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 مـةمقـد  

يقّدم هذا التقرير إحصاءات عن قيمة التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية 
وتجدر اإلشارة إلى أن التقرير ال يرصد تجارة أبوظبي ، 1025الثاني من عام الربع خالل  إلمارة أبوظبي أو خرجت منها

 داخلة عبر منافذ اإلمارات األخرى أو الخارجة منها. ال

غير  يشمل نطاق هذه اإلحصاءات التدفقات التجارية، كما إدارة الجمارك مصدر هذه البيانات –وتعد دائرة المالية 
مع ، قاتهذه التدف قيمة جمالييوفر التقرير تحليالً إلوتحت إدارة دائرة الجمارك. المسجلة عبر منافذ أبوظبي  النفطية
 الصادرات غير النفطية والواردات والمعاد تصديره.  ألهم مكوناتعلى األهمية النسبية  التركيز

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

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

شرحاً للمصطلحات األساسية والمفاهيم الفنية المستخدمة في إحصاءات  ”الفنيةلمصطلحات والمالحظات ا“م تقدّ 
اء الرجوع إلى هذا القسم بالتزامن مع قراءة اإلحصاءات والمعلومات القرّ  ادةويمكن للسّ غير النفطية السلعية التجارة 

 الواردة في التقرير.
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 ةيالنقاط الرئيس

 5102الثاني من عام خالل الربع لسلعية غير النفطية االتجارة 

بارتفاع  1025الثاني من عام ع ـالرب خاللم ـدره مليار 41.4 ةـالسلعية غير النفطي اإلجمالية للتجارة ت القيمةـبلغ
ة كّل يرجع ذلك إلى االرتفاع في قيم. 1024الثاني من عام الربع مقارنة ب( %25.7درهم وبنسبة ) ارملي 5.8 مقداره

، (%97.5درهم بنسبة ) ارملي 4.4 بمقدار الصادرات غير النفطيةو(، %6.2درهم بنسبة ) ارملي 2.7بمقدار  من الواردات

  .(%7.3-درهم بنسبة ) ونملي 335المعاد تصديره بمقدار وقابله انخفاض في قيمة 

 لتشكّ  في حين ،1025لثاني من عام االربع  خالل (%68.9من إجمالي التجارة الخارجية ) الواردات وبلغت مساهمة

 على التوالي. %20.0و %12.2والمعاد تصديره ما نسبته  الصادرات غير النفطية
 

 5102الربع الثاني  –التي عبرت منافذ إمارة أبوظبي  غير النفطية السلعتجارة قيمة  :0جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

 (%التغير ) 5102الربع الثاني  5102الربع الثاني  

 6.1 29,177 27,491 الواردات

 97.5 8,926 4,519 الصادرات غير النفطية

 -7.3 4,255 4,590 إعادة تصدير

 15.7 42,359 36,600 المجموع
 .إدارة الجمارك -المصدر: دائرة المالية 

 .ة وقابلة للتغييرأوليّ  1025بيانات عام  تعدّ 
 
 

 

 (SITC4)لية الـواردات حسب التصنيف الموحد للتجارة الدو

الثاني من الربع خالل  %50.8بنسبة  الواردات إجماليأكبر مساهمة في  ”النقلالماكينات ومعدات “حققت مجموعة 
ويعود ذلك إلى . 1024الثاني من عام الربع ب( مقارنة %20.7)بنسبة درهم  ارملي 2.4 زيادة مقدارها محّققة 1025عام 

 .درهم اريمل 2.3 بزيادة مقدارها ”أخرى نقل معدات“الفرعية  المجموعةقيمة  بشكل رئيسي فياالرتفاع 
 

ثاني أكبر مساهمة في إجمالي الواردات بنسبة  ”المادةحسب  سلع مصنوعة مصنفة أساساً “مجموعة  مثلت
ويعود ذلك إلى  .1024الثاني من عام الربع ب( مقارنة %4.1-) درهم ونملي 148رغم انخفاض قيمتها بمقدار ب 29.3%

في  ارتفاعوقابله ، درهم ونملي 645 بمقدار ”حديدية غير( معادن) فلزات“ الفرعية ةـالمجموع ةـي قيمـف خفاضاالن
 .درهم ماليين 404بمقدار  ارتفعتالتي  ”.م.م.غ معدنية، مصنوعات“قيمة المجموعة الفرعية 

 
رغم انخفاض قيمتها ب، %9.6ة ـبنسب ةــر مساهمـث أكبـثال ”بهاة ـات متصلـواد كيماوية ومنتجـم“ة ــت مجموعـحققو

مجموعة ال االنخفاض في قيمة كّل من ذلك رجعيو .هانفس ( خالل الفترة%1.7-) بنسبة مليون درهم 77بمقدار 
 منتجات“والمجموعة الفرعية  ،(%23.3-) مليون درهم 216 بمقدار انخفضتحيث  ”لدائن في أشكالها األوليّة“الفرعية 

مواد “جزئي للمجموعة الفرعية  ارتفاعقابله  (،%28.1-) درهم ماليين 206بمقدار فضت حيث انخ ”وصيدلية طبية
 (.%16.9مليون درهم ) 94بمقدار  ”عضوية كيماوية غير

خالل  %80.6 بـمقارنة  1025الثاني من عام الربع الواردات خالل  إجماليمن  %79.8هذه المجموعات الثالث  تلشكّ 
 .1024الثاني من عام الربع 
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  (SITC4)الواردات حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية  :5جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 

الربع الثاني  الوصف
5102 

الربع الثاني 
 التغير )%( 5102

 10.7 14,817 13,384 النقل ومعدات الماكينات

 -4.2 5,639 5,886 المادة حسب أساساً  مصنفة مصنوعة سلع

 -2.7 2,814 2,892 بها لةمتص ومنتجات كيماوية مواد

 -2.9 1,748 1,801 ةوحيوانات حيّ  أغذية

 -3.0 1,545 1,593 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

 -6.3 1,181 1,260 متنوعة مصنوعات

 8,023.0 942 12 غ.م.م. ومعامالت سلع

 -29.1 333 470 (والغاز النفط عدا) معدنية ومزلقات معدني وقود

 -20.2 85 106 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

 -16.5 73 88 والتبغ المشروبات

 6.1 29,177 27,491 المجموع
 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

ّ  1025يانات ب تعدّ    .ة وقابلة للتغييرأولي
 

 (BEC) الواردات حسب الفئات االقتصادية الواسعة

 ،1025الثاني من عام الربع في واردات مساهمة أكبر  ”نفة في مكان آخرمصالصناعية غير اللوازم ال“عة ومجم حققت

الثاني من الربع ب( مقارنة %5.1)بنسبة درهم  ونملي 511 هاقدارم بزيادة ةاإلجماليمن القيمة  %36.4لت حيث شكّ 

 .1024عام 

 زادتث ــحي ،ي الوارداتــة فــر مساهمـي أكبــثان ”دات النقل(ـة )عدا معـع إنتاجيــسل“ة ــــوعـت مجمـــواحتل

معـدات “ المجموعة الثالثة انخفضتبينما . 1024الثاني من عام الربع ب( مقارنة %16.7) درهم مليار 2.8 دارــبمق
  .هانفس ( خالل الفترة%5.1-درهم ) ونملي 364مقدار ب ”النقـل وأجـزاؤها وإضـافاتـها

خالل  %86.2 بـمقارنة  1025الثاني من عام الربع لواردات خالل من إجمالي ا %87.8لت هذه المجموعات الثالث شكّ 
 .1024الثاني من عام الربع 
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 (BEC) الواسعةالواردات حسب الفئات االقتصادية : 3جدول 

