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 ةمالمقد  

يقّدم هذا التقرير إحصاءات عن قيمة التجارة السلعيّة غير النفطيّة التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية 
. وتجدر اإلشارة إلى أن تلك السلع ال تمثّل كل تجارة أبوظبي غير 2015يناير أو خرجت منها، خالل شهر إلمارة أبوظبي 

من تجارة أبوظبي الخارجية تتم عبر منافذ اإلمارات األخرى وال  مهما  النفطية مع العالم الخارجي، إذ أن هناك جانباً 
 جارة أبوظبي الداخلية مع اإلمارات األخرى.يرصدها هذا التقرير، كما أن هذا التقرير ال يتضمَّن ت

على التدفقات التجارية اإلحصاءات تقتصر الواردة في التقرير، وإدارة الجمارك مصدر البيانات  –دائرة المالية  دّ وتع
لهذه ة ة النسبيّ ط التقرير الضوء على األهميّ الواقعة ضمن اختصاص إدارة الجمارك. ويسلّ  المنافذلة في المسجّ 

 .والمعاد تصديرهة والواردات نفطيّ التي تشمل الصادرات غير الفقات التد

، وتصنيف الفئات االقتصادية التنقيح الرابع ،(SITCد للتجارة الدولية )لتصنيف الموحّ ا أبوابألهم البيانات وفقاً  ترضع  و
شهرية للبيانات التاريخية  سلسلة زمنية تمق دّ  ذلكإلى  وحسب البلدان. باإلضافةالنظام المنسق و(، BECالواسعة )

 .والمعاد تصديرهة والواردات نفطيّ للصادرات غير ال

 الفنيةفي نهاية هذا التقرير شرحاً للمصطلحات األساسية والمفاهيم الواردة  ’ةالمالحظات التوضيحيّ ‘م تقدّ كما 
ما دعت هذه المالحظات كلّ إلى  جوعبالر اءادة القرّ لسّ ا نصحونة، نفطيّ ة غير السلعيّ المستخدمة في إحصاءات التجارة ال

 .الحاجة
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  ةالنقاط الرئيس

 2015يناير  خالل شهر ةنفطي  الغير ة سلعي  الالتجارة 

حيث  ،2015يناير  خالل شهر درهم ارملي 14.9مارة أبوظبي إ منافذالتي عبرت  ةنفطيّ السلع غير التجارة قيمة بلغت 

درهم  ارملي 3.3ة نفطيّ الصادرات غير ال قيمة جمالي(، بينما بلغتاإل من %66.5درهم ) ارملي 9.9لواردات اقيمة  بلغت

  جمالي(.من اإل %11.5درهم ) ارملي 1.7جمالي( والمعاد تصديره من اإل 22.0%)

 
ع ـيرجو ،2014 ديسمبرشهر ب مقارنة ينايرشهر خالل ( %8.8) درهم اريمل 1.2 السلعيةالتجارة جمالي إ قيمة ارتفعت

 اريمل 1.6 دارـبمقالصـادرات غيـر النفطيـة و(، %2.1مليون درهم ) 207بمقدار  الوارداتكّل من  قيمـة عارتفاى ـإل ذلك

خالل الفترة  (%25.2-) مليـون درهـم 574دار ـبمقالمعاد تصديره في قيمة  انخفاضبينما قابله (، %92.8م )ـدره

  نفسها.

 
ارة ـللتج ةفي القيمة اإلجمالي ارتفاعوجود يالحظ  عام السابقر ذاته من الالشهب 2015يناير شهر بيانات  وبمقارنة

 1.2الواردات بمقـدار  نـم لّ ـكي قيمة ـف ارتفاعج هذا من محصّلة ــوقد نت. (%32.3)درهم  ارملي 3.6 غـبلة ـسلعيّ ال

 451ديره بمقـدار والمعاد تص(، %158.4درهم ) ارملي 2.0مقداره الصـادرات غيـر النفطيـة ب(، %13.4مليـار درهـم )

