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  التجارة الخارجية للدول العربيةالتجارة الخارجية للدول العربية

\ 
 
 

 

 نظرة عامة
 

 مدفوعة أساسًا بازدیاد    2006استمرت التجارة الخارجية اإلجمالية للدول العربية في تحقيق معدالت نمو مرتفعة في عام               

ي األسعار  قيمة الصادرات النفطية العربية جراء ارتفاع آميات النفط المصدرة من الدول العربية والزیادة المطردة ف                        

آما نمت الواردات   . وقد نجم عن نمو الصادرات العربية اإلجمالية ارتفاع حصتها في الصادرات العالمية             . العالمية للنفط 

آما . العربية اإلجمالية نتيجة استمرار وتيرة النشاط االقتصادي المرتفع وما تطلبه من زیادة مدخالت اإلنتاج المستوردة                 

ربية اإلجمالية انخفاض سعر صرف الدوالر مقابل معظم العمالت الرئيسية األخرى مما أدى              ساهم في نمو الواردات الع    

إلى ارتفاع أسعار وتكاليف جزء آبير من االستيراد، وآذلك ارتفاع فاتورة الواردات النفطية للدول العربية المستوردة                        

 العربية اإلجمالية على حصتها في الواردات             ونتيجة للنمو الجيد في الواردات العالمية، فقد حافظت الواردات                . للنفط

 .العالمية

 

وعلى صعيد اتجاهات التجارة العربية اإلجمالية، فقد تراجعت حصة االتحاد األوروبي في الصادرات العربية اإلجمالية                  

بة وقد حصل أمر مشابه بالنس       . في حين ارتفعت حصة آل من اليابان والوالیات المتحدة والصين في هذه الصادرات                     

لمصادر الواردات العربية حيث حصلت تغيرات في حصص الشرآاء التجاریين الرئيسيين في الواردات العربية مشابهة               

وفيما یخص التجارة البينية العربية، فقد نمت آل من الصادرات والواردات                     . للتي حصلت في الصادرات اإلجمالية        

رة البينية العربية، سواء من جانب الصادرات أو الواردات، إلى             البينية بمعدالت مرتفعة مما أدى إلى زیادة حصة التجا           

 . في المائة من التجارة العربية اإلجمالية11.2

 

وفيما یتعلق بالهيكل السلعي للتجارة العربية، فقد استأثرت فئة الوقود المعدني بثالثة أرباع الصادرات العربية اإلجمالية،                 

واحتلت اآلالت  . ل، ثم المنتجات الكيماویة واألغذیة والمشروبات والمواد الخام          تلتها المصنوعات واآلالت ومعدات النق      

ومعدات النقل أعلى حصة في هيكل الواردات العربية اإلجمالية، وجاءت بعدها المصنوعات ثم األغذیة والمشروبات                        

 .والمنتجات الكيماویة والوقود المعدني والمواد الخام

 

لتجارة الخارجية للدول العربية، إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين عمان والوالیات                       ومن أبرز التطورات في سياسة ا           

وبذلك تصبح عمان رابع دولة عربية تقوم بتحریر تجارتها مع الوالیات المتحدة بعد إبرام آل                   . 2006المتحدة في ینایر    

 
 

 

 الفصل الثامن
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خذت بعض الدول العربية إجراءات لحمایة        وقد ات . من األردن والمغرب والبحرین اتفاقيات مماثلة مع الوالیات المتحدة           

وتعزیز حصة صادراتها من المنسوجات والمالبس إلى أسواقها الرئيسية، وذلك بعد أن أدى انتهاء العمل بنظام                                        

الحصص الذي فرضته الدول المتقدمة على صادرات الدول النامية من هذه السلع إلى آثار سلبية على القطاع في بعض                        

ي هذا اإلطار تسعى مصر إلى تعظيم االستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة في زیادة                                 وف. الدول العربية  

صادراتها من المنسوجات والمالبس إلى الوالیات المتحدة، أسوة باألردن، حيث ارتفعت حصة صادراتهما من هذه                             

ة متعددة األطراف الجاریة حاليًا، فلم تحرز         وفيما یتعلق بجولة الدوحة للمفاوضات التجاری       . السلع إلى الوالیات المتحدة    

تقدمًا یذآر، مما قد یؤثر سلبًا في حال عدم التوصل إلى اتفاق شامل بين الدول المتقدمة والنامية على نمو التجارة                                        

عضاء في  أما بشأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فقد تم االتفاق بين الدول األ             . الخارجية اإلجمالية للدول العربية   

المنطقة على مجموعة من قواعد المنشأ التفصيلية في حين یستمر التفاوض بين الدول العربية لتحریر تجارة الخدمات                        

 .البينية العربية

 
 

 التجارة العربية اإلجمالية 
 

 قيمة التجارة اإلجمالية

 
نفط ا اع أسعار ال ناجمة عن ارتف ية ال يمة الصادرات النفطية العرب ادة ق يمة أدت زی ادة ق ى زی ياته المصدرة إل ام وآم لخ

ي            ية من حوال ية اإلجمال ام       559.2الصادرات العرب يار دوالر في ع ، 2006 مليار دوالر في عام 659.6 إلى 2005 مل

بته       نمو نس نمو الذي تحقق في عام           18أي ب ل من ال ان أق ك آ ة، غير أن ذل ولقد .  في المائة39.6 والبالغ 2005 في المائ

ذا        اهم في ه يرة نمو أسعار النفط الخام في عام          س باطؤ وت تراجع بشكل أساسي ت  عن مستوى نموها القياسي في 2006ال

ام     في المائة في عام     5.5غير أن حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية ارتفعت بصورة طفيفة إلى              . 2005ع

ي                 . 2006 د ارتفعت من حوال ية فق ية اإلجمال واردات العرب ا ال يار دوالر في عام        م 325أم  مليار  373 إلى نحو    2005ل

ام       بته    2006دوالر في ع نمو نس ة  14.7، أي ب واردات العالمية عند        .  في المائ ية في ال واردات العرب د بقيت حصة ال وق

 ).1(، الجدول رقم 2005 في المائة الذي تحقق في عام 3مستوى 
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الجدول رقم (1)
التجارة الخارجية العربية اإلجمالية

2006-2002
متوسط معدل 
التغير في الفترة
2006-2002

2002200320042005*20062002200320042005*2006(%)

22.933.239.618.028.1  244.9300.9400.7559.2659.62.7 الصادرات العربية
16.831.122.114.721.0  174.0203.1266.2325.0373.03.5 الواردات العربية
16.821.613.515.816.9  6,428.17,510.79,133.210,370.512,005.24.7 الصادرات العالمية
16.922.113.415.817.0  6,640.07,763.39,477.010,747.912,448.93.9 الواردات العالمية

 وزن الصادرات العربية في
 الصادرات العالمية (%)

3.84.04.45.45.5

 وزن الواردات العربية في
 الواردات العالمية (%)

2.62.62.83.03.0

*   بيانات أولية.
المصدر: - االستبيان اإلحصائي للتقریر االقتصادي العربي الموحد لعام 2007 ومصادر وطنية أخرى.

 -  صندوق النقد الدولي، اتجاهات التجارة الخارجية، یونيو 2007.

معدل التغير السنوي (%)القيمة (مليار دوالر)

 
 

، فقد ارتفعت صادرات جميع الدول العربية بدرجات           2006وعلى صعيد أداء صادرات الدول العربية فرادى في عام               

وحلت موریتانيا في    . متفاوتة، وحققت معظم الدول العربية المصدرة للنفط نسب نمو مرتفعة في صادراتها اإلجمالية                     

غت نسبته   في المائة بعد بدئها بتصدیر النفط الخام، تبعتها ليبيا بنمو بل           116.2المرآز األول حيث قفزت صادراتها بنسبة       

 في المائة،   25.0 في المائة، وجيبوتي بنسبة        27.8 في المائة، ومصر بنسبة        29.7 في المائة، ثم السودان بنسبة          30.2

آما نمت صادرات    .  في المائة   21.4 في المائة، ولبنان بنسبة          23.8 في المائة، والعراق بنسبة          24.8والكویت بنسبة    

 في المائة والبحرین بنسبة        16.9 في المائة، والسعودیة بنسبة          18.1بنسبة   في المائة، والجزائر        19.7سوریة بنسبة    

وقد تراوح نمو صادرات األردن       .  في المائة   15.0 في المائة، واليمن بنسبة         15.1 في المائة، واإلمارات بنسبة         15.5

.  في المائة  4.7 قطر    في المائة، في حين بلغت نسبة نمو صادرات        12.4 في المائة و   14.0والمغرب وعمان وتونس بين     

 في المائة من قيمة الصادرات العربية               52.5وتجدر اإلشارة إلى أن صادرات السعودیة واإلمارات مثلت حوالي                       

 ).8/1(، الملحق 2006اإلجمالية في عام 

 

تيرة ویعزى ذلك بشكل أساسي إلى زیادة و      . 2006أما في جانب الواردات، فقد ارتفعت في معظم الدول العربية في عام              

النشاط االقتصادي وتراجع سعر صرف الدوالر األمریكي مقابل معظم العمالت الرئيسية األخرى، مما أدى إلى ارتفاع                   

وقد . آما نجم عن ارتفاع أسعار النفط الخام زیادة قيمة واردات الدول العربية المستوردة للنفط       . أسعار وتكاليف االستيراد  

 في المائة، ثم عمان بنسبة       24.9 في المائة، تبعتها جيبوتي بنسبة        25.4ت نسبته   سجلت قطر أعلى نمو في الواردات بلغ       

