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م
ّ
رالسلعّيةالتجارةقيمةعنإحصاءاتالتقريررهذاريقد رالنفطّيةغبر  

يةالمنافذرمنتدخلالب  الب 

رإلمارةوالجويةوالبحرية يوليوشهرور،(يوليو-يناير)مناألشهررخاللمنها،خرجتأورأبوظب  

نرمن لالرالسلعتلكأنإلاإلشارةوتجدرر.2020-2019العامير
ّ
رتجارةكلتمث رأبوظب   غبر

،العالممعالنفطية رهناكأنإذرالخارج  
 
رتجارةمنجانبا رتتمالخارجيةأبوظب   منافذرعب 

نالرالتقريررهذارأنكمارالتقرير،هذاريرصدهاروالراألخرىاإلمارات رأبتجارةيتضمَّ الداخليةوظب  

.األخرىاإلماراتمع

ر
ّ
رالواردةالبياناتمصدررالجماركإدارة–الماليةدائرةوتعد  

ن
عىلإلحصاءاتاوتقتصرالتقرير،ف

رالمسّجلةالتجاريةالتدفقات  
ن
طوي.الجماركإدارةاختصاصضمنالواقعةالمنافذرف

ّ
التقريررسل

اتعىلالضوء رالتغبر  
ن
رالتدفقاتهذهف  

رالصادراتتشملالب  والمعادرالوارداتورالنفطّيةغبر

.تصديره

رضت
ُ
رالبياناتوع

 
والنظام،(BEC)الواسعةاالقتصاديةالفئاتتصنيفبنودرألهموفقا

رللصادراتالبلدانوحسب(HC)المنسق .تصديرهوالمعادروالوارداتالنفطّيةغبر

مكمار
ّ
رالواردة’التوضيحّيةالمالحظات‘تقد  

ن
رالتقريررهذارنهايةف

 
حا األساسيةلحاتللمصطشر

رالمستخدمةالفنيةوالمفاهيم  
ن
رالسلعّيةالتجارةإحصاءاتف القّراءالّسادةنصحونالنفطّية،غبر

مارالمالحظاتهذهإلبالرجوع
ّ
.الحاجةدعتكل

مة
ّ
المقد
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رالنفطّيةرخاللراألشهرر رليوريوروشهرر،ر(يوليو-يناير)التجارةرالسلعّيةرغي  ن منرالعامي 
2019-2020

الرئيسيةالنقاطر

رالخارجيةالتجارةقيمةبلغـت رإمارةمنافذرعب  من(يوليو-يناير)األشهرخاللدرهممليارر111.9أبوظب  

ةنفسخاللدرهممليارر121.5مقابل2020عام هذاروكان.%7.9قدرهبانخفاض2019عاممنالفب 

راالنخفاضنتيجة  
ن
عاممناألولالسبعةالشهوررخاللدرهممليارر20.2إلتصديرهالمعادرمنكلّرقيمةف

ةنفسخاللدرهممليارر31.0مقابل2020 مليارر55.0إلوالواردات.%34.7وبنسبة2019عاممنالفب 

ةنفسخاللدرهممليارر56.9مقابلدرهم ر،%3.4وبنسبة2019عاممنالفب   
ن
نرف قيمةارتفعتحير

رالصادرات ةتلكخالل%9.2وبنسبةدرهممليارر36.7إلدرهممليارر33.6منالنفطيةغبر .الفب 

رالخارجيةالتجارةقيمةانخفضت  
ن
رعليهكانتعمار%7.9بنسبة2020عاممنيوليوشهرف  

ن
منيوليوف

،عىل%14.4و%48.6بنسبةوالوارداتتصديرهالمعادرقيمةانخفضتحيث.2019عام رالتوال   
ن
نرف حير

رالصادراتقيمةارتفعت ةنفسخالل%42.8بنسبةالنفطيةغبر .الفب 
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رالنفطي: 1شكلر ةرلشهرراألهميةرالنسبيةرلحركةرالتجارةرالخارجيةرالسلعيةرغي 
2020يوليور

األشكالرالبيانية

40.9%

43.5%

15.6%

الواردات رالنفطية الصادراترغبر المعادرتصديره

إدارةرالجمارك–دائرةرالماليةر: المصدر
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رالنفطيةرحسبر: 2شكلر شهررراألرقيمةرالتجارةرالسلعيةرغي 
2020يوليور–2019يوليور

إدارةرالجمارك–دائرةرالماليةر: المصدر
أولّية2020بياناترعامر
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رحسبراألشهرر: 3شكلر رالنفطي انرالتجاريرغي  ن 2020يوليور–2019يوليورالمي 
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انرالتجاري ن المبر الواردات مجموعرالصادرات

ر-مركزراإلحصاءر: المصدر أبوظب  
أولّية2020بياناترعامر
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رالنفطي: 4شكلر رللتجارةرالخارجيةرالسلعيةرغي  ن كاءرالتجاريي  ةرلشهررأهمرالشر
2020يوليور

ةأهمساهم كاءعشر نرشر رمن%71.0بنسبةتجاريير رالسلعيةالخارجيةالتجارةإجمال  وليويلشهررالنفطيةغبر
رالسعوديةالعربيةالمملكةحلتوقدر.2020  

ن
بلغتحيث،%20.3بنسبةالمساهمةحيثمنالصدارةف

رالسلعيةالخارجيةالتجارةقيمة مساهمةبنسبةكونغهونغتلتهاردرهم،مليون3,182.1لهاالنفطيةغبر
،سويشا،األمريكية،،المتحدةالوالياتإيطاليا،منكلتلتهار،10.9% ن الجنوبية،ياركوررالهند،عمان،الصير
.وألمانيا

361.4

484.3

537.1

619.8

721.8

912.9

1,105.2

1,487.2

1,704.1

3,182.1

ألمانيا

كوريا الجنوبية

الهند

عمان

الصين

سويسرا

يةالواليات المتحدة األمريك

إيطاليا

هونغ كونغ

ةالمملكة العربية السعودي

السعودية

3,182.1

(مليون درهم)

هونغ كونج

1,704.1

(مليون درهم)

إيطاليا

1,487.2

(مليون درهم)

القيمةربالمليونردرهم
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ر: 5شكلر ن كاءرالتجاريي  رالصادراترأهمرالشر رإلجمالي نفطيةرالالسلعيةرغي 
2020يوليورلشهرر( الصادراتروالمعادرتصديره)

ةأهمساهم كاءعشر نرشر رمن%81.6بنسبةتجاريير رالسلعيةالصادراتإجمال  يوليولشهرالنفطيةغبر
رالسعوديةالعربيةالمملكةحلتوقدر.2020  

ن
بلغتحيث،%25.7بنسبةالمساهمةحيثمنالصدارةف

رالسلعيةالصادراتقيمة ،%18.3مساهمةبنسبةكونغهونغتلتهادرهم،مليون2,375.6لهاالنفطيةغبر
،الهند،سويشا،،إيطاليارمنكلتلتهار ن .البحرينومملكةاليمن،الكويت،عمان،الصير

86.3 

156.9 

196.6 

290.4 

303.1 

325.9 

843.0 

1,280.1 

1,696.7 

2,375.6 

مملكة البحرين

اليمن

الكويت

عمان

الصين

الهند

سويسرا

إيطاليا

هونغ كونغ

ديةالمملكة العربية السعو

المملكة العربية 

السعودية 

2,375.6
(مليون درهم)

القيمةربالمليونردرهم
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رللوارداترلشهررأهمر: 6شكلر ن كاءرالتجاريي  2020يوليورالشر

ةأهمساهم كاءعشر نرشر رمن%66.3بنسبةتجاريير وقدر.2020يوليولشهرالسلعمنالوارداتقيمةإجمال 
راألمريكيةالمتحدةالوالياتحلت  

ن
العربيةالمملكةتلتهار،%13.6بنسبةالمساهمةحيثمنالصدارةف

،الجنوبية،كوريارمنكلتلتهار،%12.6مساهمةبنسبةالسعودية ن كةالممل،غينيارعمان،ألمانيا،الصير
.والهندالكونغو،المتحدة،

211.2

223.3

238.6

302.5

329.4

358.1

418.6

482.4

806.5

873.1

الهند

الكونغو

المملكة المتحدة

غينيا

عمان

ألمانيا

الصين

كوريا الجنوبية

المملكة العربية السعودية

الواليات المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة 

األمريكية

873.1
(مليون درهم)

القيمةربالمليونردرهم
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رالنفطّيةرخاللراألشهرر: 1جدولر وشهرر،(يوليو-ينايرر)قيمةرتجارةرالسلعرغي 
ريوليور ن 2020-2019منرالعامي 

