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كهيئة عربية مشترركرة مرمر ر كرة  4791عام )ضمان( المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات تأسست  

 حاصلةةمن قبل حك مات الد ل العربية باإلضافة إلى أربع هيئات مالية عربية،  تتخذ من د لة الك يت مقراً لها،  هي 

كما أنها تُعد أ ل هيئة  ،وللسنــة الثانية عشرة على التواليمن قبل ستــاندرز أند بورز العالمــية  مرتفعتصنيف  على

 متعددة األطراف لتأمين االستثمار في العالم.

 التالية: األهدافتعمل المؤسسة ع ى تحقيق 

  تشجيع تدفق االستثمارات العربية  األجنبية المباشرة إلى الد ل العربية من خالل ت فير التغرطريرة الرترأمريرنريرة ضرد

 المخاطر غير التجارية ل مستثمرين  المم لين العرب  األجانب.

  تعزيز  دعم الصادرات العربية من خالل ت فير التغطية التأمريرنريرة ضرد الرمرخراطرر الرترجراريرة  غريرر الرترجراريرة

 ل ُمصدرين العرب.

 .دعم التجارة العربية المح ية من خالل ت فير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية ل مبيعات المح ية 

  دعم النم  االقتصادي في الب دان العربية من خالل ت فير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية  غير الرترجراريرة

ل مؤسسات المالية  الم ردين غير العرب عند تم يل أ  ت ريد المدخالت األساسية، البضائع الررأسرمرالريرة، السر رع 

 االستراتيجية  مثي ها من الس ع  الخدمات التنم ية ل د ل العربية.

  إعداد البح ث  الدراسات المتخصصة  المتع قة برمرنراال االسرترثرمرار  تشرجريرع الصرادرات

 التعريف بصناعة الضمان  القيام بتقديم الدعم التقني لر كراالت ترر يرس االسرترثرمرار فري الرد ل 

العربية،  تعزيز التعا ن  التكامل مع المنظمات العربية  الد لريرة الرنرشرطرة فري مرجرال تشرجريرع 

 االستثمار.

 العمومية(: )الجمعية المساهمين مجلس

 كرافرة لر   ترنرعرقرد  هريرئرات(، )د الً  األعضرا  جرمريرع  يرمرثرل الرمرؤسرسرة، فري س طرة أع ى ه 

 - أخرر  صرالحريرات ضمن - يت الها التي المهام  من .أغراضها لتحقيق الالزمة الصالحيات

  ترعريريرن  تعدي هرا، االتفاقية، نص ص  تفسير .المؤسسة عمل تحكم التي العامة السياسة  ضع

 .العام  المدير اإلدارة مج س أعضا 

 :اإلدارة مجلس

  ينتخب سن ات، ثالث لمدة اختيارهم يتم متفرغين، غير أعضا  تسعة من اإلدارة مج س يتألف

 الرمرنرصر ص الصالحيات ضمن المؤسسة أعمال إدارة المج س  يت لى رئيساً، أعضائ  بين من

أخرر :  مرهرام ضمن - الصالحيات ت ك  تتضمن المساهمين، مج س قبل من ل  المخ لة أ  المؤسسة اتفاقية في ع يها

  مترابرعرة ل مؤسسة العام المدير من المقترحة  البح ث العم يات برامس إقرار  اإلدارية، المالية  ال  ائح النظم إقرار

 نشاط عن سن ي تقرير  تقديم التقديرية، الم ازنة  اعتماد المؤسسة، أم ال فيها ت ظف التي األ ج   تحديد تنفيذها،

 تعيين مديري اإلدارات  تحديد مرتباتهم  كافة االختصاصرات األخرر  الرمرنرصر ص المساهمين،  لمج س المؤسسة

  .ع يها في اتفاقية إنشا  المؤسسة

 :اإلدارة مجلس أعضاء السادة أسماء

 اً رئيس   الغنام محمد بن أحمد /األستاذ سعادة .4

 عض اً                                  الصبيح أحمد عبدهللا /األستاذ سعادة .2

 عض اً   مريم محمد األميري /األستاذة سعادة .3

 عض اً     الط يل الهادي مختار  /الدكت ر سعادة .1

 عض اً      العبيدلي حسن أحمد  /األستاذ سعادة .5

 عض اً   حسن أحمد محمد  /األستاذ سعادة .6

 عض اً   قطن ع ي بن محاد بن مس م  /األستاذ سعادة .9

 عض اً  قطامي ع ي الدين سعد ناصر  /الدكت ر سعادة .8

 عض اً   التار األمين محمد  /األستاذ . سعادة7  

 اإلبراهيم راشد فهد / األستاذ سعادة  :العـام المدير     

 المقر الدائم للمنظمات العربية

 16123الصفاة  - 96532ص.ب 

 دولة الكويت 

 

 عن املؤسسة

7555 2175 765+ 

 research@dhaman.org 

www.dhaman.org  
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" بقدرات تأمينية هائ ة حيث تع فر التغطية التأمينية الالزمة ل عم يات الكبر  بفضل قدراتها التأمينيرة الرذاتريرة، ضمانتتميز "

  أيضاً بفضل قدرتها ع ى الحص ل ع ى إعادة التأمين المناسب من كبريات شركات إعادة التأمين في األس اق العالمية.

" بسداد التع يضات خالل فترة تترا ح بريرن شرهرر ضمان بفضل ق ة  استقرار مركزها المالي  إيراداتها التشغي ية، تق م "

% فري برعرض 499يمكن زيادتها إلى  -% 79 ستة أشهر  فقاً لن ع الخطر المؤمن ع ي ، حيث تصل نسبة التع يض إلى 

" مرن ضماانمن قيمة الخسارة المحققة.  نظراً لتمتعها بصفة الدائن المميز لد  الد ل العربية األعضا ، تتمكن " -الحاالت 

 % من التع يضات المدف عة في إطار المخاطر غير التجارية.499استرداد 

رصردريرن مرن الرحرصر ل عر رى الرترمر يرل الرالزم لرعرمر ريراترهرم ضمان تعمكن عق د التأمين التي تصدرها " " المستثمرين  المع

" يعمكن المؤسسات الماليرة مرن خرفرض قريرمرة ضماناالستثمارية أ  التجارية بشر ط معيسرة، كما أن التصنيف االئتماني لـ "

 المخصصات اإللزامية مما يؤدي إلى خفض تكاليف التم يل  االقتراض.

" ع ى تنمية تدفق االستثمارات إلى الد ل العربية من خالل إعداد البح ث  الدراسات المتخصصة فري مرجرال ضمانتعمل "

االستثمار، كما تق م بتقديم الدعم التقني ل كاالت تر يس االستثمار في الد ل العربية،  تعزيز التعا ن  التكامل مع المنظمات 

 العربية  الد لية النشطة في مجال تشجيع االستثمار.

نوفر تغطیة تأمینیة ضد مخاطر االئتمان والمخاطر السیاسیة 

AA منذ 05 عاماً، ونتمتع بتصنیف ائتماني مرتفع

 من وكالة ستاندرد أند بورز منذ عام9112  
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مواجهة تحديات التجارة العربية 

شررهرردت الررتررجررارة الررعررربرريررة لرر ررسرر ررع  الررخرردمررات نررمرر اً 

 اضحاً خالل السن ات الق ي ة الماضية  تجا زت منذ عام 

حاجز التري ي ني د الر لتستقر ح ل حصة تربر ر   2944

% من التجارة العالمية. إال أن هذا النم  الكمي يعر د 1.9

في معظم  إلى ارتفاع عائدات تصرديرر الرنرفرط،  يرخرفري 

عدداً من نقاط الضعف التي تعاني منها التجرارة الرعرربريرة 

 التي يمكن م اجهتها من خالل عدد من المحا ر أهرمرهرا 

 ما ي ي:

  االستثمار العربي الفردي  الجماعي بكثافة فري الربرنريرة

التحتية  خصر صرا الرنرقرل برأنر اعر   كرافرة الرخردمرات 

ال  جستية المرتبطة بالترجرارة،  الرعرمرل عر رى ربرطرهرا 

  تكام ها بشكل اق يمي.

  تق يص إجرا ات  زمن  تك فة إنجاز معامالت التجرارة

عبر الحد د،  كافة المعامالت ذات الصر رة  ترحرسريرن 

بيئة أدا  األعمال  االسترشاد بالمؤشرات العالمريرة فري 

 هذا المجال.

  االستخدام المكثف ل تكن ل جيا في كل مراحرل الرترجرارة

 اعتماد نظم فرعرالرة  سرريرعرة  اقرل كر رفرة فري إنرجراز 

المعامالت مثل التدا ل غير الر رقري الرعرابرر لر رحرد د، 

 التجارة اإللكتر نية  الرنرافرذة اإللركرترر نريرة الرمر حردة 

  غيرها.

  التركيز ع ى اترفراقرات الرترجرارة اإلقر ريرمريرة  ترفرعرير رهرا

 تط يرها بمرا يرترجرا ز الررسر م الرجرمرركريرة  يشرمرل 

الع ائق غير الجمركية  الع امل األخر  ذات الرترأثريرر 

  بالتركيز ع ى الد ل  التكتالت ال اعدة.

 إشراك القطاع الخاص المح ي  األجنبي فري عرمر ريرات

تقييم  تط ير البنية التحتيرة  الرترشرريرعريرة  اإلجررائريرة 

 المرتبطة بالتجارة الخارجية.

 دعم التن يع في األنشطة اإلنتاجية  الخدمية ذات الميزة

التنافسية مع السعي لالرتباط بسالسل اإلمداد الرعرالرمريرة 

 تجارة المك نات  مردخرالت اإلنرتراص  خصر صرا مرع 

 الد ل المتقدمة  الناشئة.

 ضع استراتيجيات  برامس لتعزيرز االبرتركرار  ترنرمريرة 

رأس المال البشري  تكثيف برامس التدريب  الرترأهريرل 

 في مخت ف األنشطة ذات الص ة بالمعامالت التجارية.

 إعداد  نشر إحصا ات دقيقة  مرنرترظرمرة،  فري الر قرت

المناسب،  قاب ة لر رمرقرارنرة عرن الرتربرادالت الرترجراريرة 

 هيك ها لت بية احتياجات مجتمع األعرمرال  الرمرهرترمريرن 

  ل ضع سياسات تجارية س يمة.

