
   i

 

 محتويات
 

 الصفحة 
 

 127..............................................................................التجارة الخارجية للدول العربية الفصل الثامن
 127......................................................................................................التجارة العربية للسلع

 127.............................................................................................تطور قيمة التجارة اإلجمالية
 128................................................................................................اتجاهات التجارة اإلجمالية

 130.......................................................................جماليةتطور الهيكل السلعي للتجارة العربية اإل 
 131.....................................................................................................البينية  العربية التجارة

 131..............................................................................................قيمة وحصة التجارة البينية 
 133...................................................................................................تجاهات التجارة البينية ا

 133............................................................................................الهيكل السلعي للتجارة البينية 
 134..............................................................أهمية التجارة البينية للتجمعات العربية شبه اإلقليمية 

 137........................................)2001-1996(الصادرات والواردات العربية اإلجمالية  : )8/1(ملحق 
 138...........................................)2001-1996(الصادرات والواردات العربية البينية  : )8/2(ملحق 
 139...............................................اتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية  : )8/3 (ملحق

 139....................................................................................................)2001(للدول العربية 
 140........................................هيكل اتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية  : )8/4 (ملحق

 140....................................................................................................)2001(للدول العربية 
 

 

 

 



   127

 الفصل الثامن
 التجارة الخارجية للدول العربية

 
 

 
 للسلعية التجارة العرب

 
 تطور قيمة التجارة اإلجمالية

 

ام  راجعًا ع ية ت دول العرب ية لل تجارة الخارج اض 2001سجلت ال ر انخف ك إث ابق، وذل ام الس ي الع ا سجلته ف را لم  مغاي

ام وأسعار عدد من السلع األولية األخرى الهامة في الدول العربية، يضاف إلى ذلك                        نفط الخ ية لتصدير ال األسعار العالم

ي آان لها أثر حاد في الربع األخير من عام        11 أحداث  بتمبر الت ، وذلك بتراجع حرآة السياحة العربية ووتيرة 2001 س

ى السلع المستوردة             ن عل نقل والتأمي ثل ال بطة بالتصدير م ك فإن األوضاع في فلسطين  . األنشطة والصناعات المرت آذل

 . والخدمات المرتبطة بها في الدول المجاورةالمحتلة قد أثرت بدورها على إيرادات السياحة والصناعات

 

بلغ        ية لت يمة الصادرات العرب ى انخفاض ق ية إل تقديرات األول ام   235.8وتشير ال ي ع يار دوالر ف بة 2001 مل ، أي بنس

ة    8.3انخفاض بلغت نحو        اق معدل انخفاض الصادرات العربية معدل تراجع الصادرات العالمية الذي             .  في المائ د ف وق

غ  ام  4.2بل ي ع ة ف ي المائ ى  . 2001ف ية إل ي الصادرات العالم ية ف ك انخفضت حصة الصادرات العرب ي 3.9وبذل  ف

ة  يمة الواردات العربية اإلجمالية بنسبة               . المائ واردات، ارتفعت ق  مليار دوالر 162.9 في المائة لتبلغ   4.8وفي جانب ال

ام  ام   2001ع ية ع واردات العرب ادة ال دل زي ن مع ل م و أق ي 2000، وه غ حوال ذي بل ة7 ال ي المائ تراجع .  ف رًا ل ونظ

ية بنسبة        واردات العالم ام     3.4ال ة ع يف في حصة الواردات العربية في        2001 في المائ اع طف ى ارتف ك إل د أدى ذل ، فق

 .2000 في المائة في عام 2.4 في المائة، وذلك مقارنة بنسبة قدرها 2.6الواردات العالمية لتبلغ نسبة 

 

فقد تراجعت قيمة الصادرات في أربع عشرة    . إن أداء الصادرات لم يكن مماثًال في جميع الدول العربية         ومن المالحظ، ف   

يها النفط الخام السلعة الرئيسية للتصدير                     ي يشكل ف دول الت تها ال ة، وهي في غالبي ومن بين هذه الدول، سجلت ليبيا . دول

راجع في قيمة صادراتها إذ بلغت نسبته حوالي         ى ت  في المائة، ثم قطر بنسبة 17 المائة، وتلتها الكويت بنسبة  في27أعل

ة، فاليمن بنسبة          15.5 ر بنسبة      12.6 في المائ ن والعراق بنسبة            11.8 والجزائ ة، والبحري  في المائة لكل    5.9 في المائ

ارات بنسبة        نهما، واإلم ة والسودان بنسبة          7م ة    5.9 في المائ يمة صاد           .  في المائ رات في  ومن جانب آخر، ارتفعت ق

ومن . خمس دول عربية، وهي الدول التي ال يشكل النفط الخام أحد صادراتها الرئيسية ولديها تنوع نسبي في صادراتها                 

ادة في األردن وذلك بنسبة                       ى زي يمة الصادرات أعل دول، سجلت ق ذه ال ن ه  في  14 في المائة، تاله لبنان بنسبة       20.7بي

 ).8/1( في المائة لكل منهما، الملحق 3.3موريتانيا بنسبة  في المائة، ثم 13المائة ثم تونس بنسبة 
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ا خمس عشرة دولة                              يمة وارداته ادة في ق ي سجلت زي ية الت دول العرب غ عدد ال واردات، بل ومن بين هذه   . وفي جانب ال

يا التي ارتفعت قيمة وارداتها بصورة ملحوظة، وذلك بنسبة              دول ليب حد آبير  في المائة وهو األمر الذي يعزى إلى   50ال

دوالر في إطار اإلجراءات التي اتخذتها                                ابل ال نار مق ية في سعر صرف الدي ذي أجرته السلطات الليب ى التخفيض ال إل

يد سعر الصرف المعمول به       في المائة، ثم سورية 20ثم أتى لبنان بعد ذلك حيث سجلت قيمة وارداته زيادة بنسبة            . لتوح

زيادة في قي            يا حيث بلغت نسبة ال  في المائة والكويت 13.3 في المائة، ثم تونس بنسبة 15مة الواردات حوالي وموريتان

ة    7.4بنسبة    ويالحظ أن الزيادة في واردات لبنان تعزى في جزء آبير منها إلى التخفيضات التي أدخلت على      .  في المائ

ى السلع المستوردة وآذلك أيضًا سياسة تثبيت سعر صرف                     ية المفروضة عل الليرة اللبنانية مقابل   نسب الرسوم الجمرآ

دوالر  ي سجلتها واردات موريتانيا فترجع إلى حد آبير إلى االرتفاع في استيراد أجهزة ومعدات قطاع                  . ال زيادة الت ا ال أم

