
 

 

 

   

1   

 عغف

 2019يناير 

 2019 إبريلصدار: تاريخ اإل



 

 

 

   

2   

 مةالمقدّ 

ّ

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

. وتجدر اإلشارة إلى بن تلك السلع ال تمثّل 2019- 2018العامين من  ينايرشهر  خاللبو خرجت منها، مارة ببوببي إل

كل تجارة ببوببي غير النفطية مع العالم الخارجي، إذ بن هناك جانباً من تجارة ببوببي الخارجية تتم عبر منافذ 

 تضمَّن تجارة ببوببي الداخلية مع اإلمارات األخرى.يال ا التقرير ، كما بن هذالتقرير ارصدها هذياإلمارات األخرى وال 

 

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

 اتالتدفق هذالتغيرات في هط التقرير الضوء على لة في المنافذ الواقعة ضمن اختصاص إدارة الجمارك. ويسلّ المسجّ 

 .والمعاد تصديرهالتي تشمل الصادرات غير النفطيّة والواردات 

 

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

 .والمعاد تصديرهللصادرات غير النفطيّة والواردات 

 

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

هذه المالحظات كلّما إلى  بالرجوع اءادة القرّ لسّ وننصح االمستخدمة في إحصاءات التجارة السلعيّة غير النفطيّة، 

 .دعت الحاجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

   

3   

 النقاطّالرئيسةّ
ّ

2019ّ-2018ّمنّالعامينّّينايرخاللّشهرّ التجارةّالسلعي ةّغيرّالنفطي ة

 

 16.6 مقابل 2019خالل الشهر األول من عام  درهم مليار 19.2إمارة ببوببي  منافذ عبر الخارجية التجارة قيمة تـبلغ

في قيمة كّل  الحاصل االرتفاع نتيجة هذا وكان .%15.4 قدره بارتفاع 2018 عام من الفترة نفس خالل درهم مليار

مليار درهم خالل نفس الفترة  3.1 مقابل 2019الشهر األول من عام مليار درهم خالل  4.3إلى  تصديره المعادمن 

 من بالفترة نفسها مقارنة %8.4 نسبةالصادرات بو (،%10.8) درهم مليار 9.4ى إلالواردات (، %39.7) 2018من عام 

 . 2018 عام

 

ّالجداولّاإلحصائية

ّ

نّمّينايرخاللّشهرّإمارةّأبوظبيّّمنافذالسلعّغيرّالنفطي ةّالتيّعبرتّتجارةّقيمةّّ:1ّجدول

2019ّ-2018ّالعامينّ

 درهم بالمليونالقيمة 

 الخارجيةنوعّالتجارةّ
 يناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 10.8 9,447 8,525 واردات ال

 8.4 5,472 5,046 نفطية غير صادراتال

 39.7 4,283 3,065 معاد تصديرهال

 15.4 19,203 16,637 المجموع

 ببوببي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 بوليّة ومن الممكن تعديلها 2019يانات عام ب

 

 

 غيرّالنفطيالميزانّالتجاريّّ:1شكلّ
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حسبّالفئاتّاالقتصاديةّإمارةّأبوظبيّّمنافذّعبرّالنفطيةّغيرّالسلعيةّالصادراتّ:2ّجدول

 2019-2018ّمنّالعامينّّينايرخاللّشهرّالواسعةّ

 
 

 مدره بالمليونالقيمة 

السلعّحسبّاألغراضّاالقتصاديةّ

(BEC) 

ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 1.3 542.88 535.92 والمشروباتاألغذية 

 6.0 4,390.47 4,140.78 لوازم صناعية غ.م.م.

 30.7 27.00 20.66 وقود وزيوت التشحيم

 55.4 172.38 110.94 )عدا معدات النقل(سلع انتاجية 

 116.5 75.64 34.94 معدات النقل وبجزاؤها وملحقاتها

 30.2 263.11 202.02 سلع استهالكية غ.م.م.

 44.7- 0.63 1.14 سلع غ.م.م.

 8.4 5,472 5,046 المجموعّ

 ببيببو –المصدر: مركز اإلحصاء 

 تعديلهاومن الممكن بوليّة  2019بيانات عام 

 

 

 

 

هرّخاللّشّحسبّالفئاتّاالقتصاديةّالواسعةإمارةّأبوظبيّعبرّمنافذّّلمعادّتصديرهاّ:3ّجدول

2019ّ-2018ّمنّالعامينّّيناير

 درهم بالمليونالقيمة 

السلعّحسبّاألغراضّ
 (BECاالقتصاديةّ)

ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 20.4 238.44 198.10 والمشروباتاألغذية 

 7.0 505.38 472.11 لوازم صناعية غ.م.م.

 15.3- 6.04 7.13 وقود وزيوت التشحيم

 40.8 685.21 486.56 سلع انتاجية )عدا معدات النقل(

 69.8 2,250.00 1,324.74 معدات النقل وبجزاؤها وملحقاتها

 5.4 583.59 553.65 سلع استهالكية غ.م.م.

 35.9- 14.60 22.78 سلع غ.م.م.

 39.7 4,283 3,065ّالمجموعّ

 يببوبب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلهابوليّة  2019بيانات عام 
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ّايرينخاللّشهرّحسبّالفئاتّاالقتصاديةّالواسعةّإمارةّأبوظبيّالوارداتّعبرّمنافذّّ:4جدولّ 

2019ّ-2018ّمنّالعامينّ

 
 درهم بالمليونالقيمة 

السلعّحسبّاألغراضّ

 (BECاالقتصاديةّ)

ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 15.2 545.92 473.95 والمشروبات األغذية

 14.6- 2,976.19 3,486.92 لوازم صناعية غ.م.م.

 18.5- 41.70 51.19 وقود وزيوت التشحيم

 17.9- 1,278.14 1,557.00 سلع انتاجية )عدا معدات النقل(

 12.0- 2,266.87 2,575.57 معدات النقل وبجزاؤها وملحقاتها

 518.3 2,329.20 376.74 سلع استهالكية غ.م.م.

 132.7 9.10 3.91 سلع غ.م.م.

 10.8 9,447 8,525ّالمجموعّ

 يببوبب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلهابوليّة  2019بيانات عام 
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حسبّفصولّالنظامّإمارةّأبوظبيّمنّالسلعّعبرّمنافذّالصادراتّغيرّالنفطيةّّ:5جدولّرقمّ

 2019-2018ّمنّالعامينّّينايرخاللّشهرّي(ّـقّ)الحدّالثانـالمنس

 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSالسلعّحسبّالنظامّالمنسقّ)
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 8.4 5,472 5,046 المجموع

 47.2- 6.59 12.47 حيوانات حية

 232.9 40.21 12.08 لحوم وبحشاء وبطراف صالحة لألكل

 25.9- 21.79 29.39 بسماك وقشريات ورخويات وغيرها من الالفقاريات المائية

 7.5- 109.26 118.17 بلبان ومنتجاتها، بيض طيور، عسل طبيعي

 .. 0.01 - منتجات حيوانية بخرى غ.م.م.