 اعتماد سياسات  آليات تنسيق فعالة بين الرجرهرات ذات

الص ة بالتجارة لت فير بيئرة ترجراريرة ترترسرم برالرفرعرالريرة 

  الديناميكية  النزاهة  الشفافية.

 الى جانب ما سبق  انطالقا من أهمية المخاطر الرترجراريرة 

 السياسية التي ت اج  التجارة  التي زادت فري حردترهرا فري 

اآل نة األخيرة، تؤكد المرؤسرسرة حررصرهرا عر رى مر اصر رة 

د رها الداعم ل صادرات العربية  التجارة العربية الربريرنريرة 

من خالل ت فيرها ل ضمانات التي تسهم في تحييد تأثير ت ك 

المخاطر  التي ب   إجماليها التراكرمري  حرترى نرهرايرة عرام 

 م يار د الر.  41نح   2948

 هللا  لي الت فيق، 

فهد راشد اإلبراهيم 

االفتتاحية
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المؤسسة نظمت ورشة 

 عمل في باريس

نظمت المؤسسة خالل الرربرع األ ل 

 رشررة عررمررل  2947مررن الررعررام 

بالتعا ن مع أحرد  سرطرا  الرترأمريرن 

الد ليريرن فري الرعراصرمرة الرفررنسريرة 

برراريررس،  ذلررك بررهرردف الررتررعررريررف 

بخدمات الرمرؤسرسرة الرمرترنر عرة فري 

مجال الضمان،  ذلك بحض ر عردد 

كبير من ممث ي الشركات الرفررنسريرة 

 المصدرة  المؤسسات المالية.

تسويق الخدمات في 

اإلمارات ولبنان وبلجيكا 

 وهولندا وفرنسا

كثفت المؤسسة نشاطها الرترسر يرقري 

 2947خالل الربع األ ل من العام 

حرريررث تررم خررالل فررترررة الررتررقررريررر 

االجررتررمرراع بررعرردد مررن الشررركررات 

 المصارف  الرمرؤسرسرات الرمرالريرة 

 الشركا  االقتصاديين في كرل مرن 

اإلمارات  لبنان  ب جيكرا  هر لرنردا 

 فرنسا باإلضافة إلرى د لرة الرمرقرر 

 في السع دية مرن خرالل الرمركرترب 

اإلق يرمري فري الرعراصرمرة الرريراض 

 ذلك لتس يق مخت ف عق د ترأمريرن 

ائرررترررمررران الصرررادرات  ضرررمررران 

االعررتررمرراد االسررتررثررمررار  خررطررابررات 

 المعززة.

9112ملحقاً في الربع األول لعام  99عقداً و 62ضمان تبرم 

 22عرقردا   34ماليين د الر منرهرا  191.8عقدا بقيمة إجمالية  37أبرمت المؤسسة 

م رير ن د الر خرالل الرربرع  339.1م حقا لتأمين ائتمان صادرات بقيمة قدرها ح الي 

ط ب لتأمين ائتمان صادرات تس متها المؤسسة  499، كما ت قت 2947األ ل من العام 

د ل عربية  من جهتين أجنبيتين  من جهة عربية أجرنربريرة  7من شركات مصدرة من 

 مشتركة خالل الفترة نفسها.

استفسارات ب غت قيمرترهرا حر الري  7 ع ى مست   ضمان االستثمار، تس مت المؤسسة 

م ي ن د الر إضافة إلى ط بين لضمان استثمار أ لي بقيرمرة قردرهرا حر الري  218.97

 م ي ن د الر. 25.3

اسرترفرسراراً لرترأمريرن  48أما ع ى مست   تأمين المؤسسات المالية فقد تس مت المؤسسة 

عرقر د  8م ي ن د الر كما تم إبرام  516.3تعزيز خطابات اعتماد ب غت قيمتها ح الي 

 م ي ن د الر.    91.1قيمتها ح الي 

أنشطة املؤسسة

المشاركة في معرض الخليج لألغذية في دبي 

الذي عرقرد فري مرديرنرة دبري  2947زار  فد من المؤسسة معرض الخ يس لألغذية لعام 

آالف جرهرة عرارضرة إقر ريرمريرة  5اإلماراتية، حيث شهد المعرض مشاركة أكرثرر مرن 

 عالمية، حيث ت اص ت المؤسسة مع عدد من الشركات العربية الرمرصردرة الرمرشراركرة 

بهدف تعريفها بخدمات تأمين ائتمان الصادرات. كما تم ع ى هامش الزيارة عقد لقا ات 

  زيارة مقرات عدد من الشركات اإلماراتية المصدرة. 

اإلق يمية  الد لية الخاصة بصرنراعرة فري إطررار ترعررزيرز عررالقرترهررا مرع الرترجررمرعررات 
الضمان شاركت المؤسسة في  رشة عمل نظمها نادي براغ عن صرنراعرة الضرمران 

. كرمرا شراركرت 2947فربررايرر  41-43في العاصمة العمانية مسقط خالل الفرتررة 
المؤسسة في د رة تدريبية في مدينة إسطنب ل التركية بشأن قاعدة بيانات اتحاد أمان 

 لجهات صناعة الضمان العربية  اإلسالمية.

المشاركة في فعالية لنادي 

براغ في مسقط ودورة 

 تدريبية في إسطنبول
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ي م الثالثا  الرمر افرق  2947عقد مج س إدارة المؤسسة العربية لضمان االستثمار  ائتمان الصادرات اجتماع  األ ل لعام 

في مقر المؤسسة بد لة الك يت،  ناقش المج س في االجتماع م ض عات تتع ق بنشاط المؤسسة خالل  2947مارس  95

 فترة التقرير  أبرزها ما ي ي:

  2948ديسمبر  34سبتمبر إلى  4تقرير المدير العام عن نشاط المؤسسة خالل الفترة من.

  .االطالع ع ى ت صيات لجنتي االستثمار  التدقيق

  . ترتيبات اجتماع مج س المساهمين في د ر انعقاده السادس  األربعين  ال ثائق المتع قة ب

. متابعة تنفيذ قرار مج س المساهمين بشأن زيادة رأس مال المؤسسة من قبل الد ل  الهيئات األعضا

 2947تعيين مدققي الحسابات ل سنة المالية.

.مذكرة بشأن تعيين المدير العام

.مذكرة بشأن تعيين عض  جديد في مج س اإلدارة

 في د لة الك يت  ذلك عقب  2947أبريل  25ي م الخميس الم افق  2947كما قرر المج س عقد اجتماع  الثاني لعام

 اجتماع مج س مساهمي المؤسسة.

9112مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه األول لعام 

7
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التوزيع حسب مستوى النموالتجارة السلعية

% مرقرارنرة 8.1بنسبرة  2949شهدت تجارة الس ع  الخدمات في الد ل العربية نم ا عام 

م يار د الر، حسب بيانات مؤتمر األمم المتحدة لر رترجرارة  2972لتب   قيمتها  2946بعام 

استقرت تجارة الد ل العربية من الس ع  الخدمرات  2949 خالل عام    التنمية اال نكتاد. 

تري ي ن  15% من إجمالي تجارة العالم من الس ع  الخدمات  البال  حجمها 1.9عند نح  

د الر )مجم ع الصادرات  ال اردات(  ذلك مقارنة بالعام السابق. فيما ترراجرعرت بشركرل 

% من مجمل 92.6إلى  2946عام % 93من طفيف حصة د ل مج س التعا ن الخ يجي 

التجارة العربية ل س ع  الخدمات  شهدت تجارة الخدمات في الد ل العربية ارتفاعا بمرعردل 

% مرن إجرمرالري ترجرارة 5أي ما يرعرادل  2949م يار د الر لعام  525.1% إلى 49.8

 292الخدمات في العالم لنفس العام. حيث تصدر مجم عة الد ل العربية خدمرات برقريرمرة 

 323.3% من اإلجمالي العالمي فيما تستر رد خردمرات برقريرمرة 3.8م يار د الر، بحصة 

% من اإلجمالي العالمي،  ه  ما أد  إلى تراجع العجز في 6.2م يار د الر، بحصة تب   

 .2949م يار د الر لعام  424% إلى 5.8ميزان تجارة الخدمات بمعدل 

التجارة العربية .. السمات واالجتاهات  

سج ت التجارة الس رعريرة لر رد ل الرعرربريرة 

% ليب   إجرمرالريرهرا 49نم ا كبيرا تجا ز 

 ذلك  2949م يار د الر عام  4919.5

كمحص ة لنح  حجم الصادرات السر رعريرة 

مرر رريررار د الر  الرر اردات  726.1إلررى 

مرر رريررار د الر  841.4السرر ررعرريررة إلررى 

 كنتيجرة لرتر رك الرترطر رات حرقرقرت د ل 

م ريرار  442.3المنطقة فائضا تجاريا ب   

 د الر. 

% 1.7 تمثل التجارة العربيرة السر رعريرة 

من إجمالي التجارة السر رعريرة فري الرعرالرم 

ترير رير ن  35.6 التي يقدر حجمها بنح  

د الر، كرمرا ترمرثرل الصرادرات الرعرربريرة 

% من مجمل صادرات العرالرم فريرمرا 5.2

% مررن مررجررمررل 1.6تررمررثررل الرر اردات 

 ال اردات العالمية الس عية.  

