
   131 

 الفصل التاسع
 التجارة الخارجية للدول العربية

 
 

 التجارة العربية اإلجمالية
 

 تطور قيمة التجارة اإلجمالية
 

 في أسعار   الملحوظفقد أدى االرتفاع     . 1999لحوظًا عام   سجلت قيمة التجارة الخارجية للدول العربية آمجموعة تحسنًا م           

 مليار  136.0 مليار دوالر، وذلك مقارنة بمقدار       162.9النفط في السوق العالمية إلى ارتفاع قيمة الصادرات العربية لتبلغ           

ونظرًا ألن  . 1999 في المائة لعام      19.8، وبذلك تشكل نسبة الزيادة في الصادرات العربية حوالي             1998دوالر في عام     

 آان أقل بكثير من معدل نمو قيمة الصادرات العربية ذلك العام، فقد ارتفعت                     1999معدل نمو الصادرات العالمية عام         

 في المائة عام     2.5 في المائة وذلك مقارنة بنسبة          2.9حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية لتصل إلى نسبة              

 151.7 في المائة لتبلغ    1.6انخفاضًا بلغت نسبته     العربية آمجموعة     واردات الدول  ، أظهرت وفي جانب الواردات  . 1998

ونظرًا ألن الواردات العالمية سجلت معدل      .  في العام السابق    مليار دوالر  154.2مقارنة بحوالي   ،  1999مليار دوالر عام    

، فقد تراجعت حصة الواردات العربية في       1999 في المائة عام     4.3 من معدل زيادة الواردات العربية، وبمقدار        أعلىنمو  

 . في المائة في العام السابق2.8 في المائة، وذلك مقارنة بنسبة 2.6الواردات العالمية بصورة طفيفة لتبلغ 

 

وعلى صعيد أداء الصادرات العربية حسب الدول فرادى، تشير التقديرات االولية إلى الزيادات الملحوظة في قيمة                                    

 59تي يشكل فيها النفط الخام السلعة الرئيسية، حيث سجلت أعلى زيادة في قيمة صادرات اليمن بنسبة                     صادرات الدول ال  

 في  28والكويت بنسبة      في المائة   29 بنسبة    ، ثم العراق    لكل منهما    في المائة   31قطر بنسبة    ُعمان و في المائة، ويليها      

 في المائة، ثم سورية ومصر واإلمارات وليبيا بنسب تتراوح           24 والجزائر بنسبة     في المائة  24.9 بنسبة   ، فالسعودية المائة

 . في المائة11و 19بين 

 

 معدل زيادة     تقاربرية أآثر تنوعًا وبنسب          يومن جانب آخر، ارتفعت قيمة صادرات الدول التي تتسم بقاعدة تصد                        

، ) في المائة   3.2(ت المغرب    فقد بلغت نسبة الزيادة في قيمة صادرا          . 1999عام  )  في المائة   2.9(الصادرات العالمية    

 ). في المائة2.1(وتونس )  في المائة2.4(ولبنان 

 

 في المائة مقارنة بالعام        31 بلغت نسبته نحو        1999السودان سجلت ارتفاعًا مهمًا في عام           ويالحظ أيضًا أن صادرات        

 ألف  100يات ابتدائية تقدر بنحو      بكم 1999السابق، وقد اقترن ذلك مع البدء في تصدير النفط الخام اعتبارًا من أغسطس                
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 في المائة، والبحرين    7.4وأما الدول العربية التي سجلت انخفاضًا في قيمة الصادرات هي، موريتانيا بنسبة              . برميل يومياً 

 ).9/1الملحق ( في المائة، 2.6بلغت بنسبة 

 

ما سايرت مستوى النمو االقتصادي        لم تكن متماثلة هي األخرى، آ         ة فإنها وبخصوص تطور قيمة واردات الدول العربي        

فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات األولية إلى أن معدل نمو الواردات في آل من              .  في العديد من الدول العربية     1999عام  

، بينما تراوح معدل النمو       1999 في المائة عام    6.4 في المائة، و    1.7 والمغرب، والجزائر وتونس تراوح بين          اإلمارات

وهناك دول أخرى مثل سورية،        . والصومالوجيبوتي   في المائة في آل من العراق، وقطر،                36في المائة و    6.8بين  

ولبنان، والبحرين، وموريتانيا تراجعت قيمة             والكويت، وُعمان،        والكويت، وليبيا، واليمن،              والسودان،   والسعودية،

