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 ةـدمـمق

ارة السلعية غير النفطية التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية التجحصاءات عن قيمة إالتقرير هذا م يقد  
أن تلك السلع ال تخص جميعها إمارة إلى وتجدر اإلشارة . 2102 من عام الثالثلربع خالل ا أو خرجت إلمارة أبوظبي

ى. كما أن التقرير ال أبوظبي وال تمثل تجارة أبوظبي مع العالم الخارجي حيث يمكن أن تخص بعض السلع إمارات أخر
 . منها أو الخارجة يرصد تجارة أبوظبي الداخلة عبر منافذ اإلمارات األخرى

غير  يشمل نطاق هذه اإلحصاءات التدفقات التجارية، كما إدارة الجمارك مصدر هذه البيانات –وتعد دائرة المالية 
، هذه التدفقات قيمة جماليتحليالً إلالتقرير فر يووتحت إدارة دائرة الجمارك. المسجلة عبر منافذ أبوظبي  النفطية

 مسلطا الضوء على األهمية النسبية لكل عنصر من عناصر الصادرات غير النفطية والواردات والمعاد تصديره. 

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

يمكن الحصول على ، كما اإلحصاءات حسب المناطق الجغرافية والبلدان ت عرضوعالوة على ذلك،  .(BEC) الواسعة
 .حسب الطلب أبوظبي –(، من قبل مركز اإلحصاء  (HSزهاوترمي لتوصيف السلع المنسقلتصنيف وفق احصاءات اإل

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

 2102الربع الثالث من عام  - غير النفطيةالسلعية التجارة 

درهم مليون  35,569ما يعادل  2102 من عام الثالثالربع  خالل السلعية غير النفطية ة للتجارةاإلجمالي ت القيمةبلغ

الزيادة  بلغت. وقد 2100من عام  الثالثرنة بالربع مقا %(6.0)بلغت نمو وبنسبة  درهممليون  2,154 مقدارهابزيادة 

المعاد  قيمة وزادت، 2102 من عام الثالثخالل الربع  (%226.6درهم )مليون  3,005 الصادرات غير النفطيةقيمة في 

 .%(6.6-درهم )مليون  0,939بمقدار  قيمة الواردات تبينما انخفض ،(%30.6درهم ) مليون 877بمقدار تصديره 

 في حين، %77.0 ما يعادل 2102 من عام الثالثالربع  التجارة الخارجية خالل إجماليفي  الواردات ساهمةبلغت م

 على التوالي.% 01.3 و% 02.6والمعاد تصديره  الصادرات غير النفطية شكلت

 غير النفطية السلعيةالتجارة  :0جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 التغير  )%( 2102الربع الثالث  2100الربع الثالث  

 -6.6 27,426 29,365 الواردات

 226.6 4,490 1,375 الصادرات غير النفطية

 31.6 3,653 2,775 إعادة تصدير

 6.1 35,569 33,515 المجموع

 .دائرة المالية –المصدر: إدارة الجمارك 
 .قابلة للتغييروأولية  2102 بيانات عامتعد 
 

 (SITC)رة الدولية التصنيف الموحد للتجاالـواردات حسب 

 2102 من عام الثالثالواردات خالل الربع  إجماليالماكينات ومعدات النقل" أكبر نسبة مساهمة في "حققت مجموعة 

درهم مليون  960 مقداره اً انخفاض محق قة اإلجماليمن % 49.9 حيث شكلت، التصنيف الموحد للتجارة الدوليةحسب 

كأكبر مساهم في هذا " معدات نقل أخرى"المجموعة الفرعية وجاءت . 2100م الربع الثالث من عا%( مقارنة ب6.6-)

 .درهممليون  0,028 انخفضت بمقدارحيث االنخفاض 

سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب " مجموعةكبر مجموعة حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية أثاني حققت و

 الفرعية المجموعة وجاءت .2100الربع الثالث من عام نة ب%( مقار9.7-درهم )مليون  692 مقدراه اً انخفاض" المادة

 درهم، مليون 503 انخفضت حيثا االنخفاض هذ في مساهم كأكبر" مصنوعات معدنية، غير مذكورة في موضع آخر"

 .درهم مليون 352 بقيمة انخفضت التي ب"الحديد والصل" الفرعية مجموعةال تلتها

خالل % 74.0مقارنة مع  2102الربع الثالث من عام الواردات خالل  ماليإجمن % 73.4 نالمجموعتا نهاتا توشكل

 .2100الربع الثالث من عام 
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  (SITC)التصنيف الموحد للتجارة الدولية الواردات حسب  :2جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 التغير )%( 2102الربع الثالث   2100الربع الثالث  الســـــلع

 -6.6 13,689 14,650 الماكينات ومعدات النقل

 -9.7 6,429 7,122 سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب المادة

 30.3 2,693 2,071 مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها

 3.0 1,908 1,853 حية وحيوانات أغذية

 -1.9 1,270 1,295 مصنوعات متنوعة

 -58.6 685 1,654 مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء الوقود

 37.3 611 445 دني ومزلقات معدنية )عدا النفط والغاز(وقود مع

 -46.3 79 147 زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية

 -21.2 39 50 المشروبات والتبغ

 -71.6 23 79 آخر مكان في مصنفة غير ومعامالت سلع

 -6.6 27,426 29,365 المجموع

  .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 .قابلة للتغييروولية أ( 2102بيانات )تعد 

 

 (BEC) الواردات حسب الفئات االقتصادية الواسعة

 2102الربع الثالث من عام واردات في مساهمة أكبر  "مصنفة في مكان آخرالغير  صناعيةاللوازم ال"عة ومجم حققت

الربع الثالث نة ب%( مقار05.0-درهم ) مليون 0,741 قدره اً انخفاض محق قةو ةاإلجماليمن القيمة  %35.7حيث شكلت 

تتضمن التي "اللوازم الصناعية المجهزة"  المجموعة الفرعية الذي شهدته االنخفاض إلى ويعزى ذلك ،2100من عام 

  .المعزولة سالكواأل والصلب الحديد وهياكل ، هوخراطيم والصلب الحديد أنابيبو وخالئطه، النحاس

% من قيمة 29.0ثاني أكبر مساهمة في الواردات حيث بلغت (" عدا معدات النقل) نتاجيةالسلع اإلواحتلت مجموعة "

الربع الثالث من عام مقارنة ب%( 1.3)وبنسبة نمو مليون درهم  25بذلك زيادة مقدارها  محق قةالواردات، و إجمالي

2100. 
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 (BEC) الواسعة: الواردات حسب الفئات االقتصادية 3جدول 

