
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 فهرس المحتويات

 

 3  االحصائية فهرس الجداول

 4  المقدمة

 5  الرئيسية النقاط

 5  2020 عام من األول الربع خالل والموردين المصدرين سجل احصاءات

 6  2020من عام  األولخالل الربع  (HS) سلعال وأهم الموردينالمصدرين و قطاعات حسب الوارداتالصادرات و

من عام  األولخالل الربع  التجاريين الشركاء وأهم والموردين المصدرين قطاعات حسب والواردات الصادرات

2020 
 8 

خالل  (SITC4) الدولية للتجارة الموحد والتصنيف والموردين المصدرين تقطاعا حسب والواردات الصادرات

 2020من عام  األولالربع 
 10 

 11  االحصائيةالجداول 

 20  المالحظات التوضيحية

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  اإلحصائية الجداولفهرس 
 

 

 األول الربع – المصدرين قطاع حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر النفطية غير السلعية الصادرات: 1 جدول 
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 2020 األول الربع – الموردين قطاع حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر الواردات: 2 جدول 
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 سلع وأهم المصدرين قطاع حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر النفطية غير السلعية الصادرات: 3 جدول

 2020 األول الربع –( HS) المصدرين
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 األول الربع –( HS) الموردين سلع وأهم الموردين قطاع حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر الواردات: 4 جدول

2020 
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 الشركاء وأهم المصدرين قطاع حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر النفطية غير السلعية الصادرات: 5 جدول

 2020 األول الربع – المصدرين التجاريين
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 – الموردين التجاريين الشركاء وأهم الموردين قطاع حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر الواردات: 6 جدول

 2020 األول الربع
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 والتصنيف المصدرين قطاع حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر النفطية غير السلعية الصادرات: 7 جدول
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 مقـدمـة

هذا  قطاعاتة السلع الصادرة والواردة من واقع سجل المصدرين والموردين حسب قّدم هذا التقرير إحصاءات عن قيمي

، 2020من عام  األولالربع خالل  التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية إلمارة أبوظبي أو خرجت منهاالسجل 

غير النفطية مع العالم الخارجي، إذ أن هناك  كل السلع الصادرة والواردةقيمة وتجدر اإلشارة إلى أن تلك السلع ال تمثّل 

 .التقرير ارصدها هذيتتم عبر منافذ اإلمارات األخرى وال  هذه السلعجانباً من 

 

إدارة الجمارك مصدر هذه البيانات، كما يشمل نطاق هذه اإلحصاءات  –دائرة المالية سجل المصدرين والموردين في عد يو

التغيرات ط التقرير الضوء على ويسلّ إدارة الجمارك.  من قبلالتدفقات التجارية غير النفطية المسجلة عبر منافذ أبوظبي 

 .سجل المصدرين والموردينالتي تشمل  التدفقات ذهفي ه

 

وحسب البلدان  (HS)النظام المنسقأقسام و(، SITC4) الدولية للتجارة الموحد التصنيف بنود ألهمالبيانات وفقاً  ترضع  و

 .لسجل المصدرين والموردين

 

في نهاية هذا التقرير شرحاً للمصطلحات األساسية والمفاهيم الفنية الواردة ’ ةالمالحظات التوضيحيّ ‘م تقدّ كما 

هذه المالحظات كلّما دعت إلى  بالرجوع اءادة القرّ لسّ وننصح ا، جل المصدرين والموردينسالمستخدمة في إحصاءات 

 .الحاجة
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  النقاط الرئيسة

 2020من عام  األولخالل الربع  سجل المصدرين والموردين احصاءات

مليار درهم  27.8مقابل  2020من عام  األولع ـالرب مليار درهم خالل 26.6 لصادراتمجموع الاإلجمالية  ـت القيمةبلغ

األعمال  قطاعكّل من في قيمة  نخفاضبسبب اال هذا وكان%. 4.3 قدره نخفاضبا 2019 عام من الفترة نفس خالل

في حين ارتفعت القيمة %، 83.3 بنسبة انخفاض الحكومة قطاع %،3.0 انخفاض درهم وبنسبةمليون  800.3بمقدار 

   . 2019 عام من بالفترة نفسها مقارنة% 6.2 بنسبةاألفراد  قطاعفي 

 

اجمالي  انخفاضوذلك بسبب  2020من عام  األولع ـالرب % خالل13.8بنسبة  الصادراتمجموع معدل نمو انخفض بينما 

في  االنخفاضحصيلة  هذا وكان، 2019عام من  الرابعمليار درهم عما كانت عليه في الربع  4.3 بمقدار قيمة الصادرات

