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 التجارة الخارجية للدول العربية

 
 
 

 التجارة العربية للسلع
 

 تطور قيمة التجارة اإلجمالية
 

، فقد أدى االرتفاع المهم في         2003سجلت قيمة التجارة الخارجية للدول العربية آمجموعة تحسنًا ملحوظًا خالل عام                   

سلع والمواد األولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات             أسعار النفط الخام في السوق العالمية، والزیادة في أسعار بعض ال                     

وبذلك، فقد بلغت   . 2002 مليار دوالر في عام       245.1 مليار دوالر، وذلك مقارنة بحوالي         303.2العربية لتبلغ حوالي     

 2003وقد فاق معدل نمو الصادرات العربية في عام           . 2003 في المائة لعام      23.7نسبة الزیادة في الصادرات العربية       

وتبعًا لذلك، ارتفعت حصة الصادرات العربية      .  في المائة ذلك العام    16.9عدل نمو الصادرات العالمية الذي بلغ حوالي        م

وفي جانب  . 2002 في المائة عام        3.8 في المائة مقارنة بنسبة قدرها           4.0في الصادرات العالمية لتصل نسبتها إلى           

 مليار دوالر عام     198.7 في المائة لتبلغ حوالي        13.2ة زیادة بنسبة     الواردات، سجلت قيمة الواردات العربية اإلجمالي       

ونظرًا ألن الواردات العالمية قد سجلت معدل نمو أعلى من .  مليار دوالر في العام السابق 175.5 مقارنة بحوالي    2003

العربية في الواردات   ، فقد تراجعت حصة الواردات       2003 في المائة عام      17.6معدل زیادة الواردات العربية وبمقدار       

 ).1(، الجدول رقم 2002 في المائة في عام 2.6 في المائة، وذلك مقارنة بحصة قدرها 2.5العالمية بدرجة طفيفة لتبلغ 

 

دول    يع ال ي جم اع الصادرات ف ى ارتف تقدیرات إل ير ال رادى، تش ية ف دول العرب ى صعيد أداء الصادرات حسب ال وعل

ية خالل عام       وقد شملت تلك الزیادة الدول التي یشكل فيها . بالعام السابق باستثناء سوریة وموریتانيا   مقارنة   2003العرب

ام السلعة الرئيسية للتصدیر والدول األخرى غير النفطية على حد سواء              نفط الخ فمن بين الدول التي یشكل النفط الخام       . ال

يا أعلى زیادة في قيمة الصا                 يها، سجلت ليب لعة التصدیر الرئيسية ف  في المائة، ثم    43.1 بنسبة   2003درات خالل عام    س

ر بنسبة          36.4الكویت بنسبة      ة، والجزائ ة، والسودان بنسبة      30.7 في المائ  في المائة، والسعودیة بنسبة 30.4 في المائ

ارات بنسبة      30.0 ة واإلم زیادة في مصر        26.2 في المائ دل ال غ مع ا بل ة، آم  أما في البحرین.  في المائة24.0 في المائ

د بلغ معدل نمو الصادرات خالل عام                ان، فق  8.9 في المائة، و14.3 في المائة و 18.6 حوالي   2003وقطر واليمن وُعم

ة، و     ي        3.4في المائ ى التوال ة عل ومن جانب آخر، ارتفع معدل نمو الصادرات بدرجة ملحوظة في لبنان خالل    .  في المائ

ام    غ     2003ع ا ارتفعت الصا     41.9 حيث بل ة، آم ة وفي المغرب بنسبة   14.9درات في تونس بنسبة     في المائ  في المائ

الفصل
الثامن
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 بنسبة زیادة 2003آما یالحظ بأن صادرات آل من جيبوتي والصومال والعراق قد ارتفعت خالل عام              .  في المائة  11.4

 . في المائة في العراق4.0 في المائة في الصومال و16.6 في المائة في جيبوتي و17.6بلغت 

 

، فقد انخفضت قيمة       2003 سوریة وموریتانيا اللتان سجلت قيمة صادراتهما تراجعًا خالل عام                     أما بالنسبة لكل من      

 في المائة، ویعزى ذلك إلى األوضاع اإلقليمية غير المستقرة وتوقف صادرات            12.1الصادرات في سوریة بنسبة بلغت      

 في المائة عن مستواها في العام       7.0ة   بنسب 2003آما تراجعت قيمة صادرات موریتانيا خالل عام         . سوریة إلى العراق  

 .السابق، بسبب ضعف أداء صادراتها من األسماك والحدید الخام

 

 
الجدول رقم (1)

التجارة الخارجية العربية األجمایة
2003-1999

معدل التغير السنوي (%)القيمة (مليار دوالر)
متوسط معدل 
التغير في الفترة
2003-1999

199920002001*2002*2003199920002001*2002*2003(%)

15.4  23.7    3.1-6.1  48.1  21.5    303.2   245.1   237.8   253.3   171.0الصادرات العربية

8.2  13.2    5.1  5.2       9.5-4.9    198.7   175.5   167.0   158.7   144.9الواردات العربية

5,664.56,372.86,145.46,440.57,530.1الصادرات العالمية  5.0    12.5  3.6-4.8    16.9  7.4

5,821.26,594.86,387.66,648.57,819.4الواردات العالمية  5.4    13.3  3.1-4.1    17.6  7.7

وزن الصادرات العربية في
الصادرات العالمية (%)

3.0       4.0       3.9       3.8       4.0        

وزن الواردات العربية في
الواردات العالمية (%)

2.5       2.4       2.6       2.6       2.5        

*   تقدیرات أولية.
االستبيان اإلحصائي للتقریر االقتصادي العربي الموحد لعام 2004، ومصادر وطنية أخرى. المصدر: - 

             - إتجاه التجارة الخارجية، صندوق النقد الدولي .   
 