يبرز هذا الت زيع ل رمربرادالت الرترجراريرة 

زيرادة  2949العربية مع الرعرالرم لرعرام 

حصة الد ل النامية في تر رك الرمربرادالت 

 69.4% مقارنة مرع 64.8لتصل إلى 

، حرريررث تسررتررحرر ذ الررد ل 2946عررام 

% مررن مررجررمررل 69.5الررنررامرريررة عرر ررى 

الصادرات الرعرربريرة السر رعريرة لر رخرارص 

 تسررتررحرر ذ فرري الررمررقررابررل عرر ررى نررحرر  

% من مجمل ال اردات الرعرربريرة 55.5

من الخارص، فيما تراجعت حصة الرد ل 

% 36.6% إلرى  38.1المتقدمة مرن 

خرالل نرفرس الررفرتررة، مر زعررة مرا بريررن 

% 14.9% ل صادرات الرعرربريرة  32

 اردات عربريرة مرن الرد ل الرمرترقردمرة، 

 أخيرا تستح ذ الد ل الرمرترحر لرة عر رى 

% مرن مرجرمرل 4.6حصة ضئي ة تب ر  

 التجارة العربية.
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وزيع الجغرافيالت

التجارة العربية البينية التوزيع السلعي

زادت بشكل طفيف حصرة الرد ل اآلسرير يرة الشرريرك  صعيد التوزيع الجغرافي ع ى 

% من مرجرمرل الرترجرارة الرعرربريرة السر رعريرة 57.7التجاري األ ل ل د ل العربية لتب   

% لر ر اردات 59.3% لصادرات الد ل العرربريرة    69.7الخارجية م زعة ما بين 

م ريرار د الر عرام  245العربية مع نم  الفائض التجاري ل د ل العربية مع آسيا ليب   

، فيما استمرت د ل أ ر با كثاني اكبر شريك تجاري ل د ل العربية  لكن مرع 2949

مر ريرار  454% من مجمل التجارة العربية م زعة ما بريرن 24.9تراجع حصتها إلى 

م يار د الر ل  اردات العربية برعرجرز ترجراري  229د الر لصادرات الد ل العربية  

م يار د الر، فيما ح ت د ل القارتين األمريكيتين في المرتبة الثرالرثرة برحرصرة  96ب   

 494م يار د الر صرادرات   65% من مجمل التجارة العربية ت زعت ما بين 7.6

م يار د الر  اردات، أما د ل أفريقيا فقد ح ت في المرتبة الرابعة مع ثربرات حصرترهرا 

% من التجارة الس عية العربية رغم نم  قيمة التبادل التجاري مرعرهرا برفرضرل 5.6عند 

 37.1م ريرار د الر  كرذلرك الر اردات إلرى  58.3نم  الصادرات العربية إليها إلى  

% مرن 9.8م يار د الر،  أخيرا ح ت د ل ا قيان سيا في المرتبة الخرامسرة برحرصرة 

 مجمل التجارة العربية.

% مرقرارنرة 49 شهدت التجارة العربية البينية نم ا بنرسربرة 

)إجرمرالري  2949م يار د الر عام  258لتب    2946بعام 

% 41.8الصادرات  ال اردات الس عية البينية( بحصة تب   

من مجمل تجارة الد ل العربية الخارجية حيث ب رغرت قريرمرة 

م يار د الر فريرمرا بر رغرت قريرمرة  416.1الصادرات البينية 

 م يار د الر. 444.5ال اردات 

كما شهدت حصة د ل مج س التعا ن الرخر ريرجري نرمر ا مرن 

% من مجمل التجارة العربريرة الربريرنريرة 95.8% إلى 95.4

صرادرات لر رد ل  422.3م يار د الر منها  475.6بقيمة 

 م يار د الر  اردات. 93.3العربية مقابل 

كذلك شهدت حصة تجارة د ل الخ يس مع الد ل العربية مرن 

إلى  2946% عام 45.1مجمل تجارتها الخارجية نم ا من 

 .2949% عام 45.8

العديرد مرن  التوزيع السلعي للتجارة العربية الخارجية يبرز 

السمات العامة مرنرهرا ثربرات نسربري لرحرصرة السر رع األ لريرة 

% مرن مرجرمرل 59.6 خص صا ال ق د الذي يستح ذ ع ى 

. أما الس ع المصنرعرة 2949الصادرات الس عية العربية لعام 

% مرن 26.8فقد ترراجرعرت حصرترهرا بشركرل طرفريرف إلرى 

%، 6.6اإلجمالي  تمثل صادرات ال ؤلؤ  األحجار النفيسة 

%،  الرخرامرات 1.5فيما تستح ذ صادرات األغرذيرة عر رى 

%،  أخريررا صرادرات الرمر اد الرخرام 1.2 المعادن عر رى 

 % من مجمل الصادرات الس عية.9.3الزراعية ع ى 

في المقابل استمرت سيطرة الس ع المصنعة عر رى الر اردات 

% فيما استح ذت  اردات األغرذيرة عر رى 67بحصة ب غت 

%،  الرر ررؤلررؤ  األحررجررار 6.8%، ثرم الرر قرر د عرر ررى 41.2

%، 3.2%،  الخامرات  الرمرعرادن عر رى 5.8النفيسة ع ى 

% مرن مرجرمرل  اردات 9.7 الم اد الخام الزراعية عر رى 

 الد ل العربية الس عية.

9



 

 

9112| 1العدد  نشرة ضمان االستثمار  

 التجارة العربية .. تقييم األداء

 بالنظر إلى تط ر األدا  العربري فري مرجرال الرترجرارة الرخرارجريرة 

بشقيها الس عي  الخدمري  ترحر ريرل هريركر رهرا السر رعري  اترجراهراترهرا 

الجغرافية يمكننا استخالص مجم عة من المرالحرظرات أبررزهرا مرا 

 ي ي:

  ع ى مست   األدا  الك ي، يعد االقتصاد العربي مفت حا بتجا ز

% من الناتس المح ي اإلجمرالري كرمرا 89حصة التجارة الس عية 

أن نصيب المنطقة من مجمل التجارة العالمية نما بشكل طفيرف 

% 1.2من  2949  2995خالل الفترة الممتدة ما بين عامي 

%، في مقابل نم  أكبر لحصة الد ل الناميرة مرن 1.7إلى نح  

%  السريرمرا برعرد 13.4% إلرى 33.7التجارة العالمريرة مرن 

االرتفاع الكبير الذي حققت  الصين فري حصرترهرا مرن الرترجرارة 

 % خالل نفس الفترة. 44.6إلى  4.9العالمية من 

  تعاني التجارة العربية من استمرار تركز الصادرات في ت ليفرة

من الس ع األ لية تشمل بالخص ص ال ق د،  ترركرز الر اردات 

في مجم عة مرن السر رع الرمرصرنرعرة، مرع زيرادة حصرة الرد ل 

اآلسي ية الشريك التجاري األ ل ل د ل العربية بحصة ترقرتررب 

 من ث ثي تجارتها الخارجية.

  تري ي ن  2.9شهدت صادرات الخدمات العالمية نم ا كبيرا من

إال أن  2949تررير رير نرات عرام  5.1إلى  2995د الر عام 

الد ل العربية لم ت اكب هذا التط ر  تعد مرن أكرثرر الرمرنراطرق 

تقييدا لتجارة الرخردمرات، حريرث نرمرت حصرترهرا مرن صرادرات 

% خرالل 3.8% إلى 2.7الخدمات في العالم بشكل طفيف من 

نفس الفترة،  ذلك رغم ما تمت ك  من مقر مرات  رغرم ارترفراع 

 حصتها من صادرات الخدمات التجارية العالمية.

 لررم ترر اكررب الررتررطرر ر   مررن الررالفررت أن مررعررظررم الررد ل الررعررربرريررة

التكن ل جي السريع في التجارة  الرذي أد  الرترفراع الرترجرارة 

% خالل السن ات الخمس الماضية لتب ر  11اإللكتر نية بنسبة 

 رغم أهميتها في تسهيل المعامالت  تري ي ن د الر،  ذلك 28

 ت بية أكثر فعالية ل ط ب  خفرض الرتركرالريرف  زيرادة 

معدالت األمان  مكافحة العم يات غيرر الرمرشرر عرة. 

 يرجع ذلك إلى عردم ترطر يرر برنريرترهرا اإللركرترر نريرة 

 الرقمية،  اإلطار القان ني  التنرظريرمري،  اسرترمررار 

 هيمن  الحك مات ع ى قطاعات االتصاالت. 

  ًشهد العالم بفضل الع لمة  انفتاح األس اق انرخرفراضرا

حاداً لتكاليف النقل  الخدمرات الر ر جسرتريرة  الرترجرارة 

بفضل نم  تجارة المدخالت  الس ع ال سيطة  تر لريرد 

سالسل القيمة العالمية إال أن المنطقة العربية الزالرت 

استفادتها ضعيفة  مشاركرترهرا مرنرخرفرضرة فري حصرة 

القيمة المضافة في الصادرات بشكل عام، فضرال عرن 

 أن ترتيبها في مؤشر التعقيد االقتصادي المت اضع.

  الزالت التجارة العرربريرة ترعرانري مرن عر ائرق عرديردة

أهمها: ارتفاع نسبي ل تعرفة الجرمرركريرة،  خصر صرا 

في الب دان غير النفطية  القي د غير الجمركية العديردة 

التي ترفع من تكاليف التجارة، السيما إذا ما ع منا أن 

تكاليف تصدير الس ع غير النفطية العربريرة ترمرثرل مرا 

% من سعر تس يمها النهائي، كما أن 19إلى  29بين 

تك فة التجارة البينية العربية مرتفرعرة جردا برالرمرقرارنرة 

 بالتجارة البينية األ ر بية.

  أثبتت التجارب العالمية أن االتفاقات الثنائية  اإلق يمية

تعد أكثر فعالية من نظيرتها متعددة األطراف  ه  مرا 

اترفراقريرة خرالل  289أسهم في تضاعف عرددهرا إلرى 

 األخيرة،  رغم إدراك الد ل العربية  48السن ات الـ 
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اتفاقية إال أن غالبيتها غير مفع ة  غير شام ة  ليست من الجيل الجديد  قاصرة  25لذلك  ت قيعها 

في معظمها ع ى الرس م الجمركية،  ه  ما يفسر جزئيا محد دية التجارة العربيرة الربريرنريرة  عردم 

% فري د ل االترحراد األ ر بري. هرذا  تشريرر دراسرة 65% مقارنة بنح  46تجا زها حاجز الـ 

لمنظمة التعا ن االقتصادي  التنمية إلى أن التنفيذ الكامل التفاقية تيسير التجارة لمنرظرمرة الرترجرارة 

سيق ل من تك فة الرترجرارة فري الرمرنرطرقرة برنرسربرة  2949العالمية التي دخ ت حيز التنفيذ في فبراير

49.5.% 

  ت اج  التجارة في بعض الد ل العربية  خص صا خالل السن ات الق ي ة الماضية تحديات سيراسريرة

مهمة تع ق انسياب حركة الس ع عبر الحد د  أسهمت خالل ت ك الفرتررة فري حرد ث ترراجرع حراد 

ل تدفقات التجارية بنسب متباينة حسب مست   التحديات السياسية  طبيعتها  التي تشمرل الرحرر ب 

% جرا  تأثريرراترهرا 19 النزاعات  العق بات  الح اجز السياسية األخر  ب غت في المت سط نح  

 الس بية المباشرة  غير المباشرة.
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املالمح القطرية للتجارة اخلارجية العربية

يستعرض هذا الجز  من النشرة المالمح القطرية ل تجارة الخارجية في الد ل الرعرربريرة، 

 د لة عربية  التي تشمل: 24من خالل رصد تط ر عدد من مؤشرات األدا  في 

  تط ر حجم تجارة الس ع  الخدمات  اهم التغيرات التي طرأت ع يرهرا  نسربرة كرل

 منها إلى الناتس المح ي اإلجمالي 

  هيكل التجارة  ت زيعهرا عر رى اهرم الرقرطراعرات السر رعريرة  خصر صرا صرادرات

الزراعية  ال ق د  المرصرنر عرات،  كرذلرك هريركرل ترجرارة   الخام    اردات الم اد

 الخدمات  السيما خدمات النقل  السفر 

  ضعية الد لة في التجارة العربية البينية من خالل رصد حجم ترجرارترهرا الربريرنريرة 

اإلجمالية من جهة  مع كل د لة عربريرة تصرديررا  اسرتريررادا مرن جرهرة أخرر ، 

م زعة حسب المجم عات الس عية الرئيسية  هي: الم اد الغذائية  الرمر اد الرخرام 

الزراعية،  ال ق د،  الس ع المصنعة،  الخامات  المعادن  الأللئ  الرذهرب غريرر 

 النقدي.