 خالل الفترة نفسها.  (%35.9درهـم ) ونملي

 

  2015يناير -إمارة أبوظبي  منافذالتي عبرت  ةنفطي  السلع غير التجارة قيمة 

 درهم بالمليونلقيمة ا

 ـــر )%(الـتغـيــ          

  
2014يناير  2014ديسمبر   2015يناير   إلى 2014يناير    

2015يناير    
 2014ديسمبر 

2015يناير ى إل   

 2.1 13.4 9,901 9,695 8,727 الواردات

 92.8 158.4 3,275 1,698 1,268 الصادرات غير النفطيّة

 -25.2 35.9 1,706 2,281 1,256 المعاد تصديره 

 8.8 32.3 14,883 13,673 11,251 المجموع

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء   
 تعديلهاالممكن  ومنأوليّة  2015بيانات عام   

 
  2015يناير و 2014ديسمبر ة خالل شهري نفطي  ة غير السلعي  التجارة ال

التصنيف الموّحد  أبوابأهم حسب  ،ةسلعيّ التجارة القيمة حصائية المرفقة ( من الجداول اإل1دول رقم )ح الجيوضّ 

 التالية: النقاط برازإيمكن البيانات  ومن خالل هذه، (SITC4الدولية )للتجارة 

 الماكينات ومعدات ‘ مجموعة من في قيمة كلّ  االرتفاعن موقد نتج هذا ، %2.1 الواردات بنسبةقيمة  تارتفع

مليون  367بمقدار ’ أغذية وحيوانات حيّة‘اض في مجموعة ـه انخفـقابلو (،%19.5مليون درهم ) 871بمقدار ’ النقل

 (.%38.8-درهم )
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 قيمة في االرتفاع إلى رئيسي بشكل ذلك ويرجع ،%92.8 بنسبة النفطيّة غير الصادرات قيمة ارتفعت 

 ذهب،‘ المجموعة الفرعية ارتفاع إلى ذلك ويعود درهم، مليار 1.4 بمقـدار ’م.م.غ ومعامالت سلع‘ مجموعة

 .درهم مليار 1.4 االرتفاع قيمة بلغت حيث(’ الذهب ومركزات ركاز باستثناء) نقدي غير

 
 مجموعة قيمة في االنخفاض إلى رئيسي بشكل ذلك ويرجع ،%25.2 بنسبة تصديره المعاد قيمة انخفضت 

 أدوات‘ المجموعة الفرعية انخفاض إلى ذلك ويعود ،(%48.9-) درهــم مليــون 459 بمقـدار ’متنوعة مصنوعات‘

 .درهم مليون 436 االنخفاض قيمة بلغت حيث.’ م.م.غ متنوعة، مصنعة
 

  2015يناير و 2014ر ينايخالل شهري ة نفطي  ة غير السلعي  التجارة ال

التصنيف الموّحد حسب  ،2014يناير شهر بمقارنة  2015يناير  شهرخالل ة نفطيّ ة غير السلعيّ بيانات التجارة الشير ت

 : ما يليإلى  (SITC4الدولية )للتجارة 

  الماكينات‘ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى االرتفاع في قيمة مجموعة  ،%13.4بنسبة الواردات قيمة ارتفعت 

 .(%27.4درهـم ) ارمليـ 1.2بمقـدار ’ ومعدات النقل

 قيمة في االرتفاع إلى رئيسي بشكل ذلك ويرجع ،%158.4 بنسبة النفطيّة غير الصادرات قيمة ارتفعت 

 ذهب،‘المجموعة الفرعية  ارتفاع إلى ذلك ويعود درهم، مليار 1.4 بمقـدار ’م.م.غ ومعامالت سلع‘ مجموعة

 .درهم مليار 1.4 االرتفاع قيمة بلغت حيث(’ الذهب ومركزات ازرك باستثناء) نقدي غير

  مصنوعات ‘وقد نتج هذا من االرتفاع في قيمة كّل من مجموعة ، %35.9قيمة المعاد تصديره بنسبة ارتفعت

مليون درهم  173بمقدار ’ الماكينات ومعدات النقل‘(، ومجموعة %89.3مليون درهم ) 226بمقدار ’ متنوعة

(20.7%.) 

