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 الفصل الثاني عشر
  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى-التعاون االقتصاد العربي 

 
 
 

 نظرة عامة
 

نطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ابتداء من األول من يناير                 يذ م ية في تنف دول العرب دأت ال . 1998آانون الثاني عام /ب

توجه العالم                   نطقة منسجما مع ال ذه الم ة ه ية بإقام دول العرب رار ال د جاء ق ة تكتالت اقتصادية آبرى في ظل   وق ي إلقام

ر التجارة العالمية وانفتاح األسواق العالمية بعد انتهاء جولة أورجواي للمفاوضات التجارية وإنشاء منظمة التجارة        تحري

 .1995العالمية في أبريل 

 

تجارة الحرة العربية الكبرى إلى تحرير تجارة السلع العربية المنشأ بين ا                  نطقة ال لدول العربية من خالل إنشاء وتهدف م

م                      بالغ عدده ية ال دول العرب ي سكان ال ا إجمال ية واحدة قوامه ام        289سوق عرب يون نسمة ع ن السلع    2001 مل ، ولتمكي

ية بإعفائها من الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر                        ية في األسواق العرب ية من منافسة السلع األجنب العرب

تم فرضه        ي ي اثل الت ى السلع األجنبية     المم والجدير بالذآر أن هذا األمر تتيحه اتفاقيات التجارة العالمية لمجموعات          . ا عل

ي تقيم فيما بينها         دول الت  منطقة تجارة حرة، وال يمكن تطبيقه من خالل االتفاقيات التجارية الثنائية إذ يلزم        -آحد أدنى -ال

 .في هذه الحالة تطبيق مبدأ الدولة األولى بالرعاية

 

م إقرارها عام                       ية ، والتي ت دول العرب ن ال تجاري بي بادل ال ية الت ية تيسير وتنم  وصادقت عليها حتى 1981وتشكل اتفاق

ية   ة عرب ر دول ع عش ادي        )1(اآلن تس س االقتص ام المجل برى، وق ية الك رة العرب تجارة الح نطقة ال ة م نطلق إلقام ، الم

رنامج تنفيذي بهدف تفعيل هذه اال           وقد روعي عند صياغة البرنامج التنفيذي أن يتماشى مع         . تفاقيةواالجتماعي بوضع ب

ية            دول العرب تزامات ال ل بال ث ال يخ ية، وبحي تجارة العالم نظمة ال ام م ع أحك ية وم دول العرب ياجات ال اع واحت أوض

ية        تجارة العالم نظمة ال ي إلنشاء هذه المنطقة          . األعضاء بم رنامج زمن يذي خطة عمل وب برنامج التنف حددت وتضمن ال

ناير               بدأ في األول من ي ترته بعشر سنوات ت انون الثاني عام     / ف ، ويتم خالل هذه    2007، وتنتهي في مطلع عام      1998آ

اثل المفروضة على السلع العربية بنسب سنوية            ر المم ية والرسوم والضرائب ذات األث ترة تخفيض الرسوم الجمرآ الف

بلغ      اوية ت ي آ             10متس ك الرسوم الت ة من تل وبعد تجربة تطبيق استمرت أربع . 31/12/1997انت مطبقة في        في المائ

يـه من مؤتمر القمة                            ى توج ناء عل نطقة وب ذه الم ة ه ية في اإلسراع في استكمال إقام دول العرب بة من ال سنوات، ورغ

ية الثالث عشر        ان   (العرب برنامج التنفيذي يقضي باستكمال إق           )2001عم ى ال ًال عل امة ، أدخل المجلس االقتصادي تعدي

                                                           
 .الجزائر، جيبوتي، وجزر القمر: الدول العربية التي لم تصادق حتى اآلن على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية هي  )1(
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ام                  ع ع برى مع مطل ية الك تجارة الحرة العرب نطقة ال ، ويكون ذلك من خالل تطبيق نسب تخفيض على الرسوم           2005م

 . في المائة في آل منهما 20 تبلغ 2005 و2004الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل عامي 

