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 ةمالمقد  

 والبحرية البرية المنافذ من دخلت التي النفطيّة غير السلعيّة التجارة قيمة عن إحصاءات التقرير هذا يقّدم
 تجارة تمثّل السلع تلك أن إلى اإلشارة وتجدر. 3102 أغسطس شهر خالل منها خرجت أو أبوظبي إلمارة والجوية
 منافذ عبر الداخلة أبوظبي تجارة يرصد ال التقرير أن كما. لألمارة الجمركية المنافذ اللخ من الخارجي العالم مع أبوظبي
 .منها الخارجة أو األخرى اإلمارات

على التدفقات التجارية اإلحصاءات تقتصر الواردة في التقرير، وإدارة الجمارك مصدر البيانات  –دائرة المالية  دّ وتع
ّ الواقعة ضم المنافذلة في المسجّ   التدفقات لهذهة ة النسبيّ ط التقرير الضوء على األهميّ ن اختصاص إدارة الجمارك. ويسل

 .والمعاد تصديرهة والواردات نفطيّ التي تشمل الصادرات غير ال

، وتصنيف الفئات التنقيح الرابع ،(SITCد للتجارة الدولية )لتصنيف الموحّ ا أبواب ألهمالبيانات وفقاً  ترضع  و
سلسلة زمنية شهرية للبيانات التاريخية  تمدّ ق   ذلكإلى  (، وحسب البلدان. باإلضافةBECاسعة )االقتصادية الو
 .والمعاد تصديرهة والواردات نفطيّ للصادرات غير ال

في نهاية هذا التقرير شرحاً للمصطلحات األساسية والمفاهيم الواردة ة" م "المالحظات التوضيحيّ تقدّ كما 
ما هذه المالحظات كلّ إلى  بالرجوع اءادة القرّ لسّ ا نصحونة، نفطيّ ة غير السلعيّ ءات التجارة الالمستخدمة في إحصا الفنية

 .دعت الحاجة
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  ةالنقاط الرئيس

 1023 أغسطس خالل شهر ةنفطي  الغير ة سلعي  الالتجارة 

 ,9523 ما يعادل 3102 أغسطسفي مارة أبوظبي إالتي عبرت حدود  ةنفطيّ السلع غير التجارة قيمة بلغت 

ة نفطيّ جمالي(، بينما بلغت الصادرات غير المن اإل %53.7درهم ) مليون ,5502لواردات ا قيمة حيث بلغت ،درهم مليون

  جمالي(.من اإل %,.03درهم ) مليون 05339جمالي( والمعاد تصديره إلمن ا %04.9درهم ) مليون 05470

مقارنة  (%,.3-) درهم مليون 345 بنحو 3102 أغسطس خالل شهر السلعيةالتجارة جمالي إ قيمة نخفضتا

 بنحو تصديره المعاد و ،(%2.7-) مليون درهم 379بنحو  الواردات كل من نخفاضاإلى  يرجع ذلكو ،3102 يوليوشهر ب

 ،(%05.7)م ـون درهـملي 309 الصادرات غير النفطيّة بنحوقيمة  في ارتفاعحدث  بينما ،(%02.2-)م ـون درهـملي 097

 .هانفسخالل الفترة 

في القيمة  انخفاضوجود يالحظ  ر ذاته من العام السابقالشهب 3102 أغسطسشهر  بيانات وبمقارنة

كل من  االنخفاض في قيمة محصّلة من هذا نتج وقد. (%03.4-)درهم  يونمل 05291 بلغتة سلعيّ للتجارة ال ةاإلجمالي

 مليون 2,4 بقيمة ةنفطيّ الصادرات غير ال في قيمةبينما حدث ارتفاع ، (%30.1-) درهممليون  05290 بنحو الواردات

