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ــة إزدهــار وإســتدامة إقتصــاد  فــي إطــار المســاعي المســتمرة لــإدارة العامــة لجمــارك أبوظبــي للعــب دور فعــال فــي تنمي
ــات  ــق منهــا ببيان ــة دقيقــة، الســيما علــى وجــه الخصــوص مــا يتعل ــر معلومــات إحصائي ــا علــى توفي ــة، حرصن اإلمــارة والدول

ــواع الســلع.  ــر لكافــة أن ــواردات وإعــادة التصدي ــة، بمــا فــي ذلــك الصــادرات وال التجــارة الخارجي

الهــدف الرئيســي مــن هــذه اإلصــدارات بشــكل أساســي هــو تعزيــز وتســهيل التجــارة مــن وإلــى اإلمــارة. ولتحقيــق ذلــك، تــم 
بــذل جهــود كبيــرة مضاعفــة خــال الســنوات األخيــرة لرفــع مســتوى النضــج اإلحصائــي والعلمــي فــي إجراءاتنــا وتقاريرنــا، 

ــي البيانــات ذات العاقــة فــي وقتهــا المناســب مــن عملياتنــا الجمركيــة مــن خــال النظــام  وفــي متابعــة وتقصِّ
الجمركــي الذكــي لدينــا.

ــب الســنوي المتكامــل لعــام 2020، ضمــن سلســلة  ولذلــك، فإنــه يســعدنا أن ُنصــِدر لكــم اليــوم هــذا الكتيِّ
اإلصــدارات الســنوية لحمــارك أبوظبي.

ــق بالحركــة التجاريــة بيــن أبوظبــي وباقــي دول العالــم  ــب علــى معلومــات تتعلَّ ويشــمل الكتيِّ
يــة، لنضــع بيــن أيديكــم نظــرة عامــة  ــة، البحريــة، والبرِّ مــن خــال منافذهــا المتعــددة الجويَّ

محدثــة للصــورة التجاريــة الحاليــة.

المقدمة
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الرؤية
التغييــر  تقــود  عالميــًا،  رائــدة  جمركيــة  هيئــة 

التجــارة وتقديــم  ســعيًا لتعزيــز األمــن وتســهيل 
متميــزة خدمــات 

الرسالة 
نعمــل مــع الشــركاء لضمــان أمــن وحمايــة المجتمــع وازدهــاره االقتصــادي مــن خــال 

تســهيل التجــارة المشــروعة عبــر جميــع منافــذ اإلمــارة بحســب القوانيــن والتشــريعات 
القائمــة

القيم
التمكين	 

التعاون	 

اإلبتكار	 

الشراكة	 

النزاهة	 

المسائلة	 
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إحصائيات حجم التجارة 
الخارجية عبر المنافذ الجمركية 

إلمارة أبوظبي حسب أنواع 
البيانات الجمركية لعامي 

2020-2019
الجــدول والمخطــط رقــم )1( يوضحــان أن حجــم تجــارة الــواردات إمــارة أبوظبــي قــد انخفــض 

فــي عــام 2020 بنســبة 10% مقارنــة بعــام 2019 ،كمــا ارتفــع حجــم تجــارة الصــادرات غيــر 
النفطيــة لعــام 2020  بنســبة %27 مقارنــة بعــام 2019 بينمــا انخفــض حجــم تجــارة إعــادة تصديــر 

بنســبة 33% لعــام 2020 مقارنــة بعــام 2019 وأيضــًا  باإلضافــة إلــى مــا ســبق فــإن حجــم التجــارة 
الخارجيــة قــد انخفــض بنســبة %6 عــام 2020 مقارنــة بعــام 2019.

إعادة تصدير )2020(

 35,256
(مليون درهم)

الواردات )2020(

 92,488
)مليون درهم(

الصادرات غير النفطية )2020(

 73,464
)مليون درهم(

2020

القيمة نوع البيان
)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

القيمة 
)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

معدل النمو
)للقيمة(

%10- 28,106  92,488  31,545  102,514 الواردات

%27 10,491  73,464  8,468  57,924 الصادرات غير النفطية

%33- 1,801  35,256  2,252  52,841  إعادة تصدير

%6- 40,398  201,207  42,265  213,280 المجموع الكلي

20192020

 الصادرات
غير النفطية

إعادة
تصدير

الواردات

2019 2020
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إحصائيات حجم التجارة 
الخارجية عبر المنافذ الجمركية 