اإلحصائيةالجداولر

الخارجيةالتجارةنوع

يوليو
ر %التغي 

يوليو-يناير
ر %التغي 

2019202020192020

3.4-14.456,91654,987-7,4806,404الواردات

رالصادرات 4,7686,81042.833,58736,6799.2نفطيةغي 

34.7-48.631,01320,241-4,7552,447تصديرهالمعاد

7.9-7.9121,516111,907-17,00315,660المجموع

القيمةربالمليونردرهم

7,480

6,404

الواردات

2019 2020

4,768

6,810

رنفطية الصادراترغبر

2019 2020

4,755

2,447

المعادرتصديره

2019 2020

إدارةرالجمارك–دائرةرالماليةر: المصدر

أولّية2020بياناترعامر

رقيمةر رالنفطّية،رشهرريوليورتجارةرالسلعرغي  ن 2020-2019منرالعامي 
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رالنفطيةرحسبرالفئاتراالقتصاديةرالواس: 2جدولر عةرالصادراترالسلعيةرغي 
(BEC )ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)األشهررخاللر ن 2020-2019منرالعامي 

السلع
ريوليو التغي 

%

ريوليو-ينايرر التغي 

%
2019202020192020

وباتاألغذية 4.8-8.73,626.93,452.7-463.2422.9والمشر

3,680.86,033.563.926,016.030,110.115.7.م.م.غصناعيةلوازم

33.2-39.3181.6121.3-27.816.9التشحيموزيوتوقود

معداتعدا)انتاجيةسلع

(النقل
232.998.4-57.71,404.9750.7-46.6

وأجزاؤهاالنقلمعدات

وملحقاتها
66.638.0-43.0416.2383.3-7.9

4.3-32.61,935.21,851.8-295.5199.2.م.م.غاستهالكيةسلع

40.35.79.158.1-1.30.8.م.م.غسلع

4,7686,81042.833,58736,6799.2المجموع

القيمةربالمليونردرهم

ر–مركزراإلحصاءر: المصدر أبوظب  

أولّية2020بياناترعامر

يوليو

2020

وباتاألغذية والمشر

422.9

(مليونردرهم)

.م.م.غصناعيةلوازم

6,033.5

التشحيموزيوتوقود

16.9

(النقلمعداتعدا)انتاجيةسلع

98.4

وملحقاتهاوأجزاؤهاالنقلمعدات

38.0

.م.م.غاستهالكيةسلع

199.2

.م.م.غسلع

0.8
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 ( BEC)الواسعةاالقتصاديةرحسبرالفئاترالمعادرتصديرهر: 3جدولر
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)األشهررخاللر ن 2020-2019منرالعامي 

السلع
يوليو

ر %التغي 
يوليو-يناير

ر %التغي 
2019202020192020

وباتاألغذية 2.51,847.71,951.45.6-267.6260.9والمشر

37.9-65.53,100.81,924.7-450.3155.2.م.م.غصناعيةلوازم

25.8-50.640.029.7-5.82.9التشحيموزيوتوقود

معداتعدا)انتاجيةسلع

(النقل
907.1448.6-50.55,575.43,332.8-40.2

وأجزاؤهاالنقلمعدات

وملحقاتها
1,912.31,275.9-33.314,512.79,852.3-32.1

46.9-75.05,815.73,090.4-1,191.4298.2.م.م.غاستهالكيةسلع

50.3-76.1120.759.9-20.85.0.م.م.غسلع

34.7-48.631,01320,241-4,7552,447المجموع

القيمةربالمليونردرهم

ر–مركزراإلحصاءر: المصدر أبوظب  

أولّية2020بياناترعامر

يوليو

2020

وباتاألغذية والمشر

260.9

(مليونردرهم)

.م.م.غصناعيةلوازم

155.2

التشحيموزيوتوقود

2.9

(النقلمعداتعدا)انتاجيةسلع

448.6

وملحقاتهاوأجزاؤهاالنقلمعدات

1,275.9

.م.م.غاستهالكيةسلع

298.2

.م.م.غسلع

5.0
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خاللر (BEC)الواسعةالوارداترحسبرالفئاتراالقتصاديةر: 4جدولر
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)األشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

السلع
ريوليو التغي 

%

ريوليو-يناير التغي 

% 2019202020192020

وباتاألغذية 526.8530.50.73,654.84,097.312.1والمشر

9.7-3.624,828.022,411.0-3,094.72,984.0.م.م.غصناعيةلوازم

17.9-22.2329.3270.5-47.737.1التشحيموزيوتوقود

1,257.31,512.920.38,541.012,914.251.2(النقلمعداتعدا)انتاجيةسلع

15.9-58.713,483.611,341.6-2,039.1842.9اوملحقاتهوأجزاؤهاالنقلمعدات

34.9-2.65,982.83,894.4-493.6481.0.م.م.غاستهالكيةسلع

40.0-23.496.958.2-20.415.6.م.م.غسلع

3.4-14.456,91654,987-7,4806,404المجموع

القيمةربالمليونردرهم

ر–مركزراإلحصاءر: المصدر أبوظب  

أولّية2020بياناترعامر

يوليو

2020

وباتاألغذية والمشر

530.5

(مليونردرهم)

.م.م.غصناعيةلوازم

2,984.0

التشحيموزيوتوقود

37.1

(النقلمعداتعدا)انتاجيةسلع

1,512.9

وملحقاتهاوأجزاؤهاالنقلمعدات

842.9

.م.م.غاستهالكيةسلع

481.0

.م.م.غسلع

15.6
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رالنفطّيةرحسبرالإحصاءاتر: 7شكلر منافذرحجمرالتجارةرالسلعّيةرغي 
ر ن 2020-2019الجمركيةرلشهرريوليورمنرالعامي 

5,595.1

6,509.9

3,555.4

7,183.9

3,677.8

6,141.4

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

المنافذ البحرية المنافذ الجوية المنافذ البرية

2020 2019

2020 2019

يوليو
15,660.4

يوليو
17,003.1

درهممليون  درهممليون 

القيمةربالمليونردرهم
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رالنفطّيةرمنرالسلعراإلبدالتجارةر: 5جدولر اعيةرالسلعّيةرغي 
ر ي رمنافذرإمارةرأبوظبر 2020يوليور-والتقنيةرعير

ر الصادراترالسلعيةرغي 

النفطية
الوارداتالمعادرتصديره

56.915.642.8اإلبداعيةالسلع

المعلوماتتكنولوجياسلع

واالتصاالتر
0.3202.2202.4

10.7674.0725.6العاليةالتقنيةذاتالسلع

67.9891.8970.8المجموع

12.6 الحرف الفنية

1.3 الصوتيات والسمعيات

31.9 التصميم

16.0 وسائل األعالم الجديدة

0.2 الفنون التمثيلية

48.2 النشر

5.2 الفنون البصرية

144.5 الحواسيب واألجهزة الملحقة بها

198.4 معدات االتصال

13.1 األجهزة اإللكترونية االستهالكية

20.0 المكونات اإللكترونية

28.9 متنوع

467.4 الفضاء

134.5 أجهزة الكمبيوتر المكتبية

297.0 االتصاالت-اإللكترونيات 

127.4 الصيدلة

163.5 األجهزة العلمية

16.2 اآلالت الكهربائية

19.3 الكيمياء

185.2 اآلالت غير الكهربائية

يةالتقنذاتالسلع

العالية

درهمبالمليون 2020-يوليو

السلعمجموعة

األولالحداإلبداعية

تكنولوجياسلع

واالتصاالتالمعلومات

درهمبالمليون 2020-يوليو

درهمبالمليون 2020-يوليو

القيمةربالمليونردرهم
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رالنفطيةرمنرالسلعرحسبرالنظامرالمنسـقر: 6جدولررقمر الحدر)الصادراترغي 
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)خاللراألشهرر( الثانـي ن 2020-2019منرالعامي 