 درهم بالمليونالقيمة         

 التغير )%( 2102الربع الثالث  2100الربع الثالث  ــعالسلـــ

 -15.1 9,802 11,542 في مكان آخر  مذكورةغير  صناعيةلوازم 

 0.3 7,987 7,962 )عدا معدات  النقل( إنتاجيةسلع 

 -3.9 5,940 6,184 ها وإضافاتهاؤجزاأمعدات النقل و

 -0.4 1,851 1,858 في موضع آخر مصنفةسلع استهالكية غير 

 -1.6 1,453 1,476 غذية والمشروباتاأل

 14.8 393 343 باقي السلع

 -6.6 27,426 29,365 المجموع
  .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

 .قابلة للتغييروأولية  2102بيانات تعد 
 

 األقاليم الجغرافية الواردات حسب

واردات إمارة  إجمالي%( من 45.4)بلغت  اهمةنسبة مس محق قةقيمة الواردات  الصدارة من حيثفي آسيا  حلت دول

الربع %( مقارنة ب02.1-) مليون درهم 0,713الواردات منها بقيمة  وانخفضت، 2102الربع الثالث من عام بوظبي خالل أ

من مجموع على التوالي %( 00.9و) %(34.6) فتمثلمريكا الشمالية أو وروباأ. أما الواردات من 2100الثالث من عام 

 في الفترة نفسها.الواردات  يإجمال

 لجغرافيةاألقاليم ا الواردات حسب :0 شكل

 

 .دائرة المالية –المصدر: إدارة الجمارك 
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 الواردات حسب الدول

تصدرت وقد . 2102الربع الثالث من عام واردات  إجمالي مني المائة ف 69.9بنسبة  األولىالعشر  دولالساهمت 

 .2100الربع الثالث من عام مقارنة ب %(22.6) مليون درهم 576بمقدار  الزيادة ألمريكيةالواليات المتحدة االواردات من 

مليون  069كوريا الجنوبية وفرنسا بمقدار )ومن المملكة العربية السعودية،  في واردات كل   كبير وكان هناك انخفاض

 .خالل هذه الفترةمليون درهم( على التوالي  377مليون درهم( و) 333)و درهم(

 الواردات حسب الدول :4جدول 

 درهم  بالمليونالقيمة     

2100الربع الثالث   الـــــدول 2102الربع الثالث    التغير )%( 

 22.6 3,129 2,553 الواليات المتحدة األمريكية

 -5.6 2,831 3,000 السعودية العربية المملكة

 -11.1 2,667 3,000 كوريا الجنوبية

 -4.0 2,497 2,600 لمانياأ

 2.8 2,343 2,278 يطالياإ

 -2.4 2,220 2,274 اليابان

 -10.7 1,075 1,203 المملكة المتحدة

 -8.3 1,045 1,139 الصين

 21.5 737 607 الهند

 -37.1 637 0,104 فرنسا

 -15.0 8,244 9,696 باقي الدول

 -6.6 27,426 29,365 المجموع

 .دائرة المالية –المصدر: إدارة الجمارك 
 .أولية وقابلة للتغيير 2102تعد بيانات عام 
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 (SITC)التصنيف الموحد للتجارة الدولية النفطية حسب  الصادرات غير

حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية بشكل   2102الربع الثالث من عام ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية خالل 
 . 2100من عام  الربع الثالثمقارنة ب جميعها فئاتوللملحوظ 

حسب التصنيف الموحد أكبر مساهمة في الصادرات غير النفطية " مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها"مجموعة حققت 

 مقدارهازيادة  محق قةو % من قيمة اإلجمالي31.9شكلت حيث ، 2102الربع الثالث من عام للتجارة الدولية خالل 

 "لدائن في أشكالها األولية" لمجموعة الفرعيةعلى االذي طرأ  االرتفاعإلى هذا عزى يو .%(305.7)مليون دهم  0,154

 .هذه الفترةخالل مليون درهم  945 بمقدارالتي ارتفعت 

مليون درهم  554 بمقدار مساهمةمجموعة "سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب المادة" ثاني أكبر  وحققت

موعة "الماكينات ومعدات النقل" ثالث أكبر مساهمة بزيادة وحققت مج. 2100الربع الثالث من عام ة بـ%( مقارن73.3)

 خالل هذه الفترة. %(691.5)مليون درهم  897مقدارها 

 (SITC)التصنيف الموحد للتجارة الدولية : الصادرات غير النفطية حسب 5جدول 

                                                                                                                   درهم بالمليونالقيمة            

 التغير )%(  2102الربع الثالث   2100الربع الثالث  الســـــلع

 305.7 1,388 334 مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها

 73.3 1,309 755 سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب المادة

 691.5 1,027 130 الماكينات ومعدات النقل 

 876.9 513 53 مصنوعات متنوعة

 144.6 253 103 باقي السلع

 22222 4,490 1,375 المجموع
 .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:

 .قابلة للتغييرو( أولية 2102بيانات )تعد 

  
 (BEC) حسب الفئات االقتصادية الواسعةغير النفطية الصادرات 

الربع الثالث من خالل من حيث القيمة  أكبر مساهمة" مذكورة في مكان آخرالغير  اللوازم الصناعيةمجموعة "حققت 

%( مقارنة 039.6) مليون درهم 0,483رها اقدمالصادرات ومحققه زياده  إجماليمن % 56.7حيث شكلت  2102عام 

مجموعة الفرعية إلى االرتفاع الذي طرأ على ال مليون درهم 0,487بقيمة  وترجع الزيادة. 2100الربع الثالث من عام ب

 األلمنيوم وهياكل النحاسية، واألسالك والبروبيلين، ثيليناإل بوليمراتتتضمن التي  "ة المجهزةياللوازم الصناع"

  .والصلب الحديد ومنتجات

الصادرات غير النفطية  إجماليمن % 88.8مجتمعة ( 6في الجدول رقم )ذكرت التي مجموعات أعلى ثالثة لت وشك  

 .2100الربع الثالث من عام ب (%91.6)مقارنة بـ   2102الث من عام الربع الثخالل 
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 (BEC) حسب الفئات االقتصادية الواسعةغير النفطية الصادرات : 2جدول 
 درهم  بالمليونالقيمة 

 التغير )%( 2102الربع الثالث  2100الربع الثالث  السلـــع

 039.6 2,545 1,062 غير مذكورة في مكان آخرصناعية لوازم  

 776.7 724 83 )عدا معدات النقل( إنتاجيةسلع 

 606.3 720 101 آخر موضع في مذكورة غير استهالكية سلع

 575.8 307 45 وإضافاتها وأجزاؤهامعدات النقل 

 005.8 169 78 األغذية والمشروبات

 332.3 25 6 باقي السلع

 226.6 4,490 1,375 المجموع

  .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 .قابلة للتغييرو( أولية 2102بيانات )تعد 

