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2.1. التجارة الخارجية السلعية
تؤدي التجارة الخارجية إلى االستخدام األمثل والتخصص الكفء للموارد االقتصادية في حال توجيه عنصر 
العمل ورأس المال المحليين إلى فروع وأنشطة القطاعات االقتصادية التي تتمتع بميزة نسبية وقدرات 
تنافسية، وتمكين إمارة أبوظبي من الحصول على كميات أكبر من الواردات بمختلف أنواعها في مقابل 
ما تصدره من سلع وخدمات، وتشجيع وزيادة االستثمار المحلي واألجنبي، وتطبيق األساليب الحديثة في 
إنتاج السلع التصديرية، األمر الذي يؤدي في مجمله إلى تعزيز القاعدة االقتصادية وزيادة كبيرة ومستمرة 

في معدل النمو.

وبذلك تتمّتع التجارة الخارجية السلعية بقدر كبير من األهمّية في اقتصاد إمارة أبوظبي، حيث تشّكل 
نسبة كبيرة الى الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة، ففي عام 2014 شّكل صافي التجارة السلعية نسبة 
اإلمارة،  في  وتطّوره  التجاري  النشاط  قوة  مدى  يعكس  ما  لإلمارة،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %25.8

وكذلك الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الخارجية في االقتصاد بوجه عام.

ويقّدم هذا القسم من الكتاب اإلحصائي بيانات عن قيمة التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت عبر 
منافذ أبوظبي الجوية والبحرية والبرية أو خرجت منها. وهنا يجب اإلشارة إلى أن تلك البضائع ال تخّص 
جميعها إمارة أبوظبي وال تمّثل تجارة أبوظبي مع العالم الخارجي بشكل كامل، حيث يمكن أن تخّص 
بعض البضائع إمارات أخرى، كما أن هذه البيانات لم ترصد تجارة أبوظبي الداخلة أو الخارجة عبر منافذ 

اإلمارات األخرى.

وفي عام 2015 بلغت قيمة الواردات السلعية إلمارة أبوظبي 119.3 مليار درهم، مقارنة ب 108.0 مليار 
درهم خال عام 2014. وكانت ))اآلالت، وأجهزة تسجيل، وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها(( أهم الواردات، 
الموّردة،  الدول  بين  األولى  المرتبة  األمريكية  المتحدة  الواليات  إجمالي واحتلت  27.1% من  حيث مّثلت 

حيث بلغت قيمة واردات اإلمارة منها 18.5 مليار درهم.

وكانت  درهم،  مليار   30.8 يعادل  ما   2015 عام  خال  النفطية  غير  السلعية  الصادرات  قيمة  وبلغت 
))معادن ثمينة ومجوهرات ومصنوعاتها(( أهم الصادرات، حيث شّكلت 42.5% من قيمة الصادرات غير 
النفطية. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة األولى بين الدول المصّدر إليها، حيث استوردت 

من إمارة أبوظبي سلعً غير نفطية بقيمة 9.0 مليار درهم خال عام 2015.

وبلغت قيمة إعادة التصدير خال عام 2015 ما يعادل 18.8 مليار درهم مقارنة ب )25.3( مليار درهم خال 
عام 2014. وكانت أكثر الفئات المعاد تصديرها هي ))االجهزة واالت تسجيل الصوت والصورة واجزاؤها 
العربية  المملكة  إلى  التصدير  إعادة  حّلت  وقد  تصديره،  المعاد  إجمالي  من   %  30.5 شّكلت  التي   ))

السعودية في الصدارة بقيمة 4.1 مليار درهم.

كما بلغت قيمة الواردات السلعية من الدول اآلسيوية عبر موانئ إمارة أبوظبي 52.1 مليار درهم خال 
عام 2015 مقارنة ب )47.9( مليار درهم خال عام 2014. وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 
للدول اآلسيوية عبر موانئ إمارة أبوظبي 20.9 مليار درهم خال عام 2014، بينما بلغت قيمة المعاد 

تصديره إلى الدول اآلسيوية 15.0 مليار درهم خال العام نفسه.