 درهم بالمليونالقيمة     

 التغير )%( 5102الربع الثاني  5102الربع الثاني  الوصف

 5.2 10,607 10,085  غ.م.م. صناعية لوازم

 26.7 8,402 6,630 (النقل معدات عدا) إنتاجية سلع

 -5.2 6,597 6,962 وإضافاتها وأجزاؤها النقل معدات

 3.4 1,739 1,682 والمشروبات األغذية

 0.5 1,686 1,678 غ.م.م. استهالكية سلع

 -50.6 125 253 التشحيم وزيوت الوقود

 -90.1 20 201 غ.م.م. محددة غير سلع

 6.1 29,177 27,491 المجموع
  .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

ّ  1025بيانات  تعدّ   .ة وقابلة للتغييرأولي
 
 

 هاوتبويب أهم فصول النظام المنسق لتصنيف السلعالواردات حسب 

 ود هذاـويع 1024عام من  نفسها الفترةبمقارنة  1025الثاني من عام الربع في  %6.2قيمة الواردات بنسبة  ارتفعت

 أحجار لؤلؤ،“سلع و، درهم ارملي 2.7بزيادة مقدارها  ”وعائمات وقوارب سفن“ّل من ـة كـفي قيمى الزيادة ـإلاع ـرتفاال

 .درهمار ملي 2.0بزيادة مقدارها  ”مقلدة حلي ومصنوعاتها، ثمينة معادن كريمة،
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 هاوتبويب أهم فصول النظام المنسق لتصنيف السلع حسب الواردات: 2جدول 

 القيمة بالمليون درهم

الربع الثاني  الوصف لفصلا
5102 

الربع الثاني 
 التغير )%( 5102

 -1.7 5,312 5,404 وأجزاؤها آلية وأدوات أجهزة 84

 -7.2 4,168 4,490 ولوازمها جزاؤهاأو دراجات، جرارات، عربات، 87

، الصوت ذاعةإو كهربائية، تسجيل جهزةأ 85
 36.1 1,968 1,446 ةجهزاأل هذهوأجزاء 

 4,036.6 1,784 43 وعائمات وقوارب سفن 89

 -21.5 1,591 2,026 ومصنوعاته نحاس 74

 -20.0 1,570 1,962 جزاؤهاأو فضائية وسفن طائرات  88

 -3.7 1,532 1,591 ) الصلب )الفوالذ وأ الحديد من صناعات 73

 من عضوية غير وأ عضوية ومركبات منتجات 28
 25.0 1,289 1,031 مينةث معادن

 -7.9 1,097 1,191 ومصنوعاتها لدائن  39

 ثمينة معادن كريمة، أحجار لؤلؤ، 72
ّ  حلي ومصنوعاتها،  9,185.2 1,047 11 دةمقل

 -5.7 7,819 8,296 عباقي السل 

 6.1 29,177 27,491 المجموع 
 . يأبوظب –المصدر: مركز اإلحصاء 

ّ  1025بيانات  تعدّ   .ة وقابلة للتغييرأولي
 

 القارات الواردات حسب

واردات إمارة  إجمالي( من %48.9)نسبة بقيمة الواردات المساهمة في  الصدارة من حيثفي آسيا  قارةحلت 
على ( %15.0و) (%26.0مريكا الشمالية )أووروبا أ قارتي تلتها كّل من، 1025الثاني من عام خالل الربع بوظبي أ

  لفترة نفسها.في االواردات  إجماليمن مجموع التوالي 

 القارات الواردات حسب :0 شكل

 

 

 

 

 

 

 .إدارة الجمارك -المصدر: دائرة المالية 
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 الواردات حسب الدول

ّ قد و ،1025الثاني من عام الربع واردات  إجماليمن  %69.2بنسبة  األولىالعشر  دولالساهمت  ت الواليات حل
بزيادة  درهم ارملي 4.0ة الواردات، حيث بلغت قيمتها المتحدة األمريكية في الصدارة من حيث المساهمة في قيم

يصل )بمقدار  ةسنغافوروارتفعت الواردات من . 1024الثاني من عام الربع ( مقارنة ب%15.8درهم ) ونملي 812مقدارها 

في  عتراجقابله  ،(مليون درهم 474) كوريا الجنوبيةو مليون درهم(، 526) المملكة المتحدةودرهم(،  ارملي 2.8إلى 

 خالل هذه الفترة.مليون درهم(  327واليابان بمقدار ) ،مليون درهم( 439)بمقدار  ألمانيا من وارداتال

 

 الواردات حسب الدول :2جدول 

 درهم  بالمليونالقيمة     
 

5102الربع الثاني   الـــــدول 5102الربع الثاني    التغير )%( 

 25.8 4,005 3,184 األمريكية المتحدة الواليات

 3.3 3,268 3,163 السعودية العربية المملكة

 25.5 2,335 1,860 الجنوبية كوريا

 -13.5 2,035 2,351 اليابان

 729.8 1,998 241 سنغافورة

 41.0 1,773 1,258 المتحدة المملكة

 -20.5 1,708 2,148 ألمانيا

 -15.1 1,140 1,343 الصين

 -9.4 965 1,065 إيطاليا

 -17.4 935 1,131 فرنسا

 -7.5 9,015 9,746 باقي الدول

 6.1 29,177 27,491 المجموع
 .إدارة الجمارك -المصدر: دائرة المالية 

ّ  1025بيانات عام  تعدّ   .ة وقابلة للتغييرأولي
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 (SITC4)غير النفطية حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية  الصادرات

( مقارنة %97.5) بنسبة درهم ارملي 4.4بمقدار  1025الثاني من عام الربع ل قيمة الصادرات غير النفطية خال زادت
  .1024الثاني من عام الربع ب

 4.3 بمقدارالمساهمة، حيث ارتفعت قيمة المجموعة  النصيب األكبر من ”غ.م.م. ومعامالت سلع“مجموعة فكان ل
 ركاز باستثناء) نقدي غير ذهب،“لمجموعة الفرعية ، ويعود ذلك االرتفاع بشكل رئيسي لالفترة هذه درهم خالل ارملي

 مليار درهم. 4.3التي ارتفعت بمقدار  ”(الذهب ومركزات
 

 على الرغم من انخفاضهاثانـي أكبر مساهمة،  ”حسب المادة سلع مصنوعة مصنفة أساساً “ة ـمجموع وحققت
فلـزات )معادن( غير “الفرعيـة  لمجموعةفي قيمـة االنخفـاض إلى اع ذلك ـويرج( %20.6-مليون درهم ) 167 مقدارب

 معدنية، مصنوعات“قابله ارتفاع جزئي للمجموعة الفرعية الذي  (،%18.2-) مـدره ماليين 408بمقـدار  ”حديدية
 (.%98.3مليون درهم ) 263بمقدار  ”.م.م.غ

 

م ـمليون دره 233 بمقدار ث ارتفعت، حيفــي المرتبــة الثالثـة ”مواد كيماويـة ومنتجات متصـلة بها“وجــاءت مجموعــة 
لدائن في “المجموعة الفرعية كّل من  في قيمة إلى االرتفاعويرجع ذلك . 1024الثاني من عام الربع بة ـمقارن (9.3%)

 عطور، ومواد وراتنجانات عطرية زيوت“، المجموعة الفرعية (%6.5) مليون درهم 86 التي بلغت ”أشكالها األوليّة
 (.%258.3مليون درهم ) 38التي بلغت  ”وتنظيف وتلميع( واليتت) تزيين محضرات

 
 

الثاني من عام الربع الصادرات غير النفطية خالل جمالي إمن  %90.6وقد ساهمت المجموعات الثالث مجتمعة بنسبة 
 .1024الثاني من عام الربع خالل  %87.2 بـمقارنة  1025