 

 حسب األقاليم الجغرافية الصادرات غير النفطية
الربع بوظبي خالل نفطية إلمارة أالصادرات غير ال إجمالي%( من 90.5آسيا الصدارة من حيث القيمة بنسبة )احتلت 

الربع الثالث من عام %( مقارنة ب228.8) ن درهممليو 2,859، وارتفعت الصادرات إليها بقيمة 2102الثالث من عام 

" حيث حققت مواد كيماوية ومنتجات متصلة بهامن مجموعة " لى الزيادة في صادرات كل  إ، ويعزى ذلك االرتفاع 2100

 مليون درهم 805التي حققت زيادة مقدارها " الماكينات ومعدات النقلمجموعة "ودرهم  ماليين 917زيادة مقدارها 

الصادرات غير  إجماليمن % 5.2فريقيا بنسبة مساهمة بلغت أتلتها  .(SITCصنيف الموحد للتجارة الدولية )التحسب 

 .2102الربع الثالث من عام النفطية خالل 

 الصادرات غير النفطية حسب األقاليم الجغرافية: 2 شكل

 

 

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
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 حسب الدول الصادرات غير النفطية

وقد  .2102الربع الثالث من عام خالل  الصادرات غير النفطية إجمالي من% 85.4بنسبة  األولىالعشر  دولال ساهمت

مليون درهم بزيادة مقدارها  0,295احتلت المملكة العربية السعودية المركز األول في الصادرات حيث ساهمت بقيمة 

مملكة البحرين وقطر و من الصين أظهرت كل  . وقد 2100الربع الثالث من عام %( مقارنة ب009.7مليون درهم ) 715

 خالل تلك الفترة.ملحوظا سنغافورة والهند ارتفاعا و الكويتو

 حسب الدول الصادرات غير النفطية :7جدول 

 درهم  بالمليونالقيمة     

2100الربع الثالث   الـــــدول 2102الربع الثالث    التغير )%(   

 009.7 1,295 590 السعودية العربية المملكة

 0,337.5 681 47 الصين

 221.1 371 116 قطر

 630.7 353 48 مملكة البحرين

 300.1 275 67 الكويت

 3,054.2 270 8 سنغافورة

 854.2 194 20 الهند

 44.7 190 131 عمان

 293.8 118 30 مصر

 21.8 86 70 األردن

 066.6 657 246 باقي الدول

 22222 4,490 1,375 المجموع

 .دائرة المالية –المصدر: إدارة الجمارك 
 .أولية وقابلة للتغيير 2102تعد بيانات عام 
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 (SITC)التصنيف الموحد للتجارة الدولية   حسب المعاد تصديره 

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

الربع %( مقارنة مع 45.8) مليون درهم 789 امقداره بزيادة، اإلجماليمن % 68.7حيث شكلت  2102ام الثالث من ع

%( 2.3-) مليون درهم 04 بانخفاض بلغ الثانية. وجاءت مجموعة "مصنوعات متنوعة" في المرتبة 2100الثالث من عام 

 .2102لث من عام الربع الثاإعادة التصدير خالل  إجماليفي المائة من  05.8حيث شكلت 

الربع الثالث من عام  خاللالمعاد تصديره  إجماليمن % 95.4( 8وردت في جدول رقم )مجموعات أعلى أربع وشكلت 

 .2100الربع الثالث من عام في % 94.4مقارنة بــ  2102

 

 (SITC)التصنيف الموحد للتجارة الدولية المعاد تصديره حسب  :8جدول 

                                                                                                                          مدره بالمليونالقيمة      

 التغير )%(  2102الربع الثالث   2100الربع الثالث    الســـــلع

 45.8 2,510 1,721 الماكينات ومعدات النقل 

 -2.3 576 590 مصنوعات متنوعة 

 17.4 207 176 بها متصلة ومنتجات يةوكيميا مواد

 44.1 192 134 المادة حسب أساسا مصنفة مصنوعة سلع

 8.1 168 154 باقي السلع

 31.6 3,653 2,775 المجموع

  .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 .قابلة للتغييرو( أولية 2102بيانات )تعد 

 (BEC) واسعةحسب الفئات االقتصادية الالمعاد تصديره 

الربع المعاد تصديره في  إجماليولى من حيث المرتبة األفي  (" عدا معدات النقل) نتاجيةالسلع اإل"مجموعة جاءت 

الربع %( مقارنة مع 44.6) درهم ماليين 518بزيادة مقدارها  اإلجماليمن % 45.0 حيث شكلت، 2102الثالث من عام 

حيث شكلت  الثانية" في المرتبة غير مذكورة في مكان آخر ستهالكيةسلع احلت مجموعة "و .2100الثالث من عام 

الربع الثالث من %( مقارنة مع 01.0-مليون درهم ) 012مقداره  اً انخفاض محق قة المعاد تصديره إجماليمن % 24.9

ن درهم مليو 430ها وإضافاتها" المركز الثالث بزيادة مقدارها وحلت مجموعة "معدات النقل وأجزاؤ. 2100عام 

 .2100الربع الثالث من عام %( مقارنة مع 018.2)

الربع الثالث  خاللالمعاد تصديره  إجماليمن %( 99.4) ــب( 9وردت في الجدول رقم )أعلى أربع مجموعات  ساهمت

 .2100الربع الثالث من عام  خالل%( 99.0)مقارنة بــ  2102من عام 

 

 



12 حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي

12 
 

 (BEC) صادية الواسعةحسب الفئات االقت المعاد تصديره  :9جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 التغير )%( 2102الربع الثالث  2100الربع الثالث  السلـــــع

 44.6 1,647 1,139 )عدا معدات  النقل(  إنتاجيةسلع 

 -10.1 911 1,013 سلع استهالكية غير مذكورة في موضع آخر

 018.2 829 398 ها وإضافاتهاؤجزاأمعدات النقل و

 21.3 243 201 خرآمذكورة في مكان الغير م الصناعية اللواز

 -7.2 23 25 باقي السلع

 31.6 3,653 2,775 المجموع

 .أبوظبي  –المصدر: مركز اإلحصاء 
 .قابلة للتغييرو( أولية 2102بيانات )تعد 

 

 األقاليم الجغرافية حسب  المعاد تصديره

، ممثلة 2102الربع الثالث من عام قيمة المعاد تصديره خالل  إجماليولى من حيث سيا في المرتبة األآجاءت قارة 

خالل  اإلجماليمن  في المائة 01.5بمساهمة بلغت أوروبا قارة تلتها  ،المعاد تصديره إجمالي من% 86.8بذلك نسبة 

