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 ةـدمـمق

التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية حصاءات عن قيمة إالتقرير هذا م يقد  
ال تمثل تجارة تلك القيم وحدها أن إلى وتجدر اإلشارة . 3113من عام  ثالثالالربع خالل  منها أو خرجت إلمارة أبوظبي

 . منها أو الخارجة أن التقرير ال يرصد تجارة أبوظبي الداخلة عبر منافذ اإلمارات األخرىحيث أبوظبي مع العالم الخارجي 

غير  حصاءات التدفقات التجاريةيشمل نطاق هذه اإل، كما إدارة الجمارك مصدر هذه البيانات –وتعد دائرة المالية 
مع ، هذه التدفقات قيمة جماليتحليالً إلالتقرير يوفر وتحت إدارة دائرة الجمارك. المسجلة عبر منافذ أبوظبي  النفطية
 الصادرات غير النفطية والواردات والمعاد تصديره.  ألهم مكوناتعلى األهمية النسبية  التركيز

الصادرات غير النفطية والواردات  عرضت  و السلعية.للمعايير الدولية لنشر إحصاءات التجارة لبيانات وفقاً ايعرض التقرير 
، التنقيح الرابع، فضالً عن تصنيف الفئات االقتصادية (SITC)والمعاد تصديره وفقاً للتصنيف الموحد للتجارة الدولية 

وفق حصاءات اإليمكن الحصول على ، كما بلدانوال القاراتاإلحصاءات حسب  ت عرضوعالوة على ذلك،  .(BEC) الواسعة
 .حسب الطلب أبوظبي –(، من قبل مركز اإلحصاء  (HSوترميزها لتوصيف السلع المنسقلتصنيف ا

المستخدمة في إحصاءات  لفنيةا مشرحاً للمصطلحات األساسية والمفاهي "المالحظات الفنيةتقدم "المصطلحات و
القراء الرجوع إلى هذا القسم بالتزامن مع قراءة اإلحصاءات والمعلومات  للسادةويمكن غير النفطية السلعية التجارة 

 الواردة في التقرير.
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 ةالنقاط الرئيس

 3102من عام  الربع الثالث - غير النفطيةالسلعية التجارة 

بانخفاض  3113ام من ع الربع الثالث خاللدرهم مليون  314434  السلعية غير النفطية ة للتجارةاإلجمالي ت القيمةبلغ
 الوارداتيرجع ذلك إلى انخفاض قيمة . 3113من عام  الربع الثالثمقارنة ب (%14.5-وبنسبة ) درهممليون  54159 قدره

مليون  387 الصادرات غير النفطيةعلى الرغم من ارتفاع قيمة كل  من ، (%31.3-) بنسبة مليون درهم 54791بمقدار 
  .(%6.7) بنسبة درهم مليون 345بمقدار يره المعاد تصدو، (%11.4) بنسبة درهم

 شكلت في حين 3113من عام  الربع الثالث خالل (%74.7)التجارة الخارجية  إجمالي من الواردات بلغت مساهمةو
 على التوالي. %13.8 و %13.5 ما نسبته والمعاد تصديره الصادرات غير النفطية

 

 غير النفطية السلعيةالتجارة  :0جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 التغير  )%( 3102 الربع الثالث 3103 الربع الثالث 

 -20.3 22,745 28,536 الواردات

 11.4 3,793 3,406 الصادرات غير النفطية

 6.7 3,896 3,651 إعادة تصدير

 -14.5 30,434 35,593 المجموع

 .دائرة المالية –المصدر: إدارة الجمارك 
 .قابلة للتغييروأولية  3113 بيانات عامتعد 
 

 (SITC)التصنيف الموحد للتجارة الدولية الـواردات حسب 

من  الربع الثالثخالل  %44.4بنسبة  الواردات إجماليالماكينات ومعدات النقل" أكبر مساهمة في "حققت مجموعة 
كل  من وجاءت . 3113من عام  الربع الثالث( مقارنة ب%31.1-درهم )مليون  44539 مقداره اً انخفاض محق قة 3113عام 

مليون  34361 انخفضت بمقدارحيث " غير مذكورة في موضع آخر وأجزاءها معدات صناعيةوماكينات "المجموعة الفرعية 
والمجموعة  مليون درهم 843" والتي انخفضت بمقدار الطاقة توليد ومعدات ماكينات، والمجموعة الفرعية "درهم

 .مليون درهم 797غير مذكورة في موضع آخر" والتي انخفضت بمقدار  ربائيةكه أدوات و أجهزة و ماكيناتالفرعية "

مليون  54418حيث بلغت قيمتها  اً انخفاض" ادةـحسب الم سلع مصنوعة مصنفة أساساً "كبر مجموعة أثاني حققت و
م ـون درهـملي 14115داره ـاً مقـة بذلك انخفاضـمحقق .3113ام ـفي ع مـدرهون ـملي 64513 هاـة مع قيمتـم مقارنـدره

 مذكورة غير معدنية، مصنوعات "في المجوعة الفرعية مليون درهم  644قيمته نخفاض ذلك إلى ا. ويرجع (17.1%-)
" وقابلهم ارتفاع الحديد والصلبمليون درهم في المجموعة الفرعية " 479انخفاض بقيمة و"  آخر موضع فيوال داخلة 

 مليون درهم. 133دن( غير حديدية" مقداره جزئي في المجموعة الفرعية "فلزات )معا

مليون درهم،  34341 نخفاض مقدارهاثالث أكبر مساهمة ب" بها متصلة ومنتجات كيماوية موادحققت مجموعة "و
 ( خالل نفس الفترة.%14.1-مليون درهم ) 381محققة بذلك انخفاضاً مقداره 

خالل  %83.7مقارنة مع  3113من عام  الربع الثالثل الواردات خال إجماليمن  %78.5هذه المجموعات الثالث  تشكل
 .3113من عام  الربع الثالث
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  (SITC)التصنيف الموحد للتجارة الدولية الواردات حسب  :3جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 التغير )%( 3102 الربع الثالث  3103 الربع الثالث الســـــلع

 -31.0 10,097 14,636 الماكينات ومعدات النقل

 -17.0 5,408 6,513 سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب المادة

 -14.0 2,340 2,721 مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها

 -0.5 1,895 1,905 حية وحيوانات أغذية

 137.0 1,627 687 مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء الوقود

 -27.3 957 1,318 مصنوعات متنوعة

 -58.8 253 613 عدنية )عدا النفط والغاز(وقود معدني ومزلقات م

 -8.5 72 79 زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية

 -4.5 38 40 المشروبات والتبغ

 131.0 58 25 آخر مكان في مصنفة غير ومعامالت سلع

 -20.3 22,745 28,536 المجموع

  .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 .ييرأولية وقابلة للتغ 3113تعد بيانات 

 

 (BEC) الواردات حسب الفئات االقتصادية الواسعة

 3113من عام  الربع الثالثواردات في مساهمة أكبر  "مصنفة في مكان آخرالغير  صناعيةاللوازم ال"عة ومجم حققت
الربع ( مقارنة ب%3.1-)بنسبة درهم  مليون 318 قدره اً انخفاض محق قةو ةاإلجماليمن القيمة  %43.1حيث شكلت 

 .3113من عام  الثالث

دار ـت بمقـانخفضث ـي الواردات حيـة فـي أكبر مساهمـثان" ها وإضافاتهاؤجزاأدات النقل وـمعة "ــوعـت مجمـواحتل
سلع إنتاجية )عدا معدات . وحققت المجموعة الثالثة "3113 عام من الربع الثالثب مقارنة( %14.7-) مليون درهم 971