 .. 2.00 - ازهار واغصان للزينة بشجار ونباتات حية، بصالت وجذورها،

 35.0 30.48 22.57 خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة لألكل

فواكه وبثمار صالحة لألكل وقشور حمضيات وقشور بطيخ بو 
 شمام

13.25 12.21 -7.8 

 18.6- 2.23 2.74 بن، شاي، مته، بهارات وتوابل

 258.5 7.35 2.05 حبوب

 31.1 9.57 7.30 نشاء حبوب بو القمح )جلوتين(منتجات المطاحن، من شعير، 

 3.1- 3.17 3.27 حبوب وبذور وبثمار زيتية، حبوب وبذور وبثمار متنوعة

صمغ اللك، صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخالصات 
 نباتية

0.31 0.60 93.5 

 .. - - مواد بفر نباتية، منتجات نباتية بخرى غ.م.م

 27.7- 35.73 49.45 نباتية ومنتجاتها بو شحوم ودهون وزيوت حيوانية

 74.2 70.88 40.69 محضرات لحوم وبسماك، بو الالفقاريات المائية األخرى

 74.0- 8.29 31.91 سكر ومصنوعات سكرية

 11.5- 44.22 49.95 كاكاو ومحضراته

 13.1- 51.53 59.29 محضرات بساسها الحبوب بو الدقيق والنشأ بو الحليب، فطائر

 27.6 25.74 20.17 محضرات خضر، فواكه وبثمار، بو مكسرات

 2.4 51.87 50.66 محضرات غذائية منوعة

 42.2 14.36 10.10 مشروبات، سوائل كحولية وخل

 16.8 11.35 9.72 بقايا ونفايات صناعات األغذية، اغذية محضرة للحيوانات

 10.0- 0.09 0.10 تبغ وببدال تبغ مصنعة

 19.9- 8.21 10.25 بتربة وبحجار، جص، كلس وبسمنتملح، كبريت، 

 1,900.0 0.40 0.02 خامات معادن، خبت ورماد

 17.7- 26.05 31.64 وقود وزيوت وشموع معدنية ومنتجاتها، مواد قارية

 .. - - منتجات كيماوية غير عضوية
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 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSالسلعّحسبّالنظامّالمنسقّ)
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 19.6 1.95 1.63 منتجات كيماوية عضوية

 25.5 23.40 18.64 منتجات الصيدلة

 32.6- 2.17 3.22 بسمدة

 1.8- 48.97 49.85 خالصات للدباغة والصباغة، بصباغ وبلوان، دهانات

 26.9 95.71 75.42 زيوت عطرية، محضرات العطور بو تجميل )تواليت(

 8.1- 73.00 79.46 اصطناعية بو محضرةصابون، محضرات غسيل، شموع 

 78.4 3.64 2.04 مواد زاللية، منتجات بساسها النشاء المعدل، غراء، انزيمات

 98.2- 0.01 0.57 بارود ومتفجرات، منتجات نارية فنية، ثقاب، مواد لهوب محضرة

 86.7- 0.02 0.15 منتجات تصوير فوتوغرافي بو سينمائي

 14.7- 25.14 29.46 منتجات كيماوية متنوعة

 22.7 1,033.49 842.54 لدائن ومصنوعاتها

 17.1 7.32 6.25 مطاط ومصنوعاته

 .. 0.22 - صالل جلود خام )عدا جلود الفراء(، جلود مدبوغة

 2,300.0 0.24 0.01 مصنوعات جلدية، لوازم السفر، حقائب يدوية

 .. - - جلود بفراء طبيعية، فراء مقلدة )اصطناعية(، مصنوعاتها

 25.0- 4.67 6.23 خشب ومصنوعاته، فحم خشبي

 .. - 0.07 فلين ومصنوعاته

 .. 0.26 0.26 مصنوعات من القش، صناعات الحصر والسالل

عجائن الخشب بو السليلوز، ورق وورق مقوى )نفايات 

 وفضالت( 
0.10 - .. 

ورق وورق مقوى )كرتون(، مصنوعات من السليلوز ومن ورق 
 مقوى

79.44 88.83 11.8 

 387.1 13.25 2.72 كتب، صحف، صور وغيها من منتجات الطباعة والنشر

 .. - 0.10 حرير طبيعي

 .. - - صوف، وبر حيوان، شعر ونسج خيوط من شعر الخيل

 14.3 0.08 0.07 قطن 

 .. - - بلياف نسجية نباتية بخر، خيوط وبقمشة من ورق 

 316.0 1.04 0.25 تركيبية بو اصطناعية شعيرات بو قدد من مواد نسجية

 70.7- 0.73 2.49 بلياف تركيبية بو اصطناعية غير مستمرة

 15.6 1.04 0.90 حشو، لباد والمنسوجات، خيوط خاصة، خيوط حزم وحبال 

 27.8- 15.54 21.51 سجاد، بغطية برضيات بخر من مواد نسيجية

 94.4- 0.01 0.18 بقمشة منسوجات خاصة، دانتيل، ديابيج ومطرزات

 61.1- 0.28 0.72 منسوجات مشربة بو مطلية بو مغطاة
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 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSالسلعّحسبّالنظامّالمنسقّ)
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 .. - - بقمشة مصنرة بو كروشيه 

