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2.1. التجارة الخارجية السلعية
تــؤدي التجــارة الخارجيــة إلــى االســتخدام األمثــل والتخصــص الكــفء للمــوارد االقتصاديــة مــن خــال 
توجيــه عنصــر العمــل ورأس المــال المحلييــن إلــى فــروع وأنشــطة القطاعــات االقتصاديــة التــي تتمتــع 
بميــزة نســبية وقــدرات تنافســية، وتمكيــن إمــارة أبوظبــي مــن الحصــول علــى كميــات أكبــر من الــواردات 
بمختلــف أنواعهــا فــي مقابــل مــا تصــدره مــن ســلع وخدمــات، وتشــجيع وزيــادة االســتثمار المحلــي 
واألجنبــي، وتطبيــق األســاليب الحديثــة فــي إنتــاج الســلع التصديريــة، األمــر الــذي يــؤدي فــي مجملــه إلــى 

تعزيــز القاعــدة االقتصاديــة وزيــادة كبيــرة ومســتمرة فــي معــدل النمــو.

وبذلــك تتمّتــع التجــارة الخارجيــة الســلعية بقــدر كبيــر مــن األهمّيــة فــي اقتصــاد إمــارة أبوظبــي، حيــث 
ــي لإلمــارة، ففــي عــام 2014 شــّكل صافــي التجــارة  ــج المحلــي اإلجمال تشــّكل نســبة كبيــرة مــن النات
الســلعية نســبة 25.8% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لإلمــارة، مــا يعكــس مــدى قــوة النشــاط التجــاري 

وتطــّوره فــي اإلمــارة، وكذلــك الــدور الحيــوي الــذي تلعبــه التجــارة الخارجيــة فــي االقتصــاد بوجــه عــام.

ــات عــن قيمــة التجــارة الســلعية غيــر النفطيــة التــي  ويقــّدم هــذا القســم مــن الكتــاب اإلحصائــي بيان
دخلــت عبــر منافــذ أبوظبــي الجويــة والبحريــة والبريــة أو خرجــت منهــا. وهنــا يجــب اإلشــارة إلــى أن تلــك 
البضائــع ال تخــّص جميعهــا إمــارة أبوظبــي وال تمّثــل تجــارة أبوظبــي مــع العالــم الخارجــي بشــكل كامــل، 
حيــث يمكــن أن تخــّص بعــض البضائــع إمــارات أخــرى، كمــا أن هــذه البيانــات لــم ترصــد تجــارة أبوظبــي 

الداخلــة أو الخارجــة عبــر منافــذ اإلمــارات األخــرى.

وفــي عــام 2014 بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية إلمــارة أبوظبــي 108.0 مليــار درهــم، مقارنــة بـــ 100.3 
مليــار درهــم خــال عــام 2013. وكانــت »اآلالت، وأجهــزة تســجيل، وإذاعــة الصــوت والصــورة ولوازمهــا« أهــم 
الــواردات، حيــث مّثلــت 23.7% مــن اإلجمالــي. واحتلــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة المرتبــة األولــى بيــن 

الــدول المــوّردة، حيــث بلغــت قيمــة واردات اإلمــارة منهــا 13.7 مليــار درهــم. 

وبلغــت قيمــة إجمالــي الصــادرات الســلعية غيــر النفطيــة خــال عــام 2014 مــا يعــادل 19.0 مليــار درهــم، 
ــي الصــادرات  ــة ومصنوعاتهــا« أهــم الصــادرات، حيــث شــّكلت 47.7% مــن إجمال ــت »معــادن عادي وكان
غيــر النفطيــة. واحتلــت المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة األولــى بيــن الــدول المصــّدر إليهــا، حيــث 

اســتوردت مــن إمــارة أبوظبــي ســلعً غيــر نفطيــة بقيمــة 5.3 مليــار درهــم خــال عــام 2014.

