1) ( و%6.5)بنسبة مساهمة بلغت وأروبا فريقيا أ تلتها، 4102
 .4102عام من  الربع األولخالل 

 القاراتالصادرات غير النفطية حسب : 4 شكل

 

 

 

 

 

 الجمارك. إدارة-: دائرة المالية مصدرال
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 حسب الدول الصادرات غير النفطية

وقد  .4102عام من  الربع األولخالل  الصادرات غير النفطية إجمالي من %80.8بنسبة  األولىالعشر  دولالساهمت 

بانخفاض درهم مليون  0,211 فبلغت حصتهاالصادرات  من حيث قيمةالمركز األول  في المملكة العربية السعودية حلت

 قيمة في ملحوظة زيادات هناك كانت وقد. 4101عام من  الربع األول( مقارنة ب%05.0-مليون درهم ) 452 مقداره

بمقدار مليون درهم، قطر  089 بمقدار سنغافورة، مليون درهم 506 بمقدارزيادة الصين كل  من ل النفطية، غير الصادرات

 خالل هذه الفترة.مليون درهم  047بمقدار كوريا الجنوبية ون درهم، وملي 021بمقدار مليون درهم، ومصر  059
 

 حسب الدول الصادرات غير النفطية :9جدول 

 درهم  بالمليونالقيمة     

4103الربع األول   الـــــدول 4102الربع األول    التغير )%( 

 -15.1 1,433 1,687 السعودية العربية المملكة

 127.7 919 403 الصين

 -2.9 405 417 نداله

 79.6 358 199 قطر

 131.4 333 144 سنغافورة

 83.1 260 142 عمان

 359.2 179 39 مصر

 1.0 136 135 األمريكية المتحدة الواليات

 35.7 129 95 الكويت

 16,676.6 128 1 الجنوبية كوريا

 161.0 949 364 باقي الدول

 44.2 5,227 3,625 المجموع

 الجمارك. إدارة-الية المصدر: دائرة الم
 .أولية وقابلة للتغيير 4102عام تعد بيانات 

 

 

 

 



13  13حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 (SITC4الدولية )التصنيف الموحد للتجارة  تصديره حسبالمعاد 

الربع  خاللالمعاد تصديره  إجماليمن حيث القيمة في الماكينات ومعدات النقل" أكبر مساهمة مجموعة " حققت

 مـون درهـملي 179 فـي القيمـة بمقـدار اضـنخفرغـم اال، يـاإلجمالمن  %66.1لت ـث شكـحي 4102ام ـعن ـم األول

 ناتيكامالمجموعة الفرعية " كل  منقيمة  في لالنخفاضويرجع ذلك . 4101عام من  الربع األولمقارنة مع  (04.8%-)

 لالتصاالت ومعدات أجهزة"ة مليون درهم، والمجموعة الفرعي 070 بقيمة" البيانات لتجهيز اوتوماتيكية ناتيكاوم مكتبية

 .مليون درهم 018 بقيمة" واالذاعة الصوت وتسجيل والالسلكية السلكية

ورغم هذا االنخفاض  (%00.1-) مليون درهم 97 بلغ بانخفاض الثانيةوجاءت مجموعة "مصنوعات متنوعة" في المرتبة 

وقد خفف من حدة هذا االنخفاض  .4102عام من  الربع األولإعادة التصدير خالل  إجماليمن  %09.4شكلت  إال انها

  .مليون درهم 242 بقيمةزيادة ألبسة وتوابعها" المجموعة الفرعية " في المجموعة الزيادة في

( خالل %22.1درهم ) مليون 76 زيادة بمقدار "المادة حسب أساسا مصنفة مصنوعة سلعمجموعة الثالثة "الوحققت 

مقارنة  4102عام من  الربع األول خاللالمعاد تصديره  إجماليمن  %90.2ات مجموع ثالثأعلى وشكلت  هذه الفترة.

 .4101عام من  الربع األولفي  %90.6بــ 
 

 (SITC4)التصنيف الموحد للتجارة الدولية المعاد تصديره حسب  :01جدول 

                                                                                                                          درهم بالمليونالقيمة      

 التغير )%(  4102الربع األول   4103الربع األول    الوصف

 -12.8 2,588 2,967 النقل ومعدات الماكينات

 -11.3 754 851 متنوعة مصنوعات

 44.0 246 170 المادة حسب أساسا مصنفة مصنوعة سلع

 -13.4 218 252 بها متصلة نتجاتوم كيماوية مواد

 2.2 117 115 باقي السلع

 -9.9 3,924 4,355 المجموع

  .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 أولية وقابلة للتغيير. 4102تعد بيانات 

 
 (BEC) حسب الفئات االقتصادية الواسعةالمعاد تصديره 

 
 الربع األولالمعاد تصديره في  قيمةولى من حيث رتبة األالم(" في عدا معدات النقل) نتاجيةالسلع اإل"مجموعة  حلت

مقارنة مع  (%08.4-)بنسبة  درهم مليون 117 بانخفاض مقداره اإلجماليمن  %18.5 حيث شكلت، 4102عام من 

المرتبة الثانية حيث  " فيآخر موضع في مذكورة غير استهالكية سلع" حلت مجموعةو .4101عام من  الربع األول

من  الربع األول( مقارنة مع %04.7-مليون درهم ) 054مقداره  بانخفاضمن إجمالي المعاد تصديره  %46.7شكلت 

مليون درهم  00المركز الثالث بزيادة مقدارها  في ""معدات النقل وأجزاؤها وإضافاتها. وجاءت مجموعة 4101عام 

 .4101عام من  الربع األول( مقارنة مع 0.0%)

