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The Department of Finance / General Administration of Customs is pleased to present 
this booklet related to the indicators of foreign trade of the Emirate of Abu Dhabi for 
the year 2016-2017 as a complement of a series of booklets issued by the Department 
in the past few years.

This booklet comes from the General Administration of Customs’ belief of the 
importance of issuance of such data that keep pace with the movement of economic 
growth accelerating in the emirate.

The Abu Dhabi Foreign Trade Statistics is considered an important source of 
information for decision makers, whether in the public or in private sectors, General 
Administration of Customs is always keen to develop and maintain the accuracy of the 
indicators to reflect the movement of foreign trade on the best possible way.

The statistics presented include a comparison between 2016 and 2017 in many cases; 
these comparisons have a positive impact on the extent of progress in commercial 
aspects for the successive years.

These statistics have formed the mainstay of the Strategic Plan of the General 
Administration of Customs and its operational plans that come out of it.

We hope that readers will find all desired benefits.

Introduction
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Our Vision
A Safe Country and a Prosperous Economy

 

Our Mission
“Keeping The Country safe, facilitating trade through an excellent Customs service 

and bolstering the Country’s economy by collecting Customs revenue”.

 

Our Values
•  Integrity.

•  Professionalism.
•  Inventiveness.

•  Excellence.
•  Partnership and Communication with the private sector.

 

Our Strategic Objectives
•  Enhance security and protect the Emirate’s society and environment.

•  Increase Abu Dhabi’s Competitiveness in international trade.
•  Improve clearance procedures of goods and facilitation of trade.

•  Monitoring the movement of passengers, goods, 
and means of transport through borders.

•  Preparation and dissemination of Abu Dhabi’s external trade statistics.
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Foreign trade statistics of the Emirate of Abu Dhabi 
classified by type of customs data in 2016-2017

Table 1

Chart 1

2016

Type of data Value
(Million Dhs)

Weight
(Thousand Tons)

Value
(Million Dhs)

Weight
(Thousand Tons)

Imports 117,817 20,099 112,120 24,532 -5%

Non Oil Exports 28,029 6,673 22,347 5,374 -20%

Re-exports 24,759 324 21,772 347 -12%

TOTAL 170,605 27,096 156,239 30,253 -8%

2017

Table (1) and chart (1) shows that in the year 2017,  the volume of  Imports declined by 5% also the exports trade 
declined by 20% and Re-exports  by 12% . Overall trade decreased by 8% during the year 2017 compared  to the 
year 2016.    
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Foreign trade volume for the Emirate of Abu Dhabi
as per type of Customs ports in 2016-2017   

Table 2

Chart 2 

2016

Customs Ports Value
(Million Dhs)

Weight
(Thousand Tons)

Value
(Million Dhs)

Weight
(Thousand Tons)

Sea Ports  84,848  19,877  84,419  19,447 

Air Ports  58,133  166  46,078  135 

Land Ports  27,623  7,053  25,742  10,671 

TOTAL  170,604  27,096  156,239  30,253 

2017

Table (2) and Chart (2) shows that the foreign trade of the Emirate of Abu Dhabi through Sea ports reached 84 
billion 419 million dirhams, Air ports reached 46 billion and 78 million dirhams and Land ports reached 25 billion 
and 742 million dirhams. The overall foreign trade of the Emirate of Abu Dhabi reached 156 billion and 239 million 
dirhams during the year 2017.
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Statistical volume of imports for the most important trading partners
of the Emirate of Abu Dhabi in  2016-2017     

Table 3 2017

Value
(Million Dhs)

Weight
(Thousand Tons)

Value
(Million Dhs)

Weight
(Thousand Tons)

1 United States of America  16,949  392  21,690  551 

2 Saudi Arabia  11,928  3,031  11,193  3,016 

3 Japan  10,221  1,120  9,082  1,750 

4 South Korea  6,333  133  7,381  204 

5 Germany  6,004  133  6,278  134 

6 France  5,550  53  4,837  62 

7 China  5,423  1,558  7,082  1,531 

8 United Kingdom  4,567  90  4,551  71 

9 Italy  4,309  245  4,951  347 

10 Other countries  40,836  17,777  40,772  12,433 

TOTAL  112,120  24,532  117,817  20,099 

2016

Table (3) and Chart (3) show that United States of America topped  in respect of Imports value, where the value of 
imported goods  reached approximately 16 billion 949  million Dirhams, followed by Saudi Arabia with 11 billion 
928 million dirhams and Japan with 10 billion 221 million dirhams in the second and third places respectively in 
the year 2017.
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Chart 3
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Statistical volume of imports of the Emirate of Abu Dhabi for the top five regions in the year 2017  
 

Table 4

Chart 4

Region Value
(Million Dhs)

Weight
(Thousand Tons) Percentage

Asia, excluding Arab countries  35,129  6,197 31%

European Union  26,027  2,496 23%

North America  18,010  583 16%

Arab Countries  17,818  11,402 16%

Africa, excluding Arab countries 5,005  313 4%

South America  2,105  1,677 2%

Other Region  8,026  1,864 7%

TOTAL  112,120  24,532 100%

Table (4) and Chart (4) illustrate that Asian region with exception of Arab countries with 31% topped in respect of 
Imports volume into the Emirate of Abu Dhabi followed  by the European Union  with 23%. North America with 
16% , Arab Countries with  16%, Africa excluding Arab countries with  4% and South America at  2% ranked the 
third, fourth and fifth places respectively during the year 2017.  
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Statistical volume of non-oil exports of the Emirate of Abu Dhabi to top five regions in  2017

Table 5

Chart 5

Region Value
(Million Dhs)

Weight
(Thousand Tons) Percentage

Asia, excluding Arab countries  9,125  2,311 41%

Arab countries  7,604  2,128 34%

North America  2,585  430 12%

European Union  1,937  289 9%

Africa, excluding Arab countries 805  103 4%

Other regions  291  113 1%

TOTAL  22,347  5,374 100%

Table (5 and Chart (5) show that during the year 2017, Asia (except Arab countries) with 41% topped in non-oil 
export from the Emirate of Abu Dhabi followed by Arab countries with 34%. 
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Top ten imported goods of the Emirate of Abu Dhabi in 2016-2017