 في المائة،    19.5 في المائة والسودان بنسبة         21.0 في المائة، ومصر بنسبة         21.8 في المائة، والصومال بنسبة         22.7

 . في المائة17.2 في المائة، والسعودیة بنسبة 17.3 في المائة، واإلمارات بنسبة 18.6وليبيا بنسبة 



 
154

 في المائة في سوریة       4.2 في المائة و     15.9وبالنسبة لبقية الدول العربية، فقد تراوح نمو الواردات فيها ما بين نسبة                      

وتونس والعراق والمغرب والبحرین واألردن واليمن والجزائر، في حين لم تحقق واردات آل من الكویت ولبنان نموًا                       

ویشار إلى أن واردات السعودیة         . 2006 في المائة في عام           19.2فقد تراجعت بنسبة       أما واردات موریتانيا،       . یذآر

 .2006 في المائة من قيمة الواردات العربية اإلجمالية في عام 39.5واإلمارات شكلت حوالي 

 

 اتجاهات التجارة العربية الخارجية 

 
 الواردات، في اتجاه جميع الشرآاء التجاریين           ارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية، سواء في جانب الصادرات أو               

فقد سجلت الصادرات العربية إلى اليابان أعلى زیادة في قيمة الصادرات                     . 2006الرئيسيين بنسب متفاوتة في عام           

 في المائة، إال أنها آانت أقل من النسبة المسجلة في عام                 32.0العربية إلى شرآائها التجاریين الرئيسيين بلغت نسبتها           

 2006 في المائة في عام      25.8وقد تبعتها الصادرات البينية العربية التي ارتفعت بنسبة         .  في المائة  41.2 والبالغة   2005

وحلت بعدها الصين التي ارتفعت الصادرات       .  في المائة  21.6 والتي بلغت    2005متجاوزة نسبة النمو المسجلة في عام        

وقد تباطأ نمو   . 2005 في المائة في عام      45.3عة عن نسبة الزیادة التي بلغت        في المائة، متراج   23.9العربية إليها بنسبة    

 لبقية الشرآاء التجاریين الرئيسيين، فانخفض نمو قيمة                2005 عن مستوى عام         2006الصادرات العربية في عام         

 آما تباطأ نمو       .2005 في المائة في عام            28.2 في المائة من          21.6الصادرات العربية إلى الوالیات المتحدة إلى              

 وإلى  2005 في المائة في عام       36.4 من   2006 في المائة في عام       12.4الصادرات العربية إلى االتحاد األوروبي إلى         

 ).8/2( في المائة خالل الفترة نفسها، الملحق 36.6 في المائة من 7.9إلى ) باستثناء اليابان والصين(بقية دول آسيا 

 

فقد تراجعت  . ر طفيف في حصص الشرآاء التجاریين الرئيسيين في الصادرات العربية           وقد نجم عن هذه التطورات تغي      

 في  22.7 إلى    2005 في المائة في عام          23.8حصة االتحاد األوروبي، وهو أول شریك تجاري للدول العربية، من                   

 15.7 إلى   2005ي عام    في المائة ف   14.0، بينما ارتفعت حصة اليابان في الصادرات العربية من            2006المائة في عام    

 في المائة وحصة      11.8 في المائة إلى        11.4وارتفعت أیضًا حصة الوالیات المتحدة من            . 2006في المائة في عام        

أما حصة الصادرات البينية العربية في الصادرات           .  في المائة خالل الفترة نفسها        5.2 في المائة إلى        5.0الصين من    

وقد تراجعت حصة   . 2006 في المائة في عام       8.4 إلى   2005 في المائة في عام       7.9 العربية اإلجمالية فقد ارتفعت من     

 في المائة في عام     7.8 إلى   2005 في المائة في عام      8.5في الصادرات العربية من     ) باستثناء اليابان والصين  (دول آسيا   

 ).1(والشكل ) 2(جدول رقم  في المائة، ال28.5 في المائة إلى 29.4، وانخفضت حصة باقي دول العالم من 2006
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الجدول رقم (2)
 اتجاه التجارة الخارجية  للدول العربية 

2006-2002
( نسبة مئویة)

الورادات العربية اإلجماليةالصادرات العربية اإلجمالية
2002200320042005*20062002200320042005*2006

   14.1   13.7   12.9   11.6   12.0     8.4    7.9    9.0    8.4    8.5الدول العربية
   36.6   40.3   41.7   45.1   44.6   22.7   23.8  24.3  25.4  25.8االتحاد األوروبي
     9.4     8.5     7.3     8.0     9.5   11.8   11.4  12.4  12.5  11.2الوالیات المتحدة

   23.6   21.8   21.2   21.7   20.9   28.7   27.5  27.3  26.6  25.6آسيا
     5.1     5.0     5.3     6.2     6.4   15.7   14.0  13.8  14.6  14.7 -  اليابان
     8.5     7.3     6.6     6.4     5.5     5.2    5.0    4.8    4.1    3.3 -  الصين

   10.0     9.5     9.2     9.1     8.9     7.8    8.5    8.7    7.9    7.5 -  باقي دول آسيا
   16.3   15.7   17.0   13.5   12.9   28.4   29.4  26.9  27.1  28.8باقي دول العالم

100.0 100.0100.0100.0100.0العالم  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

*  بيانات أولية.
 المصدر:  الملحق (2/8).

 

واردات العربية من الصين أآبر نسبة نمو بلغت                         د شهدت ال ية، فق واردات العرب تعلق بمصادر ال يما ی  في المائة   34.6وف

ام      تجاوزة بشكل طفيف نسبة النمو المسجلة في عام           2006في ع وجاءت بعدها الواردات العربية من الوالیات    . 2005 م

ي      تحدة الت أما الواردات العربية . 2005 في المائة في عام 42.4 في المائة مقارنة بنمو بلغت نسبته    28.0نمت بنسبة     الم

الشكـل (1) : أهـم الشـرآـاء التجاریين للـدول العـربية 
خالل عام 2006

باقي دول 
العالم

%28.4

الوالیات 
المتحدة
%11.8

الـــدول 
العـــربـية
%8.4

آسيا
%28.7

االتحاد 
األوروبي
%22.7

الصــــادرات

الـــدول 
العـــربـية
%14.1

باقي دول 
العالم

%16.3

االتحاد 
األوروبي
%36.6

آسيا
%23.6 الوالیات 

المتحدة
%9.4

الــــواردات

).2(الجدول رقم: المصدر 
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د ارتفعت بنسبة            يابان فق ام          17.3من ال ة في ع د أن سجلت نموًا بلغ      2006 في المائ . 2005 في المائة في عام 14.1 بع

نمو في الواردات العربية من باقي دول آسيا                في المائة مقارنة بنسبة نمو      19.8) باستثناء اليابان والصين  (وبلغت نسبة ال

ا  ام 26.3مقداره ي ع ة ف ي المائ بة 2005 ف ية بنس ية العرب واردات البين نما نمت ال ام 17.8، بي ي ع ة ف ي المائ  2006 ف

نمو المسجلة في عام             تراجعة عن نسبة ال تحاد األوروبي أما الواردات العربية من اال .  في المائة  30 والتي بلغت    2005م

 .2005 في المائة في عام 17.9 مقارنة بنمو بلغت نسبته 2006 في المائة في عام 4.2فقد ارتفعت بنسبة قليلة بلغت 

 

نمو المتباطئ في الواردات العربية من االتحاد األوروبي إلى تراجع ملموس في حصتها في الواردات العربية           د أدى ال وق

ام        40.3من    ة ع ى    إ 2005 في المائ ة عام       36.6ل وفي المقابل، ارتفعت حصة الواردات البينية العربية . 2006 في المائ

ية من            ية اإلجمال واردات العرب ام          13.7في ال ة في ع ى    2005 في المائ ، آما ازدادت   2006 في المائة في عام       14.1 إل

ية من         واردات العرب تحدة في ال ات الم ام     8.5حصة الوالی ة في ع ى  2005 في المائ ام     9.4 إل ة في ع ، 2006 في المائ

يابان من        ى        5وحصة ال ة إل ة، وحصة الصين من            5.1 في المائ  في المائة خالل الفترة 8.5 في المائة إلى  7.3 في المائ

ها   2005 في المائة في عام   9.5في الواردات العربية من     ) باستثناء اليابان والصين  (وارتفعت حصة باقي دول آسيا      . نفس

 . في المائة16.3 في المائة إلى 15.7، وارتفعت حصة باقي دول العالم من 2006ي عام  في المائة ف10إلى 

 
 الهيكل السلعي للتجارة العربية اإلجمالية

 
ود          لع أن الوق ية للس ات الرئيس ب المجموع ية حس ية اإلجمال ادرات العرب لعي للص يكل الس ية لله تقدیرات األول ير ال تش

 في المائة في 75.4ن الصادرات العربية، قد ازدادت حصته في هذه الصادرات من          المعدني، الذي یشكل الجزء األآبر م     

ام    ى    2005ع وقد نجم عن ذلك تراجع حصص    .  جراء ارتفاع قيمة الصادرات النفطية     2006 في المائة في عام       76.6 إل

يع المجموعات الرئيسية األخرى للسلع في الصادرات العربية اإلجمالية مع حفاظ هذه المجم              وعات على مراآزها من   جم

بية في الصادرات          ية النس د حلت المصنوعات في المرآز الثاني بحصة       . حيث األهم  في المائة في الصادرات 11.8وق

ام          ية في ع ية اإلجمال ة بحصة بلغت        2006العرب ، ثم جاءت اآلالت ومعدات النقل 2005 في المائة في عام     12.3 مقارن