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

                                                                                                                   درهم بالمليونالقيمة            

 التغير )%(  5102الربع الثاني  5102الربع الثاني  الوصف

 146,306.7 4,286 3 غ.م.م ومعامالت سلع

 -10.6 2,240 2,507 المادة حسب أساساً  مصنفة مصنوعة سلع

 9.3 1,560 1,426 بها متصلة ومنتجات كيماوية مواد

 429.8 422 80 ةحيّ  وحيوانات أغذية

 -31.5 210 307 النقل ومعدات الماكينات

 24.0 78 63 متنوعة مصنوعات

 -16.6 50 60 ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

 36.0 39 28 والتبغ المشروبات

 -7.8 34 37 الوقود باستثناء لألكل، صالحة غير خام مواد

 -11.9 8 9 (والغاز النفط عدا) معدنية ومزلقات معدني وقود

 97.5 8,926 4,519 المجموع
 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

ّ  1025بيانات  تعدّ   ة وقابلة للتغيير.أولي
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

 (BEC) حسب الفئات االقتصادية الواسعةية غير النفطالصادرات 

( من إجمالي قيمة %87.0)بنسبة  أكبر مساهمة ”مذكورة في مكان آخرالغير  اللوازم الصناعية“مجموعة حققت 
( مقارنة %200.2درهم ) ارملي 3.9 زيادة مقدارهامحققة بذلك . 1025الثاني من عام خالل الربع غير النفطية الصادرات 

 .1024ي من عام الثانالربع ب
  
 

( %109.6مليون درهم ) 342 مقداره بارتفاعة، ـمساهمر ـي أكبـثان ”والمشروبات األغذية“ة ــمجموع تـحققكما 
مليون  188 زيادة بمقدار ”غ.م.م. استهالكية سلع“حققت المجموعة الثالثة و. 1024الثاني من عام الربع بمقارنة 
 .هانفس ( خالل الفترة%100.0درهم )

 

 1025الثاني من عام الربع الصادرات غير النفطية خالل  إجماليمن  %97.5مجموعات مجتمعة أعلى ثالث لت شكّ و
 .1024الثاني من عام الربع ب (%91.7)بـ  مقارنة

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

 

 درهم  بالمليونالقيمة 
 

 التغير )%( 5102الربع الثاني  5102الربع الثاني  الوصف

 100.1 7,767 3,882 غ.م.م. صناعية لوازم

 209.6 503 162 والمشروبات األغذية

 200.0 432 144 غ.م.م. استهالكية سلع

 -47.8 144 275 (النقل معدات عدا) إنتاجية سلع

 51.3 72 48 وإضافاتها وأجزاؤها النقل معدات

 33.5 9 8 باقي السلع

 97.5 8,926 4,519 المجموع
  .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

ّ  1025بيانات  تعدّ   .ة وقابلة للتغييرأولي
 

 

 هاوتبويب أهم فصول النظام المنسق لتصنيف السلعالصادرات غير النفطية حسب 

 معادن مة،كري أحجار لؤلؤ،“في قيمة سلع بشكل رئيسي لزيادة لى اإ النفطيةالصادرات غير قيمة ترجع الزيادة في 

سلع جزئي في قيمة كّل من قابله انخفاض ، مدره ارملي 4.4 بمقدارحيث ارتفعت  ”مقلدة حلي ومصنوعاتها، ثمينة

 .مليون درهم 148بمقدار  ”نحاس ومصنوعاته“وسلع ، مليون درهم 157بمقدار  ”ومصنوعاته ألومنيوم“
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

 هاوتبويب ق لتصنيف السلعالصادرات غير النفطية حسب أهم فصول النظام المنس :8جدول 

 القيمة بالمليون درهم

الربع الثاني  الوصف لفصلا
5102 

الربع الثاني 
5102 

التغير 
)%( 

72 
 ومصنوعاتها، ثمينة معادن كريمة، أحجار لؤلؤ،
 .. 4,370 - مقلدة حلي

 6.9 1,458 1,364 لدائن ومصنوعاتها  39

 -25.0 745 993 نحاس ومصنوعاته 74

 -22.3 482 620 )فوالذ( حديد; صلب 72

 -48.7 271 528 لومنيوم ومصنوعاتهأ 76

 496.3 254 43 أخرى معادن من متنوعة مصنوعات 83

 1,682.4 251 14 حيوانية منتجات عسل، بيض، ومنتجاتها، ألبان 04

 49.0 188 126 الصلب )الفوالذ(و أصناعات من الحديد  73

 -34.6 121 185 أجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها  84

 -10.0 66 73 ورق، ورق مقوى، مصنوعات من السليلوز 48

 25.8 722 574 باقي السلع 
 97.5 8,926 4,519 المجموع 

 .الجمارك إدارة -: دائرة المالية المصدر
ّ  1025بيانات عام  تعدّ   .ة وقابلة للتغييرأولي

 
 القاراتالصادرات غير النفطية حسب 

 
 

الثاني من خالل الربع بوظبي نفطية إلمارة أالصادرات غير ال قيمة إجمالي( من %63.8ة )بنسببالصدارة آسيا  حلت
الصادرات غير  إجماليمن ( على التوالي %1.8) ( و%31.2)مساهمة بلغت  تيبنسب أفريقياو أوروبا تلتها، 1025عام 

 .هانفس الفترة خاللالنفطية 

 القاراتالصادرات غير النفطية حسب : 5 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 .إدارة الجمارك -المصدر: دائرة المالية 
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

 الصادرات غير النفطية حسب الدول

وقد  .1025الثاني من عام خالل الربع  الصادرات غير النفطية إجماليمن  %88.3بنسبة  األولىساهمت الدول العشر 
 ّ  بارتفاعدرهم  ارملي 1.6 فبلغت حصتهاالصادرات من حيث قيمة المركز األول  في المملكة العربية السعودية تحل

وقد كانت هناك زيادات ملحوظة في قيمة . 1024الثاني من عام الربع ب( مقارنة %73.8درهم ) ارملي 2.2 مقداره

، وهونج كونج مليون درهم 118 بمقدار الكويتو، درهمار ملي 1.6 دارـبمق سويسراكّل من لة، ـالصادرات غير النفطي

 ه الفترة.خالل هذ درهمماليين  120بمقدار 
 

 حسب الدول الصادرات غير النفطية :9جدول 

 القيمة بالمليون درهم     

5102الربع الثاني   الـــــدول 5102الربع الثاني    التغير )%( 

 73.8 2,606 1,499 المملكة العربية السعودية

 67,827.1 2,581 4 سويسرا

 41.1 669 474 الصين

 145.5 385 157 الكويت

 12.3 374 333 قطر

 2.9 330 321 الهند

 32.6 265 200 عمان

 41.2 256 181 سنغافورة

 12,951.0 211 2 هونج كونج

 174.8 205 75 مملكة البحرين

 -18.1 1,043 1,274 باقي الدول

 97.5 8,926 4,519 المجموع
 .إدارة الجمارك -المصدر: دائرة المالية 

ّ  1025بيانات عام  تعدّ   .غييرة وقابلة للتأولي
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

 (SITC4الدولية )التصنيف الموحد للتجارة  تصديره حسبالمعاد 

الربع أكبر مساهمة من حيث القيمة في إجمالي المعاد تصديره خالل  ”الماكينات ومعدات النقل“حققت مجموعة 
-درهـم ) ونملي 589رغم انخفاض قيمتها بمقدار بمن اإلجمالـي،  %54.3ـلت حيـث شكّ ، 1025الثاني من عام 