نقالة          زة الهواتف ال بطة بأجه وسجلت أيضًا آل من األردن واإلمارات والجزائر والسعودية والسودان  . االتصاالت المرت

تف      ادات م ان زي ن          وُعم تيراد تراوحت بي ة    7 و 2اوتة في االس يمة واردات قطر        .  في المائ ومن جانب آخر، انخفضت ق

 في المائة آذلك، فقد     8 في المائة والعراق بنسبة      9 في المائة والبحرين بنسبة      14.5 في المائة واليمن بنسبة      15.5بنسبة   

راد المنتجات النفطية وتحسن اإلنتاج الزراعي       في المائة في ظل انخفاض تكلفة استي       4انخفضت واردات المغرب بنسبة     

 .الذي حد من استيراد السلع الغذائية

 
 )1(الجدول رقم 

 التجارة الخارجية العربية اإلجمالية
 

متوسط معدل 
التغير في 
 الفترة

  )مليار دوالر(القيمة   (%)معدل التغير السنوي 

1996- 2000 
(%)    

 2001 2000 1999 1998 1997 2001 2000 1999 1998 1997  
 الصادرات العربية  185.4 149.6 175.0 257.0 235.8 3.0 -19.3 17.0 46.9 -8.3 9.3

 الواردات العربية 147.5 154.0 145.3 155.5 162.9 2.6 4.4 -5.4 7.3 4.8 2.0

 الصادرات العالمية  5529.0 5441.0 5626.4 6330.5 6064.0 3.9 -1.6 3.4 15.5 -4.2 4.4

 الواردات العالمية  5624.4 5545.3 5772.6 6500.6 6280.9 3.9 -1.4 4.1 12.6 -3.4 4.7

      3.9 4.1 3.1 2.7 3.4 
وزن الصادرات 

العربية في الصادرات 
 (%)العالمية 

      2.6 2.4 2.5 2.8 2.6 
وزن الواردات 

العربية في الواردات 
 (%)العالمية 

   أرقام أولية وتقديرية *
 . ، ومصادر وطنية أخرى 2002  االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام - :ر المصد

 . اتجاهات التجارة الخارجية ، صندوق النقد الدولي - 
 

 اتجاهات التجارة اإلجمالية
 

ير في            ير آب م يحدث تغ ام             ا أوزانل ية خالل ع دول العرب ن لل  حدوث انخفاض    من فعلى الرغم . 2001لشرآاء التجاريي

 الشريك التجاري  يشكل ما زال  االتحاد األوروبي  نأ إال   . الصادرات العربية   من تحاد األوروبي االدول   طفيف في حصة  
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ية      دول العرب ى أسواقه         الرئيسي لل تجه إل ا ي غ م ة  27.9  إذ بل ية      في المائ ي الصادرات العرب يمة إجمال  وانخفضت . من ق

يابان بصورة          ى ال ية إل يفة    الصادرات العرب ة    18.2فبلغت    طف ي   في المائ ام   من اإلجمال ة مع  2001 ع  في 18.3 مقارن

ام        ة ع ية إلى       2000المائ دول العرب ا انخفضت صادرات ال  2000 في المائة عام 12.8أسيا من دول جنوب شرق ، آم

ى  ام        12.5 إل ة ع ا   . 2001 في المائ  في  10  نسبة منت  فقد تراجع الصادرات العربية إلى الواليات المتحدة األمريكية        أم

ة     في المائة 7  نسبة ارتفعت الصادرات العربية البينية من    في حين ،  2001 في المائة عام     9.9  نسبة  إلى 2000عام  المائ

ام    ى  2000ع ، وبقيت نسبة الصادرات إلى باقي دول العالم عند المستوى الذي آانت            2001 في المائة عام      7.6  نسبة   إل

 .عليه في العام السابق

 
 )2(ل رقم الجدو

 اتجاه التجارة الخارجية للدول العربية
 

  الصادرات الواردات
2001 2000 1999 1998 1997 2001 2000 1999 1998 1997  
 الدول العربية 8.5 9.3 8.2 7.0 7.6 8.7 8.4 9.4 10.0 9.6

 الواليات المتحدة 9.0 9.2 9.9 10.0 9.9 12.7 12.3 14.2 14.2 14.0
 اليابان 17.5 16.8 17.8 18.3 18.2 6.8 7.9 8.9 9.1 9.0

 االتحاد األوروبي 24.0 23.8 26.4 28.0 27.9 40.8 39.6 41.0 42.0 42.2

دول جنوب شرق  11.3 10.1 11.6 12.8 12.5 5.9 5.5 6.0 6.4 6.4
 آسيا

 باقي دول العالم 29.8 30.9 26.1 23.9 23.9 25.1 26.3 20.6 18.5 18.8
 اإلجمالي 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 . ، ومصادر وطنية أخرى 2002  االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام - :المصدر
 .  اتجاهات التجارة الخارجية ، صندوق النقد الدولي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتحاد
األوروبي

42.1%

 دول جنوب
شرق آسيا

6.3%

 الـدول
العـربـية

10.1%
 الواليات
المتحدة
%14.4

اليابان
9.2% 

 باقي دول
العالم
17.9%

 الـــــواردات

 2001ريـيـن للـــدول العــربيـة خالل عام أهـم الشـرآـاء التـجــا): 1(شــكلال

 

 االتحاد
األوروبي

 %27.9 

دول جنوب
شرق آسيا
%12.7

 الـدول
العـربـية
%7.3

 الواليات
المتحدة

%10.7

 باقي دول
العالم

 %22.8 

اليابان

%18.6

 الصــــادرات
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 في المائة عام 42 من  بصورة طفيفة وذلكاألوروبيمن االتحاد   الواردات العربية   ارتفعت   ،وفي جانب اتجاه الواردات     

ى    2000  في المائة عام    14.2، بينما انخفضت الواردات العربية من الواليات المتحدة من          2001 في المائة عام     42.2 إل

ام      14ى   إل  2000 ة ع ى مستواها عند مستو      2001 في المائ يابان عل ية من ال واردات العرب   العام السابقى، وحافظت ال

باً  ة،      9.1 تقري ا حافظت أيضاً      في المائ عند مستوى العام السابق     حصة الواردات العربية من دول جنوب شرق أسيا           آم

 في المائة 9.6 إلى 2000 في المائة عام    10فضت حصتها من    أما الواردات العربية البينية فقد انخ     .  في المائة  6.4 بنسبة

 .2001عام 

 
 تطور الهيكل السلعي للتجارة العربية اإلجمالية 

 

رات      ى انخفاض حصة فئة الوقود المعدني ال           اتشير تقدي ية إل النصيب األآبر من الصادرات    ب يستأثر   ذيلصادرات العرب

