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 مقـدمـة

يقّدم هذا التقرير إحصاءات عن قيمة التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية إلمارة 
. وتجدر اإلشارة إلى أن التقرير ال يرصد تجارة أبوظبي الداخلة عبر 1022من عام الربع الرابع خالل  أبوظبي أو خرجت منها

 اإلمارات األخرى أو الخارجة منها.  منافذ

 غير النفطية يشمل نطاق هذه اإلحصاءات التدفقات التجارية، كما إدارة الجمارك مصدر هذه البيانات –وتعد دائرة المالية 
 مع التركيز، هذه التدفقات قيمة جمالييوفر التقرير تحليالً إلوتحت إدارة دائرة الجمارك. المسجلة عبر منافذ أبوظبي 

 الصادرات غير النفطية والواردات والمعاد تصديره.  ألهم مكوناتعلى األهمية النسبية 

الصادرات غير النفطية والواردات  عرضوت   يعرض التقرير البيانات وفقاً للمعايير الدولية لنشر إحصاءات التجارة السلعية.
تنقيح الرابع، فضالً عن تصنيف الفئات االقتصادية الواسعة ، ال(SITC)والمعاد تصديره وفقاً للتصنيف الموحد للتجارة الدولية 

(BEC) ،والبلدان، كما يمكن الحصول على اإلحصاءات وفق التصنيف  القاراتاإلحصاءات حسب ت عرض . وعالوة على ذلك
 .حسب الطلب أبوظبي –(، من قبل مركز اإلحصاء  (HSوترميزها لتوصيف السلع المنسق

شرحاً للمصطلحات األساسية والمفاهيم الفنية المستخدمة في إحصاءات  ’ظات الفنيةالمصطلحات والمالح‘تقدم 
القراء الرجوع إلى هذا القسم بالتزامن مع قراءة اإلحصاءات والمعلومات  ويمكن للسادةغير النفطية السلعية التجارة 

 الواردة في التقرير.
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 النقاط الرئيسة

 4102من عام الربع الرابع خالل السلعية غير النفطية التجارة 

 5.2بارتفاع قدره  1022من عام الربع الرابع  خاللدرهم  مليار 39.2 السلعية غير النفطية اإلجمالية للتجارة ت القيمةبلغ

 يرجع ذلك إلى االرتفاع في قيمة كّل من الواردات. 1023من عام الربع الرابع مقارنة ب( %25.8درهم وبنسبة ) ارملي

المعاد و، (%21.6مليون درهم بنسبة ) 512 بمقدار (، الصادرات غير النفطية%5.9درهم بنسبة ) ارملي 2.6بمقدار 

  .(%92.6درهم بنسبة ) ارملي 3.3تصديره بمقدار 

 شكلت في حين 1022من عام الربع الرابع  خالل (%70.6من إجمالي التجارة الخارجية ) الواردات وبلغت مساهمة

 على التوالي. %27.5 %22.9والمعاد تصديره ما نسبته  طيةالصادرات غير النف
 

 4102الربع الرابع  –التي عبرت منافذ إمارة أبوظبي  غير النفطية السلعتجارة قيمة  :0جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 (%التغير ) 4102الربع الرابع   4103الربع الرابع  

 5.9 27,820 26,262 الواردات

 12.6 4,675 4,150 طيةالصادرات غير النف

 91.6 6,929 3,617 إعادة تصدير

 15.8 39,423 34,030 المجموع

 الجمارك إدارة-المصدر: دائرة المالية 
 أولية وقابلة للتغيير 1022تعد بيانات عام 

 
 

 

 (SITC4)الـواردات حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية 

من عام الربع الرابع خالل  %26.7بنسبة  الواردات إجماليمساهمة في أكبر  ’الماكينات ومعدات النقل‘حققت مجموعة 
ويعود ذلك إلى االرتفاع . 1023من عام الربع الرابع ب( مقارنة %2.5)بنسبة درهم  ونملي 555 زيادة مقدارها محّققة 1022

درهم والمجموعة  يونمل 506 بزيادة مقدارها ’عامة صناعية ومعدات ماكينات‘المجموعة الفرعية  في قيمة كّل من
، مليون درهم 138 بزيادة مقدارها ’واالذاعة الصوت وتسجيل والالسلكية السلكية لالتصاالت ومعدات أجهزة‘الفرعية 

 مليون درهم. 511بمقدار  ’معينة لصناعات مخصصة ماكينات‘وقابله انخفاض في المجموعة الفرعية 
 

 %12.5ثاني أكبر مساهمة في إجمالي الواردات بنسبة  ’ادةـحسب الم سلع مصنوعة مصنفة أساساً ‘مجموعة  مثلت
بشكل اع ـويعود ذلك إلى االرتف .1023من عام الربع الرابع ب( مقارنة %3.5) درهم ونملي 103زيادة مقدارها بذلك محّققة 

 .درهم ونملي 732 بمقدار ’غ.م.م ةـمعدني اتـمصنوع‘ الفرعية ةـالمجموع ةـي قيمـفي ـرئيس
 

 239زيادة مقدارها ، محققة بذلك %9.6بنسبة ثالث أكبر مساهمة  ’مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها‘جموعة حققت مو
مواد كيميائية ‘الفرعية مجموعة لل بشكل رئيسي هذه الزيادة وترجع ( خالل نفس الفترة.%5.5) بنسبة مليون درهم
منتجات طبية ‘انخفاض جزئي للمجموعة الفرعية  ، وقابله(%62.8) مليون درهم 280 بمقدارحيث زادت  ’غير عضوية

 (.%26.0-مليون درهم ) 79بمقدار  ’وصيدلية

خالل  %79.2مقارنة مع  1022من عام الربع الرابع الواردات خالل  إجماليمن  %77.9هذه المجموعات الثالث  تشكل

 .1023من عام الربع الرابع 
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  (SITC4)لدولية الواردات حسب التصنيف الموحد للتجارة ا :4جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 التغير )%( 4102الربع الرابع   4103الربع الرابع  الوصف

 4.5 13,005 12,450 النقل ومعدات الماكينات

 3.5 5,994 5,791 المادة حسب أساسا مصنفة مصنوعة سلع

 5.5 2,672 2,534 بها متصلة ومنتجات كيماوية مواد

 26.8 2,623 2,069 وحيوانات حية أغذية

 -6.1 1,656 1,762 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

 14.2 1,354 1,186 متنوعة مصنوعات

 10.5 356 322 (والغاز النفط عدا) معدنية ومزلقات معدني وقود

 7.0 87 81 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

 40.3 59 42 والتبغ المشروبات

 -46.7 14 26 مغ.م. ومعامالت سلع

 5.9 27,820 26,262 المجموع

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
 أولية وقابلة للتغيير 1022يانات تعد ب

 
 

 (BEC) الواردات حسب الفئات االقتصادية الواسعة

حيث  1022من عام الربع الرابع في واردات مساهمة أكبر  ’مصنفة في مكان آخرالصناعية غير اللوازم ال‘عة ومجم حققت

من عام الربع الرابع ب( مقارنة %6.2)بنسبة درهم  ونملي 634 هاقدارم بزيادة ةاإلجماليمن القيمة  %39.0شكلت 

1023. 