 ماكينات“مجموعة الفرعية ال في قيمة كّل من النخفاضإلى ا ذلك. ويعود 1024الثاني من عام الربع ب( مقارنة 10.3%
نات ماكينات مكتبية وماكي“، والمجموعة الفرعية درهمون ملي 321قيمتها بمقدار  انخفضتالتي  ”الطاقة توليد ومعدات

 بما) برية مركبات“في قيمة المجموعة الفرعية  ارتفاع، قابله درهم ماليين 106بمقدار  ”لتجهيز البياناتوتوماتيكية أ
 .مليون درهم 283 بمقدار ”(الهوائية الوسائد ذات المركبات ذلك في

 

، ويعزو ذلك خالل هذه الفترة (%9.7) درهم ونملي 94 مقدارهازيادة  ”مصنوعات متنوعة“ الثانيةمجموعة حققت ال
، درهمون ملي 261قيمتها بمقدار  ارتفعتالتي  ”وتوابعها ألبسة“لمجموعة الفرعية من ا في قيمة كلّ االرتفاع 

مليون درهم،  87بمقدار  ”.م.م.غ بصرية، صنافأو ولوازمها الفوتوغرافي للتصوير ومعدات جهزةأ“والمجموعة الفرعية 
 .درهمماليين  209ار بمقد ”.م.م.غ متنوعة، مصنعة دواتأ“قابله انخفاض في قيمة المجموعة الفرعية 

 

مليون درهم  218بلغ  بارتفاع الثالثةفي المرتبة  ”.م.م.غ بها، متصلة ومنتجات كيميائية مواد“المجموعة وجاءت 
 تزيين محضرات عطور، ومواد وراتنجانات عطرية زيوت“للمجموعة الفرعية بشكل رئيسي  االرتفاعويعود هذا ، (56.4%)
 مليون درهم. 217ارتفعت بمقدار  التي ”وتنظيف وتلميع( تواليت)
 

 %89.1مقارنة بــ  1025الثاني من عام الربع من إجمالي المعاد تصديره خالل  %87.5لت أعلى ثالث مجموعات وشكّ 
  . 1024الثاني من عام الربع في 

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

                                                                                                                          مدره بالمليونالقيمة      
 التغير )%(  5102الربع الثاني  5102الربع الثاني    الوصف

 -20.3 2,311 2,900 الماكينات ومعدات النقل
 9.7 1,059 965 مصنوعات متنوعة

 56.4 355 227 كيماوية ومنتجات متصلة بها مواد
 13.9 259 228 غ.م.م.سلع ومعامالت 

 -6.4 231 247 حسب المادة سلع مصنوعة مصنفة أساساً 
 72.3 41 24 باقي السلع

 -7.3 4,255 4,590 المجموع
  .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

ّ  1025بيانات  تعدّ   .ة وقابلة للتغييرأولي
 

 (BEC) يره حسب الفئات االقتصادية الواسعةالمعاد تصد
 

 

 ّ الثاني من عام الربع المعاد تصديره في  قيمةولى من حيث المرتبة األفي  ”غ.م.م.سلع استهالكية “ مجموعة تحل
الثاني من عام الربع بمقارنة  درهم يونمل 42 بمقدار حيث زادت قيمتها ،اإلجماليمن  %31.3 لتحيث شكّ ، 1025
1024.  

 

ّ و من إجمالي المعاد  %19.5لت حيث شكّ  ،المرتبة الثانية في ”سلع إنتاجية )عدا معدات النقل(“ ت مجموعةحل
 . 1024الثاني من عام الربع ب( مقارنة %13.8-مليون درهم ) 392 مقداره بانخفاضتصديره 

 

( %21.0-مليون درهم ) 244 مقداره بانخفاضالمركز الثالث  في ”معدات النقل وأجزاؤها وإضافاتها“اءت مجموعة ـوج
  .1024الثاني من عام الربع بمقارنة 

مقارنة  1025الثاني من عام الربع  خاللالمعاد تصديره  إجماليمن ( %86.6) ــمجموعات ب ثالثأعلى ساهمت وقد 
 .1024الثاني من عام الربع  خالل( %92.0) بـنسبة
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

 (BECة )الفئات االقتصادية الواسع تصديره حسبالمعاد  :00جدول 

 درهم بالمليونالقيمة 
 التغير )%( 5102الربع الثاني  5102الربع الثاني  الوصف

 3.1 1,374 1,333 سلع استهالكية غ.م.م.

 -23.8 1,254 1,644 سلع إنتاجية )عدا معدات النقل(

 -12.0 1,055 1,200 معدات النقل وأجزاؤها وإضافاتها

 36.2 541 397 لوازم صناعية غ.م.م.

 97.1 31 16 قي السلعبا

 -7.3 4,255 4,590 المجموع
  .أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

ّ  1025بيانات  تعدّ   .ة وقابلة للتغييرأولي
 

 هاوتبويب أهم فصول النظام المنسق لتصنيف السلعالمعاد تصديره حسب 

 ”أجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها“ سلعقيمة االنخفاض في إلى  %7.3في قيمة المعاد تصديره بنسبة  االنخفاض يعود

 291بمقدار  ”عربات، جرارات، دراجات، أجزاؤها ولوازمهامليون درهم، قابله ارتفاع في قيمة كّل من سلع  569بمقدار 
 .درهم ونملي 272 بمقدار ”غيره أو الكروشيه من وتوابعها ألبسة“، وسلع مليون درهم

 

 هاوتبويب المنسق لتصنيف السلعأهم فصول النظام المعاد تصديره حسب  :05جدول 

 القيمة بالمليون درهم

الربع الثاني  الوصف لفصلا
5102 

الربع الثاني 
 التغير )%( 5102

 -38.8 899 1,468 دوات آلية وأجزاؤهاأأجهزة و 84

 32.1 788 597 عربات، جرارات، دراجات، أجزاؤها ولوازمها 87

 51.2 506 334 غيرهو أألبسة وتوابعها من الكروشيه   61

الصوت، وأجزاء ذاعة إوأجهزة كهربائية، تسجيل  85
 -8.0 449 488 هذه األجهزة

 وأدوات العطور مستحضرات عطرية، زيوت 33
 71.2 314 184 (تواليت) التجميل

 -14.5 1,298 1,519 باقي السلع 
 -7.3 4,255 4,590 المجموع 

 .إدارة الجمارك -المصدر: دائرة المالية 
ّ  1025انات عام بي تعدّ   .ة وقابلة للتغييرأولي

 
  أهم القاراتالمعاد تصديره حسب 

 
، ممثلة بذلك نسبة 1025الثاني من عام خالل الربع ولى من حيث قيمة المعاد تصديره سيا في المرتبة األآجاءت قارة 

 .نفسها الل الفترةخ اإلجماليمن  %8.7بمساهمة بلغت أوروبا قارة تلتها  ،المعاد تصديره إجمالي من 88.8%
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

 أهم القاراتالمعاد تصديره حسب  :3 شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .إدارة الجمارك -المصدر: دائرة المالية 
 

 المعاد تصديره حسب الدول
 

 حلت. وقد 1025الثاني من عام خالل الربع المعاد تصديره  إجماليمن  %83.9بنسبة  األولىساهمت الدول العشر 
 ( تلتها كلّ المعاد تصديرهجمالي إمن  %17.3بنسبة ) إعادة التصديرالمركز األول في في ودية المملكة العربية السع

