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إحصاءات التجارة الخارجية من : أوال 

واقع االستبيان

(2019-2015)

)% %(الصادرات ) الواردات )

  100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0  العالم

  13.3    13.8    13.0    13.0    13.0    11.1    10.4    12.0    12.8    12.0  الدول العربية

  25.7    26.6    28.0    29.6    27.7    16.0    15.7    11.6    12.6    12.5  االتحاد األوروبي

  7.3    7.6    8.5    9.1    8.7    5.8    5.6    4.6    4.8    4.9  الواليات المتحدة

  35.1    36.2    49.8    42.9    45.0    56.3    53.9    33.7    35.7    37.7  آسيا

  2.8    2.6    3.1    3.3    3.5    8.3    8.3    6.5    6.5    8.5   - اليابان

  5.6    6.1    4.8    4.5    4.4    10.2    9.8    5.1    4.6    4.5   - الهند

  13.0    12.7    16.2    17.2    16.3    13.6    12.7    10.1    10.0    10.1   - الصين 

  13.5    14.8    25.7    17.9    20.9    24.1    23.1    12.0    14.6    14.6   - باقي دول آسيا

  18.6    15.8    0.7    5.4    5.5    10.8    14.5    38.1    34.1    32.9  باقي دول العالم

المصادر :  استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2020، ومصادر وطنية أخرى.

               صندوق النقد الدولي ابريل )2020(، "اتجاهات التجارة الخارجية" .      

2016 2016*2019

حصة الشركاء التجارين للدول العربية 

20172015 *20192017 201520182018

.إحصاءات التجارة الخارجية من واقع االستبيان: أوال 
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إحصاءات التجارة الخارجية من : أوال 

واقع االستبيان

(نسبة مئوية)

صادرات وارداتهيكل ال هيكل ال

)2(
4.77.87.77.38.019.019.218.918.919.4السلع الزراعية 

)3(
معادن  وقود وال 62.258.759.263.158.115.013.213.813.513.4ال

)4(
29.230.730.528.930.663.565.966.165.165.2المصنوعات 

12.410.89.89.39.78.68.88.68.98.8      المـــواد الكيماويـــة

4.85.85.95.86.119.118.518.317.918.4      مصنوعــــات أسـاسيــــة

5.67.16.96.97.328.330.530.429.629.8      اآلالت ومعـدات النقــــل

6.47.07.96.97.57.58.18.88.78.2      مصنوعات متنوعـة أخرى

4.02.42.30.82.82.52.11.52.12.2 سلــــع غيــــــــر مصنفـــــة

100100100100100100100100100100المجمــــــــــوع

* بيانات أولية.

.SITC Rev 2 1( يعتمد إحتساب الهيكل السلعي للتجارة البينية على التصنيف الموحد للتجارة الدولية(

)2( السلع الزراعية تشمل األبواب واألقسام التالية : 0، 1، 2، 4 )مطروح منها القسمان 27، 28(.

)3( الوقود المعدني  يشمل الباب 3 واالقسام 27، 28، 68.

)4( المصنوعات تشمل األبواب، واألقسام التالية 8،7،6،5 )مطروح منها القسمان 68، و891(.

.Comtrade وقاعدة بيانات االمم المتحدة ،)ITC( مركز التجارة الدولي - PC-TAS المصدر : إستبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2020، وقاعدة بيانات

20172018 2016 2015 2015201620172018*2019 *2019

)1(
الهيكل السلعي للصادرات والواردات اإلجمالية العربية 

(2019-2015)
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إحصاءات التجارة الخارجية من : أوال 

واقع االستبيان

ي معدل نمو الصادرات السلعية في الربع الثان

2020و2019لعام  

اني معدل نمو الواردات السلعية في الربع الث

2020و2019لعام  

%8.3%17.7األ  ر  د  ن

%27.0-%39.9-البحريــــــن

%31.3-%25.3-تونـــــــــس

%18.4-%54.2-الســــعودية

%10.9%39.7-الســـــودان

%38.6-%68.9-فلســـــطين

%26.5-%62.4-الكويـــــــت

%53.3-%22.3-لبنـــــــــــان

%26.3-%30.9-المغـــــــرب

أثر فيروس كورونا على الصادرات السلعية العربية: ثانياً 

البنوك المركزية في الدول العربية: المصدر 
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يةالخارجالتجارةإلحصاءاتتجميعهاعنداتواجهالتيالتحدياتمنعددإلىاإلحصائيةوالمراكزاألجهزةأشارت

:التاليالنحوعلىالتحدياتهذهلمواجهةتتبناهاالتيوالجهود

البياناتبعضدقةوعدم،(الجماركشؤونمن)الخارجيةبالتجارةالخاصةالبياناتاستالمتأخريعتبر:البحرين❑