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

2012201320142015البيان

354,183*480,713*600,583623,160إجمالي التجارة السلعية

234,856*372,737*481,612522,905مجموع الصادرات السلعية

185,227*328,457*451,455490,460النفط والغاز والمنتجات النفطية

15,41215,99618,96430,803الصادرات السلعية غير النفطية 

14,74516,44925,31618,826المعاد تصديره 

118,972100,255107,976119,328الواردات السلعية

115,528*264,761*362,640422,650صافي الميزان التجاري

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

بيانات النفط والغاز والمنتجات النفطية لعام 2015 ال تحتوى على صادرات الغاز الطبيعي المسال
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 2.2.1 مكونات التجارة الخارجية السلعية كنسبة من إجمالي التجارة السلعية عبر منافذ 
إمارة أبوظبي

)%(

2012201320142015البيان

100.0100.0100.0100.0إجمالي التجارة السلعية

66.3*77.5*80.283.9مجموع الصادرات السلعية

52.3*68.3*75.278.7النفط والغاز والمنتجات النفطية

2.62.63.98.7الصادرات السلعية غير النفطية 

2.52.65.35.3المعاد تصديره 

19.816.122.533.7الواردات السلعية

32.6*55.1*60.467.8صافي الميزان التجاري

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

 الشكل  1.2.1 إحصاءات التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ 
إمارة أبوظبي، 2015
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3.2.1 الميزان التجاري للسلع غير النفطية إلمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق 
باألسعار الجارية، 2015 

)مليون درهم(

 المعادالصادراتالوصف 
 الميزانالوارداتتصديره

التجاري

69,699.1-30,802.818,825.8119,327.6المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
-804.627.42,836.42,004.3الحيوانية

-67.924.02,897.82,805.9منتجات نباتية

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو 
-165.80.5396.9230.7نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
-587.623.22,424.21,813.4كحولية وتبغ

-189.236.03,817.83,592.6منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو 
-425.51,397.011,214.59,392.0الصناعات المرتبطة بها

لدائن ومصنوعاتها، مطاط 
6,042.0221.35,720.2543.1ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة 
2.992.694.41.1الحيوانات ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف 
-12.650.0292.4229.8صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق 
-319.777.41,135.8738.7وورق مقوى ومصنوعاته

251.72,332.5959.71,624.6مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
5.2425.8158.5272.5اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
-303.8114.21,457.51,039.5خزف، زجاج ومصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
13,079.62,974.72,958.113,096.2ومصنوعات هذه المواد

-7,193.3580.119,104.011,330.6معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
-643.65,752.032,390.525,994.9والصورة ولوازمها

-640.83,769.027,262.122,852.3معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، 
-6.0328.82,919.52,584.7أدوات موسيقية ولوازمها

-53.2184.21,206.7969.3سلع ومنتجات مختلفة

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع 
7.8415.180.8342.1أثرية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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4.2.1 نسبة تغطية إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية للواردات السلعية عبر منافذ 
إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق 

)%(

2012201320142015الوصف 

25.332.441.041.6المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
5.16.87.829.3الحيوانية

3.42.22.33.2منتجات نباتية

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو 
35.749.952.041.9نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
10.510.09.325.2كحولية وتبغ

2.62.84.05.9منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو 
13.815.312.716.3الصناعات المرتبطة بها

لدائن ومصنوعاتها، مطاط 
156.3101.0129.2109.5ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة 
68.7167.6144.1101.1الحيوانات ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف 
13.811.818.621.4صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق، 
25.428.831.535.0وورق مقوى ومصنوعاته

168.8227.1213.4269.3مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
207.0336.8166.2271.9اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
13.926.427.728.7خزف، زجاج ومصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
100.1116.016,554.5542.7ومصنوعات هذه المواد

22.440.847.840.7معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
19.737.629.819.7والصور ولوازمها

14.018.116.616.2معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، 
11.413.514.811.5أدوات موسيقية ولوازمها

0.00.00.00.0أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

29.822.426.519.7سلع ومنتجات مختلفة

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع 
310.9369.6239.3523.4أثرية

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

اإلقليم
20142015

%القيمة%القيمة

18,963.6100.030,802.8100.0المجموع

16,016.984.520,949.868.0آسيا

1,188.86.38,090.326.3أوروبا

1,281.46.81,123.43.6أفريقيا

337.61.8492.21.6أمريكا الشمالية

58.10.3106.90.3أستراليا وأوقيانوسيا

80.80.440.10.1أمريكا الجنوبية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

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

2012201320142015الصادرات غير النفطية

15,411.615,996.118,963.630,802.8المجموع

51.023.256.049.3مواد زراعية خام

524.7526.1641.91,585.8الصادرات الغذائية

12,646.210,956.112,471.412,487.0الصناعات التحويلية

2,148.54,429.25,724.43,879.7الخامات والمعادن

41.161.469.912,800.9أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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7.2.1 الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق
)مليون درهم(