 
 رىمواقف الدول العربية من تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكب

 

ي انضمت إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية عام                ية الت دول العرب غ عدد ال  أربع عشرة دولة 2001بل

ن وتونس والسعوديـة وسورية والعراق وُعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا                     ارات والبحري ية، وهي األردن واإلم عرب

ة         . ومصر والمغرب    تم اإلعالن عن انضمام الدول تعرفة الجمرآية المطبق في نهاية عام             وي يكل ال إيداع ه يامها ب ند ق  ع

دول العربية والذي يتم في ضوئه تطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمرآية        1997 ة ال ة لجامع ة العام دى األمان  ل

داع التوجيهات الرسمية الصادرة إلى المنافذ الجمرآية                   اثل، وإي ر المم بالدولة لتطبيق هذا   والرسوم والضرائب ذات األث

 .التخفيض التدريجي

 
 )1(الجدول 

 مواقف الدول العربية تجاه تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
   2002 السنة الخامسة 

 
اتخاذ قرار من قبل 
 الجهات الرسمية

 الرزنامة اإلستثناءات
 الزراعية

 تطبيق قواعد
 المنشأ العامة

إيداع هياآل 
 التعرفة الجمرآية

 إبالغ المنافذ
 الجمرآية

 الدولة

 األردن 9/3/1998 * * * * *
 اإلمارات 14/3/1998 * * ال يوجد ال يوجد *
 البحرين 10/2/1998 * * * * *
 تونس 6/2/1998 * * * * *
 الجزائر      
 جيبوتي      
 السعودية 2/3/1998 * * * ال يوجد *
 السودان  (*)  (*)  *
 سورية 1/9/1998 * * * * *
 الصومال      
 العراق 4/3/1998 * * * * *
 ُعمان 9/5/1998 * * * ال يوجد *
 فلسطين    (*)  
 قطر 1/7/1998 * * ال يوجد ال يوجد *
 جزر القمر      
 الكويت 1/1/1998 * * ال يوجد ال يوجد *
 لبنان 1/12/1998 * * * * *
 ليبيا 1/12/1998 * * * * *
 مصر 11/2/1998 * * * * *
 المغرب 13/1/1988 * * * * *
 موريتانيا      
 اليمن    (*)  

   مالحظات
دول المظللة غير أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية لعدم انضمامها بعد إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول           .1 ال

 .العربية
 . في المائة من الرسوم الجمرآية والضرائب المماثلة10فيض المتدرج بنسبة تعني أن الدولة لم تنفذ بعد التخ( )   .2
 .تعني أن الدولة قامت باتخاذ اإلجراء *   .3

 )اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية(األمانة العامة لجامعة الدول العربية : المصدر
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ناير     ن ي ي األول م نطقة ف اء الم ية أعض دول العرب دأت ال د ب ي / وق انون الثان ن   1998 آ ة م ريحة الخاص يق الش  بتطب

ى الرسوم والضرائب ذات األثر المماثل                   ية وعل ى الرسوم الجمرآ تدرج عل وبذلك تصبح نسبة التخفيض   . التخفيض الم

ية األعضاء                    دول العرب ن ال بادلة بي ية المت ى السلع العرب تراآمة عل ة    50الم مواقف ) 1(ويوضح الجدول رقم     .  في المائ

 .نفيذالدول العربية من الت

 

تجارة الخارجية لهذه الدول نحو               غ حجم ال د بل ، 2001 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية عام          95وق

 ).12/2(و) 12/1(وذات النسبة أيضا من إجمالي التجارة العربية البينية في ذات العام الملحقان 

 

 

 
 واردات صادرات

بقية الدول العربية

90%

10%

 
 
 الستثناءاتا
 

ية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إمكانية الحصول على                         ام اتفاق ادة الخامسة عشرة من أحك أتاحت الم

استثناء من تطبيق التخفيض التدريجي إذا ما أثبتت الدولة المعنية وقوع ضرر على قطاعها الصناعي أو خلل في ميزان                

