
1

حـركة التجارة الخارجية السلعّية غير النفطّيـة

أبريل

حـركة التجارة الخارجية 
السلعّية غير النفطّيـة 

عبــر منافــذ إمــارة أبوظبي

تاريخ االصدار: يونيو 2015



2

حـركة التجارة الخارجية السلعّية غير النفطّيـة

 
 

2 
 

 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 2015أبريل ي أو خرجت منها، خالل شهر إلمارة أبوظب

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

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 التدفقات ال

، وتصنيف الفئات االقتصادية التنقيح الرابع ،(SITCد للتجارة الدولية )لتصنيف الموحّ ا أبوابألهم البيانات وفقاً  ترضع  و
ية شهرية للبيانات التاريخية سلسلة زمن 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  لرجوعبا اءادة القرّ لسّ ا نصحونة، نفطيّ ة غير السلعيّ المستخدمة في إحصاءات التجارة ال

 .الحاجة
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  ةالنقاط الرئيس

 2015أبريل  خالل شهر ةنفطي  الغير ة سلعي  الالتجارة 

حيث  ،2015أبريل  خالل شهر درهم ارملي 14.1مارة أبوظبي إ منافذالتي عبرت  ةنفطيّ السلع غير التجارة قيمة بلغت 

درهم  ارملي 2.9ة نفطيّ الصادرات غير ال قيمة جمالي(، بينما بلغتمن اإل %69.9درهم ) ارملي 9.9لواردات اقيمة  بلغت

  جمالي(.من اإل % 9.8درهم ) ارملي 1.4جمالي( والمعاد تصديره من اإل 20.3%)

 
 ،2015مارس شهر ب مقارنة 2015أبريل شهر خالل ( %5.3) درهم ونيمل 707 السلعيةالتجارة جمالي إ قيمة تارتفع

ة ـر النفطيـــادرات غيــالصو(، %1.7م )ــون درهــملي 164دار ـبمق وارداتـالن ـّل مـك قيمـة رتفاعاى ـإل ع ذلكـيرجو

خالل  (%13.1-) مليـون درهـم 208دار ـبمقالمعاد تصديره قيمة  وقابله انخفاض(، %35.4م )ــدره ونـيمل 750 دارــبمق

  الفترة نفسها.

 
ارة ـللتج ةفي القيمة اإلجمالي ارتفاعوجود يالحظ  ذاته من العام السابق رالشهب 2015أبريل شهر بيانات  وبمقارنة

 198الواردات بمقـدار  نـم لّ ـكي قيمة ـف ارتفاعج هذا من محصّلة ــوقد نت. (%12.5)درهم  ارملي 1.6بلغت ة ـسلعيّ ال

تصديره  المعاد في انخفاضقابله و(، %93.7درهم ) ارملي 1.4مقداره الصـادرات غيـر النفطيـة بو(، %2.1درهـم )مليون 

 خالل الفترة نفسها.  (%0.9-درهـم ) ونملي 13بمقـدار 

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

 درهم بالمليونلقيمة ا

 ـــر )%(الـتغـيــ          

  
أبريل 
2014 

مارس 
2015 

أبريل 
2015  

إلى 14 إبريل  
15 إبريل   

إلى  15 مارس
15 إبريل   

 1.7 2.1 9,860 9,695 9,661 الواردات

 35.4 93.7 2,868 2,117 1,481 الصادرات غير النفطيّة

 13.1- 0.9- 1,387 1,595 1,400 المعاد تصديره 

 5.3 12.5 14,115 13,408 12,542 المجموع
 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 الممكن تعديلهاأوليّة ومن  2015بيانات عام 

 

 

 

 

 

 



4

حـركة التجارة الخارجية السلعّية غير النفطّيـة

 
 

4 
 

  2015أبريل و 2015مارس ة خالل شهري نفطي  ة غير السلعي  التجارة ال

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

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

 الماكينات ‘مجموعة قيمة من  كلّ في قيمة  رتفاعاالمن وقد نتج هذا ، %1.7 الواردات بنسبةقيمة  رتفعتا

 مليون 52بمقدار ’ مواد كيميائية ومنتجات متصلة بها‘(، ومجموعة %6.2) درهممليون  301بمقدار ’ ومعدات النقل