2012201320142015الوصف 

15,411.615,996.118,963.630,802.8المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
98.3126.7186.2804.6الحيوانية

77.762.357.567.9منتجات نباتية

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو 
168.7183.0204.5165.8نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
195.2182.0217.3587.6كحولية وتبغ

90.2168.5153.5189.2منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو 
265.4301.6368.6425.5الصناعات المرتبطة بها

لدائن ومصنوعاتها، مطاط 
8,417.05,000.96,709.76,042.0ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة 
1.11.52.52.9الحيوانات ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف 
15.95.613.412.6صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق، 
242.8285.1301.3319.7وورق مقوى ومصنوعاته

142.3131.5201.7251.7مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
3.22.12.45.2اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
187.4287.1309.8303.8خزف، زجاج ومصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
1.93.96.113,079.6ومصنوعات هذه المواد

4,617.67,955.39,051.97,193.3معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
465.3747.6849.9643.6والصور ولوازمها

304.2502.9233.9640.8معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، 
50.16.113.66.0أدوات موسيقية ولوازمها

0.00.00.00.0أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

64.935.671.653.2سلع ومنتجات مختلفة

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع 
2.66.88.37.8أثرية

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
20142015

%القيمة%القيمة

8,304.2100.013,284.3100.0المجموع

5,259.063.39,035.568.0المملكة العربية السعودية

1,281.115.41,446.510.9قطر

559.16.71,354.910.2الكويت

868.110.5983.77.4سلطنة عمان

336.94.1463.73.5مملكة البحرين

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

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

الدول
20142015

%القيمة%القيمة

18,963.6100.030,802.8100.0المجموع

5,259.027.79,035.529.3المملكة العربية السعودية

9.50.16,559.821.3سويسرا

2,631.513.92,649.48.6الصين

1,281.16.81,446.54.7قطر

559.12.91,354.94.4الكويت

965.65.11,118.73.6سنغافورة

868.14.6983.73.2سلطنة عمان

1,452.87.7979.33.2الهند

14.00.1668.12.2هونج كونج

172.70.9549.31.8تركيا

5,750.230.35,457.517.7أخرى

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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برميل.  661.0 مليون  أبوظبي  إمارة  الخام عبر منافذ  النفط  2015 بلغت صادرات  وفقا إلحصاءات عام 
بلغت حصة اليابان باعتبارها المستورد الرئيسي 34.1% من إجمالي صادرات النفط الخام لإلمارة. وفي 
عام 2015، صدرت اإلمارة 18.3 مليون طن متري من المنتجات البترولية المكررة. واحتلت اليابان المرتبة 
األولى في قائمة الدول المستوردة لهذه المنتجات بنسبة بلغت 18.8% تلتها سنغافورة بنسبة %12.3.

 2014 عام  أبوظبي في  إمارة  المسال عبر منافذ  الطبيعي  الغاز  شهدت صادرات   2013 بعام  ومقارنة 
انخفاضً 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 

768.4 مليار قدم مكعب في عام 2015، بمتوسط يومي مقداره 2.1 مليار قدم مكعب.

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

وسيلة النقل
20142015

%القيمة%القيمة

18,963.6100.030,802.8100.0المجموع

10,252.154.18,840.528.7بحري

8,417.444.47,698.925.0بري

294.11.614,263.446.3جوي

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
*2014 *2015

%الكمية%الكمية

729,247.1100.0661,098.7100.0المجموع

231,659.731.8225,352.034.1اليابان

79,368.710.991,340.913.8تايالند

102,430.514.085,830.513.0الهند

103,308.714.274,836.011.3كوريا الجنوبية

66,657.29.149,670.47.5سنغافورة

48,057.76.645,955.17.0الصين

30,258.54.131,919.24.8باكستان

20,062.22.819,884.03.0تايوان

13,977.71.912,648.71.9أستراليا

4,121.10.65,542.10.8جنوب أفريقيا

9,821.01.35,434.60.8سيريالنكا

795.20.13,834.40.6ماليزيا

5,521.50.83,023.00.5بنغالديش

0.00.01,025.50.2سويسرا

926.10.1959.60.1تنزانيا

0.00.0929.10.1سلطنة عمان

0.00.0879.80.1كيراباتي

1,625.10.2760.30.1نيوزيلندا

0.00.0607.50.1هولندا

1,280.80.2481.30.1الفلبين

9,375.61.3184.60.0أخرى

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

* تقديرات أولية
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12.2.1 الصادرات من المنتجات البترولية المكررة من إمارة أبوظبي حسب الدول المستوردة
)طن متري(