  2015يناير -حسب التوزيع الجغرافي  ةنفطي  السلع غير اليمة ق

إمارة أبوظبي حسب  منافذالتي عبرت  ةنفطيّ السلع غير القيمة حصائية المرفقة من الجداول اإل (4)الجدول رقم ن يبيّ 

 :2015يناير ة والمعاد تصديره خالل نفطيّ كل من الواردات والصادرات غير اللبلدان  ةعلى خمسأ

 مـدره ارملي 1.1 الواليـات المتحدة األمريكية مليار درهم، 1.5كوريا الجنوبية  من لّ ـلكالواردات ة ــقيمت ــبلغ، 

من  %36.0بنسبة  مجتمعةالثالث  دولالساهمت  وقد ،درهم ونملي 965المملكـة العربيـة السعوديـة 

    واردات.القيمة إجمالي 

 تلتها المملكة العربية درهم،  مليون 885بقيمة ة نفطيّ ات غير الفي الصادرولى المرتبة األ في سويسرا حلّت

مجتمعة  الثالث دولالساهمت وقد درهم،  مليون 312 بقيمةوالصين درهم،  يونمل 859بقيمة السعودية 

 ة.نفطيّ جمالي الصادرات غير الإمن  %62.8بنسبة 

  ّمليون  237 حيث بلغت ،القيمةحيث من ره المعاد تصدي األولى فيالمرتبة المملكة العربية السعودية  رتتصد

 دولالساهمت قد و ،درهممليون  212بقيمة  مصرو درهم، مليون 231بقيمة مملكة البحرين درهم، تلتها 

  جمالي المعاد تصديره.إمن  %39.9بنسبة  مجتمعة الثالث
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  2015يناير إلى  2013يناير الشهرية من  ةل: السلسةنفطي  السلع غير القيمة 

ة والمعاد تصديره خالل الفترة نفطيّ ة الزمنية الشهرية للواردات والصادرات غير اللح السلسوضّ ت ةالتالي ال البيانيةاألشك

حصائية إلالجداول امن  (5)ة الواردة في الجدول رقم البيانات التفصيليّ  ت عرضحيث  ،2015يناير إلى  2013يناير من 

 هذا التقرير.المرفقة ب

ّجلت ة نفطيّ لصادرات غير الل ةأعلى قيمدرهم، أما  ارملي 10.1بقيمة  2013 ديسمبرلواردات في شهر أعلى قيمة ل س 

جّ فقد  شهر  تم تسجيله فيأعلى قيمة للمعاد تصديره  أما درهم، ارملي 3.3بقيمة  2015 ينايرخالل شهر  لتس 

 .درهم ارملي 3.8بقيمة  2014 أغسطس
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 15يناير  إلى 13يناير  - السلعية غير النفطيةواردات لالشهرية لية الزمنالسلسلة  :1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 15يناير  إلى 13يناير  - النفطيةصادرات السلعية غير لالشهرية لالزمنية السلسلة  :2الشكل 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 15يناير  إلى 13يناير  - النفطيةغير  السلع للمعاد تصديره منالشهرية الزمنية السلسلة  :3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 ومن الممكن تعديلهاأوليّة  2015بيانات عام 
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 الجداول اإلحصائية
التي عبرت  عادة تصدير(إة وواردات ونفطي  )صادرات غير  ةنفطي  السلع غير ال تجارة قيمة :1 جدول
  2015يناير - SITC4)) الدوليةالتصنيف الموح د للتجارة  حسبإمارة أبوظبي  منافذ

 