 14.5- 0.71 0.83 وتوابع بلبسة مصنرة بو كروشية بلبسة

 278.1 1.21 0.32 بلبسة وتوابع بلبسة من غير المصنرة بو الكروشية

 19.1 6.41 5.38 بصناف بخر جاهزة من مواد نسجية، بسمال وخرق

 385.7 0.34 0.07 هذه األصناف ءبحذية وطماقات وما يماثلها، بجزا

 50.0- 0.01 0.02 بغطية ربس وبجزاؤها

 .. - 0.03 مظالت، العصي، السياط وسياط فروسية

 .. 0.08 - ريش وزغب، بزهار اصطناعية، بصناف من شعر بشري

 17.8 19.22 16.31 مصنوعات من حجر بو جص بو اسمنت بو حرير صخري

 22.6- 15.65 20.23 مصنوعات من خزف

 35.2 30.47 22.54 زجاج ومصنوعاته

 9.7- 1,444.02 1,599.93 لؤلؤ، بحجار كريمة بو شبه كريمة، حلي مقلدة

 28.6 205.42 159.70 حديد، صلب )فوالذ(

 50.7 312.20 207.20 مصنوعات من الحديد بو الصلب )لفوالذ(

 14.6- 327.13 383.19 نحاس ومصنوعاته

 25.0- 0.03 0.04 نيكل ومصنوعاته

 21.3 678.87 559.56 بلومنيوم ومصنوعاته

 66.0 0.88 0.53 رصاص ومصنوعاته

 136.4 1.04 0.44 ومصنوعاتهزنك )توتياء( 

 600.0 0.07 0.01 قصدير ومصنوعاته

معادن عادية بخر، خالئط خزفية معدنية، مصنوعات هذه 
 األصناف

0.06 0.05 -16.7 

عدد وبدوات قاطعة، وبدوات مائدة من المعادن العادية 

 وبجزاؤها
0.26 0.94 261.5 

 30.8 61.75 47.22 بصناف متنوعة من معادن عادية

 12.4 92.62 82.42 مراجل وآالت وبجهزة وبدوات آلية )مفاعالت نووية(

 34.5 80.38 59.78 آالت وبجهزة آلية، بجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة 

 4,600.0 0.47 0.01 قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية

 234.9 52.85 15.78 عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية بو الترام

 16.6 19.43 16.66 مركبات جوية ومركبات فضائية وبجزاؤها

 1,335.0 42.62 2.97 سفن وقوارب ومنشآت عائمة

 164.7 2.25 0.85 السينمائية والطبية ،األدوات البصرية، التصويرية

 .. - - بصناف صناعة الساعات وبجزاؤها
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 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSالسلعّحسبّالنظامّالمنسقّ)
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 .. - - بدوات موسيقية وبجزاؤها ولوازمها

 .. - - بسلحة وذخائر، بجزاؤها ولوازمها

بثاث، األسرة، بجهزة إنارة غ.م.م.، لوحات بعالنية، مباني 

 مسبقة الصنع
28.39 33.99 19.7 

للرياضة  بلعاب لألطفال، بلعاب مجتمعات وبصناف للتسلية بو

 وبجزاؤها
0.06 0.01 -83.3 

 384.2 0.92 0.19 مصنوعات متنوعة

 66.7- 0.01 0.03 قطع للمجموعات وقطع بثرية  فنية،تحف 

 44.7- 0.63 1.14 سلع ذات بحكام خاصة

 يببوبب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلهابوليّة  2019بيانات عام 
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ّقـحسبّفصولّالنظامّالمنسإمارةّأبوظبيّالمعادّتصديرهّمنّالسلعّعبرّمنافذّّ:6رقمّّجدول

2019ّ-2018ّمنّالعامينّّينايرخاللّشهرّي(ّـ)الحدّالثان

 

 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSالسلعّحسبّالنظامّالمنسقّ)
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 39.7 4,283 3,065 المجموع

 53.3 1.15 0.75 حيوانات حية

 1,005.6 17.69 1.60 لحوم وبحشاء وبطراف صالحة لألكل

 15.9 4.88 4.21 بسماك وقشريات ورخويات وغيرها من الالفقاريات المائية

 104.5 18.34 8.97 بلبان ومنتجاتها، بيض طيور، عسل طبيعي

 .. - - منتجات حيوانية بخرى غ.م.م.

 4.2- 0.23 0.24 للزينةبشجار ونباتات حية، بصالت وجذورها، ازهار واغصان 

 1.0- 22.02 22.25 خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة لألكل

فواكه وبثمار صالحة لألكل وقشور حمضيات وقشور بطيخ بو 
 شمام

87.23 85.86 -1.6 

 28.9- 13.84 19.47 بن، شاي، مته، بهارات وتوابل

 17.1 2.54 2.17 حبوب

 41.3 0.89 0.63 بو القمح )جلوتين(منتجات المطاحن، من شعير، نشاء حبوب 

 52.4 2.91 1.91 حبوب وبذور وبثمار زيتية، حبوب وبذور وبثمار متنوعة

صمغ اللك، صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخالصات 

 نباتية
0.31 0.70 125.8 

 .. 0.04 0.04 مواد بفر نباتية، منتجات نباتية بخرى غ.م.م

 180.6 1.01 0.36 نباتية ومنتجاتها شحوم ودهون وزيوت حيوانية بو

 38.1- 0.60 0.97 محضرات لحوم وبسماك، بو الالفقاريات المائية األخرى

 36.8- 8.70 13.76 سكر ومصنوعات سكرية

 47.5 24.26 16.45 كاكاو ومحضراته

 17.7 4.98 4.23 محضرات بساسها الحبوب بو الدقيق والنشأ بو الحليب، فطائر

 75.8 9.53 5.42 فواكه وبثمار، بو مكسراتمحضرات خضر، 

 57.4 10.50 6.67 محضرات غذائية منوعة

 383.0 13.38 2.77 مشروبات، سوائل كحولية وخل

 15.6 2.15 1.86 بقايا ونفايات صناعات األغذية، اغذية محضرة للحيوانات

 13.2- 5.11 5.89 تبغ وببدال تبغ مصنعة

 19.3- 3.59 4.45 كلس وبسمنت ملح، كبريت، بتربة وبحجار، جص،

 49.3- 0.37 0.73 خامات معادن، خبت ورماد

 41.1 5.05 3.58 وقود وزيوت وشموع معدنية ومنتجاتها، مواد قارية

 26.4- 6.15 8.36 منتجات كيماوية غير عضوية
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 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSالسلعّحسبّالنظامّالمنسقّ)
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 49.7 15.61 10.43 منتجات كيماوية عضوية

 36.2- 29.76 46.68 منتجات الصيدلة

 265.4 0.95 0.26 بسمدة

 71.1 6.93 4.05 خالصات للدباغة والصباغة، بصباغ وبلوان، دهانات

 20.1 157.57 131.15 زيوت عطرية، محضرات العطور بو تجميل )تواليت(

 23.7 14.52 11.74 بو محضرةصابون، محضرات غسيل، شموع اصطناعية 

 23.3- 1.58 2.06 مواد زاللية، منتجات بساسها النشاء المعدل، غراء، انزيمات

 .. 0.17 0.17 بارود ومتفجرات، منتجات نارية فنية، ثقاب، مواد لهوب محضرة

 29.6- 0.57 0.81 منتجات تصوير فوتوغرافي بو سينمائي

 27.5- 13.57 18.71 منتجات كيماوية متنوعة

 22.6 56.28 45.92 لدائن ومصنوعاتها

 26.3- 34.24 46.44 مطاط ومصنوعاته

 .. - - صالل جلود خام )عدا جلود الفراء(، جلود مدبوغة

 83.9 11.62 6.32 مصنوعات جلدية، لوازم السفر، حقائب يدوية

 .. - - جلود بفراء طبيعية، فراء مقلدة )اصطناعية(، مصنوعاتها

 25.8- 11.25 15.17 ومصنوعاته، فحم خشبيخشب 

 14.6 0.55 0.48 فلين ومصنوعاته

 94.2 1.34 0.69 مصنوعات من القش، صناعات الحصر والسالل

عجائن الخشب بو السليلوز، ورق وورق مقوى )نفايات 

 وفضالت( 
- - .. 