ية  ك من      ،العرب  ارتفعت حصص الفئات ،ونتيجة لذلك . 2001 في المائة عام 68.2لى  إ2000 في المائة عام   70.4 وذل

ك من نسبة         األخرى    يماوية وذل واد الك ة عام   4.8وخاصة الم  آما .2001 في المائة عام 6.2 إلى نسبة 2000 في المائ

ة والمشروبات         4.1 إلى  في المائة3.9من  واآلالت ومعدات النقل  ،  3.2 في المائة إلى     2.9من   ارتفعت حصص األغذي

 . في المائة15.4 في المائة إلى 15.2، والمصنوعات من في المائة

 
 )3(الجدول رقم 

 لتجارة الخارجية للدول العربيةالهيكل السلعي ل
 

  الصادرات العربية اإلجمالية الوادرات العربية اإلجمالية
 البنــــــــد 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 *2001

ة  3.8 5.8 4.3 2.9 3.2 14.8 14.0 14.2 13.7 13.6 األغذي
 والمشروبات

 المواد الخام 2.4 3.1 2.8 2.2 2.4 5.7 5.6 5.3 5.1 4.9
 الوقود المعدني 70.0 55.3 63.2 70.4 68.2 4.5 3.5 4.8 6.0 5.8
 المنتجات الكيماوية 4.8 6.6 5.4 4.8 6.2 8.1 8.0 8.1 7.9 7.5

دات  3.6 5.8 4.7 3.9 4.1 33.7 34.8 36.5 37.7 38.7 اآلالت ومع
 النقل

 المصنوعات 15.0 22.7 19.0 15.2 15.4 29.5 30.4 27.7 26.5 26.5
 سلع غير مصنفة  0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 3.8 3.9 3.4 3.1 2.9

 اإلجمالي  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 ة أرقام أولية وتقديري *

 . ، ومصادر وطنية أخرى 2002 االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام -: المصدر

 

 

واردات، حافظ بند اآلالت والمعدات على المرتبة األولى في            حيث ارتفعت نسبته ، الواردات العربيةهيكلوفي جانب ال

 في 6.0 في بند الوقود المعدني من  طفيفحدث انخفاض ، آذلك 2001 عام 38.7 إلى 2000 في المائة عام  37.7من   

ى      ة إل  في المائة 13.7 األغذية والمشروبات في الواردات العربية اإلجمالية من صوانخفضت حص.  في المائة  5.8المائ



   131

ام    ى    2000ع ام من   في المائة، والمواد الخ    7.5 في المائة إلى     7.9، والمواد الكيماوية من     2001 في المائة عام     13.6 إل

 . في المائة4.9 في المائة إلى 5.1

 

 

 

 
 البينية العربية التجارة

 
 قيمة وحصة التجارة البينية

 

ية                  ية البين تجارة العرب يمة ال ى أن ق ية إل تقديرات األول ية   (تشير ال واردات البينية + الصادرات البين  بلغت 2001لعام ) ال

ي  يمة33.5حوال ن الق ك م تقاربة بذل يار دوالر، م ابق مل ام الس ي الع جلتها ف ي س يمة  .  الت ن ق ل م ًا آ د حافظت أيض وق

 .على نفس مستوى العام السابق تقريبًا)  مليار دوالر15.4(والواردات البينية )  مليار دوالر18(الصادرات البينية 

 

ية تغيرًا يذآر، فإنه ونظرًا لتراجع قيمة الصادرات العربية                      يمة الصادرات البين م تسجل ق نما ل  في  8اإلجمالية بنسبة   وبي

بلغ نسبة                       ية لت ية اإلجمال ية في الصادرات العرب د ارتفعت حصة الصادرات البين ة، فق ، 2001 في المائة عام  7.7المائ

ة بنسبة        ك مقارن ة في العام السابق        7وذل وفي جانب الواردات، تراجعت حصة الواردات البينية في الواردات         .  في المائ

ية بصورة        ية اإلجمال بلغ نسبة       العرب يفة لت ام        9.5طف ة ع ة بنسبة      2001 في المائ ك مقارن ة في العام    9.8، وذل  في المائ

 .السابق

 

األغذية 
والمشروبات

%13.6

 المواد الخام
سلع أخرى%4.9

% 2.9 الوقود المعدني
% 5.8

المنتجات 
الكيماوية
اآلالت ومعدات 7.5 %

النقل
% 38.7

المصنوعات
% 26.5

الــــواردات

األغذية 
والمشروبات

% 3.2
 المواد الخام

% 2.4

سلع أخرى
%0.5

الوقود المعدني
% 68.2

المنتجات 
الكيماوية
% 6.2

اآلالت ومعدات 
النقل

% 4.1

المصنوعات
% 15.4

الصــادرات

 2001الهيكل الســلعي للصادرات والـواردات العــربيـة اإلجمـالـيـة عام ): 2(شــكل ال
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ام        رات ع ى    2001تشير تقدي ن الدول العربية           إل وارق في األداء بي ففي جانب الصادرات، بلغ عدد الدول التي       . وجود ف

ية إثنتا عشرة دولة، في حين ب                  يمة صادراتها البين ادة في ق لغ عدد الدول التي تراجعت صادراتها البينية سبعة      سجلت زي

ي      .  دول دول الت ن ال  62.8(ها مع بقية الدول العربية، العراق  سجلت أعلى معدالت زيادة سنوية في قيمة صادرات من بي

 في  22.2 (والبحرين،  ) في المائة  22.5 (فموريتانيا،  )في المائة  26.6 (ثم تونس )  في المائة  57.9(واألردن  ) في المائة  

ة  ان    ،)المائ ة    13.9( وُعم نان    ) في المائ  ومن  .) في المائة  3.9(، وقطر   ) في المائة  7.7(، وسورية   ) في المائة   8.8(، ولب

دول العربية، السودان واليمن بنحو               ية ال يمة صادراتها مع بق راجعًا في ق ي سجلت ت دول الت ن ال  في المائة، وليبيا     20بي

 ). في المائة1.4( في المائة، ومصر 7ارات والسعودية بنحو ، وآل من اإلم) في المائة11.4(

 

واردات،      ية معدالت زيادة في حين تراجعت الواردات البينية لخمس دول                    وفي جانب ال ة عرب ع عشرة دول . سجلت أرب

 15.7(ان  في المائة، والسود20.3وارداتها البينية، موريتانيا بنسبة    أعلى معدالت زيادة في     ومن بين الدول التي سجلت      