 ( خالل نفس الفترة.%43.6-مليون درهم ) 34447ه انخفاضاً كبيراً مقدار "النقل(
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 (BEC) الواسعة: الواردات حسب الفئات االقتصادية 2جدول 

 درهم بالمليونالقيمة         

 التغير )%( 3102 الربع الثالث 3103 الربع الثالث السلـــــع

 -3.1 9,786 10,104 في مكان آخر  مذكورةغير  صناعيةلوازم 

 -14.7 5,627 6,597 ها وإضافاتهاؤجزاأومعدات النقل 

 -42.6 4,652 8,099 )عدا معدات النقل( إنتاجيةسلع 

 -29.8 1,321 1,881 في موضع آخر مصنفةسلع استهالكية غير 

 -17.4 1,197 1,449 غذية والمشروباتاأل

 -72.9 100 371 الوقود وزيوت التشحيم

 77.7 62 35 سلع غير محددة في موضع آخر

 -20.3 22,745 28,536 مجموعال
  .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

 .قابلة للتغييروأولية  3113بيانات تعد 
 

 القارات الواردات حسب

واردات إمارة  إجمالي( من %41.3)نسبة بقيمة الواردات المساهمة في  الصدارة من حيثفي آسيا  قارةحلت 
الربع ( مقارنة ب%36.8-) مليون درهم 34339الواردات منها بقيمة  فضتوانخ، 3113من عام  الربع الثالثبوظبي خالل أ

من مجموع على التوالي ( %13.3و) (%33.6) فتمثلمريكا الشمالية أو وروباأ. أما الواردات من 3113من عام  الثالث
 في الفترة نفسها.الواردات  إجمالي

 القارات الواردات حسب :0 شكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .دائرة المالية –إدارة الجمارك  المصدر:
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 الواردات حسب الدول

 اً قد كان هناك انخفاضو. 3113من عام  الربع الثالثواردات  إجمالي من %65.4بنسبة  األولىالعشر  دولالساهمت 
 مريكيةالواليات المتحدة األمليون درهم(،  817) اـألمانيمليون درهم(،  14184) اـإيطاليل ـفي الواردات من قب اً رـكبي

جمهورية الكونغو الديمقراطية مقداره قابله ارتفاعا جزئيا في واردات ومليون درهم(.  553) اليابانمليون درهم(،  739)
 خالل هذه الفترة. مليون درهم( 636صل إلى ت)

 الواردات حسب الدول :4جدول 

 درهم  بالمليونالقيمة     
 

3103 الربع الثالث  الـــــدول 3102 الربع الثالث   التغير )%( 

 -20.5 2,872 3,611 الواليات المتحدة األمريكية

 -8.9 2,582 2,834 المملكة العربية السعودية

 -30.8 1,816 2,623 ألمانيا

 -24.9 1,667 2,220 اليابان

 -49.7 1,199 2,383 إيطاليا

 155.8 1,027 402 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 24.7 1,010 810 فرنسا

 -7.8 969 1,052 لصينا

 -16.7 959 1,152 المملكة المتحدة

 4.7 773 737 الهند

 -26.5 7,872 10,712 باقي الدول

 -20.3 22,745 28,536 المجموع

 .دائرة المالية –المصدر: إدارة الجمارك 
 .أولية وقابلة للتغيير 3113تعد بيانات عام 

 
 

 (SITC)للتجارة الدولية التصنيف الموحد النفطية حسب  الصادرات غير

الربع ( مقارنة ب%11.4مليون درهم ) 387بمقدار  3113من عام  الربع الثالثقيمة الصادرات غير النفطية خالل  ارتفعت
  .3113من عام  الثالث

مليون  449، حيث بلغ قيمته االرتفاعفي كبر التأثير األ" المادة حسب أساسا مصنفة مصنوعة سلع"مجموعة فكان ل
)تصل  بمقدار ارتفعتالتي  "حديدية غير( معادن) زاتـفلة "ـة الفرعيـ( خالل الفترة. ويرجع ذلك للمجموع%33.9) درهم

 مليون درهم. 313وقابله انخفاض جزئي في المجموعة الفرعية "الحديد والصلب" بمقدرا . (مليون درهم 553 إلى
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م ـمليون دره 81 بمقدار انخفضتحيث  ،مساهمةأكبر  يـ" ثانلة بهاـة ومنتجات متصـمواد كيماوية "ـمجموع وحققت
 في لدائنالتي حققتها المجموعة الفرعية " لالنخفاضويرجع ذلك . 3113من عام  الربع الثالثة بـمقارن (4.8%-)

  .(%3.3-) مليون درهم 53" والذي يصل إلى األولي ة أشكالها

خالل هذه  (%8.3-)مليون درهم  16 مقداره بانخفاضمة وحققت مجموعة "الماكينات ومعدات النقل" ثالث أكبر مساه
  الفترة.

من عام  الربع الثالثمن اجمالي الصادرات غير النفطية خالل  %93.7وقد ساهمت المجموعات الثالث مجتمعة بنسبة 
 .3113الربع الثالث من عام خالل  %94.1مقارنة مع  3113

 (SITC)وحد للتجارة الدولية التصنيف الم: الصادرات غير النفطية حسب 5جدول 

                                                                                                                   درهم بالمليونالقيمة            

 التغير )%(  3102 الربع الثالث  3103 الربع الثالث الســـــلع

 33.9 1,777 1,328 المادة حسب أساسا مصنفة مصنوعة سلع

 -4.8 1,600 1,680 مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها

 -8.2 176 192 الماكينات ومعدات النقل 

 318.4 73 18 مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء الوقود

 -7.2 44 48 مصنوعات متنوعة

 19.3 43 36 زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية

 -42.4 41 71 حية اتوحيوان أغذية

 26.9 30 23 المشروبات والتبغ

 -17.4 9 11 باقي السلع

 11.4 3,793 3,406 المجموع
 .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:

 .أولية وقابلة للتغيير 3113تعد بيانات 
  

 (BEC) حسب الفئات االقتصادية الواسعةغير النفطية الصادرات 

من حيث القيمة، حيث بلغت مقدار  أكبر مساهمة" مذكورة في مكان آخرالغير  اللوازم الصناعيةمجموعة "حققت 
محققة بذلك . 3113من عام  الربع الثالثخالل الصادرات قيمة  إجماليمن ( %89.1) بنسبةمليون درهم  34379
 . 3113من عام  الربع الثالث( مقارنة ب%14.1مليون درهم ) 417مقداره  ارتفاعاً 

 

مليون درهم  84ثاني أكبر مساهمة حيث ارتفعت بمقدار " )عدا معدات النقل( إنتاجيةلع سواحتلت مجموعة "
 17انخفاضاً مقداره  "غذية والمشروباتاأل. وحققت المجموعة الثالثة "3113 عام من الربع الثالثب مقارنة( 89.1%)

 ( خالل نفس الفترة.%13.5-مليون درهم )
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الصادرات غير النفطية  إجماليمن  %96.7مجتمعة ( 6في الجدول رقم )ت ذكرالتي مجموعات أعلى ثالثة لت وشك  
 .3113من عام  الربع الثالثب (%93.5)مقارنة بـ   3113من عام  الربع الثالثخالل 

 
 (BEC) حسب الفئات االقتصادية الواسعةغير النفطية الصادرات : 6جدول 

 
 درهم  بالمليونالقيمة 

 