 في 3.1وقد تبعتها المنتجات الكيماویة بحصة .  في المائة3.6 في المائة من 3.3في المرآز الثالث بحصة انخفضت إلى        

ام  ي ع ة ف ة والمشروبات بحصة 2006المائ ام بحصة 2.5 واألغذی واد الخ ة والم ي المائ راجع 2.0 ف ع ت ة، م ي المائ  ف

 ).2(والشكل ) 3(، الجدول رقم 2005حصص هذه المجموعات بشكل طفيف عن مستویاتها في عام 

 

وفيما یتعلق بالهيكل السلعي للواردات العربية اإلجمالية، فقد حافظت اآلالت ومعدات النقل على المرآز األول مع ارتفاع          

ى   ية إل واردات العرب ي ال ام  36.8حصتها ف ي ع ة ف ي المائ ن 2006 ف ام  36.2 م ي ع ة ف ي المائ تها . 2005 ف د تبع وق

ية             واردات العرب راجع حصتها في ال ى  المصنوعات مع ت  في المائة في عام 28.1 من 2006 في المائة في عام 27.8 إل

ى                2005 ي انخفضت حصتها إل ة والمشروبات الت م األغذی ة من       11.7، ث .  في المائة، خالل الفترة نفسها12.0 في المائ

ية إلى                   واردات العرب يماویة في ال تجات الك د تراجعت حصة المن مائة في  في ال8.5 من 2006 في المائة في عام     8.4وق

ام    ود المعدني إلى         2005ع نما ارتفعت حصة الوق أما حصة المواد .  في المائة في الفترة ذاتها7.5 في المائة من 7.7، بي
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ى              يف إل د تراجعت بشكل طف ام فق ة من الواردات العربية اإلجمالية في عام    4.9الخ ، فيما حافظت السلع 2006 في المائ

 . في المائة2.7 الواردات بنسبة غير المصنفة على الحصة ذاتها في هذه

 
الجدول رقم (3)

الهيكل السلعي للتجارة الخارجية للدول العربية
2006-2002

( نسبة مئویة)

الورادات العربية الصادرات العربية 
2002200320042005*20062002200320042005*2006

   11.7   12.0   12.5   14.0   15.2     2.5    2.7    3.1    3.5    3.9األغذیة والمشروبات
     4.9     5.0     5.1     4.9     4.8     2.0    2.1    2.6    2.5    2.7المواد الخام

     7.7     7.5     5.9     4.9     4.6   76.6   75.4  71.0  69.7  67.6الوقود المعدني
     8.4     8.5     8.6     9.0     8.8     3.1    3.2    4.1    4.1    4.5المنتجات الكيماویة
   36.8   36.2   36.4   35.7   35.5     3.3    3.6    4.2    4.1    4.4اآلالت ومعدات النقل

   27.8   28.1   29.0   28.9   28.6   11.8   12.3  14.2  15.2  16.0المصنوعات 
     2.7     2.7     2.5     2.6     2.5     0.7    0.7    0.8    0.9    0.9سلع أخرى

100.0100.0100.0100.0 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

*  بيانات أولية.
المصدر:   -  االستبيان اإلحصائي للتقریر االقتصادي العربي الموحد لعام 2007.

  -  بيانات وطنية وتقدیرات الجهات المعدة للتقریر.

الشكـل (2) : الهيكل السـلعي للصادرات والـواردات العـربية اإلجمالية 
عـام 2006

سلع أخرى
%0.7

المصنوعات
%11.8

اآلالت 
ومعدات النقل

%3.3

المنتجات 
الكيماویة
%3.1

الوقود المعدني
%76.6

األغذیة 
والمشروبات

%2.5

 المواد الخام
%2.0

الصــــادرات

سلع أخرى
%2.7

اآلالت 
ومعدات 
النقل

%36.8

المنتجات 
الكيماویة
%8.4

 المواد الخام
%4.9 الوقود 

المعدني
%7.7

األغذیة 
والمشروبات

المصنوعات%11.7
%27.8

الـــــواردات

).3(الجدول رقم: المصدر 
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 التجارة البينية العربية
 

 أداء التجارة البينية العربية
 

وًا جيدًا في عام                         ية حققت نم ية العرب تجارة البين يمة ال أن ق ية ب تقدیرات األول  في المائة، 21.8 بلغت نسبته   2006تشير ال

ام                    نمو المحقق في ع رغم من انخفاضه عن ال ى ال يمة الصادرات البينية العربية بنسبة      . 2005عل د نمت ق  في 25.8وق

ام        ة في ع ى      2006المائ يما ارتفعت قيمة الواردات البينية العربية بنسبة       55.4 لتصل إل يار دوالر، ف  في المائة 17.8 مل

 ).4( مليار دوالر، الجدول رقم 52.5لتبلغ 

2002200320042005(2) 20062002200320042005(2) 2006

     21.8  25.8  43.9  17.1  20.4      54.0  44.3 35.2 24.5 20.9 التجارة البينية العربية (1)

     25.8  21.6  21.242.8  24.1      55.4  44.1 36.2 25.4 20.9 الصادرات البينية العربية

     17.8  30.0  45.0  13.1  16.7      52.5  44.5 34.3 23.6 20.9 الواردات البينية العربية

.(2 ÷ (1)  ((الصادرات + الواردات)

(2)   بيانات أولية.

المصدر : الملحق (3/8).

معدل التغير السنوي (%)القيمة (مليار دوالر)

الجدول رقم (4)
أداء التجارة البينية العربية

2006-2002

 
 

البينية، فقد سجلت جميع الدول العربية نموًا بدرجات متفاوتة           وعلى صعيد أداء الدول العربية فرادى بالنسبة للصادرات           

وقد حلت اإلمارات في المرتبة األولى بزیادة صادراتها إلى الدول العربية بنسبة               . ، باستثناء اليمن ولبنان   2006في عام   

 في المائة، 36.3 بنسبة  في المائة، والبحرین38.3 في المائة، ومصر بنسبة 42.8 في المائة، تبعها السودان بنسبة     58.5

 في المائة، والصومال بنسبة      24.6 في المائة، وجيبوتي بنسبة        24.7 في المائة، والسعودیة بنسبة        25.6والعراق بنسبة   

وقد تراوحت هذه النسبة في تونس       .  في المائة  20.2 في المائة، وموریتانيا بنسبة       21.0 في المائة، وسوریة بنسبة       21.7

 في المائة، في حين بلغت نسبة النمو في            10 في المائة و    19.2ألردن والجزائر وقطر وليبيا بين        والكویت والمغرب وا   

 في المائة في عام      7.1أما صادرات اليمن إلى الدول العربية فقد تراجعت بنسبة             .  في المائة  2.4صادرات عمان البينية     

 في المائة، الملحق 0.7ئيلي، وذلك بنسبة بلغت ، وانخفضت بشكل طفيف في لبنان، جراء تداعيات العدوان اإلسرا     2006

)8/3.( 

 

، 2006وفيما یتعلق بالواردات البينية العربية، فقد سجلت جميع الدول العربية زیادة في وارداتها بنسب متفاوتة في عام                     

وقد نمت   .  في المائة    25.5 في المائة، والبحرین بنسبة            36.3 في المائة، ومصر بنسبة            38.0تقدمتها تونس بنسبة       
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 في  20.7 في المائة و     25.0الواردات البينية لكل من سوریة وجيبوتي والعراق وموریتانيا وليبيا بنسب تراوحت بين                     

 في المائة لكل من الصومال واإلمارات         10 في المائة و    19.4المائة، في حين تراوحت نسب نمو الواردات البينية بين              

أما في آل من لبنان واليمن والسودان فقد نمت                     . وقطر والسعودیة  واألردن والمغرب والجزائر وعمان والكویت             

 . في المائة9الواردات البينية بنسب تقل عن 

 

ية اإلجمالية، فقد أدى تجاوز معدل نمو الصادرات البينية            تجارة العرب ية في ال ية العرب تجارة البين وبخصوص مساهمة ال

ية إل              ية اإلجمال و الصادرات العرب دل نم ية مع ادة حصة الصادرات البينية في إجمالي الصادرات العربية من             العرب ى زی

ام          7.9 ة في ع ى    2005 في المائ ام       8.4 إل ة في ع د حصل نفس األمر فيما یتعلق بالواردات البينية    . 2006 في المائ وق

ام    ي ع ا ف دل نموه اوز مع د تج ية، فق ا   2006العرب ى ارتف ا أدى إل ية، مم واردات العرب ي ال و إجمال دل نم ع حصة  مع

ية في الواردات العربية اإلجمالية من           واردات البين . 2006 في المائة في عام 14.1 إلى 2005 في المائة في عام   13.7ال

ب الصادرات أو     ن جان واء م بة س ية، محتس ية اإلجمال تجارة العرب ي ال ية ف ية العرب تجارة البين ك ارتفعت حصة ال وبذل

 ).5(، الجدول رقم 2006 في المائة في عام 11.2 إلى 2005 عام  في المائة في10.8الواردات البينية، من 

 

(نسبة مئویة)

20022003200420052006

8.58.49.07.98.4نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي الصادرات العربية

12.011.612.913.714.1نسبة الواردات البينية إلى إجمالي الواردات العربية

متوسط حصة التجارة البينية العربية في التجارة العربية 
10.310.011.010.811.2اإلجمالية

و(3/8). (1/8) المصدر :  مصادر الملحقان

الجدول رقم (5)
مساهمة التجارة البينية في التجارة العربية اإلجمالية

2006-2002

 
 