 44دار ـبمق زادتث ـي الواردات حيـة فـر مساهمـي أكبــثان ’هاـافاتـزاؤها وإضـل وأجـدات النقـمع‘ة ـــوعـت مجمـــواحتل

سلع إنتاجية )عدا معدات ‘حققت المجموعة الثالثة بينما . 1023من عام ربع الرابع الب( مقارنة %0.6) درهم مليون

 ( خالل نفس الفترة.%22.9درهم ) ونملي 616مقدار زيادة ب ’النقل(

خالل  %87.1مقارنة مع  1022من عام الربع الرابع من إجمالي الواردات خالل  %87.0شكلت هذه المجموعات الثالث 
 .1023ام من عالربع الرابع 
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 (BEC) الواسعة: الواردات حسب الفئات االقتصادية 3جدول 

 درهم بالمليونالقيمة     

 التغير )%( 4102الربع الرابع   4103الربع الرابع  الوصف

 6.2 10,854 10,220  غ.م.م صناعية لوازم

 0.6 7,458 7,414 وإضافاتها وأجزاؤها النقل معدات

 11.9 5,904 5,278 (لنقلا معدات عدا) إنتاجية سلع

 9.4 1,735 1,585 والمشروبات األغذية

 7.6 1,634 1,518 غ.م.م استهالكية سلع

 7.8 160 148 التشحيم وزيوت الوقود

 -24.5 75 99 غ.م.م محددة غير سلع

 5.9 27,820 26,262 المجموع

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
 رللتغيي أولية وقابلة 1022تعد بيانات 

 
 

 أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلعالواردات حسب 

ود ـويع 1023س الفترة من عام فمقارنة بن 1022من عام الربع الرابع في  في المائة 5.9قيمة الواردات بنسبة  ارتفعت

بزيادة مقدارها  ’مينةث معادن من عضوية غير وأ عضوية ومركبات منتجات‘ في قيمة كّل من سلعإلى الزيادة اع ـاالرتف هذا

 252بزيادة مقدارها  ’ةجهزاأل هذه، وأجزاء الصوت واذاعة كهربائية، تسجيل جهزةأ‘ (، وسلع%83.8درهم )ون ملي 635

 .(%12.1) مليون درهم 261بلـغ  ’(فوالذ) صلب حديد‘سلع و( %16.5درهم ) ونملي
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 تصنيف وتبويب السلعأهم فصول النظام المنسق ل حسب : الواردات2جدول 

 القيمة بالمليون درهم

 التغير )%( 4102الربع الرابع   4103الربع الرابع  الوصف لفصلا

 -0.6 4,565 4,591 ولوازمها جزاؤهاأ دراجات، جرارات، عربات، 87

 1.5 4,317 4,254 وأجزاؤها آلية وأدوات أجهزة 84

، وأجزاء الصوت واذاعة كهربائية، تسجيل جهزةأ 85
 26.5 2,150 1,699 ةجهزاأل ذهه

 2.2 1,823 1,784 ومصنوعاته نحاس 74

 -6.3 1,666 1,778 ) الصلب )الفوالذ وأ الحديد من صناعات 73

 2.0 1,589 1,557 جزاؤهاأو فضائية وسفن طائرات  88

 من عضوية غير وأ عضوية ومركبات منتجات 28
 83.8 1,392 757 مينةث معادن

 .. 1,098 1,098 تهاومصنوعا لدائن  39

 21.2 928 766 (فوالذ) صلب حديد 72

 للصناعات، ونباتات حبوب زيتية، وأثمار بذور 21
 25.4 691 551 وعلف قش

 2.3 7,600 7,427 عباقي السل 

 5.9 27,820 26,262 المجموع 

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 أولية وقابلة للتغيير 1022يانات تعد ب

 

 القارات سبالواردات ح

بوظبي أواردات إمارة  إجمالي( من %23.1)نسبة بقيمة الواردات المساهمة في  الصدارة من حيثفي آسيا  قارةحلت 
من على التوالي ( %22.5و) (%30.6مريكا الشمالية )أووروبا أ قارتي وتلتها كّل من، 1022عام من  الربع الرابعخالل 

  ا.في الفترة نفسهالواردات  إجماليمجموع 

 القارات الواردات حسب :0 شكل

 

 إدارة الجمارك-ر: دائرة المالية المصد
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 الواردات حسب الدول

حلت الواليات المتحدة قد و. 1022من عام الربع الرابع واردات  إجماليمن  %62.9بنسبة  األولىالعشر  دولالساهمت 

 229بزيادة مقدارها  درهم ارملي 3.7غت قيمتها األمريكية في الصدارة من حيث المساهمة في قيمة الواردات، حيث بل

 709يصل إلى )بمقدار  كوريا الجنوبيةوارتفعت الواردات من . 1023من عام الربع الرابع ( مقارنة ب%2.1مليون درهم )

 100)بمقدار  فرنسافي واردات  تراجعوقابله . مليون درهم( 205) واليابان مليون درهم(، 109) إيطاليادرهم(،  ونملي

 خالل هذه الفترة. مليون درهم(

 

 الواردات حسب الدول :5جدول 

 درهم  بالمليونالقيمة     
 

4103الربع الرابع   الـــــدول 4102الربع الرابع     التغير )%( 

 4.2 3,719 3,570 األمريكية المتحدة الواليات

 -5.1 2,752 2,899 السعودية العربية المملكة

 4.3 2,552 2,447 اليابان

 3.4 2,356 2,279 ألمانيا

 89.0 1,506 797 الجنوبية كوريا

 -6.0 1,198 1,274 المتحدة المملكة

 -11.1 1,124 1,265 الصين

 22.9 1,122 913 إيطاليا

 -17.3 956 1,155 فرنسا

 7.2 775 723 الهند

 9.2 9,759 8,938 باقي الدول

 5.9 27,820 26,262 المجموع
 إدارة الجمارك-الية ر: دائرة المالمصد

 أولية وقابلة للتغيير 1022عام تعد بيانات 
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 (SITC4)الصادرات غير النفطية حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية 

( مقارنة %21.6) بنسبة مليون درهم 512بمقدار  1022من عام الربع الرابع قيمة الصادرات غير النفطية خالل  زادت
  .1023عام  منالربع الرابع ب

المساهمة، حيث ارتفعت قيمة  النصيب األكبر من ’سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب المادة‘مجموعة فكان ل
زات ـفل‘ة ـة الفرعيـلمجموعا قيمةللزيادة في الفترة. ويرجع ذلك  هذه ( خالل%5.1مليون درهم ) 228بمقدار المجموعة 

لمجموعة الفرعية قابله انخفاض جزئي لو (،%21.2) مـمليون دره 220 دارـبمق ارتفعتالتي  ’)معادن( غير حديدية
 مليون درهم. 26بمقدار  انخفضتالتي  ’مصنوعات معدنية غ.م.م‘

 (%2.1م )ـمليون دره 59 بمقدار زادتحيث  ،مساهمةي أكبر ـثان ’مواد كيماويـة ومنتجات متصـلة بها‘ة ـمجموع وحققت
والتي  ’لدائن في أشكالها األوليّة‘المجموعة الفرعية يرجع ذلك للزيادة التي حققتها و. 1023من عام الربع الرابع بة ـمقارن
  .(%3.6) مليون درهم 47 بلغت

( %52.2درهم ) مليون 231بمقدار  حيث زادتـة الثالثـة ـي المرتبـفـ ’لـدات النقــات ومعـالماكين‘ة ــمجموع ـاءتـوج
  خالل هذه الفترة.

من عام الربع الرابع من اجمالي الصادرات غير النفطية خالل  %90.8لثالث مجتمعة بنسبة وقد ساهمت المجموعات ا
 .1023من عام الربع الرابع خالل  %92.9مقارنة مع  1022

 (SITC4): الصادرات غير النفطية حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية 6جدول 

                                                                                                                   درهم بالمليونالقيمة            

 التغير )%(  4102الربع الرابع   4103الربع الرابع  الوصف

 5.2 2,389 2,272 المادة حسب أساسا مصنفة مصنوعة سلع

 4.2 1,484 1,424 بها متصلة ومنتجات كيماوية مواد

 54.4 373 242 النقل ومعدات ناتالماكي

 331.3 221 51 متنوعة مصنوعات

 32.2 77 58 حية وحيوانات أغذية

 21.1 49 41 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

 62.7 38 24 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

 9.9 28 25 والتبغ المشروبات

 6.7 15 14 باقي السلع

 12.6 4,675 4,150 المجموع

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
 أولية وقابلة للتغيير 1022يانات تعد ب
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 (BEC) حسب الفئات االقتصادية الواسعةغير النفطية الصادرات 

( من إجمالي قيمة %81.5)بنسبة  أكبر مساهمة ’مذكورة في مكان آخرالغير  اللوازم الصناعية‘مجموعة حققت 
( مقارنة %9.7مليون درهم ) 322 زيادة مقدارهامحققة بذلك . 1022عام من  الرابعالربع الل خغير النفطية الصادرات 