 التغير )%( 3102 الربع الثالث 3103 الربع الثالث السلـــع

 14.1 3,379 2,961 غير مذكورة في مكان آخرصناعية لوازم 

 89.1 178 94 )عدا معدات النقل( إنتاجيةسلع 

 -13.5 111 128 غذية والمشروباتاأل

 -19.6 86 107 آخر موضع في مذكورة غير استهالكية سلع

 -69.7 31 103 ها وإضافاتهاؤجزاأمعدات النقل و

 -34.3 8 12 باقي السلع

 11.4 3,793 3,406 المجموع
  .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:

 .أولية وقابلة للتغيير 3113تعد بيانات 
 

 القاراتحسب  الصادرات غير النفطية
 

من  الربع الثالثبوظبي خالل نفطية إلمارة أالصادرات غير ال قيمة إجمالي( من %91.9بنسبة )بالصدارة آسيا  حلت
الصادرات غير  إجماليمن ( على التوالي %3.5) ( و%4.8)بنسبة مساهمة بلغت وأروبا فريقيا أ تلتها، 3113عام 

 .3113من عام  الربع الثالثالنفطية خالل 

 القاراتالصادرات غير النفطية حسب : 3 شكل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .المالية دائرة – الجمارك إدارة: المصدر



10  11حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 الدولحسب  الصادرات غير النفطية

وقد  .3113من عام  الربع الثالثخالل  الصادرات غير النفطية إجمالي من %88.5بنسبة  األولىالعشر  دولالساهمت 

مليون درهم بزيادة مقدارها  14446احتلت المملكة العربية السعودية المركز األول في الصادرات حيث ساهمت بقيمة 

مليون درهم  793تلتها الصين حيث ساهمت بقيمة . 3113من عام  الربع الثالث( مقارنة ب%39.4مليون درهم ) 339

 خالل تلك الفترة. (%16.4مليون درهم ) 113وبزيادة مقدارها 

 حسب الدول الصادرات غير النفطية :7جدول 

 درهم  بالمليونالقيمة     

3103 الربع الثالث  الـــــدول 3102 الربع الثالث   التغير )%( 

 29.4 1,446 1,117 سعوديةال العربية المملكة

 16.4 793 681 الصين

 -3.5 256 266 سنغافورة

 9.9 182 166 عمان

 1.0 181 179 قطر

 12.7 173 153 الهند

 2.7 110 107 مصر

 -23.2 99 129 الكويت

 61.9 75 46 األردن

 547.2 44 7 العراق

 -21.6 435 555 باقي الدول

 11.4 3,793 3,406 المجموع

 .دائرة المالية –ر: إدارة الجمارك المصد
 .أولية وقابلة للتغيير 3113تعد بيانات عام 

 

 

 

 



11  11حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 (SITC)التصنيف الموحد للتجارة الدولية   حسب المعاد تصديره 

الربع  خاللالمعاد تصديره  إجماليمن حيث القيمة في الماكينات ومعدات النقل" أكبر مساهمة مجموعة " حققت
الربع ( مقارنة مع %7.1) مليون درهم 174 امقداره بزيادة، اإلجماليمن  %68.9يث شكلت ح 3113من عام  الثالث
المجموعة الفرعية "ماكينات ومعدات توليد الطاقة" )تصل إلى  كل  من ويرجع ذلك للزيادة في. 3113من عام  الثالث

الذي قابله انخفاض جزئي  رهم( ومليون د 138" )تصل إلى أخرى نقل معداتمليون درهم(، والمجموعة الفرعية " 161
 مليون درهم. 81 مقداره" البيانات لتجهيز أوتوماتيكية وماكينات مكتبية ماكيناتالمجموعة الفرعية "في 

 %19.8حيث شكلت ( %33.9) مليون درهم 195 بلغ بارتفاع الثانيةوجاءت مجموعة "مصنوعات متنوعة" في المرتبة 
المجموعة  كل  من ويعزو هذا االرتفاع الذي طرأ على .3113من عام  ربع الثالثالإعادة التصدير خالل  إجماليمن 

  .مليون درهم( 337ألبسة وتوابعها" )تصل إلى الفرعية "

( خالل هذه %3.1-ماليين درهم ) 4انخفاضا مقداره  "بها متصلة ومنتجات يةوكيميا موادوحققت مجموعة الثالثة "
 الفترة.

من عام  الربع الثالث خاللالمعاد تصديره  إجماليمن  %93.9( 8وردت في جدول رقم ) مجموعات ثالثأعلى وشكلت 
 .3113من عام  الربع الثالثفي  %91.3مقارنة بــ  3113

 

 (SITC)التصنيف الموحد للتجارة الدولية المعاد تصديره حسب  :8جدول 

                                                                                                                          درهم بالمليونالقيمة      

 التغير )%(  3102 الربع الثالث  3103 الربع الثالث   الســـــلع

 7.0 2,684 2,510 الماكينات ومعدات النقل 

 33.9 770 575 مصنوعات متنوعة 

 -2.1 203 207 بها متصلة ومنتجات يةوكيميا مواد

 -31.5 132 192 المادة حسب أساسا مصنفة مصنوعة سلع

 -35.9 107 167 باقي السلع

 6.7 3,896 3,651 المجموع

  .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 .أولية وقابلة للتغيير 3113تعد بيانات 

 (BEC) حسب الفئات االقتصادية الواسعةالمعاد تصديره 

الربع المعاد تصديره في  إجماليولى من حيث المرتبة األ(" في عدا معدات النقل) نتاجيةالسلع اإل"مجموعة جاءت 
مقارنة  (%4.6-)بنسبة  درهم مليون 76 بانخفاض مقداره اإلجماليمن  %41.3 حيث شكلت، 3113من عام  الثالث
حيث  الثانيةلمرتبة في ا "آخر موضع في مذكورة غير استهالكية سلعحلت مجموعة "و .3113من عام  الربع الثالثمع 

 الربع الثالث( مقارنة مع %39.1مليون درهم ) 365محق قة ارتفاعاً مقداره  المعاد تصديره إجماليمن  %31.3شكلت 
مليون درهم  139المركز الثالث بزيادة مقدارها " وإضافاتها وأجزاؤها النقل معداتوجاءت مجموعة " .3113من عام 

 .3113من عام  الربع الثالث( مقارنة مع 16.8%)

 الربع الثالث خاللالمعاد تصديره  إجماليمن ( %95.3) ــب( 9وردت في الجدول رقم )مجموعات  ثالثأعلى  ساهمت
 .3113من عام  الربع الثالث خالل( %93.8)مقارنة بــ  3113من عام 

 



12  12حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 

 (BEC) حسب الفئات االقتصادية الواسعة المعاد تصديره  :9جدول 

 همدر بالمليونالقيمة 

 التغير )%( 3102 الربع الثالث 3103 الربع الثالث السلـــــع

 -4.6 1,571 1,647 )عدا معدات  النقل(  إنتاجيةسلع 

 29.1 1,175 911 آخر موضع في مذكورة غير استهالكية سلع

 16.8 968 829 معدات النقل وأجزاؤها وإضافاتها

 -29.9 170 243 غير المذكورة في مكان آخراللوازم الصناعية 

 -50.6 11 21 باقي السلع

 6.7 3,896 3,651 المجموع
 .أبوظبي  –المصدر: مركز اإلحصاء 

 .أولية وقابلة للتغيير 3113تعد بيانات 
 

  أهم القاراتحسب  المعاد تصديره

، ممثلة 3113من عام  الربع الثالثقيمة المعاد تصديره خالل  إجماليولى من حيث سيا في المرتبة األآجاءت قارة 