 بالفترة نفسها.  على التوالي% 91.5% و11.1، %14.5الحكومة، بنسبة األعمال وات األفراد وقطاعصادرات قيمة 

 

 خاللمليار درهم  24.2مقابل  2020من عام  األولع ـالرب مليار درهم خالل 28.3فقد بلغت  للوارداتأما القيمة االجمالية 

 5.0بمقدار  األعمال قطاع واردات في قيمة االرتفاعحصيلة  هذا وكان%. 16.9 قدرهبارتفاع  2019 عام من الفترة نفس

 الحكومة قطاعفي قيمة  وانخفاض، %6.6بنسبة  درهم مليون 8.0بمقدار األفراد  قطاعوقيمة  ،%24.3بنسبة درهم  مليار

   . 2019 عام من بالفترة نفسها مقارنة% 24.7 نسبةب

 

اجمالي قيمة السلع الواردة  ارتفاعوذلك بسبب  2020من عام  األولع ـالرب % خالل1.3الواردات بنسبة معدل نمو  رتفعوا

 قطاعقيمة واردات كّل من  حيث انخفضت، 2019 من عام الرابعدرهم عما كانت عليه في الربع  مليون 351.7بحوالي 

بالفترة % 9.3 نسبةب األعمال، وقابلة ارتفاع في قطاع على التوالي %29.6، و%39.7بنسبة األفراد  قطاعو، الحكومة

 نفسها.
 

  2020من عام  األولخالل الربع  المصدرين والموردين قطاعاتلاألهمية النسبية : 1 شكل

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 أوليّة  2020يانات عام ب
 

0.5

90.0

9.5

األهمية النسبية لقطاع الموردين

األفراد األعمال الحكومة

3.2

96.5

0.3

األهمية النسبية لقطاع المصدرين 

األفراد األعمال الحكومة
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من عام  األولخالل الربع المصدرين والموردين  قطاعاتحسب الصادرات والواردات : 2 شكل

2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 أوليّة  2020يانات عام ب

 

 األولخالل الربع  (HS) سلعال وأهم الموردينالمصدرين و قطاعات حسب الوارداتالصادرات و

 2020من عام 

"، لؤلؤ، أحجار كريمة أو شبه كريمة، حلي مقلدة""، عربات، طائرات، وبواخر، ومعدات نقل مماثلة"ساهمت كلُّ من سلع 

، بينما ساهمت األفراد قطاعصادرات مجموع % من اجمالي 95.3" بنسبة الحيوانية المملكة ومنتجات حية حيواناتو"

 مواد" وسلع "الحيوانية المملكة ومنتجات حية حيوانات"، "عربات، طائرات، وبواخر، ومعدات نقل مماثلةكّل من سلع "

 .األفراد قطاع% من اجمالي واردات 60.8" بنسبة ومصنوعاتها نسيجية

 

 "،ومصنوعاتها عادية معادن" األعمال هي سلع قطاعصادرات مجموع أكثر ثالث سلع كان لها تأثير في اجمالي قيمة 

حيث ساهمت هذه السلع  ،"لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته" و"، عربات، طائرات، وبواخر، ومعدات نقل مماثلة"

عربات، "، "آالت كهربائية، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها"كل من %. وفي المقابل ساهمت 49.9بنسبة 

 .قطاعواردات لنفس الال% من اجمالي 65.1بنسبة  "معادن عادية ومصنوعاتها"، و "طائرات، وبواخر، ومعدات نقل مماثلة

 

ومصنوعاته، أصناف صناعتي خشب ومصنوعاته، فلين " ،"تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية"ساهمت كلّ من سلع 

% من اجمالي قيمة 96.9بنسبة " آالت كهربائية، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها"و "،الحصر والسالل

تحف "، "لؤلؤ، أحجار كريمة أو شبه كريمة، حلي مقلدةساهمت كّل من سلع "ة، بينما صادرات قطاع الحكوممجموع 

من % 85.1" بنسبة آالت كهربائية، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها"، و"فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

 .الحكومة قطاعواردات 

 

 

25,685.3

25,487.4

87.0

2,689.6

848.0

127.7

0.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.030,000.0

المصدرين

الموردين

مليون درهم

األعمال الحكومة  األفراد
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 سلعال وأهم الموردينالمصدرين و قطاعات حسب للصادرات والوارداتاألهمية النسبية : 3 شكل

(HS)  2020من عام  األولخالل الربع  

 

 