  شركا  تجاريين ل د لة ع ى صعيد التصدير  كذلك االستيرراد  حصرة كرل  5أهم

 منها من اإلجمالي.

  2949س ع تصدرها  تست ردها الد لة في تجارتها مع العالم خالل عام  5أهم. 

  طاقة النقل البحري من حيث عدد سفن األسط ل البحري التجاري ل رد لرة،  عردد

 الحا يات النمطية التي يتم تدا لها سن يا في م انئها البحرية.  

  عدد من المؤشرات األخر  التي تستخدم في رصد تط ر األدا  ع ى صعريرد قريرم

ال حدات المصدرة  المست ردة،  الق ة الشرائية لر رصرادرات،  مسرتر   الرترركرز 

  التن يع الس عي ل صادرات ال اردات.

 من  اقع رصد تط ر ت ك المؤشرات يتضح  ج د سمات مشرترركرة فريرمرا بريرن برعرض 

الد ل ع ى صعيد الهيكل الس عي  الجغرافي لتجارتها الخارجية، في حين ت جد تبايرنرات 

 نتيجة اختالف الهياكل اإلنتاجية  طبيعة الط ب الخارجي لكل د لة. 

  فيما ي ي المالمح القطرية المشار إليها.



2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

145.3115.5117.3121.5120.5114.3113.198.191.392.6(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

113.586.585.593.492.687.787.475.569.568.7(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

40.535.738.435.435.432.532.928.827.528.7(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

57.846.448.347.746.242.443.337.635.135.6(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

0.240.200.220.200.160.210.280.290.370.44(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

0.20.61.10.20.30.20.20.10.10.1(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

75.473.373.670.469.671.970.969.672.073.2(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

19.218.921.424.324.023.424.321.021.319.6(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

67.669.468.765.267.468.266.369.269.272.6(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

87.569.169.073.974.372.069.760.556.257.0(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

1.41.31.31.31.21.11.21.21.21.1(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

22.017.822.129.032.526.428.018.114.517.1(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

55.759.656.349.545.451.149.057.159.359.2(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

57.153.049.357.458.259.258.857.256.955.6(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

25.629.036.426.625.624.425.126.128.130.0(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF9.18.17.7: المصدر

UNCTAD: المصدر

الهاشمية األردنية المملكةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

6.47.98.3

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

4,3025,2045,7257,9386,3757,0288,0067,8877,9208,3857,8337,5497,5115.7الصادرات السلعية

10,49811,54813,68116,99514,23615,56418,93020,75221,54922,93020,47519,32420,4986.4الواردات السلعية

2,4122,9973,6564,7624,6865,7245,7376,4216,3157,1406,2696,0356,7209.7صادرات الخدمات التجارية

2,5422,9713,5174,1273,8184,4194,4754,5444,6124,6344,5284,5654,6705.5واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

788,262.3244,031.44,185.468.3530,673.19,304.022,754,872.8354,976.33,698.11,650,837.3719,957.924,972.1السعودية

..216.5....506,081.089,937.1980.9972.0411,308.52,874.951,679.41,388.1العراق

344,554.6129,178.210,994.6140.2186,802.217,426.37993,755.0186,292.11,428.1167,527.0287,593.8347,303.1اإلمارات

249,939.5185,583.5623.6120.261,484.72,017.5856,876.211,438.319.346.741,466.33,609.5الكويت

156,159.519,505.5102.74,629.1110,549.421,372.8151,616.419,167.4206.029.214,508.817,705.0فلسطين

146,669.182,554.2338.4232.863,005.4538.2786,050.0335.216.059,232.114,201.712,219.2قطر

133,459.610,502.11,099.816.6121,432.3374.11472,926.7192,012.51,845.14,870.9259,247.814,386.6مصر

44,070.6254.7..132,810.014,861.1872.330.687,931.029,115.1175,101.129,869.838.7لبنان

..106.0..95,150.07,801.15.241.187,008.8283.0833,505.832,584.4805.5السودان

..93,337.53,120.6652.70.488,683.4867.10188,488.342,140.237.2146,003.4301.2الجزائر

58,072.332,184.5206.38.125,634.820.5824,271.06,260.10.71,639.014,245.82,013.1سلطنة عمان

19,512.013,329.1..13,096.338.0837,670.74,672.70.1..53,391.140,155.74.6البحرين

..5.4....38,492.5102.831,618.61,613.2..49,562.810,733.1234.4اليمن

20,684.420.4..28,098.6112.5366,900.345,807.8100.0..44,634.216,179.0243.0سورية

..39.5....708.6669.2..17,589.8..19,781.72,187.44.4ليبيا

..6,588.2..17,221.1141.7216,096.09,447.560.3..17,522.3154.55.1تونس

..5,758.212.6724,469.717,315.3269.066.56,717.1..9,702.43,314.4617.1المغرب

..1.6....780.6779.0..1,929.3....2,328.5399.2الصومال

......250.9..250.9..287.9....1,245.7957.8جيبوتي

..4.5....210.6206.1..742.0....790.648.5موريتانيا

قيمة واردات األردن السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات األردن السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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الهاشمية األردنية المملكةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

25.7 1,729 متحدة الواليات ال

13.1 881 هند ال

12.3 825 السعودية

6.8 455 اإلمارات

5.2 349 أندونيسيا

أهم 5 دول تستورد السلع من األردن 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

15.3 2,804 صين ال

10.5 1,921 متحدة الواليات ال

7.8 1,440 اإلمارات

6.7 1,232 السعودية

4.7 863 مانيا أل

أهم 5 دول تصدر السلع الى األردن 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

20.1 1,498 مستلزمات المالبس واالكسسوارات

8.9 668 منتجات صيدالنية

8.8 657 االسمدة

6.0 446 كبريت والحجر والجص والكلس واألسمنت الملح وال

5.1 385 معادن الثمينة المواد الكيميائية غير العضوية وال

أهم 5 سلع تصدرها األردن 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

16.7 3,407 الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير

10.2 2,074 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

9.9 2,017 مفاعالت النووية اآلالت واألجهزة الميكانيكية وال

6.0 1,226 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

3.5 708 البالستيك ومصنوعاته

أهم 5 سلع تستوردها األردن 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

148.5153.5141.3151.8165.1165.5168.1175.2176.7172.8(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

131.9134.9130.8144.0153.5158.4153.5157.3159.6164.2(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

....................(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

78.979.777.789.8100.3100.699.1100.9101.0100.4(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

..0.06..0.060.060.07......0.04(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

..20.2..53.551.542.5......64.8(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

..8.2..6.26.07.5......4.0(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

18.721.220.922.327.137.840.738.538.939.6(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

74.672.473.171.968.058.326.128.829.729.9(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

69.673.863.662.064.864.968.974.475.772.4(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

..0.3..0.50.50.6......0.4(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

..1.3..3.83.23.3......1.0(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

..55.5..79.573.174.8......73.2(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

58.761.561.265.064.565.619.316.816.916.8(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

30.627.628.123.423.822.218.720.320.420.6(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF3.63.33.5: المصدر

UNCTAD: المصدر

المتحدة العربية اإلماراتوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

2.63.84.2

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

117,287145,587178,630239,213192,000214,000302,000349,000379,000343,017300,436294,991313,50410.0الصادرات السلعية

84,654100,057132,500200,300150,000165,000203,000226,000239,000275,987263,381266,540273,66311.8الواردات السلعية

4,7846,8478,0609,59610,15711,73612,79816,06521,23958,32560,77665,59670,49730.2صادرات الخدمات التجارية

19,36724,88034,02643,42737,43342,10056,51863,25462,19284,68381,87983,83985,50014.4واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية
إجمالي 

المنتجات السلعية
المواد الغذائية

المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي المنتجات 

السلعية
المواد الغذائية

المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

14,397,992.92,421,671.281,710.7571,030.69,972,270.01,346,322.532,677,972.5515,145.05,628.0327,537.11,375,753.5447,635.0سلطنة عمان

13,348,838.01,464,175.911,564.31,853,545.49,317,390.0702,162.38898,546.121,274.3113.015,891.627,120.9834,146.2العراق

11,789,774.01,622,201.911,257.9118,050.66,547,551.63,490,711.9212,571,680.21,928,196.529,558.9652,940.48,898,384.11,062,600.3السعودية

4,318,605.0390,700.98,068.0110,333.52,855,132.1953,306.361,993,325.8102,935.16,336.5415,090.01,359,015.658,057.8الكويت

3,751,287.8440,713.311,747.2400,156.52,335,628.1563,042.612,583,565.6359,389.47,931.1318,699.7662,535.31,234,848.3مصر

3,117,904.9323,236.112,527.560,895.71,918,417.9802,827.761,772,995.47,467.61,551.41,171,108.9509,893.882,973.9قطر

1,874,609.399,300.72,039.565,930.71,201,688.4505,649.983,259,660.7103,756.42,701.91,764,119.4928,297.9460,785.1البحرين

1,410,428.1211,001.02,835.6314,653.9854,628.826,806.562,390,561.8156,261.32,754.013,787.028,090.92,189,666.8السودان