الملحق

السلع
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

4,7686,81033,58736,679المجموع

3.271.3854.8133.50حيةحيوانات

40.9720.45278.44169.19لألكلصالحةوأطرافوأحشاءلحوم

ياتأسماك هاورخوياتوقشر 10.9911.2995.3565.06المائيةالالفقارياتمنوغي 

رعسل،طيورربيض،ومنتجاتهارألبان 77.2367.12732.47622.50طبيعي

-0.04--.م.م.غأخرىحيوانيةمنتجات

4.710.13--للزينةواغصانازهار،وجذورهاربصالت،حيةونباتاتأشجار

ر 22.1917.39156.12210.85لألكلصالحةودرناتوجذورونباتاتخضن

بطيخوقشورحمضياتوقشور،لألاكلصالحةوأثمارفواكه
2.742.4262.2768.59أوشمام

4.203.1417.9717.34وتوابلبهارات،مته،شاي،بن

1.802.9427.3726.10حبوب

رمن،المطاحنمنتجات نر)القمحأوحبوبنشاء،شعي  6.323.7068.9782.03(جلوتي 

2.071.5219.7510.95متنوعةوأثماروبذورحبوب،زيتيةوأثماروبذورحبوب

هاوراتنجاتصموغ،اللكصمغ 0.440.092.582.80اتيةنبوخالصاتعصاراتمنوغي 

0.170.13--م.م.غأخرىنباتيةمنتجات،نباتيةظفرمواد

27.6428.08236.00228.64ومنتجاتهاأونباتيةحيوانيةوزيوتودهونشحوم

ات 51.6954.22422.40339.39األخرىالمائيةالالفقارياتأو،وأسماكلحوممحضن

6.164.7256.6756.15سكريةومصنوعاتسكر

اتهكاكاو 47.6442.12319.94299.01ومحضن

ات 62.4460.09377.56501.52رفطائ،أوالحليبوالنشأأوالدقيقالحبوبأساسهامحضن

ات رمحضن 33.1532.56215.85207.51مكشاتأو،وأثماررفواكه،خضن

ات 45.9550.36392.30402.98منوعةغذائيةمحضن

وبات 17.8418.71102.51103.24وخلكحوليةسوائل،مشر

ةاغذية،األغذيةصناعاتونفاياتبقايا 7.749.8267.1686.76للحيواناتمحضن

2.330.62-0.73مصنعةتبغوأبدالتبغ

يت،ملح 4.574.7836.9132.14وأسمنتكلس،جص،وأحجاررأتربة،كير

0.180.164.462.80ورمادخبت،معادنخامات

القيمةربالمليونردرهم
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رالنفطيةرمنرالسلعرحسبرالنظامرالمنسـقر: 6جدولررقمر-تابع لحدرا)الصادراترغي 
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)خاللراألشهرر( الثانـي ن 2020-2019منرالعامي 

السلع
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

29.8016.77180.10124.97قاريةمواد،ومنتجاتهارمعدنيةوشموعوزيوتوقود

ركيماويةمنتجات 3.493.7229.9121.17عضويةغي 

3.352.3820.2415.63عضويةكيماويةمنتجات

10.5531.76125.69236.64الصيدلةمنتجات

2.560.6528.836.41أسمدة

58.0831.36356.22241.77دهانات،وألوانأصباغ،والصباغةللدباغةخالصات

ات،عطريةزيوت 135.2937.35810.52494.04(تواليت)تجميلأوالعطورمحضن

ات،صابون ةأواصطناعيةشموع،غسيلمحضن 55.1340.25432.77464.45محضن

4.643.9427.1224.37انزيمات،غراءر،المعدلالنشاءأساسهامنتجات،زالليةمواد

لهوبمواد،ثقاب،فنيةناريةمنتجات،ومتفجراتبارود

ة محضن
-0.020.400.05

رتصويرمنتجات ي
ن
رأوفوتوغراف ي

0.070.170.530.87سينمائ 

21.8416.16180.63158.64متنوعةكيماويةمنتجات

924.54601.366,338.265,874.55ومصنوعاتهالدائن

8.304.6151.9435.36ومصنوعاتهمطاط

0.580.02--مدبوغةجلود،(الفراءجلودعدا)خامجلودصالل

0.370.252.120.42يدويةحقائب،السفررلوازم،جلديةمصنوعات

----هامصنوعات،(اصطناعية)مقلدةفراء،طبيعيةبفراءجلود

رفحم،ومصنوعاتهخشب ي 273.722.34302.8036.19خشبر

نر 0.090.43--ومصنوعاتهفلي 

0.110.301.811.62والساللالحضصناعات،القشمنمصنوعات

نفايات)مقوىوورقورق،السليلوزرأوالخشبعجائن

(وفضالت
0.06-0.420.26

ورقومنالسليلوزمنمصنوعات،(كرتون)مقوىوورقورق

مقوى
112.36106.78659.98814.79

رالطباعةمنتجاتمنوغيهاصور،صحف،كتب 16.6343.8678.17316.78والنشر

رحرير -0.10--طبيعي

----الخيلشعرمنخيوطونسجشعر،حيوانوبر،صوف

0.260.19--قطن

----ورقمنوأقمشةخيوط،أخررنباتيةنسجيةألياف

ات 5.380.37-0.41اصطناعيةأوتركيبيةنسجيةموادمنقددأوشعي 

راصطناعيةأوتركيبيةألياف 2.540.2312.501.64مستمرةغي 

2.600.6611.598.36وحبالحزمخيوط،خاصةخيوط،والمنسوجاتلباد،حشور

رهمالقيمةربالمليونرد
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رالنفطيةرمنرالسلعرحسبرالنظامرالمنسـقر: 6رقمرجدولر-تابعر الصادراترغي 
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)خاللراألشهرر( الحدرالثانـي) ن 2020-2019منرالعامي 

السلع
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

25.367.88135.2998.37نسيجيةموادمنأخرأرضياتأغطية،سجادر

0.340.03-0.09ومطرزاتديابيج،دانتيل،خاصةمنسوجاتأقمشة

بةمنسوجات 0.550.114.342.11مغطاةأومطليةأومشر

ةأقمشة ----كروشيهأومصين

ةألبسةوتوابع,ألبسة 0.560.533.213.11كروشيةأومصين

رمنألبسةوتوابع,ألبسة ةغي  0.880.738.034.18الكروشيةأوالمصين

8.8910.9646.1337.49وخرقأسمال،نسجيةموادمنجاهزةأخرأصناف

0.110.013.190.58األصنافهذهأجزائ،يماثلهاروماوطماقاتأحذية

0.220.05-0.13وأجزاؤهارأسأغطية

ر،مظالت 0.290.13-0.06فروسيةوسياطالسياط،العصي

يشعرمنأصناف،اصطناعيةأزهار،وزغبريش 0.090.050.600.12بشر

16.296.89134.6180.43صخريحريرأواسمنتأوجصأوحجرمنمصنوعات

22.8924.00149.58164.33خزفمنمصنوعات

57.7927.84271.96143.23ومصنوعاتهزجاج

ر،كريمةشبهأوكريمةأحجار،لؤلؤر 383.234,044.057,232.8714,306.45مقلدةحلي

373.70239.401,673.591,692.79(فوالذ)صلب،حديدر

476.26289.402,124.451,827.69(الفوالذ)الصلبأوالحديدمنمصنوعات

495.74221.303,045.192,191.95ومصنوعاتهنحاس

القيمةربالمليونردرهم
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رالنفطيةرمنرالسلعرحسبرالنظامرالمنسـق: 6جدولررقمر-تابعر الصادراترغي 
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)خاللراألشهرر( الحدرالثانـي) ن 2020-2019منرالعامي 

السلع
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

0.110.030.900.29ومصنوعاتهنيكل

396.98386.993,003.032,267.98ومصنوعاتهألومنيوم

2.550.77--ومصنوعاتهرصاص

1.030.956.499.46ومصنوعاته(توتياء)زنك

0.210.30-0.12ومصنوعاتهقصدير

ههذمصنوعات،معدنيةخزفيةخالئط،أخررعاديةمعادن

األصناف
0.18-8.830.20

العاديةالمعادنمنمائدةوأدوات،قاطعةوأدواتعدد

وأجزاؤها
0.580.036.752.77

18.5714.62161.8897.80عاديةمعادنمنمتنوعةأصناف

151.3964.73956.32413.19(نوويةمفاعالت)آليةوأدواتوأجهزةوآالترمراجل

88.8428.53454.58305.94رةوالصورالصوتوإذاعةتسجيلأجهزة،آليةوأجهزةآالتر

0.731.125.938.16الحديديةللسككومعداتوعرباتقاطرات

امأوالحديديةالسككوخطوطقاطراتعداعربات 35.9920.66245.43210.11الير

22.5310.62134.73145.06وأجزاؤهافضائيةومركباتجويةمركبات

6.634.4970.7424.13عائمةومنشآتوقواربسفن

7.590.5346.6840.12يةوالطبالسينمائية،التصويرية،البضيةاألدوات

0.040.25-0.01وأجزاؤهاالساعاتصناعةأصناف

----ولوازمهاوأجزاؤهاموسيقيةأدوات

ر،أعالنيةلوحات،.م.م.غإنارةأجهزة،األرسة،أثاث ي
ن
مبائ

الصنعمسبقة
28.0720.28224.10145.20

وأللتسليةوأصنافمجتمعاتألعاب،لألطفالألعاب

وأجزاؤهاللرياضة
--0.280.32

0.420.173.271.15متنوعةمصنوعات

0.180.07-0.01أثريةوقطعللمجموعاتقطع ,فنيةتحف

1.340.805.732.67خاصةأحكامذاتسلع

إدارةرالجمارك–دائرةرالماليةر: المصدر
أولّية 2020عامبيانات

القيمةربالمليونردرهم
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خاللر(الحدرالثانـي)المعادرتصديرهرمنرالسلعرحسبرالنظامرالمنسـقر: 7جدولررقمر
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)األشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