 . في المائة26.5و في المائة 1.4الواردات فيها بنسب تراوحت بين 

 
 )1(جدول رقم 

 التجارة العربية اإلجمالية
 

متوسط معدل  مليار دوالر (%)معدل التغير السنوي 
 التغير للفترة

1994-1998 
(%) 

1999* 1998 1997 1999* 1998 1997 1996 
 

 الصادرات العربية 168.8 173.2 136.0 162.9 2.6 21.5- 19.8 1.9

 الواردات العربية 139.4 142.3 154.2 151.7 2.1 8.4 1.6- 6.8

6.1 2.9 -1.6 4.4 5577.2 5417.9 5507.5 5273.9  الصادرات العالمية

6.3 4.3 -1.4 4.3 5751.5 5516.7 5597.6 5368.2  الواردات العالمية

 وزن الصادرات العربية في 3.2 3.1 2.5 2.9    

 %.العالمية الصادرات         

  العربية فيوزن الواردات 2.6 2.5 2.8 2.6    

 %.العالمية الواردات         

 .أرقام أولية وتقديرية  *
 .، وإحصاءات اتجاه التجارة، صندوق النقد الدولي)9/1(الملحق  *

 
 اتجاهات التجارة اإلجمالية

 

ولية لعام   ، حيث تبين التقديرات األ        التجاريين التقليديين   الشرآاءحافظت التجارة الخارجية العربية على اتجاهاتها مع                

قد اتجهت، بدرجة طفيفة، نحو      أن الصادرات العربية إلى االتحاد األوروبي، الذي يعتبر الشريك التجاري الرئيسي              1999

.  من إجمالي الصادرات العربية      1998 في المائة عام       27.3، مقارنة بنسبة     1999 المائة عام      في 27.2االنخفاض لتبلغ    

1999ى الصادرات النفطية العربية في بعض دول االتحاد األوروبي، خالل عام             ويعزى ذلك إلى ثبات مستوى الطلب عل      

 في المائة   10.0 إلى   1998 في المائة عام     10.5آما انخفضت حصة الصادرات العربية في اتجاه الواليات المتحدة، من            . 

 إلى ارتفاع نسبة صادرات الدول      وفي المقابل، تشير التقديرات   . ، وذلك بالرغم من زيادة الطلب فيها على النفط        1999عام  
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، ويعزى ذلك   1999 في المائة عام     12.1 إلى   1998 في المائة عام     11.3سيا من   آالعربية المتجهة إلي دول جنوب شرق       

 خالل  ها التي شهدتها اقتصادات    الحادةفي جزء منه، إلى استمرار االنتعاش االقتصادي في هذه الدول بعد األزمة المالية                      

 18.4 إلى   1998 في المائة عام     16.8 ارتفعت نسبة الصادرات المتجهة إليها من        أما اليابان، فقد  . ث الماضية األعوام الثال 

 ).2(، جدول رقم 1999في المائة عام 

 
 )2(جدول رقم 

 اتجاه التجارة الخارجية للدول العربية
 )في المائة(

 الصادرات الواردات
1999* 1998 1997 1996 1999* 1998 1997 1996 

 

 الدول العربية 8.7 9.1 10.1 8.7 8.9 8.2 8.5 8.4
 الواليات المتحدة 9.1 9.6 10.5 10.0 13.0 13.0 12.8 13.2

 اليابان  18.1 18.6 16.8 18.4 6.2 6.9 7.8 8.2
 االتحاد األوروبي 26.8 25.5 27.3 27.2 41.2 40.0 38.5 39.2

 ب شرق آسيادول جنو 11.2 12.0 11.3 12.1 5.4 5.8 5.6 5.7
 باقي دول العالم 26.1 25.2 24.0 23.6 25.3 25.4 27.1 25.2
 اإلجمالي 100 100 100 100 100 100 100 100

 . أرقام أولية وتقديرية*
 . ، ومصادر وطنية أخرى2000ـ االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعلم  :  المصدر*

 .لتجارة الخارجية، صندوق النقد الدولي              ـ اتجاهات ا
 

 

 في المائة من إجمالي الواردات       39.2لتبلغ   وفي جانب الواردات، ارتفعت حصة الواردات العربية من االتحاد األوروبي           

 في  7.8 اليابان من    فيآما ارتفعت حصة الواردات العربية      . 1998  في المائة عام   38.5، وذلك مقارنة بنسبة     1999عام  