 .(%23.1) وقطر( %23.9) مملكة البحرينو (%24.1الكويت )من 
 

 حسب الدول المعاد تصديره :03جدول 
 القيمة بالمليون درهم     

5102الربع الثاني   الـــــدول 5102الربع الثاني    )%(التغير  

 47.2 1,163 790 المملكة العربية السعودية

 1.6 602 593 الكويت

 -17.8 592 720 مملكة البحرين

 -22.1 560 719 قطر

 60.6 188 117 مانع  

 36.1 105 77 الهند

 -52.2 103 215 ألمانيا

 -1.0 90 91 األردن

 27.3 85 66 تركمانستان

 -48.0 81 156 المملكة المتحدة

 -34.4 686 1,045 ولباقي الد

 -7.3 4,255 4,590 المجموع
 .إدارة الجمارك -المصدر: دائرة المالية 

ّ  1025بيانات عام  تعدّ   .ة وقابلة للتغييرأولي
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

 الجداول اإلحصائية
عبر ( SITC4الواردات السلعية حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية ) :14جدول 

 5102ي من عام الثانخالل الربع أبوظبي موانئ إمارة 
 القيمة بالمليون درهم

 الثانيالربع  واألقساماألبواب وصف  
 14من عام 

 الثانيالربع 
 النمو % التغير 15عام من 

 -2.9 -52 1,748 1,801 ةأغذية وحيوانات حي   1الباب 

ة غير الحيوانات الداخلة في حيوانات حيّ  00
 19.5 7.7 47.0 39.4 03القسم 

 20.5 29.5 173.2 143.7 لحوملحوم ومحّضرات  01

 3.3 15.7 497.9 482.2 منتجات ألبان وبيض طيور 02

03 
أسماك )غير الثدييات البحرية(، 

وقشريات، ورخويات، وال فقاريات مائية، 
 ومحّضرات منها

22.7 22.0 0.7- 3.2- 

 1.1 2.7 255.0 252.2 حبوب ومحّضرات حبوب 04

 6.5 23.4 385.7 362.3 وات وفواكهاخضر 05

 11.8 3.7 35.1 31.4 سكر، ومحّضرات سكرية، وعسل نحل 06

 14.1 6.3 50.6 44.4 بن وشاي وكاكاو وتوابل ومصنوعاتها 07

أعالف للحيوانات )ال تتضمن الحبوب غير  08
 -44.7 -141.9 175.7 317.6 المطحونة(

 1.2 1.3 106.2 104.9 منتجات ومحّضرات متنوعة صالحة لألكل 09

 -16.5 -14 73 88 المشروبات والتبغ 0ب البا

 -18.9 -16.2 69.5 85.6 المشروبات  11

 81.7 1.7 3.8 2.1 التبغ ومصنوعات التبغ 12

مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء  5الباب 
 -3.0 -49 1,545 1,593 الوقود

لود فراء، جصالل )جلود خام(، وجلود و 21
 102.3 0.5 0.9 0.5 خام

 49.2 0.3 0.8 0.5 ذور الزيتية والثمار الزيتية الب 22

المطاط الخام )بما في ذلك المطاط  23
 -37.2 -5.7 9.5 15.2 التركيبي والمستخلص(

 -3.7 -0.6 16.6 17.2 الفلين والخشب 24

 -9.3 -5.6 55.3 60.9 عجائن وفضالت الورق 25

26 

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

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

3.4 1.5 1.9- 57.1- 
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

 الثانيالربع  واألقساماألبواب وصف  
 14من عام 

 الثانيالربع 
 النمو % التغير 15عام من 

27 
أسمدة خام، غير تلك الواردة في القسم 

، ومعادن )خام باستثناء الفحم والنفط 56
 واألحجار الكريمة(

115.2 125.1 10.0 8.6 

 -2.8 -38.6 1,324.9 1,363.5 أركزة فلزية ونفايات فلزات 28

 -40.1 -6.8 10.1 16.8 غ.م.م.مواد حيوانية ونباتية خام،  29

وقود معدني، ومزلقات معدنية، وما  3الباب 
 -29.1 -137 333 470 يتصل بذلك من مواد

 24.9 2.7 13.7 11.0 فحم، وكوك، وقوالب سقاط الفحم 32

 -30.4 -138.4 316.6 455.0 نفط ومنتجات نفطية ومواد متصلة بهما 33

 -29.7 -1.1 2.7 3.8 غاز طبيعي ومصنوع 34

زيوت ودهون وشموع حيوانية  2الباب 
 -20.2 -21 85 106 ونباتية

 .. - - - زيوت ودهون حيوانية 41

دهون وزيوت نباتية ثابتة، خام، أو مكررة،  42
 -22.3 -23.3 81.3 104.6 أو مجزأة

43 

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

أو محّضرات غير صالحة لألكل من الدهون 
 غ.م.م. أو الزيوت الحيوانية أو النباتية،

1.2 3.2 2.0 160.0 

مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها،  2الباب 
 -2.7 -77 2,814 2,892 غ.م.م.

 -0.2 -0.5 207.1 207.5 مواد كيماوية عضوية 51

 26.9 93.9 442.9 349.0 ويةعض مواد كيماوية غير 52

 -16.7 -22.5 112.0 134.5 مواد الصباغة والدباغة والتلوين 53

 -18.2 -106.0 477.6 583.6 منتجات طبية وصيدلية 54

زيوت عطرية وراتنجانات ومواد عطور،  55
 25.1 70.9 353.0 282.1 وتلميع وتنظيف محضرات تزيين )تواليت(

في المجموعة  أسمدة )عدا ما هو مذكور 56
171) 29.8 27.6 2.2- 7.4- 

 -13.3 -126.0 822.0 948.0 لدائن في أشكالها األوليّة 57

 12.8 15.1 132.5 117.4 وليّةاأللدائن في أشكالها غير  58

 0.1 0.4 239.8 239.5 غ.م.م.مواد ومنتجات كيماوية،  59

سلع مصنوعة مصنفة أساساً  6الباب 
 -4.2 -248 5,639 5,886 حسب المادة

، وجلود غ.م.م.جلود ومصنوعات جلدية،  61
 71.9 2.1 5.1 3.0 فراء مجهزة
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

 الثانيالربع  واألقساماألبواب وصف  
 14من عام 

 الثانيالربع 
 النمو % التغير 15عام من 

 -7.2 -15.3 197.6 212.9 غ.م.م.مصنوعات من المطاط،  62

مصنوعات من فلين ومصنوعات خشبية  63
 -30.9 -19.9 44.5 64.4 )فيما عدا األثاث(

64 
ورق، وورق مقوى )كرتون(، وأصناف 

ة الورق أو من الورق أو مصنوعة من عجين
 من الورق المقوى

230.4 266.3 35.9 15.6 

غزل نسجي، ونسج، وأصناف جاهزة  65
 0.5 0.8 152.8 152.1 ، ومنتجات متصلة بهاغ.م.م.

 -6.6 -25.4 358.9 384.3 غ.م.م.مصنوعات معدنية الفلزية،  66

 0.9 15.1 1,743.9 1,728.8 الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 -27.8 -644.5 1,672.4 2,317.0 لزات )معادن( غير حديديةف 68

 50.9 403.6 1,197.2 793.6 غ.م.م.مصنوعات معدنية،  69

 10.7 1,433 14,817 13,384 الماكينات ومعدات النقل 7الباب 

 25.4 379.3 1,873.8 1,494.4 ماكينات ومعدات توليد الطاقة  71

 -55.1 -963.9 784.1 1,747.9 ماكينات مخصصة لصناعات معينة  72

 -12.1 -11.9 86.5 98.4 ماكينات شغل الفلزات )المعادن( 73

 غ.م.م.ماكينات ومعدات صناعية عامة،  74
 27.7 577.1 2,663.5 2,086.4 غ.م.م.وأجزاء ماكينات 

ماكينات مكتبية وماكينات أوتوماتيكية  75
 12.3 15.3 139.6 124.3 لتجهيز البيانات

ة ومعدات لالتصاالت السلكية أجهز 76
 8.8 25.8 320.5 294.7 والالسلكية وتسجيل الصوت واإلذاعة