Table 6

Goods Value
(Million Dhs)

Weight
(Thousand Tons)

Value
(Million Dhs)

Weight
(Thousand Tons)

Nuclear reactors,boilers,machinery_parts thereof  20,510  235  23,740  284 

Vehicles other than railway or tramway;parts  16,322  259  15,801  242 

Aircraft,spacecraft,and parts thereof  8,214  2  11,027  2 

Copper and articles thereof  7,393  362  5,907  320 

Electrical machinery,sound recorders and parts  7,362  164  8,853  189 

Articles or iron or steel  6,471  699  7,605  972 

Pearls,precious metals,stones_articles thereof  4,963  2  5,422  7 

Plastics and articles thereof  3,511  622  3,358  616 

Inorganic chemicals,compounds of precious metals  3,414  2,298  3,552  2,972 

Iron and steel  3,059  1,511  2,479  1,541 

Other Goods  30,901  18,378  30,073  12,954 

TOTAL  112,120  24,532  117,817  20,099 

Table (6) and Chart (6) indicates that during the year 2017, the most imported goods to Abu Dhabi are nuclear 
reactors, boilers, machinery parts thereof with a value of 20 billion and 510  million dirhams. Vehicles other than 
railway or tramway parts with a value 16 billion and 322 million dirhams ranked second. Imports of the rest of 
goods are shown in the table and chart.    

2017 2016



11Abu Dhabi Foreign Trade Statistics
2016 - 2017

Chart 6
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Top Ten Commodities of Export during the year 2016-2017

Table 7

Commodity Value
(Million Dhs)

Weight
(Thousand Tons)

Value
(Million Dhs)

Weight
(Thousand Tons)

Plastics and articles thereof  9,536  2,392  13,351  3,377 

Aluminium and articles thereof  4,870  636  2,416  352 

Copper and articles thereof  2,309  103  2,463  127 

Articles of iron or steel  1,206  385  621  165 

Iron and steel  1,041  686  1,775  1,210 

Pearls,precious metals,stones_articles thereof  380  1  3,372  2 

Paper,paperboard and other articles  335  70  322  66 

Preparations of meat,fish,crustaceans_molluscs  303  27  258  25 

Nuclear reactors,boilers,machinery_parts thereof  185  6  227  7 

Dairy produce,honey_edible products of animals  169  45  320  41 

Other goods  2,013  1,023  2,904  1,301 

TOTAL  22,347  5,374  28,029  6,673 

Table (7) and Chart (7)  indicates that during the year 2017  the most exported goods from the Emirate of Abu 
Dhabi is plastics and articles thereof with a value of 9 billion and 536 million dirhams.

2017 2016
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Chart 7
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Imports and Exports statistics of the Emirate of Abu Dhabi
as per Harmonized System Code (HSC) in the year 2017

Table 8

Description of commodity Value
(Million Dhs) % Weight

(Thousand Tons)
Value

(Million Dhs) % Weight
(Thousand Tons)

1 Live animals and their products  3,067 3%  436  228 1%  49 

2 Vegetable products  2,130 2%  1,588  90 +  26 

3 Animal or vegetable fats, oils and waxes  420 +  97  156 1%  32 

4 Foodstuffs, beverages, spirits, and tobacco  2,098 2%  467  528 2%  161 

5 Mineral products  4,507 4%  14,187  137 1%  549 

6 Products of the chemical or allied industries  8,014 7%  2,742  320 1%  103 

7 Plastics , rubber and articles thereof  4,226 4%  658  9,540 43%  2,393 

8 Articles of leather and animal gut; Travel goods  80 +  1  2 +  * 

9 Articles of wood and cork; Basket ware and 
Wickerwork  243 +  47  13 +  3 

10 Pulp of wood, waste, scrap and articles of paper  1,109 1%  304  361 2%  72 

11 Textiles and textile articles  898 1%  33  217 1%  30 

12 Footwear, umbrellas, articles of feather and hair  154 +  2  2 +  * 

13 Articles of stone, mica; Ceramic products and glass  1,366 1%  545  185 1%  112 

14 Pearls, precious stones, precious metals and its 
articles  4,963 4%  2  380 2%  1 

15 Base metals and articles of base metal  18,582 17%  2,672  9,440 42%  1,814 

16 Machinery, sound recorders, reproducers and parts  27,871 25%  399  336 2%  12 

17 Vehicles, Aircraft, vessels and  transport equipment  26,761 24%  305  302 1%  13 

18 Optical, Photographic , medical, clocks, watches,  
musical instruments and parts  2,147 2%  6  60 +  1 

20 Miscellaneous manufactured articles  1,062 1%  36  35 +  2 

21 Works of art, collector's pieces and antiques  1,970 +  4  14 +  1 

TOTAL  112,120  24,531  22,346  5,374 

As per the Harmonized System of Classification during the year 2017 Machinery, sound recorders, reproducers 
and parts with a rate of 25%  topped the most important goods of import, followed by vehicles, aircraft, vessels and 
transport equipment  with 24%. Table (8) illustrates the rest of the commodities based on the Harmonized system.