53.5%38.5%

3.3%
4.7%

األفراد-أهم سلع المصدرين 

عربات، طائرات، وبواخر، ومعدات نقل مماثلة

لؤلؤ، أحجار كريمة أو شبه كريمة، حلي مقلدة

حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

أخرى

33.9%

15.7%
11.2%

39.2%

األفراد-أهم سلع الموردين 

عربات، طائرات، وبواخر، ومعدات نقل مماثلة

حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

مواد نسيجية ومصنوعاتها

أخرى

19.8%

15.8%

14.4%

50.1%

األعمال-أهم سلع المصدرين 

معادن عادية ومصنوعاتها

عربات، طائرات، وبواخر، ومعدات نقل مماثلة

لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

أخرى

23.3%

22.3%

19.5%

34.9%

األعمال-أهم سلع الموردين 

آالت كهربائية، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها

عربات، طائرات، وبواخر، ومعدات نقل مماثلة

معادن عادية ومصنوعاتها

أخرى
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 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 أوليّة  2020يانات عام ب
 

خالل  التجاريين الشركاء وأهم والموردين المصدرين قطاعات حسب والواردات الصادرات

  2020من عام  األولالربع 

 

 المملكة العربية السعودية حلت وقد .األفراد قطاعصادرات % من إجمالي 86.8بنسبة أهم خمس شركاء تجاريين  ساهم

 ، تلتها كّل مندرهم مليون 315.6ة السلع الصادرة لها المساهمة، حيث بلغت قيمفي الصدارة من حيث 

ة السلع قيم، حيث بلغت األفراد قطاعفي الصدارة في واردات  عمانبينما حلت  السودان، عمان والهند.بنغالديش،

حيث شكلت وإيطاليا  اليابانمتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، المملكة ال مليون درهم، وتلتها كّل من 15.6الواردة منها 

 .قطاع% من اجمالي ال53.9هذه الدول نسبة 

 

األعمال من حيث المساهمة، حيث بلغت  قطاعصادرات مجموع المركز األول في  المملكة العربية السعودية تصدرت

% من 60.9وقد ساهمت هذه الدول بنسبة  ، ومملكة البحرينالصين، سويسرا مليار درهم، وتلتها الكويت، 9.8القيمة 

المملكة  ، وكانتقطاع% من اجمالي ال49.1. وفي المقابل ساهمت الواردات من أكبر خمس دول بنسبة قطاعإجمالي ال

الواليات  مليار درهم، وتلتها كّل من 3.1لمتصدرة بين هذه الدول، حيث بلغت قيمة السلع الواردة منها االعربية السعودية 

 .لكونغوالصين وا ،اليابان دة األمريكية،المتح

 

في  ألمانيا، وقد جاءت قطاع% من اجمالي ال95.3، فقد شكلت الدول الخمس نسبة الحكومةالمصدرين  قطاعأما عن 

، فرنسا، سويسراكّل من  مليون درهم، تلتها 59.1المرتبة األولى من حيث المساهمة، حيث بلغت قيمة الصادرات لها 

 وتالهدرهم،  مليار 1.8بقيمة بلغت  الحكومة قطاعالمركز األول في واردات  المملكة المتحدة ت. بينما تصدراليمنو، أثيوبيا

% من 91.6بحيث شكلت هذه الدول الخمس نسبة  وألمانيا سويسرا ،الواليات المتحدة األمريكية كّل من فرنسا،

 .قطاعاجمالي قيمة ال

 

 

85.1%

7.8%

4.0% 3.1%

الحكومة-أهم سلع المصدرين 

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ساللخشب ومصنوعاته، فلين ومصنوعاته، أصناف صناعتي الحصر وال

آالت كهربائية، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها

أخرى

63.2%
14.1%

7.8%
14.9%

الحكومة-أهم سلع الموردين

لؤلؤ، أحجار كريمة أو شبه كريمة، حلي مقلدة

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

آالت كهربائية، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها

أخرى
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خالل  التجاريين الشركاء وأهم والموردين المصدرين قطاعات حسب والواردات الصادرات: 4 شكل

 2020من عام  األولالربع 

 

 

 

 

315.6

278.1

55.2

50.3

36.8

0100200300400

المملكة العربية السعودية

بنغالديش

السودان

عمان

الهند

مليون درهم

أهم الشركاء التجاريين 
األفراد-المصدرين 

15.6

15.5

13.8

12.1

11.8

05101520

عمان

الواليات المتحدة األمريكية

المملكة المتحدة

اليابان

إيطاليا

مليون درهم

أهم الشركاء التجاريين 
األفراد-الموردين 

9,759.6

2,033.3

1,459.1

1,345.4

1,057.4

02,0004,0006,0008,00010,000

المملكة العربية السعودية

الكويت

سويسرا

الصين

مملكة البحرين

مليون درهم

أهم الشركاء التجاريين 
األعمال-المصدرين 

3,111.2

2,923.2

2,656.2

2,017.9

1,807.0

01,5003,0004,500

المملكة العربية السعودية

الواليات المتحدة األمريكية

اليابان

الصين

الكونغو

مليون درهم

أهم الشركاء التجاريين 
األعمال-الموردين 
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 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 أوليّة  2020يانات عام ب