تحرير   يق ال يجة تطب ا نت تلك       مدفوعاته نـاعي ب اع الص تجها القط ي ين توردة والت ناعية المس لع الص ى الس تدرج عل  الم

 .)2(الدولة

 
رب       نان ومصر والمغ ورية ولب س وس ي األردن وتون ية ه ي ست دول عرب ادي واالجتماع س االقتص نح المجل د م وق

لعها من تطبيق التخفيض التدريجي السنوي بنسبة           دد من س تثناءات لع الرسوم الجمرآية والرسوم  في المائة على 10اس

                                                           
ة دولة طرف أن تطلب فرض بعض الرسوم        يجوز ألي : تنص المادة الخامسة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية على اآلتي                  )2(

والضرائب ذات األثر المماثل أو القيود الكمية واإلدارية أو االحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة مؤقتة لضمان نمو إنتاج محلي معين على أن يقر المجلس ذلك                      
  .وللمدة التي يحددها

 أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

بقية الدول العربية

91%

9%

 عضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىأ

 نصيب الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى): 1(الشكل 
 2001من إجمالي التجارة الخارجية العربية عام 
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والضرائب ذات األثر المماثل المفروضة عند استيراد هذه السلع وذلك مراعاة لظروفها االقتصادية ولفترة زمنية تتمكن             

ر السلع الصناعية في إطار المنطقة                 بات تحري ا من التكيف مع متطل وقد حصلت هذه الصناعات على فترة أربع       . خالله

وال تتجاوز قيمة . 16/9/2002وتنتهي آافة االستثناءات الممنوحة للدول العربية في ) 2002 وحتى 1998من (سنوات 

نوحة في المتوسط    تثناءات المم ئًا إذ أن    6االس ي ال تشكل عب ـلدول األعضـاء وبالتـال يمة الصادرات ل ة من ق ي المائ  ف

يس آبيرا آما أنها أقل من النسبة                  ية ل تجارة البين ي ال ى إجمال يرها عل التي سمح بها البرنامج التنفيذي الذي منح الدول تأث

تجاوز   بـة ال ت تثـناء لنس ب االس ـق طلـ ية ح ي   15العرب ية األعضاء ف دول العرب ى ال يمة صادراتها إل ن ق ة م ي المائ  ف

نطقة  تثناءات من جانب واحد أو بموجب                        . الم ية اس دول العرب يق بعض ال تأآد هو تطب تابعة وال ذي يستحق الم واألمر ال

 .اقيات ثنائية مما يجعل نسبة السلع المستثناة تفوق النسبة المحددة والمتفق عليهااتف

 
 الرزنامة الزراعية

 

تجاري بين الدول العربية على تحرير السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها                     بادل ال ية الت ية تيسير وتنم نصت اتفاق

ا صالحة لال                يها لجعله د إدخال تعديالت عل ي أو بع ذه السلع             . ستهالك األول وري له تحرير الف يق ال ونظرًا لصعوبة تطب

ي يشكل القطاع الزراعي نسبة هامة من اقتصادها، فقد أخذ البرنامج التنفيذي بتطبيق                ية الت دول العرب بل ال خاصة من ق

بدأ التخفيض التدريجي من الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل على السلع الزراعية               مع تطبيق م

تثناء أيضا على هذه السلع ولفترة زمنية محددة خالل موسم ذروة اإلنتاج، وهو ما اتفق على تسميته بالرزنامة       بدأ االس م

رزنامة الزراعية المشترآة، يجوز للدولة عضو المنطقة إدراج عشر سلع آحد أقصى ضمن      . الزراعية  ا لقواعد ال ووفق

ترة زمنية ال تتعدى         رزنامة ولف ذه ال وقد بلغ عدد السلع المدرجة في الرزنامة الزراعية لعام         . )3( شهرا للسلع العشر   35 ه

بل إحدى عشرة دولة عربية            2001 ية مدرجة من ق لعة زراعية عرب ن س وال يتم منح أي استثناءات أخرى للسلع .  ثالثي

رزنامة الزراعية، وال تجيز قواعد الرزنامة الزراعية منع است           يراد أي سلعة زراعية بأي شكل الزراعية خارج إطار ال