ة    يا    )في المائ تراجعت في حين ).  في المائة6.5(، وآل من ُعمان، والبحرين وسورية في حدود     ) في المائة  14.1(، وليب

ية      واردات البين ة، فالجزائر       22لكل من مصر بنسبة         ال ، وقطر     ) في المائة  10.6(، ثم اليمن    ) في المائة  13.7( في المائ

 ). في المائة4.5(

 

ا      ى صعيد مس زال تستأثر ثالث دول هي السعودية واإلمارات وُعمان                      وعل ية، فال ت ية البين تجارة العرب دول في ال همة ال

أما .  في المائة من إجمالي الواردات العربية البينية    38 في المائة من إجمالي الصادرات العربية البينية، ونحو          60بقرابة  

ل م ردية أق اهمتها الف ية األخرى، فتشكل مس دول العرب بة ال ي الصادرات أو 7ن نس ة سواء من جانب إجمال ي المائ  ف

 ).8/2 ملحق (2001الواردات البينية خالل عام 

 

 
 )4(جدول رقم ال

 قيمة ونمو التجارة العربية البينية
 

 )مليار دوالر(القيمة  (%)معدل التغير السنوي 
2001)2( 2000 1999 1998 1997 2001)2( 2000 1999 1998 1997 

 

1.5 
2.3 

 
0.7 

21.8 
24.6 

 
18.6 

4.2 
3.6 

 
4.9 

-6.8 
-12.7 

 
0.8 

5.1 
6.9 

 
2.9 

33.5 
18.1 

 
15.4 

33.0 
17.7 

 
15.3 

27.1 
14.2 

 
12.9 

26.0 
13.7 

 
12.3 

27.9 
15.7 

 
12.2 

 )1(التجارة العربية البينية
ية  ية البين الصادرات العرب

 )فوب(
ية     ية البين واردات العرب ال

 )سيف(
 .واردات البينيةال+ الصادرات البينية  )1(
 .تقديرات أولية )2(

 .2002الستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  ا-  :المصدر
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 اتجاهات التجارة البينية
 

ّير يذآر في اتجاهات التجارة البينية، حيث تعتبر السعودية أهم ُمصّدر للدول العربية، وتشكل صادراتها إلى                      م يطرأ تغ ل

 في المائة من إجمالي صادراتها إلى الدول العربية، آما تعتبر السعودية           60ات والبحرين والكويت حوالي     آل من اإلمار  

 .أآبر دولة مستوردة من الدول العربية وتستورد ما يزيد عن نصف وارداتها البينية من اإلمارات والبحرين ومصر

 

يز ب   ية يتم تجارة البين اه ال زال اتج ام، ال ي ه ع ترآز وبوج ريك أو   س ال ى ش واردات عل ب الصادرات أو ال ن جان واء م

في دولة واحدة هي اإلمارات      ترآزت   أن الصادرات البينية لعمان    2001فعلى سبيل المثال، تظهر بيانات عام       . شريكين

ة      62بنسبة     79 السعودية بنسبة و الصادرات البينية لكل من البحرين وقطر في دولتين هما اإلمارات            تترآز و في المائ

ة و   ف  ي        50ي المائ ى التوال ة عل ا    . في المائ  47 الصادرات البينية لألردن في اتجاه السعودية والعراق بنسبة          تترآزوآم

 .في المائة

 

واردات البينية لألردن من السعودية والعراق                 واردات، بلغت ال  في المائة من إجمالي وارداتها البينية،       76وفي جانب ال

ان من اإل        وبلغت  ي      نسبة واردات ُعم ارات حوال ا        62م ة، آم واردات من ليبيا       في المائ  قرابة نصف الواردات  بلغت ال

 ).8/4(و) 8/3(ان ، الملحقالجزائر من وآذلك واردات موريتانياتونس لالبينية 

 
 الهيكل السلعي للتجارة البينية

 

ام          تاحة لع تقديرات الم ى  2001تشير ال ى نفس نسق ا           ار استمر  إل لعية عل نود الس  على الرغم من ،لعام السابق ترتيب الب

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

 في المائة، 18.8 في المائة من إجمالي الصادرات البينية، يليه في المرتبة الثانية بند المواد الكيماوية بنسبة           48.8 بنسبة 

 . في المائة8.5وأخيرًا المصنوعات بنسبة  ، في المائة17غذية والمشروبات بنسبة ثم األ

 
 )5(جدول رقم ال

 2001هيكل الصادرات والواردات العربية البينية عام 
 

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

 البند السلعي

 األغذية والمشروبات  3079.0 17.0 2568.8 16.7
 المواد الخام والوقود المعدني 8839.0 48.8 7460.4 48.5
 المواد الكيماوية 3405.0 18.8 2861.1 18.6

 اآلالت ومعدات النقل 1250.0 6.9 953.7 6.2
 المصنوعات 153.7 8.5 1541.0 10.0

 اإلجمالي 18112.7 100.0 15385.0 100.0

 .2002االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام : المصدر 
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واردات، احتلت    وفي جانب    واد الخام والوقود المعدني المرتبة األولى من حيث حصتها في الواردات البينية   أيضاً   ال  الم

ة    48.5بنسبة    تها . في المائ واد    تل يماوي الم ،  في المائة  16.7ة والمشروبات بنسبة     في المائة، ثم األغذي     18.6 بنسبة    ةالك

 . في المائة6.2 في المائة، وأخيرًا اآلالت والمعدات بنسبة 10والمصنوعات بنسبة 

 
 أهمية التجارة البينية للتجمعات العربية شبه اإلقليمية

 

 مليار  8ربية تبلغ حوالي     لدول مجلس التعاون لدول الخليج الع      ∗ أن قيمة التجارة البينية    2000تشير البيانات المتاحة لعام     

ية البينية، في حين تبلغ قيمة التجارة البينية لدول اتحاد                      45دوالر أمريكي وحصة       تجارة العرب ي ال ة من إجمال  في المائ

 . في المائة من التجارة العربية البينية6.5 مليار دوالر وحصة 1.1المغرب العربي حوالي 

 

بر أه               بر السعودية أآ ذي  تعت  في المائة، 52م شريك في التجارة البينية لدول مجلس التعاون وذلك بنسبة       وفي الوقت ال

 . في المائة من إجمالي التجارة البينية40تعتبر تونس أهم شريك لدول االتحاد وذلك بنسبة حوالي 

 

دول الخليج العربية، تشكل التجارة البينية للبحرين أعلى نسبة من إجم                 تعاون ل ن دول مجلس ال ذا، ومن بي الي تجارتها ه

ك بنسبة        تجارة هي واردات النفط الخام من السعودية ألغراض التكرير            35الخارجية وذل ية ال ة، غير أن غالب  في المائ