إلمارة أبوظبي حسب 
المنافذ الجمركية لعامي

2020-2019
الجــدول والمخطــط رقــم )2( يوضحــان أن حجــم التجــارة الخارجيــة عبــر المنافــذ الجمركيــة  

إلمــارة أبوظبــي  خــال عــام  2020  عبــر المنافــذ الجمركيــة البحريــة بلــغ 78 مليــار و339 مليــون 
درهــم ، كمــا بلــغ عبــر المنافــذ الجويــة 57 مليــار و 240 مليــون درهــم  ، أمــا المنافــذ الجمركيــة البريــة 

فقــد بلــغ حجــم التجــارة عبرهــا  65 مليــار و 628 مليــون درهــم،  باإلضافــة لمــا ســبق فــإن حجــم التجــارة 
الخارجيــة  إلمــارة أبوظبــي قــد بلــغ 201 مليــار و 207 مليــون درهــم خــال عــام 2020

2020

القيمة نوع البيان
)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

القيمة 
)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

معدل النمو
)للقيمة(

%7- 22,440  78,339  22,938  84,279 المنافذ البحرية

%15- 17,848  57,240  19,180  67,648 المنافذ الجوية

%7 111  65,628  146  61,353 المنافذ البرية

%6- 40,398  201,207  42,265  213,280 المجموع الكلي

20192020

المنافذ الجوية )2020(

57,240
)مليون درهم(

المنافذ البرية )2020(

65,628
)مليون درهم(

المنافذ البحرية )2020(

 78,339
)مليون درهم(

المنافذ
الجوية

المنافذ
البرية

المنافذ
البحرية

2019 2020
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معدل نمو حجم الواردات 
عبر المنافذ الجمركية ألهم 

الشركاء التجاريين المارة 
أبوظبي لعامي

2020-2019
ــدول  ــه الســعودية قــد تصــدرت ال ــه العربي ــا المملك الجــدول والمخطــط رقــم )3( يوضــح أن

الخمــس األولــى مــن حيــث قيمــة الصــادرات إلمــارة أبوظبــي حيــث بلغــت قيمــة البضائــع 
ــة  ــة الثاني ــار 465 مليــون درهــم عــام 2020، وأمريــكا فــي المرتب المصــدرة إليهــا مــا يقــارب 11ملي

ــة حيــث بلغــت  ــة الثالث ــان فــي المرتب ــون درهــم والياب ــار 415 ملي حيــث بلغــت قيمــة الصــادرات 11ملي
ــون درهــم ــار 75 ملي قيمــة الصــادرات 9 ملي

الواليات المتحدة )2020(

11,415
)مليون درهم(

السعودية )2020(

 11,465
)مليون درهم(

اليابان )2020(

 9,075
)مليون درهم(

20192020
القيمة الدوله

)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

القيمة 
)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

 2,678  11,465  3,095  12,163 السعودية

 429  11,415  488  10,933 أمريكا

 1,097  9,075  1,280  10,601 اليابان

 614  6,813  983  6,239 الصين

 241  5,242  247  5,529 جمهورية الكونجو

 23,047  48,477  25,452  57,050 الدول األخرى

102,51431,54592,48828,106المجموع الكلي

السعودية

أمريكا

اليابان

الصين

الكونجو

2019 2020
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إحصائيات حجم الصادرات 
عبر المنافذ الجمركية إلمارة 

أبوظبي ألهم الشركاء 
التجاريين لعامي   

2020-2019
ــدول  ــه الســعودية قــد تصــدرت ال الجــدول والمخطــط رقــم )4(  يوضــح أن المملكــه العربي

العشــر األولــى مــن حيــث قيمــة الصــادرات إلمــارة أبوظبــي حيــث بلغــت قيمــة البضائــع 
المســتوردة منهــا مــا يقــارب 18 مليــار 157 مليــون درهمــا عــام 2020، والجمهوريــة االيطاليــه 

ــة  ــة الثالث ــج المرتب ــج كون ــون درهــم وهون ــار 335 ملي ــة حيــث بلغــت قيمــة وارداتهــا 9 ملي ــة الثاني المرتب
حيــث بلغــت قيمــة وارداتهــا 8 مليــار 507 مليــون درهــم 