 .نفسها الفترة

 المعاد تصديره حسب األقاليم الجغرافية الواسعة: 3 شكل

 
 

 .ظبيأبو –مركز اإلحصاء  المصدر:
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 حسب الدولالمعاد تصديره 

وقد احتلت  .2102الربع الثالث من عام خالل المعاد تصديره  إجمالي من% 87.8بنسبة  األولىالعشر  دولالساهمت 

%( 07.9من المملكة العربية السعودية ) %( تلتها كل  24.3بنسبة ) إعادة التصديرمملكة البحرين المركز األول في 

 %(.02.3يت )%( والكو05.0قطر )و

 حسب الدول المعاد تصديره :01جدول 

 درهم  بالمليونالقيمة     

2100الربع الثالث   الـــــدول 2102الربع الثالث    التغير )%( 

 5.9 888 838 البحرين مملكة

 41.0 634 450 السعودية العربية المملكة

 31.9 552 418 قطر

 54.0 448 291 الكويت

 90.5 153 81 نستاناتركم

 11.3 123 110 األردن

 0,263.9 115 8 يطالياإ

 10.8 105 95 الهند

 541.3 99 16 المملكة المتحدة

 073.7 90 33 عمان

 2.4 446 435 باقي الدول

 31.6 3,653 2,775 المجموع

 .دائرة المالية –المصدر: إدارة الجمارك 

 .أولية وقابلة للتغيير 2102تعد بيانات عام 
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 حصائيةول اإلالجدا
عبر موانئ إمارة ( SITC) الدولية للتجارة الموحد التصنيف حسبالسلعية  الواردات: I جدول

  2102الربع الثالث من عام خالل أبوظبي 
 القيمة بالمليون درهم

الربع الثالث  األبواب و األقساموصف   
 2100من عام 

الربع الثالث 
 *النمو % *التغير 2102من عام 

 3.0 54.85 1,907.87 1,853.02 حيةوحيوانات غذية أ 1 الباب

حيوانات حية غير الحيوانات الداخلة في القسم  00
13 48.81 49.72 0.91 1.9 

 12.7 19.57 174.19 154.63 لحوملحوم ومحض رات  01

 19.8 65.33 395.75 330.42 منتجات ألبان وبيض طيور 02

ات، و أسماك )غير الثدييات البحرية(، وقشري 03
 18.3 3.22 20.84 17.62 منهاومحض رات رخويات، و ال فقاريات مائية، 

 26.2 30.52 146.95 116.43 حبوبومحض رات حبوب  04

 -8.8 -36.30 378.13 414.44 خضروات وفواكه 05

 -15.8 -3.53 18.82 22.35 سكرية، وعسل نحلومحض رات سكر،  06

 -20.6 -12.15 46.77 58.92 اتهابن و شاي و كاكاو و توابل و مصنوع 07

أعالف للحيوانات )ال تتضمن الحبوب غير  08
 1.5 8.98 592.14 583.16 المطحونة(

 -20.4 -21.70 84.55 106.25 متنوعة صالحة لألكلومحض رات منتجات  09

        
 -21.1 -10.52 39.31 49.84 المشروبات و التبغ 0الباب 

 -25.4 -12.40 36.36 48.76 المشروبات  11

 011< 1.88 2.95 1.07 التبغ ومصنوعات التبغ 12

        
 -58.6 -969.47 684.97 1,654.45 مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء الوقود 2الباب 

 19.2 0.12 0.74 0.62 صالل )جلود خام(، وجلود و جلود فراء، خام 21

 -49.7 -0.99 1.01 2.00 البذور الزيتية والثمار الزيتية  22

المطاط الخام )بما في ذلك المطاط التركيبي و  23
 0.1 0.02 11.51 11.49 المستخلص(

 2.1 0.72 34.84 34.12 الفلين و الخشب 24

 42.7 14.85 49.61 34.76 عجائن وفضالت الورق 25

26 
ألياف نسيجية )ما عدا كرات الصوف الممشط 

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

4.84 4.88 0.05 1.0 
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الربع الثالث  األبواب و األقساموصف   
 2100من عام 

الربع الثالث 
 *النمو % *التغير 2102من عام 

27 
، 56أسمدة خام، غير تلك الواردة في القسم 

ومعادن )خام باستثناء الفحم و النفط واألحجار 
 الكريمة(

109.87 139.02 29.15 26.5 

 -69.8 -1,008.98 436.65 1,445.60 أركزة فلزية و نفايات فلزات 28

غير مذكورة في موضع انية و نباتية خام، مواد حيو 29
 -39.8 -4.43 6.71 11.14 آخر وال داخلة فيه

        
وقود معدني، ومزلقات معدنية، وما يتصل  3الباب 

 37.3 165.88 610.71 444.83 بذلك من مواد

 83.9 11.48 25.17 13.69 فحم، و كوك، وقوالب سقاط الفحم 32

 35.8 153.76 582.77 429.02 اد متصلة بهمانفط ومنتجات نفطية و مو 33

 30.1 0.64 2.77 2.13 غاز طبيعي ومصنوع 34

        
 -46.3 -68.22 79.22 147.44 زيوت ودهون و شموع حيوانية ونباتية 4الباب 

 -29.6 -0.06 0.15 0.21 زيوت و دهون حيوانية 41

 -49.4 -70.53 72.27 142.79 ةدهون وزيوت نباتية ثابتة، خام، أو مكررة، أو مجزأ 42

43 

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

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

4.43 6.80 2.37 53.5 

        

غير ومنتجات متصلة بها،  ماويةكيمواد  5الباب 
 30.1 622.30 2,692.83 2,070.53 مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

 -3.9 -3.92 97.38 101.29 عضوية كيماويةمواد  51

 011< 504.63 697.78 193.14 عضوية غير كيماويةمواد  52

 3.8 5.30 143.97 138.67 مواد الصباغة والدباغة و التلوين 53

 1.9 7.94 417.71 409.77 نتجات طبية و صيدليةم 54

ومواد عطور، محضرات  راتنجاناتزيوت عطرية و  55
 8.7 16.80 208.89 192.09 و تلميع و تنظيف تزيين )تواليت(

 26.3 3.03 14.58 11.55 (272أسمدة )عدا ما هو مذكور في المجموعة  56

 0.3 2.34 679.09 676.75 ةلدائن في أشكالها األولي   57

 4.3 6.51 157.72 151.21 ةلدائن في أشكالها غير أولي   58

غير مذكورة في موضع ، كيماويةمواد و منتجات  59
 40.6 79.67 275.71 196.04 آخر وال داخلة فيه
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الربع الثالث  األبواب و األقساموصف   
 2100من عام 