السلع
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

4,7552,44731,01320,241المجموع

4.540.8816.303.64حيةحيوانات

11.3911.1791.7269.75لألكلصالحةوأطرافوأحشاءلحوم

ياتأسماك هاورخوياتوقشر 2.695.0927.5324.97المائيةالالفقارياتمنوغي 

رعسل،طيورربيض،ومنتجاتهارألبان 19.8329.58155.41182.34طبيعي

0.040.29--.م.م.غأخرىحيوانيةمنتجات

0.460.241.861.10للزينةواغصانازهار،وجذورهاربصالت،حيةونباتاتأشجار

ر 25.2727.74147.42206.32لألكلصالحةودرناتوجذورونباتاتخضن

بطيخوقشورحمضياتوقشور،لألاكلصالحةوأثمارفواكه
109.29115.96736.40916.81أوشمام

20.0723.13140.13173.55وتوابلبهارات،مته،شاي،بن

1.541.1415.957.56حبوب

رمن،المطاحنمنتجات نر)القمحأوحبوبنشاء،شعي  0.670.516.123.08(جلوتي 

2.003.8813.0722.01متنوعةوأثماروبذورحبوب،زيتيةوأثماروبذورحبوب

هاوراتنجاتصموغ،اللكصمغ 2.060.468.523.61اتيةنبوخالصاتعصاراتمنوغي 

0.080.040.490.75م.م.غأخرىنباتيةمنتجات،نباتيةظفرمواد

0.491.135.384.63ومنتجاتهاأونباتيةحيوانيةوزيوتودهونشحوم

ات 4.460.769.114.10األخرىالمائيةالالفقارياتأو،وأسماكلحوممحضن

11.257.2277.1968.64سكريةومصنوعاتسكر

اتهكاكاو 23.6018.28184.01134.19ومحضن

ات 5.387.5233.5438.46رفطائ،أوالحليبوالنشأأوالدقيقالحبوبأساسهامحضن

ات رمحضن 9.953.6064.9630.53مكشاتأو،وأثماررفواكه،خضن

ات 6.484.6863.3338.33منوعةغذائيةمحضن

وبات 12.720.3185.8643.74وخلكحوليةسوائل،مشر

ةاغذية،األغذيةصناعاتونفاياتبقايا 2.700.5815.857.89للحيواناتمحضن

7.740.0352.0321.85مصنعةتبغوأبدالتبغ

يت،ملح 4.531.9221.3514.75وأسمنتكلس،جص،وأحجاررأتربة،كير

0.480.033.361.06ورمادخبت،معادنخامات

القيمةربالمليونردرهم
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(  انـيالحدرالث)المعادرتصديرهرمنرالسلعرحسبرالنظامرالمنسـقر: 7جدولررقمر-تابع
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)خاللراألشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

السلع
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

6.383.5037.2127.84قاريةمواد،ومنتجاتهارمعدنيةوشموعوزيوتوقود

ركيماويةمنتجات 9.052.7261.3944.29عضويةغي 

16.600.85103.3645.02عضويةكيماويةمنتجات

93.9073.72323.64424.59الصيدلةمنتجات

2.191.47-0.13أسمدة

6.962.0943.1627.75دهانات،وألوانأصباغ،والصباغةللدباغةخالصات

ات،عطريةزيوت 247.4283.471,363.811,069.50(تواليت)تجميلأوالعطورمحضن

ات،صابون ةأواصطناعيةشموع،غسيلمحضن 20.0615.31120.4796.81محضن

1.621.7610.669.79انزيمات،غراءر،المعدلالنشاءأساسهامنتجات،زالليةمواد

لهوبمواد،ثقاب،فنيةناريةمنتجات،ومتفجراتبارود

ة محضن
0.250.082.890.84

رتصويرمنتجات ي
ن
رأوفوتوغراف ي

1.380.147.323.40سينمائ 

9.156.6182.7390.94متنوعةكيماويةمنتجات

73.2323.18411.80271.32ومصنوعاتهالدائن

41.9220.66225.15235.81ومصنوعاتهمطاط

0.210.14-0.01مدبوغةجلود،(الفراءجلودعدا)خامجلودصالل

18.217.8695.4065.67يدويةحقائب،السفررلوازم،جلديةمصنوعات

0.03---هامصنوعات،(اصطناعية)مقلدةفراء،طبيعيةبفراءجلود

رفحم،ومصنوعاتهخشب ي 9.333.6667.1447.22خشبر

نر 1.380.055.646.30ومصنوعاتهفلي 

0.770.166.201.88والساللالحضصناعات،القشمنمصنوعات

نفايات)مقوىوورقورق،السليلوزرأوالخشبعجائن

(وفضالت
0.05-11.329.08

ورقومنالسليلوزمنمصنوعات،(كرتون)مقوىوورقورق

مقوى
13.424.8087.8956.35

رالطباعةمنتجاتمنوغيهاصور،صحف،كتب 13.8310.32-1.27والنشر

رحرير -0.05--طبيعي

0.450.051.521.64الخيلشعرمنخيوطونسجشعر،حيوانوبر،صوف

0.135.403.9712.44قطن

0.160.083.572.69ورقمنوأقمشةخيوط،أخررنباتيةنسجيةألياف

ات 3.840.2013.6410.56اصطناعيةأوتركيبيةنسجيةموادمنقددأوشعي 

راصطناعيةأوتركيبيةألياف 2.250.2510.193.96مستمرةغي 

2.140.3211.995.67وحبالحزمخيوط،خاصةخيوط،والمنسوجاتلباد،حشور

القيمةربالمليونردرهم



www.scad.gov.ae24

( انـيالحدرالث)المعادرتصديرهرمنرالسلعرحسبرالنظامرالمنسـقر: 7رقمرجدولر-تابعر
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)خاللراألشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

السلع
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

5.472.1434.4215.19نسيجيةموادمنأخرأرضياتأغطية،سجادر

0.410.035.142.30ومطرزاتديابيج،دانتيل،خاصةمنسوجاتأقمشة

بةمنسوجات 1.220.267.013.53مغطاةأومطليةأومشر

ةأقمشة 1.550.8110.605.94كروشيهأومصين

ةألبسةوتوابع,ألبسة 152.2653.54888.56438.00كروشيةأومصين

رمنألبسةوتوابع,ألبسة ةغي  33.6311.46211.08127.61الكروشيةأوالمصين

15.643.2873.9956.12وخرقأسمال،نسجيةموادمنجاهزةأخرأصناف

40.3619.78262.07147.26األصنافهذهأجزائ،يماثلهاروماوطماقاتأحذية

0.460.078.749.57وأجزاؤهارأسأغطية

ر،مظالت 0.740.28-0.20فروسيةوسياطالسياط،العصي

يشعرمنأصناف،اصطناعيةأزهار،وزغبريش 0.690.404.826.63بشر

9.533.3675.1839.98صخريحريرأواسمنتأوجصأوحجرمنمصنوعات

3.602.8928.6626.10خزفمنمصنوعات

7.983.2484.3331.89ومصنوعاتهزجاج

ر،كريمةشبهأوكريمةأحجار،لؤلؤر 21.051.88349.71138.18مقلدةحلي

57.949.84396.74154.47(فوالذ)صلب،حديدر

110.7524.46730.23401.93(الفوالذ)الصلبأوالحديدمنمصنوعات

13.515.5863.8086.81ومصنوعاتهنحاس

القيمةربالمليونردرهم



www.scad.gov.ae25

الحدر)المعادرتصديرهرمنرالسلعرحسبرالنظامرالمنسـقر: 7جدولررقمر-تابعر
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)خاللراألشهرر( الثانـي ن 2020-2019منرالعامي 