77 

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

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

1,028.6 1,467.0 438.4 42.6 

مركبات برية )بما في ذلك المركبات ذات  78
 -7.3 -327.6 4,142.5 4,470.0 الوسائد الهوائية(

 63.8 1,300.3 3,339.8 2,039.5 معدات نقل أخرى 79

 6.3 -79 1,181 1,260 مصنوعات متنوعة 8الباب 

81 
سابقة التجهيز، وتجهيزات وتركيبات  مبان  

لألغراض الصحية والسمكرة والتدفئة 
 غ.م.م.ضاءة، واإل

86.4 64.3 22.1- 25.6- 
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

 الثانيالربع  واألقساماألبواب وصف  
 14من عام 

 الثانيالربع 
 النمو % التغير 15عام من 

82 
األثاث وأجزاؤه، األسرّة والحشايا 

)المراتب( وحوامل الحشايا والوسائد وما 
 يماثلها من المفروشات المحشوة

124.9 104.6 20.3- 16.3- 

لوازم السفر والحقائب اليدوية واألوعية  83
 0.4 0.1 14.2 14.1 المماثلة

 2.5 2.8 115.9 113.0 ألبسة وتوابعها 84

 5.4 1.0 19.7 18.7 أحذية 85

أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات  87
 -6.3 -26.4 392.3 418.8 غ.م.م.وأجهزة تحكم، 

أجهزة ومعدات للتصوير الفوتوغرافي  88
 -7.1 -9.9 128.1 137.9 غ.م.م.ولوازمها وأصناف بصرية، 

 -1.1 -3.9 342.1 346.0 غ.م.م. أدوات مصنعة متنوعة 89

في التصنيف  غ.م.م.سلع ومعامالت  9الباب 
 8,023.0 930 942 12 الموحد للتجارة الدولية

معامالت وسلع خاصة غير مصنفة حسب  93
 100.1 11.1 22.2 11.1 النوع

ذهب، غير نقدي )باستثناء ركاز ومركزات  97
 190,817.5 919.0 919.5 0.5 الذهب(

 6.1 1,686 29,177 27,491 المجموع
 .إدارة الجمارك -المصدر: دائرة المالية 

ّ  1025بيانات عام  تعدّ   .ة وقابلة للتغييرأولي
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

 (SITC4)غير النفطية حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية  السلعية الصادرات :15جدول 
 5102الثاني من عام خالل الربع عبر موانئ إمارة أبوظبي 

 القيمة بالمليون درهم

 الثانيالربع  وصف األبواب واألقسام  
 14من عام 

 الثانيالربع 
 النمو % التغير 15من عام 

 429.8 343 422 80 ةأغذية وحيوانات حي   1الباب 

ة غير الحيوانات الداخلة في حيوانات حيّ  00
 -2.5 -0.5 20.9 21.5 03القسم 

 2,220.4 19.6 20.5 0.9 لحوم ومحّضرات لحوم 01

 1,669.4 236.5 250.6 14.2 ألبان وبيض طيور منتجات 02

03 
أسماك )غير الثدييات البحرية(، 

وقشريات، ورخويات، وال فقاريات مائية، 
 ومحّضرات منها

0.3 0.8 0.5 185.8 

 1,485.7 54.4 58.1 3.7 حبوب ومحّضرات حبوب 04

 52.2 11.5 33.6 22.0 وات وفواكهاخضر 05

 75.9 0.4 0.8 0.5 سل نحلسكر، ومحّضرات سكرية، وع 06

 879.1 17.1 19.0 1.9 بن وشاي وكاكاو وتوابل ومصنوعاتها 07

أعالف للحيوانات )ال تتضمن الحبوب  08
 75.4 3.3 7.8 4.4 غير المطحونة(

منتجات ومحّضرات متنوعة صالحة  09
 -2.0 -0.2 10.1 10.3 لألكل

 36.0 10 39 28 المشروبات والتبغ 0الباب 

 36.0 10.2 38.7 28.5 روبات المش 11

 .. - - - التبغ ومصنوعات التبغ 12

مواد خام غير صالحة لألكل،  5الباب 
 -7.8 -3 34 37 باستثناء الوقود

 فراء، وجلود وجلود ،(خام جلود) صالل 11
 .. 0.1 0.1 - خام

المطاط الخام )بما في ذلك المطاط  23
 -28.6 -0.2 0.6 0.9 التركيبي والمستخلص(

 545.9 0.4 0.5 0.1 الفلين والخشب 24

 -55.5 -0.1 0.0 0.1 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(

11.8 9.3 2.5- 21.4- 

27 
أسمدة خام، غير تلك الواردة في 

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

17.1 13.5 3.7- 21.5- 
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

 الثانيالربع  وصف األبواب واألقسام  
 14من عام 

 الثانيالربع 
 النمو % التغير 15من عام 

 46.4 2.9 9.3 6.4 أركزة فلزية ونفايات فلزات 28

 58.1 0.2 0.6 0.4 غ.م.م.مواد حيوانية ونباتية خام،  29

وقود معدني، ومزلقات معدنية،  3الباب 
 -12.2 -1 7 9 وما يتصل بذلك من مواد

 -12.2 -1.0 7.5 8.5 ط ومنتجات نفطية ومواد متصلة بهمانف 33

زيوت ودهون وشموع حيوانية  2الباب 
 -16.6 -10 50 60 ونباتية

دهون وزيوت نباتية ثابتة، خام، أو  42
 15.2 0.4 3.0 2.6 مكررة، أو مجزأة

43 

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

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

 غ.م.م. النباتية

57.8 47.4 10.4- 18.0- 

مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها،  2الباب 
 9.3 133 1,560 1,426  غ.م.م.

 -12.5 -1.4 9.8 11.2 مواد كيماوية عضوية 51

 .. - 3.4 3.4 عضوية مواد كيماوية غير 52

 19.3 0.6 3.4 2.9 اد الصباغة والدباغة والتلوينمو 53

 -44.2 -2.1 2.7 4.8 منتجات طبية وصيدلية 54

55 
زيوت عطرية وراتنجانات ومواد عطور، 

وتلميع  محضرات تزيين )تواليت(
 وتنظيف

24.2 62.6 38.3 158.3 

أسمدة )عدا ما هو مذكور في  56
 -17.7 -3.2 14.7 17.8 (171المجموعة 

 6.5 85.7 1,405.3 1,319.7 ئن في أشكالها األوليّةلدا 57

 47.8 11.7 36.2 24.5 وليّةاأللدائن في أشكالها غير  58

 19.4 3.5 21.4 18.0 غ.م.م.مواد ومنتجات كيماوية،  59

سلع مصنوعة مصنفة أساساً  6الباب 
 -10.6 -267 2,240 2,507 حسب المادة

لود ، وجغ.م.م.جلود ومصنوعات جلدية،  61
 201.4 0.2 0.3 0.1 فراء مجهزة

 -52.2 -0.7 0.6 1.3 غ.م.م.مصنوعات من المطاط،  62

مصنوعات من فلين ومصنوعات خشبية  63
 20.2 0.4 2.4 2.0 )فيما عدا األثاث(

64 
ورق، وورق مقوى )كرتون(، وأصناف 

مصنوعة من عجينة الورق أو من الورق 
 أو من الورق المقوى

69.3 63.5 5.9- 8.5- 
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

 الثانيالربع  وصف األبواب واألقسام  
 14من عام 

 الثانيالربع 
 النمو % التغير 15من عام 

غزل نسجي، ونسج، وأصناف جاهزة  65
 61.9 18.2 47.7 29.5 ، ومنتجات متصلة بهاغ.م.م.