IMPORT EXPORT

* The value or weight less than million
+ The percentage is less than 1%
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 Statistical volume of Imports from Arab countries to the Emirate of  Abu Dhabi in 2017    

Table 9

Arab Countries Value
(Million Dhs)

Weight
(Thousand Tons)

1 Kingdom of Saudi Arabia  11,928  3,031 

2 Bahrain  1,672  1,403 

3 Sultanate of Oman  1,451  6,017 

4 Jordan  647  218 

5 Kuwait  640  239 

6 Qatar  381  153 

7 Egypt  359  126 

8 Yemen  232  10 

9 Lebanon  193  5 

10 Sudan  139  153 

11 Palestine  79  29 

12 Other Arab countries  97 18

TOTAL  17,818  11,402 

Table (9)  and Chart (9) show that, in the year 2017 , with a value of 11 billion and 928 million dirhams, Saudi Arabia 
topped in respect of imports from Arab countries into the Emirate of Abu Dhabi  followed by  Bahrain with 1 billion 
672 million and  Sultanate of Oman with  1 billion 451 million dirhams.  The chart  also shows other Arab countries  
in respect of imports into the Emirate of Abu Dhabi.
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Chart 9



18 Abu Dhabi Foreign Trade Statistics
2016 - 2017

Growth rate of the number of customs bills by type of customs statements
for the Emirate of Abu Dhabi in the years 2016-2017   

Table 10

Chart 10

Type of  Statement
Number of 

Customs bills in 
2016

Number of 
Customs bills in 

2017

Growth rate 
percentage

Import  480,939  522,637 9%

Non- Petroleum  Exports  322,559  261,599 -19%

Re-export  394,916  319,530 -19%

Transit  130,406  148,401 14%

Temporary Import (entry)  1,915  2,833 48%

TOTAL CUSTOMS BILLS  1,330,739  1,255,447 -6%

Table (10) and Chart (10) illustrate that in the year 2017, Import  bills  with a growth rate of 9% . while the Re-
export and  Export bills declined by 19%. In general there was an declined of 6% in the total number of bills.
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Growth rate of customs bills for the Emirate of Abu Dhabi pursuant
to customs ports in the years 2016-2017   

Table 11

Chart 11

Customs Ports
Number of 

Customs bills in 
2016

Number of 
Customs bills in 

2017

Growth rate 
percentage

Land Ports  954,033  880,281 -8%

Air Ports  285,697  297,772 4%

Sea Ports  91,009  77,394 -15%

TOTAL  1,330,739  1,255,447 -6%

Table (11) and Chart (11) show that the number of  Air Ports customs bills increased by 4%. The Land ports bills 
decreased by 8 % also Sea ports decreased by 15% in the year 2017 when compared to the year 2016.  In general 
there was an overall decreased by 6% in the total number of customs bills.
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Statistics of truck movements across Abu Dhabi Customs Land Ports  in 2016 - 2017   

Table 12

Chart 12

Customs Land Ports 2016 2017 Growth rate 
percentage

Guwaifat 1,270,862 1,034,667 -19%

Mezyed 157,874 128,526 -19%

Khatam Al Shakla 316,189 353,559 12%

TOTAL TRUCK MOVEMENT 1,744,925 1,516,752 -13%

Table (12) and Chart (12) show that during the year 2017 Khatam Al Shakla Customs center recorded an increase 
of  12%  in  truck movements. At the same time Guwaifat recorded  a  13% decrease and Mezayed 19% when 
compared to the year 2016.

Khatam Al Shakla

12%
-19%

-19%

Guwaifat

5%-5%
10%-10%

15%-15%
-20%

-25%

Mezyed



21Abu Dhabi Foreign Trade Statistics
2016 - 2017

Statistics of container movements  across  Sea ports of the Emirate of Abu Dhabi in 2016 & 2017   
  

Table 13

Chart 13

2016 2017

Entry Exit Entry Exit

Mina Khalifa  169,499  163,516  168,473  139,172 

Mina Zayed  719  19  1,161  13 

Mussafah  -    6  1  26 

TOTAL  170,218  163,541  169,634  139,185 

Table (13) and Chart (13) illustrate that in 2017, the total number of containers entering the Sea Ports 169,634 
container and 139,185  container for exit movement.
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Table 14

Se
ct

io
n

Goods

 Imports  Exports  Re-Exports 

Value
(Million 

Dhs)

Weight
(Thousand 

Tons)

Value
(Million 

Dhs)

Weight
(Thousand 

Tons)

Value
(Million 

Dhs)

Weight
(Thousand 

Tons)

1 Live animals; Animal products  2,027  353  218  48  13  1 

2 Vegetable Products  275  81  50  23  11  2 

3 Animal or vegetable fats, oils and waxes  120  15  143  30  1  * 

4 Foodstuffs, beverages, spirits, and tobacco  1,305  229  464  150  20  2 

5 Mineral Products  2,134  8,043  123  501  10  26 

6 Products of the chemical or allied industries  2,260  373  181  71  930  13 

7 Plastics, rubber and articles thereof  2,690  550  721  128  198  5 

8 Raw hides and skins, leather,  animal gut and articles thereof  1  *  1  *  99  1 

9 Articles of wood & cork; Basket ware and wickerwork  28  17  11  3  15  2 

10 Pulp of wood, waste, scrap, paper, paperboard and articles thereof  352  88  298  59  86  2 

11 Textiles and textile materials  196  18  171  21  2,033  22 

12 Footwear, umbrellas, artificial flowers ; Articles of feather & hair  6  *  1  *  293  3 

13 Articles of stone, mica, plaster, cement, asbestos, ceramic and 
glassware  533  326  158  83  75  19 

14 Pearls, stones, precious metals and articles thereof; Imitation jewelry; 
Coin  321  *  72  *  80  * 

15 Base metals and articles of base metals  2,156  651  2,977  750  266  22 

16 Machinery, sound recorders, reproducers ; Their parts and accessories  1,240  77  232  9  3,606  48 

17 Vehicles of transport  14  1  86  8  1,009  31 

18 Optical, photographic, medical & musical instruments; Clocks, watches 
& parts thereof  16  *  3  *  181  1 

20 Miscellaneous manufactured articles  381  19  32  2  195  4 

21 Works of art, collector's pieces and antiques  17  1  *  *  2  * 

TOTAL  6,072 10,842  5,942  1,886  9,123  204 

Table(14) indicates that the products of the Plastics, rubber and articles thereof topped in import trade between 
the Emirate of Abu Dhabi and GCC countries in the year 2017. Base metals and its articles with a value of 2 billion 
and 977 million dirhams topped  in respect to Export between the Emirate of Abu Dhabi and GCC countries.