الربع الثالث 
 *النمو % *التغير 2102من عام 

 -9.7 -692.46 6,429.23 7,121.69 سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب المادة 2الباب 

غير مذكورة في موضع ية، جلود ومصنوعات جلد 61
 -66.9 -1.87 0.92 2.79 ، وجلود فراء مجهزةآخر وال داخلة فيه

غير مذكورة في موضع آخر مصنوعات من المطاط،  62
 -41.9 -135.88 188.65 324.53 وال داخلة فيه

مصنوعات من فلين ومصنوعات خشبية )فيما عدا  63
 24.3 17.63 90.30 72.67 األثاث(

 منوورق مقوى )كرتون(، وأصناف مصنوعة  ورق، 64
 -5.9 -14.32 228.90 243.22 عجينة الورق أو من الورق أو من الورق المقوى

غير مذكورة وأصناف جاهزة  غزل نسجي، ونسج، 65
 -16.0 -26.59 139.34 165.92 ، ومنتجات متصلة بهافي موضع آخر وال داخلة فيه

ورة في موضع غير مذك مصنوعات معدنية الفلزية، 66
 -20.5 -101.59 394.92 496.51 آخر وال داخلة فيه

 -15.4 -352.06 1,930.36 2,282.42 الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 38.7 435.57 1,559.96 1,124.39 فلزات )معادن( غير حديدية 68

غير مذكورة في موضع آخر وال مصنوعات معدنية،  69
 -21.3 -513.36 1,895.89 2,409.24 داخلة فيه

        
 -6.6 -960.84 13,688.85 14,649.69 ومعدات النقل ماكيناتال 7الباب 

 48.2 569.79 1,752.09 1,182.30 ومعدات توليد الطاقة  ماكينات 71

 -16.5 -188.05 951.71 1,139.76 مخصصة لصناعات معينة  ماكينات 72

 -56.2 -103.21 80.47 183.68 شغل الفلزات )المعادن( ماكينات 73

74 
غير مذكورة في  ومعدات صناعية عامة، ماكينات

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

3,951.96 4,256.13 304.17 7.7 

وتوماتيكية لتجهيز أماكينات مكتبية و ماكينات 75
 -49.1 -82.93 85.85 168.78 البيانات

سلكية والالسلكية ومعدات لالتصاالت ال أجهزة 76
 -14.0 -60.14 370.04 430.17 ذاعةاإلوتسجيل الصوت و

77 

غير مذكورة "دوات كهربائية أجهزة و أماكينات و 
وأجزاؤها الكهربائية  "في موضع آخر وال داخلة فيه

غير ’ )بما في ذلك أجزاء غير كهربائية مقابلة
للمعدات ’ همذكورة في موضع آخر وال داخلة في

 الكهربائية من الطراز المنزلي(

2,332.35 1,959.50 372.85- 16.0- 

مركبات برية )بما في ذلك المركبات ذات الوسائد  78
 6.3 200.23 3,389.53 3,189.30 الهوائية(

 -59.3 -1,227.86 843.53 2,071.39 خرىأمعدات نقل  79
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الربع الثالث  األبواب و األقساموصف   
 2100من عام 

الربع الثالث 
 *النمو % *التغير 2102من عام 

 -1.9 -24.63 1,270.17 1,294.79 مصنوعات متنوعة 8الباب 

81 
تجهيزات وتركيبات وسابقة التجهيز،  مبان

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

67.54 98.45 30.91 45.8 

82 
ة و الحشايا )المراتب( سر  ثاث و أجزاؤه، األاأل

وحوامل الحشايا و الوسائد وما يماثلها من 
 مفروشات المحشوةال

132.19 130.60 1.59- 1.2- 

 -21.5 -3.10 11.32 14.42 وعية المماثلةوازم السفر والحقائب اليدوية واألل 83

 -24.0 -31.75 100.51 132.26 ألبسة و توابعها 84

 -11.2 -2.05 16.26 18.31 حذيةأ 85

جهزة أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات وأ 87
 44.4 165.68 538.58 372.90 ة في موضع آخر وال داخلة فيهغير مذكورتحكم، 

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

 داخلة فيه
123.68 80.12 43.56- 35.2- 

غير مذكورة في موضع آخر دوات مصنعة متنوعة، أ 89
 -32.1 -139.18 294.31 433.49 وال داخلة فيه

        

خر آلع و معامالت غير مصنفة في موضع س 9الباب 
 -71.4 -56.13 22.50 78.63 في التصنيف الموحد للتجارة الدولية

 -49.9 -19.51 19.58 39.09 سلع خاصة غير مصنفة حسب النوعمعامالت و 93

 -92.6 -36.63 2.92 39.55 ذهب، غير نقدي )باستثناء ركاز ومركزات الذهب( 97

        

 -6.6 -1,939.26 27,425.66 29,364.91 المجموع  

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 مالحظه:

 "  تعني القيمة تساوي صفر.-" .0
 .مليون 1.115" تعني القيمة تساوي أقل من 1" .2
 .المقربة ( في الجداول على األرقامالنسب المئوية أوالمستويات سواء في تستند التغييرات ) * .3
 .قابلة للتغييرو( أولية 2102بيانات )تعد  .4
 .معدل التغيير يتجاوز مائة في المائةيدل على أن % 011الرمز  <  .5
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 حصائيةالجداول اإل
( SITC) الدولية للتجارة الموحد التصنيف حسب غير النفطية السلعية الصادرات: I I جدول

 2102الربع الثالث من عام خالل عبر موانئ إمارة أبوظبي 
 القيمة بالمليون درهم

الربع الثالث  األبواب و األقساموصف   
 2100من عام 

الربع الثالث 
 *النمو % *التغير 2102من عام 

 011< 76.87 111.64 34.77 حيةوحيوانات أغذية  1 الباب

حيوانات حية غير الحيوانات الداخلة في القسم  00
13 

2.75 42.75 40.00 >011 

 011< 19.54 20.67 1.13 حومللحوم ومحض رات  01

 29.7 2.21 9.67 7.46 منتجات ألبان وبيض طيور 02

أسماك )غير الثدييات البحرية(، وقشريات، و  03
 منهاومحض رات رخويات، و ال فقاريات مائية، 

0.09 0.24 0.15 >011 

 011< 8.85 12.66 3.81 حبوبومحض رات حبوب  04

 29.7 1.66 7.25 5.59 خضروات وفواكه 05

 011< 3.42 3.80 0.38 سكرية، وعسل نحلومحض رات سكر،  06

 011< 3.11 4.58 1.46 بن و شاي و كاكاو و توابل و مصنوعاتها 07

أعالف للحيوانات )ال تتضمن الحبوب غير  08
 المطحونة(

1.46 1.52 0.06 4.0 

 -20.1 -2.14 8.51 10.64 متنوعة صالحة لألكلومحض رات منتجات  09

        
 011< 21.03 35.16 14.13 المشروبات و التبغ 0الباب 

 011< 21.00 35.13 14.13 المشروبات  11

 - 0.02 0.02 - التبغ ومصنوعات التبغ 12

        
 77.88 13.77 31.47 17.70 مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء الوقود 2الباب 