 

 للتجارة الموحد والتصنيف والموردين المصدرين تقطاعا حسب والواردات الصادرات

  2020من عام  األولخالل الربع  (SITC4) الدولية

 قطاعصادرات أكبر مساهمة في إجمالي و"، .م.م.غ ومعامالت سلع"" والنقل ومعدات المكنات" المجموعتينحققت 

أكبر مساهمة  "متنوعة مصنوعاتو""، النقل ومعدات المكنات، وفي المقابل حققت المجموعتين "%93.5بنسبة  األفراد

 %.70.6بنسبة  األفراد قطاعفي اجمالي واردات 

 

" أعلى مساهمة في المادة حسب أساساً  مصنفة مصنوعة سلع"، و"النقل ومعدات المكنات“المجموعتين مثلت 

 قطاع واردات%، بينما مثلت ذات المجموعتين أعلى مساهمة في اجمالي 51.3األعمال بنسبة  قطاعاجمالي صادرات 

 %.68.5األعمال بنسبة 

 

أكبر مساهمة في إجمالي "،  مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء الوقود "و"، متنوعة مصنوعات "وتصدرت المجموعتين 

"مصنوعات ، وحققت المجموعتين " سلع ومعامالت غ.م.م."، وفي المقابل %94.0صادرات قطاع الحكومة، بنسية 

 %.82.3الحكومة بنسبة  قطاعواردات مساهمة في اجمالي أكبر  متنوعة "

 

 

 

59.1

13.7

6.9

2.1

1.2

020406080

ألمانيا

سويسرا

فرنسا

أثيوبيا

اليمن

مليون درهم

أهم الشركاء التجاريين 
الحكومة-المصدرين 

1,778.0

422.2

181.2

42.0

41.4

05001,0001,5002,000

المملكة المتحدة

فرنسا

الواليات المتحدة األمريكية

سويسرا

ألمانيا

مليون درهم

أهم الشركاء التجاريين 
الحكومة-الموردين 
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 الملحقة حصائيةاإلجداول ال

 –المصدرين  قطاعات حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر النفطية غير السلعية الصادرات :1جدول 

 2020 األول الربع

 مليون درهم   

 2020 األولالربع  2019 الرابعالربع  2019 األولالربع  القطاعات

 26,620.3 30,894.8 27,806.7 اجمالي المصدرين

 848.0 991.5 798.6 األفراد

 25,685.3 28,884.1 26,485.6 األعمال

 87.0 1,019.1 522.6 الحكومة

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 أوليّة  2020يانات عام ب

 

 2020 األول الربع –الموردين  قطاعات حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر الواردات :2جدول 

    مليون درهم 

 2020 األولالربع  2019 الرابعالربع  2019 األولالربع  القطاعات

 28,304.7 27,953.0 24,203.7 اجمالي الموردين

 127.7 181.4 119.8 األفراد

 25,487.4 23,311.5 20,511.7 األعمال

 2,689.6 4,460.1 3,572.2 الحكومة

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 أوليّة  2020يانات عام ب
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 المصدرين قطاعات حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر النفطية غير السلعية الصادرات :3جدول 

 2020 األول الربع –( HS) المصدرين سلع وأهم

 مليون درهم

 2020 األولالربع  2019 الرابعالربع  2019 األولالربع  القطاعات

 848.0 991.5 798.6 األفراد

عربات، طائرات، وبواخر، ومعدات نقل 
 مماثلة

535.8 564.3 453.8 

لؤلؤ، أحجار كريمة أو شبه كريمة، حلي 

 مقلدة
162.0 341.1 326.2 

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
 الحيوانية

38.5 20.9 28.1 

 39.9 65.2 62.3 أخرى

 25,685.3 28,884.1 26,485.6 األعمال

 5,074.1 5,131.5 4,894.5 معادن عادية ومصنوعاتها

ومعدات نقل  عربات، طائرات، وبواخر،

 مماثلة
5,143.3 4,934.0 4,062.1 

 3,686.1 3,812.1 3,255.2 لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

 12,863.0 15,006.6 13,192.6 أخرى

 87.0 1,019.1 522.6 الحكومة

 74.1 986.9 468.0 تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

خشب ومصنوعاته، فلين ومصنوعاته، 

 صناعتي الحصر والساللأصناف 
4.7 6.4 6.8 

آالت كهربائية، أجهزة تسجيل وإذاعة 
 الصوت والصور ولوازمها

10.7 9.5 3.5 

 2.7 16.4 39.2 أخرى

 26,620.3 30,894.8 27,806.7 اجمالي المصدرين

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 أوليّة  2020يانات عام ب
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( HS) الموردين سلع وأهم الموردين قطاعات حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر الواردات :4جدول 