1,377,500.7213,400.11,989.7164,736.1562,428.6430,726.99435,637.5181,093.99,550.3389.4224,309.320,281.0األردن

1,193,548.8200,173.9940.5382,303.5345,290.1264,840.75241,153.418,998.31,874.41,238.953,975.6165,066.2اليمن

1,164,693.5372,499.179,310.739,872.5668,233.64,777.67141,540.979,622.91,512.70.3566.559,838.4الصومال

766,232.177,732.8596.896,244.2296,265.4295,392.93129,281.829,440.0642.432.192,696.06,471.3المغرب

619,105.950,899.8893.529,374.1361,699.6176,238.94526,873.787,770.24,476.934.8292,824.5141,767.3لبنان

505,398.4114,093.01,153.344,433.2331,316.414,402.475,044.07.8753.51,744.341.92,496.6جيبوتي

391,163.819,165.9253.328,054.8300,428.443,261.3841,843.711,770.3343.322,899.43,920.02,910.6الجزائر

372,488.012,386.01,049.1259,314.698,608.81,129.4251,288.82,241.521.731,013.3299.817,712.5موريتانيا

256,120.863,148.7799.33,425.9185,653.93,092.99954,946.3182.63.1712.83,655.5950,392.3ليبيا

207,137.28,185.41,241.91,425.3125,818.170,466.5397,864.134,344.2920.72,644.651,887.08,067.6تونس

135,911.844,978.9284.51,953.470,787.217,907.7030,695.315,161.81,075.634.612,798.11,625.1سورية

10,661.814.0..50,735.716,294.214.63,068.423,960.67,397.8528,399.917,325.0399.2فلسطين

قيمة واردات اإلمارات السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات اإلمارات السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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المتحدة العربية اإلماراتوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

12.7 23,088 هند ال

11.4 20,750 يابان ال

6.8 12,311 صين ال

5.5 10,011 سويسرا

5.2 9,545 جنوبية كورية ال

أهم 5 دول تستورد السلع من اإلمارات 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

13.8 30,012 هند ال

13.2 28,724 صين ال

9.2 20,020 متحدة الواليات ال

5.8 12,702 مانيا أل

4.4 9,641 متحدة مملكة ال ال

أهم 5 دول تصدر السلع الى اإلمارات 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

20.3 54,734 معادن الثمينة  لؤلؤ و األحجار الكريمة وال ال

17.1 46,237 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

11.5 31,099 مفاعالت وغاليات الماء اآلالت وال

8.1 21,977 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

4.5 12,049 سلع غير مصنفه في مكان آخر

أهم 5 سلع تستوردها اإلمارات 2017

% من اإلجمالي القيمة )مليون $( السلعة

27.9 86,145 سلع غير مصنفه  في مكان آخر

22.4 69,188 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات تقطير

15.1 46,499 معادن الثمينة  لؤلؤ واألحجار الكريمة وال ال

7.7 23,621 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

5.2 16,070 مفاعالت النووية اآلالت واألجهزة الميكانيكية وال

أهم 5 سلع تصدرها اإلمارات 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

..145.9118.0120.5174.2185.9191.9175.6154.1139.6(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

125.695.8105.9112.5106.0111.5100.387.268.379.2(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

23.124.323.917.646.847.845.950.557.554.3(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

..82.668.569.599.4102.1104.896.182.474.0(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

..0.010.010.020.110.060.100.030.060.06(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

..69.168.674.371.864.159.066.858.155.0(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

..11.812.65.64.912.118.614.618.918.5(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

19.419.718.922.28.38.28.28.81.61.7(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

29.829.232.231.412.713.814.117.335.032.1(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

..63.349.550.974.783.787.179.571.765.6(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

..0.50.50.50.60.90.51.00.70.8(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

..44.444.738.043.928.247.240.726.123.1(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

..45.143.741.538.153.138.742.156.260.1(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

44.641.139.836.220.520.420.419.714.314.8(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

24.823.426.540.413.511.99.012.525.223.0(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF1.91.21.2: المصدر

UNCTAD: المصدر

البحرين مملكةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

2.51.00.8

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

10,24212,20013,63417,31611,87414,97119,65019,76821,93020,13016,54012,78517,0906.7الصادرات السلعية

9,39310,51511,48814,98010,10012,26012,73012,83014,35013,35010,6009,16910,3002.3الواردات السلعية

3,1553,4623,6813,9163,8314,2333,2968,3328,5018,5719,11310,99811,13016.0صادرات الخدمات التجارية

1,4161,6051,7012,0301,7411,9051,7786,0457,0516,7646,5927,5307,64224.4واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

3,686,139.4117,331.43,055.41,994,928.61,049,752.1521,072.051,066,402.656,488.81,160.237,505.8683,600.4287,647.4اإلمارات

2,224,381.0226,053.51,334.0125,829.31,308,680.3562,484.022,845,748.6262,590.72,246.31,838,693.1707,004.435,214.1السعودية

1,040,001.243,648.127.9443,619.4259,110.0293,557.8576,010.920,154.764.32,797.331,938.820,950.7سلطنة عمان

463,568.742,462.7371.096,301.9159,042.2165,390.8455,096.51,197.1318.020,494.430,506.62,580.4قطر

427,868.767,003.167.7239.4312,974.947,411.2971,914.59,589.5127.118,581.237,886.15,007.6الكويت

..60.8....289,624.252,793.80.0210,522.023,165.53,142.72104.243.4العراق

287,035.42,083.653.035,183.2143,354.2106,361.3972,271.732,153.31,100.32,259.836,508.9249.3مصر

128,090.721.8251.221.28,308.6119,487.914,806.71,793.120.70.32,926.865.8المغرب

66,213.02,941.2198.212,036.335,847.315,190.0213,721.66,457.1209.81.06,990.563.3لبنان

..46.0....6,779.010,775.641,660.6689.643.6..59,271.656.4الجزائر

9,306.977.2..51,555.74,955.32.79,983.720,688.815,754.3935,833.226,352.521.3األردن

26,424.713,737.70.75,544.35,946.01,196.001,622.0969.71.3624.323.73.0اليمن

1,078.639.3..6,915.312,229.112,092.4971.33.2....19,240.796.3تونس

63.62.1..17,747.7252.06.397.110,259.87,132.523,368.83,270.832.4السودان

............6,030.65,837.82..13,376.11,507.70.0ليبيا

7,638.5137.258.14.52,026.75,412.031,038.9591.115.146.5373.412.9سورية

..52.5..126.51,612.8496.443.60.2....2,018.1278.7فلسطين

..4,601.3....91.51,553.70.044,612.911.7..1,767.8122.5موريتانيا

......230.9173.957.0..567.814.4..585.12.9جيبوتي

11.70.3..4,270.04,248.39.7..436.1....569.2133.1الصومال

قيمة واردات البحرين السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات البحرين السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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البحرين مملكةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

19.8 2,348 اإلمارات

13.3 1,576 السعودية

7.6 903 صين ال

7.6 898 متحدة الواليات ال

5.7 679 يابان ال

بحرين 2017 أهم 5 دول تصدر السلع الى ال

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

40.8 4,048 الوقود المعدني، والزيوت، ومنتجات التقطير

23.8 2,359 األلومنيوم ومصنوعاته

4.2 418 الآللئ الطبيعية أو المستزرعة  واألحجار الكريمة

3.7 362 فوالذ الحديد وال

3.6 359 الخامات والخبث والرماد

بحرين 2017 أهم 5 سلع تصدرها ال

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

14.4 1,704 مفاعالت النووية اآلالت واألجهزة الميكانيكية وال

10.4 1,233 الآللئ الطبيعية أو المستزرعة  واألحجار الكريمة

10.2 1,211 معدات الكهربائية  اآلالت وال

10.0 1,184 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

4.1 486 هياكل العائمة قوارب وال السفن وال

بحرين 2017 أهم 5 سلع تستوردها ال

% من اإلجمالي القيمة )مليون $( الدولة

23.2 2,306 اإلمارات

13.2 1,308 السعودية

10.4 1,033 الواليات المتحدة

4.0 394 كوريا الجنوبية

3.8 378 اليابان

أهم 5 دول تستورد السلع من البحرين 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

115.494.4105.8105.9108.0104.8102.292.391.499.9(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

98.077.287.791.292.189.587.479.578.586.6(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

..20.318.920.117.018.417.617.114.814.9(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

56.245.850.549.349.447.745.640.740.443.8(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

..0.470.490.500.470.490.450.500.620.71(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

..17.313.614.214.616.815.213.27.25.6(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

..71.675.476.073.271.373.176.976.581.7(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

..33.627.229.031.630.927.825.528.431.1(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

..52.354.649.944.746.847.951.844.240.3(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

59.248.555.356.658.657.156.651.651.156.1(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

..1.92.02.12.02.01.81.91.92.0(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

..16.911.512.614.817.417.818.314.311.1(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

..64.674.872.367.966.166.466.869.172.2(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

..60.054.852.253.954.653.453.349.747.8(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

..14.715.317.920.219.821.521.925.127.7(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF4.13.22.7: المصدر

UNCTAD: المصدر

التونسية الجمهوريةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

3.53.03.3

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

10,49411,69415,16519,32014,44516,42717,84717,00717,06116,75614,07313,57214,2043.7الصادرات السلعية

13,17715,00719,09924,63819,09622,21523,95224,47124,31724,82820,22119,46220,6544.9الواردات السلعية

0.4-3,8774,1534,7725,8315,3345,6324,6185,0774,8314,7343,2943,2493,260صادرات الخدمات التجارية

2,1062,3622,7103,2532,8723,2343,1783,1963,3043,4003,0763,0112,9623.3واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

466,527.123,285.4779.12,215.0425,600.414,643.27748,257.65,669.82,418.8706,369.933,512.6255.1الجزائر

393,623.8193,173.5151.4178.0195,735.44,255.0236,309.32,546.84,027.69,881.919,464.5383.5ليبيا

184,887.976,017.2135.7153.4106,267.12,314.46120,232.620,118.5257.3924.290,889.17,723.4المغرب

78,811.136,263.1651.85.132,863.48,966.67136,638.05,184.41,234.9732.977,016.052,372.1اإلمارات

42,150.11,222.1253.212.140,624.723.21343,247.444,758.5751.4165,489.0130,902.61,346.0مصر