أهممنكيةالجمرغيرالبياناتلطلبالجهاتبعضاستجابةصعوبةوكذلكالمعنية،الجهاتبعضمنالُمستلمة

.التحديات

الهياكلقبلمنالمعتمدةالتصنيفاتاختالفأبرزهامنوالتيالفنيةاإلشكالياتحولالتحدياتتتعلق،تونس❑

الحاجةإلىافةإضالوطني،المعهديعتمدهاالتيالرسميةالتصنيفاتعنوالمفاهيمالهيكلمستوىعلىاإلحصائية

التصنيفاتباعتماديتعلقفيماخاصةاإلحصائيةالتصنيفاتتطبيقفيالعاملةللكوادرالفنيةالقدراتتعزيزإلى

التحدياتأهموأن2017لعامالمنسقالنظاميعتمدأنهإلىأيضا ًلإلحصاءالوطنيالمعهدأشاركما.إداريةلغايات

SITCتصنيفمنوكل2017لعامالمنسقالنظامبينالربطجداولإعدادبكيفيةتتعلق Rev حسبوالتصنيف4

Classificationالمتحدةاألممعنالصادرالواسعةاالقتصاديةالفئات by Broad Economic Categories
(BEC Rev 4).

.للبياناتالمزودةالجهاتمنالبياناتباستالمالتأخر:الكويت❑

.اإلحصائيةالتصنيفاتفيالعاملةالكوادرقدراتتعزيز،جيبوتي❑

عربية التحديات التي تواجه الدول ال: ثانياً 

عند تجميع بيانات التجارة الخارجية

التحديات التي تواجه الدول العربية عند تجميع بيانات التجارة الخارجية: ثانياً 
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الخارجيةجارةالتبياناتبإعدادالمعنيةالجهةبينالمؤسسيوالتعاونالتنسيقفيالتحدياتأهمتتعلق:الجزائر❑

هذهعلىلتغلبل.يدويا ًالبياناتمنجانبإدخالحاليا ًيتمحيثاإلحصائية،البياناتجودةومراقبةالجمارك،وإدارة

وتحسيناتالتحديتلكعلىللتغلبوالمستقبليةالحاليةاإلجراءاتبعضإلىالوطنيالديوانأشارالتحديات،

:يشملبماالخارجيةالتجارةبياناتشمولية

.لإلحصائياتالوطنيوالديوانللضرائبالعامةالمديريةبينالبياناتلتبادلإطارتفعيل❑

(المتوسطالبحرجنوبلدولالُمكيفة)األوروبيةالمدونةغرارعلىاإلحصائيةالبياناتجودةأطرتطبيق❑

مراقبةفي((GSPBMاإلحصائيالمشروعوتنفيذلتخطيطالمعياريوالنموذجالجيدةللممارسات

.بياناتال

بالمديريةاإلحصائيةللمعلوماتجديدنظاموضعبفضلالجمركيةللتصريحاتكاملةأتمتةإلىالوصول❑

.للجماركالعامة

ة،الجمركيالمحطاتفيللبياناتاألولياإلدخالفياألخطاءعنالناتجةالبياناتفيالدقةعدم:السودان❑

الحلولبينمن.(والتعدينالطاقةووزارةالجماركمثال)مختلفينمصدرينمنالبياناتبعضفيوالتضارب

العاملينوتدريبير،التقاراستخراجعمليةوتوحيدلألنظمة،اإللكترونيربطالالتحديات،تلكعلىللتغلبالُمقترحة

حصائيةاإلللبياناتالصحيحالتخزينعلىالتدريبأهميةعلىوالتركيزالعمل،ورشخاللمنالجماركبهيئة

Generic.الخارجيةبالتجارةالخاصة Statistical Business Process Model.

عربية التحديات التي تواجه الدول ال: ثانياً 

عند تجميع بيانات التجارة الخارجية



عربية التحديات التي تواجه الدول ال: ثانياً 

عند تجميع بيانات التجارة الخارجية
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اءاتإحصإعدادعمليةيواجهتحديأهممصادرهامنمواعيدهافيالبياناتورودتأخريُعتبر:العراق❑

لمؤسساتامعالمشتركوالعملللتنسيقلجنةتشكيلخاللمنتجاوزهيُمكنماوهوالخارجية،التجارة

.الخارجيةارةالتجبياناتشموليةوتحسينالبدائلوإيجادالصعوباتتذليلبهدفالعالقة،ذاتوالدوائر

تعددعلىالوةعالمعابر،علىالفلسطينيةالسلطةسيطرةعدمبسببالبياناتشموليةنقص:فلسطين❑

مثلالمهمة،المتغيراتبعضونقصوالتصنيفات،المنهجياتاختالفمنيصاحبهاوماالبياناتمصادر

.والوارداتالصادراتمنلكلالقياسيةاألرقامإلعدادالالزمالكميةبيان

بياناتليةشموتحسينأجلمنالتحدياتهذهعلىللتغلبومستقبليا ًحاليا ًبهاالمعمولاإلجراءاتأما❑