 مقارنة بـنسبة 4102عام من  الربع األول خاللالمعاد تصديره  إجماليمن ( %90.7) ــت بمجموعا ثالثأعلى  ساهمت

 .4101عام من  الربع األول خالل( 91.5%)
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 (BEC) الفئات االقتصادية الواسعة حسبتصديره المعاد  :00جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 التغير )%( 4102الربع األول  4103الربع األول  الوصف

 -18.2 1,511 1,848 (النقل معدات عدا) نتاجيةإ سلع

 -12.7 1,046 1,198 آخر موضع في مصنفة غير استهالكية سلع

 1.1 1,039 1,028 وإضافاتها وأجزاؤها النقل معدات

 20.7 297 246  آخر مكان في مذكورة غير دناعية لوازم

 -15.9 30 36 باقي السلع

 -9.9 3,924 4,355 المجموع

 .أبوظبي  –مركز اإلحصاء المصدر: 
 أولية وقابلة للتغيير. 4102تعد بيانات 

 

 أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلعحسب المعاد تصديره 

 وادوات جهزةأفي قيمة كل  من سلع " االنخفاضفي المائة إلى  9.9االنخفاض في قيمة المعاد تصديره بنسبة  يعود

 هذهوأجزاء  الصوت، واذاعة لكهربائية، تسجي جهزةأ(، وسلع "%09.8-ن درهم )مليو 104 بمقدار "جزاؤهاأو ليةآ

 (.%46.1-مليون درهم ) 050 بانخفاض مقداره" ةاألجهز
 

 أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلعالمعاد تصديره حسب : 04جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 التغير )%( 4102الربع األول  4103الربع األول  الوصف لفصلا

 -19.8 1,265 1,577 وأجزاؤها ليةآ وادوات جهزةأ 84

 8.4 575 531 ولوازمها جزاؤهاأ دراجات، جرارات، عربات، 87

الصوت، وأجزاء  واذاعة لكهربائية، تسجي جهزةأ 85
 -26.0 430 581 "ةاألجهز هذه

 0.7 333 330 غيره او الكروشيه من وتوابعها البسة  61

 -17.0 231 278 واجزاؤها فضائية سفنو طائرات  88

 3.1 1,091 1,058 باقي السلع 

 -9.9 3,924 4,355 المجموع 

 الجمارك. إدارة-المصدر: دائرة المالية 
 أولية وقابلة للتغيير. 4102تعد بيانات عام 
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  أهم القاراتحسب  المعاد تصديره
، ممثلة بذلك نسبة 4102عام من  الربع األولتصديره خالل  ولى من حيث قيمة المعادسيا في المرتبة األآجاءت قارة 

 .نفسها خالل الفترة اإلجماليمن  %8.4بمساهمة بلغت أوروبا قارة تلتها  ،المعاد تصديره إجمالي من 88.8%

 أهم القاراتالمعاد تصديره حسب : 3 شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة الجمارك.-المصدر: دائرة المالية 
 

 حسب الدولالمعاد تصديره 
 حلتوقد  .4102عام من  الربع األولخالل المعاد تصديره  إجمالي من %85.9بنسبة  األولىالعشر  دولالساهمت 

من  ( تلتها كل  من اجمالي المعاد تصديره %40.1بنسبة ) إعادة التصديرالمركز األول في المملكة العربية السعودية 
 (.%05.9) ينمملكة البحر(، و%06.1الكويت )، (%08.4)قطر 

 
 

 حسب الدول المعاد تصديره :03جدول 

 درهم  بالمليونالقيمة     

4103الربع األول   الـــــدول 4102الربع األول    التغير )%( 

 -13.5 825 954 السعودية العربية المملكة

 12.7 714 633 قطر

 33.3 629 472 الكويت

 -44.2 623 1,116 البحرين مملكة

 -39.3 130 215 سنغافورة

 63.5 101 62 المتحدة المملكة

 46.3 98 67 عمان

 -0.7 91 92 األردن

 -14.1 83 96 الهند

 2,486.0 75 3 الصين

 -14.0 555 645 باقي الدول

 -9.9 3,924 4,355 المجموع
 .الجمارك إدارة- المالية دائرة: المصدر

 .للتغيير وقابلة أولية 4102 عام بيانات تعد



16  16حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 حصائيةالجداول اإل
عبر موانئ إمارة  (SITC4) الدولية للتجارة الموحد التصنيف حسبالسلعية  الواردات: I جدول

  4102عام من  الربع األولخالل أبوظبي 
 القيمة بالمليون درهم

عام من  الربع األول واألقساماألبواب وصف   
4103 

من  الربع األول
 *النمو % *التغير 4102عام 

 -3.8 -70 1,752 1,822 حيةانات وحيوأغذية  1 الباب

حيوانات حية غير الحيوانات الداخلة في  00
 11القسم 

63.5 70.1 6.6 10.3 

 -5.5 -8.1 139.8 147.9 لحوملحوم ومحض رات  01

 13.3 48.8 416.7 367.9 منتجات ألبان وبيض طيور 02

أسماك )غير الثدييات البحرية(، وقشريات،  03
 منهاومحض رات مائية،  وال فقاريات، ورخويات

18.4 14.1 4.3- 23.2- 

 -27.5 -122.6 323.7 446.3 حبوبومحض رات حبوب  04

 -10.8 -25.8 212.3 238.1 خضروات وفواكه 05

 -51.1 -23.6 22.6 46.2 سكرية، وعسل نحلومحض رات سكر،  06

 6.4 3.0 50.8 47.7 وشاي وكاكاو وتوابل ومصنوعاتهابن  07

حيوانات )ال تتضمن الحبوب غير أعالف لل 08
 المطحونة(

375.1 400.1 25.0 6.7 

 44.2 31.3 102.1 70.8 متنوعة دالحة لألكلومحض رات منتجات  09

    
 72.4 26 61 36 والتبغالمشروبات  0الباب     

 79.4 26.0 58.8 32.7 المشروبات  11

 -8.3 -0.2 2.6 2.9 التبغ ومصنوعات التبغ 12

    
    

مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء  4الباب 
 -2.2 -38 1,683 1,721 الوقود

 131.8 0.4 0.8 0.3 ، خاملود فراءجودالل )جلود خام(، وجلود  21

 190.8 0.2 0.4 0.1 البذور الزيتية والثمار الزيتية  22

المطاط الخام )بما في ذلك المطاط التركيبي  23
 (والمستخلص

13.2 13.6 0.4 3.1 

 -48.2 -9.1 9.8 18.9 والخشبالفلين  24

 4.6 2.6 60.2 57.5 عجائن وفضالت الورق 25

26 

ألياف نسيجية )ما عدا كرات الصوف الممشط 
)التوبس( وغيره من الصوف الممشط( 

وفضالتها )غير مصنوعة على شكل غزل أو 
 نسيج(

5.5 3.8 1.6- 29.8- 



17  17حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

عام من  الربع األول واألقساماألبواب وصف   
4103 

من  الربع األول
 *النمو % *التغير 4102عام 

27 
قسم أسمدة خام، غير تلك الواردة في ال

والنفط ، ومعادن )خام باستثناء الفحم 56
 الكريمة( واألحجار

565.7 323.8 242.0- 42.8- 

 20.1 209.9 1,256.4 1,046.5 ونفايات فلزاتأركزة فلزية  28

غير مذكورة في ، ونباتية خاممواد حيوانية  29
 موضع آخر وال داخلة فيه

13.1 13.9 0.8 6.3 

        
ومزلقات معدنية، وما  وقود معدني، 3الباب 

 يتصل بذلك من مواد
603 412 190- 31.6- 

 -49.3 -8.0 8.2 16.2 ، وقوالب سقاط الفحموكوكفحم،  32

 -31.2 -182.3 401.2 583.5 بهما ومواد متصلةنفط ومنتجات نفطية  33

 0.6 - 2.9 2.9 غاز طبيعي ومصنوع 34
        

 -9.3 -9 92 101 اتيةونب وشموع حيوانيةزيوت ودهون  2الباب 

 .. - - - ودهون حيوانيةزيوت  41

دهون وزيوت نباتية ثابتة، خام، أو مكررة، أو  42
 -7.3 -7.2 91.2 98.4 مجزأة

43 

 مجهزة دهون وزيوت حيوانية أو نباتية،
 وخالط أوأ شموع من أدل حيواني أو نباتيو

غير دالحة لألكل من الدهون أو محض رات 
غير مذكورة في  ة أو النباتية،الزيوت الحيواني

 موضع آخر وال داخلة فيه

2.5 0.4 2.2- 86.1- 

        
غير ومنتجات متصلة بها،  كيماويةمواد  5الباب 

 مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه
2,309 2,628 319 13.8 

 3.6 4.6 132.2 127.7 عضوية كيماويةمواد  51

 101.1 197.0 391.7 194.7 عضوية غير كيماويةمواد  52

 -22.7 -29.4 100.3 129.7 والتلوينمواد الصباغة والدباغة  53

 9.8 40.6 453.6 412.9 وديدليةمنتجات طبية  54

عطور،  وراتنجانات وموادزيوت عطرية  55
 وتلميع وتنظيف محضرات تزيين )تواليت(

213.3 242.7 29.3 13.8 

أسمدة )عدا ما هو مذكور في المجموعة  56
474) 18.8 27.6 8.8 46.5 

 21.3 158.0 900.9 742.9 ةلدائن في أشكالها األولي   57

 -8.3 -11.1 123.5 134.6 ةلدائن في أشكالها غير أولي   58

غير مذكورة في ، ومنتجات كيماويةمواد  59
 موضع آخر وال داخلة فيه

334.6 255.6 79.1- 23.6- 

        



18  18حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

عام من  الربع األول واألقساماألبواب وصف   
4103 

من  الربع األول
 *النمو % *التغير 4102عام 

اساً حسب سلع مصنوعة مصنفة أس 1الباب 
 -7.1 -434 5,655 6,089 المادة

غير مذكورة في جلود ومصنوعات جلدية،  61
 ، وجلود فراء مجهزةموضع آخر وال داخلة فيه

0.9 4.2 3.3 360.5 

غير مذكورة في مصنوعات من المطاط،  62
 موضع آخر وال داخلة فيه

227.2 193.3 33.8- 14.9- 

فيما مصنوعات من فلين ومصنوعات خشبية ) 63
 عدا األثاث(

42.8 35.0 7.8- 18.2- 

64 
وورق مقوى )كرتون(، وأدناف مصنوعة  ورق،

عجينة الورق أو من الورق أو من الورق  من
 المقوى

259.1 220.8 38.3- 14.8- 

65 
غير وأدناف جاهزة  غزل نسجي، ونسج،

، مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه
 ومنتجات متصلة بها

143.8 150.4 6.6 4.6 

غير مذكورة في  مصنوعات معدنية الفلزية، 66
 موضع آخر وال داخلة فيه

415.1 413.9 1.2- 0.3- 

 -14.8 -307.9 1,778.4 2,086.3 الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 2.1 44.4 2,138.6 2,094.2 فلزات )معادن( غير حديدية 68