..747.4..2,836.92,036.952.6..13.012,067.8..22,394.610,313.9سورية

..13.4..22,185.011,806.764.423.410,088.6201.842,231.52,072.2141.2موريتانيا

220,811.11,666.8..9,387.065.71224,201.41,682.041.6..21,659.312,181.525.1السعودية

21,848.0560.0......22,408.0..7,728.6..17,209.19,478.02.6قطر

11,040.644.0..14,650.44,814.02.913.29,129.3691.1812,439.71,228.5126.5لبنان

21,085.5164.6..4,247.12,339.8021,423.7167.16.6..14,595.97,844.9164.2األردن

..5.7......5.7..11,154.9..12,735.2491.31,089.1العراق

5,645.911,230.8..0.0..2,418.7722.4916,876.7..5,730.32,560.928.2الكويت

2,186.1134.5..2,757.5436.00.8..4,934.01,948.821.629.22,934.3سلطنة عمان

..0.8..12,411.212,270.8139.7..2,194.0....2,687.3486.9السودان

..0.1..242.994.340.3..731.9..1,638.8886.120.8اليمن

3,813.411,163.7......406.942.0914,977.1..1,486.11,036.70.4البحرين

......6.3..6.3..546.7..691.31.0143.6جيبوتي

..0.1......147.417.380.1..385.4220.60.0فلسطين

..0.5..0.3..0.7........156.3156.3الصومال

قيمة واردات تونس السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات تونس السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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التونسية الجمهوريةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

32.7 4,740 فرنسا

17.2 2,501 إيطاليا

13.7 1,995 مانيا أل

3.4 488 إسبانيا

3.3 477 متحدة الواليات ال

أهم 5 دول تستورد السلع من تونس 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

18.6 3,676 فرنسا

18.2 3,602 إيطاليا

9.2 1,819 مانيا أل

6.7 1,328 صين ال

4.9 971 إسبانيا

أهم 5 دول تصدر السلع الى تونس 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

28.4 4,036 معدات الكهربائية وأجزاؤها  اآلالت وال

11.3 1,611 مستلزمات المالبس واالكسسوارات الغيرمحبوكه 

6.0 847 الوقود المعدني والزيوت و منتجات التقطير

4.4 619 مستلزمات المالبس واالكسسوارات المحبوكه

4.0 572 مفاعالت النووية وغاليات الماء اآلالت وال

أهم 5 سلع تصدرها تونس 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

14.1 2,907 معدات الكهربائية وأجزاؤها  اآلالت وال

13.0 2,679 الوقود المعدني والزيوت و منتجات التقطير

9.4 1,938 مفاعالت النووية وغاليات الماء اآلالت وال

7.6 1,569 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

5.9 1,219 البالستيك ومصنوعاته

أهم 5 سلع تستوردها تونس 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

76.771.369.967.565.463.662.159.756.360.4(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

69.561.660.560.458.557.255.552.148.547.6(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

..8.510.69.58.17.06.97.28.89.0(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

48.035.438.438.836.933.230.223.221.024.0(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

0.010.010.020.020.010.010.020.030.040.07(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

97.697.797.397.297.196.795.894.394.094.5(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

1.61.61.82.02.22.53.54.74.64.3(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

..29.128.322.119.920.721.324.120.021.4(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

..9.59.06.45.96.16.77.49.16.7(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

28.736.031.428.728.530.431.936.535.336.3(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

1.61.51.61.51.51.41.61.41.41.0(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

1.41.12.12.39.77.84.94.63.44.2(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

74.079.878.471.867.470.172.073.174.573.0(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

..29.426.225.928.336.239.336.135.034.7(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

..4.54.15.24.45.14.65.46.54.6(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF28.422.518.7: المصدر

UNCTAD: المصدر

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهوريةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

26.9

2018 توقعات 2014-2000 متوسط

16.0

2019 توقعات 

13.8

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
الوقود

السلع 

المصنعة

الخامات 

والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
الوقود

السلع 

المصنعة

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

753,421.59,633.22,811.9707,695.933,150.2130.3329,586.821,121.7653.630,246.7265,565.311,999.6تونس

118.1451,986.94,721.90.7420,708.2126,601.4777.4531.9226,269.966,527.7..456,827.6مصر

182,010.65,041.0..450,367.74,747.95.1421,762.723,704.9146.9261,412.174,084.8275.6المغرب

104,936.13,773.3725.20.4100,273.9163.2..132,845.639,736.722.992,727.9358.1األردن

..0.115,304.7....15,304.8..77,907.724.4..79,914.01,982.0الكويت

..3.3....1,039.10.8275.2271.9....50,067.749,027.8موريتانيا

35,281.91,035.5..40,164.53,738.1109.0..49,085.716,278.9200.332,510.695.8لبنان

48,196.111,147.0272.135,638.61,072.765.7219,468.19,997.7325.923,311.4145,867.339,965.9اإلمارات

283.83.2......287.1..2,733.9....18,939.716,205.8ليبيا

..13.6..9,142.47,355.21,773.7..18,052.910.3..18,070.06.8السودان

..32,862.830,191.40.741.02,629.7..307.5....6,536.36,228.8سورية

3,962.53,303.585.07.3566.50.18530,648.74,545.72.560.4525,093.4946.7السعودية

51,054.5128.4......217.50.051,182.9....3,313.53,096.0قطر

..21.7....94.973.2..129.9....443.9314.0العراق

..0.9......0.9........232.4232.4اليمن

79,716.41,300.0....17.34.581,175.5159.2..147.0124.50.6سلطنة عمان

5,273.029,693.3......34,966.3..85.9....98.312.4البحرين

......4.1..4.1........43.543.5الصومال

..................1.9..1.9جيبوتي

..1,906.7......1,906.7............فلسطين

قيمة واردات الجزائر السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات الجزائر السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

46,00254,61360,16379,29845,17457,05373,48971,86664,97460,06134,66830,02635,1911.2الصادرات السلعية

20,35721,45627,63139,47939,29440,47347,24750,37855,02858,58051,70247,08946,0598.0الواردات السلعية

2,5072,5642,8393,4822,9353,4893,6083,7493,7733,5443,4553,4333,2612.7صادرات الخدمات التجارية

4,8234,8376,79611,08811,63411,84812,58610,87310,79511,80311,07710,88111,5999.2واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(
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الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهوريةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

أخرى تجارية مؤشرات

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

96.1 33,823 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

1.1 383 معادن الثمينة المواد الكيميائية غيرالعضوية وال

0.9 327 األسمدة

0.6 228 السكريات والحلويات والسكر

0.2 56 المواد الكيميائية العضوية

جزائر 2017 أهم 5 سلع تصدرها ال

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

17.4 8,011 مفاعالت وغاليات الماء اآلالت وال

8.6 3,980 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

7.5 3,440 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

6.3 2,920 مستلزمات من الحديد والصلب

6.0 2,751 الحبوب

جزائر 2017 أهم 5 سلع تستوردها ال

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

15.8 6,785 صين ال

13.1 5,633 فرنسا

8.3 3,570 مانيا أل

8.0 3,442 إيطاليا

7.0 3,014 إسبانيا

جزائر 2017 أهم 5 دول تصدر السلع الى ال

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

16.1 5,599 إيطاليا

14.9 5,169 إسبانيا

11.5 3,987 متحدة الواليات ال

11.0 3,831 فرنسا

6.6 2,313 برازيل ال

جزائر 2017 أهم 5 دول تستورد السلع من ال

22 العدد 1| 9112نشرة ضمان االستثمار



2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

92.092.9107.584.6108.5..........(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

64.350.340.748.750.463.364.174.357.559.2(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

..42.742.940.339.636.940.339.541.934.3(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

36.634.938.733.734.2..........(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

................0.01..(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

................6.5..(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

................90.7..(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

..82.977.877.276.675.075.974.773.266.0(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

..6.011.312.112.613.112.212.813.218.2(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

55.458.068.850.974.3..........(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

................0.6..(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

................6.5..(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

................62.4..(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

..74.173.067.165.467.965.465.769.566.5(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

..3.05.18.314.712.912.812.411.113.1(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

......IMF: المصدر

UNCTAD: المصدر

جيبوتي جمهوريةوالخدمات السلع تجارة

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

......

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

46,00254,61360,16379,29845,17457,05373,48971,86664,97460,06134,66830,02635,1911.2الصادرات السلعية

20,35721,45627,63139,47939,29440,47347,24750,37855,02858,58051,70247,08946,0598.0الواردات السلعية

2,5072,5642,8393,4822,9353,4893,6083,7493,7733,5443,4553,4333,2612.7صادرات الخدمات التجارية

4,8234,8376,79611,08811,63411,84812,58610,87310,79511,80311,07710,88111,5999.2واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

81,696.586.9..100,256.418,396.247.5..14,747.710,608.73,202.8656.2280.0السعودية

9,320.49.71,798.474.315.37,420.284,609.718,453.7198.04,749.459,144.82,060.2اإلمارات

8,849.23,485.839.71,433.23,786.5103.95,610.33,246.717.6134.02,166.045.9اليمن

724.20.00.0435.81.8114.6..5,357.2250.25,012.614.380.0قطر

5,059.11,579.9150.3147.02,924.7210.1..705.3..3,716.52,959.052.2مصر

..1,324.7..1,335.30.29.6......856.3..856.3الكويت

5,750.91,907.50.0131.33,672.939.2..2.3....673.5668.9سلطنة عمان

71.14.8..155.977.90.0......103.0..103.0األردن

..3,827.0102.7..3,950.118.5......72.457.415.0البحرين

33.51.32700.3231.95.10.5428.833.1..20.6..55.4لبنان

..61.5......116.7..20.0..0.6..20.6موريتانيا

74.71.5..97.115.25.5......17.2..17.2تونس

......37.237.20.0..4.20.2..4.40.0السودان

3,065.941.62.96.33,015.10.0..3.5......3.5المغرب

..0.0......0.0..2.1....2.30.3الجزائر

..107.4....129.321.9............سورية

قيمة واردات جيبوتي السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات جيبوتي السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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جيبوتي جمهوريةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات 

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

45.8 2,175 صين ال

9.1 432 اإلمارات

5.8 275 هند ال

4.3 202 أندونيسيا

3.3 157 متحدة  الواليات ال

أهم 5 دول تصدر السلع الى جيبوتي 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