وارتفعت آذلك حصة الواردات من الواليات المتحدة األمريكية من              . 1999 في المائة عام       8.2، إلى    1998ئة عام    الما

دول جنوب شرق    من   الواردات العربية     حافظتي حين    ف. 1999 في المائة عام       13.2 إلى    1998 في المائة عام       12.8

أما الواردات من باقي دول       .  في المائة   5.7رتفاع لتبلغ    على حصتها في العام السابق تقريبًا مع ميل طفيف نحو اال               سيا  آ

باقي دول العالم
%  25.2

اليابان
%  8.2

الواليات 
المتحدة

%  13.2

الـدول العـربـية
% 8.5

دول جنوب 
شرق آسيا
%  5.7

االتحاد 
األوروبي

%  39.2
الـــــواردات

شــكل (1) : أهـم الشـرآـاء التـجــاريـيـن للـــدول العــربيـة خالل عام 1999

اليابان
% 18.4

باقي دول العالم
%  23.6

الواليات 
المتحدة

%  10.0

الـدول العـربـية
%  8.5

دول جنوب
 شرق آسيا
%  12.1 االتحاد 

األوروبي
الصــــادرات27.2  %
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 في المائة   27.1 في المائة مقارنة بنسبة       25.2 إلى   1999العالم، فقد انخفضت حصتها من إجمالي الواردات العربية عام            

، 1998  االقتصادات العربية خالل عام     مرت بها  التي   غير المواتية  في جزء منه إلى الظروف         ذلكويعزى  . 1998عام  

 .1999والناجمة عن انخفاض أسعار النفط، التي لم تعد إلى االرتفاع إال في نهاية شهر مارس من عام 

 
 تطور الهيكل السلعي للتجارة العربية اإلجمالية 

 
ر  أن فئة الوقود المعدني ال تزال تستأث          إلى تشير تقديرات الهيكل السلعي للصادرات العربية حسب الفئات الرئيسية للسلع            

، مقارنة  1999 في المائة من إجمالي الصادرات العربية لعام             68النصيب األعلى من الصادرات العربية، وذلك بنسبة           ب

 19.3 من   انخفاض حصتها وتأتي في المرتبة الثانية المصنوعات، وذلك بالرغم من             . 1998 في المائة عام       62.2بنسبة  

 6.2وتجدر اإلشارة إلى أن حصة المواد الكيماوية قد انخفضت من           . 1999 في المائة عام     15.9 إلى   1998في المائة عام    

 والسلع  ، واآلالت ومعدات النقل   ، المواد الخام  لكل من بند  ، أما بالنسبة    1999 في المائة عام     5.3 إلى   1998في المائة عام    

 في المائة    1.0ي المائة و    ف 5.0و في المائة،     2.5 فقد انخفضت نسبتها من إجمالي الصادرات العربية من              المصنفة،غير  

 ).3جدول رقم  (،1999 في المائة عام 0.7 في المائة و3.8 في المائة و2.4، على التوالي، إلى 1998عام 

 
 )3(جدول رقم 

 هيكل الصادرات والواردات العربية اإلجمالية
 )نسبة مئوية (

 الصادرات العربية اإلجمالية الواردات العربية اإلجمالية
1999* 1998 1997 1996 1999* 1998 1997 1996 

 

 األغذية والمشروبات 3.7 3.8 4.0 3.9 15.5 15.4 14.8 15.0
 المواد الخام 2.0 2.4 2.5 2.4 5.8 6.9 6.8 6.1
 الوقود المعدني 71.6 69.7 63.2 68.0 4.7 4.6 3.0 4.2

 المواد الكيماوية 4.7 5.2 6.2 5.3 8.4 8.1 7.6 8.2
 اآلالت ومعدات النقل 3.2 3.6 5.0 3.8 33.3 33.1 34.9 34.0
 المصنوعات 14.0 14.6 19.3 15.9 29.8 30.0 30.2 30.2

 سلع غير مصنفة 0.8 0.7 1.0 0.7 2.5 1.9 2.6 2.3
 اإلجمـــالي 100 100 100 100 100 100 100 100

 .أرقام أولية وتقديرية *
 .ومصادر وطنية أخرى، 2000 الموحد لعام االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي: المصدر
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 المرتبة األولى في إجمالي الواردات العربية بالرغم من             يحتل وفي جانب هيكل الواردات، ال يزال بند اآلالت والمعدات           

حافظ على  يليه بند المصنوعات الذي       . 1999 في المائة عام       34.0 إلى    1998 في المائة عام       34.9انخفاض نسبته من     