الدول المستوردة
*2014*2015

%الكمية%الكمية

30,838,549.2100.018,321,049.5100.0المجموع

3,249,958.510.53,449,482.418.8اليابان

736,170.02.42,258,214.312.3سنغافورة

9,214,952.029.92,232,374.912.2هولندا

1,757,651.25.71,970,700.810.8جمهورية كوريا

748,493.72.41,581,567.18.6الصين

952,609.93.11,253,932.36.8تايوان

631,597.52.0980,216.95.4ماليزيا

1,247,284.04.0856,707.04.7اسبانيا

2,348,170.07.6611,897.03.3الهند

502,421.01.6529,398.22.9إيطاليا

366,360.81.2406,787.02.2تايلند

961,686.03.1367,920.32.0كينيا

983,708.03.2316,376.91.7البرازيل

513,637.01.7288,175.21.6جبل طارق

3,975,353.012.9256,163.11.4فرنسا

772,353.02.5248,556.11.4المملكة المتحدة

0.00.0159,022.00.9ميناء جبل علي

0.00.0103,862.80.6استراليا

0.00.098,891.90.5الدانمرك

0.00.091,822.10.5سلوفاكيا

0.00.087,404.40.5الواليات المتحدة

0.00.054,813.00.3سويسرا

0.00.049,826.90.3المملكة العربية السعودية

0.00.046,300.60.3إريتريا

0.00.020,636.10.1جمهورية تترانيا المتحدة

1,876,143.46.10.00.0أخرى

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

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

201320142015البيان

833,212.4820,191.1768,357حجم الواردات

2,282.72,247.12,105المتوسط 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 أولية
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16.2.1 أهم مؤشرات السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي
)مليون درهم(

2012201320142015السلع المعاد تصديرها

14,745.016,448.625,315.918,825.8المجموع

11.112.47.611.5مواد زراعية خام

74.371.052.049.8مواد غذائية

14,163.215,968.922,052.816,055.4الصناعات التحويلية

24.566.7166.948.9الخامات والمعادن

471.8329.63,036.62,660.1أخرى

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 أولية
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17.2.1 السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق
)مليون درهم(

2012201320142015الوصف 

14,745.016,448.625,315.918,825.8المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
22.338.422.327.4الحيوانية

37.114.215.924.0منتجات نباتية

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو 
0.90.60.30.5نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
24.025.322.623.2كحولية وتبغ

31.317.929.836.0منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو 
833.0882.9901.81,397.0الصناعات المرتبطة بها

لدائن ومصنوعاتها، مطاط 
560.5165.8310.0221.3ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة 
55.5143.2148.492.6الحيوانات ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف 
39.128.336.750.0صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق 
87.258.494.977.4وورق مقوى ومصنوعاته

1,363.41,950.11,830.52,332.5مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
223.5349.5338.4425.8اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
73.3107.2132.5114.2خزف، زجاج ومصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
65.4106.99,171.82,974.7ومصنوعات هذه المواد

394.0394.8496.7580.1معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
7,179.08,026.06,777.35,752.0والصورة ولوازمها

2,822.13,368.44,004.03,769.0معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، 
292.1285.2350.2328.8أدوات موسيقية ولوازمها

0.00.00.00.0أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

191.7162.0211.9184.2سلع ومنتجات مختلفة

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع 
449.5323.4419.9415.1أثرية

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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18.2.1 السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب القارة
)مليون درهم( 

اإلقليم
20142015

%القيمة%القيمة

25,315.9100.018,825.8100.0المجموع

19,185.175.815,024.879.8آسيا

5,064.220.02,956.015.7أوروبا

901.23.6667.53.5أفريقيا

90.00.4134.30.7أمريكا الشمالية

28.30.133.80.2أستراليا وأوقيانوسيا

47.10.29.40.1أمريكا الجنوبية

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي

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

الدول
20142015

%القيمة%القيمة

13,766.8100.011,947.9100.0المجموع

5,605.640.74,122.434.5المملكة العربية السعودية

2,754.520.02,563.221.5مملكة البحرين

2,230.316.22,400.020.1الكويت

2,625.619.12,271.819.0قطر

550.84.0590.54.9سلطنة 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
20142015