 

وتعزى هذه الزیادة في جزء      . 2003وفي جانب الواردات، یالحظ بأنها قد ارتفعت في جميع الدول العربية خالل عام                   

ميع العمالت الرئيسية، آما تعزى الزیادة في جزء آخر          منها إلى تأثير انخفاض سعر صرف الدوالر األمریكي مقابل ج           

 آما تعكسه الزیادة الملحوظة في          2003منها إلى التوسع في حرآة النشاط االقتصادي في الدول العربية خالل عام                       

 .معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بالعام السابق

 

 في  19.9 في المائة تلتها الكویت بنسبة       23.6 بلغت   2003ي عام   وقد سجلت قطر أعلى نسبة زیادة في قيمة الواردات ف          

وتراوحت .  في المائة  17.8 في المائة والسودان بنسبة      18.6 في المائة وموریتانيا بنسبة      19.6المائة، ثم المغرب بنسبة     

 .ة في المائة في سوری0.5 في المائة في اإلمارات و16.8نسبة الزیادة في بقية الدول العربية بين 
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 اتجاهات التجارة اإلجمالية
 

فبالنسبة للصادرات  . 2003حدث تغير طفيف في األوضاع النسبية للشرآاء الرئيسيين في التجارة العربية خالل عام                      

العربية إلى االتحاد األوروبي، الذي یعتبر الشریك التجاري الرئيسي األول، زادت حصته بدرجة طفيفة لتبلغ حوالي                          

وارتفعت . 2002 في المائة عام       27.4، مقارنة بنسبة     2003 إجمالي الصادرات العربية في عام           في المائة من    27.6

في حين  .  في المائة   9.8 في المائة إلى        9.7أیضًا بدرجة طفيفة حصة الصادرات العربية إلى الوالیات المتحدة من                    

، وإلى  2003 في المائة في عام      18.4ى   إل 2002 في المائة عام     18.1ارتفعت حصة الصادرات العربية إلى اليابان من        

وفي المقابل، تشير التقدیرات إلى انخفاض حصة            .  في المائة   12.6 في المائة إلى        12.3دول جنوب شرق آسيا من          

، 2003 في المائة عام 8.2 إلى 2002 في المائة عام 8.4الصادرات العربية البينية في الصادرات العربية اإلجمالية من     

 االرتفاع الملحوظ في معدل الصادرات النفطية العربية إلى بقية دول العالم مقارنة بمعدل أقل لنمو                            ویعزى ذلك إلى   

 في المائة   23.4 لتبلغ   2003أما الصادرات إلى بقية دول العالم، فقد انخفضت حصتها في عام              . الصادرات البينية للنفط  

 .2002 في المائة في عام 24.1مقارنة بحصة قدرها 

 

 
 

الجدول رقم (2)
 اتجاه التجارة الخارجية  للدول العربية 

2003-1999
( نسب مئویة)

الورادات العربيةالصادرات العربية

1999200020012002*20031999200020012002*2003

   10.3   10.7   10.4     9.9     9.2     8.2    8.4    7.5    6.3    7.9الدول العربية

   14.5   14.8   14.0   14.2   14.2     9.8    9.7    9.9  10.0    9.9الوالیات المتحدة

     8.6     8.7     9.0     9.1     8.9   18.4   18.1  18.2  18.3  17.8اليابان

   44.2   43.5   42.2   42.0   41.3   27.6   27.4  27.9  28.0  26.4اآلتحاد األوربي

     6.3     6.1     6.4     6.4     6.1   12.6   12.3  12.5  12.8  11.6دول جنوب شرق آسيا

   16.1   16.2   18.0   18.4   20.3   23.4   24.1  24.0  24.6  26.4باقي دول العالم

100.0 100.0100.0100.0100.0المجموع  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

*   تقدیرات أولية.
2004، ومصادر وطنية أخرى. االستبيان اإلحصائي للتقریر االقتصادي العربي الموحد لعام المصدر: - 

             - إتجاه التجارة الخارجية، صندوق النقد الدولي .  
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االتحاد 
األوروبي
% 27.6

دول جنوب
 شرق آسيا
% 12.6

الـدول 
العـربـية
% 8.2

الوالیات 
المتحدة
% 9.8

باقي دول 
العالم

% 23.4

اليابان
% 18.4

الصــــادرات

باقي دول 
العالم

% 16.1

اليابان
% 8.6

الوالیات 
المتحدة

% 14.5

الـدول 
العـربـية
% 10.3

دول جنوب 
شرق آسيا
% 6.3

االتحاد 
األوروبي
% 44.2

الـــــواردات

  
 

 
 إلى  2002 في المائة عام     43.5وفي جانب اتجاه الواردات، ارتفعت حصة الواردات العربية من االتحاد األوروبي من               

 في المائة إلى    6.1، وآذلك ارتفعت حصة الواردات العربية من دول جنوب شرق آسيا من               2003 في المائة عام      44.2

 2002 في المائة عام       14.8العربية من الوالیات المتحدة من        وفي المقابل، انخفضت حصة الواردات        .  في المائة   6.3

 في المائة   8.7في حين انخفضت بدرجة طفيفة حصة الواردات العربية من اليابان من             . 2003 في المائة عام     14.5إلى  

  إلى 2002 في المائة عام      10.7، وآذلك حصة الواردات العربية البينية من          2003 في المائة عام      8.6 إلى   2002عام  

 في المائة 16.1 إلى 2003أما الواردات من بقية دول العالم، فقد انخفضت حصتها في عام . 2003 في المائة عام     10.3

 .2002 في المائة عام 16.2مقارنة بحصة قدرها 

 

 تطور الهيكل السلعي للتجارة العربية اإلجمالية
 

 الرئيسية للسلع إلى ارتفاع حصة فئة الوقود المعدني التي           تشير تقدیرات الهيكل السلعي للصادرات العربية حسب الفئات       

 2003 في المائة من إجمالي الصادرات العربية لعام              69.3تستأثر بالنصيب األآبر من الصادرات العربية إلى نسبة              

 حصتها  وتأتي في المرتبة الثانية المصنوعات، وذلك على الرغم من انخفاض         . 2002 في المائة عام     67.5مقارنة بنسبة   

وتجدر اإلشارة إلى أن حصة المواد الكيماویة من             . 2003 في المائة عام        15.7 إلى    2002 في المائة عام        16.2من  

، آما انخفضت    2003 في المائة عام       4.9 إلى    2002 في المائة عام       5.2إجمالي الصادرات العربية قد انخفضت من          

أما بالنسبة لكل من بند المواد الخام،        .  في المائة  3.4ئة إلى    في الما  3.7حصة الصادرات من األغذیة والمشروبات من         

  في المائة،   2.5واآلالت ومعدات النقل، والسلع غير المصنفة، فقد انخفضت نسبتها من إجمالي الصادرات العربية من                    

في المائة عام     0.5 في المائة و     3.9 في المائة و     2.3، على التوالي، إلى       2002 في المائة عام        0.7 في المائة و     4.2و

2003. 

 

الشكـل (1) : أهـم الشـرآـاء التـجــاریـيـن للـــدول العــربيـة خالل عام 2003
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( نسب مئویة)

1999200020012002*20031999200020012002*2003
4.32.93.23.73.414.213.713.614.213.7 االغذیة والمشروبات

2.82.22.42.52.35.35.14.95.35.3 المواد الخام

63.270.468.267.569.34.86.05.85.15.7 الوقود المعدني

5.44.86.25.24.98.17.97.57.77.4 المنتجات الكيماویة

4.73.94.14.23.936.537.738.737.838.0 آالالت ومعدات النقل

19.015.215.416.215.727.726.526.526.726.9 المصنوعات

0.60.60.50.70.53.43.13.03.23.0 سلع غير مصنفة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 المجموع
*  تقدیرات أولية.

المصدر:  بيانات وطنية وتقدیرات  الجهات المعدة للتقریر.
االستبيان اإلحصائي للتقریر االقتصادي العربي الموحد لعام 2004.

2003-1999
الهيكل السلعي للتجارة الخارجية للدول العربية 

الجدول رقم (3) 

الواردات العربية الصادرات العربية

 

 

 

 

األغذیة 
والمشروبات

% 3.4
 المواد الخام

% 2.3

سلع أخرى
%0.5

الوقود المعدني
% 69.3

المنتجات 
الكيماویة
%4.9

اآلالت 
ومعدات النقل

% 3.9
المصنوعات
% 15.7

الصــــادرات

المصنوعات
% 26.9

اآلالت ومعدات 
النقل

% 38.0

المنتجات 
الكيماویة
% 7.4

  الوقود   
المعدني

% 5.7    

سلع أخرى
% 3.0

 المواد الخام
% 5.3

األغذیة 
والمشروبات

%13.7

الـــــواردات
  

 
وفي جانب هيكل الواردات، حافظ بند اآلالت ومعدات النقل على المرتبة األولى في هيكل الواردات العربية حيث                                  

 ، یليه بند المصنوعات    2003 في المائة عام       38.0 إلى    2002 في المائة عام       37.8ارتفعت حصته بدرجة طفيفة من         

الهيكل الســلعي للصادرات والـواردات العــربيـة اإلجمـالـيـة عــــــام 2003 الشكـل (2) : 
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، ثم یأتي بعد ذلك بند األغذیة           2003 في المائة عام        26.9 إلى    2002 في المائة عام        26.7الذي ارتفعت حصته من        
وانخفضت آذلك حصة الواردات من        .  في المائة   13.7 في المائة إلى        14.2والمشروبات الذي انخفضت حصته من          

، وحصة  2003 في المائة عام      7.4 إلى   2002مائة عام    في ال  7.7المواد الكيماویة في الواردات العربية اإلجمالية من           
أما الوقود المعدني، فقد ارتفعت حصته في إجمالي الواردات          .  في المائة  3.0 في المائة إلى     3.2السلع غير المصنفة من     

لى ، بينما حافظت الواردات من المواد الخام ع            2003 في المائة عام       5.7 إلى    2002 في المائة عام        5.1العربية من    
 . في المائة5.3حصتها البالغة 

 
 البينية العربية التجارة

 
  التجارة البينيةأداء

 
، 2003 مليار دوالر عام         45.5) الواردات البينية  + الصادرات البينية     (بلغت تقدیرات قيمة التجارة العربية البينية             

ادة من جانبي الصادرات والواردات البينية،       في المائة، وتأتي هذه الزی     15.5وسجلت بذلك زیادة عن العام السابق بنسبة        
وسجلت الواردات  . 2003 مليار دوالر عام       25.0 في المائة لتبلغ       21.2حيث سجلت الصادرات البينية ارتفاعًا بنسبة          

 وفي جانب تطور حصة التجارة البينية في      .  مليار دوالر للعام نفسه    20.5 في المائة وقيمة     9.1البينية أیضًا زیادة بنسبة     
التجارة العربية اإلجمالية، فقد أدى ارتفاع قيمة الصادرات اإلجمالية بمعدل نمو أعلى من معدل نمو الصادرات البينية                       

 إلى  2002 في المائة عام      8.4إلى انخفاض حصة الصادرات البينية في إجمالي الصادرات العربية، التي تراجعت من                 
 في المائة عام    10.7ردات البينية في إجمالي الواردات العربية من         آما انخفضت حصة الوا   . 2003 في المائة عام      8.2

 .2003 في المائة في عام 10.3 لتبلغ 2002
 

وبالنسبة ألداء الدول فرادى، سجلت غالبية الدول العربية زیادات في صادراتها البينية، وقد سجلت معدالت زیادة سنویة                 

 29.3 في المائة ثم الجزائر بنسبة         48.8 العربية آل من السعودیة بنسبة         عالية نسبيًا في قيمة صادراتها إلى بقية الدول         

 في المائة، والسودان    14.5 في المائة، واإلمارات بنسبة      18.3 في المائة، فالبحرین بنسبة      25.6في المائة، ولبنان بنسبة     

وتعزى الزیادات الملحوظة في     .  في المائة   11.7 في المائة ومصر بنسبة         12.6 في المائة، واليمن بنسبة         14.3بنسبة  

الصادرات البينية لهذه الدول إلى االرتفاع في األسعار العالمية للنفط ومشتقاته، علمًا أن الصادرات النفطية تشكل ما                            

یزید عن نصف الصادرات البينية، وآذلك تراجع الدوالر مقابل العمالت الرئيسية ومنها خاصة اليورو والذي یسهم في                    

التنافسية العربية للصادرات غير النفطية في األسواق العربية، باإلضافة إلى فتح السوق العراقية أمام                            زیادة القدرة     

وتجدر اإلشارة  . 2003صادرات دول العالم وخاصة منها الدول العربية المجاورة، وذلك خالل النصف الثاني من عام                  

ومن جهة أخرى، سجلت خمس      . 2000لحوظة منذ عام    أیضًا إلى أن صادرات لبنان إلى الدول العربية تشهد زیادات م            

 في المائة،   7.2 في المائة، واألردن بنسبة       16.2دول تراجعًا في صادراتها إلى بقية الدول العربية، وهي سوریة بنسبة               

 . في المائة1.1 في المائة، والمغرب بنسبة 5.2وتونس بنسبة 



 الموحد االقتصادي العربي التقرير                         

 
7 

د                ية ال ية، سجلت أیضًا غالب واردات البين   في المائة في ليبيا،     83.8ول العربية معدالت زیادة تراوحت بين       وفي جانب ال

واردات البينية ألربع دول، هي موریتانيا بنسبة                      0.3و نما تراجعت ال ان، بي ة في ُعم  في المائة، واألردن  25.4 في المائ

 . في المائة7.6 في المائة والمغرب بنسبة 14.4 في المائة، والصومال بنسبة 22.3بنسبة 

 

، تبقى السعودیة أآبر مصدر إلى الدول العربية            2003 صعيد مساهمة الدول العربية في الصادرات البينية لعام               وعلى

وتشكل صادرات  .  مليار دوالر في العام السابق     6.8 مليار دوالر، وذلك مقارنة بحوالي       10.2حيث ارتفعت قيمتها لتبلغ     

ات البينية العربية، تليها اإلمارات التي ارتفعت صادراتها إلى            في المائة من الصادر     40السعودیة للدول العربية حصة      

 مليار دوالر في العام السابق، وتشكل حصة               3.2، مقارنة بحوالي       2003 مليار دوالر عام         3.6الدول العربية إلى       

ي بلغت قيمة    ویالحظ أن الدول العربية األخرى الت         .  في المائة من الصادرات البينية العربية           14.5صادراتها البينية    

 مليار دوالر، والعراق بنحو      1.6، هي ُعمان بنحو      2003صادراتها لبقية الدول العربية ما یزید عن مليار دوالر عام                

 مليار دوالر، في حين تراجعت قيمة الصادرات البينية لألردن من نحو أآثر من                  1.1 مليار دوالر، وسوریة بنحو       1.2

 ).8/2(، الملحق 2003يار دوالر عام  إلى أقل من مل2002مليار دوالر عام 

 

وبخصوص مساهمة الدول في الواردات البينية، تعتبر السعودیة واإلمارات وُعمان أآبر المستوردین من الدول العربية                  

  مليار دوالر ونسبة      2.9 مليار دوالر، وقد سجلت السعودیة أعلى قيمة للواردات البينية تقدر بنحو                         7.7بما یقارب     

 مليار  2.7وتأتي اإلمارات آثاني أآبر مستورد من الدول العربية بقيمة              . ائة من الواردات البينية العربية       في الم   14.1

 في المائة من الواردات البينية العربية، ویلي ذلك، ُعمان التي بلغت وارداتها من بقية الدول                               13.2دوالر، وحصة     

آما بلغت   . المائة من إجمالي الواردات البينية العربية           في     10.2، ونسبة     2003 مليار دوالر عام         2.1العربية نحو     

واردات خمس دول أخرى، هي السودان والعراق والكویت ومصر والمغرب من بقية الدول العربية قيمة تزید عن مليار                

 . في المائة في المتوسط، من إجمالي الواردات البينية العربية6دوالر وتشكل مساهمتها الفردیة نحو 

 

 
 )5(رقم جدول ال
  العربية التجارة البينيةأداء

 
  )مليار دوالر(القيمة  (%)معدل التغير السنوي 

2003* 2002 2001 2000 2003* 2002 2001 2000 1999  

 )1(التجارة البينية العربية  27.0 31.8 35.3 39.4 45.5 17.8 11.0 11.6 15.5

 )فوب(درات البينية الصا 13.6 16.1 17.9 20.6 25.0 18.4 11.3 15.3 21.2

 )سيف(الواردات البينية  13.4 15.7 17.4 18.8 20.5 17.6 10.8 7.8 9.1

 .تقدیرات أولية*  
 .الواردات البينية+   الصادرات البينية )1(

 ).8/2( الملحق :المصدر
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  العربيةاتجاهات التجارة البينية
 

عدد محدود من الشرآاء التجاریين،     صادرات أو الواردات على      جانب ال  فيسواء   الترآزتتميز اتجاهات التجارة البينية ب    

 أن صادرات     2003وتظهر بيانات عام       . حيث أن التبادل التجاري البيني یتم في غالبيته بين دول عربية مجاورة                        

ت  في المائة وترآزت أیضًا صادرا     58البحرین إلى الدول العربية ترآزت في دولة مجاورة واحدة هي السعودیة بنسبة               

 في المائة، آما ترآزت الصادرات البينية لجيبوتي في               58تونس إلى الدول العربية في شریك واحد هي ليبيا بنسبة                   

 في المائة،     38وترآزت الصادرات البينية لقطر في دولتين هي اإلمارات بنسبة                       .  في المائة    74الصومال بنسبة     

 في المائة    33ينية للسودان في دولتين هي المغرب بنسبة             آما ترآزت الصادرات الب     .  في المائة   34والسعودیة بنسبة    

 . في المائة، ویتجه حوالي نصف الصادرات البينية لموریتانيا إلى الجزائر32والسعودیة بنسبة 

 

 حصة  في المائة من وارداتها من الدول العربية، وبلغت          30وفي جانب الواردات، بلغت واردات األردن من السعودیة           

 ونسبة واردات تونس من ليبيا       ،   من وارداتها من الدول العربية          في المائة   52 حوالي    السعودیة من    نالبحریواردات  

 لُعمان من    الواردات البينية   في المائة  82یأتي  آما  .  في المائة  65 في المائة، وواردات السودان من السعودیة حوالي          47

 وتقدر نسبة واردات الكویت من            ،السعودیة من     لقطر في المائة من الواردات البينية               39ویأتي حوالي      اإلمارات،

هذا، ویأتي ما یزید عن        .  في المائة   52 في المائة، ونسبة واردات مصر من السعودیة بحوالي                 44السعودیة بحوالي    

 ).8/4(و) 8/3(ان الملحقنصف واردات المغرب من السعودیة، 

 

 ∗ العربيةالهيكل السلعي للتجارة البينية
 

 على الرغم من      ، ترتيب البنود السلعية على نفس نسق العام السابق             ار استمر إلى 2003ت المتاحة لعام      تشير التقدیرا 

 أتى بند المواد الخام والوقود المعدني في المقدمة          ففي جانب الصادرات البينية،   .  في ذلك العام   آل منها اختالف حصص   

 في   18.2األغذیة والمشروبات بنسبة         المرتبة الثانية     في المائة من إجمالي الصادرات البينية، یليه في                52.2 بنسبة

 في المائة، وأخيرًا اآلالت ومعدات النقل       7.9والمصنوعات بنسبة    في المائة،    16.2بند المواد الكيماویة بنسبة     ثم   ،المائة

 . في المائة5.5بنسبة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
تجدر اإلشارة إلى الصعوبات اإلحصائية في تحدید هيكل التجارة البينية وذلك ألن غالبية الدول العربية ال تقدم بيانات تفصيلية عن                                    ∗

 .للتقریرالتجارة البينية في االستبيان اإلحصائي 
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 )6(جدول رقم ال
 2003 عام  العربيةهيكل الصادرات والواردات البينية

 
 البند السلعي الصادرات البينية الواردات البينية

  )في المائة( )في المائة(

 األغذیة والمشروبات  18.2 18.7

 المواد الخام والوقود المعدني 52.2 42.7

 المواد الكيماویة 16.2 17.6
 اآلالت ومعدات النقل 5.5 7.6

 المصنوعات 7.9 13.4

 اإلجمالي 100.0 100.0

 .2004ستبيان اإلحصائي للتقریر االقتصادي العربي الموحد لعام اال: المصدر

 
 

 المرتبة األولى من حيث حصتها في الواردات البينية             أیضاً المواد الخام والوقود المعدني      الواردات، احتلت  وفي جانب 

  في المائة   17.6 بنسبة    ةیالكيماو، ثم المواد       في المائة   18.7ألغذیة والمشروبات بنسبة      ا تلتها. في المائة  42.7بنسبة  

 . في المائة7.6 في المائة، وأخيرًا اآلالت والمعدات بنسبة 13.4والمصنوعات بنسبة 

 

 التطورات في السياسة التجاریة البينية العربية
 

رة تمر التجارة العربية البينية بتطورات سریعة أهمها، قرب موعد انتهاء تطبيق البرنامج التنفيذي إلقامة منطقة التجا                       

، بحيث ستكون التجارة العربية البينية معفاة من جميع الرسوم              2005الحرة العربية الكبرى، الذي هو مقرر في مطلع            

 .الجمرآية

 

آذلك، فإن التجارة البينية بدأت تتأثر بمسيرة تحریر التجارة الدولية في إطار تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية                                

جي للعمل بنظام الحصص بالنسبة للمنسوجات والمالبس الجاهزة في إطار ترتيبات األلياف وبوجه خاص، اإللغاء التدری 

، حيث ستحرر األسواق العالمية من الحصص، وستشتد المنافسة                2005المتعددة والذي سيلغى تمامًا في مطلع عام               

ك إلى األسواق العربية، وخاصة      الدولية في مجال تصدیر المالبس الجاهزة ليس فقط إلى أسواق الدول المتقدمة بل آذل                 

 .المنافسة التي تأتي من الدول اآلسيویة آالصين والهند وبنغالدش

 

األردن، تونس، المغرب،    (وعلى صعيد التجمعات العربية، فقد وقعت أربع دول عربية مشرفة على البحر المتوسط                        

، والذي تم 2003خالل عام " اتفاق أغادیر "لى  ، والتي یرتبط آل منها باتفاقية الشراآة مع االتحاد األوروبي، ع          )ومصر

، وهو یقضي بإنشاء منطقة للتجارة الحرة، بما سيساعد الدول األعضاء على                2004اعتماده والموافقة عليه في فبرایر        
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التفاوض آمجموعة مع االتحاد األوروبي، وإقامة منطقة تجارة حرة بين دول البحر األبيض المتوسط واالتحاد                                      

 .2010لول عام األوروبي بح

 

آذلك، فقد دخلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرحلة جدیدة في مجال التعاون االقتصادي مع بدایة االتحاد                       

، الذي بدأت الدول األعضاء الست فيه تفرض بموجبه تعرفة جمرآية موحدة                  2003الجمرآي الخليجي في أول ینایر         

آما یقوم االتحاد الجمرآي الخليجي بوضع       . دة من خارج دول االتحاد الجمرآي        في المائة على السلع المستور       5بنسبة  

سياسة موحدة لحمایة اإلنتاج الوطني والمواصفات والتنسيق في المواقف التفاوضية في إطار مفاوضات دول المجلس                     

 التعاون لدول الخليج      وقد حددت دول مجلس     . مع االتحاد األوروبي للتوصل إلى اتفاقية إلنشاء منطقة للتجارة الحرة                

ومن االنعكاسات االقتصادیة المرتقبة لقيام االتحاد         . 2010العربية أیضًا موعدًا لتوحيد العمالت الخليجية بحلول عام               

الجمرآي الخليجي أن یحفز التبادل التجاري فيما بين دول االتحاد ومع العالم الخارجي، وذلك نتيجة تخفيض تكلفة                                

يسير التجارة آخدمات الموانئ والنقل واالتصاالت وتقليل الحواجز غير الجمرآية والروتين                      المعامالت التجاریة وت    

 .اإلداري

 

 



ملحق (1/8)  : الصادرات والواردات العربية اإلجمالية
( 2003-1998)

(مليون دوالر)

معدلمتوسط  معدل الواردات اإلجمالية (سيف)معدلمتوسط  معدل الصادرات اإلجمالية (فوب)
النمــوالتغير للفترةالنمــوالتغير للفترة

  (في المـــــــائــــــــة)  (في المـــــــائــــــــة)
1998199920002001200220032002-199820031998199920002001200220032002-19982003

    13.2 3.6         198,730.2        175,499.1     166,965.1     158,713.7     144,931.4     152,403.4 23.7 14.9    303,173.3 245,051.0 237,752.9 253,307.1 171,004.3 140,781.7مجموع الدول العربية

    11.1 7.0             5,579.1            5,019.7          4,871.3          4,597.2          3,716.8          3,828.5 8.3 11.3         2,999.9     2,770.0     2,294.4     1,899.3     1,831.9     1,802.4األ ر  د  ن

    16.8 4.7           45,726.3          39,135.5        37,293.4        35,009.7        31,719.3        32,587.9 26.2 11.4       65,835.3   52,163.4   48,774.0   49,834.2   36,470.8   33,835.0اإلمــــارات

    7.0 9.5             5,476.1            5,120.1          4,789.0          4,833.0          4,272.9          3,566.2 13.4 15.8         6,678.5     5,887.2     5,576.9     6,194.9     4,362.8     3,270.2البحریـــــن

    12.6 5.6           11,699.1          10,393.0          9,552.7          8,706.8          7,704.5          8,354.1 14.9 8.2         8,618.8     7,498.9     6,650.7     5,839.9     5,873.3     5,469.0تونــــــــس

    12.2 7.2           13,187.5          11,751.8          9,895.7          8,644.2          8,710.2          8,899.1 30.7 16.2       24,460.0   18,710.0   19,090.0   21,650.0   12,320.0   10,260.0الجزائــــــر

    6.1 4.4                711.8               671.0             634.9             617.9             617.2             565.1 17.6 5.4            182.0        154.7        197.4        143.2        151.1        125.2جيبــوتــــي

    14.5 1.8           36,951.7          32,266.7        31,181.6        30,197.4        28,032.8        30,012.6 30.0 16.9       93,943.7   72,272.9   67,793.3   77,268.3   50,621.9   38,724.4الســـعودیة

    17.8 6.2             2,881.9            2,446.4          2,300.9          1,552.7          1,414.9          1,924.6 30.4 34.5         2,542.2     1,949.1     1,698.7     1,806.7        780.1        595.7الســـــودان

    0.5 52.3             4,803.1            4,780.8          4,587.4          3,925.8             888.5             887.5-20.212.1         5,762.0     6,556.0     5,707.0     5,146.0     3,839.0     3,142.0ســــــوریة

    7.6 7.8                374.5               347.9             338.2             313.5             285.0             257.2 16.6   -11.1                92.3          79.2          69.3          63.7        116.4        126.8الصومـــال

    14.0 16.1             2,966.9            2,602.6          2,526.8          2,746.0          1,541.2          1,431.1 4.0 39.6       11,480.5   11,034.5   14,289.3     9,672.3     5,107.8     2,903.8العـــــــراق

    4.4 2.0             6,572.2            6,296.0          5,933.2          5,130.8          4,801.0          5,825.7 4.4 19.3       11,669.7   11,173.0   11,074.1   11,318.6     7,238.0     5,521.5ُعمـــــــــان

    23.6 9.4             5,933.9            4,800.8          3,758.1          3,252.2          2,499.6          3,356.8 14.3 21.7       12,613.2   11,031.6   10,870.1   11,594.0     7,213.7     5,030.5قطـــــــــــر

    19.9 1.1           10,793.0            9,000.2          7,872.6          7,156.2          7,616.4          8,616.3 36.4 12.4       20,956.5   15,363.4   16,245.9   19,476.0   12,224.8     9,616.4الكویــــــت

    11.2-2.3            7,168.2            6,444.8          7,291.1          6,227.9          6,206.8          7,059.7 41.9 8.9         1,444.0     1,017.3        880.2        700.5        695.0        723.0لبنــــــــــان

    3.6-5.4            4,558.7            4,399.3          4,423.0          3,740.2          4,158.8          5,504.0 43.1 7.5       11,859.5     8,286.5     8,452.8   12,078.0     6,707.6     6,216.0ليبيـــــــــــا

    2.8-6.7          15,060.7          14,652.1        15,750.4        17,573.6        17,328.2        16,699.3 24.0 13.3         8,987.3     7,250.1     7,249.0     7,060.8     5,236.5     4,402.8مصـــــــــر

    19.6 3.6           14,150.1          11,833.0        10,788.7        11,530.1        10,805.8        10,274.1 11.4 2.3         8,728.5     7,838.7     7,116.7     7,418.7     7,402.3     7,144.0المغــــــرب

    18.6 10.1             1,021.5               861.6             709.8             635.0             603.5             586.4-2.87.0-            307.3        330.3        356.2        344.7        333.1        369.4موریتانــيــا

    16.4-2.5            3,113.9            2,676.0          2,466.4          2,323.7          2,008.0          2,167.3 8.9 25.1         4,012.2     3,684.4     3,367.0     3,797.2     2,478.3     1,503.7اليمــــــــــن

*   تقديرات أولية.
المصدر: - االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2004، ومصادر وطنية أخرى.

            - إتجاه التجارة الخارجية، صندوق النقد الدولي .   

**



ملحق (2/8)  : الصادرات والواردات العربية البينية
(2003-1998)

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

النمــوالتغير للفترةالنمــوالتغير للفترة
  (في المـــــــائــــــــة)  (في المـــــــائــــــــة)

1998199920002001200220032002-199820031998199920002001200220032002-19982003

    9.1 9.4  20,504.0 18,788.5 17,436.2 15,737.4 13,376.5 13,105.6    11.521.2 24,992.4 20,618.3 17,886.6 16,067.3 13,574.7 13,316.8مجموع الدول العربية

   -22.3   14.9         995.2     1,280.5     1,161.0     1,091.3        803.0        735.7   -7.2  12.3           969.8       1,044.8          960.3          608.3          601.8      657.9األ ر  د  ن

    29.7 7.2      2,692.7     2,076.7     1,910.9     1,710.0     1,649.8     1,573.8    10.614.5        3,615.7       3,158.0       2,580.1       2,208.6       1,931.7   2,107.5اإلمــــارات

    0.7 10.8         577.3        573.4        469.8        429.2        398.8        379.8    4.218.3           766.6          647.9          616.9          500.6          581.9      549.4البحریـــــن

    24.0 12.0         824.8        665.1        660.2        665.2        472.2        422.0   -5.2  15.1           654.5          690.7          550.5          431.7          388.9      393.6تونــــــــس

    8.7 15.4         503.0        462.6        249.6        171.4        185.4        260.5    34.229.3           613.3          474.3          339.9          305.1          258.6      146.4الجزائــــــر

    5.1 8.5         168.9        160.7        138.5        134.1        107.7        115.9    8.85.4           148.3          140.7          133.6          121.3          105.4      100.6جيبــوتــــي

    4.1 8.7      2,885.5     2,770.9     2,500.9     1,944.3     2,204.8     1,982.7    8.548.8      10,182.0       6,845.0       6,133.0       5,926.0       4,996.0   4,932.0الســـعودیة

    22.8 14.1      1,104.5        899.5        419.0        362.2        352.1        530.1    6.414.3           358.3          313.4          197.0          244.5          254.9      244.5الســـــودان

    0.2 69.3         575.1        574.0        431.1        422.6          73.8          69.8   -16.2  64.9        1,137.8       1,357.0          776.2          732.2          168.6      183.4ســــــوریة

   -14.4   36.8         154.5        180.5        127.9          69.5          55.0          51.5    11.213.3-             76.2            67.3            56.6            58.0          110.9      108.0الصومـــال

    3.5 41.5      1,084.0     1,047.1        943.6        406.4        300.8        261.1    36.011.5        1,154.4       1,035.0       1,010.0          650.5          395.3      302.4العـــــــراق

    0.3 5.3      2,073.7     2,067.7     1,974.6     1,719.3     1,581.2     1,682.9    7.79.8        1,640.1       1,493.1       1,230.0       1,261.0       1,073.1   1,109.6ُعمـــــــــان

    10.1 5.5         783.2        711.6        513.2        543.1        495.1        574.0    25.89.8           849.7          773.6          711.7          631.8          594.0      308.4قطـــــــــــر

    10.5 4.5      1,391.3     1,258.9     1,102.1     1,068.5     1,018.2     1,056.7    7.61.5           544.9          536.7          517.3          438.2          413.4      400.1الكویــــــت

    32.0-2.3        920.5        697.3        942.8        767.4        557.9        609.0    11.925.6           637.5          507.6          395.4          326.9          294.5      323.6لبنــــــــــان

    83.8-5.4        787.4        428.5        450.9        434.0        431.1        492.8    3.35.0           524.0          499.2          593.0          548.0          468.8      437.6ليبيـــــــــــا

    11.4-6.7     1,008.8        905.8     1,124.5     1,458.8     1,009.7        898.9    0.311.7-           616.1          551.5          587.3          601.9          471.5      558.4مصـــــــــر

   -7.6   17.4      1,277.9     1,383.2     1,311.5     1,431.1        896.1        728.2   -1.1  0.6           289.1          292.2          285.7          258.5          295.2      285.3المغــــــرب

   -25.4   12.9           50.1          67.1          52.8          32.8          25.5          41.3    34.410.3             11.2            10.2              8.2              3.8              6.1          3.1موریتانــيــا

    11.8-2.5        645.8        577.5        951.2        876.2        758.2        638.7    2.212.6           203.0          180.2          203.8          210.4          164.1      165.0اليمــــــــــن

*   تقديرات أولية.
المصدر: - االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2004، ومصادر وطنية أخرى.

            - إتجاه التجارة الخارجية، صندوق النقد الدولي .   

**** *



 (مليون دوال ر)

المجموعاليمنموریتانياالمغربمصرليبيالبنانالكویتقطرُعمانالعراقالصومالسوریةالسودانالسعودیةجيبوتيالجزائرتونسالبحریناإلماراتاألردن
األ ر د ن
92.717.76.857.20.1153.026.890.10.9336.615.824.737.644.717.824.01.60.321.4969.8صادرات
8.011.020.746.80.4112.714.70.12.2995.2 97.56.01.70.00.0296.78.6153.20.5214.5وا ردا ت

اإلمــــارات
1,554.7205.2284.455.727.9119.920.40.4450.03,615.7 69.6133.020.451.212.3537.38.050.215.20.0صادرات
18.2141.5114.6131.84.9114.910.90.018.12,692.7 132.7181.71.90.00.01,146.6107.3526.541.20.0وا ردا ت

البحریـــــن
9.876.359.14.62.55.010.30.02.7766.6 12.796.89.517.40.0448.50.54.70.06.2صادرات
17.921.734.911.40.012.90.70.00.2577.3 6.4153.28.30.00.0298.50.25.65.40.0وا ردا ت

تونــــــــس
0.20.30.53.8378.230.048.93.30.4654.5 24.8…8.85.36.3111.21.127.20.73.7صادرات
1.84.712.55.7383.752.350.21.50.9824.8 6.5…111.48.76.2…6.624.18.7139.6وا ردا ت

الجزائــــــر
0.00.10.225.110.5286.1155.42.10.0613.3 1.30.60.0111.50.00.20.03.40.016.7صادرات
1.21.71.023.42.1127.918.56.60.2503.0 48.531.05.485.70.037.10.8104.20.07.8وا ردا ت
جـيـبـوتــي
38.8148.3…0.00.00.00.00.0…0.0…109.5…0.00.0…0.00.00.00.0صادرات
11.4168.9…0.00.4…4.20.00.00.2 0.50.0…1.113.50.02.10.0135.50.0وا ردا ت

الســـعودیة
275.2368.8794.1265.217.3913.9639.718.7281.310,182.0 1,074.42,616.52,161.338.136.0281.3223.7148.07.720.8صادرات
152.3169.3130.499.70.0302.952.50.086.12,885.5 170.9957.6203.711.20.00.0138.7402.77.50.0وا ردا ت

الســـــودان
7.683.00.04.00.40.0114.812.10.00.10.21.31.05.26.12.4116.40.03.7358.3صادرات
5.424.60.912.63.648.20.60.03.71,104.5 33.2180.050.70.10.00.1723.916.50.40.0وا ردا ت
ســــــوریة
356.620.20.061.810.727.171.0182.236.861.614.01.421.91,137.8…98.772.15.510.485.7صادرات
13.77.34.824.077.114.592.317.40.31.4575.1…166.218.6…47.966.56.23.313.4وا ردا ت
الصــومال
0.537.52.60.00.10.50.00.00.00.010.10.33.60.50.00.50.00.020.176.2صادرات
0.716.80.00.00.0119.05.60.20.30.00.10.10.00.00.00.10.00.011.5154.5وا ردا ت
العــــــراق
707.80.00.01.80.00.00.00.00.00.00.00.00.01.10.01.1442.60.00.01,154.4صادرات
0.00.00.00.040.40.10.036.60.0115.845.00.04.31,084.0…682.40.00.199.260.1وا ردا ت
ُعمــــــــان
63.1111.1119.45.810.125.50.051.144.10.7246.6109.9189.523.268.632.01.62.8535.11,640.1صادرات
17.81,710.232.21.90.00.0207.01.823.811.20.08.125.84.02.15.40.80.021.62,073.7وا ردا ت

قطـــــــــــر
24.6325.454.78.03.40.0291.514.317.70.20.218.525.023.80.232.64.60.14.7849.7صادرات
303.50.036.20.00.029.623.515.70.014.10.00.00.7783.2…25.3296.736.71.30.0وا ردا ت
الكویــــــت
17.8104.217.710.61.30.097.60.022.60.00.023.515.518.70.254.45.70.0155.2544.9صادرات
47.2312.871.71.118.30.0613.72.497.33.90.025.810.933.50.021.43.40.1127.71,391.3وا ردا ت

لبنــــــــــان
48.4104.49.71.727.50.5104.37.399.50.0121.84.815.350.84.228.03.80.84.7637.5صادرات
44.996.17.68.05.60.0219.611.8259.30.614.43.412.513.323.6174.420.01.14.3920.5وا ردا ت

ليبيــــــــــــا
0.01.828.50.00.01.90.00.011.342.874.30.00.0524.0…3.24.50.0353.81.8صادرات
38.930.73.4481.711.00.027.22.839.90.00.011.20.10.27.857.974.70.00.0787.4وا ردا ت

مصـــــــــر
40.772.62.036.241.10.0118.628.347.40.173.13.43.713.544.836.621.71.231.1616.1صادرات
16.886.111.621.7124.80.0526.350.738.40.40.83.49.439.118.630.816.51.911.51,008.8وا ردا ت

المغــــــرب
0.00.70.93.313.146.224.023.65.3289.1…15.39.20.642.524.20.356.20.623.0صادرات
712.50.016.70.10.11.39.612.07.160.0123.40.40.11,277.9…1.779.310.070.6172.9وا ردا ت

موریتانيـــــا
0.00.00.00.00.00.00.00.12.10.02.70.00.011.2…0.00.00.00.55.6صادرات
4.10.01.40.00.00.50.10.02.80.02.022.60.050.1…0.00.40.03.912.4وا ردا ت

اليمــــــــــن
0.749.27.80.40.45.253.11.00.55.32.09.90.258.70.20.08.20.20.0203.0صادرات
23.71.40.0645.8…9.5239.016.40.60.020.2189.91.85.010.50.042.31.082.42.0وا ردا ت

المصدر:  مصادر وطنية وإقليمية ودولية.