 .هانفس خالل الفترة (%02.7)درهم  نليوم 045بقيمة  المعاد تصديرهفي و ،(%23.1)درهم 

 1023 أغسطس -إمارة أبوظبي  موانئالتي عبرت  ةنفطي  السلع غير التجارة قيمة 

 .درهم بالمليونلقيمة ا

 *ـــر )%(الـتغـيــ          

  
 أغسطس

1102  
 يوليو

3102  
 أغسطس

3102  
لىإ 1102 أغسطس  
3102 أغسطس  

إلى  3102 يوليو
3102 أغسطس  

 3.6- 21.0- 7,135 7,404 9,026 الواردات

 17.6 32.0 1,461 1,242 1,107 ةنفطيّ الصادرات غير ال

 13.8- 13.6 1,229 1,425 1,082 المعاد تصديره 

 2.5- 12.4- 9,825 10,072 11,215 المجموع

 .إدارة الجمارك –دائرة المالية المصدر: 
  .الممكن تعديلها ومن أوليّة 2013 عام بيانات * 
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 1023 أغسطسو 1023 يوليو شهري خالل ةنفطي  ال غير ةسلعي  ال التجارة

د التصنيف الموحّ  أبواب أهمحسب  ،ةسلعيّ التجارة ال قيمةحصائية المرفقة ( من الجداول اإل0دول رقم )ح الجيوضّ 

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

 صالحة غير خام مواد" مجموعة قيمة منكّل  نخفاضا نموقد نتج هذا ، %6.3 الواردات بنسبةقيمة  نخفضتا 

 حسب اً أساس مصنّفة مصنوعة سلع" ومجموعة ،(%02.7-) درهم مليون 21بمقدار  "الوقود باستثناء لألكل،

 .(%2.2-) درهم مليون 72بمقدار  "المادة

 كيماوية مواد" مجموعة قيمة رتفاعاإلى  ويرجع ذلك ،%05.7 بنسبة ةنفطيّ الصادرات غير ال قيمة رتفعتا 

 55بمقدار  "النقل ومعدات الماكينات" مجموعةو ،(%71.0) درهم مليون 352 بمقدار "بها متصلة ومنتجات

 حسب أساساً  مصنّفة مصنوعة سلع"ما حدث انخفاض جزئي في مجموعة بين، (%359.2)مليون درهم 

 .(%0.,0-)مليون درهم  011بمقدار " المادة

 الماكيناتمجموعة " فيجزئي  انخفاض نموقد نتج هذا ، %02.2بنسبة  المعاد تصديره قيمة نخفضتا 

مليون درهم  43بمقدار  "عةمصنوعات متنو"مجموعة و، (%4.,0-) مـون درهـملي ,,0 دارـبمق "النقل ومعدات

(-0,.7%). 

 1023 أغسطسو 1021 أغسطسخالل شهري ة نفطي  ة غير السلعي  التجارة ال

حسب  ،3103 أغسطسشهر بمقارنة  3102 أغسطس شهرخالل ة نفطيّ ة غير السلعيّ بيانات التجارة الشير ت

 : ما يليإلى  (SITCالدولية )التصنيف الموّحد للتجارة 

 الماكينات  مجموعة منكّل  قيمة في االنخفاضإلى  ذلك، ويرجع %30.1بنسبة ردات الوا قيمة انخفضت"

" المادة حسب أساساً  مصنّفة مصنوعة سلع" مجموعةو، (%21.2-)درهم مليون  ,0541ات النقل" بمقدار ومعدّ 

 .(%09.2-) درهممليون  402بمقدار 

 كيماوية مواد"مجموعة  في الرتفاعاإلى  كذل رجعيو، %23.1 بنسبةة نفطيّ غير الالصادرات قيمة  رتفعتا 

 حسب أساساً  مصنّفة مصنوعة سلع" مجموعةو ،(%35.3) درهم يونمل 0,2 ارقدبم "بها متصلة ومنتجات

 مليون درهم ,7بمقدار  ات النقل"الماكينات ومعدّ مجموعة "و. (%20.0)مليون درهم  022بمقدار  "المادة

(077.4%). 