31.4 50 الحيوانات الحية

20.4 32 السلع غير المحددة في مكان آخر

12.5 20 القهوة والشاي والميت والتوابل

9.2 14 الخشب ومصنوعاته

2.6 4 الخضراوات والجذور والدرنات

أهم 5 سلع تصدرها جيبوتي 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

9.3 441 مركبات أخرى غير السكك الحديدية

7.2 342 مفاعالت النووية اآلالت واألجهزة الميكانيكية وال

6.8 321 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

6.6 311 دهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومشتقاتها

5.7 272 البالستيك ومصنوعاته

أهم 5 سلع تستوردها جيبوتي 2017

% من اإلجمالي القيمة )مليون $( الدولة

35.1 55 السعودية

21.9 35 الواليات المتحدة

3.7 6 المملكة المتحدة

3.0 5 هولندا

3.0 5 بيالروسيا

أهم 5 دول تستورد السلع من جيبوتي 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

96.184.982.585.583.582.780.672.161.961.7(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

82.567.167.873.973.972.968.357.850.251.0(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

..16.319.716.613.311.511.914.915.713.6(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

62.147.149.656.054.351.946.933.331.133.5(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

..0.020.020.020.020.020.020.020.040.07(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

..91.487.987.588.688.587.484.978.479.1(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

..7.610.411.110.310.511.313.218.417.8(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

..26.220.619.717.821.523.624.120.726.5(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

..64.763.664.876.170.367.768.973.467.0(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

34.037.833.029.529.230.833.838.830.728.1(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

..0.70.70.90.90.80.70.70.80.8(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

..0.30.20.30.30.51.41.60.80.6(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

..79.480.277.777.879.578.678.780.776.5(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

..31.624.225.027.935.837.231.836.132.7(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

..30.543.441.431.434.134.138.534.733.3(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF37.132.628.1: المصدر

UNCTAD: المصدر

السعودية العربية المملكةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

22.128.729.6

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

25,76234,05142,02067,30748,00774,964114,448132,962136,855131,26177,89357,25367,37713.5الصادرات السلعية

10,06116,44023,42927,90024,92223,24029,88834,20027,03830,47132,61232,05829,44911.6الواردات السلعية

3,2214,1933,5923,4252,0023,0117,3949,92211,17513,52614,99715,17617,70621.9صادرات الخدمات التجارية

4,1446,9577,4597,2225,9188,78016,86723,90627,47932,85930,77531,54131,42722.2واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية
إجمالي المنتجات 

السلعية
المواد الغذائية

المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

1,406,446.76,893.992,780.23,924,336.72,639,923.7..12,350,633.31,894,293.229,039.2641,459.88,741,924.51,043,916.70اإلمارات

4,908,057.290,540.613,777.42,306,699.92,412,011.185,028.2333,502.5814,414.512,092.129,926.51,165,152.961,403.8مصر

167,580.2865.981,224.5667,984.5367,019.3..4,212,836.1388,738.33,325.42,721,994.71,046,646.752,130.89البحرين

3,079,066.2386,121.03,046.71,789,118.3869,816.130,736.811,045.7203,771.05,632.4298.8603,607.78,684.6األردن

2,140,795.2657,357.94,569.54,696.81,420,418.053,221.08144.3148,295.580.020,423.3251,546.35,214.3الكويت

2,483.13,105.6..2,013.6....1,217,803.2422,690.62,020.316,635.2718,435.758,021.50العراق

1,109,496.5273,518.7560.0129,574.6674,315.931,479.84179,888.5273,488.0781.35,014.3603,048.9386,260.9سلطنة عمان

..3,018.3..34,761.016,262.8..696,421.41,191.87..830,283.9132,194.5476.2جيبوتي

8,922.271.8598.7131,700.133,974.6..750,923.1264,545.71,531.115,206.6452,662.116,977.63قطر

134,534.716,882.6..30,843.0315.8..731,995.91,715.3119.2475,240.0238,098.616,822.94المغرب

1,214.5827.3..715,023.445,048.7595.0123,088.0542,280.73,275.362,548.3611,609.42,358.3السودان

..1,387.7..585,665.16,035.3786.92,738.4575,185.8918.7319.62,776.7446.1الجزائر

3,287.6607.3..114,484.31,445.4..519,585.5197,905.11,394.720,072.4292,169.08,044.22اليمن

112,099.51,313.777.4276,276.61,773.8..473,009.5114,886.9567.627,255.0323,367.76,932.34لبنان

26,287.53,121.8..249,149.43,068.9144.7119.7243,215.52,600.7270.211,987.1185.1تونس

..19.5....9.6..90,412.420,156.8286.8226.069,685.857.07ليبيا

23,099.6111.6..61,186.53,193.3..74,450.47,080.7142.68,892.258,100.4234.43سورية

..7.3..79,691.933.9..19,625.2362.80..65,036.844,794.4254.4الصومال

..4,082.8....5,550.2..53,056.613,104.512.6318.938,214.81,405.76فلسطين

..63.3....389.9..14,344.47,498.542.3176.36,596.930.55موريتانيا

قيمة واردات السعودية السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات السعودية السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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السعودية العربية المملكةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

14.6 18,375 صين ال

13.0 16,348 متحدة الواليات ال

11.6 14,664 اإلمارات

6.0 7,505 مانيا أل

4.3 5,411 متحدة مملكة ال ال

أهم 5 دول تصدر السلع الى السعودية 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

77.4 170,245 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

7.7 16,992 البالستيك ومصنوعاته

4.4 9,763 المواد الكيميائية العضوية

1.0 2,223 هياكل العائمة األخرى قوارب وال السفن وال

1.0 2,143 األلومنيوم ومصنوعاته

أهم 5 سلع تصدرها السعودية 2017

% من اإلجمالي القيمة )مليون $( الدولة

15.0 31,762 الصين

13.1 27,745 اليابان

9.9 21,063 الهند

9.2 19,626 الواليات المتحدة

9.2 19,561 كوريا الجنوبية

أهم 5 دول تستورد السلع من السعودية 2017

% من اإلجمالي القيمة )مليون $( السلعة

13.0 16,479 مفاعالت وغاليات الماء االالت وال

11.2 14,216 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

10.2 12,895 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

4.4 5,600 سلع غيرمصنفه 

4.1 5,195 منتجات صيدالنية

أهم 5 سلع تستوردها السعودية 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

43.736.037.033.124.723.719.519.122.421.5(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

38.633.832.728.919.520.416.613.011.97.8(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

5.44.64.25.54.64.64.43.43.12.8(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

24.116.019.717.69.28.88.18.29.89.7(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

............1.421.391.141.28(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

............94.492.194.490.9(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

............0.40.40.30.5(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

4.62.82.26.71.611.427.333.317.48.4(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

66.981.438.859.789.775.963.459.367.669.7(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

19.620.017.215.515.514.911.310.912.511.8(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

............0.21.10.70.4(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

............0.14.06.59.9(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

............67.777.865.666.6(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

37.946.641.734.446.551.648.164.962.172.5(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

51.441.846.834.935.223.922.913.115.12.3(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF1.31.11.3: المصدر

UNCTAD: المصدر

السودان جمهوريةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

3.31.51.6

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2012

4,0667,0864,3503,1693,0944,0617.5_______الصادرات السلعية

9,2309,9189,2119,5098,3239,1630.2_______الواردات السلعية

1,0591,2581,5681,7271,5451,5178.2_______صادرات الخدمات التجارية

0.9-2,1092,0302,0751,7791,5071,906_______واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

1,091,841.079,058.01,899.614,174.213,385.0983,317.89657,665.847,942.22,052.582,599.1499,932.421,493.3اإلمارات

538,038.1526,829.31,949.739.08,632.2586.69518,493.123,498.01,471.128,351.0457,697.25,920.9السعودية

94,775.979,523.29,643.08.61,003.74,597.44556,260.9132,805.83,312.640,903.8349,082.819,934.7مصر

38.310.28224,978.21,746.06.227.2223,011.0184.3..32,877.832,192.4636.7األردن

18,606.20.5026,840.885.087.932.922,187.614.5..31,945.613,256.681.2قطر

16,511.53,326.811.33.213,110.458.7..72.1..29,904.329,736.889.2لبنان

23,816.222,532.1492.128.8761.71.5917,783.66,524.7761.5302.910,056.6135.6سورية

2.94,019.514.0..46.018.257,306.23,269.9..12,092.711,947.081.5تونس

17,314.8820.157.828.616,058.6291.9..64.3..7,535.77,279.5190.4الكويت

10,610.6180.897.28,824.91,500.96.8..6,756.44,277.61,127.11,320.930.9اليمن

12.45,220.2613,114.41,151.40.05,194.86,754.613.6..5,250.95.313.0المغرب

41.12.518,485.4406.67.01,968.53,668.92,396.5..2,228.82,144.438.0البحرين

325.120.2....4,140.93,795.6..8.1..1,729.41,690.131.2الجزائر

..14.9......14.9..749.3115.61.6628.33.7العراق

1,401.61.4..1,423.019.70.0..25.5..498.7304.9168.3ليبيا

19,656.74,557.84.71,902.812,898.739.3..30.2..429.9391.02.7سلطنة عمان

..2,600.452.6..2,653.50.5......72.972.90.0جيبوتي

..64.4..89.72.123.3..35.7......35.7الصومال

..67.9......67.9............فلسطين

..0.1....1.00.8............موريتانيا

قيمة واردات السودان السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات السودان السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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السودان جمهوريةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

49.0 2,491 اإلمارات

12.4 631 السعودية

11.6 591 صين ال

10.7 546 هند ال

2.0 104 مصر

أهم 5 دول تستورد السلع من السودان 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

25.6 2,222 صين ال

14.3 1,239 اإلمارات

9.8 853 هند ال

7.1 619 السعودية

5.1 447 مصر

أهم 5 دول تصدر السلع الى السودان 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

36.6 1,553 معادن الثمينة  لؤلؤ واألحجار الكريمة وال ال

19.7 834 الحيوانات الحية

14.3 607 بذور الزيت والثمار الزيتية والحبوب المتنوعة 

12.9 549 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

3.3 138 القطن

أهم 5 سلع تصدرها السودان 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

13.5 1,391 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

12.9 1,322 مفاعالت وغاليات الماء اآلالت وال

8.6 881 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات تقطير

6.4 660 الحبوب

5.9 603 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

أهم 5 سلع تستوردها السودان 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

....................(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

....................(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

....................(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

....................(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

..............1.121.351.67(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

..............38.637.849.9(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

..............33.031.024.7(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

..............13.79.57.5(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

..............76.082.087.9(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

....................(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

..............2.72.82.3(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

..............31.412.819.7(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

..............46.657.154.1(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

..............58.754.646.4(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

..............25.833.643.9(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

......IMF: المصدر

UNCTAD: المصدر

السورية العربية الجمهوريةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

......