 .1023من عام الربع الرابع ب
  
 

-مليون درهم ) 1دار ـبمق اضـة، بانخفـمساهمر ـي أكبـثان ’ل(ـدات النقـدا معـة )عـع إنتاجيـسل‘ة ــمجموع تـحققكما 
مليون  215 زيادة بمقدار ’غ.م.م استهالكية سلع‘حققت المجموعة الثالثة و. 1023 من عامالربع الرابع ب( مقارنة 0.5%

 ( خالل نفس الفترة.%212.0درهم )
 

 1022من عام الربع الرابع الصادرات غير النفطية خالل  إجماليمن  %95.0مجموعات مجتمعة أعلى ثالثة لت وشكّ 
 .1023من عام الربع الرابع ب (%95.9)بـ  مقارنة

 
 (BEC) الصادرات غير النفطية حسب الفئات االقتصادية الواسعة: 7ل جدو

 

 درهم  بالمليونالقيمة 
 

 التغير )%( 4102الربع الرابع   4103الربع الرابع  الوصف

 9.7 3,857 3,515 غ.م.م صناعية لوازم

 -0.5 360 362 (النقل معدات عدا) إنتاجية سلع

 124.0 225 101 غ.م.م استهالكية سلع

 20.3 145 121 والمشروبات األغذية

 91.3 78 41 وإضافاتها وأجزاؤها النقل معدات

 -12.8 10 11 باقي السلع

 12.6 4,675 4,150 المجموع

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
 أولية وقابلة للتغيير 1022يانات تعد ب

 

 

 السلع أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويبالصادرات غير النفطية حسب 

 572 بمقدار ’ألومنيوم ومصنوعاته‘في قيمة كّل من سلع  لزيادةلى اإ النفطيةالصادرات غير قيمة في  ترجع غالبية الزيادة

أجهزة ‘درهم، وسلع مليون  252 بمقدار ’مقلدة حلي ومصنوعاتها، ثمينة معادن كريمة، أحجار لؤلؤ،‘، وسلع ممليون دره

 .مليون درهم 223بمقدار  ’نحاس ومصنوعاته‘سلع وقابله انخفاض في  مليون درهم، 219بمقدار  ’وأدوات آلية وأجزاؤها

 

 

 

 



12 12 
 

 أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع: الصادرات غير النفطية حسب 8جدول 

 القيمة بالمليون درهم

 التغير )%( 4102الربع الرابع   4103الربع الرابع  الوصف لفصلا

 4.3 1,422 1,363 هالدائن ومصنوعات  39

 249.9 803 230 الومنيوم ومصنوعاته  76

 -12.3 597 680 حديد; صلب )فوالذ( 72

 -48.3 475 919 نحاس ومصنوعاته 74

 24.5 305 245 صناعات من الحديد او الصلب )الفوالذ( 73

 110.7 246 117 أجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها  84

72 
 ومصنوعاتها، ينةثم معادن كريمة، أحجار لؤلؤ،
 7,432.6 156 2 مقلدة حلي

 1,282.4 67 5 وعائمات وقوارب سفن 89

 -8.3 64 69 ورق، ورق مقوى، مصنوعات من السليلوز 28

15 
شحوم وزيوت حيوانية ونباتية ومنتجاتها، دهون، 

 21.1 49 41 شموع

 2.0 490 480 باقي السلع 

 12.6 4,675 4,150 المجموع 
 إدارة الجمارك -المالية  : دائرةالمصدر
 أولية وقابلة للتغيير 1022ت عام تعد بيانا

 
 القاراتالصادرات غير النفطية حسب 

 
 

عام من الربع الرابع بوظبي خالل نفطية إلمارة أالصادرات غير ال قيمة إجمالي( من %78.7بنسبة )بالصدارة آسيا  حلت

الصادرات غير النفطية  إجماليمن ( على التوالي %8.0) ( و%22.1)بنسبة مساهمة بلغت  أفريقياو أوروبا تلتها، 1022

 .1022من عام الربع الرابع خالل 

 القارات: الصادرات غير النفطية حسب 4 شكل

 

 إدارة الجمارك-ر: دائرة المالية المصد
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 الصادرات غير النفطية حسب الدول

وقد  .1022من عام الربع الرابع خالل  غير النفطيةالصادرات  إجماليمن  %71.7بنسبة  األولىساهمت الدول العشر 

بانخفاض درهم  ارملي 2.2 فبلغت حصتهاالصادرات من حيث قيمة المركز األول  في المملكة العربية السعودية حلت

وقد كانت هناك زيادات ملحوظة في قيمة . 1023من عام الربع الرابع ب( مقارنة %15.7-مليون درهم ) 372 مقداره

بمقدار  واليابانمليون درهم،  271 بمقدار الهند، مليون درهم 107 دارـبمقادة ـزي هولنداكّل من لة، ـت غير النفطيالصادرا

 خالل هذه الفترة.مليون درهم  251
 

 حسب الدول الصادرات غير النفطية :9جدول 

 القيمة بالمليون درهم     

4103الربع الرابع   الـــــدول 4102الربع الرابع     تغير )%(ال 

 -25.7 1,083 1,457 المملكة العربية السعودية

 12.1 545 486 الصين

 76.5 397 225 الهند

 19.0 289 243 قطر

 485.5 250 43 هولندا

 0.4 194 193 سنغافورة

 70.0 186 110 مصر

 -32.5 168 249 عمان

 .. 152 - اليابان

 0.1 133 133 الكويت

 26.2 1,278 1,013 باقي الدول

 12.6 4,675 4,150 المجموع

 إدارة الجمارك-ر: دائرة المالية المصد
 أولية وقابلة للتغيير 1022عام تعد بيانات 
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 (SITC4الدولية )التصنيف الموحد للتجارة  تصديره حسبالمعاد 

لربع الرابع من عام أكبر مساهمة من حيث القيمة في إجمالي المعاد تصديره خالل ا’ مصنوعات متنوعة‘حققت مجموعة 

( مقارنة مع الربع الرابع %226.9درهـم )ار مليـ 1.7 بلغالقيمـة في  بارتفاعمن اإلجمالـي،  %27.8حيـث شكـلت  1022

قيمتها  ارتفعتالتي  ’غ.م.م متنوعة، مصنعة دواتأ‘للمجموعة الفرعية بشكل رئيسي  االرتفاع. ويعود هذا 1023من عام 

 .درهم ارملي 1.6بمقدار 

 
، ويعزو ذلك خالل هذه الفترة (%3.1) درهم ونملي 83 مقدارهازيادة ’ الماكينات ومعدات النقل‘ الثانيةمجموعة حققت ال

مليون درهم، والمجموعة  311التي ارتفعت بقدار  ’معدات نقل أخرى‘ لمجموعة الفرعيةا االرتفاع في قيمة كّل من

مليون درهم، وقابله انخفاض جزئي في  260بمقدار  ’ غ. م. م. ماكينات وأجزاء عامة، صناعية ومعدات ماكينات‘الفرعية 

مليون درهم، والمجموعة  271والتي انخفضت بمقدار  ’الطاقة توليد ومعدات ماكينات‘قيمة كّل من المجموعة الفرعية 

 .مليون درهم 260بمقدار ’ ماكينات مكتبية وماكينات اوتوماتيكية لتجهيز البيانات‘الفرعية 

 

مليون درهم  159بلغ  بارتفاع الثالثةفي المرتبة  ’سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب المادة‘المجموعة وجاءت 

قيمتها  ارتفعتالتي  ’غ.م.م المطاط من مصنوعات‘لمجموعة الفرعية في قيمة كّل من ا االرتفاعويعود هذا ، (290.9%)

 مليون درهم. 60بمقدار  ’حديدية غير( نمعاد) فلزات‘، والمجموعة الفرعية مليون درهم 215بمقدار 

 