 252بمقدار ’ ر صالحة لألكل، باستثناء الوقودمواد خام غي‘في قيمة مجموعة  نخفاضا (، وقابله%5.8) درهم

 . (%31.9-) مليون درهم

 في قيمة مجموعة  رتفاعاال بشكل رئيسي إلىويرجع ذلك  ،%35.4 بنسبة ةنفطيّ الصادرات غير ال قيمة رتفعتا

 في المجموعة الفرعية رتفاعايعود ذلك إلى و، (%84.7) درهم ونملي 598بمقـدار ’ غ.م.م.سلع ومعامالت ‘

 .مليون درهم 599بمقـدار ’ ذهب، غير نقدي )باستثناء ركاز ومركزات الذهب(‘

 الماكينات ‘مجموعة  كّل من في قيمة نخفاضويرجع ذلك إلى اال، %13.1بنسبة  المعاد تصديره قيمة نخفضتا

مليـون  37بمقــدار ’ سلع ومعامالت غ.م.م.‘ومجموعـة ، (%15.3-)م ــدرهون ــملي 148 دارـبمق’ ومعدات النقل

 (.%46.6-درهــم )

  2015أبريل و 2014أبريل خالل شهري ة نفطي  ة غير السلعي  التجارة ال

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

 : ما يليإلى  (SITC4الدولية )للتجارة 

  الماكينات ومعدات ‘إلى االرتفاع في قيمة كّل من مجموعة ويرجع ذلك  ،%2.1نسبة بالواردات قيمة ارتفعت

 107بمقدار ’ مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء الوقود‘ومجموعة  ،(%3.3درهم )مليون  166بمقـدار ’ النقل

 215بمقـدار ’ سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب المادة‘مجموعة في  انخفاض (، وقابله%24.8مليون درهم )

 .(%11.0-درهم )مليون 

 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى االرتفاع في قيمة مجموعة ، %93.7 بنسبةة نفطيّ الصادرات غير القيمة  ارتفعت

ذهب، غير ‘رتفاع في المجموعة الفرعية اللى اإويعود ذلك  .درهم ارملي 1.3بمقـدار ’ غ.م.م.سلع ومعامالت ‘

 مليار درهم.  1.3بمقـدار ’ الذهب(نقدي )باستثناء ركاز ومركزات 

 الماكينات ومعدات ‘في قيمة مجموعة  نخفاضوقد نتج هذا من اال، %0.9قيمة المعاد تصديره بنسبة  نخفضتا

بلغت  حيث’ مصنوعات متنوعة‘مجموعة وخفف من حدة االنخفاض ارتفاع في ، مليون درهم 148بمقدار ’ النقل

 مليون درهم. 102قيمة االرتفاع 
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  2015أبريل -حسب التوزيع الجغرافي  ةنفطي  السلع غير ال قيمة

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

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

 مـدره ارملي 1.1 سنغافورة مليار درهم، 1.4الواليـات المتحدة األمريكية  من لّ ـلكالواردات ة ــيمقت ــبلغ، 

من إجمالي  %36.6بنسبة  مجتمعةالثالث  دولالساهمت  وقد ،درهم ارملي 1.0 مملكة العربية السعوديةالو

    واردات.القيمة 

 تلتها درهم،  مليون 869بقيمة ة نفطيّ الصادرات غير ال فيولى المرتبة األ في المملكة العربية السعودية حلّت

بنسبة مجتمعة  الثالث دولالساهمت وقد درهم،  مليون 314 بقيمة الصينودرهم،  يونمل 813بقيمة  سويسرا

 ة.نفطيّ جمالي الصادرات غير الإمن  69.6%

  ّمليون  396 حيث بلغت ،لقيمةاحيث من المعاد تصديره  األولى فيالمرتبة المملكة العربية السعودية  رتتصد

 دولالساهمت قد و ،درهممليون  200بقيمة  ومملكة البحرين درهم، مليون 204بقيمة  قطرمملكة درهم، تلتها 

 جمالي المعاد تصديره.إمن  %57.6بنسبة  مجتمعة الثالث

  2015أبريل 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 يانيةاألشكال الب

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

 هذا التقرير.المرفقة ب

ّجلت ة نفطيّ لصادرات غير الل ةأعلى قيمدرهم، أما  ارملي 10.1بقيمة  2013 ديسمبرت في شهر أعلى قيمة للواردا 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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 15 أبريلإلى  13يناير  –النفطية السلعية غير واردات للالشهرية الزمنية السلسلة :  1الشكل 