تم فقط حجب تطبيق التخفيض المتدرج من الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل خالل فترة                    ا ي وإنم

 .الرزنامة

 

تج الزراعي من االستفادة منها وتصدير منتجاته إلى                           ا يمكن المن يلها، بم رزنامة الزراعية وتفع يذ ال تابعة تنف ويتطلب م

ثفًا     أسوا  ا مك ا دوري ية إعالن دول العرب يانات عن السلع        ) شهريا (ق ال تلفة يتضمن ب زة اإلعالم المخ في الصحافة وأجه

ية        دول العرب يقها، وال ترات تطب يها وف ة عل ية المفروض وم الجمرآ ترآة والرس ية المش رزنامة الزراع ي ال ة ف المدرج

ك مها خالل تل ترة مواس ي تنتهي ف لع الت يها، والس ارآة ف ترة المش ي الف ي تدخل ف دة الت ية الجدي لع الزراع ترة، والس  الف

ى بيانات حول أسعارها في مختلف األسواق العربية، وذلك بهدف إعالم المنتجين الزراعيين بفترات                     ة، إضافة إل الالحق

                                                           
)3(

 
فقد آان عدد السلع المسموح         .  في إطار تقليص حجم االستثناءات          12/9/2001تاريخ    الصادر ب    1417تم هذا التعديل بقرار المجلس االقتصادي رقم            

 شهرا لكل دولة عضو آما ينتهي العمل بالرزنامة الزراعية المشترآة عام 46 سلع ولفترة زمنية ال تتعدى 10بإدراجها ضمن الرزنامة الزراعية المشترآة 
 .2007 بدال من عام 2005
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ذروة للسلع الزراعية في مختلف الدول العربية، والقيود المطبقة عليها، وفترات اإلعفاء التي يمكن أن                     . يستفيدوا منها ال

ك يتطلب                     ل، غير أن ذل ذا العم يام به تتولى الق ا س ية أعلنت أنه دول العرب ة ال ة لجامع ة العام رغم من أن األمان ى ال وعل

 .تضافر جهود الجهات المعنية بالدول األعضاء وخاصة نقاط االتصال

 
 نقاط االتصال

 

اط اتصال في آل دولة من الدول العربية أعضاء منطق                  م إنشاء نق ة التجارة الحرة العربية الكبرى لتشكل آلية النسياب    ت

ن مختلف الجهات الرسمية ذات العالقة بالمنطقة                 ة تنسيق بي ية األعضاء، وآجه دول العرب ن ال يانات بي المعلومات والب

نطقة    ية أعضاء الم دول العرب ي ال ة وباق اع الخاص داخل الدول ط الصالت بالقط ا، ورب اط . داخل بلدانه ل نق ا تعم آم

ى معالجة بعض الشكاوى والمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص في تعامالته التجارية سواء داخل الدولة              االتصال عل

برى               ية الك تجارة الحرة العرب نطقة ال ية أعضاء في م د قامت آل دولة بتحديد الجهة المعتمدة لديها    . أو مع دول عرب وق

 .يل عملية االتصال بهمآنقاط لالتصال وأسماء المسؤولين وعناوينهم لتسه

 

زة الوصل بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المسؤولة عن متابعة تنفيذ منطقة                         اط االتصال هم ع نق ثل في الواق وتم

تجارة الحرة العربية الكبرى في الدول األعضاء        آما تساعد في الرد على أي استفسارات تتعلق بالتنفيذ في بقية الدول . ال

يان      ير الب ك توف ات والمعلومات حول االمتيازات واإلعفاءات، واالستثناءات، والرزنامة الزراعية وبيانات األسواق           وآذل

 .التي تساعد القطاع الخاص على االستفادة مما تتيحه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا

 
 القضايا التي تستوجب المعالجة لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 

ثل النصف األول من مسيرة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استكمال                ابقة والتي تم م خالل المرحلة الس د ت لق

د من إجراءات التنفيذ مثل تطبيق التخفيض المتدرج من الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل،     العدي