 بند األغذية والمشروبات الذي ارتفعت  نسبته               بعد ذلك   ، ثم يأتي    في المائة   30.2 والبالغة    1998س أهميته في عام        نف

وتجدر اإلشارة إلى أن حصة المواد الكيماوية في             .  في المائة   15.0 إلى    1998 في المائة عام        14.8بدرجة طفيفة من      

، بينما انخفضت حصة السلع     1999 في المائة عام     8.2إلى   1998م   في المائة عا   7.1 ارتفعت من     قد الواردات اإلجمالية 

 .1999 في المائة عام 2.3 إلى 1998 في المائة عام 2.6غير المصنعة من 

 

 البينية العربية التجارة
 

 قيمة وحصة التجارة البينية
 

 إلى زيادة بمعدل مقداره       1999 عام    )الواردات البينية + الصادرات البينية    (تشير تقديرات قيمة التجارة العربية البينية           

فمن جانب الصادرات العربية البينية،       . 1998 في المائة عام       6.8 في المائة، وذلك مقارنة بالتراجع الذي بلغ نحو                2.7

 في المائة وهو أقل من معدل الزيادة الملحوظة التي سجلتها قيمة الصادرات العربية اإلجمالية                   2.9ارتفعت قيمتها بمعدل     

ويعكس تفوق معدل نمو الصادرات اإلجمالية مقارنة بمعدل نمو الصادرات                  .  في المائة خالل العام نفسه          19.8ة   بنسب

البينية الوزن األآبر للصادرات النفطية في إجمالي الصادرات العربية وبالتالي الزيادات التي طرأت في أسعار النفط عام                    

 في الوقت الذي سجلت فيه       1999 في المائة عام       2.4تها زيادة بمعدل     وبالنسبة للواردات البينية، فقد سجلت قيم       . 1999

 .1998 في المائة مقارنة مع عام 1.6انخفاضًا بلغت نسبته قيمة الواردات العربية اإلجمالية 

 

المصنوعات
%  30.2

اآلالت ومعدات 
النقل

%  34.0

المنتجات 
الكيماوية
%  8.2

الوقود المعدني
%  4.2

سلع أخرى
%  2.3  المواد الخام

%  6.1

األغذية 
والمشروبات
%  15.0

الــــواردات

المصنوعات
%  15.9

اآلالت ومعدات 
النقل

%  3.8

المنتجات 
الكيماوية
%  5.3

الوقود المعدني
%  68.0

سلع أخرى
%  0.7  المواد الخام

%  2.4

األغذية 
والمشروبات

%  3.9

الصــادرات

شــكل (2) : الهيكل الســلعي للصادرات والـواردات العــربيـة اإلجمـالـيـة عــــــام 1999
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 إلى أن الدول التي سجلت 1999 فرادى، تشير تقديرات عام   العربية وعلى صعيد تطور التجارة البينية على مستوى الدول       

    ، والعراق ) في المائة  31(، ثم قطر     ) في المائة  77(أعلى معدالت زيادة سنوية في قيمة الصادرات البينية، هي الجزائر               

 الكويت، ليبيا،    السودان، في حين سجلت آل من اإلمارات، تونس، السعودية،          . ) في المائة  28(، وعمان   ) في المائة  29(

 . في المائة أو أقل4.3 في قيمة صادراتها البينية بمقدار المغرب، واليمن معدالت زيادة طفيفة نسبيًا

 

دد من الدول العربية مثل الجزائر وقطر والعراق، تعتبر تغيرًا             سجلها ع وتجدر اإلشارة إلى أن الزيادات الملحوظة التي           

 و 12.2لعربية بمقدار   في مسار نمو التجارة البينية لهذه الدول، التي سجلت معدل تراجع سنوي في صادراتها إلى الدول ا                  

وأما الدول التي سجلت تراجعًا في قيمة صادراتها           . 1998-1994 في المائة على التوالي، وذلك خالل الفترة            5.1 و 6.5

، ) في المائة  9(لبنان  األردن و ،  ) في المائة  10(سورية  ،  ) في المائة  14(مصر   دول، هي    ست، وعددها   1999البينية عام   

وتجدر اإلشارة أيضًا في هذا الصدد إلى أن معدالت التراجع آانت              ).  في المائة  1.4(، والبحرين   ) في المائة  7(موريتانيا  

 .، باستثناء مصر1998 هذه الدول عام اأقل من تلك التي سجلته

 