 

  15 أبريلإلى  13يناير  –صادرات السلعية غير النفطية لالشهرية لالزمنية السلسلة  : 2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 15 أبريلإلى  13يناير  –النفطية غير  السلع للمعاد تصديره منالشهرية الزمنية السلسلة :  3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 أوليّة ومن الممكن تعديلها 2015بيانات عام 
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 الجداول اإلحصائية

التي  عادة تصدير(إة وواردات ونفطي  )صادرات غير  ةنفطي  السلع غير ال تجارة قيمة : 1 جدول
  2015أبريل - SITC4)) الدوليةالتصنيف الموح د للتجارة  حسبإمارة أبوظبي  منافذعبرت 

 درهمبالمليون القيمة 

 الوصف
ــر )%(       ـ   الـتغـيــ

أبريل 
2014 

مارس 
2015 

أبريل 
2015  

إلى 14إبريل   
15إبريل    

إلى  15مارس 
15إبريل    

 الواردات

 6.2 3.3 5,180 4,879 5,014 الماكينات ومعدات النقل
سلع مصنوعة مصنّفة أساساً حسب 

 -9.8 -11 1,736 1,925 1,951 المادة

 5.8 -3.4 962 910 996 مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها

مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء 
 -31.9 24.8 538 790 431 الوقود

 5.5 -7.1 508 482 547 أغذية و حيوانات حية

 31.7 29.4 935 710 722 باقي السلع

 1.7 2.1 9,860 9,695 9,661 المجموع

 الصادرات غير النفطي ة

 84.7 105,383.6 1,304 706 1 سلع ومعامالت غ.م.م.

سلع مصنوعة مصنّفة أساساً حسب 
 10.6 -20.6 699 632 880 المادة

 14.2 43.6 575 504 401 مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها

 75.7 533.5 187 107 30 أغذية وحيوانات حيّة

 -57.2 -56.7 45 105 103 الماكينات ومعدات النقل

 -11.1 -13.2 57 65 66 السلع باقي

 35.4 93.7 2,868 2,117 1,481 المجموع

 المعاد تصديره

 -15.3 -15.2 823 972 971 الماكينات ومعدات النقل

 -5.3 46.3 323 341 221 مصنوعات متنوّعة

 -0.3 89.8 111 111 58 مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها

سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب 
 3.7 -30.4 77 74 111 المادة

 -46.6 32 42 79 32 سلع ومعامالت غ.م.م.

 -39.5 62.2 11 19 7 باقي السلع

 -13.1 -0.9 1,387 1,595 1,400 المجموع
 يأبوظب –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلهاأوليّة  2015بيانات عام 
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التي  عادة تصدير(إة وواردات وي  نفط)صادرات غير  ةنفطي  السلع غير التجارة قيمة :  2 جدول
  2015أبريل - (BECالفئات االقتصادية الواسعة ) تصنيف حسبإمارة أبوظبي  منافذعبرت 