جمهورية ايطاليا )2020(

9,335 
)مليون درهم(

السعودية )2020(

18,157 
)مليون درهم(

هونج كونج )2020(

8,507 
)مليون درهم(

20192020
القيمة الدوله

)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

القيمة 
)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

 2,837  18,157  2,403  25,757 السعودية

 34  9,335  24  108 جمهورية ايطاليا

 14  8,507  197  450 هونج كونج

 1  6,767  1  3,847 سويسرا

 1,820  5,561  1,231  3,985 الصين

 5,786  25,136  4,614  23,777 الدول األخرى

57,9248,46873,46410,491المجموع الكلي

السعودية

 الجمهورية
 االيطاليه

هونج كونج

سويسرا

الصين

الدول
األخرى

2019 2020
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إحصائيات حجم الواردات 
عبر المنافذ الجمركية إلمارة 
أبوظبي من الدول العربية 

من عام
2020

الجــدول والمخطــط رقــم )5( يوضحــان أن المملكــة العربيــة الســعودية  احتلــت المرتبــة 
األولــى بالنســبة للــواردات إلمــارة أبوظبــي حيــث بلغــت قيمــة وارداتهــا مــا يقــارب 11 مليــار 

و465   مليــون درهــم  فــي عــام 2020،  و احتلــت ســلطنة عمــان المرتبــة الثانيــة حيــث بلغــت قيمــة 
ــة  ــن المرتب ــة البحري ــت مملك ــام 2020  ،كمــا احتل ــون درهــم لع ــار و602 ملي ــارب  2 ملي ــا يق ــا م وارداته

الثالثــة بقيمــة مليــار و 446 مليــون درهــم عــن نفــس الفتــره

عمان )2020(

 2,602
)مليون درهم(

السعودية )2020(

 11,465
)مليون درهم(

البحرين )2020(

  1,446
)مليون درهم(

2020
القيمة الدوله

)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

 2,678  11,465 السعودية

 10,233  2,602 عمان

 1,343  1,446 البحرين

 191  575 مصر

 105  486 االردن

 259 813باقي الدول العربية

 14,808  17,387 المجموع الكلي

مصر

3% السعودية

66%

األردن

3%

البحرين

8%

عمان

15%
 باقي الدول

العربية

5%
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إحصائيات حجم صادرات 
عبر المنافذ الجمركية إلمارة 
أبوظبي من الدول العربية 

من عام
2020

الجــدول والمخطــط رقــم )6( يوضحــان أن المملكــة العربيــة الســعودية  احتلــت المرتبــة 
األولــى بالنســبة للصــادرات مــن الــدول العربيــة إلمــارة أبوظبــي حيــث بلغــت قيمــة صــادرات 

مــا يقــارب 18 مليــار 157  مليــون درهــم  فــي عــام 2020،  واحتلــت دولــة الكويــت المرتبــة الثانيــة 
حيــث بلغــت قيمــة صادراتهــا مــا يقــارب  2 مليــار و605 مليــون درهــم لعــام 2020 ،كمــا احتلــت ســلطنة 

عمــان المرتبــة الثالثــة بقيمــة 2 مليــار و57 مليــون درهــم فــي نفــس الفتــره.

الكويت )2020(

2,605 
)مليون درهم(

السعودية )2020(

18,157 
)مليون درهم(

عمان )2020(

2,057 
)مليون درهم(

2020
القيمة الدوله

)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

 2,837  18,157 السعودية

 403  2,605 الكويت

 836  2,057 عمان

 275  1,274 البحرين

 325  1,196 مصر

 483  2,696 باقي الدول العربية

 5,158  27,986 المجموع الكلي

مصر

4% السعودية

65%

البحرين

5%

عمان

7%
 باقي الدول

العربية

10%

الكويت

9%
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إحصائيات حجم الواردات 
عبر المنافذ الجمركية إلمارة 

أبوظبي ألكبر خمسة أقاليم 
لعام   

2020
ــل  ــة قــد احت ــدول العربي ــم آســيا باســتثناء ال الجــدول والمخطــط رقــم )7( يوضحــان أن أقلي

المرتبــة األولــى بالنســبة لــواردات إمــارة أبوظبــي بمقــدار 30%، و إقليــم االتحــاد األوروبــي 
المرتبــة الثانيــة  بنســبة قدرهــا 22% ، وجــاءت الــدول العربيــة فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة  %19، 

وأمريــكا الشــمالية الرابعــة بنســبة 14% ، أمــا افريقيــا باســتثناء الــدول العربيــة المرتبــة الخامســة بنســبة 
قدرهــا %9.