بياناتيمتقيوإعادةإضافية،مصادرمنالبياناتعلىالحصولمحاولةفيفتتمثلالخارجية،التجارة

.المصادربعض
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مصادرمعونالتعاتنظماتفاقياتوجودبفضلالبيانات،جمعبخصوصكبيرةتحدياتأيةتوجدالأنهاإلشارةتم:مصر

يمكنبماددة،محتوقيتاتفيالشهريةبالبياناتواإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهازإمداداستمرارتضمنالبيانات

الخاصةتبالبياناوالمنظماتالداخليةالجهاتكافةإمدادوكذلكوالسنوية،الشهريةلخطتهوفقاالبياناتنشرمنالجهاز

الخاصةلبياناتافيالتناسقعدمفيتكمنالتيالتحدياتبعضالجهازيواجهذلكرغم.وسنويا ًشهريا ًالخارجيةبالتجارة

وجودلعدميةالفنالعمالةعددمحدوديةإلىإضافةالبيانات،مصادرمنتردالتياإلحصائيةوالهياكلاإلحصائية،بالكميات

.التقاعدإلىللمحالينوتجديدإحاللحركه

التجارةياناتبشموليةتحسينبهدفوالمستقبليةالحاليةاإلجراءاتبعضالجهازيتبنىالتحديات،علىالتغلبأجلمن

الخارجية،جارةالتبياناتلتحسينالتحدياتكافةعلىللتغلبالبياناتمصادرمعالمستمرالتعاونيشملبماالخارجية،

جهاتالمنتصدرالتيالدوليةالتوصياتوتطبيقالخارجية،التجارةإحصاءاتإعدادلممارساتالمستمروالتطوير

.(العالميةالتجارةومنظمهالمتحدةاألمم)المتنوعةالدوليةاإلحصائية

للتغلب.لترميزوااإلدخالأخطاءومعالجةواالستيراد،التصديرتصريحاتبعضفيوالمؤقتةالمفقودةالقيمتقدير:المغرب

تحليلبينهاومنالخارجية،التجارةبياناتشموليةتحسينفيتساهمالتياإلجراءاتبعضتبنييتمالتحديات،تلكعلى

البياناتمنللتحققالجماركمعالمستمروالتواصلوالمؤقتة،المفقودةالقيموتقديرالخاطئةالقيموتصحيحالبيانات

.صحتهافيالمشكوكالقيملمناقشةالحاالتبعضفيالشركاتمعوالتواصلوتصحيحها،

عربية التحديات التي تواجه الدول ال: ثانياً 

عند تجميع بيانات التجارة الخارجية
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عيد التدابير والتوصيات على ص: ثالثاً 

تطوير إحصاءات التجارة الخارجية

أشارتدفقوالواردات،للصادراتالقياسيالرقممؤشراتإعدادعمليةتحسينفيتساهمالتيبالمقترحاتيتعلقفيما

:اآلتيإلىالعربيةالدول

خاللنمالجمارك،هيئاتفيالبيانات،ُمدخلييشملبماالخارجيةالتجارةبياناتمجالفيالعاملينقدراتتنمية1.

.الرئيسينالشركاءمعالتنسيقمنالمزيدإلىإضافةً العمل،وورشالتدريبيةالدورات

الدولفيالتجربةلمحاكاةوالوارداتالصادراتألسعارالقياسيالرقمبإصدارتقومالتيأخرىدولبتجارباالستعانة2.

.المؤشربتطويريتعلقفيمااألخرى

.القياسيالرقممؤشراتتحسينفيالمساهمةشأنهامنالدولبينالميدانيةوالزياراتالفنيالدعم3.

ادلتبوكذلكالخارجيةالتجارةإحصاءاتمجالفيالعاملةالكوادروتطويرلتنميةتدريبيةودوراتعملورشعقد4.

.والخبراتالمهارات

وأالوحدةقيمةمراقبةعمليةفيوالمساعدةالخارجيةالتجارةبياناتجودةلتحسينأخرىمصادرعلىاالعتماد5.

.األسعار

أسعارمؤشريكونوبذلكالمنتجة،والشركاتالمستوردةللشركاتالميدانيالمسحطريقعنالبياناتجمع6.

.للجماركالعامةاإلدارةمناإلداريةالبياناتعلىاالعتمادبدلجودةوأكثردقةأكثروالوارداتالصادرات

.القياسيةاألرقاماحتسابفيجديدةومنهجياتأساليبواستخداموأخرىفترةبيناألساسسنةتغير7.

والواردات التوصيات لتحسين عملية إعداد مؤشر الرقم القياسي ألسعار الصادرات: ثالثاً 
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مع الشكر

األمانة الفنية لمبادرة اإلحصاءات العربية