ــار  ــة بـــ )16.4( ملي ــار درهــم مقارن ــر خــال عــام 2014 مــا يعــادل 25.3 ملي وبلغــت قيمــة إعــادة التصدي
درهــم خــال عــام 2013. وكانــت أكثــر الفئــات المعــاد تصديرهــا هــي »اللؤلــؤ، واألحجــار الكريمــة، 
والمعــادن الثمينــة ومصنوعــات هــذه المــواد« التــي شــّكلت 36.2% مــن إجمالــي المعــاد تصديــره، وقــد 

ــار درهــم. ــة الســعودية فــي الصــدارة بقيمــة 5.6 ملي ــى المملكــة العربي ــر إل ــادة التصدي ــت إع حّل

كمــا بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية مــن الــدول اآلســيوية عبــر موانــئ إمــارة أبوظبــي 47.9 مليــار درهــم 
خــال عــام 2014 مقارنــة بـــ )43.9( مليــار درهــم خــال عــام 2013. وبلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية غيــر 
النفطيــة للــدول اآلســيوية عبــر موانــئ إمــارة أبوظبــي 16.0 مليــار درهــم خــال عــام 2014، بينمــا بلغــت 

قيمــة المعــاد تصديــره إلــى الــدول اآلســيوية 19.2 مليــار درهــم خــال العــام نفســه.

1.2.1. إحصاءات التجارة الخارجية السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي
)مليون درهم(

2005201020132014البيان

461,799.3*623,160.0*226,339.5387,275.7إجمالي التجارة السلعية

353,823.3*522,904.8*191,125.2300,702.1مجموع الصادرات السلعية

309,543.8*490,460.1*184,711.7278,105.4النفط والغاز والمنتجات النفطية

3,186.411,610.815,996.118,963.6الصادرات السلعية غير النفطية 

3,227.110,985.916,448.625,315.9المعاد تصديره 

35,214.386,573.7100,255.2107,976.0الواردات السلعية

245,847.3*422,649.6*155,910.9214,128.4صافي الميزان التجاري

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات اولية

2.2.1. مكونات التجارة الخارجية السلعية كنسبة من إجمالي التجارة السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي
)%(

2005201020132014البيان

100.0100.0100.0100.0إجمالي التجارة السلعية

76.6*83.9* 84.477.6مجموع الصادرات السلعية

67.0*78.8*81.671.8النفط والغاز والمنتجات النفطية

1.43.02.64.1الصادرات السلعية غير النفطية 

1.42.82.65.5المعاد تصديره 

23.4*16.1*15.622.4الواردات السلعية

53.2*67.8*68.955.3صافي الميزان التجاري

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات اولية

الشكل  1.2.1. إحصاءات التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي، 2014

الصادرات غير النفطية
المعاد تصديره

الواردات

%70.9

%12.5

%16.6
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الميزان التجاري للسلع غير النفطية إلمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق    .3.2.1
باألسعار الجارية، 2014 

)مليون درهم(

 المعادالصادراتالوصف 
 الميزانالوارداتتصديره

التجاري

- 18,963.625,315.9107,976.063,696.5المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
- 186.222.32,658.52,450.0الحيوانية

- 57.515.93,246.03,172.6منتجات نباتية

- 204.50.3394.3189.4شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
- 217.322.62,590.32,350.3كحولية وتبغ

- 153.529.84,541.24,357.9منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 
- 368.6901.89,982.98,712.5المرتبطة بها

6,709.7310.05,434.31,585.4لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات 
2.5148.4104.746.2ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف 
- 13.436.7269.2219.1صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق 
- 301.394.91,259.3863.1وورق مقوى ومصنوعاته

201.71,830.5952.21,079.9مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
2.4338.4205.0135.8اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
- 309.8132.51,598.81,156.4خزف، زجاج و مصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
6.19,171.855.49,122.4ومصنوعات هذه المواد

- 9,051.9496.719,963.110,414.5معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
- 849.96,777.325,557.917,930.7والصورة ولوازمها

- 233.94,004.025,457.121,219.2معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات 
- 13.6350.22,457.62,093.7موسيقية ولوازمها

- 71.6211.91,069.2785.7سلع ومنتجات مختلفة

8.3419.9178.9249.2تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

نسبة تغطية إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية للواردات السلعية عبر منافذ   .4.2.1
إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق 

)%(

2005201020132014الوصف 

18.226.132.441.0المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
8.87.06.87.8الحيوانية

5.74.42.22.3منتجات نباتية

84.147.449.952.0شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
11.413.210.09.3كحولية وتبغ

15.92.82.84.0منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 
10.923.915.312.7المرتبطة بها

86.352.8101.0129.2لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات 
14.988.0167.6144.1ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف 
17.219.911.818.6صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق، 
20.430.628.831.5وورق مقوى ومصنوعاته

49.6160.1227.1213.4مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
8.263.2336.8166.2اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
12.322.326.427.7خزف، زجاج و مصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
7.58.5116.016,554.5ومصنوعات هذه المواد

10.211.340.847.8معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
12.226.037.629.8والصور ولوازمها