 درهمبالمليون القيمة 
ــر )%(       الوصف ـ    الـتغـيــ

 
يناير 
2014 

ديسمبر 
2014 

يناير 
2015 

 ىإل 2014 يناير
5201يناير    

 2014ديسمبر 
2015يناير إلى    

 الواردات

 19.5 27.4 5,342 4,470 4,194 الماكينات ومعدات النقل

سلع مصنوعة مصنّفة أساساً حسب 
 مادةال

2,015 1,995 1,856 7.9- 7.0- 

 -7.0 -4.5 864 930 905 مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها

مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء 
 الوقود

572 666 714 24.8 7.2 

 -38.8 6.5 579 947 544 أغذية وحيوانات حيّة

 -20.6 9.7 545 687 497 باقي السلع

 2.1 13.4 9,901 9,695 8,727 المجموع

 الصادرات غير النفطي ة

 36,854.8 .. 1,427 4 - سلع ومعامالت غ.م.م

 46.9 123.9 990 673 442 مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها

سلع مصنوعة مصنّفة أساساً حسب 
 المادة

692 813 721 4.2 11.4- 

 -58.9 -8.1 46 111 50 الماكينات ومعدات النقل

 26.7 14.8 40 31 35 أغذية وحيوانات حيّة

 -19.7 6.5 53 66 49 باقي السلع

 92.8 158.4 3,275 1,698 1,268 المجموع

 المعاد تصديره

 1.4 20.7 1,009 996 836 الماكينات ومعدات النقل

 -48.9 89.3 479 937 253 مصنوعات متنوّعة

سلع مصنوعة مصنّفة أساساً حسب 
 المادة

72 92 106 46.6 14.2 

 11.2 16.4 68 61 59 ة ومنتجات متصلة بهامواد كيماوي

 -71.2 54.7 38 130 24 سلع ومعامالت غ.م.م

 -89.4 -41.6 7 63 11 باقي السلع

 -25.2 35.9 1,706 2,281 1,256 المجموع

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 ومن الممكن تعديلهاأوليّة  2015بيانات عام 
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التي عبرت  عادة تصدير(إة وواردات ونفطي  )صادرات غير  ةطي  نفالسلع غير التجارة قيمة  :2 جدول
  2015يناير - (BECالفئات االقتصادية الواسعة ) تصنيف حسبإمارة أبوظبي  منافذ
 درهمبالمليون القيمة 