القيمة اإلقليم
)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

النسبة المئوية
)للقيمة(

%30 4,213  27,476 اسيا باستثناء الدول العربية

%22 2,382  20,017 اإلتحاد األوروبي

%19 14,808  17,387 الدول العربية

%14 567  12,597 أمريكا الشمالية

%9 3,984  8,147 افريقيا باستثناء الدول العربية

%7 2,152  6,863 باقي األقاليم

%100 28,106  92,488 المجموع

2020

باقي األقاليم

7%

الدول العربية

19%

أمريكا الشمالية

14%

أفريقيا

9%

أسيا )باستثناء 
الدول العربية(

30%

اإلتحاد
األوربي

22%
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إحصائيات الصادرات غير 
النفطية عبر المنافذالجمركية 
إلمارة أبوظبي ألكبر خمسة 

أقاليم لعام  
2020

ــة األولــى بالنســبة  ــة احتلــت المرتب ــدول العربي الجــدول والمخطــط رقــم )8( يوضحــان أن ال
للصــادرات غيــر النفطيــة عبــر المنافــذ الجمركيــة إلمــارة أبوظبــي بنســبة %38 وأســيا باســتثناء 

الــدول العربيــة ثانيــا بنســبة %32، واالتحــاد االوروبــي ثالثــا بنســبة %15  ودول االفتــا رابعــًا 
ــام 2020. ــكا الشــماليه خامســا بنســبة قدرهــا %4 خــال ع بنســبة %9، وجــاءت أمري

القيمة اإلقليم
)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

النسبة المئوية
)للقيمة(

%38 5,158  27,986 الدول العربية

%32 4,067  23,372 آسيا باستثناء الدول العربية

%15 320  10,911 االتحاد األروبي

%9 1  6,771 دول االفتا

%4 599  2,928 أمريكا الشمالية

%2 346  1,496 باقي األقاليم

%100 10,491  73,464 المجموع

2020

باقي األقاليم

2%

الدول العربية

38%

أمريكا الشمالية

4%

دول االفتا

9%

أسيا )باستثناء 
الدول العربية(

32%

اإلتحاد
األوربي

15%

011إحصائيات التجارة الخارجية إلمـارة أبوظـبي 2019 - 2020 



الصادرات غير النفطيةالواردات

 القيمةأقسام النظام المنسق
)مليون درهم(

الوزن  %
)ألف طن(

 القيمة
)مليون درهم(

الوزن  %
)ألف طن(

 170 %2 1,578  455 %3 3,076 حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

 204 %1 654  1,916 %3 2,695 منتجات نباتية

 81 %1 397  66 %0 288 شحوم ودهون وزيوت حيوانية او نباتية

 521 %5 3,445  505 %2 2,236 منتجات االغدية ;مشروبات,سوائل كحوليةوتبغ

 711 %1 471  18,546 %5 4,504 منتجات معدنية

 306 %4 3,006  1,316 %9 8,173 منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها

 3,895 %20 14,354  584 %4 3,413 لدائن ومصنوعاتها;مطاط ومصنوعاته

*%0 1  1 %0 97 مصنوعات جلدية ;اصناف عدة الحيوانات ;لوازم السفر

 7 %0 72  43 %0 102 خشب ومصنوعاته ;فلين;اصناف صناعتي الحصر والسال

 459 %3 1,985  663 %2 1,597 عجينة الخشب ;نفايات وفضات ورق وورق مقوى ومصنوعاته

 35 %0 314  27 %1 954 مواد نسيجية ومصنوعاتها

*%0 2  1 %0 93 احذية,مظات,اصناف من ريش;ازهار اصطناعية وشعر بشري

 573 %1 774  438 %2 1,463 مصنوعات من حجر;ميكا;منتجات من خزف;زجاج و مصنوعاته

 1 %39 28,317 *%5 4,723 لؤلؤ,احجار كريمة,معادن تمينةومصنوعات هذه المواد

 3,392 %21 15,662  2,948 %17.1 15,810 معادن عادية ومصنوعاتها

 64 %2 1,439  321 %24 21,855 االت ;اجهزة تسجيل ;اذاعة الصوت والصورولوازمها

 50 %1 655  242 %17.2 15,941 معدات نقل

 1 %0 52  6 %3 3,127 اجهزة بصرية,فوتغرافية,طبية,ادوات موسيقية ولوازمها

 21 %0 271  27 %1 839 سلع ومنتجات مختلفة

 1 %0 13  2 %2 1,502 تحف فنية, قطع للمجموعات وقطع اترية

 10,491 %100 73,464  28,106 %100 92,488 المجموع الكلي

إحصائيات الواردات 
والصادرات غير النفطية عبر 

المنافذ الجمركية إلمارة 
أبوظبي حسب أقسام 
النظام المنسق لعام    

2020
الجــدول والمخطــط رقــم )9( يشــيران إلــى أن أهــم البضائــع الــواردة إلمــارة أبوظبــي لعــام 2020 

%24 مــن إجمالــي قيمــة  ;اذاعــة الصــوت والصورولوازمهــا بنســبة  هــي االت ;اجهــزة تســجيل 
الــواردات تليهــا معــدات نقــل بنســبة %17.2 وتليهــا معــادن عاديــة ومصنوعاتهــا بنســبة قدرهــا 17.1%، 

كمــا يوضــح المخطــط أن أهــم الصــادرات غيــر النفطيــة هــي لؤلؤ,احجــار كريمة,معــادن ثمينــة ومصنوعــات هــذه 
المــواد بنســبة قدرهــا %39 مــن إجمالــي قيمــة الصــادرات تليهــا معــادن عاديــة ومصنوعاتهــا بنســبة قدرهــا 21%، 

تليهــا لدائــن ومصنوعاتهــا، مطــاط ومصنوعاتــه بنســبة قدرهــا %20 لنفــس الفتــرة. بالإضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن حجــم 
الــواردات والصــادرات والنســب المئويــة لهــا لباقــي أقســام النظــام المنســق هــي مبينــة كذلــك فــي الجــدول والمخطــط 

رقــم )9).

 * الوزن أقل من األف طن
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حيوانات حية ومنتجات
المملكة الحيوانية

منتجات نباتية

شحوم ودهون وزيوت
حيوانية او نباتية

منتجات االغدية، مشروبات
سوائل كحوليةوتبغ

منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية
او الصناعات المرتبطة بها

لدائن ومصنوعاتها
مطاط ومصنوعاته

 مصنوعات جلدية، اصناف عدة
الحيوانات، لوازم السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، اصناف
صناعتي الحصر والسال

عجينة الخشب، نفايات وفضات ورق
وورق مقوى ومصنوعاته

مواد نسيجية ومصنوعاتها

احذية,مظات,اصناف من ريش
ازهار اصطناعية وشعر بشري

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

لؤلؤ,احجار كريمة,معادن ثمينة
ومصنوعات هذه المواد

معادن عادية ومصنوعاتها

االت، اجهزة تسجيل، اذاعة الصوت
والصور ولوازمها

معدات نقل

اجهزة بصرية, فوتغرافية
طبية, ادوات موسيقية ولوازمها

سلع ومنتجات مختلفة

تحف فنية, قطع للمجموعات
وقطع اثرية

الــواردات والصــادرات غيــر النفطيــة عبــر المنافــذ الجمركيــة إلمــارة  المخطــط رقــم )9( إحصائيــات 
2020 لعــام  المنســق  النظــام  أبوظبــي حســب أقســام 

الصادرات

73,464
)مليون درهم(

الواردات

 92,488
)مليون درهم(

الوارداتالصادرات
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إحصائية التجارة البينية 
لدول مجلس التعاون 

الخليجي لعام 
2020

ــت  ــة ومصنوعاتهــا قــد احتل ــى ان معــادن عادي الجــدول والمخطــط رقــم )10(  يشــير ال
المرتبــة االولــى لــواردات ابوظبــي مــن دول مجلــس التعــاون بقيمــة 3 مليــار و17 مليــون 

درهــم لعــام 2020 تليهــا منتجــات معدنيــة بقيمــة 2مليــار و 308 مليــون درهــم . وفــي المقابــل 
فــان اهــم صــادرات االمــارة لــدول مجلــس التعــاون تمثلــت اساســا فــي معــادن عاديــة ومصنوعاتهــا 