السلع
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

1.160.659.193.92ومصنوعاتهنيكل

12.362.4363.1335.95ومصنوعاتهألومنيوم

0.480.05-0.13ومصنوعاتهرصاص

2.626.1112.1418.54ومصنوعاته(توتياء)زنك

0.730.214.973.14ومصنوعاتهقصدير

ههذمصنوعات،معدنيةخزفيةخالئط،أخررعاديةمعادن

األصناف
0.090.042.110.85

العاديةالمعادنمنمائدةوأدوات،قاطعةوأدواتعدد

وأجزاؤها
30.314.52247.5743.26

12.7913.5383.8080.58عاديةمعادنمنمتنوعةأصناف

498.83726.744,740.604,123.87(نوويةمفاعالت)آليةوأدواتوأجهزةوآالترمراجل

471.29189.882,551.561,127.50رةوالصورالصوتوإذاعةتسجيلأجهزة،آليةوأجهزةآالتر

5.353.4733.6528.47الحديديةللسككومعداتوعرباتقاطرات

امأوالحديديةالسككوخطوطقاطراتعداعربات 1,473.56551.0810,658.866,783.09الير

310.16225.351,567.05991.03وأجزاؤهافضائيةومركباتجويةمركبات

2.520.1516.973.16عائمةومنشآتوقواربسفن

62.3535.26513.12265.99يةوالطبالسينمائية،التصويرية،البضيةاألدوات

4.360.2627.6713.12وأجزاؤهاالساعاتصناعةأصناف

0.060.041.440.36ولوازمهاوأجزاؤهاموسيقيةأدوات

ر،أعالنيةلوحات،.م.م.غإنارةأجهزة،األرسة،أثاث ي
ن
مبائ

الصنعمسبقة
65.8011.53400.53221.91

وأللتسليةوأصنافمجتمعاتألعاب،لألطفالألعاب

وأجزاؤهاللرياضة
8.763.5950.6529.70

9.460.9770.9034.15متنوعةمصنوعات

1,501.5373.68-414.41أثريةوقطعللمجموعاتقطع ,فنيةتحف

20.824.97113.9459.85خاصةأحكامذاتسلع

إدارةرالجمارك–دائرةرالماليةر: المصدر
أولّية 2020عامبيانات

القيمةربالمليونردرهم



www.scad.gov.ae26

خاللر( الحدرالثانـي)السلعرحسبرالنظامرالمنسـقرالوارداترمنر: 8جدولررقمر
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)األشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

السلع
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

7,4806,40456,91654,987المجموع

5.698.1065.8391.13حيةحيوانات

75.6592.53486.93476.02لألكلصالحةوأطرافوأحشاءلحوم

ياتأسماك هاورخوياتوقشر 4.356.6723.7927.71المائيةالالفقارياتمنوغي 

رعسل،طيورربيض،ومنتجاتهارألبان 142.49174.441,027.971,135.49طبيعي

0.270.21--.م.م.غأخرىحيوانيةمنتجات

0.361.632.415.75للزينةواغصانازهار،وجذورهاربصالت،حيةونباتاتأشجار

ر 23.6422.12157.31161.37لألكلصالحةودرناتوجذورونباتاتخضن

بطيخوقشورحمضياتوقشور،لألاكلصالحةوأثمارفواكه
21.0813.96218.45235.29أوشمام

4.614.8243.5345.91وتوابلبهارات،مته،شاي،بن

91.3822.28375.73592.84حبوب

رمن،المطاحنمنتجات نر)القمحأوحبوبنشاء،شعي  3.043.0522.2039.02(جلوتي 

123.54107.52618.64619.43متنوعةوأثماروبذورحبوب،زيتيةوأثماروبذورحبوب

هاوراتنجاتصموغ،اللكصمغ 2.581.3713.7415.48اتيةنبوخالصاتعصاراتمنوغي 

0.260.422.071.63م.م.غأخرىنباتيةمنتجات،نباتيةظفرمواد

15.4811.59206.57132.03ومنتجاتهاأونباتيةحيوانيةوزيوتودهونشحوم

ات 4.3121.4627.3143.28األخرىالمائيةالالفقارياتأو،وأسماكلحوممحضن

8.417.7748.6150.52سكريةومصنوعاتسكر

اتهكاكاو 6.925.8656.2945.47ومحضن

ات 64.3373.69442.33522.55رفطائ،أوالحليبوالنشأأوالدقيقالحبوبأساسهامحضن

ات رمحضن 28.7231.84274.15243.19مكشاتأو،وأثماررفواكه،خضن

ات 20.3825.72123.09241.67منوعةغذائيةمحضن

وبات 6.925.5947.3933.30وخلكحوليةسوائل،مشر

ةاغذية،األغذيةصناعاتونفاياتبقايا 7.068.34179.47184.69للحيواناتمحضن

0.090.09-0.01مصنعةتبغوأبدالتبغ

يت،ملح 61.0346.43414.23383.17وأسمنتكلس،جص،وأحجاررأتربة،كير

187.03616.001,751.311,973.50ورمادخبت،معادنخامات

القيمةربالمليونردرهم



www.scad.gov.ae27

لرخال( الحدرالثانـي)السلعرحسبرالنظامرالمنسـقرالوارداترمنر: 8جدولررقمر-تابع
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)األشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

السلع
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

46.7574.33962.45297.79قاريةمواد،ومنتجاتهارمعدنيةوشموعوزيوتوقود

ركيماويةمنتجات 166.1069.184,494.16981.37عضويةغي 

40.8245.49293.36304.00عضويةكيماويةمنتجات

230.16269.771,302.611,552.60الصيدلةمنتجات

4.165.7337.8325.47أسمدة

29.8125.51200.50179.50دهانات،وألوانأصباغ،والصباغةللدباغةخالصات

ات،عطريةزيوت 29.6323.16191.87172.96(تواليت)تجميلأوالعطورمحضن

ات،صابون ةأواصطناعيةشموع،غسيلمحضن 96.4385.05568.93602.41محضن

7.017.4836.8537.13انزيمات،غراءر،المعدلالنشاءأساسهامنتجات،زالليةمواد

لهوبمواد،ثقاب،فنيةناريةمنتجات،ومتفجراتبارود

ة محضن
2.111.799.2810.93

رتصويرمنتجات ي
ن
رأوفوتوغراف ي

3.685.3714.2212.73سينمائ 

104.59134.88602.931,002.70متنوعةكيماويةمنتجات

303.87157.912,086.711,492.35ومصنوعاتهالدائن

74.9135.26410.01398.61ومصنوعاتهمطاط

0.030.556.373.65مدبوغةجلود،(الفراءجلودعدا)خامجلودصالل

5.333.6524.8446.02يدويةحقائب،السفررلوازم،جلديةمصنوعات

0.010.090.12-هامصنوعات،(اصطناعية)مقلدةفراء،طبيعيةبفراءجلود

رفحم،ومصنوعاتهخشب ي 12.225.4495.7363.82خشبر

نر 0.730.041.860.68ومصنوعاتهفلي 

0.860.062.461.03والساللالحضصناعات،القشمنمصنوعات

نفايات)مقوىوورقورق،السليلوزرأوالخشبعجائن

(وفضالت
59.2496.66450.78550.60

ورقومنالسليلوزمنمصنوعات،(كرتون)مقوىوورقورق

مقوى
66.3940.10336.38342.30

رالطباعةمنتجاتمنوغيهاصور،صحف،كتب 9.705.1664.23146.88والنشر

رحرير 1.232.948.3011.86طبيعي

0.230.111.141.31الخيلشعرمنخيوطونسجشعر،حيوانوبر،صوف

0.941.5512.348.85قطن

0.030.010.610.12ورقمنوأقمشةخيوط،أخررنباتيةنسجيةألياف

ات 6.233.0241.3818.44اصطناعيةأوتركيبيةنسجيةموادمنقددأوشعي 

راصطناعيةأوتركيبيةألياف 3.163.7614.4212.49مستمرةغي 

7.1010.2842.4459.73وحبالحزمخيوط،خاصةخيوط،والمنسوجاتلباد،حشور

القيمةربالمليونردرهم



www.scad.gov.ae28

لرخال( الحدرالثانـي)السلعرحسبرالنظامرالمنسـقرمنرالوارداتر: 8رقمرجدولر-تابعر
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)األشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

السلع
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

2.351.7221.5213.39نسيجيةموادمنأخرأرضياتأغطية،سجادر

0.360.434.013.08ومطرزاتديابيج،دانتيل،خاصةمنسوجاتأقمشة

بةمنسوجات 3.093.7423.7228.29مغطاةأومطليةأومشر

ةأقمشة 0.650.413.492.17كروشيهأومصين

ةألبسةوتوابع,ألبسة 7.674.1661.1426.60كروشيةأومصين

رمنألبسةوتوابع,ألبسة ةغي  13.8921.84114.39157.90الكروشيةأوالمصين

8.4024.8840.95338.29وخرقأسمال،نسجيةموادمنجاهزةأخرأصناف

6.134.6457.5041.02األصنافهذهأجزائ،يماثلهاروماوطماقاتأحذية

6.581.1715.1419.02وأجزاؤهارأسأغطية

ر،مظالت 0.380.060.970.94فروسيةوسياطالسياط،العصي

يشعرمنأصناف،اصطناعيةأزهار،وزغبريش 0.140.050.610.54بشر

61.87347.52420.30604.85صخريحريرأواسمنتأوجصأوحجرمنمصنوعات

13.2616.80102.52122.71خزفمنمصنوعات

31.7527.32296.19242.19ومصنوعاتهزجاج

ر،كريمةشبهأوكريمةأحجار،لؤلؤر 80.766.36925.072,387.66مقلدةحلي

386.28178.301,902.612,010.41(فوالذ)صلب،حديدر

436.71339.632,543.572,874.49(الفوالذ)الصلبأوالحديدمنمصنوعات

560.84301.904,430.263,871.34ومصنوعاتهنحاس

القيمةربالمليونردرهم



www.scad.gov.ae29

( الحدرالثانـي)السلعرحسبرالنظامرالمنسـقرمنرالوارداتر: 8جدولررقمر-تابعر
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)خاللراألشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