 2020 األول الربع –

 مليون درهم

 2020 األولالربع  2019 الرابعالربع  2019 األولالربع  القطاعات

 127.7 181.4 119.8 األفراد

عربات، طائرات، وبواخر، ومعدات نقل 
 مماثلة

46.0 50.0 43.3 

 20.0 48.5 20.5 المملكة الحيوانيةحيوانات حية ومنتجات 

 14.3 16.8 12.5 مواد نسيجية ومصنوعاتها

 50.1 66.1 40.7 أخرى

 25,487.4 23,311.5 20,511.7 األعمال

آالت كهربائية، أجهزة تسجيل وإذاعة 

 الصوت والصور ولوازمها
3,309.0 5,478.0 5,928.8 

عربات، طائرات، وبواخر، ومعدات نقل 

 مماثلة
4,844.5 5,399.4 5,686.1 

 4,972.0 3,823.6 3,855.3 معادن عادية ومصنوعاتها

 8,900.5 8,610.4 8,502.8 أخرى

 2,689.6 4,460.1 3,572.2 الحكومة

لؤلؤ، أحجار كريمة أو شبه كريمة، حلي 

 مقلدة
0.5 1,658.7 1,700.4 

 379.0 1,546.3 2,814.8 تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

آالت كهربائية، أجهزة تسجيل وإذاعة 
 الصوت والصور ولوازمها

166.8 491.2 210.5 

 399.6 764.0 590.2 أخرى

 28,304.7 27,953.0 24,203.7 اجمالي الموردين

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 أوليّة  2020يانات عام ب

 



14 
 

 المصدرين قطاعات حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر النفطية غير السلعية الصادرات :5جدول 

 2020 األول الربع – المصدرين التجاريين الشركاء وأهم

 مليون درهم

 2020 األولالربع  2019 الرابعالربع  2019 األولالربع  القطاعات

 848.0 991.5 798.6 األفراد

 315.6 361.7 295.0 المملكة العربية السعودية

 278.1 275.4 133.3 بنغالديش

 55.2 97.4 69.3 السودان

 50.3 56.4 71.7 عمان

 36.8 23.0 25.6 الهند

 112.0 177.7 203.7 أخرى

 25,685.3 28,884.1 26,485.6 األعمال

 9,759.6 11,163.5 9,352.8 المملكة العربية السعودية

 2,033.3 2,620.2 2,382.4 الكويت

 1,459.1 2,017.2 1,206.4 سويسرا

 1,345.4 1,741.8 2,002.3 الصين

 1,057.4 1,129.9 1,397.7 مملكة البحرين

 10,030.5 10,211.4 10,144.0 أخرى

 87.0 1,019.1 522.6 الحكومة

 59.1 878.3 0.0 ألمانيا

 13.7 0.3 0.9 سويسرا

 6.9 6.4 4.7 فرنسا

 2.1 14.3 10.5 أثيوبيا

 1.2 1.6 1.5 اليمن

 4.1 118.1 504.9 أخرى

 26,620.3 30,894.8 27,806.7 المصدريناجمالي 

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
 أوليّة  2020يانات عام ب
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 التجاريين الشركاء وأهم الموردين قطاعات حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر الواردات :6جدول 

 2020 األول الربع – الموردين

 مليون درهم

 2020 األولالربع  2019 الرابعالربع  2019 األولالربع  القطاعات

 127.7 181.4 119.8 األفراد

 15.6 35.7 15.8 عمان

 15.5 15.9 9.9 الواليات المتحدة األمريكية

 13.8 23.2 11.1 المملكة المتحدة

 12.1 16.6 17.3 اليابان

 11.8 18.7 19.2 إيطاليا

 58.9 71.2 46.5 أخرى

 25,487.4 23,311.5 20,511.7 األعمال

 3,111.2 3,117.1 3,067.9 المملكة العربية السعودية

 2,923.2 2,728.2 2,108.5 الواليات المتحدة األمريكية

 2,656.2 2,778.3 2,586.2 اليابان

 2,017.9 1,716.0 1,436.0 الصين

 1,807.0 1,249.6 1,491.0 الكونغو

 12,971.9 11,722.2 9,822.0 أخرى

 2,689.6 4,460.1 3,572.2 الحكومة

 1,778.0 1,592.3 63.1 المملكة المتحدة

 422.2 1,599.8 927.1 فرنسا

 181.2 600.1 414.2 الواليات المتحدة األمريكية

 42.0 15.0 1.1 سويسرا

 41.4 16.4 13.0 ألمانيا

 224.9 636.7 2,153.7 أخرى

 28,304.7 27,953.0 24,203.7 اجمالي الموردين

 أبوظبي – المصدر: مركز اإلحصاء
 أوليّة  2020يانات عام ب
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 المصدرين قطاعات حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر النفطية غير السلعية الصادرات :7جدول 