ان بنسبة         . والتصدير  ا ُعم ي بعده ة من إجمالي تجارتها الخارجية، ثم الكويت بنسبة              16وتأت  في المائة من   10 في المائ

ا الخارجية      ي تجارته ان والكويت من بقية دول المجلس وخاصة منها                   وتشكل غ  . إجمال ية لكل من عم تجارة البين ية ال الب

ي          أ األجنب ادة تصدير للسلع ذات المنش ارات إع ا التجارة البينية لبقية دول مجلس التعاون  . اإلم اإلمارات، السعودية، (أم

 . في المائة من إجمالي التجارة الخارجية لكل منها5، فال تتعدى )وقطر

 

تونس نسبة                    وبالنس  ية ل تجارة البين ي، تشكل ال اد المغرب العرب دول اتح ة من إجمالي تجارتها الخارجية،   5بة ل  في المائ

يها ليبيا بنسبة       في المائة، وموريتانيا    2 في المائة من إجمالي تجارتها الخارجية، ثم آل من الجزائر والمغرب بنسبة              4تل

 . في المائة1بنسبة 

 

ت         زال ال ام، ال ت ية           وبوجه ع ا اإلجمال ية متواضعة من تجارتهم ن أهم ية تشكل في التجمعي فبينما تبلغ التجارة . جارة البين

ية حصة                يج العرب دول الخل تعاون ل ية لمجلس ال  في المائة من إجمالي التجارة الخارجية ، ال تشكل التجارة البينية         6البين

 . الخارجية في المائة فقط من إجمالي تجارتها3التحاد المغرب العربي إال 

 

 

 

                                                           
 . متوسط الصادرات البينية والواردات البينية ∗
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 )6(الجدول رقم 
 2000 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام *التجارة البينية

 
 )مليون دوالر( 

الصادرات إلى دول 
 البحرين الكويت ُعمان قطر السعودية اإلمارات مجلس التعاون

 إلى  
   من

 البحرين - 81 51 34 216 140 523
 الكويت 17 - 11 15 99 105 247
 ُعمان  9 17 - 8 58 203 294
 قطر 9 28 16 - 71 154 278

 السعودية 1666 526 159 165 - 1445 3,962
 االمارات 74 640 1126 133 391 - 2,364

واردات من دول مجلس      1775 1293 1363 355 834 2047 7,668 ال
 التعاون

تجارة البينية في       35 10 16 5 2 5 6 ية ال أهم
 (%)التجارة الخارجية 

 
 

 )7(الجدول رقم 
 2000 التحاد المغرب العربي، عام *التجارة البينية

 
 )مليون دوالر( 

الصادرات إلى دول 
اتحاد المغربي 

 العربي
 تونس الجزائر ليبيا المغرب موريتانيا

 إلى  
   من

 تونس - 83.0 301.5 60.5 1.8 446.8
 الجزائر 64.0 - 2.0 8.5 2.0 76.5

 ليبيا 277.5 0.1 - 121.5 1.0 400.1
 المغرب 26.5 124.0 30.0 - 0.2 180.7

 موريتانيا 2.0 23.0 0.0 0.0 - 25.0

اد 370.0 230.1 333.5 190.5 5.0 1,129.1 ن دول اتح واردات م ال
 المغرب العربي

ي 5 2 4 2 1 3 نة ف تجارة البي ية ال أهم
 (%)التجارة الخارجية 

 يةمتوسط الواردات البينية والصادرات البين* 

 

ن بتجارتهما مع مجموع الدول العربية، يتبين أن تجارة مجلس التعاون الخليجي           ن التجمعي ية لهذي تجارة البين ة ال وبمقارن

دول العربية تشكل نسبة حوالي             في المائة من التجارة الخارجية اإلجمالية لدول المجلس، وهي أآبر من     8مع مجموع ال

 . التجارة الخارجية اإلجماليةفي)  في المائة6(حصة تجارتها البينية 

 

ية، فتشكل نسبة                      دول العرب ي مع مجموع ال اد المغرب العرب ا تجارة اتح  في المائة من التجارة الخارجية اإلجمالية       5أم

اد  اد                   . لالتح ية لإلتح تجارة البين بر من نسبة ال ة  3(وهي أيضا نسبة أآ األمر . في التجارة الخارجية اإلجمالية)  في المائ

ي    ذي يش دول األعضاء في آل من مجلس التعاون لدول الخليج واتحاد المغرب العربي لديها إمكانات زيادة                     ال ى أن ال ر إل
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ا هي في إطار التجمع شبه اإلقليمي، وذلك لوجود تكامل                           ية بصورة أوسع مم دول العرب ية مع مجموع ال ا البين تجارته

 .أآبر لتجارة هذه الدول مع بقية الدول العربية

 

ذا ا     ، 2001لصدد، تبرز أهمية استكمال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت عامها الرابع عام                 وفي ه

ة عربية، بحيث ينتظر أن تؤدي هذه المنطقة إلى زيادة ملحوظة ليس فقط في تدفق التجارة             ع عشرة دول والتي تضم أرب

لعية بين الدول العربية بل آذلك أيضًا زيادة االستثم          وينتظر أيضًا أن تستكمل منطقة التجارة    . ارات العربية واألجنبية  الس

ية الكبرى بإقامة منطقة للتجارة الحرة العربية للخدمات، وذلك آما أقرته القمة العربية في إعالن عمان عام                  الحرة العرب

 ).أنظر الفصل الثاني عشر من هذا التقرير (2001

 

 
 )8(الجدول رقم 

 التعاون لدول الخليج واتحاد المغرب العربيأهمية تجارة دول مجلس 
 2000مع الدول العربية عام 

 
 )مليون دوالر( 

 دول اتحاد المغرب العربي عام
2000 

دول مجلس التعاون الخليجي عام
2000 

 

 التجارة البينية مع مجموع الدول العربية 10,398 2007

 التجارة الخارجية اإلجمالية 130,376 40,509

  التجارة العربية في التجارة اإلجماليةأهمية 8 5
 )في المائة(
 * 

 ).8/2(و) 8/1(المصدر الملحقان 



ملحق (1/8)  : الصادرات والواردات العربية اإلجمالية
( 2001 - 1996 )

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

النمــوالتغير للفترةالنمــوالتغير للفترة
(في المـــــــائــــــــة)

1996199719981999200020012000-199620011996199719981999200020012000-19962001

8.3143,741.6-179896.7185380.3149597.1174987.4257124.9235829.39.3مجموع الدول العربية  147,507.6  153,844.5  145,650.9  155,496.7  162,883.2  2.04.8