السلع
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

28.739.36112.32101.99ومصنوعاتهنيكل

39.3323.03270.18266.89ومصنوعاتهألومنيوم

27.4619.83-0.04ومصنوعاتهرصاص

20.1719.56147.63157.44ومصنوعاته(توتياء)زنك

0.070.111.150.57ومصنوعاتهقصدير

ههذمصنوعات،معدنيةخزفيةخالئط،أخررعاديةمعادن

األصناف
1.073.6328.3355.60

العاديةالمعادنمنمائدةوأدوات،قاطعةوأدواتعدد

وأجزاؤها
13.2210.22142.09106.45

13.348.55111.1079.00عاديةمعادنمنمتنوعةأصناف

984.731,200.925,841.809,881.97(نوويةمفاعالت)آليةوأدواتوأجهزةوآالترمراجل

480.67498.373,031.303,162.48رةوالصورالصوتوإذاعةتسجيلأجهزة،آليةوأجهزةآالتر

3.633.0237.5632.50الحديديةللسككومعداتوعرباتقاطرات

امأوالحديديةالسككوخطوطقاطراتعداعربات 1,443.19460.529,528.748,153.78الير

235.55137.291,821.041,226.73وأجزاؤهافضائيةومركباتجويةمركبات

16.6717.65528.17696.80عائمةومنشآتوقواربسفن

234.49195.091,741.951,614.13يةوالطبالسينمائية،التصويرية،البضيةاألدوات

23.8023.81128.28144.71وأجزاؤهاالساعاتصناعةأصناف

1.060.353.681.94ولوازمهاوأجزاؤهاموسيقيةأدوات

ر،أعالنيةلوحات،.م.م.غإنارةأجهزة،األرسة،أثاث ي
ن
مبائ

الصنعمسبقة
29.5042.68196.71237.68

وأللتسليةوأصنافمجتمعاتألعاب،لألطفالألعاب

وأجزاؤهاللرياضة
14.425.4747.6829.94

38.8530.01231.44230.60متنوعةمصنوعات

9.314.983,001.40386.77أثريةوقطعللمجموعاتقطع ,فنيةتحف

3.991.1127.7415.35خاصةأحكامذاتسلع

إدارةرالجمارك–دائرةرالماليةر: المصدر
أولّية 2020عامبيانات

القيمةربالمليونردرهم



www.scad.gov.ae30

رالنفطيةرمنرالسلعرحسبرالدولرخال: 9جدولررقمر لرالصادراترغي 
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)األشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

رهمالقيمةربالمليونرد

الدول
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

4,7686,81033,58736,679المجموع

2,395.251,350.0015,483.1410,628.82المملكةرالعربيةرالسعودية

0.01842.971,527.495,517.83سويشا

61.121,696.54206.784,707.27هونغركونغ

نر 199.81249.411,866.112,230.47الصي 

6.721,280.0266.921,973.01إيطاليا

297.73219.202,173.801,653.93الهند

344.3589.552,417.651,345.48الكويت

257.29224.681,618.601,219.31الوالياترالمتحدةراألمريكية

112.16169.21792.471,118.39عمان

149.2439.401,195.04626.46مملكةرالبحرين

115.9764.39760.91571.62األردن

99.6036.26584.85555.02مض

62.0172.16572.85429.38هولندا

66.7249.87437.01418.74اليمن

43.0117.67559.11418.46سنغافورة

يا ن 17.8269.09190.72405.31مالي 

67.918.87335.47280.30بنغالديش

23.5529.78289.98229.91باكستان

اليا 33.7434.54159.15209.10اسير

20.1120.21157.78207.86تركيا

17.9912.94154.20114.33كينيا

6.9619.0652.52113.21تايلند

1.6923.8856.91111.14المملكةرالمتحدة

13.0211.8464.36104.28بلجيكا

23.055.46104.0393.85العراق

9.478.3182.3887.58الجمهوريةرالعربيةرالسورية

24.9511.3395.2086.96اسبانيا

15.1112.0792.1685.12فيتنام

0.571.4238.6484.93اليابان

7.7918.4762.0584.27السودان

47.974.07100.7973.99كندا



www.scad.gov.ae31

رالنفطيةرمنرالسلعرحسبرالدولرخاللر: 9رقمرجدولر-تابع الصادراترغي 
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)األشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

الدول
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

4.4511.2644.3363.20إندونيسيا

انيا ن 18.526.4377.2255.04تين

9.7114.9451.7154.51فرنسا

43.687.31203.1150.69جنوبرأفريقيا

10.401.0165.2650.13الجزائر

نر 13.952.6852.2043.60الفلبي 

12.992.6169.3440.03ألمانيا

10.803.2453.2838.01المكسيك

8.398.5243.0037.91المغرب

10.121.3488.2336.44تونس

ر 3.863.4919.3235.93االتحادرالروسي

3.717.1729.2033.86أوغندا

نر 5.433.1142.8329.88دولةرفلسطي 

6.842.5329.1523.82رسيالنكا

2.160.9531.5222.43تايوان

3.404.2122.0020.41نيبال

4.971.5413.8819.34كولومبيا

11.301.5575.2018.72لبنان

0.473.036.7518.43نيوزيلندا

3.761.6926.5715.73أثيوبيا

ر ي
2.620.5048.8510.96جيبوئر

يا 1.481.5915.6510.67نيجي 

6.630.069.1010.63كوريارالجنوبية

و 6.240.3812.448.85بي 

2.520.877.138.70ميانمار

0.651.478.837.43أوكرانيا

1.022.488.956.76اليونان

0.084.440.145.65أذربيجان

0.665.11--ليبيا

ازيل 0.320.7815.934.63الير

5.164.48-0.06الصومال

1.480.455.554.19موريتانيا

0.030.351.033.56رومانيا

13.3515.07103.9992.89أخرى

رهمالقيمةربالمليونرد

الجماركإدارةر–دائرةرالماليةر: المصدر
أولّية 2020عامبيانات
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رالنفطيةرحسبرالدولرخ: 10جدولررقمر اللرالمعادرتصديرهرمنرالسلعرغي 
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)األشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

الدول
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

4,7552,44731,01320,241المجموع

1,668.011,025.609,657.238,590.05المملكةرالعربيةرالسعودية

568.70107.083,612.301,614.01الكويت

246.7646.871,814.42795.55مملكةرالبحرين

130.45107.04830.36737.14اليمن

86.75121.15548.41583.03عمان

نر 1.2553.741,259.15355.16الصي 

147.8521.81643.06329.61األردن

6.61106.74336.03253.62الهند

65.011.96414.53178.49السودان

19.630.62349.20142.13بنغالديش

24.847.48112.60107.27الوالياترالمتحدةراألمريكية

1.1129.1420.57106.54سنغافورة

125.679.88288.4699.78المملكةرالمتحدة

0.250.078.3595.42إيطاليا

2.040.77629.4580.84ألمانيا

0.130.070.5174.54إيرلندا

0.200.6221.4970.00اسبانيا

27.623.95170.9059.40العراق

18.140.68112.4856.20مض

ر ي
ر
130.9441.74-12.92جيبوئ

5.743.6532.9036.38تركمانستان

2.501.1529.2220.19كندا

40.8519.08-10.13تشاد

يا ن 6.650.0240.8219.02مالي 

1.551.1019.4217.37بلجيكا

0.040.153.1817.23هونغركونغ

2.6816.75-0.51سويشا

ر 13.5913.51-0.81شيلي

401.231.21427.8511.86هولندا

1.1810.10--أوزبكستان

17.674.8532.108.24فرنسا

القيمةربالمليونردرهم
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رالنفطيةرحسبرالد: 10رقمرجدولر-تابعر ولرالمعادرتصديرهرمنرالسلعرغي 
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)خاللراألشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