 الماكينات  مجموعةمن كّل  قيمة في ةالزيادإلى  ويرجع ذلك ،%02.7بنسبة  المعاد تصديره ت قيمةرتفعا"

مليون درهم  ,3دار ـبمق "عـةمتنوّ  مصنوعـات" ، ومجموعة(%,.02)درهم  يونمل 022 بمقدارات النقل" ومعدّ 

(03.7%).  
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 1023 أغسطس -  ألهم الدول التجارة السلعي ة غير النفطي ة 

حسب التي عبرت حدود إمارة أبوظبي  ةنفطيّ السلع غير القيمة  حصائية المرفقةالجداول اإلمن  (2)الجدول رقم ن يبيّ 

 :3102 أغسطسة والمعاد تصديره خالل نفطيّ كل من الواردات والصادرات غير اللبلدان  ةعلى خمسأ

  2,4 ألمريكيةالواليات المتحدة اودرهم،  مليون 251 السعودية العربية المملكة من لكلّ الواردات قيمة بلغت 

من إجمالي  %22.1بنسبة  مجتمعةالثالث  دولالساهمت  وقد، درهم مليون 739واليابان هم، درمليون 

 واردات.القيمة 

 تلتهادرهم،  مليون 4,9بقيمة ة نفطيّ في الصادرات غير الولى المرتبة األ في السعودية العربية المملكة حلّت 

مجتمعة  الثالث دولالساهمت  وقددرهم،  مليون 031بقيمة  سنغافورةودرهم، مليون  2,1بقيمة  الصين

 ة.نفطيّ جمالي الصادرات غير الإمن  %,.72بنسبة 

  ّمملكةدرهم، تلتها مليون  379 حيث بلغت ،القيمةحيث من المعاد تصديره  في قطر األولىالمرتبة  رتتصد 

 دولالساهمت قد و ،درهممليون  090بقيمة  السعودية العربية المملكةو درهم، مليون 094بقيمة  البحرين

  جمالي المعاد تصديره.إمن  %2.2,بنسبة  مجتمعة الثالث

 1023 أغسطسإلى  1022 ينايرالشهرية من  ةل: السلسةنفطي  السلع غير القيمة 

ة والمعاد تصديره خالل نفطيّ ة الزمنية الشهرية للواردات والصادرات غير اللح السلسالشكل البياني التالي يوضّ 

الجداول من  (4)ة الواردة في الجدول رقم البيانات التفصيليّ  ت عرضحيث  ،3102 أغسطسإلى  3100 ينايرلفترة من ا

 هذا التقرير.ب حصائية المرفقةإلا

ّجلتو لصادرات ل ةأعلى قيمدرهم، أما  مليون ,03555بقيمة  3100 أكتوبر أعلى قيمة للواردات في شهر س 

جّ ة فقد نفطيّ غير ال  شهرخالل للمعاد تصديره  أعلى قيمة أما ،درهم مليون 25019بقيمة  3100 إبريلل شهر خال لتس 

 .درهم مليون 05,93ة بقيمفكانت  3102 مارس
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 .إدارة الجمارك –دائرة المالية المصدر: 
  .ومن الممكن تعديلها أوليّة 3102عام  بيانات 
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 الجداول اإلحصائية

التي عبرت  (تصدير عادةإو وواردات ةنفطي   غير صادرات) ةنفطي  ال السلع غيرقيمة  :(2) جدول

 1023 أغسطس - SITC)) الدوليةالتصنيف الموح د للتجارة  حسب إمارة أبوظبي موانئ

 .مدره بالمليونالقيمة 
*ـــر )%(الـتغـيــ             

 أغسطس السلع
1022 

 يوليو
3102  

 أغسطس
1023 

 1102 أغسطس
 أغسطسإلى 

3102  

إلى  3102 يويول
3102 أغسطس  

  داتراالو
 النقل اتومعدّ  الماكينات

4,562 3,213 3,157 -30.8 -1.8 

 المادة حسب ساساً أ فةمصنّ  مصنوعة سلع
2,113 1,763 1,695 -19.8 -3.8 

  بها متصلة ومنتجات كيماوية مواد
829 808 769 -7.2 -4.8 

  ةحيّ  وحيوانات غذيةأ
592 582 586 -0.9 0.7 

 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام دموا
323 590 510 57.8 -13.6 