 52.0 52.8 154.2 101.4 غ.م.م.مصنوعات معدنية الفلزية،  66

 -12.6 -86.9 601.2 688.2 الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 -28.1 -407.8 1,041.2 1,449.0 فلزات )معادن( غير حديدية 68

 98.3 163.0 328.9 165.8 غ.م.م.نوعات معدنية مص 69

 -31.5 -97 210 307 الماكينات ومعدات النقل 7الباب 

 227.1 6.6 9.4 2.9 ماكينات ومعدات توليد الطاقة  71

 -87.2 -81.1 11.9 93.0 ماكينات مخصصة لصناعات معينة  72

 .. 0.1 0.1 - ماكينات شغل الفلزات )المعادن( 73

 غ.م.م.ت ومعدات صناعية عامة، ماكينا 74
 9.6 8.6 99.2 90.5 غ.م.م.وأجزاء ماكينات 

ماكينات مكتبية وماكينات أوتوماتيكية  75
 .. 0.3 0.3 - لتجهيز البيانات

أجهزة ومعدات لالتصاالت السلكية  76
 92.9 0.3- - 0.3 والالسلكية وتسجيل الصوت واإلذاعة

77 
 غ.م.م. ماكينات وأجهزة وأدوات كهربائية

وأجزاؤها الكهربائية )بما في ذلك أجزاء 
للمعدات  غ.م.م.غير كهربائية مقابلة 

 الكهربائية من الطراز المنزلي(

63.8 30.9 32.9- 51.6- 

مركبات برية )بما في ذلك المركبات  78
 275.7 41.9 57.1 15.2 ذات الوسائد الهوائية(

 -97.1 -39.8 1.2 40.9 معدات نقل أخرى 79

 24.0 15 78 63 مصنوعات متنوعة 8باب ال

81 
سابقة التجهيز، وتجهيزات  مبان  

وتركيبات لألغراض الصحية والسمكرة 
 غ.م.م.والتدفئة واإلضاءة، 

5.3 4.4 0.9- 17.5- 

82 
األثاث وأجزاؤه، األسرّة والحشايا 

)المراتب( وحوامل الحشايا والوسائد 
 وما يماثلها من المفروشات المحشوة

10.6 7.6 3.0- 28.1- 

لوازم السفر والحقائب اليدوية واألوعية  83
 -43.2 -0.5 0.7 1.2 المماثلة

 130.6 6.1 10.7 4.7 ألبسة وتوابعها 84
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

 الثانيالربع  وصف األبواب واألقسام  
 14من عام 

 الثانيالربع 
 النمو % التغير 15من عام 

 -7.8 -0.1 1.0 1.1 أحذية 85

أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات  87
 -44.3 -0.4 0.5 0.9 غ.م.م.وأجهزة تحكم، 

توغرافي أجهزة ومعدات للتصوير الفو 88
 98.9 0.2 0.4 0.2 غ.م.م.ولوازمها وأصناف بصرية، 

 35.2 13.7 52.7 39.0 غ.م.م.أدوات مصنعة متنوعة،  89

في  غ.م.م.سلع ومعامالت  9الباب 
 146,306.7 4,283 4,286 3 التصنيف الموحد للتجارة الدولية

معامالت وسلع خاصة غير مصنفة  93
 -63.8 -1.9 1.1 2.9 حسب النوع

ذهب، غير نقدي )باستثناء ركاز  97
 .. 4,285.2 4,285.2 - ومركزات الذهب(

 97.5 4,407 8,926 4,519 المجموع

 .إدارة الجمارك -المصدر: دائرة المالية 
ّ  1025بيانات عام  تعدّ   .ة وقابلة للتغييرأولي
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 حـركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطيـة

عبر  (SITC4)حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية السلعي  المعاد تصديره :16 جدول
 5102الثاني من عام خالل الربع موانئ إمارة أبوظبي 

 القيمة بالمليون درهم

 الثانيالربع  وصف األبواب واألقسام  
 14من عام 

 الثانيالربع 
 النمو % التغير 15من عام 

 .. - 12 12 ةأغذية وحيوانات حي   1الباب 

ة غير الحيوانات الداخلة في حيوانات حيّ  00
 129.3 3.2 5.8 2.5 03القسم 

 -29.1 -0.2 0.4 0.5 لحوم ومحّضرات لحوم 01

 -24.7 -0.3 0.9 1.1 منتجات ألبان وبيض طيور 02

03 
أسماك )غير الثدييات البحرية(، وقشريات، 

ورخويات، وال فقاريات مائية، ومحّضرات 
 منها

0.2 0.1 0.1- 61.4- 

 -42.9 -0.7 0.9 1.7 حبوب ومحّضرات حبوب 04

 -54.3 -1.1 0.9 2.0 ات وفواكهواخضر 05

 -23.0 -0.1 0.2 0.3 سكر، ومحّضرات سكرية، وعسل نحل 06

 -16.1 -0.1 0.4 0.5 بن وشاي وكاكاو وتوابل ومصنوعاتها 07

أعالف للحيوانات )ال تتضمن الحبوب غير  08
 .. - 1.4 1.4 المطحونة(

 -28.5 -0.4 0.9 1.3 منتجات ومحّضرات متنوعة صالحة لألكل 09

 -34.4 -1 1 2 المشروبات والتبغ 0الباب 

 -34.1 -0.7 1.3 2.0 المشروبات  11

 .. - - - التبغ ومصنوعات التبغ 12

مواد خام غير صالحة لألكل، باستثناء  5الباب 
 16.3 1 7 6 الوقود

 -100.0 -0.3 - 0.3 البذور الزيتية والثمار الزيتية  22

المطاط المطاط الخام )بما في ذلك  23
 -13.9 -0.1 0.3 0.4 التركيبي والمستخلص(

 8.3 0.1 0.6 1.2 الفلين والخشب 24

 -82.8 -0.2 - 0.2 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(

0.1 0.1 - .. 

27 
مدة خام، غير تلك الواردة في القسم أس
، ومعادن )خام باستثناء الفحم والنفط 56

 واألحجار الكريمة(
3.5 5.5 2.0 58.5 
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 الثانيالربع  وصف األبواب واألقسام  
 14من عام 

 الثانيالربع 
 النمو % التغير 15من عام 

 89.6 0.1 0.3 0.1 أركزة فلزية ونفايات فلزات 28

 -49.9 -0.1 0.1 0.2 غ.م.م.مواد حيوانية ونباتية خام،  29

وقود معدني، ومزلقات معدنية، وما  3الباب 
 423.2 16 20 4 بذلك من مواديتصل 

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

 424.4 16.4 20.2 3.9 نفط ومنتجات نفطية ومواد متصلة بهما 33

 .. - - - زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية 2الباب 

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

43 

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

أو محّضرات غير صالحة لألكل من الدهون 
 غ.م.م. أو الزيوت الحيوانية أو النباتية،

- - - .. 

مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها،  2الباب 
 56.4 128 355 227 غ.م.م.