غير مذكورة في موضع مصنوعات معدنية،  69
 هآخر وال داخلة في

820.1 720.5 99.7- 12.2- 

        
 9.8 1,101 12,313 11,212 ومعدات النقل ماكيناتال 7الباب 

 9.2 84.7 1,004.1 919.4 ومعدات توليد الطاقة  ماكينات 71

 14.6 125.3 985.7 860.3 مخصصة لصناعات معينة  ماكينات 72

 15.3 14.6 110.0 95.4 شغل الفلزات )المعادن( ماكينات 73

74 
غير مذكورة  ومعدات دناعية عامة، ماكينات

 ماكيناتوأجزاء  في موضع آخر وال داخلة فيه
 غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

2,175.0 2,363.8 188.8 8.7 

وتوماتيكية لتجهيز أماكينات مكتبية و ماكينات 75
 2.6 3.9 156.6 152.7 البيانات

كية سلأجهزة ومعدات لالتصاالت ال 76
 ذاعةاإلوالالسلكية وتسجيل الصوت و

255.0 330.0 75.0 29.4 

77 

غير مذكورة " كهربائيةوأجهزة وأدوات ماكينات 
وأجزاؤها  "في موضع آخر وال داخلة فيه

الكهربائية )بما في ذلك أجزاء غير كهربائية 
غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة ’ مقابلة

 از المنزلي(للمعدات الكهربائية من الطر’ فيه

1,704.7 1,229.1 475.6- 27.9- 

مركبات برية )بما في ذلك المركبات ذات  78
 الوسائد الهوائية(

3,666.6 4,459.7 793.1 21.6 

 21.1 291.6 1,674.3 1,382.7 خرىأمعدات نقل  79

        



19  19حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

عام من  الربع األول واألقساماألبواب وصف   
4103 

من  الربع األول
 *النمو % *التغير 4102عام 

 5.6 60 1,140 1,080 مصنوعات متنوعة 8الباب 

81 

ت وتركيبات تجهيزاوسابقة التجهيز،  مبان
 والسمكرة والتدفئةالصحية  لألغراض

غير مذكورة في موضع آخر وال ضاءة، واإل
 داخلة فيه

54.2 60.4 6.1 11.3 

82 
المراتب( والحشايا )ة سر  ، األوأجزاؤهثاث األ

يماثلها من  والوسائد وماوحوامل الحشايا 
 مفروشات المحشوةال

62.9 101.5 38.7 61.5 

وعية ائب اليدوية واألوازم السفر والحقل 83
 المماثلة

11.8 13.7 1.9 16.2 

 -24.2 -37.4 117.2 154.6 وتوابعهاألبسة  84

 46.2 7.0 22.0 15.1 حذيةأ 85

87 
جهزة أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات وأ

غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة تحكم، 
 فيه

410.2 453.9 43.8 10.7 

88 
لفوتوغرافي ولوازمها للتصوير ا جهزة ومعداتأ
غير مذكورة في موضع آخر دناف بصرية، أو

 وال داخلة فيه

110.5 100.6 9.9- 9.0- 

غير مذكورة في موضع دوات مصنعة متنوعة، أ 89
 آخر وال داخلة فيه

260.7 270.6 9.9 3.8 

        
 9الباب 

مصنفة في موضع  ومعامالت غيرلع س
خر في التصنيف الموحد للتجارة آ

 وليةالد

12 12 - 3.1- 

سلع خادة غير مصنفة حسب معامالت و 93
 24.5 2.3 11.7 9.4 النوع

نقود )غير النقود الذهبية( ليست عملة  96
 .. - - - قانونية

ذهب، غير نقدي )باستثناء ركاز ومركزات  97
 -93.7 -2.7 0.2 2.9 الذهب(

        

 3.0 713 25,748 24,985 المجموع  

 .أبوظبي –ز اإلحصاء مرك المصدر:
 

 مالحظه:
 غير موجودة أو قريبة من الصفر.القيمة  أن " تعني-".0
 المقربة. ( في الجداول على األرقامالنسب المئوية أوالمستويات سواء في تستند التغييرات ) *.4
 أولية وقابلة للتغيير. 4102تعد بيانات .1
 .ال تنطبق "..".2



20  21حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 حصائيةالجداول اإل
 (SITC4) الدولية للتجارة الموحد التصنيف حسب غير النفطية السلعية لصادراتا: I I جدول

 4102عام من  الربع األولخالل عبر موانئ إمارة أبوظبي 
 القيمة بالمليون درهم

من  الربع األول واألقساماألبواب وصف   
 4103عام 

من  الربع األول
 *النمو % *التغير 4102عام 

 33.3 27 106 80 حيةوحيوانات أغذية  1 الباب

حيوانات حية غير الحيوانات الداخلة في القسم  00
11 

32.5 42.0 9.6 29.5 

 -12.5 -0.2 1.1 1.3 لحوملحوم ومحض رات  01

 165.6 12.9 20.7 7.8 منتجات ألبان وبيض طيور 02

أسماك )غير الثدييات البحرية(، وقشريات،  03
 منها ومحض راتمائية،  وال فقاريات، ورخويات

1.0 0.6 0.4- 39.1- 

 61.7 2.7 7.0 4.4 حبوبومحض رات حبوب  04

 -15.7 -2.4 13.0 15.4 خضروات وفواكه 05

 -86.8 -0.6 0.1 0.7 سكرية، وعسل نحلومحض رات سكر،  06

 17.5 0.6 3.8 3.2 وشاي وكاكاو وتوابل ومصنوعاتهابن  07

أعالف للحيوانات )ال تتضمن الحبوب غير  08
 حونة(المط

2.3 3.3 1.0 44.6 

 30.4 3.4 14.4 11.1 متنوعة دالحة لألكلومحض رات منتجات  09

        
 12.9 3 24 22 والتبغالمشروبات  0الباب 

 12.7 2.7 24.3 21.6 المشروبات  11

 .. 1.0 0.1 - التبغ ومصنوعات التبغ 12
        

مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء  4الباب 
 1,437.6 119 127 8 وقودال