 2020 األول الربع –( SITC4) الدولية للتجارة الموحد والتصنيف

 مليون درهم

 2020 األولالربع  2019 الرابعالربع  2019 األولالربع  القطاعات

 848.0 991.5 798.6 األفراد

 30.5 24.1 42.9 أغذية وحيوانات حية

 - - 0.5 المشروبات والتبغ

 لألكل، باستثناءمواد خام غير صالحة 
 الوقود

0.1 0.1 0.1 

وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل 

 بها من مواد
0.01 - - 

 - - 0.00 زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية

ومنتجات متصلة بها،  مواد كيميائية

 غ.م.م.
13.9 21.3 9.6 

سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب 
 المادة

12.3 11.8 11.3 

 468.0 582.2 561.1 المكنات ومعدات النقل

 4.0 5.2 6.8 مصنوعات متنوعة

 324.5 346.8 160.9 سلع ومعامالت غ.م.م. 

 25,685.3 28,884.1 26,485.6 األعمال

 2,379.7 2,183.8 2,275.7 أغذية وحيوانات حية

 90.2 89.7 95.2 المشروبات والتبغ

 لألكل، باستثناءمواد خام غير صالحة 
 الوقود

87.2 103.0 67.2 

وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل 

 بها من مواد
95.0 118.6 91.7 

 102.8 82.0 93.4 زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية

متصلة بها، مواد كيميائية ومنتجات 

 غ.م.م.
4,551.8 5,328.9 5,320.1 

سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب 
 المادة

5,751.1 6,244.3 6,144.6 

 7,023.7 8,988.1 8,646.2 المكنات ومعدات النقل

 1,536.6 1,704.5 1,496.5 مصنوعات متنوعة

 2,928.6 4,041.1 3,393.5 سلع ومعامالت غ.م.م. 
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 مليون درهم

 2020 األولالربع  2019 الرابعالربع  2019 األولالربع  القطاعات

 87.0 1,019.1 522.6 الحكومة

 - 0.6 0.7 أغذية وحيوانات حية

 - - 0.0 المشروبات والتبغ

 لألكل، باستثناءمواد خام غير صالحة 

 الوقود
4.7 6.6 6.8 

وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل 

 بها من مواد
0.0 6.8 - 

 - - 0.0 زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية

مواد كيميائية ومنتجات متصلة بها، 

 غ.م.م.
0.0 0.4 - 

سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب 
 المادة

1.0 0.3 - 

 4.5 17.3 47.3 المكنات ومعدات النقل

 75.0 984.7 467.9 مصنوعات متنوعة

 0.7 2.5 0.8 سلع ومعامالت غ.م.م. 

 26,620.3 30,894.8 27,806.7 المصدرين جماليا

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 أوليّة 2020بيانات عام 
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 للتجارة الموحد والتصنيف الموردين قطاعات حسب أبوظبي إمارة منافذ عبر الواردات :8 جدول

 2020 األول الربع –( SITC4) الدولية

 مليون درهم

 2020 األولالربع  2019 الرابعالربع  2019 األولالربع  القطاعات

 127.7 181.4 119.8 األفراد

 22.1 50.2 22.5 أغذية وحيوانات حية

 - - 0.1 المشروبات والتبغ

 لألكل، باستثناءمواد خام غير صالحة 
 الوقود

0.2 1.1 0.5 

وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل 

 بها من مواد
0.01 - - 

 0.1 0.1 0.1 وشموع حيوانية ونباتية زيوت ودهون

مواد كيميائية ومنتجات متصلة بها، 

 غ.م.م.
1.3 1.6 2.1 

سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب 
 المادة

5.7 24.4 8.6 

 48.7 55.7 51.8 المكنات ومعدات النقل

 41.5 42.2 32.3 مصنوعات متنوعة

 4.1 6.0 5.9 سلع ومعامالت غ.م.م. 