ة نق            ية، وإقام تعرفة الجمرآ ياآل ال داع ه م معالجة العديد من القضايا التي آانت مثار خالف بين            . اط االتصال  وإي ا ت آم

ثل موضوع االستثناءات والرزنامة الزراعية، والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل                 نطقة م دول األعضاء بالم آما . ال

ة قاعدة معلومات تجارية باألمانة العامة لجامعة الدول العربية يمكن الرد من خال                م إقام لها على أي استفسارات للقطاع   ت

وتحتوي القاعدة معلومات تتعلق بهياآل التعرفة الجمرآية للدول العربية والسلع . الخاص المعني بالتجارة العربية البينية    

رزنامة الزراعية والسياسات التجارية وإجراءات االستيراد والتصدير                    يذي وال برنامج التنف ام ال تثناة من أحك ومن . المس

 .2002 استكمال هذا الموقع وإتاحته في شبكة اإلنترنت قبل نهاية المتوقع

 

ية وآلية                                   يود غير الجمرآ ثل الق ة، م زال عالق ي ال ت د من القضايا الت ي العدي يق الفعلـ ارت مرحلة ممارسة التطب د أث وق

ية ومعاملة منتجات المناطق الحرة ومدى                     أ التفصيلية للسلع العرب يذ وقواعد المنش تابعة التنف انسجام االتفاقيات الثنائية   م

يذي                برنامج التنف ام ال دول األعضاء مع أحك برمها ال ي ت خاصة منها القيود غير    (وتتطلب معالجة هذه الموضوعات      . الت
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ية      يات الثنائ ية واالتفاق ر قدر آبير من الشفافية والمعلومات من قبل الدول األعضاء          ) الجمرآ ويمكن تحقيق ذلك من    . توف

دول      تخذة من قبل                         خالل إعداد ال ن واإلجراءات الم يمه تتضمن القواني يذ وتقي تابعة التنف ة حول م تقارير دوري ية ل  العرب

بات الموجودة في الدول األخرى األطراف في التجارة             ا حول اإلجراءات والعق يذ بجانب مالحظاته تابعة التنف ة لم الدول

 .ة المفاوضات والتوصل إلى حلول بشأنهامعها، وذلك من واقع الممارسة الفعلية حتى يمكن طرحها على طاول

 

يود غير الجمرآية هاجسا مستمرا لمسيرة تحرير التجارة العربية البينية              وعلى الرغم من النصوص الواردة     . وتشكل الق

ذه   تها، إال أن ه ى ضرورة إزال ية األطراف عل دول العرب ن ال تام بي اق ال تجارية واالتف يات ال تلف االتفاق ية ومخ باالتفاق

ارس بشكل أو بآخر من قبل العديد من الدول             الق  زال تم ويرجع ذلك إلى االختالف في وجهات النظر بين ما هو      . يود ال ت

يد           يس بق ا هو ل يد غير جمرآي وم فافية وعدم الوضوح في أهدافها وإجراءات       . ق دم الش ية تتسم بع يود غير الجمرآ فالق

يقها، وتصدر في الغالب في شكل قوانين وتشريعات وإ          جراءات وتصاريح وتكون في بعض األحيان مكتوبة وأحيانا        تطب

تصدر في شكل تعليمات محددة ال يعرفها إال المكلف بالتنفيذ، وتكون في أحيان أخرى في صورة تعليمات غير مكتوبة                    

يس       تراطات الصحية والمواصفات والمقاي يق االش ي تطب ية أو التعسف ف نافذ الجمرآ ى الم ير عل راءات التأخ ثل إج م

 .لمعايير الفنيةوا

 

ارس التطبيق، مما يجعل من                            ي تصدرها والتي تم دد الجهات الت يود في تع ذه الق بة الرئيسية في معالجة ه ثل العق وتتم

أنها مع جهة رسمية واحدة          ولمعالجة هذا الموضوع، فإنه البد أوال من التعرف على هذه القيود في    . الصعب التباحث بش