 خالل الفترة اإلجماليمن  %13.3بمساهمة بلغت أوروبا قارة تلتها  ،المعاد تصديره إجمالي من %83.1بذلك نسبة 

 .نفسها

 أهم القاراتالمعاد تصديره حسب : 2 شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المالية دائرة – الجمارك إدارة: المصدر
 



13  13حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 حسب الدولالمعاد تصديره 

وقد احتلت  .3113من عام  الربع الثالثخالل المعاد تصديره  إجمالي من %83.4بنسبة  األولىالعشر  دولالساهمت 

من المملكة  ( تلتها كل  من اجمالي المعاد تصديره %17.9بنسبة ) إعادة التصديرمملكة البحرين المركز األول في 

 (.%15.4( والكويت )%16.7قطر )و( %16.8العربية السعودية )

 حسب الدول د تصديرهالمعا :01جدول 

 درهم  بالمليونالقيمة     

3103 الربع الثالث  الـــــدول 3102 الربع الثالث   التغير )%( 

 -21.3 699 888 البحرين مملكة

 3.4 656 634 السعودية العربية المملكة

 17.7 650 552 قطر

 34.2 601 447 الكويت

 28.7 128 99 المملكة المتحدة

 153.7 122 48 ألمانيا

 -24.3 116 153 تركمنستان

 -14.5 105 123 األردن

 949.5 93 9 سنغافورة

 87.1 79 42 سويسرا

 -1.1 648 655 باقي الدول

 6.7 3,896 3,651 المجموع

 .دائرة المالية –المصدر: إدارة الجمارك 

 .أولية وقابلة للتغيير 3113تعد بيانات عام 

 

 

 

 

 

 



14  14حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 حصائيةالجداول اإل
عبر موانئ إمارة ( SITC) الدولية للتجارة الموحد التصنيف حسبالسلعية  الواردات: I جدول

  3102من عام  الربع الثالثخالل أبوظبي 
 القيمة بالمليون درهم

من  الربع الثالث األبواب و األقساموصف   
 3103عام 

 الربع الثالث
 *النمو % *التغير 3102من عام 

 -0.5 -10 1,895 1,905 حيةوحيوانات أغذية  1 الباب

حيوانات حية غير الحيوانات الداخلة في  00
 13القسم 

49.7 10.3 39.4- 79.3- 

 -22.3 -38.9 135.3 174.2 لحوملحوم ومحض رات  01

 -6.1 -24.3 371.5 395.8 منتجات ألبان وبيض طيور 02

أسماك )غير الثدييات البحرية(، وقشريات، و  03
 منهاومحض رات ية، رخويات، و ال فقاريات مائ

20.9 10.0 10.9- 52.1- 

 27.0 39.7 186.8 147.1 حبوبومحض رات حبوب  04

 -33.0 -123.5 250.9 374.4 خضروات وفواكه 05

 -15.5 -3.0 16.1 19.1 سكرية، وعسل نحلومحض رات سكر،  06

 -10.9 -5.1 41.5 46.5 بن و شاي و كاكاو و توابل و مصنوعاتها 07

لحيوانات )ال تتضمن الحبوب غير أعالف ل 08
 المطحونة(

592.8 784.2 191.4 32.3 

 5.2 4.4 88.9 84.5 متنوعة صالحة لألكلومحض رات منتجات  09

        
 -4.5 -2 38 40 المشروبات و التبغ 0الباب 

 -1.9 -0.7 35.7 36.4 المشروبات  11

 -33.9 -1.1 2.1 3.2 التبغ ومصنوعات التبغ 12

        
مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء  3الباب 

 137.0 940 1,627 687 الوقود

 68.4 0.5 1.2 0.7 صالل )جلود خام(، وجلود و جلود فراء، خام 21

 -85.8 -0.9 0.1 1.0 البذور الزيتية والثمار الزيتية  22

المطاط الخام )بما في ذلك المطاط التركيبي  23
 و المستخلص(

11.5 10.1 1.4- 12.1- 

 -65.1 -23.4 12.5 35.9 الفلين و الخشب 24

 52.9 26.3 76.0 49.7 عجائن وفضالت الورق 25

26 

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

وفضالتها )غير مصنوعة على شكل غزل أو 
 نسيج(

4.9 6.4 1.5 30.8 



15  15حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

من  الربع الثالث األبواب و األقساموصف   
 3103عام 

 الربع الثالث
 *النمو % *التغير 3102من عام 

27 
ردة في القسم أسمدة خام، غير تلك الوا

، ومعادن )خام باستثناء الفحم و النفط 56
 واألحجار الكريمة(

139.0 254.5 115.5 83.1 

 186.6 815.3 1,252.3 437.0 أركزة فلزية و نفايات فلزات 28

غير مذكورة في مواد حيوانية و نباتية خام،  29
 موضع آخر وال داخلة فيه

6.7 14.1 7.4 109.7 

        
قود معدني، ومزلقات معدنية، وما و 2الباب 

 يتصل بذلك من مواد
613 253 360- 58.8- 

 -58.0 -14.6 10.6 25.2 فحم، و كوك، وقوالب سقاط الفحم 32

 -59.1 -346.3 239.3 585.5 نفط ومنتجات نفطية و مواد متصلة بهما 33

 2.2 0.1 2.8 2.8 غاز طبيعي ومصنوع 34
        

 -8.5 -7 72 79 شموع حيوانية ونباتية زيوت ودهون و 4الباب 

 .. -0.1 - 0.1 زيوت و دهون حيوانية 41

دهون وزيوت نباتية ثابتة، خام، أو مكررة، أو  42
 -1.9 -1.4 70.9 72.3 مجزأة

43 

 مجهزة دهون وزيوت حيوانية أو نباتية،
 وخالط أوأ شموع من أصل حيواني أو نباتيو

هون أو غير صالحة لألكل من الدمحض رات 
غير مذكورة في  الزيوت الحيوانية أو النباتية،
 موضع آخر وال داخلة فيه

6.8 1.6 5.2- 76.3- 

        
غير ومنتجات متصلة بها،  كيماويةمواد  5الباب 

 مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه
2,721 2,340 381 -14.0- 

 22.0 21.4 118.8 97.4 عضوية كيماويةمواد  51

 -69.1 -483.3 215.8 699.1 عضوية غير كيماويةمواد  52

 -24.2 -34.9 109.2 144.1 مواد الصباغة والدباغة و التلوين 53

 -1.0 -4.3 413.6 417.9 منتجات طبية و صيدلية 54

ومواد عطور،  راتنجاناتزيوت عطرية و  55
 و تلميع و تنظيف محضرات تزيين )تواليت(

208.9 217.5 8.6 4.1 

)عدا ما هو مذكور في المجموعة  أسمدة 56
373) 14.6 8.5 6.1- 42.0- 

 15.7 110.5 813.0 702.4 ةلدائن في أشكالها األولي   57

 -9.2 -14.2 140.0 154.2 ةلدائن في أشكالها غير أولي   58

غير مذكورة في ، كيماويةمواد و منتجات  59
 موضع آخر وال داخلة فيه

282.2 303.7 21.5 7.6 

        



16  16حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

من  الربع الثالث األبواب و األقساموصف   
 3103عام 

 الربع الثالث
 *النمو % *التغير 3102من عام 

سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب  6الباب 
 -17.0 -1,105 5,408 6,513 المادة