في  %91.5مقارنة بــ  1022من عام الربع الرابع من إجمالي المعاد تصديره خالل  %91.3وشكلت أعلى ثالث مجموعات 

  . 1023من عام الربع الرابع 

 

 (SITC4): المعاد تصديره حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية 01جدول 

                                                                                                                          درهم نبالمليوالقيمة      

 التغير )%(  4102الربع الرابع   4103الربع الرابع    الوصف

 446.9 3,310 605 مصنوعات متنوعة

 3.2 2,688 2,605 الماكينات ومعدات النقل

 190.9 394 136 سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب المادة

 265.8 273 75 غ.م.مسلع ومعامالت 

 41.0 190 177 مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها

 268.0 74 20 باقي السلع

 91.6 6,929 3,617 المجموع

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
 أولية وقابلة للتغيير 1022تعد بيانات 
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 (BEC) تصديره حسب الفئات االقتصادية الواسعةالمعاد 
 

 

، 1022من عام الربع الرابع المعاد تصديره في  قيمةولى من حيث المرتبة األفي  ’غ.م.مسلع استهالكية ‘مجموعة  حلت

  .1023من عام الربع الرابع مقارنة مع  درهم ارملي 1.6 بمقدار حيث زادت قيمتها اإلجماليمن  %50.7 حيث شكلت

من إجمالي المعاد تصديره  %10.3المرتبة الثانية حيث شكلت  في ’سلع إنتاجية )عدا معدات النقل(‘ ت مجموعةحلو

 . 1023من عام الربع الرابع ( مقارنة مع %1.6-مليون درهم ) 37 قدره بانخفاض

( مقارنة %12.3ون درهم )ملي 156 قيمتها بزيادةالمركز الثالث  في ’معدات النقل وأجزاؤها وإضافاتها‘اءت مجموعة ـوج

 .1023من عام الربع الرابع مع 

مقارنة  1022من عام الربع الرابع  خاللالمعاد تصديره  إجماليمن ( %89.9) ــمجموعات ب ثالثأعلى ساهمت وقد 

 .1023من عام الربع الرابع  خالل( %93.2) بـنسبة

 
 (BECالفئات االقتصادية الواسعة ) تصديره حسب: المعاد 00جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 التغير )%( 4102الربع الرابع   4103الربع الرابع  الوصف

 298.1 3,516 883 سلع استهالكية غ.م.م

 -2.6 1,404 1,441 سلع إنتاجية )عدا معدات النقل(

 24.3 1,309 1,053 معدات النقل وأجزاؤها وإضافاتها

 203.6 688 227 لوازم صناعية غ.م.م

 -15.0 11 13 عباقي السل

 91.6 6,929 3,617 المجموع

 أبوظبي  –المصدر: مركز اإلحصاء 
 أولية وقابلة للتغيير 1022يانات تعد ب

 

 أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلعالمعاد تصديره حسب 

 حجارلؤلؤ، أ‘يمة السلع بشكل رئيسي في ق االرتفاعفي المائة إلى  92.6في قيمة المعاد تصديره بنسبة  االرتفاع يعود

، وقابلة انخفاض جزئي في درهم ارملي 1.8حيث بلغت قيمة الزيادة  ،’حلي مقلدةومصنوعاتها،  مينةثمعادن كريمة، 

 (.%21.5-مليون درهم ) 257بمقدار  ’أجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها‘قيمة السلع 
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 سق لتصنيف وتبويب السلعأهم فصول النظام المن: المعاد تصديره حسب 04جدول 

 القيمة بالمليون درهم

 التغير )%( 4102الربع الرابع   4103الربع الرابع  الوصف لفصلا

ومصنوعاتها،  مينةثمعادن كريمة،  حجارلؤلؤ، أ 72
 6,402.7 2,875 44 حلي مقلدة

 -12.5 1,095 1,252 دوات آلية وأجزاؤهاأأجهزة و 84

 1.7 596 585 زاؤها ولوازمهاعربات، جرارات، دراجات، أج 87

أجهزة كهربائية، تسجيل واذاعة الصوت، وأجزاء  85
 -18.1 393 480 ’هذه األجهزة

 33.0 379 285 ألبسة وتوابعها من الكروشيه او غيره  61

 64.0 1,591 970 باقي السلع 

 
 91.6 6,929 3,617 المجموع

 الجمارك إدارة-المصدر: دائرة المالية 
 أولية وقابلة للتغيير 1022ت عام تعد بيانا

 
  أهم القاراتالمعاد تصديره حسب 

 

، ممثلة بذلك نسبة 1022من عام الربع الرابع ولى من حيث قيمة المعاد تصديره خالل سيا في المرتبة األآجاءت قارة 

 .نفسها خالل الفترة اإلجماليمن  %8.9بمساهمة بلغت أوروبا قارة تلتها  ،المعاد تصديره إجمالي من 82.0%

 
 أهم القاراتالمعاد تصديره حسب : 3 شكل

 
 
 

 إدارة الجمارك-ر: دائرة المالية المصد
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 المعاد تصديره حسب الدول
 

 حلت. وقد 1022من عام الربع الرابع خالل المعاد تصديره  إجماليمن  %85.2بنسبة  األولىساهمت الدول العشر 

 تركيامن  ( تلتها كلّ من اجمالي المعاد تصديره %16.2بنسبة ) إعادة التصديراألول في  المركزالمملكة العربية السعودية 

 (.%8.0) وقطر(، %9.8) مملكة البحرين، (22.3%)

 
 حسب الدول المعاد تصديره :03جدول 

 القيمة بالمليون درهم     

4103الربع الرابع   الـــــدول 4102الربع الرابع     التغير )%( 

 176.5 1,806 653 عربية السعوديةالمملكة ال

 14,531.9 994 7 تركيا

 10.9 680 613 مملكة البحرين

 -7.5 554 599 قطر

 -3.5 511 530 الكويت

 713.2 410 50 مصر

 280.8 250 66 سويسرا

 11,239.1 249 2 هونج كونج

 141.0 236 98 سنغافورة

 120.7 206 93 عمان

 14.1 1,033 905 باقي الدول

 91.6 6,929 3,617 لمجموعا

 إدارة الجمارك-ر: دائرة المالية المصد
 أولية وقابلة للتغيير 1022ت عام تعد بيانا
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 الجداول اإلحصائية
عبر موانئ إمارة ( SITC4الواردات السلعية حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية ) :14جدول 

 4102من عام الربع الرابع خالل أبوظبي 
 القيمة بالمليون درهم

من الربع الرابع  واألقساماألبواب وصف  
 4103عام 

من الربع الرابع 
 *النمو % *التغير 4102عام 

الباب 
 26.8 554 2,623 2,069 أغذية وحيوانات حية 1

حيوانات حية غير الحيوانات الداخلة في  00
 19.7 20.4 124.0 103.6 03القسم 

 6.0 8.1 144.7 136.6 ملحوم ومحّضرات لحو 01

 6.5 28.2 461.2 433.0 منتجات ألبان وبيض طيور 02

03 
أسماك )غير الثدييات البحرية(، 

وقشريات، ورخويات، وال فقاريات مائية، 
 ومحّضرات منها

14.9 21.1 6.2 41.4 

 24.1 72.9 375.3 302.4 حبوب ومحّضرات حبوب 04

 12.8 37.1 326.3 289.3 خضروات وفواكه 05

 -5.4 -1.1 19.8 20.9 سكر، ومحّضرات سكرية، وعسل نحل 06

 .. - 38.6 38.6 بن وشاي وكاكاو وتوابل ومصنوعاتها 07

أعالف للحيوانات )ال تتضمن الحبوب غير  08
 62.6 397.6 1,033.0 635.4 المطحونة(

 -15.8 -14.9 79.3 94.2 منتجات ومحّضرات متنوعة صالحة لألكل 09

   
لباب ا    

 40.3 17 59 42 المشروبات والتبغ 0

 36.6 14.9 55.5 40.6 المشروبات  11

 128.2 2.2 3.8 1.7 التبغ ومصنوعات التبغ 12

   
الباب     

4 
مواد خام غير صالحة لألكل، 

 -6.1 -107 1,656 1,762 باستثناء الوقود

لود فراء، جصالل )جلود خام(، وجلود و 21
 -77.2 -1.0 0.3 1.2 خام

 91.1 0.2 0.5 0.3 البذور الزيتية والثمار الزيتية  22

المطاط الخام )بما في ذلك المطاط  23
 23.7 2.3 12.2 9.8 التركيبي والمستخلص(

 58.0 8.6 23.4 14.8 الفلين والخشب 24

 -4.5 -3.5 73.5 76.9 عجائن وفضالت الورق 25

26 

ألياف نسيجية )ما عدا كرات الصوف 
توبس( وغيره من الصوف الممشط )ال

الممشط( وفضالتها )غير مصنوعة على 
 شكل غزل أو نسيج(

4.6 1.6 2.9- 64.4- 
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من الربع الرابع  واألقساماألبواب وصف  
 4103عام 