بحاث ميدانية تقوم بها أطراف محايدة، ومن ثم طرحها على طاولة المفاوضات إضافة آل دولة عضو من خالل القيام بأ      

إلى توحيد اإلجراءات والنماذج المستخدمة في العمليات التجارية والمرتبطة بالتجارة العربية البينية واالتفاق على هيكل               

دول               ذه ال ن ه رامات بي ك ت  . موحد للرسوم واألجور والضرائب والغ ي ذل وحيد قيمة هذه الرسوم واألجور وإنما وال يعن

 .االتفاق عليها وعلى مسمياتها خالل هذه المرحلة

 

أ           د المنش تكمال قواع و اس برى ه يـة الك رة العرب تجارة الح نطقة ال يق م ام تطب بطة بأحك ية المرت ايا الرئيس ن القض وم

زايا الت         ية بالم لع غير عرب تع س دم تم ية من أجل ضمان ع نطقة التفصيلية للسلع العرب يحها الم رغم من  . ي تت ى ال وعل

ي أجريت بين الدول األطراف حول هذا الموضوع، إال أنه لم يتم حتى اآلن إعداد مشروع متكامل                      دة الت المباحثات العدي

ية          أ تفصيلية للسلع العرب وحتى يتم اإلسراع في استكمال هذا المشروع، فإنه يمكن الترآيز على إعداد هذه              . لقواعد منش

ية مع استبعاد السلع التي ال تسري                            القواعد ل   دول العرب تاجها في ال تم إن ي ي ية االقتصادية الت لعية ذات األهم قطاعات س

 .عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة ألسباب بيئية أو أمنية أو دينية



ملحق (1/12)  :  إجمالي صادرات وواردات الدول العربية 
أعضاء  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

( 2001 - 1997 )

(مليون دوالر)

الـــــــــواردات (سيف)الصــــــــــادرات (فوب)

1997199819992000200119971998199920002001

  4,871.3  4,597.2  4,292.8  3,716.8  4,101.7  2,294.4  1,899.3  1,831.8  1,802.4  1,835.5األ ر  د  ن

  35,550.0  34,899.9  30,563.9  32,588.2  34,093.9  45,621.0  49,064.7  36,473.8  28,907.7  40,408.4اإلمــــارات

  4,409.0  4,833.0  4,272.9  3,566.2  4,025.5  5,544.7  6,194.9  4,362.8  4,114.4  4,383.0البحريـــــن

  9,868.6  8,706.8  7,704.5  8,354.1  7,951.4  6,605.7  5,839.9  5,873.3  5,469.0  5,559.0تونــــــــس

  32,082.5  30,299.1  28,032.8  30,012.6  28,743.1  72,837.7  77,371.4  50,621.9  49,910.1  60,572.5الســـعودية

  4,807.9  4,186.0  3,831.6  3,888.4  4,027.7  4,700.0  5,146.0  3,806.0  3,142.0  4,057.0ســــــورية

  2,526.8  2,746.0  1,541.2  1,431.1  916.9  12,594.5  14,097.0  9,080.0  4,648.9  2,347.7العـــــــراق

  5,399.1  5,039.3  4,672.8  5,681.1  5,026.0  11,180.0  11,318.6  7,238.0  5,521.5  7,656.7ُعمـــــــــان

  2,747.5  3,252.2  2,499.6  3,356.8  3,321.8  9,796.2  11,594.0  7,213.7  5,030.5  3,856.1قطـــــــــــر

  7,734.4  7,156.2  7,616.4  8,616.3  8,246.3  16,174.1  19,475.9  12,277.4  9,616.0  14,281.0الكويــــــت

  7,486.1  6,230.0  6,207.4  7,071.1  7,466.7  800.0  700.5  695.0  723.0  649.0لبنــــــــــان

  4,840.0  3,224.1  3,857.2  4,897.3  5,602.8  8,775.6  12,078.0  6,707.6  6,216.0  9,888.7ليبيـــــــــــا

  14,135.2  13,849.2  16,009.2  16,536.6  13,245.3  7,024.9  7,060.8  5,236.5  4,402.8  5,525.3مصـــــــــر