ــر )%(       الوصف  ـ    الـتغـيــ

 
يناير 
2014 

ر ديسمب
2014 

يناير 
2015 

 ىإل 2014 يناير
5201يناير    

 1420ديسمبر 
2015إلى يناير    

 الواردات

اللوازم الصناعية غير الواردة في موضع 
  آخر

3,380 3,906 3,404 0.7 12.9- 

سلع إنتاجية )عدا معدات النقل( 
 وأجزاؤها وملحقاتها

1,945 1,916 3,255 67.3 69.9 

 -16.6 -2.7 2,228 2,673 2,290  معدات النقل وأجزاؤها وإضافاتها

 -13.9 19.3 518 601 434 األغذية والمشروبات

سلع استهالكية غير مذكورة في موضع 
 آخر

540 554 470 13.0- 15.2- 

 -40.3 -80.7 27 45 139 باقي السلع

 2.1 13.4 9,901 9,695 8,727 المجموع 

 الصادرات غير النفطي ة

اللوازم الصناعية غير الواردة في موضع 
  آخر

1,120 1,478 3,126 179.0 111.5 

 6.7 8.2 59 55 54 األغذية والمشروبات

سلع استهالكية غير مذكورة في موضع 
 آخر

35 38 40 11.6 4.9 

سلع إنتاجية )عدا معدات النقل( 
 وأجزاؤها وملحقاتها

36 113 29 20.3- 74.3- 

 56.5 0.3 18 11 18  معدات النقل وأجزاؤها وإضافاتها

 16.2 20.1 4 4 4 باقي السلع

 92.8 158.4 3,275 1,698 1,268 المجموع

 المعاد تصديره

 35.7 48.8 546 403 367  معدات النقل وأجزاؤها وإضافاتها

سلع استهالكية غير مذكورة في موضع 
 آخر

335 1,012 529 57.9 47.8- 

سلع إنتاجية )عدا معدات النقل( 
 وأجزاؤها وملحقاتها

454 610 489 7.7 19.8- 

لصناعية غير الواردة في موضع اللوازم ا
  آخر

92 253 132 44.0 47.7- 

 235.2 25.5 9 3 8 باقي السلع

 -25.2 35.9 1,706 2,281 1,256 المجموع 

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 ومن الممكن تعديلهاأوليّة  2015بيانات عام 
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ردات وإعادة تصدير( التي عبرت قيمة تجارة السلع غير النفطي ة )صادرات غير نفطي ة ووا :3 جدول
  2015يناير -أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلعإمارة أبوظبي حسب  منافذ

 القيمة بالمليون درهم

 الوصف 
ــر )%(       ـ    الـتغـيــ

يناير 
2014 

 ديسمبر
2014 

يناير 
2015 

 ىإل 2014 يناير
5201يناير    

 2014ديسمبر 
2015إلى يناير    

 ارداتالو

 33.2 24.6 1,890 1,419 1,517 : أجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها84

: اجهزة كهربائية، تسجيل واذاعة الصوت، 85
 127.6 135.1 1,469 645 625 وأجزاء هذه األجهزة

: عربات، جرارات، دراجات، اجزاؤها 87
 -23.5 2.0 1,432 1,871 1,403 ولوازمها

 10.2 -15.3 582 529 687 : نحاس ومصنوعاته74

 -5.6 -14.1 533 565 621 : صناعات من الحديد او الصلب )فوالذ(73

 -14.4 3.1 3,994 4,665 3,874 باقي السلع

 2.1 13.4 9,901 9,695 8,727 المجموع 

 الصادرات غير النفطي ة

 47.3 134.5 964 655 411 : لدائن ومصنوعاتها39

 84.5 -32.4 249 135 368 : نحاس ومصنوعاته74

 1.1 45.6 245 242 168 : حديد; صلب )فوالذ(72

 -64.4 59.7 91 256 57 : ألومنيوم ومصنوعاته76

 -47.7 92.1 62 119 32 : صناعات من الحديد او الصلب )فوالذ(73

 470.6 621.0 1,664 292 231 باقي السلع

 92.8 158.4 3,275 1,698 1,268 المجموع

 المعاد تصديره

 -19.2 -7.4 379 469 410 وأدوات آلية وأجزاؤها : أجهزة84

: لؤلؤ احجار كريمة، معادن ثمينة 71
 -71.1 964.8 244 843 23 ومصنوعاتها، حلي مقلدة

 5,611.3 379.5 209 4 44 : سفن وقوارب وعائمات89

: عربات، جرارات، دراجات، اجزاؤها 87
 -21.0 -5.4 177 224 187 ولوازمها

ئية، تسجيل واذاعة الصوت، : اجهزة كهربا85
 -13.7 15.1 147 170 127 وأجزاء هذه األجهزة

 -3.6 18.4 550 571 465 باقي السلع

 -25.2 35.9 1,706 2,281 1,256 المجموع 
 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلهاأوليّة  2015بيانات عام 
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التي عبرت عادة تصدير( إة وواردات ونفطي  ات غير )صادر ةنفطي  السلع غير التجارة قيمة  :4جدول 
  2015يناير - الدولأهم  حسبإمارة أبوظبي  منافذ

 