من الربع الرابع 
 *النمو % *التغير 4102عام 

27 
أسمدة خام، غير تلك الواردة في 

، ومعادن )خام باستثناء 56القسم 
 الفحم والنفط واألحجار الكريمة(

364.1 218.2 146.0- 40.1- 

 2.8 35.7 1,315.6 1,279.9 أركزة فلزية ونفايات فلزات 28

 -4.2 -0.5 10.3 10.8 غ.م.ممواد حيوانية ونباتية خام،  29

   
الباب     

3 
وقود معدني، ومزلقات معدنية، وما 

 10.5 34 356 322 يتصل بذلك من مواد

 -8.0 -0.9 10.2 11.0 فحم، وكوك، وقوالب سقاط الفحم 32

 10.0 30.8 339.3 308.5 نفط ومنتجات نفطية ومواد متصلة بهما 33

 149.5 3.8 6.4 2.6 غاز طبيعي ومصنوع 34

   
الباب     

2 
زيوت ودهون وشموع حيوانية 

 7 6 87 81 ونباتية

 .. - - - زيوت ودهون حيوانية 41

دهون وزيوت نباتية ثابتة، خام، أو مكررة،  42
 5.0 4.1 84.4 80.4 أو مجزأة

43 

مجهزة  دهون وزيوت حيوانية أو نباتية،
 ن أصل حيواني أو نباتيوشموع م

وأخالط أو محّضرات غير صالحة لألكل 
من الدهون أو الزيوت الحيوانية أو 

 غ.م.م النباتية،

0.5 2.1 1.6 298.4 

   
    

الباب 
5 

مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها، 
 5.5 139 2,672 2,534 غ.م.م

 22.1 29.7 164.1 134.4 مواد كيماوية عضوية 51

 64.8 180.0 458.1 278.0 عضوية وية غيرمواد كيما 52

 -15.7 -19.5 104.2 123.7 مواد الصباغة والدباغة والتلوين 53

 -16.0 -78.9 414.1 493.0 منتجات طبية وصيدلية 54

زيوت عطرية وراتنجانات ومواد عطور،  55
 1.2 3.0 251.4 248.4 وتلميع وتنظيف محضرات تزيين )تواليت(

هو مذكور في أسمدة )عدا ما  56
 28.9 7.3 32.5 25.2 (171المجموعة 

 0.4 3.2 856.6 853.5 لدائن في أشكالها األوليّة 57

 -22.2 -29.8 104.1 133.9 لدائن في أشكالها غير أوليّة 58

 18.0 43.8 287.4 243.5 غ.م.ممواد ومنتجات كيماوية،  59
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من الربع الرابع  واألقساماألبواب وصف  
 4103عام 

من الربع الرابع 
 *النمو % *التغير 4102عام 

الباب 
6 

سلع مصنوعة مصنفة أساساً 
 3.5 203 5,994 5,791 حسب المادة

، وجلود غ.م.مجلود ومصنوعات جلدية،  61
 162.2 2.7 4.4 1.7 فراء مجهزة

 -14.0 -30.7 188.8 219.5 غ.م.ممصنوعات من المطاط،  62

مصنوعات من فلين ومصنوعات خشبية  63
 -26.9 -20.9 56.7 77.6 )فيما عدا األثاث(

64 
ورق، وورق مقوى )كرتون(، وأصناف 

ة من عجينة الورق أو من الورق مصنوع
 أو من الورق المقوى

197.2 217.6 20.4 10.3 

غزل نسجي، ونسج، وأصناف جاهزة  65
 22.7 34.1 184.1 150.0 ، ومنتجات متصلة بهاغ.م.م

 13.7 51.0 422.2 371.2 غ.م.ممصنوعات معدنية الفلزية،  66

 -12.7 -259.5 1,790.2 2,049.7 الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 -16.4 -325.0 1,662.1 1,987.2 فلزات )معادن( غير حديدية 68

 99.3 731.4 1,467.9 736.5 غ.م.ممصنوعات معدنية،  69

   
الباب     

 4.5 555 13,005 12,450 الماكينات ومعدات النقل 7

 4.8 66.7 1,457.9 1,391.2 ماكينات ومعدات توليد الطاقة  71

 -46.0 -521.7 611.2 1,132.9 ناعات معينة ماكينات مخصصة لص 72

 5.7 5.1 94.1 89.1 ماكينات شغل الفلزات )المعادن( 73

 غ.م.مماكينات ومعدات صناعية عامة،  74
 29.8 505.7 2,202.9 1,697.1 غ.م.موأجزاء ماكينات 

ماكينات مكتبية وماكينات أوتوماتيكية  75
 16.0 29.4 213.2 183.9 لتجهيز البيانات

أجهزة ومعدات لالتصاالت السلكية  76
 106.7 237.9 460.9 223.0 والالسلكية وتسجيل الصوت واإلذاعة

77 

 غ.م.مماكينات وأجهزة وأدوات كهربائية 
وأجزاؤها الكهربائية )بما في ذلك أجزاء 

للمعدات  غ.م.م’ غير كهربائية مقابلة
 الكهربائية من الطراز المنزلي(

1,261.1 1,424.3 163.2 12.9 

مركبات برية )بما في ذلك المركبات ذات  78
 -0.3 -15.0 4,554.6 4,569.6 الوسائد الهوائية(

 4.4 83.8 1,985.8 1,902.0 معدات نقل أخرى 79
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من الربع الرابع  واألقساماألبواب وصف  
 4103عام 

من الربع الرابع 
 *النمو % *التغير 4102عام 

الباب 
 14.2 168 1,354 1,186 مصنوعات متنوعة 8

81 
مبان سابقة التجهيز، وتجهيزات 

وتركيبات لألغراض الصحية والسمكرة 
 غ.م.موالتدفئة واإلضاءة، 

69.0 72.4 3.4 4.9 

82 
األثاث وأجزاؤه، األسرّة والحشايا 

)المراتب( وحوامل الحشايا والوسائد وما 
 يماثلها من المفروشات المحشوة

114.9 116.3 1.4 1.2 

لوازم السفر والحقائب اليدوية واألوعية  83
 96.7 13.5 27.5 14.0 المماثلة

 31.0 29.0 122.7 93.7 ألبسة وتوابعها 84

 8.3 2.3 29.7 27.4 أحذية 85

أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات  87
 -6.2 -31.9 486.0 517.8 غ.م.موأجهزة تحكم، 

أجهزة ومعدات للتصوير الفوتوغرافي  88
 65.2 62.4 158.1 95.7 غ.م.مولوازمها وأصناف بصرية، 

 34.9 88.2 341.3 253.1 غ.م.م أدوات مصنعة متنوعة 89

   
    

الباب 
9 

في التصنيف  غ.م.مسلع ومعامالت 
 -46.7 -12 14 26 الموحد للتجارة الدولية

معامالت وسلع خاصة غير مصنفة  93
 -16.0 -2.6 13.4 16.0 حسب النوع

نقود )غير النقود الذهبية( ليست عملة  96
 .. -9.0 - 9.0 قانونية

ذهب، غير نقدي )باستثناء ركاز  97
 -55.1 -0.6 0.5 1.1 مركزات الذهب(و

       