Statistics of bilateral trade  between the Emirate of Abu Dhabi and GCC countries for the year 2017  
classified as per Harmonised System Code         

* The value or weight less than million.
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Chart 14
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

م
س

لق
ا

التعرفة الجمركية
إعادة  تصديرالتصديراالسترياد

القيمة
(بالمليون 

درهم)

الوزن 
(باأللف 

الطن)

القيمة
(بالمليون 

درهم)

الوزن 
(باأللف 

الطن)

القيمة
(بالمليون 

درهم)

الوزن 
(باأللف 

الطن)

 1  13  48  218  353  2,027 حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية1

 2  11  23  50  81  275 منتجات نباتية2

 *  1  30  143  15  120 شحوم ودهون وزي
وت حيوانية او نباتية3

 2  20  150  464  229  1,305 منتجات األغدية، مشروبات، سوائل كحولية وتبغ4

 26  10  501  123  8,043  2,134 منتجات معدنية5

 13  930  71  181  373  2,260 منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها6

 5  198  128  721  550  2,690 لدائن ومصنوعاتها و مطاط ومصنوعاته7

 1  99  *  1  *  1 مصنوعات جلدية ، أصناف عدة الحيوانات ، لوازم السفر8

 2  15  3  11  17  28 خشب ومصنوعاته، فلني، أصناف صناعتى الحصر والسالل9

 2  86  59  298  88  352 عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق، وورق مقوى ومصنوعاته10

 22  2,033  21  171  18  196 مواد نسيجية ومصنوعاتها11

 3  293  *  1  *  6 أحذية، مظالت، أصناف من ريش ، أزهار إصطناعية وشعر بشري12

 19  75  83  158  326  533 مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من خزف، زجاج و مصنوعاته13

 *  80  *  72  *  321 لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد14

 22  266  750  2,977  651  2,156 معادن عادية ومصنوعاتها15

 48  3,606  9  232  77  1,240 آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت والصور ولوازمها16

 31  1,009  8  86  1  14 معدات نقل17

 1  181  *  3  *  16 أجهزة بصرية، فوتغرافية، أجهزة طبية، أدوات موسيقية ولوازمها18

 4  195  2  32  19  381 سلع ومنتجات مختلفة20

 *  2  *  *  1  17 تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية21
 204  9,123  1,886  5,942 10,842  6,072  المجموع 

إحصائيات التجارة البينية بني دول مجلس التعاون الخليجي  إلمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق لعام 2017

جدول رقم 14

لواردات  األولى  المرتبة  احتلت  قد  ومصنوعاته  مطاط  و  ومصنوعاتها  لدائن  أن  إلى  يشريان   (14) رقم  والمخطط  الجدول 
إمارة أبوظبي من دول مجلس التعاون بقيمة 2 مليار و 690 مليون درهم لعام 2017، تليها منتجات الصناعات الكيماوية او 
الصناعات المرتبطة بها بقيمة 2 مليار و 260 مليون درهم. وفي المقابل بلغت الصادرات من المعادن العادية ومصنوعاتها 
2 مليار و 977 مليون درهم لنفس الفرتة تليها لدائن ومصنوعاتها و مطاط ومصنوعاته بقيمة 721 مليون درهم ، من ناحية 
أخرى فإن أهم السلع المعاد تصديرها تمثلت في اآلالت ، اجهزة التسجيل ، إذاعة الصوت والصور ولوازمها بقيمة 3 مليار و 

606 مليون درهم، باإلضافة إلى مواد نسيجية ومصنوعاتها بقيمة 2 مليار و 33 مليون درهم .    
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

المراكز الجمركية البحرية
20162017

خروجدخولخروجدخول

 139,172  168,473  163,516  169,499 ميناء خليفة

 13  1,161  19  719 ميناء زايد

 26  1  6  -   ميناء مصفح

 139,185  169,634  163,541  170,218 العدد الكلي الحاويات
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إحصائيات الحاويات عرب المراكز الجمركية البحرية إلمارة أبوظبي لعامي 2017 و 2016

جدول رقم 13

169,634 حاوية في عام   بلغ  المراكزالبحرية قد  الحاويات عرب  الكلي لدخول  العدد  أن  (13) يوضحان  الجدول والمخطط رقم 
2017،  كما بلغ العدد الكلي لخروج الحاويات 139,185 حاويه في عام 2017 

المخطط رقم 13
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

معدل النمو 20162017المراكز الجمركية الربية

%19-1,270,8621,034,667الغويفات

%19-157,874128,526مزيد

%316,189353,55912خطم الشكلة

%13-1,744,9251,516,752العدد الكلي لحركة الشاحنات 

12%
-19%

-19%

5%-5%
10%-10%

15%-15%
-20%

-25%

الغويفات

خطم الشكلة

مزيد

إحصائيات حركة الشاحنات عرب المراكز الجمركية الربية إلمارة أبوظبي لعامي 2016 و 2017    
 

جدول رقم 12

الجدول والمخطط رقم (12) يوضحان أن معدل النمو في حركة الشاحنات عرب المنافذ الجمركية الربية إلمارة أبوظبي لمركز 
جمرك الغويفات قد انخفض بنسبة 19% في عام 2017  مقارنة بعام 2016 ، كما انخفض معدل النمو عدد الشاحنات بمركز 
جمرك مزيد 19% في عام 2017 مقارنة بعام 2016 ، بينما ارتفع معدل النمو في حركة الشاحنات بمركز خطم الشكله بنسبة 
12% لعام 2017 مقارنة بعام 2016، باإلضافة إلى ما سبق فإن الحركة الكلية للشاحنات قد انخفضت بنسبة 13% في نفس 

الفرته.