 -100.0 -0.06 - 0.06 خام صالل )جلود خام(، وجلود و جلود فراء، 21

 -86.0 -0.02 0.00 0.02 البذور الزيتية والثمار الزيتية  22

المطاط الخام )بما في ذلك المطاط التركيبي و  23
 المستخلص(

0.09 0.00 0.09- 95.6- 

 011< 18.52 18.59 0.07 الفلين و الخشب 24

 011< 0.25 0.48 0.23 عجائن وفضالت الورق 25
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الربع الثالث  األبواب و األقساموصف   
 2100من عام 

الربع الثالث 
 *النمو % *التغير 2102من عام 

26 
نسيجية )ما عدا كرات الصوف الممشط ألياف 

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

15.46 8.17 7.29- 47.2- 

27 
، 56أسمدة خام، غير تلك الواردة في القسم 

ومعادن )خام باستثناء الفحم و النفط واألحجار 
 الكريمة(

1.73 3.40 1.67 96.2 

 011< 0.64 0.65 0.00 فلزية و نفايات فلزات أركزة 28

غير مذكورة في موضع مواد حيوانية و نباتية خام،  29
 آخر وال داخلة فيه

0.04 0.18 0.14 >011 

        
وقود معدني، ومزلقات معدنية، وما يتصل  3الباب 

 بذلك من مواد
5.72 6.02 0.31 5.3 

 - 0.89 0.89 - فحم، و كوك، وقوالب سقاط الفحم 32

 -10.3 -0.59 5.13 5.72 نفط ومنتجات نفطية و مواد متصلة بهما 33

        
 -23.6 -7.23 23.40 30.63 زيوت ودهون و شموع حيوانية ونباتية 4الباب 

 -61.6 -4.72 2.94 7.66 دهون وزيوت نباتية ثابتة، خام، أو مكررة، أو مجزأة 42

43 

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

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

22.97 20.46 2.51- 10.9- 

        
غير ومنتجات متصلة بها،  كيماويةمواد  5الباب 

 فيهمذكورة في موضع آخر وال داخلة 
333.89 1,387.87 1,053.98 >011 

 011< 16.30 28.47 12.18 عضوية كيماويةمواد  51

 011< 65.07 76.76 11.70 عضوية غير كيماويةمواد  52

 011< 1.32 2.17 0.85 مواد الصباغة والدباغة و التلوين 53

 -16.4 -0.33 1.67 2.00 منتجات طبية و صيدلية 54

ومواد عطور، محضرات  ناتراتنجازيوت عطرية و  55
 و تلميع و تنظيف تزيين )تواليت(

22.48 90.03 67.55 >011 

 011< 17.34 32.27 14.94 (272أسمدة )عدا ما هو مذكور في المجموعة  56

 011< 945.26 1,120.53 175.27 ةلدائن في أشكالها األولي   57

 -75.6 -67.83 21.92 89.75 ةلدائن في أشكالها غير أولي   58

غير مذكورة في موضع ، كيماويةمواد و منتجات  59
 آخر وال داخلة فيه

4.73 14.04 9.31 >011 

        
 73.3 553.58 1,308.54 754.96 سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب المادة 2الباب 
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21 
 

الربع الثالث  األبواب و األقساموصف   
 2100من عام 

الربع الثالث 
 *النمو % *التغير 2102من عام 

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

0.02 0.07 0.04 >011 

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

0.18 0.77 0.59 >011 

مصنوعات من فلين ومصنوعات خشبية )فيما عدا  63
 األثاث(

1.09 3.71 2.62 >011 

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

44.91 86.28 41.37 92.1 

65 
غير مذكورة وأصناف جاهزة  غزل نسجي، ونسج،

، ومنتجات متصلة في موضع آخر وال داخلة فيه
 بها

15.19 68.97 53.78 >011 

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

32.06 145.05 112.99 >011 

 25.5 105.83 520.65 414.83 الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 011< 226.54 432.03 205.49 فلزات )معادن( غير حديدية 68

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

41.18 51.01 9.83 23.9 

        
 011< 897.52 1,027.50 129.98 ومعدات النقل ماكيناتال 7الباب 

 011< 43.87 44.08 0.22 ومعدات توليد الطاقة  ماكينات 71

 011< 95.83 111.40 15.57 مخصصة لصناعات معينة  ماكينات 72

 - 1.96 1.96 - شغل الفلزات )المعادن( ماكينات 73

74 
غير مذكورة في  ومعدات صناعية عامة، ماكينات

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

13.75 143.85 130.10 >011 

وتوماتيكية لتجهيز أماكينات مكتبية و ماكينات 75
 البيانات

0.08 220.91 220.83 >011 

سلكية والالسلكية أجهزة ومعدات لالتصاالت ال 76
 ذاعةاإلوتسجيل الصوت و

0.03 93.93 93.90 >011 

77 

غير مذكورة "دوات كهربائية أجهزة و أماكينات و 
وأجزاؤها الكهربائية  "لة فيهفي موضع آخر وال داخ

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

 الكهربائية من الطراز المنزلي(

57.10 127.02 69.93 >011 

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

8.90 140.42 131.53 >011 

 011< 109.59 143.93 34.34 خرىأدات نقل مع 79

        



21 حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي

21 
 

الربع الثالث  األبواب و األقساموصف   
 2100من عام 

الربع الثالث 
 *النمو % *التغير 2102من عام 

 011< 460.67 513.21 52.53 مصنوعات متنوعة 8الباب 

81 
تجهيزات وتركيبات وسابقة التجهيز،  مبان

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

5.46 8.31 2.85 52.3 

82 
ة و الحشايا )المراتب( سر  ؤه، األثاث و أجزااأل

وحوامل الحشايا و الوسائد وما يماثلها من 
 مفروشات المحشوةال

3.77 4.54 0.76 20.2 

 011< 2.80 2.83 0.03 وعية المماثلةوازم السفر والحقائب اليدوية واألل 83

 011< 96.59 99.19 2.60 ألبسة و توابعها 84

 011< 32.71 33.02 0.31 حذيةأ 85

جهزة أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات وأ 87
 غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيهتحكم، 