 درهمبالمليون القيمة  

  الـــــدول 
ــر )%(       ـ   الـتغـيــ

يناير 
2014 

ديسمبر 
2014 

يناير 
2015 

إلى 2014يناير   
2015يناير    

 2014ديسمبر 
2015يناير إلى    

 الواردات

 177.7 295.6 1,491 537 377 وريا الجنوبيةك

 -7.1 1.4 1,106 1,190 1,090 الواليات المتحدة األمريكية

 0.3 7.1 965 962 901 المملكة العربية السعودية

 8.9 4.4 814 748 780 ألمانيا

 -22.2 -10.3 673 865 750 اليابان

 -10.0 0.5 4,852 5,393 4,829 باقي الدول

 2.1 13.4 9,901 9,695 8,727 المجموع 

 الصادرات غير النفطي ة

 .. 77,811.0 885 - 1 سويسرا

 136.0 76.1 859 364 488 المملكة العربية السعودية

 101.2 294.1 312 155 79 الصين

 16.5 111.6 213 183 101 الهند

 265.0 8,806.1 141 39 2 سنغافورة

 -9.7 44.8 865 958 597 باقي الدول

 92.8 158.4 3,275 1,698 1,268 موعالمج

 المعاد تصديره

 -59.5 -24.3 237 585 313 المملكة العربية السعودية

 6.8 30.9 231 217 177 مملكة البحرين

 3,905.4 1,419.8 212 5 14 مصر

 167.4 591.9 194 73 28 سويسرا

 -3.2 -6.6 188 194 201 قطر

 -46.7 23.2 644 1,207 523 باقي الدول

 -25.2 35.9 1,706 2,281 1,256 المجموع 
 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلهاأوليّة  2015بيانات عام 
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)صادرات غير  ةنفطي  السلع غير التجارة عن قيمة الشهرية بيانات السلسلة الزمنية  :5جدول 
 إمارة أبوظبي منافذالتي عبرت  عادة تصدير(إة وواردات ونفطي  

 

 القيمة بالمليون درهم

 ةنفطي  جمالي التجارة غير الإ المعاد تصديره ةنفطي  الصادرات غير ال الواردات الشهر

2013 
    

 10,331 1,288 987 8,056 يناير 

 10,533 1,461 1,362 7,710 فبراير

 12,101 1,607 1,276 9,218 مارس

 12,207 1,496 1,448 9,262 إبريل

 10,747 1,618 1,251 7,878 مايو

 11,293 1,369 1,355 8,570 يونيو

 10,408 1,509 1,353 7,546 يوليو

 10,205 1,231 1,583 7,391 أغسطس

 10,845 1,254 1,230 8,361 سبتمبر

 11,312 1,205 1,451 8,656 أكتوبر

 10,091 1,110 1,517 7,464 نوفمبر

 12,627 1,302 1,182 10,142 ديسمبر

2014     
 11,251 1,256 1,268 8,727 ير ينا

 11,768 1,209 2,260 8,300 فبراير

 11,977 1,471 1,695 8,812 مارس

 12,542 1,400 1,481 9,661 إبريل

 12,457 1,454 1,542 9,461 مايو

 11,602 1,737 1,496 8,369 يونيو

 11,100 2,566 832 7,702 يوليو

 15,536 3,805 2,052 9,678 أغسطس

 14,494 3,344 1,774 9,376 رسبتمب

 12,687 2,287 1,545 8,855 أكتوبر

 13,169 2,508 1,320 9,341 نوفمبر

 13,673 2,281 1,698 9,695 ديسمبر

2015     
 14,883 1,706 3,275 9,901 يناير 

 

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 ومن الممكن تعديلهاأوليّة  2015بيانات عام 
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  المصطلحات

عند تحليل  مهماً  وتلعب هذه المصطلحات دوراً  ،ةسلعيّ التجارة الخارجية ال نة تخصّ يحتوي التقرير على مصطلحات معيّ 

 ن التقرير المصطلحات التالية:. ويتضمّ أبوظبيإحصاءات التجارة إلمارة 

 ةسلعي  التجارة ال

أو تخصم  أبوظبيوارد المادية إلمارة مخزون المإلى  التي ت ضاف قيمة السلعة سلعيّ إحصاءات التجارة ال تشمل

إلى  ة في هذا التقريرسلعيّ ويشير مصطلح التجارة ال. أو الخروج منها أراضي اإلمارةإلى  سواء بالدخول منه،

 .أي تعامالت تتم من خالل اإلمارات األخرىيعني أنها ال تشمل  ما، فقط أبوظبيحركة التجارة عبر منافذ إمارة 