 25,487.4 23,311.5 20,511.7 األعمال

 1,918.4 1,900.4 1,665.8 أغذية وحيوانات حية

 12.7 15.3 8.9 المشروبات والتبغ

 لألكل، باستثناءمواد خام غير صالحة 
 الوقود

1,440.3 1,701.7 1,785.7 

وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل 

 بها من مواد
532.4 241.3 144.0 

 62.2 67.1 75.2 ونباتيةزيوت ودهون وشموع حيوانية 

مواد كيميائية ومنتجات متصلة بها، 

 غ.م.م.
2,295.5 2,413.7 2,512.2 

سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب 
 المادة

4,694.0 4,702.8 5,843.6 

 11,627.9 10,890.5 8,154.2 المكنات ومعدات النقل

 1,166.4 966.1 1,158.3 مصنوعات متنوعة

 414.3 412.4 487.1 سلع ومعامالت غ.م.م. 
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 مليون درهم

 2020 األولالربع  2019 الرابعالربع  2019 األولالربع  القطاعات

 2,689.6 4,460.1 3,572.2 الحكومة

 2.1 1.7 1.7 أغذية وحيوانات حية

 - - 0.0 المشروبات والتبغ

لألكل، مواد خام غير صالحة 

 الوقود باستثناء
0.0 - - 

ومزلقات معدنية وما وقود معدني 

 يتصل بها من مواد
0.0 - 0.2 

 - - 0.0 زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية

مواد كيميائية ومنتجات متصلة بها، 

 غ.م.م.
13.9 45.0 35.4 

سلع مصنوعة مصنفة أساساً 
 حسب المادة

34.7 29.1 45.8 

 393.3 1,037.3 646.2 المكنات ومعدات النقل

 515.9 1,685.4 2,874.9 مصنوعات متنوعة

 1,696.7 1,661.4 0.8 سلع ومعامالت غ.م.م. 

 28,304.7 27,953.0 24,203.7 جمالي المصدرينا

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 أوليّة 2020بيانات عام 
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 التوضيحية المالحظات

 

 المالحظات الفنية

 

 مصدر البيانات

ِصل رسلتومن ثم  ،الجمارك إدارة- دائرة الماليةواقع سجل المصدرين والموردين في على البيانات من  ح 
 
ولجت وأ إلى  ع 

 .والمراجعة وإعادة تصنيفها وفقاً للتصنيفات اإلحصائية للتجارة الخارجيةمن أجل مزيد من التدقيق  أبوظبي- مركز اإلحصاء

 

 التقييم

  (WCO): العالمية الجمارك بمنظمة الخاصة التقويم اتفاقية مع تماشياً 

 البلد في الميناء رصيف حتى كافة التكاليف حساب بعد( تصديره المعاد ذلك في بما) السلع الصادرة قيمة ت قّدر 

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

 .والتغليف والتعبئة

 يطلق ما وهوالدولي  والشحن التأمين تكلفة فيها بما كافة، التكاليف حساب بعد السلع الواردة قيمة وتقّدر 

 عند تظهر إضافية تكاليف ويشمل المستورد، البلد حدود حتى الواردات قيمة’ سيف‘ ويمثّل .(cif)’ سيف‘ عليه

 .والتأمين الشحن مثل دولياً  البضائع نقل

 

 المراجعة سياسة

للتجارة الخارجية  ةوليالتقديرات األوفق الجدول الزمني التالي:  لتجارة الخارجيةلحصاءات الشهرية تنشر تقديرات اإل

الحقة من قبل المصدر ال لسياسة المراجعةة والتي تكون غير مكتملة أو خاضعة داريإإلى بيانات  ةستندالم الشهرية

التجارة الخارجية الشهرية  على إحصاءات إضافيةتحديثات  ةيأ خلتدال و الثاني بعد شهر اإلسناد.  تنشر بنهاية الشهر

 .)سنة اإلسناد( التقويمية المرجعية السنةن يستكمل المصدر بياناته بعد أربعه أشهر من نهاية أإلى 

 ةمنهجيات جديد قبيتطالتصنيفات أو لات، التغييرات في التعريف لعكسضرورية  السياساتهذه الجدير بالذكر أن و

 .ةبيانات جديدلتضمين  واعتمادها أ تم ةومحسن

 

 التنقيحات بسبب أساليب أو تعريفات أو تقنيات أو أنظمة أو مبادئ توجيهية أو تصنيفات جديدة

  

تؤدي التغييرات الناشئة عن اعتماد أساليب جديدة، تقنيات أو تصانيف دولية مستحدثة إلى إجراء تنقيحات على البيانات 

تم  2018االنتهاء من إعداد السلسلة الزمنية في شكلها النهائي. على سبيل المثال، في عام اإلحصائية حتى بعد 