1.57 29.11 27.53 >011 

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

 داخلة فيه
0.35 9.63 9.28 >011 

ورة في موضع آخر غير مذكدوات مصنعة متنوعة، أ 89
 وال داخلة فيه

38.44 326.58 288.14 >011 

        
سلع و معامالت غير مصنفة في موضع اخر  9الباب 

 في التصنيف الموحد للتجارة الدولية
0.53 45.37 44.85 >011 

 011< 44.85 45.37 0.53 معامالت و سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع 93

        

 011< 3,115.33 4,490.17 1,374.84 المجموع  

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 مالحظه:

 "  تعني القيمة تساوي صفر.-" .0
 .مليون 1.115" تعني القيمة تساوي أقل من 1" .2
 .المقربة ( في الجداول على األرقامالنسب المئوية أوالمستويات سواء في تستند التغييرات ) * .3
 .تغيير( أولية وقابلة لل2102تعد بيانات ) .4
 .معدل التغيير يتجاوز مائة في المائةيدل على أن % 011الرمز  <  .5
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 حصائيةالجداول اإل
عبر ( SITC) الدولية للتجارة الموحد التصنيف حسبالسلعي  المعاد تصديره: I I I جدول

 2102الربع الثالث من عام خالل موانئ إمارة أبوظبي 
 القيمة بالمليون درهم

الربع الثالث  قساماألبواب و األوصف   
 2100من عام 

الربع الثالث 
 *النمو % *التغير 2102من عام 

 39.3 4.63 16.42 11.79 حيةوحيوانات أغذية  1 الباب

حيوانات حية غير الحيوانات الداخلة في القسم  00
13 

1.03 2.35 1.31 >011 

 -22.4 -0.07 0.25 0.33 لحوملحوم ومحض رات  01

 011< 1.05 1.71 0.66 يض طيورمنتجات ألبان وب 02

أسماك )غير الثدييات البحرية(، وقشريات، و  03
 منهاومحض رات رخويات، و ال فقاريات مائية، 

0.05 0.20 0.15 >011 

 011< 1.37 2.58 1.21 حبوبومحض رات حبوب  04

 48.6 1.08 3.31 2.23 خضروات وفواكه 05

 -26.0 -0.14 0.39 0.53 سكرية، وعسل نحلومحض رات سكر،  06

 -32.1 -0.51 1.08 1.59 بن و شاي و كاكاو و توابل و مصنوعاتها 07

أعالف للحيوانات )ال تتضمن الحبوب غير  08
 المطحونة(

0.16 0.44 0.28 >011 

 2.6 0.10 4.10 4.00 متنوعة صالحة لألكلومحض رات منتجات  09

        
 011< 1.34 1.98 0.64 المشروبات و التبغ 0الباب 

 011< 1.23 1.75 0.52 المشروبات  11

 86.7 0.11 0.23 0.12 التبغ ومصنوعات التبغ 12

        
 -26.5 -3.39 9.42 12.82 مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء الوقود 2الباب 

 -100.0 -0.06 - 0.06 صالل )جلود خام(، وجلود و جلود فراء، خام 21

 0 0.00 0.01 0.01 لثمار الزيتية البذور الزيتية وا 22

المطاط الخام )بما في ذلك المطاط التركيبي و  23
 المستخلص(

4.42 0.40 4.02- 91.0- 

 011< 2.63 2.85 0.22 الفلين و الخشب 24

 38.7 0.15 0.53 0.38 عجائن وفضالت الورق 25
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الربع الثالث  قساماألبواب و األوصف   
 2100من عام 

الربع الثالث 
 *النمو % *التغير 2102من عام 

26 
ألياف نسيجية )ما عدا كرات الصوف الممشط 

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

1.28 0.04 1.24- 96.9- 

27 
، 56أسمدة خام، غير تلك الواردة في القسم 

ومعادن )خام باستثناء الفحم و النفط واألحجار 
 الكريمة(

1.90 5.35 3.45 >011 

 -92.8 -0.96 0.07 1.03 أركزة فلزية و نفايات فلزات 28

غير مذكورة في موضع يوانية و نباتية خام، مواد ح 29
 آخر وال داخلة فيه

3.52 0.17 3.35- 95.2- 

        
وقود معدني، ومزلقات معدنية، وما يتصل  3الباب 

 بذلك من مواد
1.83 2.44 0.61 33.5 

 011< 0.38 0.39 0.01 فحم، و كوك، وقوالب سقاط الفحم 32

 13.2 0.24 2.05 1.81 بهما نفط ومنتجات نفطية و مواد متصلة 33

 -100.0 -0.01 - 0.01 غاز طبيعي ومصنوع 34

        
 -95.6 -0.78 0.04 0.82 زيوت ودهون و شموع حيوانية ونباتية 4الباب 

 -95.7 -78. 0.04 0.82 دهون وزيوت نباتية ثابتة، خام، أو مكررة، أو مجزأة 42

43 

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

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

0.00 0.00 0.00 49.0- 

        
غير ومنتجات متصلة بها،  كيماويةمواد  5الباب 

 مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه
176.27 206.99 30.72 17.4 

 25.7 0.67 3.30 2.63 عضوية كيماويةمواد  51

 -28.8 -1.17 2.89 4.06 عضوية غير كيماويةمواد  52

 011< 3.21 4.15 0.93 مواد الصباغة والدباغة و التلوين 53

 -78.3 -4.18 1.16 5.34 منتجات طبية و صيدلية 54

رات ومواد عطور، محض راتنجاناتزيوت عطرية و  55
 و تلميع و تنظيف تزيين )تواليت(

129.95 185.32 55.38 42.6 

 011< 0.05 0.06 0.01 (272أسمدة )عدا ما هو مذكور في المجموعة  56

 -78.6 -7.46 2.03 9.49 ةلدائن في أشكالها األولي   57
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الربع الثالث  قساماألبواب و األوصف   
 2100من عام 

الربع الثالث 
 *النمو % *التغير 2102من عام 

 011< 3.44 4.67 1.23 ةلدائن في أشكالها غير أولي   58

ير مذكورة في موضع غ، كيماويةمواد و منتجات  59
 آخر وال داخلة فيه

22.63 3.41 19.23- 84.9- 

        
 44.1 58.93 192.46 133.53 سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب المادة 2الباب 

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

0.13 0.04 0.08- 65.2- 

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

16.86 22.82 5.97 35.4 

مصنوعات من فلين ومصنوعات خشبية )فيما عدا  63
 األثاث(

10.70 6.98 3.72- 34.7- 

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

1.02 13.27 12.25 >011 

65 
غير مذكورة وأصناف جاهزة  غزل نسجي، ونسج،

، ومنتجات متصلة في موضع آخر وال داخلة فيه
 بها

9.52 20.71 11.18 >011 

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

20.95 17.52 3.43- 16.4- 

 011< 47.61 74.36 26.75 الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 -85.3 -4.78 0.82 5.61 )معادن( غير حديدية فلزات 68