14.734.218.116.6معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات 
9.411.013.514.8موسيقية ولوازمها

0.912.90.00.0أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

31.721.122.426.5سلع ومنتجات مختلفة

4.9572.2369.6239.3تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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6.2.1. الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب القارة
)مليون درهم( 

اإلقليم
20132014

%القيمة%القيمة

15,996.1100.018,963.6100.0المجموع

14,524.390.816,016.984.5آسيا

647.94.11,281.46.8أفريقيا

414.62.61,188.86.3أوروبا

236.71.5337.61.8أمريكا الشمالية

166.71.080.80.4أمريكا الجنوبية

5.80.058.10.3أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

5.2.1. المؤشرات الرئيسية للصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي
)مليون درهم(

2005201020132014الصادرات غير النفطية

3,186.411,610.815,996.118,963.6المجموع

23.221.323.256.0مواد زراعية خام

241.1493.1526.1641.9الصادرات الغذائية

2,824.610,320.310,956.112,471.4الصناعات التحويلية

41.0737.74,429.25,724.4الخامات والمعادن

56.538.461.469.9أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

7.2.1. الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق
)مليون درهم(

2005201020132014الوصف 

3,186.411,610.815,996.118,963.6المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
48.6112.3126.7186.2الحيوانية

34.160.062.357.5منتجات نباتية

125.8154.5183.0204.5شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
47.8181.1182.0217.3كحولية وتبغ

61.435.9168.5153.5منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 
148.0509.0301.6368.6المرتبطة بها

1,874.52,147.85,000.96,709.7لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات 
8.81.41.52.5ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف 
39.711.55.613.4صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق، 
114.9188.5285.1301.3وورق مقوى ومصنوعاته

38.565.6131.5201.7مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
0.49.12.12.4اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
76.4399.0287.1309.8خزف، زجاج و مصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
3.912.33.96.1ومصنوعات هذه المواد

229.41,414.47,955.39,051.9معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
260.9553.4747.6849.9والصور ولوازمها

39.85,699.4502.9233.9معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات 
11.48.36.113.6موسيقية ولوازمها

1.235.80.00.0أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

20.510.135.671.6سلع ومنتجات مختلفة

0.31.66.88.3تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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8.2.1. الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي
)مليون درهم(

الدول
20132014

%القيمة%القيمة

9,139.5100.08,304.2100.0المجموع

6,670.473.05,259.063.3المملكة العربية السعودية 

880.99.61,281.115.4قطر

800.58.8868.110.5سلطنة عمان

515.75.6559.16.7الكويت

272.13.0336.94.1مملكة البحرين

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

9.2.1. أهم الشركاء التجاريين )الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي(
)مليون درهم(

الدول
20132014

%القيمة%القيمة

15,996.1100.018,963.6100.0المجموع

6,670.441.75,259.027.7المملكة العربية السعودية

2,192.813.72,631.513.9الصين

1,013.56.31,452.87.7الهند

880.95.51,281.16.8قطر

759.64.7965.65.1سنغافورة

800.55.0868.14.6سلطنة عمان

306.31.9564.93.0مصر

515.73.2559.12.9الكويت

158.91.0442.02.3كوريا الجنوبية

64.10.4434.52.3هولندا

2,633.516.54,505.123.8أخرى

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

وفقا إلحصاءات عام 2014 بلغت صادرات النفط الخام عبر منافذ إمارة أبوظبي 0.73 مليار برميل. بلغت 
حصة اليابان باعتبارها المستورد الرئيسي 31.8% من إجمالي صادرات النفط الخام لإلمارة. وفي عام 
2014، صدرت اإلمارة 36.3 مليون طن متري من المنتجات البترولية المكررة. واحتلت هولندا المرتبة 

األولى في قائمة الدول المستوردة لهذه المنتجات بنسبة بلغت 25.4% تلتها فرنسا بنسبة %11.0.

ومقارنة بعام 2013 شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر منافذ إمارة أبوظبي في عام 2014 
انخفاضًا لتصل قيمته 17.0 مليار درهم. وتصدرت اليابان قائمة الدول المستوردة حيث بلغت حصتها 
97.8% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقد بلغ حجم الغاز الطبيعي الذي تستورده اإلمارة 

820.2 مليار قدم مكعب في عام 2014، بمتوسط يومي مقداره 2.2 مليار قدم مكعب.