غير مذكورة في جلود ومصنوعات جلدية،  61
 ، وجلود فراء مجهزةموضع آخر وال داخلة فيه

1.2 1.6 0.4 35.3 

غير مذكورة في مصنوعات من المطاط،  62
 موضع آخر وال داخلة فيه

194.3 232.6 38.4 19.7 

مصنوعات من فلين ومصنوعات خشبية )فيما  63
 عدا األثاث(

86.3 44.9 41.3- 47.9- 

64 
وورق مقوى )كرتون(، وأصناف مصنوعة  ورق،

عجينة الورق أو من الورق أو من الورق  من
 المقوى

229.8 153.3 76.5- 33.3- 

65 
غير وأصناف جاهزة  غزل نسجي، ونسج،

، مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه
 نتجات متصلة بهاوم

140.3 138.5 1.8 1.3- 

غير مذكورة في  مصنوعات معدنية الفلزية، 66
 موضع آخر وال داخلة فيه

392.6 360.8 31.9- 8.1- 

 -22.4 -479.4 1,661.6 2,141.0 الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 8.4 131.5 1,693.3 1,561.8 فلزات )معادن( غير حديدية 68

غير مذكورة في موضع  مصنوعات معدنية، 69
 آخر وال داخلة فيه

1,765.7 1,121.5 644.2- 36.5- 

        
 -31.0 -4,539 10,097 14,636 ومعدات النقل ماكيناتال 7الباب 

 -47.4 -841.9 933.0 1,775.0 ومعدات توليد الطاقة  ماكينات 71

 -9.1 -89.7 891.3 981.0 مخصصة لصناعات معينة  ماكينات 72

 27.0 25.1 117.9 92.9 شغل الفلزات )المعادن( اكيناتم 73

74 
غير مذكورة  ومعدات صناعية عامة، ماكينات

 ماكيناتوأجزاء  في موضع آخر وال داخلة فيه
 غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

4,239.8 1,978.5 2,261.3- 53.3- 

وتوماتيكية لتجهيز أماكينات مكتبية و ماكينات 75
 5.1 5.8 119.1 113.3 تالبيانا

سلكية أجهزة ومعدات لالتصاالت ال 76
 ذاعةاإلوالالسلكية وتسجيل الصوت و

446.6 163.6 283.0- 63.4- 

77 

غير "دوات كهربائية أجهزة و أماكينات و 
 "مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

وأجزاؤها الكهربائية )بما في ذلك أجزاء غير 
كورة في موضع آخر غير مذ’ كهربائية مقابلة

للمعدات الكهربائية من الطراز ’ وال داخلة فيه
 المنزلي(

2,106.9 1,310.2 796.7- 37.8- 

مركبات برية )بما في ذلك المركبات ذات  78
 الوسائد الهوائية(

3,421.0 3,167.8 253.2- 7.4- 

 -3.0 -44.0 1,415.2 1,459.2 خرىأمعدات نقل  79



17  17حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

من  الربع الثالث األبواب و األقساموصف   
 3103عام 

 الربع الثالث
 *النمو % *التغير 3102من عام 

        
 -27.3 -361 957 1,318 ت متنوعةمصنوعا 8الباب 

81 

تجهيزات وتركيبات وسابقة التجهيز،  مبان
الصحية و السمكرة والتدفئة  لألغراض

غير مذكورة في موضع آخر وال ضاءة، واإل
 داخلة فيه

98.7 62.6 36.1- 36.5- 

82 
ة و الحشايا )المراتب( سر  ثاث و أجزاؤه، األاأل

ثلها من وحوامل الحشايا و الوسائد وما يما
 مفروشات المحشوةال

140.2 100.2 40.0- 28.5- 

وعية وازم السفر والحقائب اليدوية واألل 83
 المماثلة

12.2 15.3 3.1 25.1 

 -5.9 -6.1 96.9 103.0 ألبسة و توابعها 84

 38.1 6.4 23.2 16.8 حذيةأ 85

87 
جهزة أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات وأ

ضع آخر وال داخلة غير مذكورة في موتحكم، 
 فيه

567.9 340.9 227.1- 40.0- 

88 
للتصوير الفوتوغرافي ولوازمها  جهزة ومعداتأ
غير مذكورة في موضع آخر صناف بصرية، أو

 وال داخلة فيه

84.6 
 

112.3 27.7 32.8 

غير مذكورة في موضع دوات مصنعة متنوعة، أ 89
 آخر وال داخلة فيه

294.5 206.1 88.4- 30.0- 

        

 9الباب 
لع و معامالت غير مصنفة في موضع س

خر في التصنيف الموحد للتجارة آ
 الدولية

25 58 33 131.0 

سلع خاصة غير مصنفة حسب معامالت و 93
 158.8 34.7 56.6 21.9 النوع

ذهب، غير نقدي )باستثناء ركاز ومركزات  97
 -75.0 -2.2 0.7 2.9 الذهب(

        

 -20.3 -5,791 22,745 28,536 المجموع  

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
 

 مالحظه:
 غير موجودة أو قريبة من الصفر.القيمة  أن " تعني-".1
 المقربة. ( في الجداول على األرقامالنسب المئوية أوالمستويات سواء في تستند التغييرات ) *.3
 أولية وقابلة للتغيير. 3113تعد بيانات .3
 .ال تنطبق "..".4



18  18حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 حصائيةالجداول اإل
( SITC) الدولية للتجارة الموحد التصنيف حسب غير النفطية السلعية الصادرات: I I جدول

 3102من عام  الربع الثالثخالل عبر موانئ إمارة أبوظبي 
 القيمة بالمليون درهم

 الربع الثالث األبواب و األقساموصف   
 3103من عام 

 الربع الثالث
 *النمو % *التغير 3102من عام 

 -42.4 -30 41 71 حيةوحيوانات أغذية  1 الباب

حيوانات حية غير الحيوانات الداخلة في القسم  00
13 

17.4  2.3  15.1- 86.8- 

 39.4 0.3  0.9  0.7 لحوملحوم ومحض رات  01

 -7.0 -0.8  11.0  11.8 منتجات ألبان وبيض طيور 02

ات، و أسماك )غير الثدييات البحرية(، وقشري 03
 منهاومحض رات رخويات، و ال فقاريات مائية، 

0.3  0.6  0.3 108.9 

 -82.0 -11.7  2.6  14.2 حبوبومحض رات حبوب  04

 -13.6 -1.3  8.0  9.2 خضروات وفواكه 05

 126.7 0.2  0.3  0.1 سكرية، وعسل نحلومحض رات سكر،  06

 -56.7 -2.7  2.0  4.7 بن و شاي و كاكاو و توابل و مصنوعاتها 07

أعالف للحيوانات )ال تتضمن الحبوب غير  08
 المطحونة(

1.9  2.9  1.0 50.4 

 -2.2 -0.2  10.4  10.6 متنوعة صالحة لألكلومحض رات منتجات  09

        
 26.9 7 30 23 المشروبات و التبغ 0الباب 

 27.1 6.3  29.5  23.2 المشروبات  11

 .. -  -   -  التبغ ومصنوعات التبغ 12

        
 318.4 55 73 18 مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء الوقود 3الباب 

المطاط الخام )بما في ذلك المطاط التركيبي و  23
 المستخلص(

 -  0.5  0.5 .. 