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

41.99 35.92 6.07- 14.4- 

        
 45.8 788.65 2,509.88 1,721.23 ومعدات النقل ماكيناتال 7الباب 

 011< 154.60 220.46 65.86 ومعدات توليد الطاقة  ماكينات 71

 35.1 69.10 265.98 196.88 مخصصة لصناعات معينة  ماكينات 72

 011< 6.74 7.40 0.66 شغل الفلزات )المعادن( ماكينات 73

74 
غير مذكورة في  ومعدات صناعية عامة، ماكينات

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

54.00 209.92 155.92 >011 

وتوماتيكية لتجهيز أماكينات مكتبية و ماكينات 75
 البيانات

657.33 693.49 36.16 5.5 

سلكية والالسلكية أجهزة ومعدات لالتصاالت ال 76
 ذاعةاإلوتسجيل الصوت و

316.34 258.23 58.10- 18.4- 

77 

غير مذكورة "دوات كهربائية أجهزة و أماكينات و 
ا الكهربائية وأجزاؤه "في موضع آخر وال داخلة فيه

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

 الكهربائية من الطراز المنزلي(

71.34 173.34 102.00 >011 
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الربع الثالث  قساماألبواب و األوصف   
 2100من عام 

الربع الثالث 
 *النمو % *التغير 2102من عام 

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

190.90 492.45 301.54 >011 

 12.3 20.68 188.61 167.93 خرىأمعدات نقل  79

        
 -2.3 -13.47 576.20 589.66 مصنوعات متنوعة 8الباب 

81 
تجهيزات وتركيبات وسابقة التجهيز،  مبان

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

6.84 10.15 3.31 48.4 

82 
ة و الحشايا )المراتب( سر  ثاث و أجزاؤه، األاأل

وحوامل الحشايا و الوسائد وما يماثلها من 
 مفروشات المحشوةال

19.63 20.28 0.65 3.3 

 64.7 5.27 13.42 8.15 وعية المماثلةوازم السفر والحقائب اليدوية واألل 83

 -34.1 -145.62 281.17 426.78 ألبسة و توابعها 84

 93.5 35.61 73.71 38.10 حذيةأ 85

جهزة أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات وأ 87
 غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيهتحكم، 

26.63 88.71 62.09 >011 

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

 داخلة فيه
9.68 19.71 10.03 >011 

ذكورة في موضع آخر غير مدوات مصنعة متنوعة، أ 89
 وال داخلة فيه

53.86 69.04 15.19 28.2 

        
سلع و معامالت غير مصنفة في موضع اخر  9الباب 

 في التصنيف الموحد للتجارة الدولية
126.77 136.91 10.14 8.0 

 7.7 9.82 136.60 126.77 معامالت و سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع 93

 - 0.32 0.32 - ثناء ركاز ومركزات الذهب(ذهب، غير نقدي )باست 97

        
 31.6 877.38 3,652.74 2,775.36 المجموع  

 أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 مالحظه:

 "  تعني القيمة تساوي صفر.-" .0
 .مليون 1.115" تعني القيمة تساوي أقل من 1" .2
 .المقربة الجداول على األرقام( في النسب المئوية أوالمستويات سواء في تستند التغييرات ) * .3
 .( أولية وقابلة للتغيير2102تعد بيانات ) .4
 .معدل التغيير يتجاوز مائة في المائةيدل على أن % 011الرمز  <  .5
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 التوضيحيةالمالحظات 

 المصطلحات

تحليل  عند 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، مخزون الموارد المادية إلمارة أبوظبي إلىالتي ت ضاف  قيمة السلع السلعيةالتجارة  إحصاءات تشمل

حركة التجارة رة السلعية في هذا التقرير إلى ويشير مصطلح التجا. أو الخروج منها أراضي اإلمارة سواء 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 واردة من أرجاء العالم المختلفة ما عدا هي 

من مخازن اإليداع الجمركي أو اإلدخال  حبتس  سواء دخلت هذه السلع مباشرة أو  ،رات األخرى في الدولةاإلما

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

  المعاد تصديره

ة الجمركية واالقتصادية وتصبح جزءا من الرصيد السلعي لإلمارة من الخارج وتدخل المنطق ت ستوردتمثل السلع التي 

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

 الصادرات غير النفطية

 (من هذه السلع السلع المنتجة محليا بالكامل أو التي تسهم الموارد المحلية في إنتاجها )باستثناء النفطتلك هي 

 .منطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة أبوظبي باتجاه العالم الخارجي لتشكل خصما من رصيدها السلعيوتخرج من ال

 التصنيفات

 الموحد إحصاءات التجارة السلعية غير النفطية بالتوافق مع التصنيفين العالميين األساسيين وهما: التصنيف ترضع  

  .(BECالواسعة ) االقتصادية ئاتالف وتصنيف ( التنقيح الرابع،SITCالدولية ) للتجارة

 الدولية يصنف البضائع وفقاً لمستوى التصنيع والمعالجة للتجارة الموحد التصنيف. 

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

 اإلحصاء مركز قبل من( HS) هاوترميز السلع لتوصيف المتناسق لحصول على إحصاءات التصنيفيمكن للمستخدمين ا

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

 البضائع في الجمارك من قبل التجار.
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 مصدر البيانات

 أجل من أبوظبي - اإلحصاء مركز إلى وأ رسلت عولجت ثم ومنإدارة الجمارك  - دائرة الماليةعلى البيانات من  ح صل

 .وفقا للتصنيفات اإلحصائية للتجارة الخارجية تصنيفها وإعادة والمراجعة التدقيق من مزيد

 يموتقال

  (:WTOي )الدول التجارة بمنظمة الخاصة يمالتقو اتفاقية مع تماشياً 

   البلد في الميناء رصيف حتى كافة التكاليف حساب بعد( تصديره المعاد ذلك في بما) دراتالصا 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 مينالتأ تكلفة فيها بما كافة التكاليف حساب بعد الواردات قيمة روتقد "

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

 .والتأمين الشحن مثل دولياً  البضائع

 الجداولمالحظات على 

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

التي عبر ، 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.2100بيانات عام )

 الرموز المستخدمة

 ئة% معدل التغيير يتجاوز مئة في الم011<   زالرم
 

 مزيد من المعلومات

 - اإللكتروني لمركز اإلحصاءحصاءات الرسمية الرجاء زيارة الموقع واإلمزيد من اإلحصاءات التفصيلية لحركة التجارة لل
 : أبوظبي

www.scad.ae/http:/ 
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