10.2.1. الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب وسيلة النقل
)مليون درهم(

وسيلة النقل
20132014

%القيمة%القيمة

15,996.1100.018,963.6100.0المجموع

6,607.541.310,252.154.1بحري

9,044.556.58,417.444.4بري

344.12.2294.11.6جوي

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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11.2.1. صادرات النفط الخام من إمارة أبوظبي حسب الدول المستوردة
)ألف برميل(

الدول المستوردة
*2013*2014 

%الكمية%الكمية

1,016,671.3100.0729,112.6100.0المجموع

370,795.136.5231,626.231.8اليابان

134,412.613.2103,305.714.2كوريا الجنوبية 

171,104.816.8102,423.214.0الهند

104,380.010.379,358.510.9تايالند

73,409.77.266,635.79.1سنغافورة

68,330.26.748,018.26.6الصين

49,260.64.830,258.14.1باكستان

27,067.62.720,055.72.8تايوان

3,339.80.313,976.01.9أستراليا

0.00.09,820.51.3سيريالنكا

8,940.20.95,521.50.8بنغالديش 

0.00.04,875.30.7الواليات المتحدة األمريكية

0.00.04,119.70.6جنوب أفريقيا

0.00.03,054.00.4فرنسا

1,663.70.21,621.70.2نيوزيلندا

1,265.80.11,276.40.2الفلبين 

1,895.50.2949.00.1سويسرا 

0.00.0926.10.1تنزانيا

147.80.0794.40.1ماليزيا 

0.00.0496.80.1هونج كونج

657.90.00.00.0أخرى

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
* تقديرات اولية

12.2.1. الصادرات من المنتجات البترولية المكررة من إمارة أبوظبي حسب الدول المستوردة
)طن متري(

الدول المستوردة
*2013*2014 

%الكمية%الكمية

10,002,983.8100.036,270,968.2100.0المجموع

2,475,310.724.79,214,952.025.4هولندا

808,499.88.13,975,353.011.0فرنسا

1,575,708.015.83,249,958.59.0اليابان

106,215.41.12,348,170.06.5الهند

340,241.63.41,905,708.05.3المملكة العربية السعودية

1,534,135.015.31,757,651.24.8كوريا الجنوبية

35,130.50.41,443,605.04.0كينيا

144,929.11.41,247,284.03.4اسبانيا

43,854.80.4993,306.02.7مصر

326,632.83.3983,708.02.7البرازيل

854,960.88.5952,609.92.6تايوان

85,007.40.8827,268.02.3سلطنة عمان

96,835.91.0772,353.02.1المملكة المتحدة

255,016.52.5748,493.72.1الصين

434,387.54.3736,170.02.0سنغافورة

164,812.61.6631,597.51.7ماليزيا

171,229.11.7630,635.01.7جنوب افريقيا

0.00.0513,637.01.4جبل طارق

36,674.80.4505,825.01.4سيرالنكا

0.00.0502,421.01.4إيطاليا

71,369.00.7426,040.01.2العراق

272,254.92.7366,360.81.0تايلند

169,777.71.71,537,861.44.2أخرى

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

* تقديرات اولية
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13.2.1. واردات الغاز الطبيعي إلمارة أبوظبي
)مليون قدم مكعب(

2009201020132014البيان

755,206.6794,785.7833,212.4820,191.1حجم الواردات

2,069.12,177.52,282.72,247.1المتوسط اليومي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

14.2.1. صادرات الغاز الطبيعي المسال من إمارة أبوظبي حسب الدول المستوردة
)مليون درهم(

الدول المستوردة
*2013 *2014 

%القيمة%القيمة

20,060.8100.016,940.4100.0المجموع

10,957.454.616,570.697.8اليابان

3,789.518.9240.81.4كوريا الجنوبية

3,242.316.2128.90.8الهند

1,031.75.10.00.0تايوان

1,039.85.20.00.0أخرى

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

* تقديرات اولية

16.2.1. أهم مؤشرات السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي
)مليون درهم(

2005201020132014السلع المعاد تصديرها

3,227.110,985.916,448.625,315.9المجموع

259.124.412.47.6مواد زراعية خام

136.9100.371.052.0مواد غذائية

2,760.810,367.715,968.922,052.8الصناعات التحويلية

45.421.066.7166.9الخامات والمعادن

24.9472.4329.63,036.6أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

15.2.1. صادرات الغاز الطبيعي المسال من إمارة أبوظبي حسب القارة
)مليون درهم(

اإلقليم
*2013 *2014 

%القيمة%القيمة

20,060.8100.016,940.4100.0المجموع

20,060.8100.016,940.4100.0آسيا

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

* تقديرات اولية
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17.2.1. السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق
)مليون درهم(