 أخرى
607 447 417 -31.3 -6.8 

 3.6- 21.0- 7,135 7,404 9,026 المجموع
  ةنفطي  الصادرات غير ال

  بها متصلة ومنتجات كيماوية مواد
581 461 739 27.2 60.1 

 المادة حسب ساساً أ فةمصنّ  مصنوعة سلع
427 660 560 31.1 -15.1 

  النقل اتومعدّ  الماكينات
39 27 104 166.4 279.8 

 مصنوعات متنوعة
13 12 18 37.6 48.6 

  والشموع والدهون والنباتية الحيوانية الزيوت
10 15 15 45.1 0.1 

 أخرى
37 67 26 -29.6 -61.2 

 17.6 32.0 1,461 1,242 1,107 المجموع
  المعاد تصديره

 النقل  اتالماكينات ومعدّ 
718 1,006 851 18.5 -15.4 

 مصنوعات متنوّعة
200 267 225 12.6 -15.6 

 بها متصلة ومنتجات كيماوية مواد
67 69 75 12.4 9.2 

 المادة حسب ساساً أ فةمصنّ  مصنوعة سلع
43 41 44 3.5 7.5 

 سلع ومعامالت غير مصنّفة في مكان آخر
45 37 29 -35.1 -20.6 

 أخرى
9 6 4 -55.1 -30.5 

 13.8- 13.6 1,229 1,425 1,082 المجموع
 .أبوظبي –: مركز اإلحصاء لمصدرا

 .ومن الممكن تعديلها أوليّة 3102عام  بيانات
 بة.األرقام المقرّ إلى  في النسب المئوية في الجدول ختالفاتاال* تستند 
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التي  (تصدير دةعاإو وواردات ةنفطي   غير صادرات) ةنفطي  السلع غير التجارة قيمة (: 1) جدول
 1023 أغسطس - (BECالفئات االقتصادية الواسعة ) تصنيف حسب إمارة أبوظبي موانئعبرت 