المطاط الخام )بما في ذلك المطاط التركيبي  23
 (والمستخلص

0.3 0.5 0.2 56.7 

 -35.4 -0.1 0.2 0.4 والخشبالفلين  24

 .. -0.2 - 0.2 عجائن وفضالت الورق 25

26 
ألياف نسيجية )ما عدا كرات الصوف الممشط 

)التوبس( وغيره من الصوف الممشط( وفضالتها 
 ير مصنوعة على شكل غزل أو نسيج()غ

0.6 17.8 17.2 2,693.5 



21  21حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

من  الربع األول واألقساماألبواب وصف   
 4103عام 

من  الربع األول
 *النمو % *التغير 4102عام 

27 
، 56أسمدة خام، غير تلك الواردة في القسم 

 والنفط واألحجارومعادن )خام باستثناء الفحم 
 الكريمة(

3.2 13.3 10.1 316.6 

 42,097.2 94.8 95.1 0.2 ونفايات فلزاتأركزة فلزية  28

مذكورة في موضع غير ، ونباتية خاممواد حيوانية  29
 آخر وال داخلة فيه

3.4 0.3 3.0- 90.6- 

    
    

وقود معدني، ومزلقات معدنية، وما يتصل  3الباب 
 بذلك من مواد

6 8 2 42.2 

 42.2 2.4 8.2 5.8 بهما ومواد متصلةنفط ومنتجات نفطية  33

    
 -2.1 -1 47 48 ونباتية وشموع حيوانيةزيوت ودهون  2الباب     

دهون وزيوت نباتية ثابتة، خام، أو مكررة، أو  42
 -50.2 -2.4 2.4 4.8 مجزأة

43 

شموع و مجهزة دهون وزيوت حيوانية أو نباتية،
محض رات  وخالط أوأ من أدل حيواني أو نباتي

غير دالحة لألكل من الدهون أو الزيوت الحيوانية 
غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة  أو النباتية،

 فيه

43.6 45.0 1.4 3.1 

    
    

غير ومنتجات متصلة بها،  كيماويةمواد  5الباب 
 مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

973 2,277 1,304 134.0 

 52.7 4.2 12.1 7.9 عضوية كيماويةمواد  51

 -67.9 -4.4 2.1 6.5 عضوية غير كيماويةمواد  52

 120.3 3.3 6.0 2.7 والتلوينمواد الصباغة والدباغة  53

 3.9 0.3 7.3 7.0 وديدليةمنتجات طبية  54

عطور، محضرات  وراتنجانات وموادزيوت عطرية  55
 وتلميع وتنظيف تزيين )تواليت(

38.2 30.6 7.5- 19.8- 

 46.8 7.0 21.9 14.9 (474أسمدة )عدا ما هو مذكور في المجموعة  56

 149.0 1,287.9 2,152.1 864.2 ةلدائن في أشكالها األولي   57

 -35.4 -7.9 14.4 22.4 ةلدائن في أشكالها غير أولي   58

غير مذكورة في موضع ، كيماويةمنتجات مواد و 59
 آخر وال داخلة فيه

9.2 30.5 21.3 231.5 

    
    

سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب  1الباب 
 25.3 486 2,402 1,916 المادة

وضع غير مذكورة في مجلود ومصنوعات جلدية،  61
 ، وجلود فراء مجهزةآخر وال داخلة فيه

0.2 0.1 0.2- 71.4- 



22  22حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

من  الربع األول واألقساماألبواب وصف   
 4103عام 

من  الربع األول
 *النمو % *التغير 4102عام 

غير مذكورة في موضع مصنوعات من المطاط،  62
 آخر وال داخلة فيه

1.2 1.0 0.2- 15.6- 

مصنوعات من فلين ومصنوعات خشبية )فيما  63
 عدا األثاث(

1.8 4.0 2.1 114.6 

 منوورق مقوى )كرتون(، وأدناف مصنوعة  ورق، 64
 ينة الورق أو من الورق أو من الورق المقوىعج

44.8 58.2 13.4 29.8 

65 
غير وأدناف جاهزة  غزل نسجي، ونسج،

، ومنتجات مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه
 متصلة بها

19.6 39.8 20.2 103.1 

غير مذكورة في  مصنوعات معدنية الفلزية، 66
 موضع آخر وال داخلة فيه

97.0 88.2 8.8- 9.1- 

 3.5 21.1 628.4 607.3 الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 56.9 535.1 1,475.0 939.9 فلزات )معادن( غير حديدية 68

غير مذكورة في موضع آخر مصنوعات معدنية،  69
 وال داخلة فيه

204.1 107.1 97.0- 47.5- 

    
    

 -67.6 -352 168 520 ومعدات النقل ماكيناتال 7الباب 

 -98.6 -3.6 0.1 3.7 ومعدات توليد الطاقة  ماكينات 71

 114.1 10.8 20.3 9.5 مخصصة لصناعات معينة  ماكينات 72

 .. - - - شغل الفلزات )المعادن( ماكينات 73

74 
غير مذكورة في  ومعدات دناعية عامة، ماكينات

غير  ماكيناتوأجزاء  موضع آخر وال داخلة فيه
 مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

138.2 44.4 93.8- 67.9- 

وتوماتيكية لتجهيز أماكينات مكتبية و ماكينات 75
 21.7 0.2 1.0 0.8 البيانات

سلكية والالسلكية أجهزة ومعدات لالتصاالت ال 76
 ذاعةاإلوتسجيل الصوت و

- 0.4 0.4 .. 