2005201020132014الوصف 

3,227.110,985.916,448.625,315.9المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
37.620.738.422.3الحيوانية

37.165.014.215.9منتجات نباتية

27.81.10.60.3شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
44.728.425.322.6كحولية وتبغ

21.331.917.929.8منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 
113.1469.8882.9901.8المرتبطة بها

93.6124.1165.8310.0لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات 
7.160.3143.2148.4ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته ، فلين، أصناف 
26.985.728.336.7صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق 
26.2229.158.494.9وورق مقوى ومصنوعاته

289.71,373.01,950.11,830.5مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
8.465.6349.5338.4اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
35.446.5107.2132.5خزف، زجاج و مصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
4.15.6106.99,171.8ومصنوعات هذه المواد

324.1376.0394.8496.7معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
855.15,837.18,026.06,777.3والصورة ولوازمها

1,094.01,383.73,368.44,004.0معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات 
61.9176.1285.2350.2موسيقية ولوازمها

1.718.20.00.0أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

117.3143.1162.0211.9سلع ومنتجات مختلفة

0.0445.0323.4419.9تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

18.2.1. السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب القارة

)مليون درهم( 

اإلقليم
20132014

%القيمة%القيمة

16,448.6100.025,315.9100.0المجموع

14,142.186.019,185.175.8آسيا

1,604.89.85,064.220.0أوروبا

337.62.1901.23.6أفريقيا

304.91.990.00.4أمريكا الشمالية

47.50.347.10.2أمريكا الجنوبية

11.70.128.30.1أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي

19.2.1. المعاد تصديره عبر منافذ إمارة أبوظبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي
)مليون درهم(

الدول
20132014

%القيمة%القيمة

11,704.4100.013,766.8100.0المجموع

3,346.128.65,605.640.7المملكة العربية السعودية

3,393.229.02,754.520.0مملكة البحرين

2,520.421.52,625.619.1قطر

2,151.018.42,230.316.2الكويت

293.82.5550.84.0سلطنة عمان

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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20.2.1. السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب وسيلة النقل
)مليون درهم(

وسيلة النقل
20132014

%القيمة%القيمة

16,448.6100.025,315.9100.0المجموع

2,256.713.72,567.910.1بحري

1,601.29.71,905.57.5بري

12,590.876.520,842.682.3جوي

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

21.2.1. أهم الشركاء التجاريين )السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي(
)مليون درهم(

الدول
20132014

%القيمة%القيمة

16,448.6100.025,315.9100.0المجموع

3,346.120.35,605.622.1المملكة العربية السعودية

368.82.23,672.014.5سويسرا

3,393.220.62,754.510.9مملكة البحرين

2,520.415.32,625.610.4قطر

2,151.013.12,230.38.8الكويت

21.70.12,215.18.7تركيا

559.63.4677.32.7سنغافورة

136.00.8672.62.7مصر

148.70.9623.72.5هونج كونج

293.81.8550.82.2سلطنة عمان

3,509.421.33,688.414.6أخرى

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

22.2.1. أهم مؤشرات الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي
)مليون درهم(

2005201020132014الواردات السلعية

35,214.386,573.7100,255.2107,976.0المجموع

306.8365.4476.8478.3مواد خام زراعية

3,021.45,244.35,970.16,551.3مواد غذائية

30,751.273,796.174,129.881,721.2الصناعات التحويلية

742.94,861.015,742.415,224.1الخامات والمعادن

391.92,306.93,936.14,001.2أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

23.2.1. الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق
)مليون درهم(

2005201020132014الوصف 

35,214.386,573.7100,255.2107,976.0المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
980.11,891.82,412.12,658.5الحيوانية

1,257.52,816.53,416.03,246.0منتجات نباتية

182.6328.3367.7394.3شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
812.31,581.92,080.92,590.3كحولية وتبغ

519.92,456.36,676.94,541.2منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 
2,402.34,102.77,755.89,982.9المرتبطة بها

2,279.94,303.75,115.05,434.3لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات 
106.970.186.3104.7ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته ، فلين، أصناف 
388.0489.0287.9269.2صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق 
690.71,364.11,194.81,259.3وورق مقوى ومصنوعاته

661.5898.5916.6952.2مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
107.6118.1104.4205.0اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
909.22,002.01,494.21,598.8خزف، زجاج و مصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
106.9210.595.555.4ومصنوعات هذه المواد