 -23.4 -0.2 0.6 0.8 مواد كيماوية عضوية 51

 86.1 1.1 2.4 1.3 عضوية مواد كيماوية غير 52

 290.0 2.9 3.9 1.0 مواد الصباغة والدباغة والتلوين 53

 1,309.7 2.3 2.5 0.2 منتجات طبية وصيدلية 54

زيوت عطرية وراتنجانات ومواد عطور،  55
 63.5 127.4 328.0 200.6 وتلميع وتنظيف محضرات تزيين )تواليت(

مذكور في المجموعة  أسمدة )عدا ما هو 56
171) - 0.1 0.2 -- 

 -39.5 -1.3 2.0 3.3 لدائن في أشكالها األوليّة 57

 2.3 0.3 11.1 10.9 وليّةاأللدائن في أشكالها غير  58

 -53.6 -4.7 4.0 8.7 غ.م.م.مواد ومنتجات كيماوية،  59

سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب  6الباب 
 -6.4 -16 231 247 المادة

، وجلود غ.م.م.لود ومصنوعات جلدية، ج 61
 .. 0.3 0.3 - فراء مجهزة

 -28.3 -7.7 19.4 27.1 غ.م.م.مصنوعات من المطاط،  62

مصنوعات من فلين ومصنوعات خشبية  63
 224.7 9.0 12.9 4.0 )فيما عدا األثاث(
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 الثانيالربع  وصف األبواب واألقسام  
 14من عام 

 الثانيالربع 
 النمو % التغير 15من عام 

64 
ورق، وورق مقوى )كرتون(، وأصناف 

مصنوعة من عجينة الورق أو من الورق أو 
 الورق المقوىمن 

11.4 12.4 1.0 9.2 

غزل نسجي، ونسج، وأصناف جاهزة  65
 34.0 10.0 39.3 29.3 ، ومنتجات متصلة بهاغ.م.م.

 6.9 2.0 30.2 28.2 غ.م.م.مصنوعات معدنية الفلزية،  66

 -13.8 -5.1 31.9 37.0 الحديد والصلب )الفوالذ( 67

 8.8 0.1 1.6 1.5 فلزات )معادن( غير حديدية 68

 -23.4 -25.3 82.8 108.1 غ.م.م.مصنوعات معدنية،  69

 -20.3 -589 2,311 2,900 الماكينات ومعدات النقل 7الباب 

 -62.9 -311.8 183.5 495.3 ماكينات ومعدات توليد الطاقة  71

 17.8 26.5 175.5 149.0 ماكينات مخصصة لصناعات معينة  72

 -17.9 -3.2 14.8 18.1 ماكينات شغل الفلزات )المعادن( 73

 غ.م.م.ماكينات ومعدات صناعية عامة،  74
 -36.9 -128.5- 219.7 348.2  غ.م.م.وأجزاء ماكينات 

ماكينات مكتبية وماكينات أوتوماتيكية  75
 -40.6 -206.0 301.0 507.1 لتجهيز البيانات

أجهزة ومعدات لالتصاالت السلكية  76
 .. - 229.8 229.8 والالسلكية وتسجيل الصوت واإلذاعة

77 

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

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

213.7 219.8 6.1 2.9 

مركبات برية )بما في ذلك المركبات ذات  78
 30.7 183.4 780.3 596.8 الوسائد الهوائية(

 -45.5 -155.4 186.3 341.8 معدات نقل أخرى 79

 9.7 94 1,059 965 مصنوعات متنوعة 8الباب 

81 
سابقة التجهيز، وتجهيزات وتركيبات  مبان  

لألغراض الصحية والسمكرة والتدفئة 
 غ.م.م.واإلضاءة، 

9.6 5.8 3.8- 39.4- 

82 
األثاث وأجزاؤه، األسرّة والحشايا 

ل الحشايا والوسائد وما )المراتب( وحوام
 يماثلها من المفروشات المحشوة

20.1 19.5 0.6- 2.8- 

لوازم السفر والحقائب اليدوية واألوعية  83
 -52.1 -24.5 22.5 47.0 المماثلة
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 الثانيالربع  وصف األبواب واألقسام  
 14من عام 

 الثانيالربع 
 النمو % التغير 15من عام 

 38.7 162.2 581.2 419.0 ألبسة وتوابعها 84

 -2.6 -2.4 90.3 92.7 أحذية 85

أدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات  87
 -28.5 -15.8 39.5 55.3 غ.م.م.جهزة تحكم، وأ

أجهزة ومعدات للتصوير الفوتوغرافي  88
 460.1 87.1 106.0 18.9 غ.م.م.ولوازمها وأصناف بصرية، 

 -35.8 -108.5 194.2 302.7 غ.م.م.أدوات مصنعة متنوعة،  89

في التصنيف  غ.م.م.سلع ومعامالت  9الباب 
 13.9 32 259 228 الموحد للتجارة الدولية

معامالت وسلع خاصة غير مصنفة حسب  93
 -8.7 -10.2 107.2 117.4 النوع

 مينةثمعادن كريمة،  حجارلؤلؤ، أ 97
 37.8 41.8 152.1 110.4 حلي مقلدةومصنوعاتها، 

 -7.3 -334 4,255 4,590 المجموع  
 .إدارة الجمارك -المصدر: دائرة المالية 

 .بلة للتغييرة وقاأوليّ  1025بيانات عام  تعدّ 
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 المالحظات التوضيحية

 المصطلحات

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

 إحصاءات التجارة إلمارة أبوظبي. ويتضمن التقرير المصطلحات التالية:

 التجارة السلعية

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

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

 ت تتم من خالل اإلمارات األخرى.يعني أنها ال تشمل أي تعامال ماعبر منافذ إمارة أبوظبي فقط، 

 الـواردات

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

من مخازن اإليداع الجمركي أو اإلدخال  حبتس  سواء دخلت هذه السلع مباشرة أو  ،اإلمارات األخرى في الدولة
لّصتأو المناطق الحرة داخل الدولة،  المؤقت  من الرصيد السلعي إلمارة أبوظبي. لتصبح جزءاً  جمركياً  وخ 

 المعاد تصديره 

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

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

 الصادرات غير النفطية

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

 من رصيدها السلعي. ل خصماً وتخرج من المنطقة الجمركية واالقتصادية إلمارة أبوظبي باتجاه العالم الخارجي لتشكّ 

 تالتصنيفا

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

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

( من قبل مركز اإلحصاء HS)ميزها وتريمكن للمستخدمين الحصول على إحصاءات التصنيف المتناسق لتوصيف السلع 
وهو األساس الذي تسجل عليه  سلعياً ( تصنيفاً HS)السلع وترميزها التصنيف المتناسق لتوصيف  ويعدّ . أبوظبي -

 البضائع في الجمارك من قبل التجار.

 مصدر البيانات

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

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

 :(WCOبمنظمة الجمارك العالمية )يم الخاصة التقوتماشياً مع اتفاقية 

  ّحتى رصيف الميناء في البلد  فةكا ر قيمة الصادرات )بما في ذلك المعاد تصديره( بعد حساب التكاليفت قد
الذي يعبر عن قيمة الصادرات بما يشمل تكاليف الشحن الداخلي  (fob) ”فوب“المصدر وهو ما يطلق عليه 

 .والتعبئة والتغليف

  ّسيف“بما فيها تكلفة التأمين والشحن وهو ما يطلق عليه كافة ر قيمة الواردات بعد حساب التكاليف وتقد” 
(cif .) ّقيمة الواردات حتى حدود البلد المستورد، ويشمل تكاليف إضافية تظهر عند نقل  ”سيف“ل ويمث

 .البضائع دولياً مثل الشحن والتأمين

 مالحظات على الجداول

 بة.األرقام المقرّ لى إ جميعها تستند التغييرات )سواء في المستويات أو النسب المئوية( في الجداول

، التي عبر جميعها مجموعاتللة اإلجماليمة المجموعة الفرعية من القيمة عن حصة قي هي عبارةاألهمية النسبية 
 .عنها كنسبة مئوية

 .بعض المجاميع ال تتساوى مع المفردات بسبب التقريب

 ة قابلة للتغيير.هي بيانات أوليّ  1025عام بيانات 

 الرموز المستخدمة

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

 .فيه ةداخلوال  آخر مكان في ترد ولم محددة غير ”غ.م.م.“ 
 
 مزيد من المعلوماتلل

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

www.scad.aehttp:// 
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