ورق وورق مقوى )كرتون(، مصنوعات من السليلوز ومن ورق 
 مقوى

14.81 15.35 3.6 

 54.2- 1.54 3.36 كتب، صحف، صور وغيها من منتجات الطباعة والنشر

 .. 0.01 0.01 حرير طبيعي

 26.5- 0.36 0.49 صوف، وبر حيوان، شعر ونسج خيوط من شعر الخيل

 99.3- 0.05 6.71 قطن 

 200.0 0.84 0.28 بلياف نسجية نباتية بخر، خيوط وبقمشة من ورق 

 55.0- 1.26 2.80 شعيرات بو قدد من مواد نسجية تركيبية بو اصطناعية

 14.0- 1.23 1.43 بلياف تركيبية بو اصطناعية غير مستمرة

 52.6 1.77 1.16 حشو، لباد والمنسوجات، خيوط خاصة، خيوط حزم وحبال 

 52.8 4.95 3.24 سجاد، بغطية برضيات بخر من مواد نسيجية

 18.4 0.45 0.38 خاصة، دانتيل، ديابيج ومطرزاتبقمشة منسوجات 

 63.3 0.80 0.49 منسوجات مشربة بو مطلية بو مغطاة
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 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSالسلعّحسبّالنظامّالمنسقّ)
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 49.2- 1.00 1.97 بقمشة مصنرة بو كروشيه 

 15.1- 152.68 179.77 وتوابع بلبسة مصنرة بو كروشية بلبسة

 11.5- 31.86 36.02 بلبسة وتوابع بلبسة من غير المصنرة بو الكروشية

 8.9- 9.37 10.29 بصناف بخر جاهزة من مواد نسجية، بسمال وخرق

 5.6 36.46 34.53 هذه األصناف ءبحذية وطماقات وما يماثلها، بجزا

 278.2 2.08 0.55 بغطية ربس وبجزاؤها

 62.5 0.13 0.08 وسياط فروسية مظالت، العصي، السياط

 135.5 0.73 0.31 ريش وزغب، بزهار اصطناعية، بصناف من شعر بشري

 119.0 12.66 5.78 مصنوعات من حجر بو جص بو اسمنت بو حرير صخري

 16.7- 5.17 6.21 مصنوعات من خزف

 34.8 7.86 5.83 زجاج ومصنوعاته

 63.9- 15.90 44.01 لؤلؤ، بحجار كريمة بو شبه كريمة، حلي مقلدة

 42.9 61.81 43.26 حديد، صلب )فوالذ(

 57.1 204.30 130.08 مصنوعات من الحديد بو الصلب )لفوالذ(

 72.6- 9.66 35.25 نحاس ومصنوعاته

 378.7 4.26 0.89 نيكل ومصنوعاته

 10.6- 7.33 8.20 بلومنيوم ومصنوعاته

 100.0 0.08 0.04 رصاص ومصنوعاته

 13.5 2.35 2.07 )توتياء( ومصنوعاتهزنك 

 47.1- 0.37 0.70 قصدير ومصنوعاته

معادن عادية بخر، خالئط خزفية معدنية، مصنوعات هذه 
 األصناف

0.06 0.21 250.0 

عدد وبدوات قاطعة، وبدوات مائدة من المعادن العادية 

 وبجزاؤها
12.07 32.59 170.0 

 11.3- 8.74 9.85 بصناف متنوعة من معادن عادية

 110.1 786.40 374.37 مراجل وآالت وبجهزة وبدوات آلية )مفاعالت نووية(

 65.9 252.29 152.06 آالت وبجهزة آلية، بجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة 

 12.8- 4.01 4.60 قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية

 86.4 1,646.47 883.22 عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية بو الترام

 7.3- 174.10 187.84 مركبات جوية ومركبات فضائية وبجزاؤها

 99.8- 0.31 159.56 سفن وقوارب ومنشآت عائمة

 29.7 62.69 48.32 السينمائية والطبية ،األدوات البصرية، التصويرية

 517.6 3.15 0.51 بصناف صناعة الساعات وبجزاؤها
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 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSالسلعّحسبّالنظامّالمنسقّ)
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 450.0 0.44 0.08 بدوات موسيقية وبجزاؤها ولوازمها

 .. - - بسلحة وذخائر، بجزاؤها ولوازمها

بثاث، األسرة، بجهزة إنارة غ.م.م.، لوحات بعالنية، مباني 

 مسبقة الصنع
47.59 58.89 23.7 

للرياضة  مجتمعات وبصناف للتسلية بوبلعاب لألطفال، بلعاب 

 وبجزاؤها
6.48 8.11 25.2 

 3.3 8.46 8.19 مصنوعات متنوعة

 6,850.0 4.17 0.06 قطع للمجموعات وقطع بثرية  فنية،تحف 

 36.0- 14.57 22.78 سلع ذات بحكام خاصة

 يببوبب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلهابوليّة  2019بيانات عام 
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قّ)الحدّـحسبّفصولّالنظامّالمنسّإمارةّأبوظبيمنّالسلعّعبرّمنافذّّالوارداتّ:7جدولّرقمّ

2019ّ-2018ّمنّالعامينّّينايرخاللّشهرّي(ّـالثان

 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSالسلعّحسبّالنظامّالمنسقّ)
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 10.8 9,447 8,525 المجموع

 2.8- 17.43 17.93 حيوانات حية

 3.2- 68.57 70.86 لحوم وبحشاء وبطراف صالحة لألكل

 29.4- 2.67 3.78 بسماك وقشريات ورخويات وغيرها من الالفقاريات المائية

 5.3 156.54 148.69 بلبان ومنتجاتها، بيض طيور، عسل طبيعي

 .. - 0.04 منتجات حيوانية بخرى غ.م.م.