وبخصوص مساهمة الدول العربية فرادى في الصادرات البينية، فقد استأثرت السعودیة بأآبر حصة في الصادرات                            

 21.5ة من   وقد ارتفعت صادرات السعودیة إلى الدول العربي      . 2006 في المائة في عام       48.4البينية العربية حيث بلغت     

 في المائة، حيث    15.4، تبعتها اإلمارات بحصة بلغت      2006 مليار دوالر في عام      26.8 إلى   2005مليار دوالر في عام     

، وجاءت  2005 مليار دوالر في عام      5.4 مقارنة بحوالي    2006 مليار دوالر في عام      8.5وصلت صادراتها البينية إلى     

.  مليار دوالر  2.1 في المائة وبقيمة      3.8 مليار دوالر، ثم عمان بحصة        2.5 في المائة وبقيمة      4.6بعدهما مصر بحصة    

آما تخطت الصادرات البينية لثمان دول أخرى مقدار المليار دوالر وهي األردن، سوریة، البحرین، قطر، الكویت،                           

 .ليبيا، الجزائر وتونس
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فقد . قل تفاوتًا من حصصها في الصادرات البينية      وفيما یتعلق بمساهمات الدول العربية في الواردات البينية، فقد جاءت أ           

 مليار 8.9 في المائة، حيث ارتفعت قيمة وارداته من الدول العربية إلى          16.9حل العراق في المرآز األول بحصة بلغت        

 ویعزى ذلك إلى ارتفاع وارداته بشكل آبير من              2005 مليار دوالر في عام         7.2 مقارنة بقيمة      2006دوالر في عام      

 مليار  5.2 مليار دوالر مقارنة بقيمة      6.1 في المائة وبقيمة     11.7وتبعته اإلمارات بحصة بلغت     . 2005یة منذ عام    سور

 في المائة من إجمالي        10.4وجاءت السعودیة في المرآز الثالث حيث شكلت وارداتها البينية                . 2005دوالر في عام      

، وتالها األردن    2005 مليار دوالر في عام        4.9ر مقارنة بقيمة      مليار دوال   5.4الواردات البينية العربية وبقيمة بلغت        

 مليار دوالر، ومصر بقيمة       3.2 مليار دوالر، وعمان بقيمة         3.9 مليار دوالر، والبحرین بقيمة بلغت          4.1بقيمة بلغت    

.  مليار دوالر  2.2 مليار دوالر، واليمن بقيمة       2.7 مليار دوالر، والكویت بقيمة       2.8 مليار دوالر، والمغرب بقيمة        3.1

 .آما تجاوزت قيمة الواردات البينية لخمس دول أخرى مقدار المليار دوالر، وهي السودان، قطر، سوریة، لبنان وتونس

 

 اتجاهات التجارة البينية العربية
 

البيني، ، حيث ترآز معظم التبادل التجاري         2006لم یطرأ تغير آبير على اتجاهات التجارة بين الدول العربية في عام                 

وتشير البيانات األولية التجاهات التجارة البينية العربية أن صادرات قطر ترآزت            . بشكل عام، في دول عربية متجاورة     

 في المائة من صادراتها البينية، وصادرات تونس إلى ليبيا بنسبة             62في دولة مجاورة واحدة هي اإلمارات بنسبة بلغت           

 25 في المائة والسعودیة بنسبة      36بينية فقد ترآزت في دولتين هما اإلمارات بنسبة          أما صادرات اليمن ال   .  في المائة  57

وقد .  في المائة   33 في المائة وفي مصر بنسبة           34في المائة، وترآزت صادرات الجزائر البينية في المغرب بنسبة                 

 15لكل منهما والسعودیة بنسبة      في المائة    18ترآزت صادرات لبنان البينية في ثالث دول هي اإلمارات وسوریة بنسبة            

 ).8/5(و) 8/4(في المائة، الملحقان 

 

 في  72وعلى صعيد الواردات البينية العربية، فقد ترآزت واردات عمان البينية في دولة واحدة هي اإلمارات بنسبة                            

شكل معظمها من واردات     في المائة من وارداتها البينية، والتي تت       71المائة، في حين بلغت واردات األردن من السعودیة         

 في  27 في المائة والمغرب بنسبة        30وقد ترآزت واردات موریتانيا البينية في دولتين هما الجزائر بنسبة               . النفط الخام 

وتجدر اإلشارة  .  في المائة على التوالي     27 في المائة و    36المائة، وواردات مصر البينية في السعودیة والكویت بنسبة            

فباإلضافة إلى األردن ومصر، فقد      . كل المصدر الرئيسي للواردات البينية للعدید من الدول العربية           إلى أن السعودیة تش    

 في المائة،    58 في المائة من وارداتها البينية، وواردات المغرب منها بنسبة                 84بلغت واردات البحرین من السعودیة         

 . في المائة24 في المائة، واليمن بنسبة 33 بنسبة  في المائة، وسوریة38 في المائة، والكویت بنسبة 46وقطر بنسبة 
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 الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية 

 
تشير البيانات المتاحة عن الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية أن األهمية النسبية لمجموعات السلع الرئيسية المتبادلة                      

ات البينية العربية، بقيت المواد الخام والوقود المعدني تحتفظ       ففيما یتعلق بالصادر  . 2006قد شهدت بعض التغير في عام       

 في المائة في عام      61.3 إلى   2005 في المائة في عام       59.0بأآبر حصة في الصادرات البينية مع زیادة في نسبتها من             

ارنة بحصة   في المائة من الصادرات البينية مق         12.5وقد تقدمت المصنوعات إلى المرآز الثاني بحصة بلغت             . 2006

 11.7وتراجعت األغذیة والمشروبات إلى المرآز الثالث بعد أن انخفضت حصتها إلى              . 2005 في المائة في عام       11.4

وقد تقدمت أیضًا المنتجات الكيماویة     . 2005 في المائة في عام      12.4 من   2006في المائة من الصادرات البينية في عام        

 في المائة من     6.4 في المائة وتبعتها اآلالت ومعدات النقل بحصة نسبتها             7.3فوصلت إلى المرآز الرابع بحصة بلغت         

 ).6(، الجدول رقم 2006الصادرات البينية في عام 

 

(نسبة مئویة)

2005*20062005*2006

59.061.348.150.0المواد الخام والوقود المعدني
12.411.713.414.2األغذیة والمشروبات
8.07.310.810.7المنتجات الكيماویة

11.412.517.914.1المصنوعات
8.66.48.910.1اآلالت ومعدات النقل
0.60.80.90.9سلع غير مصنفة

100.0100.0100.0100.0المجموع

*  بيانات أولية.
2007، ومصادر وطنية أخرى. المصدر : استبيان التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام

الجدول رقم (6)
الهيكل السلعي للصادرات والورادات البينية العربية

الوارداتالصادرات

2005 و2006

 
 
 

وفي جانب الهيكل السلعي للواردات البينية العربية، فقد حافظت المواد الخام والوقود المعدني أیضًا على الحصة األآبر                     

 إلى نصف هذه الواردات في عام       2005 في المائة في عام      48.1ية، حيث ارتفعت حصتها من      في الواردات البينية العرب   

 في المائة من الواردات البينية في عام             14.2وقد حلت األغذیة والمشروبات في المرآز الثاني بحصة بلغت                 . 2006

تراجعت المصنوعات إلى     و. 2005 في المائة في عام           13.4 بعد أن آانت في المرآز الثالث بحصة نسبتها                   2006

وتبعتها المنتجات الكيماویة    . 2005 في المائة في عام        17.9 في المائة من       14.1المرآز الثالث وتقلصت حصتها إلى         

، واآلالت ومعدات النقل التي ارتفعت حصتها        2006 في المائة في عام       10.7التي تراجعت حصتها بصورة طفيفة إلى         

 .2005 في المائة في عام 8.9 من 2006 في المائة في عام 10.1إلى 
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 التطورات في سياسات التجارة الخارجية العربية
 

 عددًا من التطورات، أهمها تأثيرات تحریر التجارة العالمية                   2006شهدت سياسات التجارة الخارجية العربية عام               

دد من الدول العربية والوالیات      للمنسوجات والمالبس على الصادرات العربية، واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين ع              

 .المتحدة، والمفاوضات التجاریة الجاریة حاليًا في إطار جولة الدوحة تحت إشراف منظمة التجارة العالمية

 

تأثيرات تحریر التجارة العالمية للمنسوجات والمالبس على الحصص التصدیریة لألردن وتونس والمغرب ومصر            •

 إلى أسواقها الرئيسية

 

 على نهایة العمل بنظام الحصص المفروضة على صادرات الدول النامية                       2005امان منذ بدایة ینایر         لقد مضى ع    

وقد تأثرت صادرات الدول العربية المصدرة الرئيسية لهذه المنسوجات وهي األردن وتونس                      . للمنسوجات والمالبس 

 في االتحاد األوروبي، بينما حافظت      ومصر والمغرب، حيث فقدت جزءًا من حصصها التصدیریة إلى أسواقها الرئيسية           

على حصص صادراتها، وفي بعض األحيان، ارتفعت صادراتها للمنسوجات والمالبس إلى أسواق الوالیات المتحدة،                      

وبوجه خاص زیادة صادرات آل من مصر واألردن إلى الوالیات المتحدة في ضوء اإلعفاءات الممنوحة في إطار                               

 . مع الوالیات المتحدة)1(هلةمبادرة المناطق الصناعية المؤ

 

وتشير االتجاهات الحدیثة لتوزیع الصادرات العالمية للمنسوجات والمالبس إلى أن الدول المصدرة مثل الصين والهند                      