 5.9 1,558 27,820 26,262 المجموع 

 أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 

 مالحظه:
 غير موجودة أو قريبة من الصفرالقيمة  أن تعني ’- ’.2
 في الجداول على األرقام المقربة تستند التغييرات )سواء في المستويات أو النسب المئوية( *. 1
 أولية وقابلة للتغيير 1022يانات تعد ب .3
 ال تنطبق ’..’ .2
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عبر موانئ  (SITC4)غير النفطية حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية  السلعية الصادرات :15جدول 
 4102عام من  الربع الرابعخالل إمارة أبوظبي 

 القيمة بالمليون درهم

من الربع الرابع  واألقساماألبواب وصف   
 4103 عام

من الربع الرابع 
 *النمو % *التغير 4102عام 

 32.2 19 77 58 أغذية وحيوانات حية 1الباب 

حيوانات حية غير الحيوانات الداخلة  00
 24.1 4.9 25.2 20.3 03في القسم 

 -47.3 -0.6 0.6 1.2 لحوم ومحّضرات لحوم 01

 65.1 5.5 14.0 8.5 منتجات ألبان وبيض طيور 02

03 
)غير الثدييات البحرية(، أسماك 

وقشريات، ورخويات، وال فقاريات 
 مائية، ومحّضرات منها

0.6 0.3 0.3- 42.4- 

 82.1 1.4 3.0 1.7 حبوب ومحّضرات حبوب 04

 15.6 1.4 10.5 9.1 خضروات وفواكه 05

سكر، ومحّضرات سكرية، وعسل  06
 130.4 0.4 0.6 0.3 نحل

 -28.1 -0.7 1.8 2.6 هابن وشاي وكاكاو وتوابل ومصنوعات 07

أعالف للحيوانات )ال تتضمن الحبوب  08
 225.2 5.7 8.2 2.5 غير المطحونة(

منتجات ومحّضرات متنوعة صالحة  09
 9.0 1.0 12.3 11.3 لألكل

        
 10.0 3 28 25 المشروبات والتبغ 0الباب 

 10.0 2.5 27.7 25.2 المشروبات  11

 .. - - - التبغ ومصنوعات التبغ 12

        
مواد خام غير صالحة لألكل،  4الباب 

 62.5 15 38 24 باستثناء الوقود

المطاط الخام )بما في ذلك المطاط  23
 7.7 0.1 0.8 0.7 التركيبي والمستخلص(

 -32.6 -0.1 0.2 0.3 الفلين والخشب 24

 37.1 0.1 0.4 0.3 عجائن وفضالت الورق 25

26 

كرات الصوف ألياف نسيجية )ما عدا 
الممشط )التوبس( وغيره من 

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

8.1 10.6 2.6 32.1 

27 
أسمدة خام، غير تلك الواردة في 

، ومعادن )خام باستثناء 56القسم 
 الفحم والنفط واألحجار الكريمة(

6.7 19.7 13.0 193.6 
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من الربع الرابع  واألقساماألبواب وصف   
 4103 عام

من الربع الرابع 
 *النمو % *التغير 4102عام 

 -9.3 -0.7 6.6 7.2 أركزة فلزية ونفايات فلزات 28

 -67.5 -0.2 0.1 0.2 غ.م.ممواد حيوانية ونباتية خام،  29

    
    

وقود معدني، ومزلقات معدنية،  3الباب 
 -15.6 -2 9 11 وما يتصل بذلك من مواد

نفط ومنتجات نفطية ومواد متصلة  33
 -15.6 -1.7 9.3 11.0 بهما

    
 زيوت ودهون وشموع حيوانية 2الباب     

 21.1 9 49 41 ونباتية

دهون وزيوت نباتية ثابتة، خام، أو  42
 -19.8 -0.3 1.4 1.7 مكررة، أو مجزأة

43 

 دهون وزيوت حيوانية أو نباتية،
مجهزة وشموع من أصل حيواني أو 

وأخالط أو محّضرات غير  نباتي
صالحة لألكل من الدهون أو الزيوت 

 غ.م.م الحيوانية أو النباتية

39.0 47.9 8.9 22.9 

    
مواد كيماوية ومنتجات متصلة  5الباب     

 4.2 59 1,484 1,424  غ.م.مبها، 

 -33.2 -3.5 7.0 10.5 مواد كيماوية عضوية 51

 393.8 8.2 10.3 2.1 عضوية مواد كيماوية غير 52

 39.5 0.9 3.2 2.3 مواد الصباغة والدباغة والتلوين 53

 21.7 0.9 4.8 4.0 منتجات طبية وصيدلية 54

55 
زيوت عطرية وراتنجانات ومواد عطور، 

وتلميع  محضرات تزيين )تواليت(
 وتنظيف

23.3 23.7 0.4 1.8 

أسمدة )عدا ما هو مذكور في  56
 51.9 7.2 21.1 13.9 (171المجموعة 

 3.6 46.6 1,357.3 1,310.7 لدائن في أشكالها األوليّة 57

 33.0 9.9 39.9 30.0 لدائن في أشكالها غير أوليّة 58

 -40.8 -11.2 16.3 27.5 غ.م.ممواد ومنتجات كيماوية،  59

    
    

سلع مصنوعة مصنفة أساساً  6الباب 
 5.2 118 2,389 2,272 حسب المادة

، غ.م.مجلود ومصنوعات جلدية،  61
 .. 0.1 0.1 - وجلود فراء مجهزة

 -80.6 -1.4 0.3 1.7 غ.م.ممصنوعات من المطاط،  62

مصنوعات من فلين ومصنوعات  63
 -40.2 -0.3 0.5 0.8 خشبية )فيما عدا األثاث(
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من الربع الرابع  واألقساماألبواب وصف   
 4103 عام

من الربع الرابع 
 *النمو % *التغير 4102عام 

64 
ورق، وورق مقوى )كرتون(، وأصناف 

مصنوعة من عجينة الورق أو من 
 الورق أو من الورق المقوى

66.1 62.2 3.8- 5.8- 

غزل نسجي، ونسج، وأصناف  65
 15.1 4.3 33.1 28.7 ، ومنتجات متصلة بهاغ.م.مجاهزة 

 -2.3 -2.3 94.3 96.6 غ.م.ممصنوعات معدنية الفلزية،  66

 -0.5 -3.4 712.9 716.3 الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 12.4 140.1 1,268.5 1,128.4 فلزات )معادن( غير حديدية 68

 -6.7 -15.7 217.5 233.2 غ.م.ممصنوعات معدنية  69

    
    

 54.4 132 373 242 الماكينات ومعدات النقل 7الباب 

 -93.6 -22.7 1.6 24.2 ماكينات ومعدات توليد الطاقة  71

 221.5 45.4 65.8 20.5 ماكينات مخصصة لصناعات معينة  72

 -79.6 -0.3 0.1 0.3 ماكينات شغل الفلزات )المعادن( 73

ماكينات ومعدات صناعية عامة،  74
 145.1 106.0 179.0 73.1 غ.م.موأجزاء ماكينات  غ.م.م

كينات مكتبية وماكينات ما 75
 .. 0.2 0.2 - أوتوماتيكية لتجهيز البيانات

76 
أجهزة ومعدات لالتصاالت السلكية 

والالسلكية وتسجيل الصوت 
 واإلذاعة

0.4 0.1 0.4 89.4 

77 

ماكينات وأجهزة وأدوات كهربائية 
وأجزاؤها الكهربائية )بما في  غ.م.م

’ ذلك أجزاء غير كهربائية مقابلة
معدات الكهربائية من الطراز لل غ.م.م

 المنزلي(

82.3 36.1 46.2- 56.1- 

مركبات برية )بما في ذلك المركبات  78
 -16.2 -2.9 14.9 17.7 ذات الوسائد الهوائية(

 225.4 52.4 75.7 23.3 معدات نقل أخرى 79

    
    