، فقد تم تسجيل أعلى معدالت زيادة في               1999وبالنسبة لتطور قيمة الواردات البينية على مستوى الدول فرادى عام                     

، ) في المائة  17(، اليمن   ) في المائة  18(، تونس   ) في المائة  32(، قطر   ) في المائة  35(، المغرب   ) في المائة  36(العراق  

 السودان  في حين سجلت أعلى معدالت تراجع في الواردات البينية لكل من           ،  ) في المائة  9(األردن  ،  ) في المائة  13 (مصر

 ). في المائة8(، ولبنان ) في المائة10(، السعودية ) في المائة18(، ليبيا ) في المائة29( الجزائر ،) في المائة33(

 
 )4(جدول رقم 

 قيمة ونمو التجارة العربية البينية
 

 )مليار دوالر(القيمة  (%)معدل التغير السنوي 

1999 1998 1997 1999)2( 1998 1997 1996 

 

2.7 

2.9 

2.4 

-6.8 

-11.9 

-0.4 

4.5 

6.7 

1.9 

27.1 

14.2 

12.9 

26.4 

13.8 

12.6 

28.3 

15.7 

12.7 

27.1 

14.7 

12.4 

 )1(التجارة العربية البينية

 )فوب(الصادرات العربية البينية 

 )سيف(الواردات العربية البينية 

 .الواردات البينية+  الصادرات البينية )1(
 . أرقام أولية وتقديرية)2(

 .، ومصادر وطنية أخرى2000حد لعام  االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي المو- :المصدر
 . اتجاهات التجارة الخارجية، صندوق النقد الدولي-

 
وعلى صعيد المساهمة في التجارة العربية البينية، تأتي السعودية واإلمارات في المقدمة من جانب الصادرات، حيث                              

 مليار دوالر بالنسبة لألولى وما بين          6.5 و    3.8تراوحت قيمة الصادرات البينية خالل السنوات الست الماضية ما بين                 

 تأتي السعودية واإلمارات وُعمان في المقدمة، حيث تقدر             ،وفي جانب الواردات   .  مليار دوالر بالنسبة للثانية      2.2 و 1.1

، ساهمت   1999وبالنسبة لعام     .  نفسها  قيمة الواردات البينية لكل منها بما يزيد عن المليار دوالر سنويًا خالل الفترة                          
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 14( وآذلك أعلى نسبة في إجمالي الواردات البينية        )  في المائة   35(لسعودية بأعلى نسبة في إجمالي الصادرات البينية           ا

 في المائة من إجمالي الواردات 12 في المائة من إجمالي الصادرات البينية، وبنسبة 15، ويليها اإلمارات بنسبة  )في المائة 

أما الدول العربية األخرى، فقد      . في المائة من إجمالي الواردات البينية       11الثالثة بنسبة   البينية، ثم تأتي ُعمان في المرتبة         

،         1999 في المائة سواء من جانب الصادرات أو الواردات البينية خالل عام                                     8آانت مساهماتها أقل من نسبة                

  ).9/2الملحق (
 

تجارة           ي ال ية في إجمال تجارة البين د بلغت حصتها    وبالنسبة لمساهمة ال ية فق ، 1999 في المائة في المتوسط عام 8.6العرب

ام السابق            ل من حصة الع ي طرأت في قيمة الصادرات اإلجمالية وبمعدل                . وهي أق زيادة الضخمة الت ى ال ك إل ويعزى ذل

 . من الزيادة في قيمة الصادرات البينيةأعلى
 

 )5(جدول رقم 
 ة اإلجماليةمساهمة التجارة البينية في التجارة العربي

 
 في المائة

1999* 1998 1997 1996 
 

ادرات  8.70 9.05 10.15 8.72 ى الص ية إل ادرات البين بة الص نس
 .العربية اإلجمالية

ية إلى الواردات العربية          8.92 8.91 8.19 8.52 واردات البين بة ال نس
 .اإلجمالية

 .أرقام أولية وتقديرية   *
 .، ومصادر وطنية أخرى2000تقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  االستبيان اإلحصائي لل- :المصدر

 . اتجاهات التجارة الخارجية، صندوق النقد الدولي-

 
 اتجاهات التجارة البينية

 
ية البينية،           تجارة العرب  سواء من   )1( بظاهرة الترآيز الجغرافي   تتميز بوجه عام   التجارة   هذهال تزال   فبخصوص اتجاهات ال