الدول
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

ازيل 0.050.030.207.86الير

7.77368.307.80-كولومبيا

0.791.7713.756.75كوريارالجنوبية

0.035.80--فيتنام

18.515.36-2.80الجمهوريةرالعربيةرالسورية

4.100.2023.485.10لبنان

19.234.55-1.47أثيوبيا

اليا 0.270.257.144.22اسير

0.560.604.783.60باكستان

4.463.48--ليبيا

0.013.1732.463.28كازاخستان

0.850.393.352.82بولندا

نر 1.540.913.522.76الفلبي 

2.542.41-0.40السويد

0.020.484.052.39تونس

يا 0.122.24-0.01إريير

نر 14.642.17-1.81دولةرفلسطي 

0.300.482.081.92إندونيسيا

0.640.0521.641.75رسيالنكا

ر 0.821.241.53-االتحادرالروسي

يا 0.291.46-0.02نيجي 

2.540.0140.751.43رصبيا

0.060.651.511.40تايلند

0.010.231.39-المكسيك

3.011.37-0.10الدانمرك

1,136.24771.618,817.435,596.10أخرى

الجماركإدارةر–دائرةرالماليةر: المصدر
أولّية 2020عامبيانات

القيمةربالمليونردرهم



www.scad.gov.ae34

رالنفطيةرمنرالسلعرحسبرالدولرخاللر: 11جدولررقمر الوارداترغي 
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)األشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

الدول
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

7,4806,40456,91654,987المجموع

903.84873.065,911.086,943.62الوالياترالمتحدةراألمريكية

1,027.50806.537,168.775,854.19المملكةرالعربيةرالسعودية

914.66189.516,089.215,366.88اليابان

نر 481.94418.653,771.204,646.66الصي 

217.59238.601,396.513,379.84المملكةرالمتحدة

417.01223.353,359.923,213.07الكونغو

396.89358.062,533.342,671.14ألمانيا

224.68211.172,105.302,364.37الهند

119.76482.42620.891,808.95كوريارالجنوبية

245.10146.422,424.031,547.63فرنسا

224.72207.101,370.711,511.30إيطاليا

249.55329.40912.921,336.79عمان

129.22129.41772.25919.26تايلند

ازيل 60.81100.72867.93883.53الير

145.6084.201,309.24777.23مملكةرالبحرين

اليا 107.5953.573,725.93711.55اسير

55.72129.95504.26616.98السويد

133.5291.04727.29580.87اسبانيا

302.53160.52553.80-غينيا

97.9879.00548.18479.20إندونيسيا

78.0259.44333.38464.98سنغافورة

66.4854.27450.54453.08هولندا

34.3029.65350.52402.99مض

52.2141.81282.29387.14تركيا

66.7969.90407.20380.14سويشا

41.8179.35354.98372.73الدانمرك

38.0326.71240.65364.52المكسيك

41.8937.92220.50344.75أوكرانيا

64.6824.66297.02340.02النمسا

ر 76.6613.172,315.46339.58االتحادرالروسي

82.9223.81378.75332.06كندا

القيمةربالمليونردرهم



www.scad.gov.ae35

رالنفطيةرمنرالسلعرحسبرالدولرخاللر: 11جدولررقمر الوارداترغي 
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)األشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

الدول
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

69.3440.48404.32303.86األردن

48.2439.86432.50296.92كازاخستان

41.8517.48223.81234.62تايوان

يا ن 27.0531.21186.28231.47مالي 

38.5928.25185.53216.09بلجيكا

نر 26.288.15169.06213.22األرجنتي 

80.447.44506.58203.32هونغركونغ

2.1028.90164.29190.61فيتنام

29.4830.30212.38186.51بولندا

8.707.1649.36180.82السودان

نر 0.01164.96--بيني 

14.4814.89110.92145.51إيرلندا

24.6531.20130.79144.71فنلندا

37.688.89318.93140.16الكويت

12.6020.70156.30138.41جنوبرأفريقيا

23.706.7875.72135.43باكستان

12.2323.5045.91134.78نيوزيلندا

ويــــج 15.1023.78397.28133.17الين

20.118.45135.99116.71رومانيا

10.8720.8691.13103.59الجمهوريةرالتشيكية

5.294.4172.55102.22لبنان

20.8010.1993.24101.53سلوفاكيا

5.172.8232.9484.53هنغاريا

ر 4.3215.13119.8483.51شيلي

12.679.63133.1673.62زامبيا

2.3246.25-1.13أوروغواي

46.1440.46-1.92جمهوريةرإيرانراالسالمية

1.955.9614.2137.77رصبيا

3.081.5722.7736.80اليونان

تغال 5.135.1639.0735.06الير

22.2326.95-0.02بورتوريكو

نر 3.993.1824.2925.90الفلبي 

7.252.2426.8524.00الجمهوريةرالعربيةرالسورية

القيمةربالمليونردرهم
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رالنفطيةرمنرالسلعرحسبرالدولرخالل: 11رقمرجدولر-تابعر الوارداترغي 
ريوليوروشهرر،ر(يوليو-ينايرر)األشهرر ن 2020-2019منرالعامي 

الدول
يوليو-ينايريوليو

2019202020192020

0.010.0421.81-زمبابوي

3.952.7023.6721.79تونس

1.564.1612.8821.62بلغاريا

1.011.1714.1719.94اليمن

1.741.6212.1518.51إستونيا

6.281.6422.9416.44المغرب

غ 0.431.1116.9815.44لكسمير

نر 2.980.5836.8015.40دولةرفلسطي 

2.302.907.3610.56كينيا

ص 2.810.0910.7310.43قير

39.449.80-0.02باراغواي

0.760.827.307.22رسيالنكا

1.560.036.736.20ليتوانيا

و 0.821.174.385.97بي 

1.610.1911.935.57سلوفينيا

1.471.186.605.32البوسنةروالهرسك

0.120.210.355.18أثيوبيا

5.150.3910.974.95كرواتيا

ر ي
0.614.86--إيسواتيبن

0.480.1111.554.69بيالروس

0.550.412.353.65كولومبيا

26.373.22-23.23أوزبكستان

2.190.033.19-أرمينيا

0.640.465.943.12بنغالديش

6.507.0466.6960.07أخرى

الجماركإدارةر–دائرةرالماليةر: المصدر
أولّية 2020عامبيانات

القيمةربالمليونردرهم
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المالحظاترالفنية

التوضيحيةالمالحظاتر

البياناتمصدر

رسلتُعولجتثمومن،الجماركإدارة-الماليةدائرةمنالبياناتعىلُحِصل
ُ
ر-اإلحصاءمركزإلوأ منأبوظب  

رتصنيفهاوإعادةوالمراجعةالتدقيقمنمزيدأجل
 
.جيةالخاررللتجارةاإلحصائيةللتصنيفاتوفقا

التقييم

ر
 
 (WCO):العالميةالجماركبمنظمةالخاصةالتقويماتفاقيةمعتماشيا
ر
ّ
قد

ُ
ربما)الصادراتقيمةت  

ن
ركافةالتكاليفحساببعد( تصديرهالمعادذلكف رالميناءرصيفحب   

ن
البلدف

رر
ّ
رالذي،(fob) ’فوب‘عليهيطلقماوهو،المصد رالداالشحنتكاليفيشملبماالصادراتقيمةعنيعب ّ خىل 
.والتغليفوالتعبئة
ر
ّ
نرتكلفةفيهابما،كافةالتكاليفحساببعدالوارداتقيمةوتقد  ’سيف‘عليهلقيطماوهووالشحنالتأمير

(cif). ل
ّ
رالوارداتقيمة ’سيف‘ويمث البضائعقلنعندتظهرإضافيةتكاليفويشمل،المستوردرالبلدحدودحب 

ر
 
نرالشحنمثلدوليا .والتأمير

المراجعةسياسة

ر رالجدولوفقالخارجيةللتجارةالشهريةاإلحصاءاتتقديراتتنشر  
رالزمبن للتجارةاألوليةالتقديرات:التال 

رإداريةبياناتإلالمستندةالشهريةالخارجية  
رتكونوالب  منالالحقةاجعةالمررلسياسةخاضعةأومكتملةغبر

رالمصدرقبل رالشهربنهايةتنشر  
إحصاءاتعىلإضافيةتحديثاتأيةتدخلوال.اإلسنادشهربعدالثانن

المرجعيةتقويميةالالسنةنهايةمنأشهرأربعهبعدبياناتهالمصدريستكملأنإلالشهريةالخارجيةالتجارة
.(اإلسنادسنة(

وريةالسياساتهذهأنبالذكروالجدير اتلعكسضن رالتغيبر  
ن
منهجياتلتطبيقأوالتصنيفات،التعريفاتف

نرأواعتمادهاتمومحسنةجديدة .جديدةبياناتلتضمير
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الفنيةالمالحظاتر