 .درهم بالمليونالقيمة 
*ـــر )%(الـتغـيــ             

 أغسطس السلع
1102  

 يوليو
3102  

 أغسطس
3102  

 1102 أغسطس
 أغسطسإلى 

3102  

إلى  3102 يوليو
3102 أغسطس  

 الواردات

 آخر  موضع في الواردة غير الصناعية اللوازم
3,086 3,186 3,107 0.7 -2.5 

  وإضافاتها وأجزاؤها النقل اتمعدّ 
1,940 1,828 1,759 -9.3 -3.8 

 وأجزاؤها( النقل اتمعدّ  عدا) إنتاجية سلع
 وملحقاتها

2,829 1,472 1,462 -48.3 -0.6 

 آخر موضع في مذكورة غير استهالكية سلع
626 439 409 -34.8 -6.9 

 والمشروبات  غذيةاأل
430 440 356 -17.2 -18.9 

 أخرى
114 40 41 -64.2 1.7 

 3.6- 21.0- 7,135 7,404 9,026 المجموع 

  ةنفطي  الصادرات غير ال
 آخر موضع في واردةال غير الصناعية اللوازم

990 1,145 1,264 27.6 10.4 

 آخر موضع في مذكورة غير استهالكية سلع
35 18 125 261.2 601.0 

 والمشروبات  األغذية
38 39 35 -8.3 -9.6 

 وأجزاؤها( النقل اتمعدّ  عدا) إنتاجية سلع
 وملحقاتها

35 28 30 -16.5 4.1 

  وإضافاتها وأجزاؤها النقل معدات
5 12 5 7.2 -54.6 

 أخرى
3 1 3 -26.9 126.5 

 17.6 32.0 1,461 1,242 1,107 المجموع

  المعاد تصديره
  وإضافاتها وأجزاؤها النقل اتمعدّ 

202 274 401 98.8 46.5 

 آخر موضع في مذكورة غير استهالكية سلع
303 404 385 27.0 -4.6 

 هاؤجزاأو (معدات النقل عدا) نتاجيةإ سلع
 تهااقوملح

514 690 380 -26.0 -44.9 

 آخر موضع في واردةال غير الصناعية اللوازم
57 54 61 7.1 13.4 

 أخرى
6 5 2 -73.8 -63.0 

 13.8- 13.6 1,229 1,425 1,082 المجموع

 .أبوظبي –: مركز اإلحصاء لمصدرا
 .ومن الممكن تعديلها أوليّة 3102عام  بيانات

 بة.األرقام المقرّ إلى  في النسب المئوية في الجدولختالفات اال * تستند
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التي  (تصدير عادةإو ارداتوو ةنفطي   غير صادرات) ةنفطي  السلع غير التجارة قيمة  (:3) جدول
 1023 أغسطس - الدول أهم حسب إمارة أبوظبي موانئعبرت 

 .درهم بالمليونالقيمة  

*ـــر )%(الـتغـيــ             

 أغسطس الــــدول
1102  

 يوليو
3102  

 أغسطس
3102  

 1102 أغسطس
 أغسطسإلى 

3102  

إلى  3102 يوليو
3102 أغسطس  

  الواردات
 ودية السع العربية المملكة

865 830 870 0.5 4.7 

 األمريكية المتحدة الواليات
1,114 1,006 854 -23.3 -15.1 

 اليابان
665 499 629 -5.5 25.9 

 ألمانيا
846 496 555 -34.4 12.0 

 إيطاليا
636 434 387 -39.1 -10.9 

 باقي الدول
4,900 4,139 3,840 -21.6 -7.2 

 3.6- 21.0- 7,135 7,404 9,026 المجموع
  ةنفطي  الصادرات غير ال

 السعودية العربية المملكة
364 522 459 26.2 -12.1 

 الصين
205 220 350 70.8 59.1 

 سنغافورة
129 70 120 -6.6 71.7 

 الهند
52 57 92 76.2 61.0 

 مصر
49 28 77 57.8 175.6 

 باقي الدول
309 346 364 17.7 5.2 

 17.6 32.0 1,461 1,242 1,107 المجموع
  المعاد تصديره

 قطر 
192 202 269 40.2 33.1 

 مملكة البحرين
273 244 194 -28.9 -20.2 

 المملكة العربية السعودية
178 257 191 7.2 -25.6 

 الكويت
146 218 188 29.0 -13.5 

 المملكة المتحدة
10 47 50 389.1 6.8 

 باقي الدول
282 458 336 19.1 -26.7 

 13.8- 13.6 1,229 1,425 1,082 المجموع
 .أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 .ومن الممكن تعديلها أوليّة 3102عام  بيانات
 بة.األرقام المقرّ إلى  في النسب المئوية في الجدولختالفات اال* تستند 

 .الصفرإلى  ق رّب هذا الرقمأن إلى  (-) تشير العالمة
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 ةنفطي   غير صادرات) ةنفطي  السلع غير التجارة قيمة عن بيانات السلسلة الزمنية  (:4) جدول
 إمارة أبوظبي موانئالتي عبرت  (تصدير عادةإو وواردات

 .درهم بالمليونالقيمة 

 ةنفطي  جمالي التجارة غير الإ المعاد تصديره ةنفطي  الصادرات غير ال الواردات الشهر
2011     

 10,333 1,183 642 8,508 يناير
 9,210 1,019 472 7,718 فبراير
 10,886 1,040 872 8,975 مارس
 11,282 906 3,109 7,268 إبريل
 11,356 992 578 9,786 مايو
 11,798 997 2,262 8,540 يونيو
 11,538 1,037 408 10,094 يوليو