المخطط رقم 12
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

معدل النمو20162017المنافذ الجمركية

%8- 880,281  954,033 المنافذ الربية

%4 297,772  285,697 المنافذ الجوية

%15- 77,394  91,009 المنافذ البحرية

%6- 1,255,447  1,330,739 المجموع الكلي 
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معدل النمو في عدد البيانات الجمركية إلمارة أبوظبي لعامي 2016 و 2017 حسب المنافذ الجمركية 

جدول رقم 11

الجدول والمخطط رقم (11) يوضحان أن معدل النمو في عدد البيانات الجمركية في المنافذ الجوية قد زاد بمقدار 4% في 
عام 2017 مقارنة بعام 2016، بينما انخفض معدل النمو في عدد البيانات المنافذ البحرية بنسبة قدرها  15% في عام 2017 
مقارنة بعام2016، كما انخفضت نسبة النمو في عدد البيانات الجمركية للمنافذ الربية بنسبة 8% ، باإلضافة إلى ما سبق 

فإن معدل النمو في عدد البيانات الجمركية قد انخفض بنسبة قدرها 6%  في نفس الفرته.

المخطط رقم 11
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

معدل النمو20162017نوع البيان الجمركي

%9 522,637  480,939 اإلسترياد

%19- 261,599  322,559 الصادرات غري النفطية

%19- 319,530  394,916 إعادة تصدير

%14 148,401  130,406 عبور (دخول وخروج)

%48 2,833  1,915 إدخال مؤقت 

%6- 1,255,447  1,330,739 المجموع الكلي 
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معدل النمو في عدد البيانات الجمركية  إلمارة أبوظبي لعامي 2016 و 2017 حسب نوع البيان الجمركي  
 

جدول رقم 10

 2017 لعام   %9 بنسبة  أبوظبي االسترياد قد زاد  بيانات إلمارة  لعدد  النمو  أن معدل  (10) يوضحان  الجدول والمخطط رقم 
مقارنة بعام 2016، كما زادت بيانات االدخال المؤقت بنسبة 48% وبيانات العبور (دخول وخروج) بنسبة 14% ، بينما انخفضت 
. كما يوضح الجدول أن عدد   %19 بيانات الصادرات غري نفطية  بنسبة  19% كما نقص عدد  بيانات إعادة تصدير بنسبة  أعداد 

البيانات الجمركية الكلي قد انخفض بنسبة 6% في نفس الفرتة.   

المخطط رقم 10
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

المخطط رقم 9
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القيمةالدول العرب�ية
(بالمليون  درهم)

الوزن 
(باأللف الطن)

 3,031  11,928 المملكة العربÓية السعودية1

 1,403  1,672 مملكة البحري
ن2

 6,017  1,451 سلطنة عمان3

 218  647 األردن4

 239  640 الكويت5

 153  381 قطر6

 126  359 مصر7

 10  232 اليمن8

 5  193 لبنان9

 153  139 السودان10

 29  79 فلسطني11

18 97 باقي الدول العربÓية12

 11,402  17,818 المجموع

مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

إحصائيات حجم الواردات عام 2017 إلمارة أبوظبي من الدول العرب�ية    

جدول رقم 9

الجدول والمخطط رقم (9) يوضحان أن المملكة العربÓية السعودية  احتلت المرتبة األولى بالنسبة للواردات إلمارة أبوظبي 
حيث بلغت قيمة وارداتها ما يقارب 11 مليار و928 مليون درهم  في عام 2017، و احتلت  مملكة البحري
ن   المرتبة الثانية حيث 
بلغت قيمة وارداتها ما يقارب  مليار و672 مليون درهم لعام 2017  ،كما احتلت سلطنة عمان المرتبة الثالثة بفيمة مليار و 

451 مليون درهم في نفس الفرته.   
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية  1
منتجات نباتية  2

شحوم ودهون وزيوت حيوانية او نباتية  3
منتجات ا�غدية، مشروبات، سوائل كحولية وتبغ  4

منتجات معدنية  5
منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها  6

لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته  7
مصنوعات جلدية ، أصناف عدة الحيوانات ، لوازم السفر  8

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف صناعتى الحصر والسالل   9
عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق، وورق مقوى ومصنوعاته  10
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الواردات الصادرات

مواد نسيجية ومصنوعاتها  11
أحذية، مظالت، أصناف من ريش ، أزهار إصطناعية وشعر بشري  12

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من خزف، زجاج و مصنوعاته  13
لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد  14

معادن عادية ومصنوعاتها  15
آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت والصور ولوازمها  16

معدات نقل  17
أجهزة بصرية، فوتغرافية، أجهزة طبية، أدوات موسيقية ولوازمها  18

سلع ومنتجات مختلفة  20
تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية  21

المخطط رقم 8
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

القيمةأقسام النظام المنسق
الوزن %(بالمليون درهم)

(باأللف الطن)
القيمة

الوزن %(بالمليون درهم)
(باأللف الطن)

 49 %1 228  436 %3 3,067 حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية1

 26 + 90  1,588 %2 2,130 منتجات نباتية2

 32 %1 156  97 + 420 شحوم ودهون وزي
وت حيوانية او نباتية3

 161 %2 528  467 %2 2,098 منتجات األغدية، مشروبات، سوائل كحولية وتبغ4

 549 %1 137  14,187 %4 4,507 منتجات معدنية5

 103 %1 320  2,742 %7 8,014 منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها6

 2,393 %43 9,540  658 %4 4,226 لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته7

 * + 2  1 + 80 مصنوعات جلدية ، أصناف عدة الحيوانات ، لوازم السفر8

 3 + 13  47 + 243 خشب ومصنوعاته، فلني، أصناف صناعتى الحصر والسالل9

10
عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق، وورق مقوى 

 72 %2 361  304 %1 1,109 ومصنوعاته

 30 %1 217  33 %1 898 مواد نسيجية ومصنوعاتها11

12
أحذية، مظالت، أصناف من ريش ، أزهار إصطناعية وشعر 

  * + 2  2 + 154 بشري

13
مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من خزف، زجاج و 

 112 %1 185  545 %1 1,366 مصنوعاته

 1 %2 380  2 %4 4,963 لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد14

 1,814 %42 9,440  2,672 %17 18,582 معادن عادية ومصنوعاتها15

 12 %2 336  399 %25 27,871 آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت والصور ولوازمها16