 79.6- 0.22 1.08 حية، بصالت وجذورها، ازهار واغصان للزينةبشجار ونباتات 

 1.6 26.29 25.87 خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة لألكل

فواكه وبثمار صالحة لألكل وقشور حمضيات وقشور بطيخ بو 
 شمام

23.29 33.66 44.5 

 61.6 5.72 3.54 بن، شاي، مته، بهارات وتوابل

 852.6 63.44 6.66 حبوب

 81.0 4.20 2.32 منتجات المطاحن، من شعير، نشاء حبوب بو القمح )جلوتين(

 9.7 79.26 72.28 حبوب وبذور وبثمار زيتية، حبوب وبذور وبثمار متنوعة

صمغ اللك، صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخالصات 
 نباتية

0.87 2.29 163.2 

 11.8 0.19 0.17 مواد بفر نباتية، منتجات نباتية بخرى غ.م.م

 19.4- 28.68 35.60 نباتية ومنتجاتها شحوم ودهون وزيوت حيوانية بو

 50.5- 4.05 8.19 محضرات لحوم وبسماك، بو الالفقاريات المائية األخرى

 53.0 6.61 4.32 سكر ومصنوعات سكرية

 47.2 12.10 8.22 كاكاو ومحضراته

 41.2 70.66 50.06 الحليب، فطائرمحضرات بساسها الحبوب بو الدقيق والنشأ بو 

 18.4- 32.40 39.72 محضرات خضر، فواكه وبثمار، بو مكسرات

 39.3- 12.88 21.22 محضرات غذائية منوعة

 5.4 4.67 4.43 مشروبات، سوائل كحولية وخل

 493.6 46.42 7.82 بقايا ونفايات صناعات األغذية، اغذية محضرة للحيوانات

 97.0- 0.01 0.33 مصنعةتبغ وببدال تبغ 

 40.2- 60.15 100.66 ملح، كبريت، بتربة وبحجار، جص، كلس وبسمنت

 47.1- 194.53 367.59 خامات معادن، خبت ورماد

 75.7- 41.98 172.81 وقود وزيوت وشموع معدنية ومنتجاتها، مواد قارية

 81.2- 83.80 445.47 منتجات كيماوية غير عضوية
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 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSالسلعّحسبّالنظامّالمنسقّ)
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 4.0 37.65 36.19 منتجات كيماوية عضوية

 14.4 194.73 170.18 منتجات الصيدلة

 184.5 5.89 2.07 بسمدة

 14.3 32.17 28.15 خالصات للدباغة والصباغة، بصباغ وبلوان، دهانات

 18.8- 24.47 30.13 تجميل )تواليت(زيوت عطرية، محضرات العطور بو 

 15.7 85.86 74.20 صابون، محضرات غسيل، شموع اصطناعية بو محضرة

 80.7 5.15 2.85 مواد زاللية، منتجات بساسها النشاء المعدل، غراء، انزيمات

 26.1 0.87 0.69 بارود ومتفجرات، منتجات نارية فنية، ثقاب، مواد لهوب محضرة

 18.8 1.90 1.60 فوتوغرافي بو سينمائيمنتجات تصوير 

 22.9- 73.16 94.95 منتجات كيماوية متنوعة

 5.1 316.14 300.78 لدائن ومصنوعاتها

 38.6- 42.40 69.11 مطاط ومصنوعاته

 76.7- 0.58 2.49 صالل جلود خام )عدا جلود الفراء(، جلود مدبوغة

 42.9- 3.13 5.48 مصنوعات جلدية، لوازم السفر، حقائب يدوية

 33.3 0.04 0.03 جلود بفراء طبيعية، فراء مقلدة )اصطناعية(، مصنوعاتها

 71.3 21.79 12.72 خشب ومصنوعاته، فحم خشبي

 500.0 0.06 0.01 فلين ومصنوعاته

 312.5 0.33 0.08 مصنوعات من القش، صناعات الحصر والسالل

عجائن الخشب بو السليلوز، ورق وورق مقوى )نفايات 

 وفضالت( 
36.40 71.38 96.1 

ورق وورق مقوى )كرتون(، مصنوعات من السليلوز ومن ورق 
 مقوى

37.47 37.90 1.1 

 13.1- 2.18 2.51 كتب، صحف، صور وغيها من منتجات الطباعة والنشر

 78.0 1.46 0.82 حرير طبيعي

 91.1- 0.38 4.27 ونسج خيوط من شعر الخيلصوف، وبر حيوان، شعر 

 261.7 4.16 1.15 قطن 

 533.3 0.38 0.06 بلياف نسجية نباتية بخر، خيوط وبقمشة من ورق 

 21.3- 3.85 4.89 شعيرات بو قدد من مواد نسجية تركيبية بو اصطناعية

 72.3- 0.64 2.31 بلياف تركيبية بو اصطناعية غير مستمرة

 38.2- 6.81 11.02 حشو، لباد والمنسوجات، خيوط خاصة، خيوط حزم وحبال 

 41.0- 2.06 3.49 سجاد، بغطية برضيات بخر من مواد نسيجية

 48.3 0.86 0.58 بقمشة منسوجات خاصة، دانتيل، ديابيج ومطرزات

 1.3- 2.31 2.34 منسوجات مشربة بو مطلية بو مغطاة
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 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSحسبّالنظامّالمنسقّ)السلعّ
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 46.2 0.57 0.39 بقمشة مصنرة بو كروشيه 