77 

غير مذكورة "دوات كهربائية أجهزة وأماكينات و
اؤها وأجز "في موضع آخر وال داخلة فيه

الكهربائية )بما في ذلك أجزاء غير كهربائية 
غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة ’ مقابلة

 للمعدات الكهربائية من الطراز المنزلي(’ فيه

34.1 59.5 25.4 74.5 

مركبات برية )بما في ذلك المركبات ذات  78
 الوسائد الهوائية(

5.9 16.3 10.4 174.7 

 -91.9 -301.6 26.6 328.2 خرىأمعدات نقل  79

        



23  23حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

من  الربع األول واألقساماألبواب وصف   
 4103عام 

من  الربع األول
 *النمو % *التغير 4102عام 

 34.0 17 66 49 مصنوعات متنوعة 8الباب 

81 
تجهيزات وتركيبات وسابقة التجهيز،  مبان

ضاءة، الصحية والسمكرة والتدفئة واإل لألغراض
 غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

4.0 11.1 7.1 174.4 

82 
شايا )المراتب( الحة وسر  ثاث وأجزاؤه، األاأل

الوسائد وما يماثلها من مل الحشايا ووحوا
 مفروشات المحشوةال

3.1 6.7 3.6 116.7 

 .. 0.1 0.1 - وعية المماثلةوازم السفر والحقائب اليدوية واألل 83

 -45.8 -2.4 2.9 5.3 توابعهاألبسة و 84

 .. - 0.2 0.2 حذيةأ 85

جهزة أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات وأ 87
 في موضع آخر وال داخلة فيه غير مذكورةتحكم، 

1.6 2.8 1.2 74.7 

88 
للتصوير الفوتوغرافي ولوازمها  جهزة ومعداتأ
غير مذكورة في موضع آخر وال دناف بصرية، أو

 داخلة فيه

0.7 0.1 0.6- 90.7- 

غير مذكورة في موضع دوات مصنعة متنوعة، أ 89
 آخر وال داخلة فيه

33.9 41.7 7.8 23.0 

        

معامالت غير مصنفة في موضع اخر سلع و 9الباب 
 في التصنيف الموحد للتجارة الدولية

3 1 3- 77.8- 

 -77.8 -2.6 0.7 3.3 سلع خادة غير مصنفة حسب النوعمعامالت و 93

        

 22.4 02114 52447 32145 المجموع  
 .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:

 
 مالحظه:

 .الصفر من قريبة أو جودةمو غير القيمة أن تعني" -".0
 .المقربة األرقام على الجداول في( المئوية النسب أو المستويات في سواء) التغييرات تستند* .4
 أولية وقابلة للتغيير. 4102تعد بيانات .1
 .تنطبق ال "..".2

 



24  24حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 حصائيةالجداول اإل
عبر  (SITC4) ةالدولي للتجارة الموحد التصنيف حسبالسلعي  المعاد تصديره: I I I جدول

 4102عام من  الربع األولخالل موانئ إمارة أبوظبي 
 القيمة بالمليون درهم

 واألقساماألبواب وصف   
 الربع األول

عام من 
4103 

من  الربع األول
 *النمو % *التغير 4102عام 

 -45.2 -15 19 34 حيةوحيوانات أغذية  1 الباب

 -52.8 -8.3 7.4 15.7 11القسم حيوانات حية غير الحيوانات الداخلة في  00

 29.2 0.3 1.2 0.9 لحوملحوم ومحض رات  01

 -39.2 -0.8 1.3 2.1 منتجات ألبان وبيض طيور 02

ر الثدييات البحرية(، وقشريات، أسماك )غي 03
 منهاومحض رات ال فقاريات مائية، ورخويات، و

0.4 0.2 0.1- 30.8- 

 30.1 0.3 1.1 0.9 حبوبومحض رات حبوب  04

 2.9 0.1 3.5 3.4 خضروات وفواكه 05

 -93.1 -8.4 0.6 9.1 سكرية، وعسل نحلومحض رات سكر،  06

 158.6 0.5 0.8 0.3 مصنوعاتهابن وشاي وكاكاو وتوابل و 07

أعالف للحيوانات )ال تتضمن الحبوب غير  08
 المطحونة(

0.4 1.1 0.6 154.2 

 65.9 0.5 1.4 0.8 متنوعة دالحة لألكلومحض رات منتجات  09

        
 38.6 1 2 1 التبغالمشروبات و 0الباب 

 77.9 0.9 2.0 1.1 المشروبات  11

 .. -0.3 - 0.3 التبغ ومصنوعات التبغ 12

        
 -4.4 0 8 9 مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء الوقود 4الباب 

 .. -0.4 - 0.4 البذور الزيتية والثمار الزيتية  22

المطاط الخام )بما في ذلك المطاط التركيبي  23
 (والمستخلص

0.6 0.6 - .. 

 4.8 0.1 2.0 2.1 والخشبالفلين  24

 .. - 0.1 0.1 عجائن وفضالت الورق 25

26 
ألياف نسيجية )ما عدا كرات الصوف الممشط 

)التوبس( وغيره من الصوف الممشط( وفضالتها 
 )غير مصنوعة على شكل غزل أو نسيج(

0.4 0.1 0.3- 79.2- 
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 واألقساماألبواب وصف   
 الربع األول

عام من 
4103 

من  الربع األول
 *النمو % *التغير 4102عام 

27 
، 56أسمدة خام، غير تلك الواردة في القسم 

 والنفط واألحجارومعادن )خام باستثناء الفحم 
 الكريمة(

5.0 5.4 0.4 8.0 

 .. -0.1 - 0.1 ونفايات فلزاتأركزة فلزية  28

غير مذكورة في موضع ، ونباتية خاممواد حيوانية  29
 آخر وال داخلة فيه

- 0.1 0.1 .. 