ولقد استحوذت آل من الصين      . استفادتا من تحریر التجارة العالمية في الدرجة األولى، بينما استفادت ترآيا بدرجة أقل                

آبر الزیادات في الحصص التصدیریة لهذه السلع إلى األسواق الرئيسية، وذلك على حساب بقية الدول                           والهند على أ   

 .النامية المصدرة لهذه السلع، ومنها الدول العربية

 

والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا السياق هو آيف یمكن للدول العربية المصدرة للمنسوجات والمالبس مواجهة المنافسة                 

 ي فترة ما بعد نظام الحصص ؟العالمية ف

 

یعتمد تطویر القدرة التنافسية للصادرات العربية للمنسوجات والمالبس على العمل على مستویين أولهما، یتعلق بخفض                   

فالمستوى . تكاليف العمالة وزیادة اإلنتاجية، والمستوى الثاني یتعلق بالنفاذ إلى مسلتزمات اإلنتاج رخيصة األسعار نسبياً              

وهو خفض تكاليف العمالة، تنبع أهميته بالنظر إلى آون تكاليف العمالة في قطاع المنسوجات والمالبس في دول                   األول،  

آذلك فإن إنتاجية العمالة العربية تعتبر أقل من               . مثل تونس والمغرب تعتبر أعلى من الدول اآلسيویة المنافسة لهما                  

                                                 
(1)  Qualified Industrial Zones. 
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ال تزال صناعة المنسوجات خاضعة لسيطرة القطاع العام وما            إنتاجية العمالة اآلسيویة، وبصفة خاصة في مصر التي            

 .یترتب عنه من ضعف االستثمارات وآثافة العمالة الزائدة

 

 في  60حوالي  ) آالقماش والخيوط (أما فيما یخص النفاذ إلى مستلزمات اإلنتاج رخيصة التكلفة، فتشكل المواد األولية                   

غير أن الدول العربية آتونس والمغرب       .  المصنعة حسب دراسات البنك الدولي      المائة من تكلفة القطعة الواحدة للمالبس      

تفرضان رسومًا جمرآية عالية نسبيًا على هذه المستلزمات، باإلضافة إلى قيام االتحاد األوروبي بفرض قواعد منشأ                           

يات الشراآة األوروبية      تفضيلية معقدة وصعبة نسبيًا أمام المنتجات العربية التي تتمتع بإعفاءات في إطار اتفاق                                   

وفي جانب آخر، یلعب الموقع الجغرافي وقربه للدول المصدرة         . المتوسطية، مما یسهم بدوره في رفع تكلفة اإلنتاج فيهما        

غير أن الدول     . للمالبس الجاهزة من أسواقها الرئيسية آاالتحاد األوروبي دورًا هامًا في تعزیز الصادرات العربية                         

البس لم تنجح بعد في تعظيم استفادتها من الميزة النسبية المتاحة لدیها في جانب القرب الجغرافي                      العربية المصدرة للم  

من أسواقها التصدیریة الرئيسية في االتحاد األوروبي، حيث ال یزال قطاع صناعة المالبس یحتاج إلى االستثمارات                           

 التجارة والنقل مع دول الشمال واالبتعاد عن تصنيع          الضخمة لتطویر التقنية والمهارات فيه، باإلضافة إلى تسریع تيسير         

وفي المقابل، فإن التخصص في صناعة       . المالبس ذات القيمة المضافة المتدنية والتي تصنعها الدول اآلسيویة بتكلفة أقل            

صيرة مالبس الجودة والموضة الموسمية والتي تعتمد على سرعة التصنيع وإیصالها إلى أسواق مستهلكيها في أوقات ق                    

سيحدث نقلة نوعية في صناعة الملبوسات العربية، وبالتالي زیادة ملحوظة للصادرات العربية لهذه السلع إلى أسواقها                        

 .الرئيسية في االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة أیضًا

 

الشكل (3) : نسبة التغير في حصص استيراد االتحاد األوروبي للمنسوجات 
والمالبس من الدول العربية ومن بعض آبار الدول المنافسة لها

:، ومنظمة التجارة العالمية        2006 دیسمبر    –) MNA 35376(تقریر رقم    : البنك الدولي    : المصدر  
 ".2006التجارة العالمية عام "
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 اتفاقيات التجارة الحرة مع الوالیات المتحدة •

 

 إلبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع عدد من الدول العربية، توصلت ُعمان               )2(في إطار مبادرة الوالیات المتحدة األمریكية      

 وبذلك تصبح ُعمان رابع دولة عربية تقوم بتحریر             ،2006إلبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الوالیات المتحدة في ینایر               

م اتفاقيات مماثلة للتجارة الحرة،      تجارتها مع الوالیات المتحدة، وذلك بعد قيام آل من األردن والبحرین والمغرب بإبرا                 

 ).7(الجدول رقم 

 
 )7(الجدول رقم 

 اتفاقيات التجارة الحرة بين الوالیات المتحدة
 وعدد من الدول العربية

مع * قيمة التجارة
بيانات (الوالیات المتحدة 

 )2006عام 

 موعد 
 بدایة
  التنفيذ

 تاریخ 
 توقيع
 االتفاقية

 الدول

  العربية

 األردن 2000أآتوبر  2001دیسمبر   ر مليار دوال1.2
 البحرین 2004سبتمبر  2006أغسطس   مليار دوالر1.1
 ُعمان 2006ینایـــر          .....  مليار دوالر0.5
 المغرب 2004مارس  2004یوليــــو    مليار دوالر1.0

 

                                                 
وسط والوالیات المتحدة،    خطة ذات مراحل تدریجية لتنمية التجارة واالستثمار بين دول الشرق األ            2003أعلن الرئيس األمریكي في مایو       )2(

والتي ترغب في االنضمام لمنظمة التجارة العالمية وذلك " المحبة للسالم"وتقوم المرحلة األولى من هذه الخطة على مساندة الدول العربية    
 Trade and Investment(وتقوم المرحلة الثانية على إبرام اتفاقيات إلطار التعاون في مجال التجارة واالستثمار                 . لتسریع انضمامها 

Framework Agreements –TIFAS(                        وفي المرحلة الثالثة یتم التفاوض إلبرام اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة، تقوم على تحریر ،
 .تجارة السلع والخدمات وحمایة حقوق الملكية الفكریة وحمایة حقوق العمالة المحلية وآذلك البيئة

.الصادرات مع الواردات*  
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:، ومنظمة التجارة العالمية        2006 دیسمبر    –) MNA 35376(رقم  تقریر  : البنك الدولي    : المصدر  
 ".2006التجارة العالمية عام "

الشكل (4) : نسبة التغير في استيراد الوالیات المتحدة للمنسوجات والمالبس 
من الدول العربية ومن بعض آبار الدول المنافسة لها
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ية والوالی                    دول العرب ن ال تجارة الحرة بي يات ال ى أن اتفاق ات المتحدة األمریكية تقوم على إزالة الرسوم    وتجدر اإلشارة إل

ر تجارة الخدمات على أساس االلتزام بفتح جميع أنشطة الخدمات واستخدام                      ية، وتحری ية والرسوم غير الجمرآ الجمرآ

ة  لبية(قائم ي االقتصاد ) س تراتيجية ف تثناء بعض القطاعات االس تجاري (الس يران ال ات الط ة وخدم ات الطاق ثل خدم م

ة وخدمات ا   د الخدمات حسب الوسائط األربع           ). لحكوم تحریر توری ذا ال ) الجاتس( والتي نصت عليها اتفاقية )3(ویشمل ه

 .لمنظمة التجارة العالمية، باإلضافة إلى تحریر االستثمارات الخارجية بين الدول العربية والوالیات المتحدة

 

تجارة الحرة مع الوال                 يات ال يزات األخرى التفاق ذا، ومن المم نظام مشتریات             ه فافية ل تزام بإضفاء الش تحدة االل ات الم ی

بادئ    بقًا لم ة ط وق العمال ة حق ریة، وحمای ية الفك وق الملك ة حق تزام بحمای ن، واالل ن األمریكيي تحها للموردی ة وف الحكوم

 .منظمة العمل الدولية، وحمایة البيئة، وإلغاء تنفيذ جميع اإلجرءات المتعلقة بالمقاطعة

 

 ولة الدوحة للمفاوضات التجاریة متعددة األطراف تحت إشراف منظمة التجارة العالميةالتطورات في ج •
 

ام           ًا یذآر خالل ع ذه المفاوضات تقدم م تحرز ه ، األمر الذي استدعى قيام مدیر عام منظمة التجارة العالمية في 2006ل

ة عام           يق المفاوضات حتى بدای ام نفسه بتعل يو من الع  150الدول المتفاوضة وعددها حوالي ، بعد أن واجهت 2007یول

ية  ة عرب رة دول ي عش نها إثنت ن بي ة م ریكة   )4(دول دول الش دام ال دم إق ي ضوء ع تفاوض ف ي ال تمرار ف ، صعوبات االس

على تقدیم التزامات محددة بشأن خفض الدعم المقدم     ) الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي   (الرئيسية في التجارة العالمية      

 .راعي ودخول المزارعين بصورة جوهریة بما یؤدي إلى تحریر التجارة العالمية للسلع الزراعيةلإلنتاج الز

 

تزامات من الدول المتقدمة بتحریر الوسيط الرابع                              ى ال ية عل دول النام م تحصل ال ات، ل ر تجارة الخدم وفي مجال تحری

ذي تكتس          ت، وهو المجال الرئيسي ال ة المؤق نقل العمال تحریر ت تعلق ب ية في مجال       والم درة تنافس ية ق دول النام يه ال ب ف