 14.1 10.12 8.87 وتوابع بلبسة مصنرة بو كروشية بلبسة

 15.8 19.83 17.12 بلبسة وتوابع بلبسة من غير المصنرة بو الكروشية

 45.1 9.55 6.58 بصناف بخر جاهزة من مواد نسجية، بسمال وخرق

 76.3 7.72 4.38 هذه األصناف ءبحذية وطماقات وما يماثلها، بجزا

 10.6- 0.76 0.85 بغطية ربس وبجزاؤها

 4,100.0 0.42 0.01 مظالت، العصي، السياط وسياط فروسية

 50.0- 0.20 0.40 ريش وزغب، بزهار اصطناعية، بصناف من شعر بشري

 18.5 69.19 58.39 حرير صخريمصنوعات من حجر بو جص بو اسمنت بو 

 24.7- 18.42 24.45 مصنوعات من خزف

 12.6 45.25 40.19 زجاج ومصنوعاته

 200.5 254.30 84.63 لؤلؤ، بحجار كريمة بو شبه كريمة، حلي مقلدة

 48.1- 236.22 454.85 حديد، صلب )فوالذ(

 34.1- 310.37 471.18 مصنوعات من الحديد بو الصلب )لفوالذ(

 72.0 723.52 420.53 نحاس ومصنوعاته

 48.9- 8.36 16.35 نيكل ومصنوعاته

 21.2- 37.40 47.49 بلومنيوم ومصنوعاته

 1.8- 6.62 6.74 رصاص ومصنوعاته

 33.3- 11.98 17.95 زنك )توتياء( ومصنوعاته

 100.0 0.08 0.04 قصدير ومصنوعاته

خزفية معدنية، مصنوعات هذه  معادن عادية بخر، خالئط
 األصناف

6.87 1.81 -73.7 

عدد وبدوات قاطعة، وبدوات مائدة من المعادن العادية 

 وبجزاؤها
17.01 17.02 0.1 

 112.1 27.93 13.17 بصناف متنوعة من معادن عادية

 26.6- 778.00 1,059.99 مراجل وآالت وبجهزة وبدوات آلية )مفاعالت نووية(

 19.5- 493.16 612.66 آالت وبجهزة آلية، بجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة 

 38.4- 2.12 3.44 قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية

 0.1- 1,591.26 1,592.06 عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية بو الترام

 38.9- 391.00 640.31 مركبات جوية ومركبات فضائية وبجزاؤها

 1,058.7 115.75 9.99 سفن وقوارب ومنشآت عائمة

 36.3 293.27 215.23 السينمائية والطبية ،األدوات البصرية، التصويرية

 28.4 17.46 13.60 بصناف صناعة الساعات وبجزاؤها



 

 

 

   

17   

 درهم بالمليونالقيمة 

 (HSالسلعّحسبّالنظامّالمنسقّ)
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 12.5- 0.35 0.40 وبجزاؤها ولوازمهابدوات موسيقية 

 .. - - بسلحة وذخائر، بجزاؤها ولوازمها

بثاث، األسرة، بجهزة إنارة غ.م.م.، لوحات بعالنية، مباني 

 مسبقة الصنع
32.40 27.12 -16.3 

للرياضة  بلعاب لألطفال، بلعاب مجتمعات وبصناف للتسلية بو

 وبجزاؤها
10.40 6.32 -39.2 

 7.9 31.36 29.06 مصنوعات متنوعة

 311,498.3 1,838.43 0.59 قطع للمجموعات وقطع بثرية  فنية،تحف 

 3.1- 3.79 3.91 سلع ذات بحكام خاصة

 يببوبب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلهابوليّة  2019بيانات عام 
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خاللّالدولّّأبوظبيّحسبإمارةّمنّالسلعّعبرّمنافذّّالنفطيةّغيرّالصادراتّ:8رقمّّجدول

 2019-2018ّمنّالعامينّّينايرشهرّ

 درهم بالمليونالقيمة 

 الدول
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 8.4 5,472 5,046 المجموعّ

 37.7 1,900.46 1,379.77 المملكة العربية السعودية

 49.8- 702.38 1,398.96 سويسرا

 130.0 491.65 213.78 الهند

 10.5- 322.41 360.26 الكويت

 1.6- 292.58 297.21 الصين

 75.5 270.39 154.10 الواليات المتحدة األمريكية

 390.0 235.62 48.09 هولندا

 0.8- 190.90 192.39 مملكة البحرين

 12.8- 128.70 147.59 عمان

 106.1 117.88 57.19 مصر

 32.5- 101.30 150.11 سنغافورة

 9.7- 101.20 112.01 األردن

 21.8 60.02 49.28 باكستان

 78.0 50.54 28.39 اليمن

 107.3 46.98 22.66 بنغالديش

 41.3- 31.85 54.28 تركيا

 33.9- 28.09 42.47 بفريقياجنوب 

 4,749.1 27.64 0.57 هونغ كونغ

 535.7 24.60 3.87 استراليا

 8.0 22.81 21.13 إيطاليا

 433.4 20.91 3.92 كندا

 293.1 19.46 4.95 العراق

 5.3- 18.12 19.14 كينيا

 163.6 17.58 6.67 تونس

 297.2 17.24 4.34 المكسيك

 31.3- 16.49 23.99 تايوان

 51.7 16.43 10.83 تايلند

 63.1- 14.22 38.58 ماليزيا

 16.8 14.01 12.00 إندونيسيا

 258.2 11.57 3.23 بلمانيا

 250.0 10.22 2.92 الجزائر

 30.6 10.11 7.74 الجمهورية العربية السورية

 28.9- 8.96 12.61 السودان )جديد(

 17.4 8.70 7.41 تنزانيا
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 الدول
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 371.7 8.49 1.80 المغرب

 9.7- 8.29 9.18 بلجيكا

 596.6 8.29 1.19 اليابان

 23.6- 7.98 10.45 اسبانيا

 84.9 7.36 3.98 لبنان

 5,475.0 6.69 0.12 غانا

 87.0 6.64 3.55 االتحاد الروسي

 51.2 6.56 4.34 دولة فلسطين

 21.5- 6.45 8.22 فرنسا

 73.8- 6.22 23.77 المملكة المتحدة

 108.5 6.13 2.94 بوغندا

 .. 5.09 - بثيوبيا

 24.8 4.68 3.75 نيبال

 58.4- 4.17 10.02 فيتنام

 604.8 2.96 0.42 البرازيل

 83.9- 2.14 13.26 اليونان

 347.7 1.97 0.44 بوكرانيا

 64.3 1.84 1.12 سريالنكا

 815.0 1.83 0.20 ميانمار

 28.1 1.78 1.39 الفلبين

 .. 1.76 - كوت ديفوار

 93.6- 1.68 26.28 كوريا الجنوبية

 .. 1.15 - بنغوال

 46.4- 1.12 2.09 نيجيريا

 72.0- 0.78 2.79 جيبوتي

 234.8 0.77 0.23 كولومبيا

 .. 0.67 - بروني دار السالم

 .. 0.50 - السويد

 133.3 0.49 0.21 نيوزيلندا

 .. 0.41 - الصومال

 76.5- 5.22 22.26 بخرى

 يببوبب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلهابوليّة  2019بيانات عام 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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9ّّجدولّرقم ّالدولّأبوظبيّحسبإمارةّعبرّمنافذّّالنفطيةّغيرمعادّتصديرهّمنّالسلعّال:

2019ّ-2018ّمنّالعامينّّينايرخاللّشهرّ

 مدره بالمليونالقيمة 

 الدول
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 39.7 4,283 3,065 المجموعّ