 درهمبالمليون القيمة 

 الوصف 
ــر )%(       ـ   الـتغـيــ

أبريل 
2014 

مارس 
2015 

أبريل 
2015  

إلى 14إبريل   
15إبريل    

إلى  15مارس 
15إبريل    

 الواردات

اللوازم الصناعية غير الواردة في 
 -4.0 2.5 3,399 3,540 3,317  موضع آخر

سلع إنتاجية )عدا معدات النقل( 
 10.8 21.0 2,904 2,621 2,400 وأجزاؤها وملحقاتها

 4.1 -2.2 2,446 2,350 2,500  معدات النقل وأجزاؤها وإضافاتها

سلع استهالكية غير مذكورة في 
 -8.7 -16.5 537 588 643 موضع آخر

 0.7 -0.6 526 523 530 االغذية والمشروبات

 -35.7 -82.6 47 74 271 باقي السلع

 1.7 2.1 9,860 9,695 9,661 المجموع 

 الصادرات غير النفطي ة

اللوازم الصناعية غير الواردة في 
 41.1 100.4 2,525 1,790 1,260  موضع آخر

 67.9 292.0 215 128 55 األغذية والمشروبات

سلع استهالكية غير مذكورة في 
 -2.2 46.0 81 83 55 موضع آخر

سلع إنتاجية )عدا معدات النقل( 
 -69.9 -69.5 24 81 80 وأجزاؤها وملحقاتها

 -37.7 -27.1 20 32 28  معدات النقل وأجزاؤها وإضافاتها

 -22.6 -6.5 3 4 3 باقي السلع

 35.4 93.7 2,868 2,117 1,481 المجموع

 عاد تصديرهالم

سلع انتاجية )عدا معدات النقل(، 
 2.3 -12.0 505 494 574 واجزائها وملحقاتها

سلع استهالكية غير مذكورة في 
 -2.0 29.9 413 421 318 موضع آخر

 -31.7 -13.7 343 502 397 معدات النقل واجزائها وإضافاتها

اللوازم الصناعية الغير واردة في موضع 
 -30.7 13.6 120 174 106 آخر

 26.1 25.1 6 5 5 باقي السلع

 -13.1 -0.9 1,387 1,595 1,400 المجموع 
 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلهاأوليّة  2015بيانات عام 
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قيمة تجارة السلع غير النفطي ة )صادرات غير نفطي ة وواردات وإعادة تصدير( التي  : 3 جدول
أبريل -أهم فصول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلعي حسب إمارة أبوظب منافذعبرت 
2015  

 القيمة بالمليون درهم

 الوصف 
ــر )%(     ـ   الـتغـيــ

أبريل 
2014 

مارس 
2015 

أبريل 
2015  

إلى 14إبريل   
15إبريل    

 15مارس 
15إلى إبريل    

 الواردات
: عربات، جرارات، دراجات، أجزاؤها 87

 17.6 -5.0 1,702 1,448 1,792 ولوازمها

 -27.7 -28.5 1,471 2,035 2,056 : أجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها84

 1,516.3 25,883.1 1,030 64 4 : سفن وقوارب وعائمات 89

 -31.4 -26.8 524 763 715 : نحاس ومصنوعاته74

: أجهزة كهربائية، تسجيل وإذاعة 85
 -36.1 -1.1 491 768 496 الصوت، وأجزاء هذه األجهزة

 0.5 1.0 4,642 4,617 4,598 باقي السلع

 1.7 2.1 9,860 9,695 9,661 المجموع 

 الصادرات غير النفطي ة

: لؤلؤ احجار كريمة، معادن ثمينة 71
 88.8 .. 1,336 708 - ومصنوعاتها، حلي مقلدة

 11.8 41.3 540 483 382 : لدائن ومصنوعاتها39

 15.4 -21.8 249 216 318 : نحاس ومصنوعاته74

 4.5 -25.6 156 150 210 : حديد; صلب )فوالذ(72

: ألبان ومنتجاتها، بيض، عسل، 04
 84.5 3,033.5 108 58 3 منتجات حيوانية

 -4.7 -15.4 479 503 567 باقي السلع

 35.4 93.7 2,868 2,117 1,481 المجموع

 المعاد تصديره

 18.0 -18.9 384 326 474 : أجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها84

: عربات، جرارات، دراجات، اجزاؤها 87
 -10.5 16.4 264 295 226 ولوازمها

: اجهزة كهربائية، تسجيل واذاعة 85
 -15.6 12.7 147 174 130 الصوت، وأجزاء هذه األجهزة

: ألبسة وتوابعها من الكروشيه أو 61
 -3.6 29.8 139 144 107 غيره

زيوت عطرية، مستحضرات العطور  :33
 2.2 113.0 99 97 47 وأدوات التجميل )تواليت(

 -36.7 -14.7 355 560 416 باقي السلع

 -13.1 -0.9 1,387 1,595 1,400 المجموع 
 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ومن الممكن تعديلهاأوليّة  2015بيانات عام 
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التي عادة تصدير( إو ة ووارداتنفطي  )صادرات غير  ةنفطي  السلع غير التجارة قيمة  : 4جدول 
  2015أبريل - الدولأهم  حسبإمارة أبوظبي  منافذعبرت 