1.76.0      4,871.3      4,597.2      4,292.8      3,716.8      4,101.7      2294.41.120.84,292.8    1,899.3    1,831.8    1,802.4    1,835.5    1,816.9األ ر  د  ن

3.41.9    35,550.0    34,899.9    30,563.9    32,588.2    34,093.9    7.030,563.9-45621.07.1  49,064.7  36,473.8  28,907.7  40,408.4  37,335.9اإلمــــارات

8.8-3.1      4,409.0      4,833.0      4,272.9      3,566.2      4,025.5      10.54,272.9-5544.77.1    6,194.9    4,362.8    4,114.4    4,383.0    4,702.1البحريـــــن

3.113.3      9,868.6      8,706.8      7,704.5      8,354.1      7,951.4      6605.71.413.17,704.5    5,839.9    5,873.3    5,469.0    5,559.0    5,519.0تونــــــــس

1.66.2    10,283.9      9,688.0      9,090.0      8,545.0      8,130.0      11.89,090.0-19100.013.1  21,650.0  12,320.0  10,260.0  13,820.0  13,220.0الجزائــــــر

8.86.1         328.9         309.9         290.9         264.0         224.4         75.817.50.5220.8         75.4         69.2         37.6         42.6         39.6جيبــوتــــي

2.25.9    32,082.5    30,299.1    28,032.8    30,012.6    28,743.1    5.927,765.0-72837.76.3  77,371.4  50,621.9  49,910.1  60,572.5  60,565.8الســـعودية

0.82.1      1,585.5      1,552.7      1,414.9      1,924.6      1,579.7      6.01,504.4-1698.730.6    1,806.7       780.1       595.7       594.2       620.3الســـــودان

6.114.9-      4,807.9      4,186.0      3,831.6      3,888.4      4,027.7      8.75,379.5-4700.05.4    5,146.0    3,806.0    3,142.0    4,057.0    4,165.2ســــــورية

6.96.4         409.3         384.7         360.2         337.4         315.7         195.80.52.4294.2       191.2       186.6       182.4       177.8       187.6الصومـــال

8.0-48.3      2,526.8      2,746.0      1,541.2      1,431.1         916.9         10.7567.1-12594.5130.1  14,097.0    9,080.0    4,648.9    2,347.7       503.0العـــــــراق

2.47.1      5,399.1      5,039.3      4,672.8      5,681.1      5,026.0      1.24,577.6-11180.011.3  11,318.6    7,238.0    5,521.5    7,656.7    7,373.2ُعمـــــــــان

15.5-3.2      2,747.5      3,252.2      2,499.6      3,356.8      3,321.8      15.52,868.3-9796.231.9  11,594.0    7,213.7    5,030.5    3,856.1    3,833.0قطـــــــــــر

3.98.1-      7,734.4      7,156.2      7,616.4      8,616.4      8,246.3      17.08,373.3-16174.16.8  19,475.9  12,277.4    9,616.0  14,281.0  14,946.0الكويــــــت

4.820.2-      7,486.1      6,230.0      6,207.4      7,071.1      7,466.7      10.014.27,575.2-800.0       700.5       695.0       723.0       649.0    1,066.0لبنــــــــــان

11.650.1-      4,840.0      3,224.1      3,857.2      4,897.3      5,602.8      27.35,272.3-8775.66.5  12,078.0    6,707.6    6,216.0    9,888.7    9,402.2ليبيـــــــــــا

1.52.1    14,135.2    13,849.2    16,009.2    16,536.6    13,245.3    0.513,035.9-7024.99.2    7,060.8    5,236.5    4,402.8    5,525.3    4,967.4مصـــــــــر

4.3-8.7    11,034.4    11,530.8    10,804.6    10,274.4      7,874.6      3.88,256.4-7136.81.9    7,418.7    7,402.3    7,144.0    7,039.0    6,886.0المغــــــرب

2.215.7         796.0         688.0         580.0         615.0         600.2         8.23.3630.7-356.2       344.7       333.1       369.4       412.8       484.9موريتانــيــا

14.5-11.6      1,986.8      2,323.7      2,008.0      2,167.3      2,013.7      12.61,496.7-3317.313.8    3,797.2    2,478.3    1,503.7    2,274.0    2,262.7اليمــــــــــن

*   تقديرات أولية.
المصدر: - االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2002، ومصادر وطنية أخرى.

            - إتجاه التجارة الخارجية، صندوق النقد الدولي .   

(في المـــــــائــــــــة)
**



ملحق (2/8)  : الصادرات والواردات العربية البينية
( 2001 - 1996 )

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

النمــوالتغير للفترةالنمــوالتغير للفترة
(في المـــــــائــــــــة)

1996199719981999200020012000-199620011996199719981999200020012000-19962001

6.10.9   15,385.0   15,253.7   12,864.5   12,275.5   12,240.0   14540.315650.613720.214228.017697.618112.75.10.512,020.1مجموع الدول العربية

0.46.4      1,161.0      1,091.3         803.0         735.7         963.4      2.957.91,074.5-960.3     608.3     601.8     657.9     781.8       684.5األ ر  د  ن

4.31.9      1,692.5      1,661.5      1,649.8      1,573.9      1,394.7      7.01,406.4-2116.46.4  2,276.2  2,172.0  2,107.5  1,911.2    1,776.3اإلمــــارات

4.66.5         454.6         426.7         398.8         379.8         370.7         0.422.2356.2-663.8     543.3     633.2     579.2     594.9       552.7البحريـــــن

3.10.1         657.8         657.2         493.3         418.6         505.3         546.60.726.6580.7     431.7     406.3     390.0     421.6       420.4تونــــــــس

13.7-4.0         258.0         299.0         185.4         260.4         361.3         1.1255.8-357.512.9     361.3     258.6     146.3     230.6       222.5الجزائــــــر

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

6.15.9      2,523.9      2,383.6      2,205.3      1,980.5      1,784.8      6.71,883.0-7263.06.8  7,783.8  5,003.2  4,937.8  6,542.3    5,977.6الســـعودية

1.315.7         419.0         362.2         353.9         530.1         406.8         19.6344.0-196.50.4     244.5     254.9     244.5     203.1       240.2الســـــودان

0.46.1-         432.5         407.8         318.2         306.0         340.0         3.17.7414.0-761.3     706.6     727.2     805.0  1,023.0       801.0ســــــورية

18.06.3           73.9           69.5           55.0           51.5           40.6           189.612.52.435.9     185.2     169.4     165.6     131.1       115.5الصومـــال

21.63.8         346.3         333.7         238.2         175.0         235.1         791.61.462.8152.8     486.3     396.1     307.1     384.0       460.8العـــــــراق