 13 %1 302  305 %24 26,761 معدات نقل17

18
أجهزة بصرية، فوتغرافية، أجهزة طبية، أدوات موسيقية 

 1 + 60  6 %2 2,147 ولوازمها

 2 + 35  36 %1 1,062 سلع ومنتجات مختلفة20

 1 + 14  4 + 1,970 تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية21
 5,374  22,346  24,531  112,120  المجموع 

الصادرات غري النفطيةالواردات

إحصائيات الواردات والصادرات غري النفطية إلمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق لعام 2017   
 

جدول رقم 8

المخطط رقم (8) يشري إلى أن  أهم البضائع الواردة إلمارة أبوظبي لعام 2017 هي اآلالت وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت 
والصور ولوازمها حيث تبلغ نسبة االسترياد  25% تليها معدات النقل بنسبة قدرها % 24. كما يوضح المخطط أن أهم الصادرات 
غري النفطية  هي لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته بنسبة قدرها 43%  تليها معادن عادية ومصنوعاتها بنسبة قدرها 
النظام  أقسام  لباقي  لهما  المئوية  والنسب  والصادرات  الواردات  حجم  فإن  سبق  ما  الى  بالإلضافة  الفرتة.  لنفس   %42

المنسق مبينة في الجدول والمخطط رقم (8).       

ملحوظة: * القيمة أو الوزن أقل من مليون، + النسبة المئوية أقل من ٪ ١
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

ع
سل

ال

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

2016
2017

القيمة ( بالمليون درهم)

السلع ا�خرى

البان ومنتجاتها، بيض, عسل، منتجات حيوانية

مفاعالت نووية، اجهزة وادوات الية واجزاؤها

محضرات لحوم، اسماك، قشريات، رخويات اوالالفقريات المائ

ورق;ورق مقوى; مصنوعات من السليولوز

لؤلؤ,احجاركريمة، معادن تمينةومصنوعاتها، حلي مقلدة

حديد; صلب (فوالذ)

صناعات من الحديد او الصلب (الفوالذ)

نحاس ومصنوعاته

الومنيوم ومصنوعاته

لدائن ومصنوعاتها

المخطط رقم 7
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

القيمةالسلع
(بالمليون  درهم)

الوزن 
(باأللف الطن)

القيمة
(بالمليون  درهم)

الوزن 
(باأللف الطن)

 3,377  13,351  2,392  9,536 لدائن ومصنوعاتها

 352  2,416  636  4,870 الومنيوم ومصنوعاته

 127  2,463  103  2,309 نحاس ومصنوعاته

 165  621  385  1,206 صناعات من الحديد او الصلب (الفوالذ)

 1,210  1,775  686  1,041 حديد; صلب (فوالذ)

 2  3,372  1  380 لؤلؤ,احجاركريمة، معادن تمينةومصنوعاتها، حلي مقلدة

 66  322  70  335 ورق;ورق مقوى; مصنوعات من السليولوز

محضرات لحوم، اسماك، قشريات، رخويات اوالالفقريات 
 25  258  27  303 المائ

 7  227  6  185 مفاعالت نووية، اجهزة وادوات الية واجزاؤها

 41  320  45  169 البان ومنتجاتها,بيض، عسل، منتجات حيوانية

 1,301  2,904  1,023  2,013 السلع األخرى

 6,673  28,029  5,374  22,347 المجموع الكلي

ع
سل

ال

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

2016
2017

القيمة ( بالمليون درهم)

السلع ا�خرى

البان ومنتجاتها، بيض, عسل، منتجات حيوانية

مفاعالت نووية، اجهزة وادوات الية واجزاؤها

محضرات لحوم، اسماك، قشريات، رخويات اوالالفقريات المائ

ورق;ورق مقوى; مصنوعات من السليولوز

لؤلؤ,احجاركريمة، معادن تمينةومصنوعاتها، حلي مقلدة

حديد; صلب (فوالذ)

صناعات من الحديد او الصلب (الفوالذ)

نحاس ومصنوعاته

الومنيوم ومصنوعاته

لدائن ومصنوعاتها

20172016

إحصائيات الصادرات غري النفطية إلمارة أبوظبي حسب أهم السلع لعامي 2016 - 2017   

جدول رقم 7

المخطط رقم (7) يشري إلى أن أهم السلع الصادرة من إمارة أبوظبي لعام 2017 هي لدائن ومصنوعاتها حيث تبلغ قيمة 
التصدير 9 مليار و536 مليون درهم تليها الومنيوم ومصنوعاته بقيمة 4 مليار و870 مليون درهم ثم جاء نحاس ومصنوعاته 
ثالثا بقيمة2 مليار و 309 مليون درهم. باإلضافة الى ما سبق فإن حجم الصادرات لباقي السلع مبينة في الجدول والمخطط 

رقم (7). 
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

2017

2016
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مفاعالت نووية، اجهزة وادوات الية 
واجزاؤها

عربات،جرارات، دراجات، اجزاؤها 
ولوازمها

طائرات وسفن فضائية واجزاؤها

نحاس ومصنوعاته

اجهزة كهربائية، تسجيل واذاعة 
الصوت، واجزاءهذه االجهز

صناعات من الحديد او الصلب 
(الفوالذ)

لؤلؤ,احجاركريمة، معادن 
تمينةومصنوعاتها، حلي مقلدة

لدائن ومصنوعاتها

منتجات ومركبات عضوية اوغير 
عضوية من معادن ثمينة

حديد; صلب (فوالذ)

السلع ا¢خرى

المخطط رقم 6
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

إحصائيات الواردات إلمارة أبوظبي حسب أهم السلع لعامي 2016 - 2017   

جدول رقم 6

الية  وادوات  اجهزة  نووية,  مفاعالت  هي   2017 لعام  أبوظبي  إلمارة  الوارده  السلع  أهم  أن  إلى  يشري   (6) المخطط رقم 
واجزاؤها حيث تبلغ قيمة االسترياد 20 مليار و510 مليون درهم تليها عربات,جرارات,دراجات,اجزاؤها ولوازمها بقيمة 16 مليار 
و 322 مليون درهم ثم جاءت طائرات وسفن فضائية واجزاؤها ثالثا بقيمة 8 مليار و 214 مليون درهم. باإلضافة الى ما سبق 

فإن حجم الواردات لباقي السلع مبينة في الجدول والمخطط رقم (6).