تعديل منهجية تسجيل البيانات الجمركية للصادرات والمعاد تصديره من إدارة الجمارك لتشميل جميع السلع التي تخرج 

يل المنهجية تنقيح السلسلة للسنوات من منافذ إمارة أبوظبي بغض النظر عن مصدر تلك السلع. وتم على أثر تعد

 ، وذلك لتزويد المستخدمين بسلسلة زمنية محدثة إلحصاءات التجارة الخارجية.2015-2019
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 مالحظات على الجداول

 ( في الجداول جميعالنسب المئوية أوالمستويات سواء في تستند التغييرات )المقرّبة. إلى األرقام ها 

  ّالتي ، للمجموعات جميعهاالقيمة اإلجمالية من قيمة المجموعة الفرعية ن حصّة هي عبارة عة النسبية األهمي

 .نسبة مئويةعبّر عنها ك

 بعض المجاميع ال تتساوى مع المفردات بسبب التقريب. 

 ( هي بيانات أوليّة قابلة للت2020بيانات عام )عديل. 

 

 الرموز المستخدمة:

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

 .تنطبق ال‘..’ 

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

 

  المصطلحات

عند تحليل  مهماً  وتلعب هذه المصطلحات دوراً  السلعيّة، التجارة الخارجية نة تخصّ على مصطلحات معيّ  التقريرحتوي ي

 المصطلحات التالية: التقريرن تضمّ يإلمارة أبوظبي. و ةحصاءات التجارإ

 

 والمورد الُمصّدرسجل 

تستورد السلع عبر ت صدر أو التي  والجهات الشركات، األفرادوتقيد فيه  إدارة أبوظبي للجماركهو دفتر رسمي يوجد في 

 إمارة أبوظبي. منافذ

 

 الُمصّدر

 .البضاعة بتصدير يقوم الذي االعتباري أو الطبيعي الشخص

 

 المورد

 .البضاعة باستيراد يقوم الذي االعتباري أو الطبيعي الشخص

 

 الواردات

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

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

لَِّصت جمركياً لتصبح جزءاً من الرصيد السلعّي إلمارة أبوظبي.أو المناطق الح  رة داخل الدولة، وخ 

 

 اتالصادر

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

  .العالم الخارجي لتشكّل خصماً من رصيدها السلعيّ باتجاه  مارة أبوظبيوتخرج من المنطقة الجمركية واالقتصادية إل
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هي وفي هذا التقرير قيمة الصادرات   تتضّمن الصادرات غير النفطيّة بضائع أنتجت جزئياً في إمارات الدولة األخرى. وقد

 عبارة عن اجمالي قيمة الصادرات والمعاد تصديره.

 

 األفرادقطاع 

تشمل األشخاص الطبيعيين المقيمين في إمارة أبوظبي )مواطنين وغير مواطنين( والذين يقومون باالستيراد والتصدير 

 بصفتهم الشخصية عبر منافذ إمارة أبوظبي. 

 

 األعمالقطاع 

ير عبر تشمل جميع الشركات والمنشآت المحلية واألجنبية العاملة في إمارة أبوظبي والتي قامت باالستيراد والتصد

 منافذ إمارة أبوظبي. 

 

 الحكومةقطاع 

تشمل جميع الوزارات، الدوائر االتحادية والمحلية والهيئات الدبلوماسية العاملة في إمارة أبوظبي والتي قامت باالستيراد 

 والتصدير عبر منافذ إمارة أبوظبي. 

 

 التصنيفات

رِضت إحصاءات التجارة السلعيّة غير النفطيّة بالتوافق م تصنيف النظام المنسق ع التصنيفين الدوليين األساسيين وهما: ع 

 .(SITC) الدولية للتجارة الموحد التصنيف بنود، (HSلتصنيف وتبويب السلع )

 (HSوفقا للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع )مفصلة يمكن للمستخدمين الحصول على بيانات التجارة الخارجية 

ويعتبر النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع األساس الذي تصنف وتبوب عليه البضائع في . أبوظبي- اإلحصاء مركز من

 ابوظبي.–إدارة الجمارك 

 

 تقديرات أولية

قد تنقح بمجرد جمع أنها و التقديرات األولية تخدملبيانات. وينبغي أن يدرك مسل ثانويةر تقديرات تستند فقط إلى مصاد

 .البيانات من المصادر األولية

 

 :مزيد من المعلومات

اإللكتروني لمركز الرجاء زيارة الموقع  إلمارة أبوظبي، واإلحصاءات الرسميةمزيد من اإلحصاءات التفصيلية لحركة التجارة لل

  http://www.scad.gov.ae: أبوظبي - اإلحصاء
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