5,428.615,780.320,473.619,963.1معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
9,133.424,553.623,308.125,557.9والصورة ولوازمها

7,711.920,704.121,344.125,457.1معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات 
780.21,681.02,155.52,457.6موسيقية ولوازمها

311.7418.10.20.0أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

435.1725.0880.31,069.2سلع ومنتجات مختلفة

7.878.089.3178.9تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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24.2.1. الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب القارة
)مليون درهم(

اإلقليم
20132014

%القيمة%القيمة

100,255.2100.0107,976.0100.0المجموع

43,875.343.847,841.044.3آسيا

31,275.431.232,515.430.1أوروبا

13,996.214.014,963.113.9أمريكا الشمالية

6,659.06.66,978.76.5أفريقيا

2,216.82.23,189.63.0أمريكا الجنوبية

2,232.72.22,488.12.3أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي

25.2.1. قيمة الواردات عبر منافذ إمارة أبوظبي من دول مجلس التعاون الخليجي
)مليون درهم(

الدول المصدرة
20132014

%القيمة%القيمة

18,845.7100.018,010.0100.0المجموع

11,759.862.411,589.864.4المملكة العربية السعودية

3,785.220.12,384.513.2سلطنة عمان

1,803.99.62,119.911.8قطر

831.94.4981.45.4الكويت

665.03.5934.55.2مملكة البحرين

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
مالحظة: ال يتضمن الجدول أعاله الواردات من مناطق التجارة الحرة الواقعة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

26.2.1. أهم الشركاء التجاريين )الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي(
)مليون درهم (

الدول
20132014

%القيمة%القيمة

100,255.2100.0107,976.0100.0المجموع

12,711.612.713,666.812.7الواليات المتحدة األمريكية

11,759.811.711,589.810.7المملكة العربية السعودية

8,324.08.310,053.09.3اليابان

7,599.17.68,432.57.8ألمانيا

3,313.53.35,838.55.4كوريا الجنوبية

4,556.84.54,790.84.4المملكة المتحدة

4,203.24.24,759.44.4الصين

3,959.63.94,473.44.1فرنسا

4,677.14.74,155.13.8سلطنة عمان

2,501.82.53,193.83.0جمهورية الكونغو الديمقراطية

36,648.736.637,023.034.3أخرى

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

27.2.1. الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب وسيلة النقل
)مليون درهم(

وسيلة النقل
20132014

%القيمة%القيمة

100,255.2100.0107,976.0100.0المجموع

58,195.958.064,405.159.6بحري

22,888.122.821,630.020.0بري

19,171.319.121,940.920.3جوي

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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7.1. االستثمار األجنبي
تقــوم حكومــة أبوظبــي بخطــوات عديــدة مــن شــأنها خلــق المنــاخ المناســب لتعزيــز ثقــة المســتثمرين 
فــي االقتصــاد، حيــث تســاهم العديــد مــن العوامــل التــي تتمتــع بهــا إمــارة أبوظبــي فــي تعزيــز تصــور 
ــب  المســتثمرين بشــأن فــرص األعمــال فــي اإلمــارة، علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نظــام الضرائ
الــذي يتســم بالشــفافية، والدعــم المقــدم مــن النظــام القضائــي، والتشــريعات االقتصاديــة التــي تهــدف 

إلــى تشــجيع االســتثمار والمناطــق الصناعيــة.

ــغ  ــي االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي إمــارة أبوظبــي حيــث بل ــات نمــوًا فــي إجمال وقــد أظهــرت البيان
ــة عــام  ــت 60,898 مليــون درهــم فــي نهاي ــة عــام 2013، بعــد أن كان 71,931 مليــون درهــم فــي نهاي
2012. ويعــزى هــذا النمــو إلــى »األنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن« والــذي اســتقطب اســتثمارات 
ــع 5,898  ــة م ــام 2013، بالمقارن ــة ع ــي نهاي ــم ف ــون دره ــا 10,137 ملي ــت قيمته ــرة بلغ ــة مباش أجنبي
مليــون درهــم فــي نهايــة عــام 2012. وقــد ســاهم »نشــاط الصناعــات التحويليــة« مــا نســبته %18.1 
فــي عــام 2013 مقارنــة مــع نســبة مقدارهــا 19.0% فــي عــام 2012 وقــد ارتفعــت قيمــة االســتثمارات فــي 
»نشــاط الصناعــات االســتخراجية« التــي تشــمل النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي حيــث ســاهمت بنســبة 
10.1% وبقيمــة اســتثمار 7,267 مليــون درهــم فــي عــام 2013، مقارنــة بقيمــة اســتثمارات بلغــت 6,084 

مليــون درهــم بمــا يعــادل 10.0% فــي عــام 2012.