ى شريك أو شريكين          جانب الصادرا    واردات عل ية لعام              . ت أو ال دول العرب يع ال تملة لجم يانات المك ، أن 1998وتظهر الب

آما تترآز الصادرات البينية لكل     .  في المائة  84اتجاه الصادرات البينية لعمان تترآز في دولة واحدة، هي اإلمارات بنسبة            

ارات، ب   عودية واإلم ا الس ن هم ي دولتي ر ف ن وقط ن البحري بة م ة و53نس ي المائ ي 49 ف ى التوال ة عل ي المائ ترآز .  ف وت

ا              ن هم ية للسعودية في دولتي ارات و  الصادرات البين  وآذلك .على التوالي في المائة   24 في المائة و   27 بنسبة   البحريناإلم

ما تترآز الصادرات   آ.  في المائة لكل منهما    22تترآز الصادرات البينية لألردن في اتجاه السعودية والعراق بنسبة مقاربة           

نان والسعودية بنسبة                اه لب ية لسورية في اتج اه السعودية بنسبة            30البين نهما، والسودان في اتج ة لكل م  في 59 في المائ

 . في المائة57المائة، وتونس في اتجاه ليبيا بنسبة 

                                                           
ألي من الدول بنسبة ) سواء من جانب الصادرات أو الواردات(يعرف الترآيز الجغرافي لغاية التحليل في هذا التقرير باتجاه التجارة البينية   )13(

 . المائة في20تساوي أو تزيد عن 
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ام            ية ع واردات البين اه ال بلغ نسبة ترآيز واردات ُعمان من اإلمارا         1998وبخصوص اتج  في المائة، آما 84ت حوالي  ، ت

ية من دولة واحدة بالنسبة لإلمارات                 ي واردات البين رابة نصف ال ي ق ، وتونس  )من السعودية (، والبحرين   )ن السعودية م(أت

 ).9/3 (      ، الملحق)من السعودية أيضًا(، وموريتانيا )من السعودية(، ومصر )من السعودية(والسودان ) من ليبيا(

 

 سلعي للتجارة البينيةتطور الهيكل ال
 

ام          تاحة لع تقديرات الم ، ما  1997 إلى انخفاض آل البنود السلعية بصورة ملحوظة بالمقارنة مع بيانات عام             1998تشير ال

يًال عن مستواها في ذلك العام                        ي والتي ارتفعت قل ود المعدن ام والوق واد الخ دا واردات الم يعزى ذلك إلى االنخفاض    و.  ع

 مليار دوالر في ذلك     2 الصادرات البينية بنحو     وانخفاض بوجه عام،    1998ه قيمة التجارة البينية عام      الملحوظ الذي سجلت   

ام، بوجه خاص      يكل السلعي للصادرات البينية، فقد استمر ترتيب البنود السلعية على نفس نسقه في العام                  . الع وبالنسبة لله

ت                    لعية عن مس نود الس رغم من اختالف حصص الب ى ال ام      السابق عل ك الع ند المواد الخام والوقود         . وياتها في ذل ى ب د أت فق

ا   ة بحصة مقداره ي المقدم ي ف واد     55المعدن ند الم ية ب بة الثان ي المرت يه ف ية، يل ي الصادرات البين ن إجمال ة م ي المائ  ف

 ).6جدول رقم  (، في المائة13 في المائة، ثم األغذية والمشروبات بنسبة 16الكيماوية بنسبة 

 
 )6(م جدول رق

 1998هيكل الصادرات والواردات العربية البينية عام 
 

 الصادرات العربية البينية الواردات العربية البينية
 )مليون دوالر( )في المائة( )مليون دوالر( )في المائة(

 البند السلعي

13.9 
53.0 
16.9 

4.0 
12.2 

1759.1 
6689.6 
2136.0 

505.6 
1533.4 

13.0 
55.0 
16.0 

5.0 
11.0 

1794.1 
7591.9 
2208.1 

690.0 
1518.0 

 األغذية والمشروبات 
 المواد الخام والوقود المعدني

 المواد الكيماوية
 اآلالت ومعدات النقل

 المصنوعات
 اإلجمالي 13802.1 100.0 12623.7 100.0

 .، ومصادر وطنية أخرى2000االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام : المصدر
رتها ثماني دول في االستبيان اإلحصائي للتقرير، هي                     : مالحظة  ي وف يانات اإلحصائية الت ى الب ية عل رات مبن ة تقدي يانات المقدم بر الب : تعت