 .تصدیر الخدمات إلى أسواق الدول المتقدمة، بوجه خاص

 

 التطورات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى •
 

دول األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهایة        غ عدد ال ، تشكل تجارتها )5( سبع عشرة دولة2006بل

ي     الخارجية ا   ية حوال ي التجارة العربية، آما تشكل تجارتها البينية حصة          92إلجمال ة من إجمال  في المائة 12.5 في المائ

ام                نطقة ع دول الم تجارة الخارجية ل ي ال دول األعضاء المؤسسة للمنطقة تطبق       . 2006من إجمال يع ال د أصبحت جم ولق
                                                 

ط لتقدیم الخدمات عبر الحدود الوطنية، فالوسيط األول، یتعلق بالخدمات التي ال تتطلب انتقال فعلي                           عرفت اتفاقية الجاتس أربع وسائ         (3)
للمورد أو المستهلك، والوسيط الثاني، یتعلق بانتقال مستهلك الخدمة إلى بلد المورد، والوسيط الثالث، یعرف بالتواجد التجاري في بلد                               

  . باالنتقال المؤقت لألشخاص الطبيعين إلى بلد المستهلك للخدمةالمستهلك، وأخيرًا الوسيط الرابع، یتعلق
 .األردن، اإلمارات، البحرین، تونس، جيبوتي، السعودیة، الكویت، قطر، عمان، المغرب، مصر وموریتانيا: وهي   (4)
ثم التحقت . لبنان، ليبيا، مصر والمغرباألردن، اإلمارات، البحرین، تونس، السعودیة، سوریة، العراق، عمان، فلسطين، قطر، الكویت،   (5)

 . آل من السودان واليمن، وال یزال خارج المنطقة الجزائر، جيبوتي، جزر القمر، الصومال وموریتانيا2005عام 
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ة        ية آامل اءات جمرآ ة    100(إعف ى السلع ذات المنش      )  في المائ ي والمستوردة من الدول العربية األعضاء منذ          عل أ العرب

ام    نطقة إلى اتفاق حول األحكام العامة ومجموعة من قواعد المنشأ                . 2005ع دول األعضاء في الم ثلو ال د توصل مم ولق

ية وذلك العتمادها من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي قبل نهایة عام              شارة وتجدر اإل. 2007التفصيلية للسلع العرب

ية المنشأ تبقى قاعدة القيمة المضافة المحلية التي ال تقل عن              يل السلعة عرب ة والرئيسية لتأه اعدة العام ى أن الق  في 40إل

 .على مجموعة السلع الصناعية ونصف المصنعة) سعر تسليم المصنع(المائة من قيمة المنتج 

 

تجارة الحرة                    نطقة ال دول األعضاء في م ى توسيع مجاالت التبادل البيني       وفي جانب آخر، تعمل ال برى عل ية الك  العرب

ية          ر تجارة الخدمات البين ذا الصدد، یعمل عدد من الدول األعضاء في المنطقة على تقدیم عروض           . لتشمل تحری وفي ه

تح عدد من أنشطة الخدمات أمام موردي الخدمات من الدول العربية، بحيث ینبغي أن تزید العروض المقدمة                       تزام بف لالل

دول العربية على االلتزامات المقدمة في اتفاقية الجاتس في إطار عضویة الدول العربية في منظمة التجارة             من أي من ال

 . العالمية

 
 
 

 
 



ملحق (1/8)  : الصادرات والواردات العربية اإلجمالية
(2006-2001)

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

النمــوالتغير للفترةالنمــوالتغير للفترة
  (في المـــــــائــــــــة)  (في المـــــــائــــــــة)

2001200220032004200520062005-200120062001200220032004200520062005-20012006

    14.7 17.9   372,953.5  325,028.6  266,196.0  203,119.3  173,967.7  168,120.4 18.0 23.8     659,581.3 559,194.4 400,681.1 300,871.3 244,888.3 238,373.5مجموع الدول العربية

    10.0 18.8     11,548.3    10,497.7      8,179.5      5,743.3      5,076.4      4,871.2 14.0 19.4         4,131.6     3,625.1     3,253.4     2,362.6     2,195.7     1,907.4األ ر  د  ن

    17.3 21.7     77,454.9    66,010.1    53,289.0    39,454.3    32,535.9    30,076.0 15.1 24.8     134,995.2 117,255.3   90,998.0   67,136.8   52,163.4   48,413.9اإلمــــارات

    12.6 16.6       8,943.6      7,946.2      6,484.5      5,657.2      5,012.4      4,305.4 15.5 15.7       11,702.7   10,131.1     7,620.6     6,721.1     5,887.1     5,657.2البحریـــــن

    15.4 8.4     15,211.1    13,179.6    13,326.4    11,728.5    10,449.3      9,552.7 12.4 12.1       11,785.9   10,487.1   10,065.5     8,640.5     7,539.5     6,650.7تونــــــــس

    4.2 19.0     20,679.8    19,849.5    17,951.7    13,332.6    12,012.7      9,899.3 18.1 24.7       54,728.5   46,326.0   32,236.5   24,447.1   18,712.9   19,136.4الجزائــــــر

    24.9 1.3          380.6         304.7         287.1         261.8         315.3         289.4 25.0 3.0              50.0          40.0          38.0          37.0          30.3          35.5جيبــوتــــي

    17.2 17.5     69,707.1    59,462.6    47,375.6    41,704.3    32,290.1    31,181.6 16.9 27.7     211,023.8 180,571.6 125,665.3   93,243.5   72,464.3   67,973.2الســـعودیة

    19.5 30.9       8,073.5      6,756.8      4,075.2      2,881.9      2,446.4      2,301.0 29.7 29.8         6,257.9     4,824.3     3,777.8     2,542.2     1,949.1     1,698.7الســـــودان

    15.9 19.4     11,175.4      9,644.3      7,417.7      5,091.8      5,070.0      4,747.2 19.7 3.9         7,365.0     6,155.0     5,042.5     5,761.7     6,555.5     5,285.8ســــــوریة

    21.8 16.7          762.7         626.3         547.3         421.8         388.0         337.8 17.7 37.1            294.2        249.9        190.1        143.6        107.6          70.7الصومـــال

    14.8 15.7     25,259.3    22,002.4    19,917.7      9,287.9      9,179.3    12,267.3 23.8 16.5       29,343.0   23,697.4   17,810.0     9,711.1   12,218.8   12,872.1العـــــــراق

    22.7 11.1     10,833.9      8,827.0      8,615.6      6,572.2      6,005.2      5,796.2 13.4 14.0       21,202.0   18,691.8   13,381.0   11,669.7   11,173.0   11,070.8ُعمـــــــــان

    25.4 27.9     12,500.4      9,970.1      5,950.6      4,794.4      4,015.3      3,724.3 4.7 24.1       26,980.5   25,761.8   18,684.6   13,382.1   10,978.0   10,870.1قطـــــــــــر

    0.9 19.0     15,951.0    15,801.0    12,630.6    10,985.2      9,000.2      7,872.6 24.8 30.4       58,633.0   46,970.5   30,089.2   21,791.9   15,363.8   16,244.9الكویــــــت

    0.6 6.4       9,397.6      9,339.9      9,397.0      7,168.2      6,444.8      7,291.1 21.4 20.6         2,282.5     1,879.8     1,747.0     1,523.9     1,045.5        889.3لبنــــــــــان

    18.6 22.8     11,922.1    10,056.4      6,350.1      4,330.0      4,398.2      4,419.3 30.2 27.4       37,553.0   28,848.1   13,384.3     9,961.0     7,757.5   10,948.5ليبيـــــــــــا

    21.0 15.9     33,104.0    27,358.5    21,585.9    15,213.1    14,104.2    15,170.2 27.8 22.0       20,545.6   16,073.2   12,274.1     8,987.3     7,250.1     7,249.0مصـــــــــر

    13.2 17.2     23,534.3    20,798.4    17,808.1    14,211.9    11,833.3    11,034.0 13.4 11.9       12,698.3   11,197.3     9,911.7     8,761.6     7,838.9     7,136.7المغــــــرب

   -19.2   32.3       1,283.2      1,588.3      1,020.2         605.2         476.0         517.7 116.2 15.5         1,366.1        632.0        433.0        313.9        328.0        354.9موریتانــيــا

    4.4 19.4       5,230.6      5,008.6      3,986.1      3,673.8      2,915.0      2,466.2 15.0 10.3         6,642.5     5,777.1     4,078.4     3,732.6     3,329.4     3,907.8اليمــــــــــن

*   تقديرات أولية.
المصدر: - االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2007، ومصادر وطنية أخرى.