 الـواردات

 ،مختلف أرجاء العالم من واردةً  أبوظبيعن السلع التي تدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة هي عبارة 

حبتما عدا اإلمارات األخرى في الدولة، سواء دخلت هذه السلع مباشرة أو  من مخازن اإليداع الجمركي أو  س 

لِّّص تاإلدخال المؤقت أو المناطق الحرة داخل الدولة،  إلمارة  سلعيّ من الرصيد ال بح جزءاً لتص جمركياً  وخ 

 .أبوظبي

 المعاد تصديره 

 سلعيّ من الرصيد ال من الخارج وتدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية وتصبح جزءاً  ت ستوردالسلع التي ل يمثّ 

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

 ةنفطي  الصادرات غير ال

بالكامل أو التي تسهم الموارد المحلية في إنتاجها )باستثناء النفط من هذه  سلع المنتجة محلياً هي تلك ال

من  ل خصماً باتجاه العالم الخارجي لتشكّ  أبوظبيالسلع( وتخرج من المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة 

 في إمارات الدولة األخرى. جزئياً  تنتجأة بضائع نفطيّ ن الصادرات غير الن أن تتضمّ كومن المم .سلعيّ رصيدها ال

 التصنيفات

رِّضت التصنيف األساسيين وهما:  الدوليينة بالتوافق مع التصنيفين نفطيّ ة غير السلعيّ إحصاءات التجارة ال ع 

 (. BEC( التنقيح الرابع، وتصنيف الفئات االقتصادية الواسعة )SITCالدولية )الموّحد للتجارة 

 (HSبيانات التجارة الخارجية وفقا للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع )لى يمكن للمستخدمين الحصول ع

عليه  تصنف وتبوباألساس الذي ويعتبر النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع . أبوظبي-من مركز اإلحصاء 

 ابوظبي.–في إدارة الجمارك البضائع 

 مصدر البيانات

صِّل ولجت وأ رسلتومن ثم  ،الجمارك إدارة-على البيانات من دائرة المالية  ح  من أجل  أبوظبي-مركز اإلحصاء إلى  ع 

 للتصنيفات اإلحصائية للتجارة الخارجية. مزيد من التدقيق والمراجعة وإعادة تصنيفها وفقاً 
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 يموالتق

  (WCO): العالمية الجماركيم الخاصة بمنظمة وتماشياً مع اتفاقية التق

  ّحتى رصيف الميناء في البلد كافة المعاد تصديره( بعد حساب التكاليف ر قيمة الصادرات )بما في ذلك ت قد

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

 .والتعبئة والتغليف

  ّسيف‘هو ما يطلق عليه بما فيها تكلفة التأمين والشحن والتكاليف كافة، ر قيمة الواردات بعد حساب وتقد’ 

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

 .دولياً مثل الشحن والتأمين

 مالحظات على الجداول

  بة.رّ األرقام المقإلى  جميعهاتستند التغييرات )سواء في المستويات أو النسب المئوية( في الجداول 

  ّجميعها لمجموعاتلة قيمة المجموعة الفرعية من القيمة اإلجمالية عن حصّ  ةة النسبية هي عباراألهمي ،
 .ر عنها كنسبة مئويةالتي عبّ 

 بعض المجاميع ال تتساوى مع المفردات بسبب التقريب. 

 ( هي بيانات 2015بيانات عام )قابلة للتغيير أوليّة. 

 الرموز المستخدمة:

 القيمة غير موجودة أو قريبة من الصفر. تعني أن ’-‘
 ال تنطبق. ’..‘
 آخر مكان في ترد ولم محددة غير :م.م.غ   

 مزيد من المعلومات

الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني  ،أبوظبيمارة إل حصاءات الرسميةللمزيد من اإلحصاءات التفصيلية لحركة التجارة واإل
 : أبوظبي -لمركز اإلحصاء 

 scad.aehttp://www. 
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