القيمةالسلع
(بالمليون  درهم)

الوزن 
(باأللف الطن)

القيمة
(بالمليون  درهم)

الوزن 
(باأللف الطن)

 284  23,740  235  20,510 مفاعالت نووية، اجهزة وادوات الية واجزاؤها

 242  15,801  259  16,322 عربات،جرارات، دراجات، اجزاؤها ولوازمها

 2  11,027  2  8,214 طائرات وسفن فضائية واجزاؤها

 320  5,907  362  7,393 نحاس ومصنوعاته

 189  8,853  164  7,362 اجهزة كهربائية، تسجيل واذاعة الصوت، واجزاءهذه االجهز

 972  7,605  699  6,471 صناعات من الحديد او الصلب (الفوالذ)

 7  5,422  2  4,963 لؤلؤ,احجاركريمة، معادن تمينةومصنوعاتها، حلي مقلدة

 616  3,358  622  3,511 لدائن ومصنوعاتها

 2,972  3,552  2,298  3,414 منتجات ومركبات عضوية اوغري عضوية من معادن ثمينة

 1,541  2,479  1,511  3,059 حديد; صلب (فوالذ)

 12,954  30,073  18,378  30,901 السلع األخرى

 20,099  117,817  24,532  112,120 المجموع الكلي

20172016
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

القيمةاإلقليم
(بالمليون درهم)

الوزن 
(باأللف الطن)

النسبة المئوية
(القيمة)

%41 2,311  9,125 آسيا باستÓثناء الدول العربÓية

%34 2,128  7,604 الدول العربÓية

%12 430  2,585 امريكا الشمالية

%9 289  1,937 االتحاد األوروبي

%4 103 805افريقيا باستÓثناء الدول العربÓية

%1 113  291 باقي األقاليم

%100 5,374  22,347 المجموع

4%1% 9% 12% 34% 41%

ية
رب

ع
 ال

ل
دو

 ال
اء

ثن
ست

 با
يا

س
آ

ية
رب

ع
 ال

ل
دو

ال

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

ام

ي
وب

ور
ا�

د 
حا

الت
ا

ية
رب

ع
 ال

ل
دو

 ال
اء

ثن
ست

 با
يا

يق
فر

ا

م
لي

قا
ا�

ي 
اق

ب

إحصائيات الصادرات غري النفطية إلمارة أبوظبي ألكرب خمسة أقاليم لعام 2017   
   

جدول رقم 5

المخطط رقم 5

الجدول والمخطط رقم (5) يوضحان أن  آسيا باستÓثناء الدول العربÓية احتلت المرتبة األولى بالنسبة للصادرات غري النفطية 
إلمارة أبوظبي بنسبة  41%،  و الدول العربÓية ثانيا بنسبة  34% ، و امريكا الشمالية ثالثا بنسبة  12%، و االتحاد األوروبي رابعا 

بنسبة  9% ، وجاءت افريقيا خامسا بنسبة قدرها 4% خالل عام 2017   
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

القيمةاإلقليم
(بالمليون درهم)

الوزن 
النسبة المئوية(باأللف الطن)

%31 6,197  35,129 آسيا باستÓثناء الدول العربÓية

%23 2,496  26,027 االتحاد األوروبي

%16 583  18,010 امريكا الشمالية

%16 11,402  17,818 الدول العربÓية

%4 313 5,005افريقيا باستÓثناء الدول العربÓية

%2 1,677  2,105 امريكا الجنوبية

%7 1,864  8,026 باقي األقاليم

%100 24,532  112,120 المجموع

االتحاد ا�وروبيآسيا باستثناء الدول العربية

امريكا الشمالية

الدول العربية

باقي ا�قاليم

افريقيا باستثناء الدول العربية امريكا الجنوبية

31%23%

16%

16%

4%

7% 2%

إحصائيات حجم الواردات إلمارة أبوظبي ألكرب خمسة أقاليم لعام 2017   

جدول رقم 4

المخطط رقم 4

الجدول والمخطط رقم (4) يوضحان أن آسيا باستÓثناء الدول العربÓية قد احتلت المرتبة األولى بالنسبة لواردات إمارة أبوظبي 
بمقدار 31%، و إقليم االتحاد األوروبي المرتبة الثانية  بنسبة قدرها 23% ، وجاءت أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة بنسبة  

16% ، و الدول العربÓية الرابعة بنسبة 16% ، أما أفريقيا باستÓثناء الدول العربÓية المرتبة الخامسة بنسبة قدرها %4 .
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016
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الواليات المتحدة االمريكية

المملكة العربية السعودية

اليابان
كوريا الجنوبي

ألمانيا

فرنسا

الصين

المملكة المتحدة
ايطاليا

الدول ا�خرى

المخطط رقم 3
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016

2017

القيمةنوع البيان
(بالمليون درهم)

الوزن 
(باأللف الطن)

القيمة
(بالمليون درهم)

الوزن 
(باأللف الطن)

 551  21,690  392  16,949 الواليات المتحدة االمريكية1

 3,016  11,193  3,031  11,928 المملكة العربÓية السعودية2

 1,750  9,082  1,120  10,221 اليابان3

 204  7,381  133  6,333 كوريا الجنوبية4

 134  6,278  133  6,004 ألمانيا5

 62  4,837  53  5,550 فرنسا6

 1,531  7,082  1,558  5,423 الصني7

 71  4,551  90  4,567 المملكة المتحدة8

 347  4,951  245  4,309 ايطاليا9

 12,433  40,772  17,777  40,836 الدول األخرى10

 20,099  117,817  24,532  112,120 المجموع الكلي

2016
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2016 2017

4 5 6 7 8 9 10

الواليات المتحدة االمريكية

المملكة العربية السعودية

اليابان
كوريا الجنوبي

ألمانيا

فرنسا

الصين

المملكة المتحدة
ايطاليا

الدول ا�خرى

إحصائيات حجم الواردات إلمارة أبوظبي ألهم الشركاء التجاري§ني لعامي 2016 - 2017    

الواردات  العشر األولى من حيث قيمة  الدول  المتحدة األمريكية قد تصدرت  الواليات  أن  (3) يوضح  الجدول والمخطط رقم 
، والمملكة   2017 16 مليار و949 مليون درهما عام  يقارب  المستوردة منها ما  البضائع  بلغت قيمة  أبوظبي حيث  إلمارة 
العربÓية السعودية المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة وارداتها 11مليار و928 مليون درهم واليابان المرتبة الثالثة حيث بلغت 

قيمة وارداتها 10 مليار و221 مليون درهم . 