            - إتجاهات التجارة  الخارجية  يونيو 2007    -       

**



ملحق (2/8)  : اتجاه التجارة الخارجية للدول العربية
(2006-2001)

متوسط  معدل الواردات (مليون دوالر)متوسط  معدل الصادرات (مليون دوالر)
التغير للفترةالتغير للفترة
(في المائة)(في المائة)

20012002200320042005*20062006-200120012002200320042005*20062006-2001
238,374244,888300,871400,681559,194659,58122.6168,120173,968203,119266,196325,029372,95417.3العالم

 24.0 16,87020,93825,37536,23044,06455,44826.917,91020,89323,63234,26444,55052,457الدول العربية

 13.7 65,36463,21876,27897,516132,976149,53118.071,80377,62491,688111,118131,053136,564االتحاد األوروبي

 15.3 30,87327,54337,67849,79263,82177,57520.217,27616,60116,27319,32427,51235,211الوالیات المتحدة

 23.2 65,79562,62979,975109,453153,750189,24623.531,01336,35544,08656,36170,80887,927آسيا

 13.9 39,28336,04543,93555,48978,379103,45221.49,89811,17912,50614,17616,17218,978 - اليابان

 34.5 7,5018,11812,37819,08127,73034,36835.67,2259,62713,04917,61923,61331,787 - الصين 

 21.8 19,01118,46523,66234,88347,64151,42622.013,89015,55018,53124,56631,02237,162 - باقي دول آسيا

-59,47270,56181,566107,690164,584187,78225.930,11922,49527,44145,13051,10660,7945.3باقي دول العالم

معدالت النمو  (في المائة)
   14.7   22.1    31.1   16.8   3.5       18.0       39.6       33.2       22.9         2.7العالم

16.7       25.8       21.6       42.8       21.2       24.1الدول العربية  13.1   45.0    30.0   17.8   

     4.2   17.9    21.2   18.1   8.1       12.4       36.4       27.8       20.7         -3.3االتحاد األوروبي

   28.0   42.4    18.7     -2.0   -3.9       21.6       28.2       32.2       36.8       -10.8الوالیات المتحدة

17.2       23.1       40.5       36.9       27.7         -4.8آسيا  21.3   27.8    25.6   24.2   

12.9       32.0       41.2       26.3       21.9         -8.2 - اليابان  11.9   13.4    14.1   17.3   

33.2       23.9       45.3       54.2       52.5         8.2 - الصين   35.5   35.0    34.0   34.6   

11.9         7.9       36.6       47.4       28.1         -2.9 - باقي دول آسيا  19.2   32.6    26.3   19.8   

-25.3       14.1       52.8       32.0       15.6       18.6باقي دول العالم  22.0   64.5    13.2   19.0   

*  تقدیرات أولية.
المصدر : - االستبيان اإلحصائي للتقریر االقتصادي العربي الموحد لعام 2007  .

  - صندوق النقد الدولي ، اتجاهات التجارة الخارجية  يونيو 2007  .
  - تقديرات صندوق النقد العربي.



ملحق (3/8)  : الصادرات والواردات البينية العربية 
(2006-2001)

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

النمــوالتغير للفترةالنمــوالتغير للفترة
  (في المـــــــائــــــــة)  (في المـــــــائــــــــة)

2001200220032004200520062005-200120062001200220032004200520062005-20012006

    17.8 25.6    52,457.4   44,549.7   34,263.5   23,631.6   20,893.1   17,910.2 25.8 27.1  55,448.3  44,063.6 36,229.9 25,374.8 20,937.7 16,869.9مجموع الدول العربية

    16.9 32.2      4,147.0     3,548.6     2,504.9     1,582.2     1,280.5     1,161.0 14.0 13.7    1,761.3    1,545.5   1,334.7      975.8   1,044.8      960.3األ ر  د  ن 

    18.5 28.3      6,142.2     5,184.7     3,486.5     2,681.0     2,147.3     1,910.9 58.5 20.2    8,546.3    5,390.8   5,886.9   4,237.4   3,158.0   2,580.1اإلمــــارات

    25.5 22.5      3,888.6     3,098.4     4,653.1     1,806.4     1,470.5     1,376.2 36.3 16.9    1,569.1    1,151.6      843.1      809.5      647.9      616.8البحریـــــن

    38.0 11.5      1,409.8     1,021.7        949.5        826.8        668.7        660.2 19.2 14.1    1,111.2       932.5      680.6      665.3      695.6      550.5تونــــــــس

    13.6 24.4         678.8        597.3        646.1        503.0        462.4        249.7 13.0 30.7    1,122.8       993.4      839.2      613.3      474.4      340.1الجزائــــــر

    24.4 30.5         105.9          85.1        129.4          40.3          34.8          29.3 24.6 2.3         36.3         29.2        27.1        25.4        22.1        26.6جيبــوتــــي

    10.0 23.1      5,434.1     4,938.7     3,906.9     3,090.8     2,771.1     2,151.1 24.7 36.8  26,813.6  21,505.0 14,688.9 10,182.2   6,845.0   6,133.3الســـعودیة

    2.2 43.3      1,804.4     1,765.5     1,051.1     1,147.6        899.5        419.1 42.8 18.3       549.6       384.7      430.0      303.6      318.8      196.6الســـــودان

    25.0 29.5      1,569.1     1,255.5     1,111.1        683.7        607.1        446.1 21.0 14.0    1,658.4    1,371.0   1,532.9   1,202.7   1,450.8      812.4ســــــوریة

    19.4 22.3         370.8        310.4        484.3        190.6        155.2        138.5 21.7 41.9       254.6       209.2      232.6      113.3        67.7        51.6الصومـــال

    23.0 67.4      8,851.6     7,198.4     2,373.1     1,550.8     1,582.9        915.6 25.6 5.2       958.5       763.1   1,556.6      687.5      682.7      622.7العـــــــراق

    13.4 9.8      3,248.4     2,864.2     3,071.5     1,895.2     2,067.6     1,973.9 2.4 13.8    2,113.8    2,064.0   1,593.0   1,323.5   1,493.1   1,229.5ُعمـــــــــان

    10.8 32.7      1,785.6     1,611.2     1,205.2        819.7        711.6        519.7 10.1 39.4    1,588.3    1,442.4      992.1      594.1      879.1      382.1قطـــــــــــر

    13.2 21.6      2,731.5     2,412.3     2,034.7     1,547.8     1,258.9     1,102.1 18.7 28.2    1,554.6    1,309.5   1,643.8      647.6      510.9      485.4الكویــــــت

    8.9 8.8      1,439.4     1,321.6     1,344.2        920.5        697.3        942.8 0.7 -26.3       999.1    1,006.3      925.3      637.5      507.6      395.4لبنــــــــــان

    20.7 6.1         688.4        570.4        383.1        436.2        428.3        450.5 10.0 33.2    1,235.2    1,123.1      809.2      677.7      633.8      356.7ليبيـــــــــــا

    36.3 19.3      3,099.7     2,274.1     1,690.1     1,048.6        922.0     1,124.4 38.3 31.1    2,549.2    1,842.8   1,520.4      902.4      803.6      624.7مصـــــــــر

    16.1 15.3      2,754.0     2,372.3     1,567.2     1,286.1     1,383.2     1,341.3 16.8 7.1       449.1       384.4      324.1      296.2      292.2      292.2المغــــــرب

    21.0 19.1         102.8          84.9        150.8          58.2          50.3          42.3 20.2 21.8         24.4         20.3        32.6        12.9        10.5          9.2موریتانــيــا

    8.4 20.8      2,205.5     2,034.3     1,520.8     1,516.2     1,293.9        955.2- 7.1 30.7       552.9       594.8      337.0      466.8      399.0      203.8اليمــــــــــن

*   تقديرات أولية.
المصدر: - االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2007 ومصادر وطنية أخرى.

      إتجاهات التجارة  الخارجية  يونيو 2007 .            

************



ملحق (4/8) :  اتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية للدول العربية
(2006)

(مليون دوالر)
المجموعأخرىاليمنموریتانياالمغربمصرليبيالبنانالكویتقطرُعمانالعراقالصومالسوریةالسودانالسعودیةجيبوتيالجزائرتونسالبحریناإلماراتاألردن

األ ر د ن
243.922.28.266.90.5383.750.5156.20.4461.718.049.793.766.020.447.33.90.332.435.21,761.3صادرات
214.934.14.60.30.02,935.12.9262.00.87.314.46.235.280.00.5488.618.50.24.237.24,147.0وا ردا ت
اإلمــــارات
2,138.3497.1479.0136.747.0294.5112.20.91,035.80.08,546.3 242.0326.747.686.230.11,543.8451.21,039.837.40.0صادرات
41.6976.6294.5335.1163.6341.839.20.0289.10.06,142.2 232.4504.321.51.311.02,253.6122.3347.0163.73.6وا ردا ت
البحریـــــن
188.586.7100.691.04.824.725.25.50.01,569.1 4.9349.96.334.2490.6149.17.00.00.1صادرات
53.069.447.916.60.06.21.00.00.70.03,888.6 26.6366.414.00.00.03,258.30.022.95.60.0وا ردا ت
تونــــــــس
5.917.113.7191.90.742.33.88.10.01.80.33.18.07.3635.451.0110.08.72.10.01,111.2صادرات
8.941.211.8199.40.0124.97.926.60.00.04.78.640.29.5743.3108.772.60.51.00.01,409.8وا ردا ت

الجزائــــــر
3.386.30.0207.60.022.20.712.50.10.10.50.12.812.517.9372.7380.62.01.00.01,122.8صادرات
68.935.413.6159.70.089.10.525.70.00.01.07.48.722.10.2186.446.813.00.30.0678.8وا ردا ت
جـيـبـوتــي
0.00.00.00.00.00.00.00.01.70.036.3 0.01.50.00.00.00.00.00.033.00.0صادرات
0.21.11.43.40.029.17.32.00.00.0105.9 10.75.52.124.90.013.90.14.00.00.0وا ردا ت

الســـعودیة
3,239.56,796.86,057.993.387.7938.4628.0592.516.5132.8402.71,069.31,298.4342.788.52,752.01,444.56.7824.31.126,813.6صادرات
364.01,911.2689.341.17.20.0151.5459.711.50.0230.7212.5225.3151.70.8750.474.70.0142.99.65,434.1وا ردا ت