%القيمة%القيمة

25,315.9100.018,825.8100.0المجموع

2,567.910.12,517.013.4بحري

1,905.57.51,904.510.1بري

20,842.682.314,404.376.5جوي

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

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

الدول
20142015

%القيمة%القيمة

25,315.9100.018,825.8100.0المجموع

5,605.622.14,122.421.9المملكة العربية السعودية

2,754.510.92,563.213.6البحرين

2,230.38.82,400.012.7الكويت

2,625.610.42,271.812.1قطر

3,672.014.51,713.49.1سويسرا

378.91.5731.33.9الهند

550.82.2590.53.1عمان

11.70.0488.62.6المنطقة الحرة / مطار ابوظبي

421.21.7436.92.3المملكة المتحدة

672.62.7423.22.2مصر

6,392.925.33,084.516.4أخرى

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

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

2012201320142015الواردات السلعية

118,971.7100,255.2107,976.0119,327.7المجموع

448.7476.8478.3468.8مواد خام زراعية

6,156.35,970.16,551.36,713.2مواد غذائية

98,173.474,129.881,721.294,080.8الصناعات التحويلية

9,922.815,742.415,224.112,065.9الخامات والمعادن

4,270.53,936.14,001.25,999.0أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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23.2.1 الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق
)مليون درهم(

2012201320142015الوصف 

118,971.7100,255.2107,976.0119,327.7المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
2,381.72,412.12,658.52,836.4الحيوانية

3,390.73,416.03,246.02,897.8منتجات نباتية

شحوم ودهون وزيوت حيوانية 
474.7367.7394.3396.9أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، 
2,077.82,080.92,590.32,424.2سوائل كحولية وتبغ

4,644.26,676.94,541.23,817.8منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو 
7,941.57,755.89,982.911,214.5الصناعات المرتبطة بها

لدائن ومصنوعاتها، مطاط 
5,745.45,115.05,434.35,720.2ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة 
82.386.3104.794.4الحيوانات ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف 
399.4287.9269.2292.4صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت 
1,296.61,194.81,259.31,135.8ورق وورق مقوى ومصنوعاته

891.9916.6952.2959.7مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، 
109.5104.4205.0158.5أزهار اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، 
منتجات من خزف، زجاج 

ومصنوعاته
1,882.31,494.21,598.81,457.5

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
67.295.555.42,958.1ومصنوعات هذه المواد

22,418.520,473.619,963.119,104.0معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
38,870.723,308.125,557.932,390.5والصورة ولوازمها

22,301.221,344.125,457.127,262.1معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، 
2,989.22,155.52,457.62,919.5أدوات موسيقية ولوازمها

0.00.20.00.1أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

861.2880.31,069.21,206.7سلع ومنتجات مختلفة

تحف فنية، قطع للمجموعات 
145.489.3178.980.8وقطع أثرية

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

اإلقليم
20142015

%القيمة%القيمة

107,976.0100.0119,327.7100.0المجموع

47,842.044.352,119.143.7آسيا

32,515.430.134,819.629.2أوروبا

14,963.113.919,987.016.7أمريكا الشمالية

6,978.76.56,486.85.4أفريقيا

3,189.63.03,360.42.8أمريكا الجنوبية

2,487.12.32,554.62.1أستراليا وأوقيانوسيا

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي

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

الدول المصدرة
20142015

%القيمة%القيمة

18,010.0100.017,447.7100.0المجموع

11,589.864.412,215.470.0المملكة العربية السعودية

2,119.911.82,073.711.9قطر

2,384.513.21,402.58.0سلطنة عمان

934.55.21,001.05.7مملكة البحرين

981.45.4755.04.3الكويت

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

مالحظة: ال يتضمن الجدول أعاله الواردات من مناطق التجارة الحرة الواقعة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
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26.2.1 أهم الشركاء التجاريين )الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي(
)مليون درهم(

الدول
20142015

%القيمة%القيمة

107,976.0100.0119,327.7100.0المجموع

13,666.812.718,511.015.5الواليات المتحدة األمريكية

11,589.810.712,215.410.2المملكة العربية السعودية

10,053.09.39,598.88.0اليابان

8,432.57.88,115.76.8ألمانيا

5,838.55.47,355.56.2كوريا الجنوبية

4,790.84.46,332.95.3المملكة المتحدة

4,759.44.45,953.75.0الصين

4,155.13.84,791.64.0إيطاليا

4,473.44.14,747.94.0فرنسا

2,752.72.53,169.62.7البرازيل

37,464.034.738,535.532.3أخرى

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

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

وسيلة النقل
20142015

%القيمة%القيمة

107,976.0100.0119,327.7100.0المجموع

64,405.159.672,039.860.4بحري

21,630.020.020,905.317.5بري

21,940.920.326,382.622.1جوي

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك


