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 التجارة الخارجية للدول العربية

 
 

 
א  א

 

א  א

 

 2001 مليار دوالر عام      237.7 مليار دوالر مقارنة بنحو        241.0 ما قيمته     2002بلغ إجمالي الصادرات العربية عام        

 أدنى من معدل نمو      2002لصادرات العربية لعام    وقد آان معدل نمو قيمة ا      .  في المائة  1.4محققا بذلك نسبة نمو بلغت       

 في المائة في ذلك العام، وبذلك انخفضت حصة الصادرات العربية في إجمالي                   4.2قيمة الصادرات العالمية الذي بلغ        

وفي جانب الواردات،   . 2001 في المائة في عام      3.9 في المائة مقارنة بنسبة      3.8الصادرات العالمية لتصل إلى حوالي      

 مليار دوالر عام    175.3 في المائة لتصل إلى      7.7ت قيمة الواردات اإلجمالية للدول العربية آمجموعة زيادة بنسبة          سجل

ونظرًا ألن الواردات العربية قد حققت معدل زيادة أعلى من              .  مليار دوالر في العام السابق       162.7 مقارنة مع     2002

 في المائة، فقد ارتفعت حصة الواردات العربية في إجمالي الواردات              4.6معدل الزيادة في الواردات العالمية الذي بلغ          

 .2001 في المائة في عام 2.5 في المائة، مقارنة بنسبة بلغت 2.6العالمية بدرجة طفيفة لتبلغ 

 

ت ، حيث تشير التقديرا   2002وتجدر اإلشارة إلى أن أداء الصادرات لم يكن متماثًال في جميع الدول العربية خالل عام                   

األولية إلى تراجع قيمة الصادرات في سبع دول هي في غالبيتها من الدول التي يشكل فيها النفط الخام السلعة الرئيسية                         

 في المائة، وتلته الكويت     22.8ومن بين هذه الدول ، سجل العراق أعلى تراجع في قيمة صادراته بنسبة بلغت                 .للتصدير

 في المائة لكل منهما، وليبيا بنسبة       20.0 في المائة، ثم الجزائر ومصر بنسبة        3.7 في المائة ثم البحرين بنسبة       5.1بنسبة  

 في  20.7 بلغ   2002ومن جانب آخر، سجل األردن أعلى معدل زيادة في الصادرات خالل عام                 .  في المائة  0.8بلغت  

 تحسن عائدات الصادرات    ويعزى ذلك إلى  .  في المائة  20.4المائة، تاله السودان حيث سجلت صادراته معدل زيادة بلغ           

آما ارتفعت الصادرات في إثني     . النفطية ومعاودة تصدير الماشية إلى الدول المجاورة بعد رفع الحظر المفروض عليها             

ومن بين هذه الدول، سجلت قيمة              . عشرة دولة عربية أخرى، وهي الدول التي لديها تنوع نسبي في صادراتها                             

 في المائة، ثم تونس بنسبة   15.6 في المائة، تالها لبنان بنسبة       16.8 بنسبة بلغت    الصادرات أعلى زيادة في سورية وذلك     

 ).8/1( في المائة،الملحق8.2 في المائة، فالمغرب بنسبة 13.1

 

الفصل
الثامن
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ومن بين هذه الدول    . وفي جانب الواردات، بلغ عدد الدول العربية التي سجلت زيادة في قيمة وارداتها ثماني عشرة دولة               

ي ار     يا الت ك بنسبة               ليب ا بصورة ملحوظة، وذل يمة وارداته ير التخفيض الذي          67.5تفعت ق ك  تأث ة مستمرا بذل  في المائ

ابل الدوالر في إطار اإلجراءات التي اتخذتها لتوحيد سعر الصرف                           نار مق ية في سعر صرف الدي أجرته السلطات الليب

 في المائة، ثم قطر والجزائر      54اته زيادة بنسبة    ثم أتى السودان بعد ذلك حيث سجلت قيمة وارد        . 2001المعمول به عام    

ا                  يمة وارداته زيادة في ق .  في المائة على التوالي12.8 في المائة و  16.8 في المائة و   27.7والكويت حيث بلغت نسبة ال

بة   مالية لمواآ لع الرأس ى الس ادة الطلب عل ى زي نها إل ير م ي جزء آب ي واردات السودان تعزى ف زيادة ف ويالحظ إن ال

ام والسلع نصف المصنعة المستخدمة في صناعة                          واد الخ ى الم ادة الطلب عل ى زي ك إل نفط التصديرية وآذل ياجات ال احت

يع  ي وتونس والمغرب واألردن واإلمارات والبحرين والسعودية            . التجم وسجلت أيضًا آل من سورية و اليمن و جيبوت

تفاوتة في الواردات              ادات م يا زي ان و موريتان ومن جانب آخر، .  في المائة12 في المائة و 2 تراوحت بين    والعراق وُعم

 ).8/1(الملحق.  في المائة 1.6 في المائة ومصر بنسبة 11.6انخفضت قيمة واردات لبنان بنسبة بلغت 

 

 )1(الجدول رقم 
 التجارة الخارجية العربية اإلجمالية

1998-2002 
متوسط معدل   )مليار دوالر(القيمة  (%)ير السنوي معدل التغ

التغير في 
 الفترة

1998-2002 
(%) 

2002* 2001 2000 1999 1998 2002 2001 2000 1999 1998  

 الصادرات العربية  136.7 171.0 252.6 237.7 241.0 26.3- 25.1 47.7 5.9- 1.4 15.2
 الواردات العربية 153.9 146.7 155.9 162.7 175.3 4.1 4.7- 6.3 4.4 7.7 3.1
 الصادرات العالمية  5,396.6 5,666.3 6,369.2 6,134.1 6,389.2 2.3- 5.0 12.4 3.7- 4.2 4.3
 الواردات العالمية  5,524.1 5,822.0 6,610.3 6,409.6 6,704.3 1.3- 5.4 13.5 3.0- 4.6 5.0
            

      3.8 3.9 4.0 3.0 2.5 
ادرات  وزن الص
العربية في الصادرات   

 (%)العالمية 
            

      2.6 2.5 2.4 2.5 2.8 
واردات   وزن ال
ية في الواردات      العرب

  (%)العالمية 

  أرقام أولية وتقديرية  *
 . ، ومصادر وطنية أخرى 2003 االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام - :المصدر 

 . اتجاهات التجارة الخارجية ، صندوق النقد الدولي -

 

 אאא

 

فعلى الرغم من االنخفاض الطفيف      . 2002لم يحدث تغير آبير في أوزان الشرآاء التجاريين للدول العربية خالل عام                 

في حصة االتحاد األوروبي من الصادرات العربية، إال أن االتحاد األوروبي ما زال يمثل الشريك التجاري الرئيسي                           
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وانخفضت الصادرات   .  بالمائة من قيمة إجمالي الصادرات العربية            27.4إلى أسواقه     للدول العربية إذ بلغ ما يتجه             

 في  12.5 مقارنة مع    2002 في المائة من اإلجمالي عام       12.3العربية إلى دول جنوب شرق أسيا بصورة طفيفة فبلغت           

 في  9.9هي األخرى من نسبة       أما الصادرات العربية إلى الواليات المتحدة األمريكية فقد تراجعت               .2001المائة عام    

 في  7.6 في حين ارتفعت الصادرات العربية البينية من نسبة               2002 في المائة، عام       9.7 إلى نسبة     2001المائة عام    

 في المائة  وقد حافظت اليابان على حصتها من إجمالي الصادرات العربية، مع ميل                      8.8 إلى نسبة     2001المائة عام    

 في المائة، أما بالنسبة لبقية دول العالم فقد انخفضت حصتها من إجمالي الصادرات                   18.1طفيف نحو االنخفاض، عند      

 ).1(والشكل رقم ) 2( في المائة، الجدول رقم 23.7العربية بدرجة طفيفة لتبلغ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

الجدول رقم (2)
 اتجاه التجارة الخارجية  للدول العربية 

2002-1998
(نسب مئوية)

الورادات العربيةالصادرات العربية

1998199920002001*20021998199920002001*2002

    10.4      9.6    10.0      9.4      8.4      8.8     7.6     7.0     8.2     9.3الدول العربية

    16.2    14.0    14.2    14.2    12.3      9.7     9.9   10.0     9.9     9.2الواليات المتحدة

      8.7      9.0      9.1      8.9      7.9    18.1   18.2   18.3   17.8   16.8اليابان

    43.5    42.2    42.0    41.0    39.6    27.4   27.9   28.0   26.4   23.7اآلتحاد األوربي

      6.1      6.4      6.4      6.0      5.5    12.3   12.5   12.8   11.6   10.1دول جنوب شرق آسيا

    15.1    18.8    18.5    20.6    26.3    23.7   23.9   23.9   26.1   30.9باقي دول العالم

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 100.0 100.0 100.0المجموع

*   تقديرات أولية.
االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2003، ومصادر وطنية أخرى. المصدر: - 

            - إتجاه التجارة الخارجية، صندوق النقد الدولي .   

شــكل (1) : أهـم الشـرآـاء التـجــاريـيـن للـــدول العــربيـة خالل عام 2002

 

االتحاد 
األوروبي
% 27.4

دول جنوب
 شرق آسيا
% 12.3

الـدول 
العـربـية
% 8.8

الواليات 
المتحدة
% 9.7

باقي دول 
العالم

% 23.7

اليابان
% 18.1

الصــــادرات

االتحاد 
األوروبي
% 43.5

دول جنوب 
شرق آسيا
% 6.1

الـدول 
العـربـية

% 10.4

الواليات 
المتحدة

% 16.2

اليابان
% 8.7

باقي دول 
العالم

% 15.1

الـــــواردات
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  43.5 إلى   2001في المائة عام     42.2وفي جانب اتجاه الواردات، ارتفعت الواردات العربية من االتحاد األوروبي من              

 في المائة عام      16.2، آما ارتفعت واردات الدول العربية من الواليات المتحدة لتبلغ ما نسبته                       2002في المائة عام      

 لتبلغ  2002أما نسبة الواردات العربية البينية فقد ارتفعت خالل عام            . 2001 في المائة عام      14.0 مقارنة بنسبة    2002

 .2001 في المائة عام 9.6ة من الواردات العربية اإلجمالية مقارنة بنسبة  في المائ10.4

  

א א א  א

 

تشير البيانات األولية للهيكل السلعي للصادرات العربية اإلجمالية حسب المجموعات الرئيسية للسلع، إلى أن فئة الوقود                   

 في  68.2يب األآبر من الصادرات العربية، وذلك على الرغم من انخفاض نصيبها من                  المعدني ال تزال تستأثر بالنص     

 في  15.4وتأتي في المرتبة المصنوعات التي ارتفعت حصتها من           . 2002 في المائة عام      67.5 إلى   2001المائة عام   

 في  3.7 إلى   2001ئة عام    في الما  3.2، ثم األغذية والمشروبات من       2002 في المائة عام     16.2 إلى   2001المائة عام   

آما تراجعت صادرات المواد الكيماوية لتبلغ         .  في المائة   2.5 في المائة إلى       2.4، والمواد الخام من       2002المائة عام    

 ).2(و الشكل رقم ) 3(، الجدول رقم 2001 في المائة عام 6.2 مقارنة بنسبة بلغت 2002 في المائة عام 5.2
 

 )3(الجدول رقم 
  الصادرات-ي للتجارة الخارجية للدول العربيةالهيكل السلع

1998-2002 
 )نسب مئوية( 

2002* 2001 2000 1999 1998  

 األغذية و المشروبات 5.8 4.3 2.9 3.2 3.7
 المواد الخام 3.1 2.8 2.2 2.4 2.5

 الوقود المعدني 55.3 63.2 70.4 68.2 67.5
 المنتجات الكيماوية 6.6 5.4 4.8 6.2 5.2
 اآلالت ومعدات النقل 5.8 4.7 3.9 4.1 4.2

 المصنوعات 22.7 19.0 15.2 15.4 16.2
 سلع غير مصنفة 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7

 المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 .تقديرية             * 
 .2003االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام :  المصدر  

 
ي    ية اإلجمالية، ال يزال بند اآلالت ومعدات النقل يحتل المرتبة األولى بالرغم من                وبالنسبة لله واردات العرب كل السلعي لل

بته من        ام        38.7انخفاض نس ة ع ى    2001 في المائ ام     37.7 إل ة ع ند المصنوعات الذي ارتفعت   2002 في المائ يه ب ، يل

يفة من      بية بدرجة طف ته النس ام   26.5أهمي ة ع ام   26.7ى  إل 2001 في المائ ة ع ند    2002 في المائ ك ب د ذل ي بع م يأت ، ث

ذي ارتفعت نسبته من           ة والمشروبات ال  في المائة، آما ارتفعت حصة آل       14.2، إلى   2001 في المائة عام     13.6األغذي

يماوية والسلع غير المصنعة من                تجات الك ة و     7.5من المن  في المائة و  7.7 إلى   2001 في المائة في عام      2.9 في المائ

 ).2(والشكل رقم ) 4( على التوالي، الجدول رقم 2002 في المائة في عام 3.2
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 )4(الجدول رقم 
  الواردات–الهيكل السلعي للتجارة الخارجية للدول العربية 

1998-2002 
  )نسب مئوية         ( 

*2002 2001 2000 1999 1998  

 األغذية و المشروبات 14.0 14.2 13.7 13.6 14.2
 المواد الخام 5.6 5.3 5.1 4.9 5.2
 الوقود المعدني 3.5 4.8 6.0 5.8 5.1
 المنتجات الكيماوية 8.0 8.1 7.9 7.5 7.7

 اآلالت ومعدات النقل 34.8 36.5 37.7 38.7 37.7
 المصنوعات 30.4 27.7 26.5 26.5 26.7

 سلع غير مصنفة 3.7 3.4 3.1 2.9 3.2
 المجموع 100 100 100 100 100

 .تقديرية     *  
 .2003االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام : المصدر  

 

 

א א  א

 

א  א

 

 ة عام في المائ18.2بنسبة )  الواردات البينية+الصادرات البينية (تشير التقديرات إلى ارتفاع قيمة التجارة العربية البينية 

وقد بلغت قيمة   .  مليار دوالر في العام السابق       33.5 مليار دوالر، وذلك مقارنة بنحو         39.6، حيث بلغت حوالي       2002

شــكل (2) : الهيكل الســلعي للصادرات والـواردات العــربيـة اإلجمـالـيـة عــــــام 2002 

األغذية 
والمشروبات

% 3.7  المواد الخام
% 2.5

سلع أخرى
%0.7

الوقود 
المعدني

% 67.5

المنتجات 
الكيماوية
% 5.2

اآلالت 
ومعدات النقل

% 4.2

المصنوعات
% 16.2

الصــادرات

األغذية 
والمشروبات

%14.2

 المواد الخام
% 5.2

سلع أخرى
% 3.2

الوقود 
المعدني
% 5.1

المنتجات 
الكيماوية
اآلالت 7.7 %

ومعدات النقل
% 37.7

المصنوعات
% 26.7

الــــواردات
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 في المائة عن العام السابق، آما بلغت قيمة الواردات             20.2 مليار دوالر وبزيادة سنوية نسبتها         21.4الصادرات البينية   

 . في المائة15.9دة سنوية نسبتها  مليار دوالر وبزيا18.2البينية حوالي 

 

وبالنسبة ألداء الدول في جانب الصادرات، سجلت جميع الدول العربية تقريبًا وألول مرة زيادات في قيمة صادراتها                          

البينية، ويعكس هذا التطور التوجه نحو االعتماد المتزايد للدول العربية على التبادل التجاري البيني في ضوء الظروف                    

ومن بين العوامل اإليجابية األخرى في زيادة الصادرات البينية، زيادة انفتاح األنظمة                    . ية العالمية المتباطئة   االقتصاد

التجارية العربية على بعضها البعض في إطار قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي دخلت عامها الخامس في                   

طقة التعرفة الجمرآية التي تطبقها على الواردات العربية بنسبة           حيث خفضت الدول األعضاء في المن      2002مطلع عام   

وقد سجل آل من السودان وسورية والجزائر أعلى معدالت زيادة سنوية في قيمة صادراتها إلى بقية                          .  في المائة   50

رية بنسبة  في المائة وصادرات سو64.2، حيث ارتفعت صادرات السودان البينية بنسبة    2002الدول العربية خالل عام     

آما سجلت بقية الدول العربية األخرى معدالت زيادة سنوية         .  في المائة  34.0 في المائة وصادرات الجزائر بنسبة       62.2

 في المائة، وموريتانيا بنسبة     24.4 في المائة والسعودية بنسبة      28.4في قيمة صادراتها البينية، من أبرزها، لبنان بنسبة         

وفي جانب الواردات البينية، سجلت     .  في المائة  19.5 في المائة، ومصر بنسبة       22.3نسبة   في المائة، والبحرين ب    23.8

 في المائة،   42غالبية الدول العربية، معدالت زيادة في حين تراجعت الواردات البينية، لدولتين فقط، هما اليمن بنسبة                       

 . في المائة26ولبنان بنسبة 

 

، تعتبر السعودية أآبر مصدر إلى الدول العربية        2002ة التجارة البينية لعام      وعلى صعيد مساهمة الدول العربية في قيم      

 في المائة من إجمالي الصادرات          37.2 مليار دوالر، آما تشكل صادراتها للدول العربية األخرى حوالي                   7.9بقيمة  

 مليار دوالر، وتشكل      2.8والي   التي تصدر إلى بقية الدول العربية بقيمة تبلغ ح               )1(العربية البينية، يلي ذلك اإلمارات       

ويالحظ أن قيمة الصادرات البينية لبعض .  في المائة من إجمالي الصادرات العربية البينية     13.3حصة صادراتها البينية    

)  مليار دوالر   1.3( وألول مرة، إلى ما يزيد عن مليار دوالر، وهي سورية                      2002الدول العربية وصلت في عام           

 ). مليار دوالر1.2(، باإلضافة إلى ُعمان ) مليار دوالر1.3(والعراق ) الر مليار دو1.0(واألردن 

 

 مليار  2.1وفي جانب الواردات البينية، تعتبر اإلمارات وُعمان أآبر المستوردين من الدول العربية بقيمة تبلغ حوالي                        

وتأتي السعودية  . ردات العربية البينية   في المائة من إجمالي الوا      11.6دوالر، وتستأثر الواردات البينية لكل منهما بنحو         

 في المائة من الواردات العربية البينية،           10.5 مليار دوالر، وحصة تبلغ         1.9آثاني مستورد من الدول العربية بقيمة           

 في المائة من إجمالي      7.3، وبنسبة تبلغ     2002  مليار دوالر عام        1.5ويلي ذلك، مصر التي تبلغ وارداتها البينية نحو            

 في المائة سواء من إجمالي           7أما الدول العربية األخرى فتشكل مساهمتها الفردية أقل من                . ردات البينية العربية    الوا

 ).8/2(، الملحق 2002الصادرات أو الواردات البينية عام 
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 )5(جدول رقم ال
 قيمة ونمو التجارة العربية البينية

1998-2002 
 

 )والرمليار د(القيمة  (%)معدل التغير السنوي 
2002* 2001 2000 1999 1988 2002* 2001 2000 1999 1998 

 

 )1(التجارة العربية البينية 26.3 27.1 31.4 33.5 39.6 6.6- 2.9 15.9 6.8 18.2

20.2 8.8 16.3 2.0 -13.4 21.4 17.8 16.3 14.0 13.8 
الصادرات العربية البينية   

 )فوب(

15.9 4.5 15.5 3.9 2.2 18.2 15.7 15.0 13.0 12.5 
الواردات العربية البينية       

 )سيف(

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

 ).8/2( الملحق :المصدر

 

 

א א  אא

 

اء عدد محدود من الشرآ        سواء من جانب الصادرات أو الواردات على                     الترآزتميزت اتجاهات التجارة البينية ب           

وتظهر بيانات عام   . التجاريين، حيث أن التبادل التجاري البيني يتم في غالبيته بين دول عربية مجاورة لبعضها البعض                   

 تترآزو  في المائة    80واحدة هي اإلمارات بنسبة          مجاورة   في دولة      ترآزت     مانأن الصادرات البينية لعُ        2002

 في المائة على       24 في المائة و      34  بنسبة   واإلمارات  السعوديةهما   مجاورتين   لبحرين في دولتين       لالصادرات البينية     

 في المائة على     14 و في المائة  42 بنسبة     والسعودية  العراق آل من  الصادرات البينية لألردن في        تترآزآما   .التوالي

 .لمغربالتوالي، ويتجه نصف الصادرات البينية لتونس إلى ليبيا، آما يتجه نصف صادرات الجزائر البينية إلى ا

 

 في المائة من إجمالي وارداتها البينية، وهي في               60وفي جانب الواردات، بلغت الواردات البينية لألردن من العراق                 

ونسبة واردات السودان من       في المائة،      83 نسبة واردات ُعمان من اإلمارات حوالي             وبلغت. غالبيتها واردات نفطية   

 في المائة 43ويأتي حوالي  ، تونس  لليبيا من   نصف الواردات البينية   ا يزيد عن  يأتي م آما  .  في المائة  65السعودية حوالي   

 ).8/4(و) 8/3(ان ، الملحقالجزائر من من الواردات البينية لموريتانيا

 

א א  אא

 

 على الرغم من      ،العام السابق  ترتيب البنود السلعية على نفس نسق             ار استمر إلى 2002تشير التقديرات المتاحة لعام        

 أتى بند المواد الخام والوقود المعدني في المقدمة           ففي جانب الصادرات البينية،   .  في ذلك العام   آل منها اختالف حصص   
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 ، في المائة  18.2األغذية والمشروبات بنسبة      في المائة من إجمالي الصادرات البينية، يليه في المرتبة الثانية          52.2 بنسبة

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

 . في المائة5.5
 

 )6(جدول رقم ال

 2002هيكل الصادرات والواردات العربية البينية عام 
 

 البند السلعي الصادرات العربية البينية الواردات العربية البينية
  )في المائة( )مائةفي ال(

 األغذية والمشروبات  18.2 18.7
 المواد الخام والوقود المعدني 52.2 42.7
 المواد الكيماوية 16.2 17.6

 اآلالت ومعدات النقل 5.5 7.6
 المصنوعات 7.9 13.4

 المجموع 100.0 100.0

 .2003االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام : المصدر

 
 

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

  في المائة   17.6 بنسبة    ةالكيماوي، ثم المواد       في المائة   18.7ألغذية والمشروبات بنسبة      ا تلتها. في المائة  42.7بنسبة  

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

 

א א א א א  א

 

تعتبر تنمية التجارة البينية من األهداف األساسية للتعاون العربي منذ إنشاء جامعة الدول العربية، ولقد اتخذت الدول                              

ية، أهمها إبرام االتفاقيات الثنائية واالتفاقيات الجماعية، والتي آان          العربية عددًا من الوسائل العملية لتحرير التجارة البين        

 ولمدة  1998على تطبيق البرنامج التنفيذي إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي بدأ منذ عام                  أحدثها االتفاق 

لتبادل التجاري البيني للسلع      بتحرير آامل ل    2005عشر سنوات، تم اختصارها إلى سبع سنوات، تنتهي في مطلع عام                  

آما سعى أيضًا عدد من الدول العربية إلى إنشاء تجمعات إقليمية مصغرة آوسيلة لإلسراع بتحرير                             . العربية المنشأ  

 .ومن أبرز هذه التجمعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي. التجارة البينية

 

ة في استخدام هذه األدوات لتحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي، فإن التجارة البينية                        وعلى الرغم من الجهود المبذول        

 . في المائة من إجمالي التجارة العربية الخارجية10 و9العربية ما زالت تمثل نسبة متواضعة حيث أنها تتراوح بين 
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 يكون أفضل مما يبدو من إنجازات العقود              غير أن هناك ما يدعو إلى االعتقاد بأن مستقبل التجارة البينية العربية قد                      

ويرجع ذلك إلى أن التطورات السريعة في تحرير التجارة الدولية في إطار مفاوضات منظمة التجارة                   . األربعة الماضية 

العالمية، أدت إلى تراجع حصة الصادرات العربية في أسواق الدول المتقدمة وخاصة سوق االتحاد األوروبي الشريك                        

لرئيسي للدول العربية، األمر الذي يجعل السوق العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تقدم                        التجاري ا 

 .فرصًا تجارية واستثمارية يمكن أن تعّوض عن الفرص الضائعة في أسواق الدول الصناعية

 

رحلة جديدة في التعاون االقتصادي     وعلى صعيد التجمعات العربية، فقد دخلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية م            

ويشكل هذا االتحاد آتلة اقتصادية ضخمة يصل         . 2003باإلعالن عن إنشاء االتحاد الجمرآي الخليجي، بداية من يناير             

ويترتب عن هذا االتحاد الجمرآي الخليجي فرض الدول األعضاء الست   .  مليار دوالر  335ناتجها المحلي اإلجمالي نحو     

 في المائة على السلع المستوردة من خارج االتحاد الجمرآي، آما يقوم االتحاد                           5ية موحدة بنسبة       فيه تعرفة جمرآ    

الجمرآي الخليجي بوضع سياسة موحدة لحماية اإلنتاج الوطني والتنسيق في المواقف التفاوضية في إطار مفاوضات                         

بية أيضًا موعدًا لتوحيد العمالت الخليجية           وقد حددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العر              . منظمة التجارة العالمية    

ومن االنعكاسات االقتصادية المرتقبة لقيام االتحاد الجمرآي الخليجي أن يحفز التبادل التجاري فيما                 . 2010بحلول عام   

نئ بين دول االتحاد ومع العالم الخارجي، وذلك نتيجة تخفيض تكلفة المعامالت التجارية وتيسير التجارة آخدمات الموا                     

 .والنقل واالتصاالت وتقليل الحواجز غير الجمرآية والروتين اإلداري

 

وبوجه عام، ال تزال أدوات التكامل االقتصادي العربي ترتكز على تحرير التجارة البينية للسلع، مستثنية بذلك تحرير                          

البينية للسلع بتحريرها، حيث يؤدي    وتكتسب التجارة البينية للخدمات إمكانات أفضل من التجارة         . التجارة البينية للخدمات  

 .تحرير التجارة البينية للخدمات إلى زيادة التجارة في السلع والخدمات وزيادة النمو االقتصادي وفرص العمل

 

وقد بدأت عملية تحرير تجارة الخدمات البينية تلقى المزيد من االهتمام في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،                         

في ) الجاتس(لدول األعضاء فيها بالتفاوض للتوصل إلى اتفاقية لتحرير التجارة البينية للخدمات أسوة باتفاقية               حيث تقوم ا  

 .منظمة التجارة العالمية

 

 مرتبطة بوجه خاص، بتنفيذ الدول العربية لسياسات اإلصالح              ∗وتبقى الجهود العربية لتحرير التجارة البينية للخدمات          

ومن أهم القيود التي تحد من زيادة التجارة         . ألنظمة واإلجراءات التنقييدية أمام تجارة الخدمات      االقتصادي للتخلص من ا   

البينية للخدمات العربية تلك المتعلقة بالنفاذ إلى السوق العربية، ومثال ذلك، نظام التأشيرات واإلقامة المؤقتة لألشخاص                    

ادلة الشهادات الجامعية والعلمية، األمر الذي يحد من إمكانية           لغرض تقديم خدماتهم، واختالف المواصفات لمع       نالطبيعيي

وآذلك قيود التواجد التجاري للشرآات          . استغالل فرص توظيف المهارات العربية في أسواق عمل بعضها البعض                    

                                                           
 .أنظر فصل التعاون االقتصادي العربي  ∗
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العربية، آقوانين الوآيل المواطن في دول الخليج، باإلضافة إلى احتكارات القطاع العام للعديد من الخدمات                                                 

وآل . االتصاالت، وخدمات الموانئ وخدمات المطارات، والخدمات المصرفية وخدمات التأمين، والنقل البري والجوي            آ

وعلى خالف تحرير تجارة السلع الذي قد يؤدي           . هذه القيود تحد من القدرة التصديرية للخدمات فيما بين الدول العربية              

رة على المنافسة األجنبية وزيادة البطالة، فإن تحرير التجارة البينية              إلى تكاليف اجتماعية عند إغالق المصانع األقل قد          

للخدمات يؤدي في الغالب إلى زيادة توظيف العمالة المحلية، مثال ذلك تواجد الشرآات األجنبية لإلعالنات والترويج،                        

 في السوق المحلية وبالتالي       التي عادة ما توظف عمالة من داخل الدولة المضيفة، التي لها خبرة في أذواق المستهلكين                      

 .مهارات الترويج والتسويق

 



ملحق (1/8)  : الصادرات والواردات العربية اإلجمالية
( 2002 - 1997 )

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

النمــوالتغير للفترةالنمــوالتغير للفترة
(في المـــــــائــــــــة)

1997199819992000200120022001-199720021997199819992000200120022001-19972002

2.47.7        175,265.8     162,712.0     155,907.5     146,699.7     153,916.2     6.41.4147,853.0 240,992.4 237,704.4 252,556.2 171,008.0 136,699.2 185,418.5مجموع الدول العربية

4.43.0            5,019.7          4,871.2          4,597.2          3,716.8          3,828.5          5.720.74,101.9     2,770.0     2,294.4     1,899.3     1,831.8     1,802.4     1,835.5األ ر  د  ن

2.34.9          39,135.5        37,293.4        35,009.7        31,719.3        32,587.9        4.81.734,094.0   49,596.5   48,774.0   49,064.7   36,473.8   28,907.7   40,408.4اإلمــــارات

2.36.7            4,705.7          4,409.0          4,833.0          4,272.9          3,566.2          3.74,025.5-6.2     5,368.9     5,576.9     6,194.9     4,362.8     4,114.4     4,383.0البحريـــــن

4.78.8          10,393.0          9,552.7          8,706.8          7,704.5          8,354.1          4.513.17,951.4     7,498.9     6,628.0     5,839.9     5,873.3     5,469.0     5,559.0تونــــــــس

6.116.8          12,010.0        10,283.9          9,688.0          9,090.0          8,545.0          2.08,130.0-8.4   18,710.0   19,090.0   21,650.0   12,320.0   10,260.0   13,820.0الجزائــــــر

12.15.7               671.0             634.9             617.9             617.2             565.1             13.9401.6-17.9        169.9        197.4        143.2        151.1        125.2        102.0جيبــوتــــي

2.13.5          32,266.7        31,181.6        30,197.3        28,032.8        30,012.6        2.95.328,743.1   71,390.9   67,793.3   77,268.3   50,621.9   38,724.4   60,572.5الســـعودية

0.154.3            2,446.4          1,585.5          1,552.7          1,414.9          1,924.6          28.520.41,579.7     1,949.1     1,618.7     1,806.7        780.1        595.7        594.2الســـــودان

2.54.2            4,780.8          4,587.4          3,905.4          3,672.3          3,668.2          8.916.84,163.8     6,668.0     5,707.0     5,146.0     3,839.0     3,142.0     4,057.0ســــــورية

5.13.6               367.6             354.9             335.8             295.0             247.5             12.11.8290.7-          95.5          93.8          82.4        117.2        127.4        157.4الصومـــال

28.83.0            2,602.6          2,526.8          2,746.0          1,541.2          1,431.1             22.8916.9-57.1   11,034.5   14,289.3     9,672.3     5,107.8     2,903.8     2,347.7العـــــــراق

1.87.4            5,797.4          5,399.1          5,039.3          4,672.8          5,681.1          9.70.95,026.0   11,171.7   11,074.1   11,318.6     7,238.0     5,521.5     7,656.7ُعمـــــــــان

3.127.7            4,800.8          3,758.1          3,252.2          2,499.6          3,356.8          29.61.53,321.8   11,031.6   10,870.1   11,594.0     7,213.7     5,030.5     3,856.1قطـــــــــــر

1.212.8-            8,877.2          7,872.6          7,156.2          7,616.5          8,616.4          5.28,246.3-3.3   15,406.2   16,245.9   19,476.0   12,224.8     9,616.4   14,280.2الكويــــــت

11.6-0.6-            6,446.9          7,293.5          6,230.0          6,207.4          7,071.1          7.915.67,466.7     1,017.3        880.2        700.5        695.0        723.0        649.0لبنــــــــــان

7.367.5-            6,964.0          4,156.9          3,539.6          4,192.6          4,897.2          0.85,628.0-3.8-     8,384.7     8,452.8   12,078.0     6,707.6     6,216.0     9,888.7ليبيـــــــــــا

1.6-0.9-          12,551.6        12,750.9        14,010.8        16,023.4        16,536.6        2.213,244.6-7.1     7,117.7     7,278.8     7,060.8     5,236.5     4,402.8     5,525.3مصـــــــــر

8.88.8          12,004.1        11,034.4        11,530.8        10,804.6        10,274.4          0.38.27,874.6     7,700.0     7,116.7     7,418.7     7,402.3     7,144.0     7,039.0المغــــــرب

2.57.2               748.9             698.8             635.2             597.9             584.3             8.2632.6-3.6-        327.2        356.2        344.7        333.1        369.4        412.8موريتانــيــا

5.28.5            2,676.0          2,466.4          2,323.7          2,008.0          2,167.3          10.36.42,013.7     3,584.0     3,367.0     3,797.2     2,478.3     1,503.7     2,274.0اليمــــــــــن

*   تقديرات أولية.
المصدر: - االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2003، ومصادر وطنية أخرى.

            - إتجاه التجارة الخارجية، صندوق النقد الدولي .   

(في المـــــــائــــــــة)
**



ملحق (2/8)  : الصادرات والواردات العربية البينية
( 2002- 1997 )

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

النمــوالتغير للفترةالنمــوالتغير للفترة
(في المـــــــائــــــــة)

1997199819992000200120022001-199720021997199819992000200120022001-19972002

6.415.8 18,211.6 15,731.0 15,049.4 13,045.3 12,538.8 5.120.212,272.8 21,351.0 17,757.2 16,316.2 14,034.4 13,757.6 15,882.9مجموع الدول العربية

4.810.3      1,280.5      1,161.0      1,091.3         803.0         735.7         5.38.8963.4  1,044.8     960.3     608.3     601.8     657.9       781.8األ ر  د  ن

8.28.7      2,076.7      1,910.9      1,710.0      1,649.8      1,573.8      7.89.61,394.1  2,829.0  2,580.1  2,208.6  1,931.7  2,107.5    1,910.4اإلمــــارات

5.821.7         566.0         465.2         426.7         398.8         379.8         0.722.3370.7-     660.0     539.8     499.8     581.9     549.4       555.8البحريـــــن

7.121.4         668.5         550.5         431.7         388.9         393.6         6.816.5418.5     639.7     549.1     431.7     406.3     390.0       421.6تونــــــــس

3.145.4-         462.6         318.2         299.0         185.4         260.4         11.334.0361.3     474.3     354.0     361.3     258.6     146.3       230.6الجزائــــــر

25.616.0         11.45.355.7115.9107.7134.1138.5160.7     86.8100.6105.4121.3133.6140.7جيبــوتــــي

1.413.3-      1,906.4      1,683.2      1,673.4      2,205.6      1,980.5      0.624.41,784.4-  7,938.5  6,381.4  6,465.4  5,120.0  4,852.0    6,542.2الســـعودية

0.7114.7         899.5         419.0         362.2         363.9         530.1         1.264.9406.8-     318.8     193.3     244.5     254.9     244.5       203.1الســـــودان

6.037.7         590.2         428.5         407.8         318.2         306.0         6.761.9340.0-  1,256.9     776.2     706.6     727.2     805.0    1,023.0ســــــورية

33.241.1         180.5         127.9           69.5           55.0           51.5           46.340.6-9.7     101.8     189.6     185.2     169.4     165.6       131.1الصومـــال

34.011.0      1,047.1         943.6         406.4         300.8         261.1         15.329.8292.8  1,311.1  1,010.0     650.5     395.3     302.4       571.2العـــــــراق

7.56.3      2,101.4      1,976.4      2,042.6      1,581.3      1,682.2      3.48.11,481.8  1,208.9  1,118.3  1,155.4  1,073.2  1,109.6       979.0ُعمـــــــــان

6.88.3         583.6         538.8         652.2         640.8         487.2         20.98.7414.2     773.6     711.7     631.8     594.0     308.4       333.3قطـــــــــــر

0.620.2      1,324.8      1,101.9      1,066.2      1,023.5      1,067.4      6.112.61,077.5     580.3     515.3     435.3     414.5     404.1       406.8الكويــــــت

26.0-8.1         697.3         942.8         767.4         557.9         609.0         5.928.4691.5     507.5     395.4     326.9     294.5     323.6       314.9لبنــــــــــان

0.538.6         742.5         535.8         603.8         539.5         501.3         7.314.4524.7-     502.4     439.0     422.7     335.0     445.2       594.1ليبيـــــــــــا

12.930.0      1,461.5      1,124.5      1,458.9      1,009.7         898.9         5.619.5691.6     736.3     616.0     601.9     471.5     558.3       496.3مصـــــــــر

10.26.3      1,394.6      1,311.5      1,413.2         889.7         663.0         1.010.6890.9-     316.0     285.7     255.2     293.1     284.1       297.4المغــــــرب

7.527.1-           67.1           52.8           32.8           25.5           41.3           22.623.872.3       10.2         8.2         3.8         6.1         3.1           3.6موريتانــيــا

42.1-14.9         553.4         955.1         876.2         758.2         638.7         3.4548.3-16.2     163.4     169.1     210.4     164.1     165.0         92.6اليمــــــــــن

*   تقديرات أولية.
المصدر: - االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2003، ومصادر وطنية أخرى.

            - إتجاه التجارة الخارجية، صندوق النقد الدولي .   

(في المـــــــائــــــــة)
***



ملحق (3/8)  :إتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية للدول العربية
(2002)

 (مليون دوال ر)

المجموعاليمنموريتانياالمغربمصرليبيالبنانالكويتقطرُعمانالعراقالصومالسوريةالسودانالسعوديةجيبوتيالجزائرتونسالبحريناإلماراتاألردن
األ ر د ن 
79.818.87.244.30.7148.633.065.80.9465.414.626.334.946.922.015.92.20.117.41,044.8صادرات
78.410.41.60.10.0144.611.296.90.3763.28.512.217.643.03.476.111.20.11.91,280.5وا ردا ت

0.0اإلمــــارات
47.492.512.536.79.2461.612.834.911.40.01,335.8176.3244.338.424.089.615.20.3185.82,829.0صادرات
71.981.05.98.24.3682.26.551.826.70.0587.3323.084.263.20.045.34.30.031.02,076.7وا ردا ت

البحريـــــن
12.0160.70.08.210.20.0221.60.05.30.00.129.446.965.169.33.518.45.40.04.1660.0صادرات
9.658.22.90.00.0460.71.15.91.10.07.17.37.63.20.01.20.20.00.0566.0وا ردا ت

تونــــــــس
11.8157.70.010.00.0217.50.05.20.00.128.946.063.968.13.418.05.30.04.0639.7صادرات
7.216.87.098.50.066.06.214.10.02.00.93.48.44.3313.951.662.80.61.2665.1وا ردا ت

الجزائــــــر
0.01.70.088.00.00.10.13.50.046.70.00.00.15.38.7156.9153.59.40.5474.4صادرات
43.348.320.495.90.028.01.0118.70.10.01.41.31.224.71.754.516.55.20.4462.4وا ردا ت
جـيـبـوتــي
0.912.10.01.9112.90.00.53.50.00.10.00.00.30.08.5140.7صادرات
1.214.90.02.00.0127.00.00.00.60.03.90.00.00.20.00.00.40.010.5160.7وا ردا ت

الســـعودية
171.62,260.61,914.454.436.3130.2173.5136.35.40.0226.7203.2667.6201.44.8789.5572.13.9386.57,938.5صادرات
201.4620.3204.929.00.00.0108.2221.00.00.00.00.0112.751.90.0203.687.50.065.91,906.4وا ردا ت

الســـــودان
7.262.60.23.00.76.2119.319.60.00.10.31.31.223.51.457.00.10.015.2318.8صادرات
35.3173.023.20.30.00.0581.816.00.00.04.30.66.41.90.153.81.50.01.5899.5وا ردا ت
ســــــورية
75.979.66.111.5127.80.3474.322.40.068.311.830.078.4148.040.743.512.81.624.21,256.9صادرات
47.879.66.23.313.40.0168.118.50.00.45.82.424.078.414.592.217.30.11.4573.3وا ردا ت
الصــومال
0.453.42.90.00.00.50.00.00.00.011.10.33.90.50.00.50.00.028.0101.8صادرات
0.719.90.00.00.0137.65.21.30.40.00.10.10.00.00.00.10.00.015.1180.5وا ردا ت
العــــــراق
825.50.00.01.40.00.00.00.00.00.00.00.00.01.20.01.2481.80.00.11,311.1صادرات
646.00.00.1111.761.00.00.00.00.041.70.10.034.30.0105.841.70.04.71,047.1وا ردا ت
ُعمــــــــان
9.9965.619.61.13.64.20.011.27.30.137.916.929.13.410.54.40.20.583.21,208.9صادرات
19.71,752.729.63.70.10.0212.20.221.910.30.08.326.44.82.25.80.80.02.52,101.4وا ردا ت

قطـــــــــــر
9.4531.024.44.60.30.0119.06.47.90.10.17.610.210.60.114.32.00.125.5773.6صادرات
36.3233.342.90.90.1189.81.726.80.30.018.617.68.30.06.40.40.00.1583.6وا ردا ت
الكويــــــت
19.2138.420.19.20.60.0102.40.023.90.00.024.016.020.90.259.26.20.0139.8580.3صادرات
44.7318.665.61.50.10.0625.10.789.13.60.026.311.231.30.019.63.10.183.91,324.8وا ردا ت

لبنــــــــــان
35.394.78.115.917.30.296.02.375.60.071.14.215.232.44.327.62.10.74.4507.6صادرات
44.157.037.88.83.10.0138.910.5207.20.76.62.92.212.79.9134.416.61.42.4697.3وا ردا ت

ليبيــــــــــــا
0.02.728.80.00.02.00.00.011.339.868.70.00.0502.4. . .2.87.80.0336.41.9صادرات
28.10.040.10.00.011.60.10.29.362.881.50.00.4742.5. . .43.131.73.7429.60.3وا ردا ت

مصـــــــــر
34.462.73.148.012.80.0156.144.173.90.196.24.54.917.870.048.133.91.923.7736.3صادرات
27.9143.519.328.34.80.0877.284.263.80.61.35.715.765.230.951.327.33.211.31,461.5وا ردا ت

المغــــــرب
13.52.00.32.08.267.219.023.54.3314.1. . .23.07.00.648.520.19.149.10.116.4صادرات
1.922.15.355.1159.90.0695.70.111.10.0273.83.66.311.46.679.655.20.60.41,388.8وا ردا ت

موريتانيـــــا
0.00.00.00.00.00.00.00.12.30.02.90.00.010.2. . .0.10.00.02.32.4صادرات
0.00.40.02.828.63.80.01.60.00.00.40.10.03.00.02.124.20.067.1وا ردا ت

اليمــــــــــن
0.639.713.40.10.14.745.70.80.25.21.80.042.40.10.07.41.00.00.0163.4صادرات
20.60.50.0553.4...9.4202.628.80.50.50.0147.42.03.79.20.240.20.585.32.0وا ردا ت

المصدر:  مصادر وطنية وإقليمية ودولية.