 -93.8 -1.1  0.1  1.1 الفلين و الخشب 24

 .. -0.5  -   0.5 عجائن وفضالت الورق 25

26 
)ما عدا كرات الصوف الممشط ألياف نسيجية 

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

11.9  4.9  7.0- 58.6- 

27 
، 56أسمدة خام، غير تلك الواردة في القسم 

ومعادن )خام باستثناء الفحم و النفط واألحجار 
 الكريمة(

2.0  3.8  1.9 94.7 



19  19حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 الربع الثالث األبواب و األقساموصف   
 3103من عام 

 الربع الثالث
 *النمو % *التغير 3102من عام 

  3,383.6 62.1  64.0  1.8 نفايات فلزاتأركزة فلزية و  28
     

غير مذكورة في موضع مواد حيوانية و نباتية خام،  29
 آخر وال داخلة فيه

0.2   -  -0.2 .. 

    
    

وقود معدني، ومزلقات معدنية، وما يتصل  2الباب 
 بذلك من مواد

10 8 2- 23.7- 

 .. -0.5  -   0.5 فحم، و كوك، وقوالب سقاط الفحم 32

 21.1 1.4  7.9  6.5 نفط ومنتجات نفطية و مواد متصلة بهما 33

 .. -3.3  -   3.3 ومصنوع طبيعي غاز 34

    
 19.3 7 43 36 زيوت ودهون و شموع حيوانية ونباتية 4الباب     

 .. 0.1  0.1    - زيوت و دهون حيوانية 41

 -35.3 -1.5  2.8  4.3 جزأةدهون وزيوت نباتية ثابتة، خام، أو مكررة، أو م 42

43 

شموع و مجهزة دهون وزيوت حيوانية أو نباتية،
غير محض رات  وخالط أوأ من أصل حيواني أو نباتي

صالحة لألكل من الدهون أو الزيوت الحيوانية أو 
 غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه النباتية،

31.4  39.8  8.3 26.4 

    
    

غير ومنتجات متصلة بها،  اويةكيممواد  5الباب 
 مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

1,680 1,600 80- 4.8- 

 16.8 1.5  10.5  9.0 عضوية كيماويةمواد  51

 -42.4 -1.5  2.1  3.6 عضوية غير كيماويةمواد  52

 98.6 1.7  3.5  1.7 مواد الصباغة والدباغة و التلوين 53

 55.9 1.8  5.1  3.3 منتجات طبية و صيدلية 54

ومواد عطور، محضرات  راتنجاناتزيوت عطرية و  55
 و تلميع و تنظيف تزيين )تواليت(

             35.3  23.7  11.5- 32.7- 

 -40.2 -7.5  11.1  18.6              (373أسمدة )عدا ما هو مذكور في المجموعة  56

 -3.3 -51.6  1,516.2  1,567.9 ةلدائن في أشكالها األولي   57

 -53.1 -17.1  15.1  32.2              ةلدائن في أشكالها غير أولي   58

غير مذكورة في موضع ، كيماويةمواد و منتجات  59
 آخر وال داخلة فيه

8.5  12.7  4.2 49.7 

    
 33.9 449 1,777 1,328 سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب المادة 6الباب     

غير مذكورة في موضع ت جلدية، جلود ومصنوعا 61
 ، وجلود فراء مجهزةآخر وال داخلة فيه

0.1  0.3  0.2 414.8 



20  21حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 الربع الثالث األبواب و األقساموصف   
 3103من عام 

 الربع الثالث
 *النمو % *التغير 3102من عام 

غير مذكورة في موضع آخر مصنوعات من المطاط،  62
 وال داخلة فيه

0.5  0.6  0.1 28.8 

مصنوعات من فلين ومصنوعات خشبية )فيما عدا  63
 األثاث(

2.6  0.5  2.0- 79.1- 

 من)كرتون(، وأصناف مصنوعة وورق مقوى  ورق، 64
 عجينة الورق أو من الورق أو من الورق المقوى

             53.1  53.8  0.7 1.2 

65 
غير مذكورة وأصناف جاهزة  غزل نسجي، ونسج،

، ومنتجات متصلة في موضع آخر وال داخلة فيه
 بها

             21.6  25.7  4.1 19.1 

مذكورة في موضع  غير مصنوعات معدنية الفلزية، 66
 آخر وال داخلة فيه

             49.9  120.0  70.1 140.5 

 -36.3 -213.4  374.2  587.5 الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 95.3 532.6  1,091.4  558.9 فلزات )معادن( غير حديدية 68

غير مذكورة في موضع آخر وال مصنوعات معدنية،  69
 داخلة فيه

             53.6            110.7  57.2 106.7 

    
    

 -8.2 -16 176 192 ومعدات النقل ماكيناتال 7الباب 

 69.1 0.3  0.8  0.5 ومعدات توليد الطاقة  ماكينات 71

 876.6 91.7  102.2  10.5              مخصصة لصناعات معينة  ماكينات 72

 -94.3 -0.1  0.0  0.1 شغل الفلزات )المعادن( ماكينات 73

74 
غير مذكورة في  ومعدات صناعية عامة، ماكينات

غير  ماكيناتوأجزاء  موضع آخر وال داخلة فيه
 مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

             46.6  9.7  36.9- 79.2- 

وتوماتيكية لتجهيز أماكينات مكتبية و ماكينات 75
 -91.3 -0.3  0.0  0.3 البيانات

سلكية والالسلكية دات لالتصاالت الأجهزة ومع 76
 ذاعةاإلوتسجيل الصوت و

- - - .. 

77 

غير مذكورة "دوات كهربائية أجهزة و أماكينات و 
وأجزاؤها الكهربائية  "في موضع آخر وال داخلة فيه

غير ’ )بما في ذلك أجزاء غير كهربائية مقابلة
للمعدات ’ مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

 من الطراز المنزلي(الكهربائية 

             31.2  31.8  0.7 2.2 

مركبات برية )بما في ذلك المركبات ذات الوسائد  78
 الهوائية(

8.7  7.7  0.9- 10.5- 

 -74.8 -70.4  23.8  94.2              خرىأمعدات نقل  79

        



21  21حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 الربع الثالث األبواب و األقساموصف   
 3103من عام 

 الربع الثالث
 *النمو % *التغير 3102من عام 

 -7.2 -4 44 48 مصنوعات متنوعة 8الباب 

81 
تجهيزات وتركيبات وز، سابقة التجهي مبان

ضاءة، الصحية و السمكرة والتدفئة واإل لألغراض
 غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

7.1  4.2  2.8- 40.1- 

82 
ة و الحشايا )المراتب( سر  ثاث و أجزاؤه، األاأل

وحوامل الحشايا و الوسائد وما يماثلها من 
 مفروشات المحشوةال

2.4  3.3  0.9 39.1 

 .. 0.2-  0.2 - وعية المماثلةزم السفر والحقائب اليدوية واألوال 83

 285.7 3.3  4.4  1.1 ألبسة و توابعها 84

 88.4 0.3  0.6  0.3 حذيةأ 85

جهزة أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات وأ 87
 غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيهتحكم، 

1.5  0.5  1.0- 66.2- 

88 
صوير الفوتوغرافي ولوازمها للت جهزة ومعداتأ
غير مذكورة في موضع آخر وال صناف بصرية، أو

 داخلة فيه

0.5  0.4  0.1- 18.0- 

غير مذكورة في موضع آخر دوات مصنعة متنوعة، أ 89
 وال داخلة فيه

             35.0  30.8  4.1- 11.8- 

        

سلع و معامالت غير مصنفة في موضع اخر  9الباب 
 نيف الموحد للتجارة الدوليةفي التص

0 1 1 165.9 

 165.9 0.6  0.9  0.4 معامالت و سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع 93