        
وقود معدني، ومزلقات معدنية، وما يتصل  3الباب 

 بذلك من مواد
1 6 5 344.5 

 .. - - - ، وقوالب سقاط الفحموكوكفحم،  32

 348.1 4.6 6.0 1.3 بهما ومواد متصلةنفط ومنتجات نفطية  33

        
 .. - 0 0 ونباتية وشموع حيوانيةزيوت ودهون  2الباب 

 .. -0.4 - 0.4 ثابتة، خام، أو مكررة، أو مجزأةدهون وزيوت نباتية  42

43 

شموع من و مجهزة دهون وزيوت حيوانية أو نباتية،
غير محض رات  وخالط أوأ أدل حيواني أو نباتي

دالحة لألكل من الدهون أو الزيوت الحيوانية أو 
 غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه النباتية،

0.1 - 0.1- .. 

        

غير ومنتجات متصلة بها،  كيماويةمواد  5ب البا
 مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

252 218 34- 13.4- 

 -54.6 -1.4 1.2 2.6 عضوية كيماويةمواد  51

 -34.5 -0.5 1.0 1.5 عضوية غير كيماويةمواد  52

 38.7 0.4 1.4 1.0 والتلوينمواد الصباغة والدباغة  53

 -84.0 -0.7 0.1 0.8 وديدليةمنتجات طبية  54

عطور، محضرات  وراتنجانات وموادزيوت عطرية  55
 وتلميع وتنظيف تزيين )تواليت(

217.6 189.8 27.8- 12.8- 

 .. - - - (474أسمدة )عدا ما هو مذكور في المجموعة  56

 -31.4 -0.8 1.8 2.6 ةلدائن في أشكالها األولي   57

 5.4 0.4 7.2 6.8 ةلدائن في أشكالها غير أولي   58

غير مذكورة في موضع آخر ، ومنتجات كيماويةمواد  59
 وال داخلة فيه

19.3 15.9 3.4- 17.4- 
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 واألقساماألبواب وصف   
 الربع األول

عام من 
4103 

من  الربع األول
 *النمو % *التغير 4102عام 

 44.0 75 246 170 سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب المادة 1الباب 

غير مذكورة في موضع جلود ومصنوعات جلدية،  61
 ، وجلود فراء مجهزةآخر وال داخلة فيه

1.1 - 1.0- .. 

غير مذكورة في موضع آخر مصنوعات من المطاط،  62
 وال داخلة فيه

16.8 22.8 5.9 35.2 

مصنوعات من فلين ومصنوعات خشبية )فيما عدا  63
 األثاث(

6.0 15.3 9.2 153.0 

 منوورق مقوى )كرتون(، وأدناف مصنوعة  ورق، 64
 عجينة الورق أو من الورق أو من الورق المقوى

11.6 11.8 0.2 1.3 

غير مذكورة وأدناف جاهزة  غزل نسجي، ونسج، 65
 ، ومنتجات متصلة بهافي موضع آخر وال داخلة فيه

16.5 24.8 8.3 50.5 

غير مذكورة في موضع  مصنوعات معدنية الفلزية، 66
 آخر وال داخلة فيه

27.3 28.6 1.3 4.6 

 61.3 17.8 46.8 29.0 الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 108.4 1.1 2.0 1.0 ن( غير حديديةفلزات )معاد 68

غير مذكورة في موضع آخر وال مصنوعات معدنية،  69
 داخلة فيه

61.0 93.3 32.3 53.0 

        
 -12.8 -378 2,588 2,967 ومعدات النقل ماكيناتال 7الباب 

 -12.9 -48.3 325.3 373.6 ومعدات توليد الطاقة  ماكينات 71

 2.4 3.6 152.6 149.0 معينة مخصصة لصناعات  ماكينات 72

 48.7 4.0 12.1 8.1 شغل الفلزات )المعادن( ماكينات 73

74 
غير مذكورة في  ومعدات دناعية عامة، ماكينات

غير  ماكيناتوأجزاء  موضع آخر وال داخلة فيه
 مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

287.9 214.2 73.7- 25.6- 

ماتيكية لتجهيز وتوأماكينات مكتبية و ماكينات 75
 -22.8 -170.6 578.7 749.4 البيانات

سلكية والالسلكية أجهزة ومعدات لالتصاالت ال 76
 ذاعةاإلوتسجيل الصوت و

368.9 230.9 138.0- 37.4- 

77 

غير مذكورة في " كهربائيةوأجهزة وأدوات ماكينات 
وأجزاؤها الكهربائية )بما  "موضع آخر وال داخلة فيه

غير مذكورة ’ ر كهربائية مقابلةفي ذلك أجزاء غي
للمعدات الكهربائية ’ في موضع آخر وال داخلة فيه

 من الطراز المنزلي(

220.0 190.3 29.7- 13.5- 

مركبات برية )بما في ذلك المركبات ذات الوسائد  78
 الهوائية(

526.5 564.0 37.5 7.1 

 13.0 36.8 320.4 283.6 خرىأمعدات نقل  79
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 واألقساماألبواب وصف   
 الربع األول