 48.3 1,282.13 864.41 المملكة العربية السعودية

 111.5 605.24 286.18 الصين

 0.8- 467.06 470.69 الكويت

 10.1- 305.69 339.90 مملكة البحرين

 137.2 158.26 66.71 الهند

 91.0 126.20 66.09 اليمن

 17.5- 85.16 103.19 المملكة المتحدة

 1.2 76.18 75.26 األردن

 11.5- 74.93 84.67 عمان

 102.8 49.83 24.57 السودان )جديد(

 256.5 26.13 7.33 العراق

 58.9- 18.32 44.60 بنغالديش

 91.1- 17.35 195.72 مصر

 165,200.0 16.53 0.01 نيوزيلندا

 2,455.0 15.33 0.60 جيبوتي

 1,299.1 14.83 1.06 صربيا

 4,994.1 8.66 0.17 لبنان

 496.1 6.08 1.02 المغرب

 439.8 5.56 1.03 ماليزيا

 .. 4.49 - الجمهورية العربية السورية

 206.3 4.41 1.44 شيلي

 70.1 4.15 2.44 تركيا

 70.9 4.05 2.37 بلمانيا

 680.9 3.67 0.47 تشاد

 .. 2.61 - كينيا

 110.8 2.15 1.02 كندا

 69.6- 1.83 6.02 إيطاليا

 92.1- 1.79 22.68 سنغافورة

 16,400.0 1.65 0.01 تركمانستان

 98.0- 1.60 81.05 فرنسا

 .. 1.48 - سورينام

 85.3- 1.30 8.86 الواليات المتحدة األمريكية

 2,240.0 1.17 0.05 كوريا الجنوبية
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ّالدول
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 120.4 1.08 0.49 هولندا

 16.1- 0.99 1.18 الجزائر

 27.7- 0.99 1.37 دولة فلسطين

 2,350.0 0.98 0.04 سويسرا

 3.4- 0.85 0.88 بثيوبيا

 .. 0.83 - بوزبكستان

 22.2 0.44 0.36 استراليا

 52.2- 0.43 0.90 اسبانيا

 1,950.0 0.41 0.02 النرويج

 .. 0.40 - رومانيا

 32.1- 0.38 0.56 باكستان

 84.7- 0.36 2.35 الفلبين

 27.0- 0.27 0.37 إندونيسيا

 62.8- 0.16 0.43 بوكرانيا

 21.1- 0.15 0.19 هنغاريا

 64.7- 0.12 0.34 االتحاد الروسي

 300.0 0.12 0.03 اليابان

 125.0 0.09 0.04 قبرص

 100.0 0.08 0.04 تونس

 97.3- 0.08 2.99 هونغ كونغ

 72.0- 0.07 0.25 سيشيل

 75.0 0.07 0.04 البرتغال

 62.5- 0.06 0.16 بلجيكا

 200.2 878.03 292.44 بخرى

  يببوبب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلهابوليّة  2019بيانات عام 

ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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خاللّالدولّّأبوظبيّحسبإمارةّمنّالسلعّعبرّمنافذّّالنفطيةّغيرالوارداتّ:10ّّجدولّرقم

2019ّ-2018ّمنّالعامينّّينايرشهرّ

 مدره بالمليونالقيمة 

 الدول
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 10.8 9,447 8,525 المجموعّ

 2,685.4 1,739.75 62.46 االتحاد الروسي

 22.6 1,087.48 887.19 العربية السعوديةالمملكة 

 6.6- 1,039.30 1,112.41 الواليات المتحدة األمريكية

 7.8- 809.87 877.94 اليابان

 5.4- 543.39 574.56 الصين

 159.1 524.40 202.38 الكونغو

 8.9- 501.71 550.64 بلمانيا

 6.7 389.34 364.80 فرنسا

 38.7- 306.02 499.15 الهند

 3.6 266.24 257.10 المملكة المتحدة

 20.9- 207.14 261.98 إيطاليا

 78.7 178.69 100.00 مملكة البحرين

 45.4- 149.00 273.10 البرازيل

 36.5 131.31 96.21 تايلند

 48.5 127.13 85.60 اسبانيا

 380.9 125.23 26.04 مصر

 70.2- 97.55 327.52 عمان

 1.3 82.16 81.11 إندونيسيا

 .. 69.98 69.95 الدانمرك

 73.5- 65.74 248.25 كوريا الجنوبية

 327,950.0 65.61 0.02 كازاخستان

 14.4 62.62 54.73 سويسرا

 2.2 62.40 61.05 كندا

 11.0- 61.18 68.71 هولندا

 73.9 57.45 33.04 سنغافورة

 50.0- 53.13 106.21 النمسا

 3.4- 42.63 44.12 األردن

 42.2 37.77 26.56 تركيا

 6.3- 35.50 37.87 الكويت

 90.6- 33.08 352.47 استراليا

 4,812.5 31.44 0.64 هونغ كونغ

 2.5 30.28 29.55 المكسيك

 9.9 29.69 27.01 شيلي

 17.1 27.49 23.47 تايوان
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 الدول
ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 1.8 24.87 24.44 فنلندا

 71.0- 24.40 84.06 بلجيكا

 13.4- 22.61 26.12 بولندا

 81.8 22.05 12.13 األرجنتين

 15.9- 21.97 26.13 إيرلندا

 56.7- 19.58 45.25 ماليزيا

 88.6- 19.34 169.74 زامبيا

 28.9- 18.57 26.13 جنوب بفريقيا

 38.1- 17.65 28.51 السويد

 4.9 16.80 16.01 سلوفاكيا

 85.6 16.28 8.77 رومانيا

 26.4- 15.59 21.18 التشيكيةالجمهورية 

 170.5 13.85 5.12 لبنان

 9.6 11.87 10.83 بوكرانيا

 18.8- 10.93 13.46 السودان )جديد(

 43.0 10.77 7.53 النرويج

 8.6- 8.21 8.98 باكستان

 1.5 7.24 7.13 فيتنام

 93.4- 6.70 101.94 جمهورية إيران االسالمية

 55.6 5.43 3.49 لكسمبرغ

 1.2 5.20 5.14 فلسطيندولة 

 150.5 4.71 1.88 البرتغال

 62.2 4.67 2.88 اليونان

 .. 4.03 - بيسلندا

 109.8 3.65 1.74 المغرب

 78.7- 3.64 17.11 هنغاريا

 5,100.0 3.12 0.06 تونس

 7,675.0 3.11 0.04 الجمهورية العربية السورية

 11.1- 2.48 2.79 نيوزيلندا

 8.1 2.27 2.10 بيالروس

 53.6 2.15 1.40 سلوفينيا

 65.4 2.15 1.30 الفلبين

 34.9 2.01 1.49 سريالنكا

 20.3- 1.45 1.82 اليمن

 28.4 1.40 1.09 بلغاريا

 12.2 1.38 1.23 كينيا

 245.5 1.14 0.33 بنغالديش

 242.9 0.96 0.28 ليتوانيا

 257.7 0.93 0.26 إستونيا
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ّالدول