        

 11.4  387          3,793  3,406 المجموع  
 .أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:

 
 مالحظه:

 .الصفر من قريبة أو موجودة غير القيمة أن تعني" -".1
 .المقربة األرقام على الجداول في( المئوية النسب أو المستويات في سواء) التغييرات تستند* .3
 .للتغيير وقابلة أولية 3113 بيانات تعد.3
 .تنطبق ال "..".4

 



22  22حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 حصائيةالجداول اإل
عبر ( SITC) الدولية للتجارة الموحد التصنيف حسبالسلعي  المعاد تصديره: I I I جدول

 3102من عام  الربع الثالثل خالموانئ إمارة أبوظبي 
 القيمة بالمليون درهم

 الربع الثالث األبواب و األقساموصف   
 3103من عام 

 الربع الثالث
 *النمو % *التغير 3102من عام 

 -53.7 -8 8 16 حيةوحيوانات أغذية  1 الباب

حيوانات حية غير الحيوانات الداخلة في القسم  00
13 

          2.2            0.6  1.6- 74.0- 

 -65.9 -0.2  0.1            0.3           لحوملحوم ومحض رات  01

 -47.0 -0.8  0.9            1.7           منتجات ألبان وبيض طيور 02

أسماك )غير الثدييات البحرية(، وقشريات، و  03
 منهاومحض رات رخويات، و ال فقاريات مائية، 

          0.2            0.1  0.1- .. 

 -63.0 -1.6  1.0            2.6           حبوبومحض رات حبوب  04

 -59.8 -2.0  1.3            3.3           خضروات وفواكه 05

 .. -0.1  0.2            0.4           سكرية، وعسل نحلومحض رات سكر،  06

 -88.2 -1.0  0.1            1.1           بن و شاي و كاكاو و توابل و مصنوعاتها 07

أعالف للحيوانات )ال تتضمن الحبوب غير  08
 المطحونة(

          0.4            0.5  0.1 17.2 

 -35.4 -1.5  2.7            4.1           متنوعة صالحة لألكلومحض رات منتجات  09

        
 -13.2 - 2 2 المشروبات و التبغ 0الباب 

 -5.6 -0.1  1.7            1.8           المشروبات  11

 -71.0 -0.2  0.1            0.2           التبغ ومصنوعات التبغ 12

        
 -34.8 -3 6 9 مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء الوقود 3الباب 

 ..  -   -   -  البذور الزيتية والثمار الزيتية  22

الخام )بما في ذلك المطاط التركيبي و  المطاط 23
 المستخلص(

          0.4            0.2  0.2- 46.4- 

 -56.9 -1.6  1.2            2.9           الفلين و الخشب 24

 128.5 0.7  1.2            0.5           عجائن وفضالت الورق 25

26 
ألياف نسيجية )ما عدا كرات الصوف الممشط 

لتوبس( وغيره من الصوف الممشط( وفضالتها )ا
 )غير مصنوعة على شكل غزل أو نسيج(

          0.0            0.5  0.5 .. 



23  23حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 الربع الثالث األبواب و األقساموصف   
 3103من عام 

 الربع الثالث
 *النمو % *التغير 3102من عام 

27 
، 56أسمدة خام، غير تلك الواردة في القسم 

ومعادن )خام باستثناء الفحم و النفط واألحجار 
 الكريمة(

          5.3            1.9  3.5- 64.7- 

  1,406.7 1.1  1.1            0.1           فلزية و نفايات فلزات أركزة 28

غير مذكورة في موضع مواد حيوانية و نباتية خام،  29
 آخر وال داخلة فيه

          0.2   -  -0.2 .. 

        
وقود معدني، ومزلقات معدنية، وما يتصل  2الباب 

 بذلك من مواد
2 0 2- 85.2- 

 .. -0.4  -   0.4           وقوالب سقاط الفحم فحم، و كوك، 32

 -85.1 -1.7  0.3            2.1           نفط ومنتجات نفطية و مواد متصلة بهما 33

        
 .. - - - زيوت ودهون و شموع حيوانية ونباتية 4الباب 

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

43 

شموع و مجهزة دهون وزيوت حيوانية أو نباتية،
غير محض رات  وخالط أوأ من أصل حيواني أو نباتي

صالحة لألكل من الدهون أو الزيوت الحيوانية أو 
 غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه النباتية،

 -   -   -  .. 

        

غير ومنتجات متصلة بها،  كيماويةمواد  5الباب 
 رة في موضع آخر وال داخلة فيهمذكو

207 203 4- 2.1- 

 -66.5 -2.2  1.1            3.3           عضوية كيماويةمواد  51

 -68.9 -2.0  0.9            2.9           عضوية غير كيماويةمواد  52

 -14.6 -0.6  3.5            4.1           مواد الصباغة والدباغة و التلوين 53

 -98.2 -1.1  0.0            1.2           منتجات طبية و صيدلية 54

ومواد عطور، محضرات  راتنجاناتزيوت عطرية و  55
 و تلميع و تنظيف تزيين )تواليت(

      185.3        182.6  2.7- 1.4- 

 .. 0.1  -   0.1           (373أسمدة )عدا ما هو مذكور في المجموعة  56

 97.6 2.0  4.0            2.0           ةفي أشكالها األولي   لدائن 57

 54.6 2.5  7.2            4.7           ةلدائن في أشكالها غير أولي   58

غير مذكورة في موضع ، كيماويةمواد و منتجات  59
 آخر وال داخلة فيه

          3.4            3.2  0.3- 7.4- 

        



24  24حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي
 

 الربع الثالث األبواب و األقساموصف   
 3103من عام 

 الربع الثالث
 *النمو % *التغير 3102من عام 

 -31.5 -60 132 192 مصنوعة مصنفة أساساً حسب المادة سلع 6الباب 

غير مذكورة في موضع جلود ومصنوعات جلدية،  61
 ، وجلود فراء مجهزةآخر وال داخلة فيه

 -   -  - .. 

غير مذكورة في موضع آخر مصنوعات من المطاط،  62
 وال داخلة فيه

        22.8          10.4  12.4- 54.2- 

ن فلين ومصنوعات خشبية )فيما عدا مصنوعات م 63
 األثاث(

          7.0            2.9  4.1- 58.4- 

 منوورق مقوى )كرتون(، وأصناف مصنوعة  ورق، 64
 عجينة الورق أو من الورق أو من الورق المقوى

        13.3            4.9  8.4- 63.5- 

65 
غير مذكورة وأصناف جاهزة  غزل نسجي، ونسج،

، ومنتجات متصلة موضع آخر وال داخلة فيهفي 
 بها

        20.7          17.5  3.2- 15.5- 

غير مذكورة في موضع  مصنوعات معدنية الفلزية، 66
 آخر وال داخلة فيه

        17.5          21.8  4.3 24.6 

 -71.6 -53.3  21.1          74.4         الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 70.3 0.6  1.4            0.8           لزات )معادن( غير حديديةف 68

غير مذكورة في موضع آخر وال مصنوعات معدنية،  69
 داخلة فيه

        35.9          51.7  15.8 43.9 

        
 7.0 174 2,684 2,510 ومعدات النقل ماكيناتال 7الباب 

 73.1 161.1  381.5        220.5       ومعدات توليد الطاقة  ماكينات 71

 -19.2 -51.2  214.8        266.0       مخصصة لصناعات معينة  ماكينات 72

 -33.3 -2.5  4.9            7.4           شغل الفلزات )المعادن( ماكينات 73

74 
غير مذكورة في  ومعدات صناعية عامة، ماكينات

غير  اكيناتموأجزاء  موضع آخر وال داخلة فيه
 مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