ملحق (3/8) :  اتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية للدول العربية
(2003)

اإلتجاه
المصدر

اإلتجاه
المصدر



ملحق (4/8) :  هيكل اتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية للدول العربية
(2003)

(في المـائـة)
    االتجاه

المجموعاليمنموریتانياالمغربمصرليبيالبنانالكویتقطرُعمانالعراقالصومالسوریةالسودانالسعودیةجيبوتيالجزائرتونسالبحریناإلماراتاألردن                 المصدر

األ ر د ن 
9.61.80.75.90.015.82.89.30.134.71.62.53.94.61.82.50.20.02.2100.0صادرات
0.81.12.14.70.011.31.50.00.2100.0 9.80.60.20.00.029.80.915.40.021.6وا ردا ت
اإلمــــارات
 100.0 43.05.77.91.50.83.30.60.012.4 1.93.70.61.40.314.90.21.40.40.0صادرات
 100.0 0.75.34.34.90.24.30.40.00.7 4.96.70.10.00.042.64.019.61.50.0وا ردا ت

البحریـــــن
 100.0 1.310.07.70.60.30.71.30.00.4 1.712.61.22.30.058.50.10.60.00.8صادرات
 100.0 3.13.86.02.00.02.20.10.00.0 1.126.51.40.00.051.70.01.00.90.0وا ردا ت

تونــــــــس
 100.0 0.00.00.10.657.84.67.50.50.1 3.8…1.30.81.017.00.24.20.10.6صادرات
 100.0 0.20.61.50.746.56.36.10.20.1 0.8…13.51.10.7…0.82.91.116.9وا ردا ت

الجزائــــــر
 100.0 0.00.00.04.11.746.725.30.30.0 0.20.10.018.20.00.00.00.50.02.7صادرات
 100.0 0.20.30.24.70.425.43.71.30.0 9.66.21.117.00.07.40.220.70.01.5وا ردا ت
جـيـبـوتــي
 100.0 26.1…0.00.00.00.00.0…0.0…73.9…0.00.0…0.00.00.00.0صادرات
 100.0 6.7…0.00.2…2.50.00.00.1 0.30.0…0.68.00.01.30.080.20.0وا ردا ت

الســـعودیة
 100.0 10.625.721.20.40.42.82.21.50.10.22.73.67.82.60.29.06.30.22.8صادرات
 100.0 5.933.27.10.40.00.04.814.00.30.05.35.94.53.50.010.51.80.03.0وا ردا ت

الســـــودان
2.123.20.01.10.10.032.03.40.00.00.10.40.31.51.70.732.50.01.0100.0صادرات
0.52.20.11.10.34.40.10.00.3100.0 3.016.34.60.00.00.065.51.50.00.0وا ردا ت
ســــــوریة
 100.0 0.92.46.216.03.25.41.20.11.9 31.31.80.05.4…8.76.30.50.97.5صادرات
 100.0 1.30.84.213.42.516.03.00.10.2 2.4…28.93.2…8.311.61.10.62.3وا ردا ت
الصــومال
 100.0 13.30.34.70.60.00.70.00.026.4 0.649.23.40.00.10.70.00.00.00.0صادرات
 100.0 0.10.10.00.00.00.10.00.07.5 0.410.90.00.00.077.13.60.10.20.0وا ردا ت
العــــــراق
 100.0 61.30.00.00.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.138.30.00.0صادرات
 100.0 0.00.00.00.03.70.00.03.40.010.74.20.00.4…63.00.00.09.25.5وا ردا ت
ُعمــــــــان
 100.0 6.711.61.44.21.90.10.232.6 3.86.87.30.40.61.60.03.12.70.015.0صادرات
 100.0 0.41.20.20.10.30.00.01.0 0.982.51.60.10.00.010.00.11.10.50.0وا ردا ت

قطـــــــــــر
 100.0 2.22.92.80.03.80.50.00.6 2.938.36.40.90.40.034.31.72.10.00.0صادرات
 100.0 3.83.02.00.01.80.00.00.1 38.80.04.60.00.0…3.237.94.70.20.0وا ردا ت
الكویــــــت
 100.0 3.319.13.31.90.20.017.90.04.10.00.04.32.83.40.010.01.10.028.5صادرات
 100.0 3.422.55.20.11.30.044.10.27.00.30.01.90.82.40.01.50.20.09.2وا ردا ت

لبنــــــــــان
7.616.41.50.34.30.116.41.215.60.019.10.82.48.00.74.40.60.10.7100.0صادرات
4.910.40.80.90.60.023.91.328.20.11.60.41.41.42.618.92.20.10.5100.0وا ردا ت

ليبيــــــــــــا
0.00.45.40.00.00.40.00.02.28.214.20.00.0100.0…0.60.90.067.50.3صادرات
4.93.90.461.21.40.03.50.45.10.00.01.40.00.01.07.49.50.00.0100.0وا ردا ت

مصـــــــــر
6.611.80.35.96.70.019.24.67.70.011.90.50.62.27.35.93.50.25.1100.0صادرات
1.78.51.22.212.40.052.25.03.80.00.10.30.93.91.83.11.60.21.1100.0وا ردا ت

المغــــــرب
5.33.20.214.78.40.119.40.28.00.00.00.20.31.14.516.08.38.21.8100.0صادرات
55.80.01.30.00.00.10.80.90.64.79.70.00.0100.0…0.16.20.85.513.5وا ردا ت

موریتانيـــــا
0.00.00.00.00.00.00.01.219.00.024.20.20.4100.0…0.30.00.24.649.9صادرات
8.20.02.80.00.00.90.10.05.50.04.045.10.0100.0…0.10.80.07.924.7وا ردا ت

اليمــــــــــن
0.424.23.80.20.22.626.10.50.32.61.04.90.128.90.10.04.10.10.0100.0صادرات
3.70.20.0100.0…1.537.02.50.10.03.129.40.30.81.60.06.50.212.80.3وا ردا ت

المصدر:  ملحق (3/8).
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