ّيناير

 %ّالتغير 2018ّ2019

 .. 0.77 - النيجر

 1,500.0 0.64 0.04 كمبوديا

 78.1 0.57 0.32 بيرو

 .. 0.57 - غواتيماال

 47.6- 0.55 1.05 كرواتيا

 266.7 0.44 0.12 كولومبيا

 112.5 0.34 0.16 مالطة

 2.9- 0.33 0.34 صربيا

 .. 0.25 - ناميبيا

 .. 0.25 - بلبانيا

 1,400.0 0.15 0.01 الكاميرون

 .. 0.15 - منغوليا

 84.7- 0.13 0.85 البوسنة والهرسك

 73.5- 0.13 0.49 التفيا

 80.6- 0.12 0.62 قبرص

 35.7- 4.83 7.51 بخرى

 يببوبب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلهابوليّة  2019بيانات عام 
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ّالتوضيحية المالحظات

 

ّالمالحظاتّالفنية

ّ

ّمصدرّالبيانات

ِصل رسلتومن ثم  ،الجمارك إدارة- على البيانات من دائرة المالية ح 
 
ولجت وب من بجل  ببوببي- إلى مركز اإلحصاء ع 

 .والمراجعة وإعادة تصنيفها وفقاً للتصنيفات اإلحصائية للتجارة الخارجيةمزيد من التدقيق 

ّ

ّالتقييم

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

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

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

 .والتغليف والتعبئة

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

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

 .والتأمين الشحن مثل دولياً 

ّالمراجعة سياسة

جية للتجارة الخار ةوليالتقديرات األوفق الجدول الزمني التالي:  الخارجيةلتجارة لحصاءات الشهرية تنشر تقديرات اإل

 الحقة من قبل المصدرال لسياسة المراجعةة والتي تكون غير مكتملة بو خاضعة داريإإلى بيانات  ةستندالم الشهرية

ة التجارة الخارجية الشهري على إحصاءات إضافيةتحديثات  ةيب خلتدال و الثاني بعد شهر اإلسناد.  تنشر بنهاية الشهر

 .)سنة اإلسناد( التقويمية المرجعية السنةن يستكمل المصدر بياناته بعد بربعه بشهر من نهاية بإلى 

 ةديدمنهجيات ج قبيتطالتصنيفات بو لات، التغييرات في التعريف لعكسضرورية  السياساتهذه الجدير بالذكر بن و

 .ةجديدبيانات لتضمين  وتم اعتمادها ب ةومحسن

ّ

ّمالحظاتّعلىّالجداول

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

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

 .نسبة مئويةالتي عبّر عنها ك

  ال تتساوى مع المفردات بسبب التقريببعض المجاميع. 

 ( هي بيانات بوليّة قابلة للت2019بيانات عام )عديل. 

ّالرموزّالمستخدمة:

 .الصفر من قريبة بو موجودة غير القيمة بن تعني’ -‘

 .تنطبق ال‘..’ 

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

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

 المصطلحات التالية: التقريرن تضمّ يإلمارة ببوببي. و ةحصاءات التجارإ

 

ّالتصنيفات

رِضت إحصاءات التجارة السلعيّة غير النفطيّة بالتوافق مع التصنيفين الدوليين األساسيين وهما:  النظام  تصنيفع 

  .(BECالواسعة ) االقتصادية تصنيف الفئاتو، (HSنسق لتصنيف وتبويب السلع )الم

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

ويعتبر النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع األساس الذي تصنف وتبوب عليه البضائع . ببوببي- اإلحصاء مركز من

 ابوببي.–في إدارة الجمارك 

 

ّالتجارةّالسلعي ة

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

حركة التجارة ويشير مصطلح التجارة السلعيّة في هذا التقرير إلى . بو الخروج منها براضي اإلمارةسواء بالدخول إلى 

 يعني بنها ال تشمل بي تعامالت تتم من خالل اإلمارات األخرى. ما، فقط إمارة ببوببي منافذعبر 

 

ّالـواردات

من مختلف برجاء العالم، ما واردًة  عبارة عن السلع التي تدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة ببوببيهي 

حبت من مخازن اإليداع الجمركي بو اإلدخال  عدا اإلمارات األخرى في الدولة، سواء دخلت هذه السلع مباشرة بو س 

لَِّصت جمركياً لتصبح جزءاً من الرصيد السلعّي إلمارة ببوببي.  المؤقت بو المناطق الحرة داخل الدولة، وخ 

ّ

ّّالمعادّتصديره

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

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

 

ّالصادراتّغيرّالنفطي ة

ه من هذ ماخلا )باستثناء النفطبالكامل بو التي تسهم الموارد المحلية في إنتاجها  السلع المنتجة محلياً تلك هي 

باتجاه العالم الخارجي لتشكّل خصماً من رصيدها  مارة ببوببيوتخرج من المنطقة الجمركية واالقتصادية إل (السلع

 ومن الممكن بن تتضّمن الصادرات غير النفطيّة بضائع بنتجت جزئياً في إمارات الدولة األخرى. .السلعيّ 

 

ّالصادرات إجمالي

 الصادرات غير النفطية والمعاد تصديره.هو مجموع قيمة 

 

ّالميزانّالتجاري

 في فائض هناك بن يقال بكبر الصادرات قيمة تكون وعندما السلعية، والواردات للصادرات الكلية القيمة بين الفرق هو

 .التجاري الميزان في عجز هناك بن يقال بكبر الواردات قيمة تكون وعندما التجاري الميزان

 
 

ّ



 

 

 

   

27   

ّ

ّأوليةّتقديرات

ح بمجرد جمع قد تنقبنها و التقديرات األولية تخدملبيانات. وينبغي بن يدرك مسل ثانويةر تقديرات تستند فقط إلى مصاد

 .البيانات من المصادر األولية

ّ

ّ:مزيدّمنّالمعلومات

ي اإللكترونالرجاء زيارة الموقع  إلمارة ببوببي، واإلحصاءات الرسميةمزيد من اإلحصاءات التفصيلية لحركة التجارة لل

  http://www.scad.gov.abudhabi: ببوببي - لمركز اإلحصاء
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