 10,024 727 409 8,889 أغسطس
 11,953 1,012 558 10,382 سبتمبر

 14,617 980 861 12,775 أكتوبر
 12,978 690 582 11,706 نوفمبر

 13,444 985 726 11,733 ديسمبر
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 إبريل
 12,274 1,360 1,209 9,705 مايو
 11,108 1,199 1,253 8,657 يونيو
 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     
 10,013 1,279 898 7,836 يناير 
 10,225 1,444 1,291 7,490 فبراير
 11,633 1,592 1,167 8,874 مارس
 11,866 1,472 1,327 9,067 إبريل
 10,419 1,511 1,120 7,788 مايو
 11,021 1,351 1,222 8,448 يونيو
 10,072 1,425 1,242 7,404 يوليو

  9,825  1,229 1,461 7,135  أغسطس
 .إدارة الجمارك -دائرة المالية : لمصدرا

 .ومن الممكن تعديلها ليّةأو 3102عام  بيانات 
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  المصطلحات

عند تحليل  مهماً  وتلعب هذه المصطلحات دوراً  ،ةسلعيّ ال التجارة الخارجية نة تخصّ على مصطلحات معيّ  التقريرحتوي ي

 المصطلحات التالية: التقريرن تضمّ ي. وأبوظبيإلمارة  ةحصاءات التجارإ

 ةسلعي  التجارة ال

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

إلى  ة في هذا التقريرسلعيّ ويشير مصطلح التجارة ال. أو الخروج منها أراضي اإلمارةإلى  سواء بالدخول منه،

 .ل اإلمارات األخرىأي تعامالت تتم من خاليعني أنها ال تشمل  ما، فقط أبوظبيإمارة  منافذحركة التجارة عبر 

 الـواردات

 ،مختلف أرجاء العالم 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 

لَِّّصتحرة داخل الدولة، اإلدخال المؤقت أو المناطق ال إلمارة  سلعيّ من الرصيد ال لتصبح جزءاً  جمركياً  وخ 

 .أبوظبي

  المعاد تصديره

 سلعيّ من الرصيد ال من الخارج وتدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية وتصبح جزءاً  ت ستوردالسلع التي ل يمثّ 

  دولة.خارج الإلى  لإلمارة ثم يعاد تصديرها كما هي دون أي تعديل عليها

 ةنفطي  الصادرات غير ال

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

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

 نتجت في إمارات الدولة األخرى.أة بضائع نفطيّ ن الصادرات غير التضمّ ن أن تكومن المم .سلعيّ رصيدها ال

 التصنيفات

رِّضت  ،(HS) هاوترميز السلع لتوصيف المتناسق التصنيف: ة بالتوافق معنفطيّ ة غير السلعيّ إحصاءات التجارة ال ع 

  .،(BECالواسعة ) يةاالقتصاد الفئات وتصنيف ( التنقيح الرابع،SITCالدولية )الموّحد للتجارة والتصنيف 

 هاوترميز السلع لتوصيف المتناسق التصنيف (HS)  ًل عليه وهو األساس الذي تسجّ  للسلعتصنيفا

 ار.البضائع في الجمارك من قبل التجّ 

  مستوى التصنيع والمعالجةلف البضائع وفقاً الدولية يصنّ التصنيف الموّحد للتجارة. 

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

 .للتصنيفات اإلحصائية للتجارة الخارجية فها وفقاً والمراجعة وإعادة تصنيمزيد 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 قيمة ر عنالذي يعبّ ، (fob)" فوب" عليه يطلق ما وهو ،رالمصدّ 

 .والتغليف والتعبئة

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

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

 .والتأمين الشحن مثل دولياً 

 مالحظات على الجداول

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

ر لتي عبّ ا، جميعها لمجموعاتلالقيمة اإلجمالية من قيمة المجموعة الفرعية ة عن حصّ  ةهي عبارة النسبية األهميّ 

 .نسبة مئويةعنها ك

 .بعض المجاميع ال تتساوى مع المفردات بسبب التقريب

 .قابلة للتغيير أوليّة( هي بيانات 2013بيانات عام )

 مزيد من المعلومات

 اإللكترونيالموقع الرجاء زيارة  ،أبوظبيمارة إل حصاءات الرسميةواإلمزيد من اإلحصاءات التفصيلية لحركة التجارة لل
 : أبوظبي - كز اإلحصاءلمر

 http://www.scad.ae 
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