7.56.7      1,834.5      1,719.3      1,581.2      1,674.7      1,482.0      1432.414.113.91,289.0  1,257.5  1,069.4  1,107.7     976.1       742.0ُعمـــــــــان

4.5-9.8         623.0         652.2         640.8         487.2         414.2         656.228.63.9449.1     631.8     594.0     308.4     333.3       231.1قطـــــــــــر

0.83.4      1,105.0      1,068.5      1,018.1      1,057.1      1,079.7      441.14.81.11,033.4     436.1     412.3     400.2     407.6       361.1الكويــــــت

4.72.6-         787.7         767.5         557.9         609.0         691.5         15.58.8932.1-355.7     326.9     294.5     323.8     314.6       640.4لبنــــــــــان

0.514.1         506.2         443.6         425.4         438.4         552.8         11.4434.1-496.24.5     560.1     462.5     389.4     591.0       469.8ليبيـــــــــــا

22.1-29.7      1,123.4      1,442.0      1,009.7         896.1         691.7         1.4509.9-586.84.6     595.0     471.0     558.4     502.5       497.6مصـــــــــر

6.3-14.5      1,341.3      1,431.2         896.8         665.8         890.9         6.913.0832.3-292.2     258.5     295.6     284.9     297.4       344.0المغــــــرب

0.120.3           44.4           36.9           33.7           35.8           34.6           5.511.022.536.8         4.5         5.9         6.4         4.5           3.0موريتانــيــا

10.6-20.8         783.4         876.2         757.5         638.6         548.3         19.6412.1-169.19.6     210.4     164.0     165.0       92.6       145.9اليمــــــــــن

*   تقديرات أولية.

المصدر: - االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2001، ومصادر وطنية أخرى.
            - إتجاه التجارة الخارجية، صندوق النقد الدولي .   

(في المـــــــائــــــــة)
**



ملحق (3/8)  :إتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية للدول العربية
(2001)

 (مليون دوال ر)

المجموعاليمنموريتانياالمغربمصرليبيالبنانالكويتقطرفلسطينُعمانالعراقالصومالسوريةالسودانالسعوديةجيبوتيالجزائرتونسالبحريناإلماراتاألردن
األ ر د ن 
83.018.36.129.30.8134.822.636.20.5422.213.524.525.235.039.028.820.93.20.016.5960.4صادرات
58.77.95.30.50.0156.526.866.50.0684.90.015.710.16.244.45.151.63.40.05.41,160.0وا ردا ت

اإلمــــارات
78.9112.619.2184.234.4309.161.823.1139.040.2154.30.0278.0229.645.9128.0105.39.03.0160.82,116.4صادرات
103.6123.36.90.96.6927.09.247.140.70.32.46.3114.7114.766.20.3104.410.40.07.51,692.5وا ردا ت

البحريـــــن
7.395.76.928.70.0284.11.26.02.30.124.40.042.746.13.28.58.83.50.05.6663.8صادرات
11.0121.08.20.00.0241.80.18.71.70.012.00.09.617.210.60.011.80.80.00.1467.5وا ردا ت

تونــــــــس
4.312.97.975.77.220.80.14.70.077.61.70.00.61.66.2248.432.540.81.52.2546.7صادرات
6.515.88.182.80.044.26.315.20.012.91.70.02.08.88.3323.953.964.62.40.4657.8وا ردا ت

الجزائــــــر
19.84.20.180.60.00.20.00.00.017.60.00.00.20.08.34.65146.370.40.0357.5صادرات
19.131.611.011.30.031.20.5121.10.00.00.20.00.20.47.81.513.58.30.30.0258.0وا ردا ت
جـيـبـوتــي
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .صادرات
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .وا ردا ت

الســـعودية
301.61,929.31,723.147.918.5117.0156.3134.74.70.0204.60.0289.5741.1146.53.9629.2548.73.5262.87,263.0صادرات
149.0626.7346.424.20.31.7179.3266.139.80.0103.40.0101.4107.288.54.1353.590.80.341.22,523.9وا ردا ت

الســـــودان
13.331.70.44.30.10.024.222.70.03.60.10.00.80.525.80.833.70.10.034.5196.6صادرات
19.4122.46.20.10.00.1197.80.40.00.03.10.01.36.51.50.046.80.60.00.8407.0وا ردا ت
ســــــورية
39.934.85.714.976.30.0221.89.00.00.00.00.010.549.8234.114.727.79.03.19.9761.3صادرات
24.644.78.22.52.10.0128.48.80.00.00.00.05.514.751.626.080.532.90.02.0432.5وا ردا ت
الصــومال
0.230.91.80.00.00.0116.60.00.00.02.40.00.00.00.10.00.20.00.037.1189.6صادرات
0.015.30.00.00.00.044.60.90.10.00.20.00.00.00.00.00.60.00.012.273.9وا ردا ت
العــــــراق
791.00.00.00.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.3791.6صادرات
296.20.00.024.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.014.80.00.00.00.010.7346.3وا ردا ت
ُعمــــــــان
28.4883.614.08.13.23.3184.98.95.913.221.90.029.134.23.510.612.10.60.6166.51,432.4صادرات
7.81,577.035.81.10.00.0146.90.214.53.60.00.06.818.54.40.012.22.30.03.31,834.5وا ردا ت

فـلـــسـطين
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .صادرات
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .وا ردا ت

قطـــــــــــر
25.5318.719.112.10.00.0200.90.39.90.00.040.00.00.011.40.015.40.00.02.8656.2صادرات
43.7209.967.10.80.00.0241.20.815.70.00.022.40.00.013.20.08.00.00.00.1623.0وا ردا ت
الكويــــــت
23.187.821.25.30.50.1156.30.426.60.10.020.90.027.115.70.340.111.40.04.3441.1صادرات
41.3262.549.83.00.10.0532.20.660.62.30.024.60.016.148.40.057.36.00.10.21,105.0وا ردا ت

لبنــــــــــان
33.981.56.11.74.10.184.52.928.10.031.23.50.09.128.76.625.52.62.03.4355.7صادرات
41.749.150.423.011.80.0169.315.7290.80.40.93.10.07.816.510.087.86.81.71.0787.7وا ردا ت

ليبيــــــــــــا
5.26.00.0333.81.00.00.01.79.70.00.00.00.00.10.05.4107.326.00.00.0496.2صادرات
16.821.92.5179.40.10.019.40.012.00.00.00.60.00.00.030.4124.598.70.00.0506.2وا ردا ت