عام من 
4103 

من  الربع األول
 *النمو % *التغير 4102عام 

        
 -11.3 -97 754 851 مصنوعات متنوعة 8الباب 

81 
 لألغراضتجهيزات وتركيبات وسابقة التجهيز،  مبان

غير مذكورة ضاءة، واإل والسمكرة والتدفئةالصحية 
 في موضع آخر وال داخلة فيه

8.7 9.7 0.9 10.6 

82 
المراتب( وحوامل والحشايا )ة سر  ، األوأجزاؤهثاث األ

مفروشات المن  يماثلها والوسائد وماالحشايا 
 المحشوة

26.7 17.9 8.7- 32.7- 

 115.9 21.1 39.4 18.2 وعية المماثلةوازم السفر والحقائب اليدوية واألل 83

 -9.8 -46.0 423.9 469.9 وتوابعهاألبسة  84

 -38.0 -43.3 70.6 113.9 حذيةأ 85

جهزة تحكم، أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات وأ 87
 ضع آخر وال داخلة فيهغير مذكورة في مو

94.2 64.5 29.7- 31.5- 

88 
للتصوير الفوتوغرافي ولوازمها  جهزة ومعداتأ
غير مذكورة في موضع آخر وال دناف بصرية، أو

 داخلة فيه

31.8 26.6 5.2- 16.4- 

غير مذكورة في موضع آخر دوات مصنعة متنوعة، أ 89
 وال داخلة فيه

87.0 101.5 14.5 16.7 

        

مصنفة في موضع اخر  ومعامالت غيرسلع  9اب الب
 في التصنيف الموحد للتجارة الدولية

69 82 13 19.5 

 19.5 13.4 82.3 68.9 غير مصنفة حسب النوع وسلع خادةمعامالت  93

        

 9.9- 230- 32942 22355 المجموع  

 أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 

 مالحظه:
 .الصفر من قريبة أو موجودة غير القيمة نأ تعني" -".0            
 .المقربة األرقام على الجداول في( المئوية النسب أو المستويات في سواء) التغييرات تستند* .4            
 أولية وقابلة للتغيير. 4102تعد بيانات .1            
 .تنطبق ال "..".2            
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 التوضيحيةالمالحظات 

 المصطلحات

عند تحليل  مهماوتلعب هذه المصطلحات دورا  السلعية على مصطلحات معينة تخص التجارة الخارجية التقريرحتوي ي

 المصطلحات التالية: التقريرتضمن يإلمارة أبوظبي. و ةحصاءات التجارإ

 السلعيةالتجارة 

 أو تخصم منه، ية إلمارة أبوظبيمخزون الموارد الماد إلىالتي ت ضاف  قيمة السلع السلعيةالتجارة  إحصاءات تشمل

حركة التجارة ويشير مصطلح التجارة السلعية في هذا التقرير إلى . أو الخروج منها أراضي اإلمارة سواء بالدخول إلى

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

 الـواردات

تي تدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة أبوظبي واردة من أرجاء العالم المختلفة ما عدا عبارة عن السلع الهي 

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

ل صتالمؤقت أو المناطق الحرة داخل الدولة،   من الرديد السلعي إلمارة أبوظبي. عليها جمركيا لتصبح جزءا وخ 

  المعاد تصديره

من الخارج وتدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية وتصبح جزءا من الرديد السلعي لإلمارة  ت ستوردتمثل السلع التي 

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

 الصادرات غير النفطية

 (من هذه السلع حليا بالكامل أو التي تسهم الموارد المحلية في إنتاجها )باستثناء النفطالسلع المنتجة متلك هي 

 .وتخرج من المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة أبوظبي باتجاه العالم الخارجي لتشكل خصما من رديدها السلعي

 التصنيفات

 الموحد فين العالميين األساسيين وهما: التصنيفإحصاءات التجارة السلعية غير النفطية بالتوافق مع التصني ترضع  

  .(BECالواسعة ) االقتصادية الفئات وتصنيف التنقيح الرابع، (SITC4)الدولية  للتجارة

 اإلحصاء مركز قبل من( HS) هاوترميز السلع لتوديف المتناسق يمكن للمستخدمين الحصول على إحصاءات التصنيف

تصنيفاً للمدخالت وهو األساس الذي تسجل عليه  (HS) وترميزها السلع لتوديف المتناسق التصنيف ويعد  . أبوظبي-

 البضائع في الجمارك من قبل التجار.

 مصدر البيانات

 أجل من أبوظبي- اإلحصاء مركز إلى وأ رسلت عولجت ثم ومنالجمارك  إدارة- على البيانات من دائرة المالية ح صل

 .وفقا للتصنيفات اإلحصائية للتجارة الخارجية صنيفهات وإعادة والمراجعة التدقيق من مزيد
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 يموتقال

 :(WCO) العالمية الجمارك بمنظمة الخادة يمالتقو اتفاقية مع تماشياً 

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

 الداخلي الشحن تكاليف يشمل بما الصادرات قيمة الذي يعبر عن (fob" )فوب" عليه يطلق ما وهو المصدر

 .والتغليف والتعبئة

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

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

 .والتأمين الشحن مثل دولياً  البضائع

 الجداولمالحظات على 

 المقربة. على األرقام هاجميع ( في الجداولالنسب المئوية أوالمستويات سواء في تستند التغييرات )

ر التي عب، هاجميع مجموعاتللة اإلجماليالقيمة من قيمة المجموعة الفرعية عن حصة  هي عبارةاألهمية النسبية 

 .نسبة مئويةعنها ك

 .بعض المجاميع ال تتساوى مع المفردات بسبب التقريب

 هي بيانات أولية قابلة للتغيير. 4102عام بيانات 

 الرموز المستخدمة

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

 مزيد من المعلومات

 - اإللكتروني لمركز اإلحصاءحصاءات الرسمية الرجاء زيارة الموقع واإلارة مزيد من اإلحصاءات التفصيلية لحركة التجلل
 : أبوظبي

www.scad.ae/http:/ 
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