جدول رقم 3
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مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 20165

إحصائيات حجم التجارة الخارجية إلمارة أبوظبي حسب المنافذ الجمركية لعامي 2016 - 2017    
 

جدول رقم 1جدول رقم 2

المخطط رقم 2

الجدول والمخطط رقم (2) يوضحان أن حجم التجارة الخارجية إلمارة أبوظبي خالل عام 2017  عرب المنافذ الجمركية البحرية بلغ 
84 مليار 419 مليون درهم ، كما بلغ عرب المنافذ الجمركية الجوية 46 مليار و 78 مليون درهم ، أما المنافذ الجمركية الربية 
فقد بلغ حجم التجارة عربها  25 مليار و 742 مليون درهم، باإلضافة لما سبق فإن حجم التجارة الخارجية  إلمارة أبوظبي قد 

بلغ 156 مليار و 239 مليون درهم خالل عام 2017

2016

القيمةالمنافذ الجمركية
(بالمليون درهم)

الوزن 
(باأللف الطن)

القيمة
(بالمليون درهم)

الوزن 
(باأللف الطن)

 19,447  84,419  19,877  84,848 المنافذ البحرية

 135  46,078  166  58,133 المنافذ الجوية

 10,671  25,742  7,053  27,623 المنافذ الربية

 30,253  156,239  27,096  170,604 المجموع الكلي

2017

2 0 1 6

2 0 1 7
المنافذ البحرية

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

المنافذ الجوية

المنافذ البرية

2 0 1 6

2 0 1 7

2 0 1 6

2 0 1 7



مؤشـرات التجـارة الخـارجيـة إلمـارة أبوظبي
2017 - 2016 4

إحصائيات حجم التجارة الخارجية إلمارة أبوظبي حسب أنواع البيانات الجمركية لعامي 2016 - 2017 

جدول رقم 1

المخطط رقم 1

2016

القيمةنوع البيان
(بالمليون درهم)

الوزن 
(باأللف الطن)

القيمة 
(بالمليون درهم)

الوزن 
(باأللف الطن)

النسبة 
المؤية

%5-117,81720,099112,12024,532الواردات

%20-28,0296,67322,3475,374الصادرات غري النفطية

%12-24,75932421,772347إعادة تصدير 

%8-170,60527,096156,23930,253المجموع الكلي

2017

الجدول والمخطط رقم (1) يوضحان أن حجم تجارة الواردات في إمارة أبوظبي قد انخفض في عام 2017 بنسبة 5% مقارنة 
بعام 2016 ،كما انخفض حجم تجارة إعادة تصدير بنسبة 12% لعام 2017 مقارنة بعام 2016 وأيضًا انخفض حجم تجارة الصادرات 
غري النفطية لعام 2017  بنسبة 20% مقارنة بعام 2016 باإلضافة إلى ما سبق فإن حجم التجارة الخارجية قد انقصن بنسبة 

8% عام 2017 مقارنة بعام 2016.    

الواردات
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القيمة



رؤيتنا
 وطن آمن واقتصاد مزدهر

 

رسالتنا
 المحافظة على أمن الوطن وتسهيل التجارة من خالل خدمة جمركية متميزة وتعزي
ز 

االقتصاد الوطني من خالل تحصيل اإلي
رادات الجمركية   
 
 

قيمنا
•  النزاهة 
•  المهنية 
• اإلبداع  
• التميز 

• الشراكة والتواصل مع القطاع الخاص 

أهدافنا اإلسرتاتيجية 
• المحافظة على األمن وحماية المجتمع المحلي والبيئة. 
• زيادة قدرة أبوظبي التنافسية في التجارة الدولية. 
• تطوي�ر إجراءات التخليص على البضائع وتسهيل التجارة.

• مراقبة حركة المسافري�ن والبضائع ووسائط النقل العابرة للحدود.
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يسر دائرة المالية – اإلدارة العامة للجمارك – أن تقدم كتيب عن مؤشرات التجارة الخارجية  

إلمارة أبو ظبي لعامي 2016 - 2017  إلبراز اهمية  البيانات اإلحصائية التي تسهم في تنمية  

بشؤون  والمهتمني  والدارسني  للباحثني  مرجعا   يكون  وأن  وازدهاره  الوطني  االقتصاد  

التخطيط واإلحصاء في إمارة أبو ظبي, ولما تÓتميز به اإلمارة من  وجود بنية  تحتية  حديثة 

ومتطورة تمثل القاعدة المتينة والراسخة لدعم اقتصادنا القوي والمستمر والتي تÓتمثل 

في   - المطارات الدولية  – شبكة طرق برية حديثة تواكب التطور الحديث – الموانْى الحديثة 

والمتطورة والمعدة إعدادا  كامال. لذلك ارت
أت اإلدارة العامة للجمارك  إصدار هذه النشرات 

في  رسالتنا  تحقق  التي  المعلومات  توفري  في  دور  من  لها  لما  سنوي  بشكل  اإلحصائية 

تسهيل الحركة التجارية مع دول العالم .

آملني أن يجد القارئ في هذا الكتيب كل الفائدة المرجوة والله من وراء القصد ،،،

مقدمة
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