  11,034.4  11,530.8  10,804.6  10,274.4  7,874.6  7,136.8  7,418.7  7,402.3  7,144.0  7,039.0المغــــــرب

  147,492.8  140,549.7  131,906.9  139,991.1  134,643.9  211,085.6  229,259.7  158,820.1  136,648.3  168,058.9المجـــــمــوع

  162,883.2  155,496.7  145,274.9  153,956.1  147,507.6  235,829.3  257,124.9  174,987.4  149,597.1  185,380.3مجموع الدول العربية

  90.6  90.4  90.8  90.9  91.3  89.5  89.2  90.8  91.3  90.7النـســــبة  (%)

*  ارقام اولية 
االستبيان االحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2002

**



ملحق (2/12)  :  إجمالي صادرات وواردات الدول العربية 
أعضاء  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى/من الدول العربية

( 2001 - 1997 )

(مليون دوالر)

الـــــــــواردات (سيف)الصــــــــــادرات (فوب)

1997199819992000200119971998199920002001

  1,161.0  1,091.3  803.0  735.7  963.4  960.3  608.3  601.8  657.9  781.8األ ر  د  ن

  1,692.5  1,661.5  1,649.8  1,573.9  1,394.7  2,116.4  2,276.2  2,172.0  2,107.5  1,911.2اإلمــــارات

  454.6  426.7  398.8  379.8  370.7  663.8  543.3  633.2  579.2  594.9البحريـــــن

  657.8  657.2  493.3  418.6  505.3  546.6  431.7  406.3  390.0  421.6تونــــــــس

  2,523.9  2,383.6  2,205.3  1,980.5  1,784.8  7,263.0  7,783.8  5,003.2  4,937.8  6,542.3الســـعودية

  432.5  407.8  318.2  306.0  340.0  761.3  706.6  727.2  805.0  1,023.0ســــــورية

  346.3  333.7  238.2  175.0  235.1  791.6  486.3  396.1  307.1  384.0العـــــــراق

  1,834.5  1,719.3  1,581.2  1,674.7  1,482.0  1,432.4  1,257.5  1,069.4  1,107.7  976.1ُعمـــــــــان

  623.0  652.2  640.8  487.2  414.2  656.2  631.8  594.0  308.4  333.3قطـــــــــــر

  1,105.0  1,068.5  1,018.1  1,057.1  1,079.7  441.1  436.1  412.3  400.2  407.6الكويــــــت

  787.7  767.5  557.9  609.0  691.5  355.7  326.9  294.5  323.8  314.6لبنــــــــــان

  506.2  443.6  425.4  438.4  552.8  496.2  560.1  462.5  389.4  591.0ليبيـــــــــــا

  1,123.4  1,442.0  1,009.7  896.1  691.7  586.8  595.0  471.0  558.4  502.5مصـــــــــر

  1,341.3  1,431.2  896.8  665.8  890.9  292.2  258.5  295.6  284.9  297.4المغــــــرب

  14,589.7  14,486.1  12,236.5  11,397.8  11,396.7  17,363.6  16,902.1  13,539.1  13,157.4  15,081.3المجـــــمــوع

  15,385.0  15,253.7  12,864.5  12,275.5  12,240.0  18,112.7  17,697.6  14,228.0  13,720.2  15,650.6مجموع الدول العربية

  94.8  95.0  95.1  92.8  93.1  95.9  95.5  95.2  95.9  96.4النـســــبة  (%)

*   أرقام أولية.
  االستبيان اإلحصائي العربي الموحد لعام 2002.

** * **



ملحق (3/12)  :  إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية 
أعضاء  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

( 2001 - 1997 )

(مليون دوالر)

19971998199920002001

 إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية 
أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

302702.8276639.4290727.0369809.4358578.4

332887.9303553.2320262.3412621.6398712.5 إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية 

90.991.190.889.689.9النـســــبة  (%)

*   تقديرات أولية.
المصدر: الملحقان (1/12) و (2/12).

*
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