 .سورية، ُعمان، لبنان، مصر والمغربالسودان، األردن، تونس، السعودية، 

 

ام            ية ع واردات البين يكل ال ام      ، احتفظ أيضًا بالترتي      1998وبالنسبة له ام والوقود         . 1997ب نفسه لع واد الخ د احتلت الم فق

بة  ية بنس واردات البين ي ال ى من حيث حصتها ف بة األول ي المرت ة 53المعدن ي المائ بة . ف يماويات بنس يها الك ي 16.9يل  ف

ة والمشروبات بنسبة           م األغذي ة، ث نية مع هيكل   وتجدر اإلشارة إلى زيادة تشابه هيكل الصادرات البي       .  في المائة  13.9المائ

ان يختلف بصورة ملحوظة في األعوام السابقة                ذي آ ية، ال واردات البين ويعزى ذلك إلى تزايد توفير البيانات التفصيلية       . ال

تبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي                           ية في االس دول العرب د من ال ية بالنسبة للعدي واردات البين عن الصادرات وال

 .الموحد

 



ملحق (1/9)  : الصادرات والواردات العربية اإلجمالية
(1999-1994)

(مليون دوالر)
معدلمتوسط  معدل الواردات  اإلجمالية (سيف)معدلمتوسط  معدل الصادرات اإلجمالية (فوب)

النمــوالتغير للفترةالنمــوالتغير للفترة
(في المـــــــائــــــــة)(في المـــــــائــــــــة)

19941995199619971998199998-94199919941995199619971998199998-941999

      -1.6         6.8     151,711     154,206     142,314     139,436     133,770     118,453       19.8       1.9     162,873     135,992     173,234     168,823     143,986     126,355مجموع الدول العربية

      -2.9         3.2     3,717     3,829     4,102     4,293     3,696     3,381       0.5       6.8     1,483     1,476     1,505     1,467     1,433     1,136           األ ر  د  ن

       6.3       7.7     32,458     30,524     26,614     25,832     23,481     22,689       15.3       3.2     35,839     31,072     34,013     33,596     28,908     27,358           اإلمــــارات

      -17.2         2.6     2,351     2,837     2,618     2,489     2,386     2,556      -2.6         2.5     1,535     1,576     1,669     1,543     1,658     1,429           البحريـــــن

       1.7       6.2     8,498     8,354     7,966     7,693     7,892     6,563       2.1       5.6     5,881     5,758     5,569     5,511     5,469     4,637           تونــــــــس

       6.4      -1.7       9,092     8,545     8,130     9,090     10,100     9,150       23.8       3.1     12,452     10,055     13,820     13,204     10,258     8,886           الجزائــــــر

       10.2       0.3     291     264     224     221     227     261       17.0       1.2     69     59     43     40     38     56           جيبــوتــــي

      -6.6         6.5     28,032     30,013     28,743     27,765     28,087     23,351       24.6      -2.3       48,356     38,822     60,732     60,728     50,041     42,614           الســـعودية

      -26.5         13.5     1,415     1,925     1,580     1,504     1,184     1,161       30.9       3.3     780     596     594     620     556     524           الســـــودان

      -1.4        -8.1       3,832     3,887     4,819     5,368     4,698     5,455       19.6      -1.3       3,464     2,897     3,924     4,008     3,575     3,058           ســــــورية

       6.8       2.3     360     337     316     294     276     309       2.3       6.3     187     182     178     188     169     143           الصومـــال

       36.1       16.0     1,229     903     765     492     616     499       29.0       79.6     5,128     3,976     2,331     503     424     382           العـــــــراق

      -17.6         9.8     4,801     5,826     5,191     4,728     4,378     4,014       31.4      -0.1       7,250     5,519     7,931     7,346     6,068     5,545           ُعمـــــــــان

       31.5       27.1     6,840     5,200     4,010     2,584     3,398     1,991       31.1       11.7     6,570     5,010     4,652     3,833     3,481     3,213           قطـــــــــــر

      -11.6         6.6     7,616     8,616     8,246     8,373     7,784     6,680       27.9      -4.0       12,219     9,553     14,227     14,889     12,781     11,230           الكويــــــت

      -12.1         6.8     6,207     7,060     7,457     7,559     7,307     5,416       2.4       0.7     677     661     642     1,018     830     643           لبنــــــــــان