وشــكلت اســتثمارات دول مجلــس التعــاون مــا نســبته 2.2% مــن االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فــي 
إمــارة أبوظبــي حســب مجموعــات الــدول حيــث بلــغ مجمــوع اســتثماراتها نحــو 1,614 مليــون درهــم فــي 
عــام 2013 مقارنــة مــع عــام 2012 إذ أســهمت بنســبة 3.0% و بواقــع 1,825 مليــون درهــم. أمــا باقــي 
الــدول العربيــة فقــد بلــغ مجمــوع قيمــة اســتثماراتها 6,120 و 6,637 مليــون درهــم وبنســبة مســاهمة 
10.1% و 9.2% مــن إجمالــي االســتثمار األجنبــي المباشــر لألعــوام 2012 و2013 علــى التوالــي. ارتفعــت 
اســتثمارات الــدول األوربيــة مــن 19,984 مليــون درهــم فــي عــام 2012 إلــى 26,684 مليــون درهــم فــي 

عــام 2013.

ــام 2013  ــي لع ــارة أبوظب ــي إم ــن« ف ــندات الدي ــة س ــة »متضمن ــي الحافظ ــتثمارات ف ــوع االس ــغ مجم بل
حوالــي 57,125 مليــون درهــم. وبلغــت قيمــة االســتثمارات األجنبيــة األخــرى فــي إمــارة أبوظبــي خــال عــام 

2013 حوالــي 135,066 مليــون درهــم بالمقارنــة مــع 145,294 مليــون درهــم فــي عــام 2012.

1.7.1. إجمالي رصيد االستثمار األجنبي حسب النشاط االقتصادي

)مليون درهم( 

2010201120122013النشاط االقتصادي

212,511235,768250,319264,123المجموع

2,7261,9927,5389,046 الصناعات االستخراجية

8,96310,92612,36825,086 الصناعات التحويلية

18,50919,06218,98317,961 الكهرباء والغاز والمياه

4,1945,1625,9956,390التشييد والبناء

177191349459 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

792214المطاعم والفنادق

16,68515,4048,89511,297 النقل والتخزين واالتصاالت

130,115147,653160,057159,900المؤسسات المالية والتأمين

31,04235,11836,00533,450العقارات وخدمات األعمال*

282982461 التعليم

281932111 الصحة

3830548الخدمات االجتماعية والشخصية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب
* تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين 
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2.7.1. اجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي 
)مليون درهم(

2010201120122013النشاط االقتصادي

48,44652,23260,89871,931المجموع

2,6431,8866,0847,267 الصناعات االستخراجية

7,2599,18011,55613,043 الصناعات التحويلية

6,1406,4236,7406,904 الكهرباء والغاز والمياه

3,0003,9584,7275,891التشييد والبناء

140148155293 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

792214المطاعم والفنادق

1,8722,1957582,137 النقل والتخزين واالتصاالت

8,3366,1345,89810,137المؤسسات المالية والتأمين

18,96422,05724,85725,736العقارات وخدمات األعمال*

191975452 التعليم

281932111 الصحة

3830546الخدمات االجتماعية والشخصية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب
* تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين 

الشكل 1.7.1. إجمالي رصيد االستثمار األجنبي

االستثمارات اآلخرىاستثمارات الحافظة

اجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي كنسبة من الناتج    .3.7.1
المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

)%(

2010201120122013النشاط االقتصادي

7.66.26.77.7المجموع

0.40.20.70.8 الصناعات االستخراجية

1.11.11.31.4 الصناعات التحويلية

1.00.80.70.7 الكهرباء والغاز والمياه

0.50.50.50.6التشييد والبناء

0.00.00.00.0 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

0.00.00.00.0المطاعم والفنادق

0.30.30.10.2 النقل والتخزين واالتصاالت

1.30.70.71.1المؤسسات المالية والتأمين

3.02.62.72.7العقارات وخدمات األعمال*

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب
* تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين 

4.7.1. األهمية النسبية لالستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي
)%(