بقيمــة 8مليــار و556 مليــون درهــم  تليهــا منتجــات اغذيــة مشــروبات ,ســوائلكحولية وتبــغ بقيمــة2 مليــار 
و 887 مليــون درهــم , ومــن ناحيــة اخــرى فــان اهــم الســلع المعــاد تصديرهــا تمثلــت فــي االت اجهــزة تســجيل 

ومصنوعاتهــا بقيمــة 5 مليــار و886 مليــون درهــم باالضافــة الــى معــدات النقــل بقيمــة 4 مليــار و 904 مليــون 
درهــم

إعادة تصديرالصادرات غير النفطيةالواردات

 القيمةأقسام النظام المنسق
)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

 القيمة
)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

 القيمة
)مليون درهم(

الوزن 
)ألف طن(

 29  234  148  1,299  332  1,642 حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

 424  1,558  183  580  101  296 منتجات نباتية

 1  6  76  370  13  112 شحوم ودهون وزيوت حيوانية او نباتية

 29  519  417  2,887  203  1,094 منتجات االغدية ;مشروبات,سوائل كحوليةوتبغ

 60  75  312  330  11,338  2,308 منتجات معدنية

 83  2,931  237  2,512  291  1,988 منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها

 62  837  306  1,833  480  2,023 لدائن ومصنوعاتها;مطاط ومصنوعاته

 2  81  0  1  0  1 مصنوعات جلدية ;اصناف عدة الحيوانات ;لوازم السفر

 22  90  7  37  8  14 خشب ومصنوعاته ;فلين;اصناف صناعتي الحصر والسال

 15  116  226  1,407  45  258 عجينة الخشب ;نفايات وفضات ورق وورق مقوى ومصنوعاته

 29  1,200  28  279  14  124 مواد نسيجية ومصنوعاتها

 5  276  0  2  0  3 احذية,مظات,اصناف من ريش;ازهار اصطناعية وشعر بشري

 46  173  553  723  259  469 مصنوعات من حجر;ميكا;منتجات من خزف;زجاج و مصنوعاته

 0  10  1  1,330  0  732 لؤلؤ,احجار كريمة,معادن تمينةومصنوعات هذه المواد

 187  1,350  1,750  8,556  1,152  3,017 معادن عادية ومصنوعاتها

 112  5,861  59  1,313  87  1,297 االت ;اجهزة تسجيل ;اذاعة الصوت والصورولوازمها

 186  4,904  27  333  1  13 معدات نقل

 3  392  1  38  1  10 اجهزة بصرية,فوتغرافية,طبية,ادوات موسيقية ولوازمها

 34  469  21  263  17  394 سلع ومنتجات مختلفة

 1  2  0  1  0  2 تحف فنية, قطع للمجموعات وقطع اترية

 1,329  21,086  4,350  24,094  14,342  15,796 المجموع الكلي

 * القيمة أقل من مليون درهم أو الوزن أقل من األف طن 
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 اجهزة بصرية, فوتغرافية,
 طبية, ادوات موسيقية

ولوازمها

 حيوانات حية ومنتجات
المملكة الحيوانية

 عجينة الخشب, نفايات
 وفضات ورق وورق مقوى

ومصنوعاته

 مصنوعات من حجر ميكا,
 منتجات من خزف, زجاج

ومصنوعاته

 منتجات الصناعات الكيماوية
او الصناعات المرتبطة بها

 احذية, مظات, اصناف من
 ريش, ازهار اصطناعية وشعر

بشري

 خشب ومصنوعاته, فلين,
 اصناف صناعتي الحصر

والسال

 لؤلؤ, احجار كريمة, معادن
 تمينة ومصنوعات هذه

المواد

معادن عادية ومصنوعاتها

منتجات معدنية

 االت, اجهزة تسجيل, اذاعة
الصوت والصور ولوازمها

سلع ومنتجات مختلفة

 لدائن ومصنوعاتها, مطاط
ومصنوعاته

معدات نقل

منتجات نباتية

 تحف فنية, قطع للمجموعات
وقطع اترية

 شحوم ودهون وزيوت
حيوانية او نباتية

 مصنوعات جلدية, اصناف
عدة الحيوانات, لوازم السفر

 منتجات االغدية, مشروبات,
سوائل كحولية وتبغ

مواد نسيجية ومصنوعاتها

 الصادرات غير النفطية إعادة تصديرالواردات

المخطط رقم )10( إحصائيات التجارة البينية لدول مجلس التعاون لعام 2020
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