اإلتجاه
المصدر



ملحق (4/8)  : هيكل إتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية للدول العربية
(2002)

(في المـائـة)

المجموعاليمنموريتانياالمغربمصرليبيالبنانالكويتقطرُعمانالعراقالصومالسوريةالسودانالسعوديةجيبوتيالجزائرتونسالبحريناإلماراتاألردن

األ ر د ن 
7.61.80.74.20.114.23.26.30.144.51.42.53.34.52.11.50.20.01.7100.0صادرات
6.10.80.10.00.011.30.97.60.059.60.70.91.43.40.35.90.90.00.1100.0وا ردا ت

اإلمــــارات
1.73.30.41.30.316.30.51.20.40.047.26.28.61.40.83.20.50.06.6100.0صادرات
3.53.90.30.40.232.80.32.51.30.028.315.64.13.00.02.20.20.01.5100.0وا ردا ت

البحريـــــن
1.824.31.21.50.033.60.00.80.00.04.57.19.910.50.52.80.80.00.6100.0صادرات
1.710.30.50.00.081.40.21.00.20.01.31.31.30.60.00.20.00.00.0100.0وا ردا ت

تونــــــــس
1.824.60.01.60.034.00.00.80.00.04.57.210.010.60.52.80.80.00.6100.0صادرات
1.12.51.114.80.09.90.92.10.00.30.10.51.30.647.27.89.40.10.2100.0وا ردا ت

الجزائــــــر
0.00.40.018.60.00.00.00.70.09.90.00.00.01.11.833.132.32.00.1100.0صادرات
9.410.44.420.70.06.10.225.70.00.00.30.30.35.30.411.83.61.10.1100.0وا ردا ت
جـيـبـوتــي
0.78.60.01.30.080.20.00.00.30.02.50.00.00.10.00.00.20.06.1100.0صادرات
0.79.30.01.30.079.00.00.00.40.02.40.00.00.10.00.00.20.06.5100.0وا ردا ت

الســـعودية
2.228.524.10.70.51.62.21.70.10.02.92.68.42.50.19.97.20.04.9100.0صادرات
10.632.510.81.50.00.05.711.60.00.00.00.05.92.70.010.74.60.03.5100.0وا ردا ت

الســـــودان
2.319.60.10.90.21.937.46.20.00.00.10.40.47.40.417.90.00.04.8100.0صادرات
3.919.22.60.00.00.064.71.80.00.00.50.10.70.20.06.00.20.00.2100.0وا ردا ت
ســــــورية
6.06.30.50.910.20.037.71.80.05.40.92.46.211.83.23.51.00.11.9100.0صادرات
8.313.91.10.62.30.029.33.20.00.11.00.44.213.72.516.13.00.00.2100.0وا ردا ت
الصــومال
0.452.52.80.00.00.50.00.00.00.010.90.33.80.50.00.50.00.027.6100.0صادرات
0.411.00.00.00.076.22.90.70.20.00.10.00.00.00.00.10.00.08.3100.0وا ردا ت
العــــــراق
63.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.136.70.00.0100.0صادرات
61.70.00.010.75.80.00.00.00.00.04.00.00.03.30.010.14.00.00.4100.0وا ردا ت
ُعمــــــــان
0.879.91.60.10.30.30.00.90.60.03.11.42.40.30.90.40.00.06.9100.0صادرات
0.983.41.40.20.00.010.10.01.00.50.00.41.30.20.10.30.00.00.1100.0وا ردا ت

قطـــــــــــر
1.268.63.20.60.00.015.40.81.00.00.01.01.31.40.01.80.30.03.3100.0صادرات
6.240.07.40.20.00.032.50.34.60.00.03.23.01.40.01.10.10.00.0100.0وا ردا ت
الكويــــــت
3.323.83.51.60.10.017.60.04.10.00.04.12.83.60.010.21.10.024.1100.0صادرات
3.424.05.00.10.00.047.20.16.70.30.02.00.82.40.01.50.20.06.3100.0وا ردا ت

لبنــــــــــان
7.018.71.63.13.40.018.90.414.90.014.00.83.06.40.85.40.40.10.9100.0صادرات
6.38.25.41.30.40.019.91.529.70.11.00.40.31.81.419.32.40.20.3100.0وا ردا ت

ليبيــــــــــــا
0.00.55.70.00.00.40.00.02.27.913.70.00.0100.0. . .0.61.60.067.00.4صادرات
3.80.05.40.00.01.60.00.01.38.511.00.00.1100.0. . .5.84.30.557.90.0وا ردا ت

مصـــــــــر
4.78.50.46.51.70.021.26.010.00.013.10.60.72.49.56.54.60.33.2100.0صادرات
1.99.81.31.90.30.060.05.84.40.00.10.41.14.52.13.51.90.20.8100.0وا ردا ت

المغــــــرب
7.32.20.215.56.42.915.60.05.20.04.30.60.10.62.621.46.17.51.4100.0صادرات
0.11.60.44.011.50.050.10.00.80.019.70.30.50.80.55.74.00.00.0100.0وا ردا ت

موريتانيـــــا
0.00.00.00.00.00.00.01.522.80.028.30.20.0100.0. . .0.50.00.223.023.5صادرات
0.10.60.04.242.60.05.70.02.30.00.00.60.10.04.50.03.236.10.0100.0وا ردا ت

اليمــــــــــن
0.424.38.20.10.12.928.00.50.13.21.10.025.90.10.04.50.60.00.0100.0صادرات
3.70.10.0100.0....1.736.65.20.10.10.026.60.40.71.70.07.30.115.40.4وا ردا ت

المصدر:  ملحق (3/9).

المصدر
اإلتجاه
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