 331.3 170 221 51 مصنوعات متنوعة 8الباب 

81 
يزات مبان سابقة التجهيز، وتجه
وتركيبات لألغراض الصحية 

 غ.م.موالسمكرة والتدفئة واإلضاءة، 
2.2 3.6 1.4 62.3 



25 25 
 

من الربع الرابع  واألقساماألبواب وصف   
 4103 عام

من الربع الرابع 
 *النمو % *التغير 4102عام 

82 

األثاث وأجزاؤه، األسرّة والحشايا 
)المراتب( وحوامل الحشايا 

والوسائد وما يماثلها من 
 المفروشات المحشوة

6.3 17.7 11.4 179.8 

لوازم السفر والحقائب اليدوية  83
 .. -0.1 - 0.1 واألوعية المماثلة

 -20.6 -0.9 3.5 4.4 ألبسة وتوابعها 84

 192.7 0.2 0.3 0.1 أحذية 85

أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات  87
 114.1 1.2 2.2 1.0 غ.م.موأجهزة تحكم، 

أجهزة ومعدات للتصوير الفوتوغرافي  88
 .. 0.1 0.1 - غ.م.مولوازمها وأصناف بصرية، 

 422.5 156.9 194.0 37.1 غ.م.مأدوات مصنعة متنوعة،  89

        

في  غ.م.مسلع ومعامالت  9الباب 
 107.3 3 5 3 التصنيف الموحد للتجارة الدولية

معامالت وسلع خاصة غير مصنفة  93
 142.4 1.2 2.0 0.8 حسب النوع

نقود )غير النقود الذهبية( ليست  96
 .. -1.7 - 1.7 عملة قانونية

        

 12.6 524 4,675 4,150 المجموع  

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 
 مالحظه

 مة غير موجودة أو قريبة من الصفرتعني أن القي ’- ’.2
 ةتستند التغييرات )سواء في المستويات أو النسب المئوية( في الجداول على األرقام المقرب *. 1
 أولية وقابلة للتغيير 1022يانات تعد ب .3
 ال تنطبق ’..’ .2
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عبر موانئ إمارة  (SITC4)حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية السلعي  المعاد تصديره: 16 جدول
 4102عام من  الربع الرابعخالل أبوظبي 

 القيمة بالمليون درهم

من الربع الرابع  واألقساماألبواب وصف   
 4103عام 

من الربع الرابع 
 *النمو % *التغير 4102عام 

الباب 
 -21.0 -3 10 12 وانات حيةأغذية وحي 1

حيوانات حية غير الحيوانات الداخلة في  00
 -62.6 -3.6 2.1 5.7 03القسم 

 232.2 0.8 1.1 0.3 لحوم ومحّضرات لحوم 01

 -80.2 -1.1 0.3 1.4 منتجات ألبان وبيض طيور 02

03 
أسماك )غير الثدييات البحرية(، 

وقشريات، ورخويات، وال فقاريات مائية، 
 رات منهاومحضّ 

0.2 0.1 0.1- 58.2- 

 -6.9 -0.1 0.8 0.8 حبوب ومحّضرات حبوب 04

 -3.8 -0.1 1.6 1.6 خضروات وفواكه 05

 211.2 0.2 0.3 0.1 سكر، ومحّضرات سكرية، وعسل نحل 06

 153.3 0.2 0.4 0.2 بن وشاي وكاكاو وتوابل ومصنوعاتها 07

أعالف للحيوانات )ال تتضمن الحبوب  08
 100.4 1.0 2.0 1.0 مطحونة(غير ال

منتجات ومحّضرات متنوعة صالحة  09
 24.4 0.2 0.9 0.8 لألكل

الباب         
 24.4 1 2 1 المشروبات والتبغ 0

 26.4 0.4 1.7 1.3 المشروبات  11

 .. - - - التبغ ومصنوعات التبغ 12

الباب         
4 

مواد خام غير صالحة لألكل، 
 882.1 55 62 6 باستثناء الوقود

 .. - - - البذور الزيتية والثمار الزيتية  22

المطاط الخام )بما في ذلك المطاط  23
 .. - 0.5 0.5 التركيبي والمستخلص(

 10.4 0.1 0.3 1.0 الفلين والخشب 24

 -47.0 -0.1 0.1 0.2 عجائن وفضالت الورق 25

26 

ألياف نسيجية )ما عدا كرات الصوف 
غيره من الصوف الممشط )التوبس( و

الممشط( وفضالتها )غير مصنوعة على 
 شكل غزل أو نسيج(

1.3 - 1.2- .. 
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من الربع الرابع  واألقساماألبواب وصف   
 4103عام 

من الربع الرابع 
 *النمو % *التغير 4102عام 

27 
أسمدة خام، غير تلك الواردة في 

، ومعادن )خام باستثناء 56القسم 
 الفحم والنفط واألحجار الكريمة(

2.7 1.7 1.0- 37.8- 

 9,932.7 58.2 58.8 0.6 أركزة فلزية ونفايات فلزات 28

 .. 0.1 0.1 - غ.م.موانية ونباتية خام، مواد حي 29

    
    

الباب 
3 

وقود معدني، ومزلقات معدنية، 
 .. 1 1 - وما يتصل بذلك من مواد

 .. - - - فحم، وكوك، وقوالب سقاط الفحم 32

 297.9 0.7 0.9 0.2 نفط ومنتجات نفطية ومواد متصلة بهما 33

        
الباب 

2 
 زيوت ودهون وشموع حيوانية

 .. - - - ونباتية

دهون وزيوت نباتية ثابتة، خام، أو  42
 .. - - - مكررة، أو مجزأة

43 

مجهزة  دهون وزيوت حيوانية أو نباتية،
 وشموع من أصل حيواني أو نباتي

وأخالط أو محّضرات غير صالحة لألكل 
من الدهون أو الزيوت الحيوانية أو 

 غ.م.م النباتية،

- - - .. 

        
 الباب

5 
مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها، 

 7.3 13 190 177 غ.م.م

 5.1 0.1 1.7 1.6 مواد كيماوية عضوية 51

 120.4 1.1 2.0 0.9 عضوية مواد كيماوية غير 52

 -22.5 -0.3 1.0 1.3 مواد الصباغة والدباغة والتلوين 53

 -98.1 -2.1 - 2.1 منتجات طبية وصيدلية 54

55 
انات ومواد عطور، زيوت عطرية وراتنج

وتلميع  محضرات تزيين )تواليت(
 وتنظيف

161.2 166.1 4.9 3.1 

أسمدة )عدا ما هو مذكور في  56
 .. 1.3 1.3 - (171المجموعة 

 32.8 0.7 3.0 2.3 لدائن في أشكالها األوليّة 57

 189.1 5.3 8.0 2.8 لدائن في أشكالها غير أوليّة 58

 42.7 1.9 6.3 4.4 .مغ.ممواد ومنتجات كيماوية،  59
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من الربع الرابع  واألقساماألبواب وصف   
 4103عام 

من الربع الرابع 
 *النمو % *التغير 4102عام 

الباب 
6 

سلع مصنوعة مصنفة أساساً 
 190.9 259 394 136 حسب المادة

، وجلود غ.م.مجلود ومصنوعات جلدية،  61
 726.7 0.7 0.8 0.1 فراء مجهزة

 1,392.9 125.4 134.4 9.0 غ.م.ممصنوعات من المطاط،  62

مصنوعات من فلين ومصنوعات خشبية  63
 52.0 1.6 4.6 3.0 األثاث()فيما عدا 

64 
ورق، وورق مقوى )كرتون(، وأصناف 

مصنوعة من عجينة الورق أو من الورق 
 أو من الورق المقوى

2.8 18.8 15.9 560.6 

غزل نسجي، ونسج، وأصناف جاهزة  65
 54.9 5.3 14.9 9.6 ، ومنتجات متصلة بهاغ.م.م

 68.1 16.0 39.4 23.5 غ.م.ممصنوعات معدنية الفلزية،  66

 105.1 30.1 58.7 28.6 الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 2,557.7 60.0 62.4 2.3 فلزات )معادن( غير حديدية 68