مصـــــــــر
25.154.82.121.712.11.5116.033.456.00.190.63.65.74.216.353.045.525.71.517.9586.8صادرات
21.3111.214.715.53.70.7679.764.248.60.51.04.40.212.250.523.539.720.82.48.61,123.4وا ردا ت

المغــــــرب
10.45.70.526.28.60.348.20.114.50.035.20.70.00.32.65.761.628.117.32.3268.3صادرات
7.422.71.363.5105.70.0475.30.016.00.0142.00.00.06.219.99.735.128.90.40.8935.0وا ردا ت

موريتانيـــــا
0.00.00.00.51.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.01.60.00.05.5صادرات
0.00.30.02.630.80.04.60.04.40.00.00.30.00.00.00.31.00.00.00.044.4وا ردا ت

اليمــــــــــن
1.19.80.00.20.15.968.92.30.25.44.22.50.01.557.50.30.18.80.30.0169.1صادرات
11.6245.31.60.80.148.0285.16.24.62.10.272.10.02.874.25.10.023.20.40.0783.4وا ردا ت

المصدر:  مصادر وطنية وإقليمية ودولية.

اإلتجاه
المصدر



ملحق (4/8)  : هيكل إتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية للدول العربية
(2001)

(في المـائـة)

المجموعاليمنموريتانياالمغربمصرليبيالبنانالكويتقطرفلسطينُعمانالعراقالصومالسوريةالسودانالسعوديةجيبوتيالجزائرتونسالبحريناإلماراتاألردن

األ ر د ن 
8.61.90.63.10.114.02.43.80.144.01.42.62.63.64.13.02.20.30.01.7100.0صادرات
5.10.70.50.00.013.52.35.70.059.00.01.40.90.53.80.44.40.30.00.5100.0وا ردا ت

اإلمــــارات
3.75.30.98.71.614.62.91.16.61.97.30.013.110.82.26.05.00.40.17.6100.0صادرات
6.17.30.40.10.454.80.52.82.40.00.10.46.86.83.90.06.20.60.00.4100.0وا ردا ت

البحريـــــن
1.316.61.25.00.049.40.21.00.40.04.20.07.48.00.61.51.50.60.01.0100.0صادرات
2.426.61.80.00.053.20.01.90.40.02.60.02.13.82.30.02.60.20.00.0100.0وا ردا ت

تونــــــــس
0.82.41.413.81.33.80.00.90.014.20.30.00.10.31.145.45.97.50.30.4100.0صادرات
1.02.41.212.60.06.71.02.30.02.00.30.00.31.31.349.28.29.80.40.1100.0وا ردا ت

الجزائــــــر
5.51.20.022.60.00.10.00.00.04.90.00.00.10.02.31.31.440.919.70.0100.0صادرات
7.412.24.34.40.012.10.246.90.00.00.10.00.10.23.00.65.23.20.10.0100.0وا ردا ت
جـيـبـوتــي
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .صادرات
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .وا ردا ت

الســـعودية
4.226.623.70.70.31.62.21.90.10.02.80.04.010.22.00.18.77.60.03.6100.0صادرات
5.924.813.71.00.00.17.110.51.60.04.10.04.04.23.50.214.03.60.01.6100.0وا ردا ت

الســـــودان
6.816.10.22.20.10.012.311.50.01.80.10.00.40.313.10.417.10.00.017.6100.0صادرات
4.830.11.50.00.00.048.60.10.00.00.80.00.31.60.40.011.50.10.00.2100.0وا ردا ت
ســــــورية
5.24.60.72.010.00.029.11.20.00.00.00.01.46.530.71.93.61.20.41.3100.0صادرات
5.710.31.90.60.50.029.72.00.00.00.00.01.33.411.96.018.67.60.00.5100.0وا ردا ت
الصــومال
0.116.30.90.00.00.061.50.00.00.01.30.00.00.00.10.00.10.00.019.6100.0صادرات
0.020.70.00.00.00.060.31.20.10.00.20.00.00.00.00.00.90.00.016.5100.0وا ردا ت
العــــــراق
99.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.0صادرات
85.50.00.07.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.04.30.00.00.00.03.1100.0وا ردا ت
ُعمــــــــان
2.061.71.00.60.20.212.90.60.00.10.00.02.02.40.20.70.80.00.011.6100.0صادرات
0.486.02.00.10.00.08.00.00.03.00.00.00.41.00.20.00.70.10.00.2100.0وا ردا ت

فـلـــسـطين
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .صادرات
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .وا ردا ت

قطـــــــــــر
3.948.62.91.80.00.030.60.01.50.00.06.10.00.01.70.02.30.00.00.4100.0صادرات
7.033.710.80.10.00.038.70.12.50.00.03.60.00.02.10.01.30.00.00.0100.0وا ردا ت
الكويــــــت
5.219.94.81.20.10.035.40.16.00.00.04.70.06.13.60.19.12.60.01.0100.0صادرات
3.723.84.50.30.00.048.20.15.50.20.02.20.01.54.40.05.20.50.00.0100.0وا ردا ت

لبنــــــــــان
9.522.91.70.51.20.023.80.87.90.08.81.00.02.68.11.97.20.70.60.9100.0صادرات
5.36.26.42.91.50.021.52.036.90.10.10.40.01.02.11.311.10.90.20.1100.0وا ردا ت

ليبيــــــــــــا
1.01.20.067.30.20.00.00.41.90.00.00.00.00.00.01.121.65.20.00.0100.0صادرات
3.34.30.535.40.00.03.80.02.40.00.00.10.00.00.06.024.619.50.00.0100.0وا ردا ت

مصـــــــــر
4.39.30.43.72.10.319.85.79.50.015.40.61.00.72.89.07.84.40.33.1100.0صادرات
1.99.91.31.40.30.160.55.74.30.00.10.40.01.14.52.13.51.90.20.8100.0وا ردا ت

المغــــــرب
3.92.10.29.83.20.118.00.05.40.013.10.30.00.11.02.123.010.56.40.9100.0صادرات
0.82.40.16.811.30.050.80.01.70.015.20.00.00.72.11.03.83.10.00.1100.0وا ردا ت

موريتانيـــــا
0.00.00.28.832.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.028.60.029.90.00.1100.0صادرات
0.10.70.05.869.30.010.30.010.00.00.00.80.00.00.00.62.30.00.00.0100.0وا ردا ت

اليمــــــــــن
0.75.80.00.10.13.540.71.40.13.22.51.50.00.934.00.20.15.20.20.0100.0صادرات
1.531.30.20.10.06.136.40.80.60.30.09.20.00.49.50.70.03.00.10.0100.0وا ردا ت

المصدر:  ملحق (3/9).

المصدر
اإلتجاه
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