 درهمبالمليون القيمة 

  الـــــدول 
ــر )%(     ـ   الـتغـيــ

أبريل 
2014 

مارس 
2015 

أبريل 
2015  

إلى 14إبريل   
15إبريل    

إلى  15مارس 
15إبريل    

 الواردات

 -8.3 9.4 1,405 1,532 1,284 االمريكية الواليات المتحدة

 1,188.8 1,513.3 1,136 88 70 سنغافورة

 1.0 -2.3 1,063 1,053 1,088 المملكة العربية السعودية

 -26.3 -13.5 710 965 821 اليابان

 45.0 53.6 638 440 416 المملكة المتحدة

 -12.7 -18.0 4,907 5,618 5,982 باقي الدول

 1.7 2.1 9,860 9,695 9,661 المجموع 

 الصادرات غير النفطي ة

 9.9 80.1 869 790 482 المملكة العربية السعودية

 308.2 .. 813 199 - سويسرا

 26.5 212.0 314 248 101 الصين

 16.9 425.0 139 119 26 سنغافورة

 -19.5 -1.3 110 137 112 قطر

 -0.1 -17.9 624 624 760 باقي الدول

 35.4 93.7 2,868 2,117 1,481 المجموع

 المعاد تصديره

 6.1 55.7 396 373 254 المملكة العربية السعودية

 1.3 -10.2 204 201 227 قطر

 -27.8 -10.9 200 277 224 البحرينمملكة 

 -15.2 -6.9 178 210 191 الكويت

 417.1 14.5 73 14 64 ألمانيا

 -35.4 -23.4 336 520 439 باقي الدول

 -13.1 -0.9 1,387 1,595 1,400 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

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

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 يناير 
 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
 11,601 1,736 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 سبتمبر

 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 

 13,744 1,437 2,504 9,804 فبراير

 13,408 1,595 2,117 9,695 مارس

 14,115 1,387 2,868 9,860 أبريل
 أبوظبي –اء المصدر: مركز اإلحص

 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 منه، أبوظبيمخزون الموارد المادية إلمارة إلى  التي ت ضاف قيمة السلعة سلعيّ إحصاءات التجارة ال تشمل

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

 .أي تعامالت تتم من خالل اإلمارات األخرىتشمل  يعني أنها ال ما، فقط أبوظبيعبر منافذ إمارة 

 الـواردات

ما عدا  ،مختلف أرجاء العالم من واردةً  أبوظبيهي عبارة عن السلع التي تدخل المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة 

حبتاإلمارات األخرى في الدولة، سواء دخلت هذه السلع مباشرة أو  إلدخال من مخازن اإليداع الجمركي أو ا س 

لِّّص تالمؤقت أو المناطق الحرة داخل الدولة،   .أبوظبيإلمارة  سلعيّ من الرصيد ال لتصبح جزءاً  جمركياً  وخ 

 المعاد تصديره 

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

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

 ةنفطي  الصادرات غير ال

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

 .سلعيّ ها المن رصيد ل خصماً باتجاه العالم الخارجي لتشكّ  أبوظبيوتخرج من المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة 

 في إمارات الدولة األخرى. جزئياً  نتجتأة بضائع نفطيّ ن الصادرات غير الن أن تتضمّ كومن المم

 التصنيفات

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

 (. BECوتصنيف الفئات االقتصادية الواسعة )( التنقيح الرابع، SITCالدولية )للتجارة 

من مركز  (HSبيانات التجارة الخارجية وفقا للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع )يمكن للمستخدمين الحصول على 

في إدارة عليه البضائع  تصنف وتبوباألساس الذي ويعتبر النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع . أبوظبي-اإلحصاء 

 ابوظبي.–الجمارك 

 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 الجماركبمنظمة  يم الخاصةوتماشياً مع اتفاقية التق

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

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

 .والتعبئة والتغليف

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

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

 .الشحن والتأمين

 مالحظات على الجداول

 بة.األرقام المقرّ إلى  جميعهافي المستويات أو النسب المئوية( في الجداول  تستند التغييرات )سواء 

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

 بعض المجاميع ال تتساوى مع المفردات بسبب التقريب. 

 ( هي بيانات 2015بيانات عام )قابلة للتغيير أوليّة. 

 الرموز المستخدمة:

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

 آخر مكان في ترد ولم محددة غير :غ.م.م.   

 

 مزيد من المعلومات

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

 http://www.scad.ae 

 



14

حـركة التجارة الخارجية السلعّية غير النفطّيـة