      210.1        235.7  25.6 12.2 

وتوماتيكية لتجهيز أماكينات مكتبية و ماكينات 75
 -11.5 -79.7  613.8        693.5       البيانات

سلكية والالسلكية أجهزة ومعدات لالتصاالت ال 76
 ذاعةاإلوتسجيل الصوت و

      258.2        309.0  50.8 19.7 

77 

غير مذكورة "دوات كهربائية أجهزة و أماكينات و 
وأجزاؤها الكهربائية  "في موضع آخر وال داخلة فيه

غير ’ )بما في ذلك أجزاء غير كهربائية مقابلة
للمعدات ’ مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

 الكهربائية من الطراز المنزلي(

      173.3        148.5  24.8- 14.3- 

مركبات برية )بما في ذلك المركبات ذات الوسائد  78
 الهوائية(

      492.4        449.4  43.0- 8.7- 

 73.3 138.2  326.8        188.6       خرىأمعدات نقل  79
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 الربع الثالث األبواب و األقساموصف   
 3103من عام 

 الربع الثالث
 *النمو % *التغير 3102من عام 

 33.9 195 770 575 مصنوعات متنوعة 8الباب 

81 
ات تجهيزات وتركيبوسابقة التجهيز،  مبان

ضاءة، الصحية و السمكرة والتدفئة واإل لألغراض
 غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه

        10.2            7.4  2.8- 27.2- 

82 
ة و الحشايا )المراتب( سر  ثاث و أجزاؤه، األاأل

وحوامل الحشايا و الوسائد وما يماثلها من 
 مفروشات المحشوةال

        20.3          13.5  6.7- 33.2- 

 277.7 37.3  50.7          13.4         وعية المماثلةوازم السفر والحقائب اليدوية واألل 83

 84.4 237.4  518.6        281.2       ألبسة و توابعها 84

 10.8 8.0  81.7          73.7         حذيةأ 85

جهزة أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات وأ 87
 غير مذكورة في موضع آخر وال داخلة فيه، تحكم

        88.7          37.0  51.7- 58.3- 

88 
للتصوير الفوتوغرافي ولوازمها  جهزة ومعداتأ
غير مذكورة في موضع آخر وال صناف بصرية، أو

 داخلة فيه

        19.7          22.1  2.4 12.3 

آخر غير مذكورة في موضع دوات مصنعة متنوعة، أ 89
 وال داخلة فيه

        67.8          38.8  29.0- 42.8- 

        

سلع و معامالت غير مصنفة في موضع اخر  9الباب 
 في التصنيف الموحد للتجارة الدولية

137 90 47- 34.4- 

 -34.3 -46.8  89.8          136.6       معامالت و سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع 93

 .. -0.3    -             0.3           (الذهب ومركزات ركاز باستثناء) نقدي رغي ذهب، 97

        

 6.7  244          3,896        3,651       المجموع  
 أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:

 
 مالحظه:
 .الصفر من قريبة أو موجودة غير القيمة أن تعني" -".1            
 .المقربة األرقام على الجداول في( المئوية النسب أو المستويات في سواء) التغييرات تستند* .3            
 .للتغيير وقابلة أولية 3113 بيانات تعد.3            
 .تنطبق ال "..".4            
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 التوضيحيةالمالحظات 

 المصطلحات

عند تحليل  مهماوتلعب هذه المصطلحات دورا  السلعية على مصطلحات معينة تخص التجارة الخارجية التقريرحتوي ي

 المصطلحات التالية: التقريرتضمن يإلمارة أبوظبي. و ةحصاءات التجارإ

 السلعيةالتجارة 

 أو تخصم منه، مخزون الموارد المادية إلمارة أبوظبي إلىالتي ت ضاف  قيمة السلع السلعيةالتجارة  إحصاءات تشمل

حركة التجارة ويشير مصطلح التجارة السلعية في هذا التقرير إلى . أو الخروج منها اإلمارةأراضي  سواء بالدخول إلى

 يعني أنها ال تشمل أي تعامالت تتم من خالل اإلمارات األخرى. ما، أبوظبي فقطإمارة  منافذعبر 

 الـواردات

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

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

ل صتالمؤقت أو المناطق الحرة داخل الدولة،   عليها جمركيا لتصبح جزءا من الرصيد السلعي إلمارة أبوظبي. وخ 

  المعاد تصديره

من الخارج وتدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية وتصبح جزءا من الرصيد السلعي لإلمارة  ت ستوردالسلع التي تمثل 

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

 الصادرات غير النفطية

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

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

 التصنيفات

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

  .(BECالواسعة ) االقتصادية الفئات وتصنيف ( التنقيح الرابع،SITCالدولية ) للتجارة

 الدولية يصنف البضائع وفقاً لمستوى التصنيع والمعالجة للتجارة الموحد التصنيف. 

  تصنيف الفئات االقتصادية الواسعة يصنف البضائع وفقاً لالستخدام النهائي للسلع، كسلع رأسمالية أو
 ط أو االستهالك النهائي.االستهالك الوسي

 اإلحصاء مركز قبل من( HS) هاوترميز السلع لتوصيف المتناسق يمكن للمستخدمين الحصول على إحصاءات التصنيف

تصنيفاً للمدخالت وهو األساس الذي تسجل عليه  (HS) وترميزها السلع لتوصيف المتناسق التصنيف ويعد  . أبوظبي -

 ار.البضائع في الجمارك من قبل التج
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 مصدر البيانات

 أجل من أبوظبي - اإلحصاء مركز إلى وأ رسلت عولجت ثم ومنإدارة الجمارك  - على البيانات من دائرة المالية ح صل

 .وفقا للتصنيفات اإلحصائية للتجارة الخارجية تصنيفها وإعادة والمراجعة التدقيق من مزيد

 يموتقال

  (:WTOي )الدول التجارة ةبمنظم الخاصة يمالتقو اتفاقية مع تماشياً 

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

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

 .والتغليف والتعبئة

   سيف" عليه يطلق ما وهو والشحن التأمين تكلفة فيها بما كافة التكاليف حساب عدب الواردات قيمة روتقد "

(cif .)  نقل عند تظهر إضافية تكاليف ويشمل المستورد، البلد حدود حتى الواردات قيمة" سيف" لويمث 

 .والتأمين الشحن مثل دولياً  البضائع

 الجداولمالحظات على 

 المقربة. على األرقام هاجميع ( في الجداولالنسب المئوية أو المستوياتسواء في تستند التغييرات )

التي عبر ، هاجميع مجموعاتللة اإلجماليالقيمة من قيمة المجموعة الفرعية عن حصة  هي عبارةاألهمية النسبية 

 .نسبة مئويةعنها ك

 .بعض المجاميع ال تتساوى مع المفردات بسبب التقريب

 ة قابلة للتغيير.هي بيانات أولي 3113بيانات عام 

 الرموز المستخدمة

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

 مزيد من المعلومات

 - اإللكتروني لمركز اإلحصاءحصاءات الرسمية الرجاء زيارة الموقع واإلمزيد من اإلحصاءات التفصيلية لحركة التجارة لل
 : أبوظبي

www.scad.ae/http:/ 

 



28 حركة التجارة السلعية غير النفطية  عبر منافذ إمارة أبوظبي