2010201120122013النشاط االقتصادي

100100100100المجموع

5.53.610.010.1 الصناعات االستخراجية

15.017.619.018.1 الصناعات التحويلية

12.712.311.19.6 الكهرباء والغاز والمياه

6.27.67.88.2التشييد والبناء

0.30.30.30.4 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

3.94.21.23.0 النقل والتخزين واالتصاالت

17.211.79.714.1المؤسسات المالية والتأمين

39.142.240.835.8العقارات وخدمات األعمال*

0.00.00.10.6 التعليم

0.10.40.00.0 الصحة

0.10.10.00.1الخدمات االجتماعية والشخصية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

 * تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

71,931

60,898

52,232

48,446

3,874

3,123160,943

179,662

44,128145,294

57,125 2013

2012

2011

2010

135,066

)مليون درهم(

االستثمار األجنبي المباشر
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5.7.1. اجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب أكبر عشر دول
)مليون درهم(

 الدول 
20122013

%القيمة%القيمة

60,89810071,931100المجموع

5,8909.78,27511.5فرنسا

8,29813.67,99711.1النمسا

1,3712.33,9305.5المملكة المتحدة

1,0841.83,0074.2المانيا

2,0923.42,6693.7ليبيا

1,0211.72,6603.7كوريا الجنوبية

2,4114.02,4253.4هولندا

2,2583.72,2883.2جزر كايمان

2,7404.52,2723.2اليابان

1,5632.61,7212.4االردن

32,17152.834,68748.2* اخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

 * تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين

6.7.1. اجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعات الدول
)مليون درهم(

2010201120122013 مجموعة الدول

48,44652,23260,89871,931المجموع

1,7682,2401,8251,614مجلس التعاون لدول الخليج العربية

6,6144,8226,1206,637الدول العربية األخرى

4,1444,1564,8346,342دول آسيوية أخرى

11143183 دول أفريقية أخرى

13,03013,66419,98426,684دول أوروبية

1,1281,2514,6161,744 دول أمريكا الشمالية

144226671,613دول أمريكا الجنوبية

21,74625,67522,70727,115مجموعة دول أخرى*

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

 * تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين

7.7.1. األهمية النسبية لالستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول

 )%(

2010201120122013 مجموعة الدول

100100100100المجموع

3.64.33.02.2مجلس التعاون لدول الخليج العربية

13.79.210.19.2الدول العربية األخرى

8.68.07.98.8دول آسيوية أخرى

0.00.00.20.3 دول أفريقية أخرى

26.926.232.837.1دول أوروبية

2.32.47.62.4 دول أمريكا الشمالية

0.00.81.12.2دول أمريكا الجنوبية

44.949.237.337.7مجموعة دول أخرى*

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

 * تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين

الشكل 2.7.1. األهمية النسبية لالستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول، 2013  

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الدول العربية األخرى

دول أسيوية أخرى

دول أفريقية أخرى

دول أوروبية

دول أمريكا الشمالية

دول أمريكا الجنوبية

مجموعة دول أخرى

% 2.2 

% 9.2 

% 37.1

% 2.4

% 2.2

% 37.7 

% 8.8
 % 0.3

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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8.7.1. اجمالي رصيد االستثمارات األخرى حسب النشاط االقتصادي

)مليون درهم( 

2010201120122013النشاط االقتصادي

160,943179,662145,294135,066المجموع

831061,4541,779 الصناعات االستخراجية

1,7041,74681312,043 الصناعات التحويلية

12,36912,63912,24310,916 الكهرباء والغاز والمياه

1,118966235498التشييد والبناء

3743194166 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

14,81313,2098,1369,160 النقل والتخزين واالتصاالت

119,878139,397122,053100,107المؤسسات المالية والتأمين

10,93211,547159394العقارات وخدمات األعمال

91072 التعليم

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

9.7.1. االهمية النسبية لالستثمارات األخرى حسب النشاط االقتصادي
)%(

2010201120122013النشاط االقتصادي

100100100100المجموع

0.10.11.01.3 الصناعات االستخراجية

1.11.00.68.9 الصناعات التحويلية

7.77.08.48.1 الكهرباء والغاز والمياه

0.70.50.20.4التشييد والبناء

9.27.45.66.8 النقل والتخزين واالتصاالت

74.577.684.074.1المؤسسات المالية والتأمين

6.86.40.10.3العقارات وخدمات األعمال

0.00.00.00.0 التعليم

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

3.7.1. اجمالي رصيد االستثمارات في الحافظة حسب النشاط االقتصادي

األنشطة العقارية األنشطة المالية و 
أنشطة التأمين

التشييد و البناء

2012 2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

10,989

32,106
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1,033 140

7,328
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