 6.6 3.7 60.2 56.5 غ.م.ممصنوعات معدنية،  69

الباب         
 3.2 83 2,688 2,605 الماكينات ومعدات النقل 7

 -50.3 -172.0 170.1 342.1 ماكينات ومعدات توليد الطاقة  71

 21.9 32.5 180.7 148.2 ماكينات مخصصة لصناعات معينة  72

 49.9 4.0 12.0 8.0 ماكينات شغل الفلزات )المعادن( 73

 غ.م.مماكينات ومعدات صناعية عامة،  74
 83.1 160.2 352.9 192.7  غ.م.موأجزاء ماكينات 

ماكينات مكتبية وماكينات أوتوماتيكية  75
 -28.2 -159.7 407.2 566.9 اتلتجهيز البيان

أجهزة ومعدات لالتصاالت السلكية  76
 -38.4 -102.9 165.2 268.1 والالسلكية وتسجيل الصوت واإلذاعة

77 

 غ.م.مماكينات وأجهزة وأدوات كهربائية 
وأجزاؤها الكهربائية )بما في ذلك أجزاء 

للمعدات  مقابلة غ.م.مغير كهربائية 
 لمنزلي(الكهربائية من الطراز ا

205.7 197.9 7.9- 3.8- 

مركبات برية )بما في ذلك المركبات  78
 1.1 6.3 592.4 586.0 ذات الوسائد الهوائية(

 112.4 322.4 609.4 287.0 معدات نقل أخرى 79
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من الربع الرابع  واألقساماألبواب وصف   
 4103عام 

من الربع الرابع 
 *النمو % *التغير 4102عام 

الباب 
 446.9 2,705 3,310 605 مصنوعات متنوعة 8

81 
مبان سابقة التجهيز، وتجهيزات 

الصحية والسمكرة  وتركيبات لألغراض
 غ.م.موالتدفئة واإلضاءة، 

8.0 15.2 7.2 89.8 

82 
األثاث وأجزاؤه، األسرّة والحشايا 

)المراتب( وحوامل الحشايا والوسائد 
 وما يماثلها من المفروشات المحشوة

16.6 19.3 2.7 16.1 

لوازم السفر والحقائب اليدوية واألوعية  83
 -45.6 -9.0 10.8 19.9 المماثلة

 27.4 94.6 439.2 344.6 ألبسة وتوابعها 84

 23.2 13.5 71.7 58.2 أحذية 85

أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات  87
 31.8 14.6 60.3 45.8 غ.م.موأجهزة تحكم، 

أجهزة ومعدات للتصوير الفوتوغرافي  88
 182.8 27.1 42.0 14.8 غ.م.مولوازمها وأصناف بصرية، 

 2,624.1 2,554.2 2,651.6 97.3 غ.م.م أدوات مصنعة متنوعة، 89

        
الباب 

9 
في  غ.م.مسلع ومعامالت 

 265.8 199 273 75 التصنيف الموحد للتجارة الدولية

معامالت وسلع خاصة غير مصنفة  93
 39.4 29.4 104.2 74.7 حسب النوع

 مينةثمعادن كريمة،  حجارلؤلؤ، أ 97
 .. 169.2 169.2 - حلي مقلدةومصنوعاتها، 

        

 91.6 3,312 6,929 3,617 المجموع  

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 
 مالحظه:

 تعني أن القيمة غير موجودة أو قريبة من الصفر. ’- ’.2
 في الجداول على األرقام المقربةتستند التغييرات )سواء في المستويات أو النسب المئوية(  *. 1
 بلة للتغييرأولية وقا 1022تعد بيانات .3
 ال تنطبق ’..’.2
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 المالحظات التوضيحية

 المصطلحات

عند تحليل  مهمايحتوي التقرير على مصطلحات معينة تخص التجارة الخارجية السلعية وتلعب هذه المصطلحات دورا 

 إحصاءات التجارة إلمارة أبوظبي. ويتضمن التقرير المصطلحات التالية:

 التجارة السلعية

ات التجارة السلعية قيمة السلع التي ت ضاف إلى مخزون الموارد المادية إلمارة أبوظبي أو تخصم منه، تشمل إحصاء

سواء بالدخول إلى أراضي اإلمارة أو الخروج منها. ويشير مصطلح التجارة السلعية في هذا التقرير إلى حركة التجارة عبر 

 مالت تتم من خالل اإلمارات األخرى.يعني أنها ال تشمل أي تعا مامنافذ إمارة أبوظبي فقط، 

 الـواردات

هي عبارة عن السلع التي تدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة أبوظبي واردة من أرجاء العالم المختلفة ما عدا 

قت من مخازن اإليداع الجمركي أو اإلدخال المؤ حبتس  سواء دخلت هذه السلع مباشرة أو  ،اإلمارات األخرى في الدولة

لّصتأو المناطق الحرة داخل الدولة،   جمركيا لتصبح جزءا من الرصيد السلعي إلمارة أبوظبي. وخ 

 المعاد تصديره 

من الخارج وتدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية وتصبح جزءا من الرصيد السلعي لإلمارة ثم  ت ستوردتمثل السلع التي 

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

 الصادرات غير النفطية

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

 وتخرج من المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة أبوظبي باتجاه العالم الخارجي لتشكل خصما من رصيدها السلعي.

 التصنيفات

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

 (. BECالتنقيح الرابع، وتصنيف الفئات االقتصادية الواسعة ) (SITC4)للتجارة الدولية 

-( من قبل مركز اإلحصاء HS)ا وترميزهيمكن للمستخدمين الحصول على إحصاءات التصنيف المتناسق لتوصيف السلع 

وهو األساس الذي تسجل عليه البضائع  سلعيا( تصنيفاً HS)السلع وترميزها التصنيف المتناسق لتوصيف  ويعدّ . أبوظبي

 في الجمارك من قبل التجار.

 مصدر البيانات

من أجل مزيد  أبوظبي-حصاء ومن ثم عولجت وأ رسلت إلى مركز اإلالجمارك  إدارة-على البيانات من دائرة المالية  ح صل

 وفقا للتصنيفات اإلحصائية للتجارة الخارجية.من التدقيق والمراجعة وإعادة تصنيفها 

 



31 31 
 

 التقييم

 :(WCOبمنظمة الجمارك العالمية )يم الخاصة التقوتماشياً مع اتفاقية 

  ّيف الميناء في البلد حتى رص كافة ر قيمة الصادرات )بما في ذلك المعاد تصديره( بعد حساب التكاليفت قد

الذي يعبر عن قيمة الصادرات بما يشمل تكاليف الشحن الداخلي  (fob) ’فوب‘المصدر وهو ما يطلق عليه 

 .والتعبئة والتغليف

  ّسيف‘بما فيها تكلفة التأمين والشحن وهو ما يطلق عليه كافة ر قيمة الواردات بعد حساب التكاليف وتقد’ (cif .)

واردات حتى حدود البلد المستورد، ويشمل تكاليف إضافية تظهر عند نقل البضائع دولياً قيمة ال ’سيف‘ل ويمثّ 

 .مثل الشحن والتأمين

 مالحظات على الجداول

 على األرقام المقربة. جميعها تستند التغييرات )سواء في المستويات أو النسب المئوية( في الجداول

، التي عبر جميعها مجموعاتللة اإلجمالية الفرعية من القيمة عن حصة قيمة المجموع هي عبارةاألهمية النسبية 

 .عنها كنسبة مئوية

 .بعض المجاميع ال تتساوى مع المفردات بسبب التقريب

 هي بيانات أولية قابلة للتغيير. 1022عام بيانات 

 الرموز المستخدمة

 تعني أن القيمة غير موجودة أو قريبة من الصفر. ’-‘
 ال تنطبق. ’..‘

 وال داخله فيه آخر مكان في ترد ولم محددة غير ’م.مغ.‘ 
 

 مزيد من المعلومات

-حصاءات الرسمية الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء واإلللمزيد من اإلحصاءات التفصيلية لحركة التجارة 
 : أبوظبي

www.scad.aehttp:// 
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