الســـــودان
3.4227.47.60.90.0126.418.00.00.00.31.817.35.496.80.144.20.0549.6صادرات
54.1444.785.71.94.80.0649.338.90.630.315.730.917.21.0428.21.11,804.4وا ردا ت
ســــــوریة
1.816.969.9228.132.8174.99.11.011.90.01,658.4 182.932.01.816.527.10.1468.126.60.1356.7صادرات
57.4250.92.22.33.40.0510.53.60.0151.711.841.260.2155.461.8243.212.10.11.40.01,569.1وا ردا ت
الصــومال
0.7148.95.10.00.11.09.70.30.00.017.80.87.20.90.01.00.00.061.00.0254.6صادرات
0.541.20.00.00.0233.413.70.00.20.043.80.00.00.00.00.30.10.037.60.0370.8وا ردا ت
العــــــراق
41.04.30.00.10.10.50.1811.70.00.13.43.492.71.20.0958.5صادرات
1,706.30.00.314.1173.10.00.00.06,300.10.073.57.90.0126.40.0399.90.70.049.10.08,851.6وا ردا ت
ُعمــــــــان
58.073.58.863.919.53.04.774.50.02,113.8 13.71,339.748.25.61.719.3239.712.249.039.839.1صادرات
43.257.710.90.246.15.00.013.90.03,248.4 37.62,352.1271.70.30.00.0372.30.017.819.60.0وا ردا ت
قطـــــــــــر
43.5111.736.435.533.626.30.06.20.01,588.3 7.7983.169.89.913.2139.533.534.20.04.2صادرات
63.840.837.07.431.62.70.14.20.01,785.6 47.0546.8124.92.10.20.0822.90.552.70.90.0وا ردا ت
الكویــــــت
69.9267.743.518.02.10.0220.418.6249.70.00.052.437.146.00.3133.730.20.0365.00.01,554.6صادرات
98.5526.9144.91.530.90.01,033.92.1402.17.90.080.9122.967.70.043.38.50.3159.10.02,731.5وا ردا ت

لبنــــــــــان
84.2176.220.14.813.10.9146.215.6175.70.0136.37.863.882.55.647.910.21.07.20.0999.1صادرات
67.1132.157.612.716.30.0296.412.4178.00.71.422.711.0185.726.9379.135.01.33.00.01,439.4وا ردا ت

ليبيــــــــــــا
4.0148.70.0583.13.00.06.614.2256.00.00.00.26.70.027.8105.279.70.00.00.01,235.2صادرات
18.526.83.6332.29.60.023.71.1135.50.00.036.418.30.18.160.613.50.00.40.0688.4وا ردا ت
مصـــــــــر
298.3362.78.442.644.15.1381.0233.0305.90.555.89.428.377.5244.3201.80.0101.52.1146.90.02,549.2صادرات
66.9103.164.223.7472.25.71,118.247.3149.10.01.50.86.8850.757.780.70.011.05.834.10.03,099.7وا ردا ت

المغــــــرب
23.723.60.989.157.50.255.20.635.40.08.48.13.77.429.122.737.531.714.20.0449.1صادرات
5.0149.024.6133.8457.10.01,585.60.519.20.04.12.226.821.320.394.3208.61.60.00.02,754.0وا ردا ت

موریتانيـــــا
0.20.00.01.511.30.00.30.00.30.00.00.00.10.34.20.05.31.00.00.024.4صادرات
0.41.00.09.230.40.010.10.09.30.00.05.10.10.05.40.03.928.00.00.0102.8وا ردا ت

اليمــــــــــن
3.0198.80.90.70.112.6138.24.04.427.726.08.711.681.71.11.132.10.00.1552.9صادرات
30.91,080.32.51.50.116.9538.41.821.658.90.367.05.6265.88.80.098.86.30.02,205.5وا ردا ت

المصدر:  مصادر وطنية وإقليمية ودولية.



ملحق (5/8) :  هيكل اتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية للدول العربية
(2006)

(في المـائـة)
    االتجاه

المجموعأخرىاليمنموریتانياالمغربمصرليبيالبنانالكویتقطرُعمانالعراقالصومالسوریةالسودانالسعودیةجيبوتيالجزائرتونسالبحریناإلماراتاألردن                 المصدر

األ ر د ن 
13.81.30.53.80.021.82.98.90.026.21.02.85.33.71.22.70.20.01.82.0100.0صادرات
5.20.80.10.00.070.80.16.30.00.20.30.20.81.90.011.80.40.00.10.9100.0وا ردا ت
اإلمــــارات
25.05.85.61.60.53.41.30.012.10.0100.0 2.83.80.61.00.418.15.312.20.40.0صادرات
0.715.94.85.52.75.60.60.04.70.0100.0 3.88.20.30.00.236.72.05.62.70.1وا ردا ت
البحریـــــن
12.05.56.45.80.31.61.60.00.40.0100.0 0.322.30.42.20.031.39.50.40.00.0صادرات
1.41.81.20.40.00.20.00.00.00.0100.0 0.79.40.40.00.083.80.00.60.10.0وا ردا ت
تونــــــــس
0.51.51.217.30.13.80.30.70.00.20.00.30.70.757.24.69.90.80.20.0100.0صادرات
0.62.90.814.10.08.90.61.90.00.00.30.62.90.752.77.75.10.00.10.0100.0وا ردا ت

الجزائــــــر
0.37.70.018.50.02.00.11.10.00.00.00.00.21.11.633.233.90.20.10.0100.0صادرات
10.25.22.023.50.013.10.13.80.00.00.11.11.33.30.027.56.91.90.00.0100.0وا ردا ت
جـيـبـوتــي
0.00.00.00.00.00.00.00.04.70.0100.0 0.04.30.00.00.00.00.10.090.90.0صادرات
0.11.11.33.30.027.56.91.90.00.0100.0 10.25.22.023.50.013.10.13.80.00.0وا ردا ت

الســـعودیة
12.125.322.60.30.33.52.32.20.10.51.54.04.81.30.310.35.40.03.10.0100.0صادرات
6.735.212.70.80.10.02.88.50.20.04.23.94.12.80.013.81.40.02.60.2100.0وا ردا ت

الســـــودان
0.641.40.01.40.20.023.03.30.00.00.00.00.33.11.017.60.00.08.00.0100.0صادرات
1.70.91.71.00.123.70.10.00.00.0100.0 3.024.64.80.10.30.036.02.20.00.0وا ردا ت
ســــــوریة
0.11.04.213.82.010.50.50.10.70.0100.0 11.01.90.11.01.60.028.21.60.021.5صادرات
3.716.00.10.10.20.032.50.20.09.70.82.63.89.93.915.50.80.00.10.0100.0وا ردا ت
الصــومال
0.358.52.00.00.10.43.80.10.00.07.00.32.80.40.00.40.00.024.00.0100.0صادرات
0.111.10.00.00.063.03.70.00.00.011.80.00.00.00.00.10.00.010.10.0100.0وا ردا ت
العــــــراق
4.30.40.00.00.00.00.00.084.70.00.00.00.00.40.00.49.70.00.10.0100.0صادرات
19.30.00.00.22.00.00.00.071.20.00.80.10.01.40.04.50.00.00.60.0100.0وا ردا ت
ُعمــــــــان
2.73.50.43.00.90.10.23.50.0100.0 0.663.42.30.30.10.911.30.62.31.91.9صادرات
1.31.80.30.01.40.20.00.40.0100.0 1.272.48.40.00.00.011.50.00.50.60.0وا ردا ت
قطـــــــــــر
2.77.02.32.22.11.70.00.40.0100.0 0.561.94.40.60.80.08.82.12.20.00.3صادرات
3.62.32.10.41.80.20.00.20.0100.0 2.630.67.00.10.00.046.10.02.90.00.0وا ردا ت
الكویــــــت
4.517.22.81.20.10.014.21.216.10.00.03.42.43.00.08.61.90.023.50.0100.0صادرات
3.619.35.30.11.10.037.90.114.70.30.03.04.52.50.01.60.30.05.80.0100.0وا ردا ت

لبنــــــــــان
8.417.62.00.51.30.114.61.617.60.013.60.86.48.30.64.81.00.10.70.0100.0صادرات
4.79.24.00.91.10.020.60.912.40.00.11.60.812.91.926.32.40.10.20.0100.0وا ردا ت

ليبيــــــــــــا
0.312.00.047.20.20.00.51.120.70.00.00.00.50.02.38.56.50.00.00.0100.0صادرات
2.73.90.548.31.40.03.40.219.70.00.05.32.70.01.28.82.00.00.10.0100.0وا ردا ت
مصـــــــــر
11.714.20.31.71.70.214.99.112.00.02.20.41.13.09.67.94.00.15.80.0100.0صادرات
2.23.32.10.815.20.236.11.54.80.00.00.00.227.41.92.60.40.21.10.0100.0وا ردا ت

المغــــــرب
5.35.20.219.812.80.012.30.17.90.01.91.80.81.76.55.18.37.13.20.0100.0صادرات
0.25.40.94.916.60.057.60.00.70.00.10.11.00.80.73.47.60.10.00.0100.0وا ردا ت

موریتانيـــــا
0.70.00.26.346.40.01.10.01.10.00.00.00.21.117.10.021.74.10.00.0100.0صادرات
0.30.90.08.929.60.09.80.09.00.00.05.00.10.05.30.03.827.20.00.0100.0وا ردا ت

اليمــــــــــن
0.536.00.20.10.02.325.00.70.85.04.71.62.114.80.20.25.80.00.00.00.0100.0صادرات
1.449.00.10.10.00.824.40.11.02.70.03.00.312.10.40.04.50.30.00.00.0100.0وا ردا ت

المصدر:  ملحق (4/8).
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