جديدةتصنيفاتأوتوجيهيةمبادئأوأنظمةأوتقنياتأوتعريفاتأوأساليببسببالتنقيحات

اتتؤدي تنقيحاتجراءإإلمستحدثةدوليةتصانيفأوتقنيات،جديدةأساليباعتمادعنالناشئةالتغيبر
راإلحصائيةالبياناتعىل رالزمنيةالسلسلةإعدادمناالنتهاءبعدحب   

ن
رشكلهاف  

ر،المثالسبيلعىل.النهان   
ن
عامف

لتشميلكالجماررإدارةمنتصديرهوالمعادللصادراتالجمركيةالبياناتتسجيلمنهجيةتعديلتم2019
رالسلعجميع  

رإمارةمنافذمنتخرجالب  تعديلأثرعىلوتم.السلعتلكمصدرعنالنظربغضأبوظب  
ويدوذلك،2020-2015للسنواتالسلسلةتنقيحالمنهجية ن نرلب  محدثةزمنيةبسلسلةالمستخدمير

.الخارجيةالتجارةإلحصاءات

الجداولورالفقراتعلمالحظات

اتتستند رسواء)التغيبر  
ن
ر(المئويةالنسبأوالمستوياتف  

ن
.قّربةالماألرقامإلجميعهاالجداولف

رالنسبيةاألهمّية ر،ميعهارجللمجموعاتاإلجماليةالقيمةمنالفرعيةالمجموعةقيمةحّصةعنعبارةه   
الب 

ر .مئويةكنسبةعنهاعب ّ
رفروقهناكتكونقدر).التقريببسببالمفرداتمعتتساوىالالمجاميعبعض  

ن
نتيجةوالنسبالمجاميعف

.(الحسابيةالعمليات
ر((2020عامبيانات .للتعديلقابلةأولّيةبياناته 

:المستخدمةالرموز

ر’-‘  
رالقيمةأنتعبن .الصفرمنقريبةأوموجودةغبر

.تنطبقال’..‘
ر:.م.م.غ رتردولممحددةغبر  

ن
آخرمكانف
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المصطلحات

رلمصطلحاتاهذهوتلعب،السلعّيةالخارجيةالتجارةتخّصرمعّينةمصطلحاتعلالتقريريحتوي
 
دورا

ر
 
رإلمارةالتجارةإحصاءاتتحليلعندمهما ي :التاليةالمصطلحاتالتقريرويتضّمن.أبوظبر

التصنيفات

رالسلعّيةالتجارةإحصاءاتُعِرضت نرمعبالتوافقالنفطّيةغبر نرالتصنيفير نرالدوليير تصنيف:وهمااألساسيير
.(BEC)الواسعةاالقتصاديةالفئاتوتصنيف،(HS)السلعوتبويبلتصنيفالمنسقالنظام
نريمكن وتبويبصنيفلتالمنسقللنظاموفقامفصلةالخارجيةالتجارةبياناتعىلالحصولللمستخدمير
ر-اإلحصاءمركزمن(HS)السلع ر.أبوظب   ذيالاألساسالسلعوتبويبلتصنيفالمنسقالنظامويعتب 
رالبضائععليهوتبوبتصنف  

ن
ر–الجماركإدارةف .ابوظب  

السلعّيةالتجارة

رالسلعقيمةالسلعّيةالتجارةإحصاءاتتشمل  
ضافالب 

ُ
رأإلمارةالماديةالمواردمخزونإلت تخصمأوبوظب  

رإلبالدخولسواء،منه  
ر.منهاالخروجأواإلمارةأراضن رالسلعّيةالتجارةمصطلحويشبر  

ن
إلالتقريرهذاف

رالتجارةحركة رإمارةمنافذعب  رما،فقطأبوظب    
إلماراتاخاللمنتتمتعامالتأيتشملالأنهايعبن

.األخرى

الـواردات

ر رالسلععنعبارةه   
رإلمارةواالقتصاديةالجمركيةالمنطقةتدخلالب  رأبوظب  

 
،العالمأرجاءلفمختمنواردة

راألخرىاإلماراتعداما  
ن
ةالسلعهذهدخلتسواء،الدولةف رالجاإليداعمخازنمنُسحبتأومباشر أومرك 

َصت،الدولةداخلالحرةالمناطقأوالمؤقتاإلدخال
ِّ
ل
ُ
روخ

 
رلتصبحجمركيا

 
ّرالرصيدمنجزءا إلمارةالسلع 

ر .أبوظب  
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تصديرهالمعاد

ل
ّ
رالسلعيمث  

ستوردالب 
ُ
روتصبحواالقتصاديةالجمركيةالمنطقةوتدخلالخارجمنت

 
ّرالرصيدمنجزءا السلع 

ركماتصديرهايعادثملإلمارة .الدولةخارجإلعليهاتعديلأيدونه 

رالصادرات النفطّيةغي 

ر رالمنتجةالسلعتلكه 
 
رأوبالكاملمحليا  

رالمحليةالمواردتسهمالب   
ن
هذهمنالخامالنفطباستثناء)إنتاجهاف

رإلمارةواالقتصاديةالجمركيةالمنطقةمنوتخرج(السلع رالعالمباتجاهأبوظب   لالخارج  
ّ
رلتشك

 
منخصما

ّررصيدها رالصادراتتتضّمنوقد.السلع  رأنتجتبضائعالنفطّيةغبر
 
رجزئيا  
ن
.خرىاألرالدولةإماراتف

ر الصادراتإجمالي

رالصادراتقيمةمجموعهو .تصديرهوالمعادالنفطيةغبر

ان ن التجاريالمي 

نرالفرقهور رالصادراتقيمةتكونوعندمارالسلعية،والوارداتللصادراتالكليةالقيمةبير هناكأنقاليأكب 
رفائض  
ن
انف ن رالوارداتقيمةتكونوعندمارالتجاريالمبر رعجزرهناكأنيقالأكب   

ن
انف ن .ريالتجاالمبر

أوليةتقديرات

ر.للبياناتثانويةمصادررإلفقطتستندرتقديرات  
تنقحقدرأنهاروليةاألالتقديراتمستخدموريدركأنوينبعن

.األوليةالمصادررمنالبياناتجمعبمجردر
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وطالمسؤوليةإخالء االستخدامورسر

ر-اإلحصاءمركزريقوم رالموقعهذاربتشغيلأبوظب    
ونن واألفرادروميةالحكالجهاتاحتياجاتلتلبيةاإللكب 

روالراألعمال،ومؤسساتالمجتمعفئاتومختلف ر-اإلحصاءمركزريعتب  اررأورائررخسأيةعنمسؤوالأبوظب   أضن
نرتلحق فإنوعليهزرالمركقبلمننيةبحسنالموقععىلالمقدمةاإلحصاءاتاستخدامسوءجراءبالمستخدمير

رالرسميةاإلحصاءاتاستخداممسؤولية  
ن
رمسعاتقعىلتقعبعينهارأغراضأليةأورمحددروقتأيف تخدم 

ربأنهالبيانمستخدمويقرر،.البيان  
ريعفن ىِل 

ْ
اماتمنالمركزرمسؤوليةوُيخ ن رباألخطاءالمتعلقةةالقانونيااللب   

الب 
رحقهعنيتنازلكمارعلمهبدونأورالمركزرسيطرةنطاقخارجتحدثقدر  

ن
مقابلاتتعويضعىلالحصولف

اررالخسائرر رواألضن  
.الخطألذلكنتيجةتلحقهقدرالب 

ر رأبور–االحصاءمركزرمنالصادرةالرسميةاالحصاءاتتعتب  رأورالموقعهذارعىلوالموجودةظب    
يتاحالب 

رحقوقبموجبمحميةخالله،منإليهارالوصول راإلشارةعندرإالروالتأليفالنشر نرلويجوزرذلك،لغبر لمستخدمير
ربمار(الموقعمحتوياتاستنساخ  

ن
اتذلكف ر)إلخوالجداول،النشر

 
رأوركليا

 
الحصولدونائلالوسبمختلفجزئيا

يطةاإلحصاء،مركزرمنخاصإذنعىل رماربإيضاحوذلكالمركز،عنبصدورهاراإلقراررشر :يىل 

،أبور-اإلحصاءمركزر:المصدر ،وسنةظب   ةالفهرسة،ورقمالمنتج،واسمالنشر أورلصفحةاورقماإلسنادرفب 
.الصفحات

:المعلوماتمنمزيدر

،رالرجاءرزيا رةرالموقعرللمزيدرمنراإلحصاءاترالتفصيليةرلحركةرالتجارةرواإلحصاءاترالرسميةرإلمارةرأبوظب  
رلمركزراإلحصاءر  

ونن ر-اإللكب  http://www.scad.gov.ae: أبوظب  

http://www.scad.gov.ae/