      -14.3        -2.4       5,563     6,492     7,799     7,727     6,684     7,158       12.4      -3.7       7,165     6,376     9,779     9,531     8,777     7,416           ليبيـــــــــــا

      -3.1         14.6     16,023     16,537     13,245     13,040     11,758     9,587       10.7      -2.0       3,549     3,206     3,919     3,540     3,450     3,473           مصـــــــــر

       5.2       9.4     10,805     10,274     7,875     8,256     8,533     7,168       3.2       15.8     7,373     7,144     4,677     4,745     4,712     3,971           المغــــــرب

      -5.8         2.5     580     615     601     631     638     558      -7.4         6.3     515     556     525     551     564     436           موريتانــيــا

      -7.6         43.8     2,003     2,167     2,014     1,497     646     507       59.0       64.8     2,381     1,497     2,504     1,965     794     203           اليمــــــــــن

    *   تقديرات أولية.  
المصدر: - االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2000، ومصادر وطنية أخرى.

            - إتجاه التجارة الخارجية، صندوق النقد الدولي .   

**



ملحق (2/9)  : الصادرات والواردات العربية البينية
(1999-1994)

(مليون دوالر)
معدلمتوسط  معدل الواردات البينية (سيف)معدلمتوسط  معدل الصادرات البينية (فوب)

النمــوالتغير للفترةالنمــوالتغير للفترة
(في المـــــــائــــــــة)(في المـــــــائــــــــة)

19941995199619971998199998-94199919941995199619971998199998-941999

       2.4       6.3     12,924     12,624     12,674     12,438     11,042     9,877       2.9       5.4     14,209     13,802     15,674     14,693     13,185     11,174مجموع الدول العربية

       9.1      -0.8       803     736     963     1,075     868     759      -8.7         8.1     602     659     782     685     644     482           األ ر  د  ن

       3.3       6.9     1,590     1,540     1,395     1,406     1,375     1,180       3.1       16.7     2,172     2,108     1,911     1,776     1,417     1,136           اإلمــــارات

       4.5       3.1     397     380     371     356     362     336      -1.4         5.2     530     537     556     553     553     439           البحريـــــن

       18.0       4.5     494     419     505     581     492     351       4.3       0.6     407     390     422     420     499     381           تونــــــــس

      -28.8        -10.0       185     260     361     256     331     396       76.8      -12.2       259     146     231     222     243     247           الجزائــــــر

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           جيبــوتــــي

      -10.1         8.6     1,781     1,981     1,785     1,883     1,623     1,426       1.7       6.9     5,023     4,938     6,542     5,978     4,872     3,778           الســـعودية

      -33.2         16.0     354     530     407     344     311     293       4.3       5.0     255     245     203     240     174     201           الســـــودان

       4.0      -2.7       318     306     340     414     367     342      -9.7        -3.6       727     805     1,023     801     932     931           ســــــورية

       6.8       22.9     55     52     41     36     32     23       2.3       18.1     169     166     131     115     118     85           الصومـــال

       36.1       0.7     238     175     235     153     303     170       29.0      -5.1       396     307     384     461     411     379           العـــــــراق

       3.2       1.3     1,386     1,343     1,363     1,289     1,234     1,274       28.2       3.5     958     747     976     742     674     652           ُعمـــــــــان

       31.5       10.9     641     487     414     449     322     322       31.1      -6.5       309     235     304     231     308     308           قطـــــــــــر

      -3.7         7.1     1,018     1,057     1,080     1,033     952     802       3.0       6.6     412     400     408     361     311     310           الكويــــــت

      -8.4         0.3     558     609     692     932     580     601      -9.0        -2.5       295     324     315     640     512     358           لبنــــــــــان

      -18.4         10.3     419     514     558     440     428     347       1.1      -4.6       460     455     597     476     566     549           ليبيـــــــــــا

       12.7       27.4     1,010     896     692     510     451     341      -13.8         14.7     762     884     496     498     480     512           مصـــــــــر

       34.7      -3.1       897     666     891     832     766     756       3.7      -3.4       296     285     297     344     378     327           المغــــــرب

      -5.8         6.1     34     36     35     37     32     28      -7.4         43.7     6     6     5     3     1     2           موريتانــيــا

       16.9       48.7     747     639     548     412     212     131       4.3       13.9     172     165     93     146     94     98           اليمــــــــــن

    *   تقديرات أولية.  
المصدر: - االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2000، ومصادر وطنية أخرى.

            - إتجاه التجارة الخارجية، صندوق النقد الدولي .   

**
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