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

7.6-8,70810,91911,54615,41010,85512,79611,0004,0003,0002,3001,6001,7001,800الصادرات السلعية

2.7-10,86211,48814,65518,10515,44317,56216,8007,3005,8006,7005,0004,5005,100الواردات السلعية

------2,9102,9243,8614,4154,7987,3332,536صادرات الخدمات التجارية

------2,3592,5203,0133,1712,7343,5332,906واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

808,688.2481,073.63,630.852,904.4264,610.86,468.605,327.6242.3421.42,092.02,353.6218.3العراق

197,777.473,379.81,010.015,426.083,269.924,691.81156,094.453,399.61,318.5621.997,744.33,010.2لبنان

93,580.453,483.5326.43,711.734,478.41,461.7868,286.632,840.6840.61,380.832,511.0713.6األردن

67,088.142,713.01,487.234.622,337.1516.03133,817.511,487.8255.69,981.1111,572.6520.3السعودية

40,609.719,404.91,735.02,452.816,180.9836.20117,138.935,623.02,792.814,397.137,949.826,376.2مصر

28,522.315,153.1791.4126.512,397.553.858,418.64,848.12.81,711.51,844.411.8الجزائر

28,301.913,979.6991.831.911,800.21,498.4146,983.49,424.4132.9269.227,404.29,752.7اإلمارات

18,413.88,894.549.52.79,264.6125.3911,078.3183.844.618.110,814.617.1الكويت

17,666.22,154.924.529.415,159.2298.2014,168.6153.630.17,514.05,597.0873.9ليبيا

..2.33,059.412.6845,939.140,327.14,933.2186.4492.4..11,973.58,895.8السودان

91.40.2..10,386.62,572.327.910.07,739.237.141,427.81,195.3140.9اليمن

2,642.64.3..7,504.14,023.9133.9470.92,621.1254.3010,085.65,948.51,490.1المغرب

..7,412.94,241.855.13.22,990.3122.6141,777.9363.6235.2962.440,216.7قطر

3,781.91,403.1608.112.01,712.446.2231,756.22,920.317.73,669.925,143.54.9تونس

1,843.2884.411.42.2943.00.313,124.11,907.20.1176.31,016.823.9سلطنة عمان

1,443.4821.321.064.5518.817.918,965.382.034.72.72,165.46,680.5البحرين

..............541.4....650.8109.5جيبوتي

........152.141.11.64.1103.12.1514.814.8موريتانيا

....120.136.083.80.2..50.2....55.04.8الصومال

قيمة واردات سورية السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات سورية السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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السورية العربية الجمهوريةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

15.9 123 لبنان

14.4 111 مصر

10.5 81 السعودية

9.1 71 تركيا

8.7 67 األردن

أهم 5 دول تستورد السلع من سورية 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

22.3 1,363 تركيا

18.1 1,103 صين ال

15.9 968 اإلمارات

5.3 326 إيران 

3.9 235 مصر

أهم 5 دول تصدر السلع الى سورية 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

17.7 137 القهوة والشاي والميت والتوابل

17.3 134 مكسرات الفواكه وال

12.6 97 دهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومشتقاتها

9.1 70 الخضروات والجذور والدرنات

5.9 46 القطن

أهم 5 سلع تصدرها سورية 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

13.6 827 معدات الكهربائية وأجزاؤها  اآلالت وال

6.1 374 التبغ وبدائل التبغ المصنعة

5.5 333 مفاعالت النووية  اآلالت واألجهزة الميكانيكية وال

5.2 316 مركبات غير السكك الحديدية 

4.8 292 البالستيك ومصنوعاته

أهم 5 سلع تستوردها سورية 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

69.473.876.577.377.7..........(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

....................(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

....................(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

14.514.415.715.113.5..........(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

....................(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

....................(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

....................(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

....................(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

....................(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

54.959.460.962.264.2..........(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

....................(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

....................(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

....................(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

....................(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

....................(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

......IMF: المصدر

UNCTAD: المصدر

الديمقراطية الصومال جمهوريةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

......

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2012

4.3-250290350420435450520540520510440440430الصادرات السلعية

2.2-6267938878907508401,2001,2001,3001,2501,1001,0801,060الواردات السلعية

19933735537339321.3--------صادرات الخدمات التجارية

1,0171,2241,3281,3351,4529.5--------واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية
إجمالي المنتجات 

السلعية
المواد الغذائية

المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

179,888.580,463.89,355.846,623.643,061.7363.3..142.8..253,364.3253,221.50.0سلطنة عمان

33,502.528,346.70.313.35,141.60.5......1,851.41,133.7717.7مصر

..866.4....1,045.7179.3..3.3....1,597.51,594.1األردن

..18.186.9....144.3..20.7....758.6737.5الكويت

......2,548.32,548.30.0..10.4..335.0..345.4السودان

........19.619.6......8.3..8.3الجزائر

........70.270.2..1.0..0.5..1.5تونس

قيمة واردات الصومال السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات الصومال السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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الديمقراطية الصومال جمهوريةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

 (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

32.6 127 اإلمارات

27.7 108 سلطنة عمان

21.0 82 السعودية

3.0 12 صين ال

2.9 11 يابان ال

صومال 2017 أهم 5 دول تستورد السلع من ال

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

23.4 782 اإلمارات

14.2 474 صين ال

14.0 468 هند ال

7.3 244 أثيوبيا

7.3 242 سلطنة عمان

صومال 2017 أهم 5 دول تصدر السلع الى ال

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

47.6 185 الحيوانات الحية

25.8 100 الآللئ الطبيعية أو المستزرعة ، األحجار الكريمة...

7.6 30 قشريات والرخويات األسماك وال

7.0 27 صموغ وراتنجات وعصارات نباتية 

4.6 18 فواكه و مكسرات صالحة لألكل والحمضيات 

صومال 2017 أهم 5 سلع تصدرها ال

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

9.0 299 السكريات والحلويات السكرية

7.1 238 الخضروات الصالحة لألكل والجذور والدرنات

6.1 202 الحبوب

5.0 167 التبغ وبدائل التبغ المصنعة

5.0 166 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

صومال 2017 أهم 5 سلع تستوردها ال
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

81.178.773.572.273.575.778.375.873.473.9(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

71.672.069.670.569.163.558.749.248.243.9(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

..6.99.69.27.57.47.78.110.58.7(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

50.339.439.444.444.439.741.334.932.537.6(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

..0.020.020.020.020.020.01..0.020.03(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

..99.998.699.699.899.799.899.9100.0100.0(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

..0.20.00.20.20.20.10.00.0..(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

..30.014.717.720.624.610.78.25.311.1(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

..67.781.275.571.561.568.062.166.153.1(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

30.739.334.127.829.136.036.940.940.936.3(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

......0.1............(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

......23.0..........65.7(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

......66.3..........0.1(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

..56.054.851.249.351.147.142.836.827.9(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

..11.114.316.916.917.522.928.638.649.4(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF9.47.97.0: المصدر

UNCTAD: المصدر

العراق جمهوريةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

7.88.69.5

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

23,69729,36141,26861,27341,92952,48383,22694,39293,06688,11257,57747,64263,31412.7الصادرات السلعية

23,53220,89221,51633,00038,43743,91547,80359,00665,10459,99058,51741,68151,3258.5الواردات السلعية

-3553578681,4962,1932,8342,8222,8333,2984,1316,2604,835صادرات الخدمات التجارية

-6,0955,4904,8667,5728,5639,86411,12413,29114,65814,79012,62010,037واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

............722,595.217,108.590.812,779.821,810.1670,805.98اإلمارات

414,004.0155,798.33,096.1317.4252,700.62,088.8..604,190.02,033.7253.7601,562.4340.2مصر

301,977.3117,615.772.168,769.3115,095.0398.3..176,865.57,135.3....184,001.2سلطنة عمان

6,944.715.8..16,448.38,862.1625.8..41,025.4121.19.040,884.410.9المغرب

19,400.7655.49110,336.31,055.5290.629,034.479,914.141.6..24,808.94,752.00.7قطر

6,803.8309.5538.22,671.73,005.7278.761,059,167.4630,079.04,755.469,290.7346,570.08,472.2سورية

1,995.82,479.291,496,957.7519,583.02,483.420,448.4883,121.271,321.6..1,625.9..6,101.1السعودية

3,129.21,797.2459.549.7241.1581.64436,898.4107,777.812,487.3761.4314,384.21,487.7لبنان

1,251,041.2428,389.65,301.57,247.2796,703.913,395.4..1,692.2443.5679.292.8436.6األردن

..2,039.0..10,165.98,126.10.8........232.6232.6اليمن

309,288.556,378.30.0224,815.624,738.43,356.1..73.6....126.352.6البحرين

10,994.27,937.80.01.52,701.8353.0..11.1..87.075.60.3الجزائر

..............78.2....80.91.4الكويت

21,698.0569.1..1.30.0023,921.61,045.1609.4..12.40.810.3تونس

......1,348.31,276.471.8..1.6......1.6السودان

..643.1....865.2222.1............فلسطين

........98.598.5............موريتانيا

قيمة واردات العراق السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات العراق السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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العراق جمهوريةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

 (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات 

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

22.2 15,309 هند ال

20.0 13,814 صين ال

16.2 11,159 متحدة الواليات ال

9.2 6,372 جمهورية كورية

5.1 3,549 يونان ال

أهم 5 دول تستورد السلع من العراق 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

24.3 12,245 اإلمارات

18.0 9,055 تركيا

16.6 8,330 صين ال

12.8 6,425 إيران 

2.9 1,462 جنوبية كورية ال

أهم 5 دول تصدر السلع الى العراق 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

96.6 66,701 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

2.8 1,940 معادن لؤلؤ و األحجار الكريمة وال ال

0.2 147 مكسرات الفاكهة وال

0.1 62 ألمنيوم ومصنوعاته

0.0 33 ليفية عجائن من خشب المواد السليلوزية ال

أهم 5 سلع تصدرها العراق 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

12.7 6,383 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

9.2 4,635 مفاعالت وغاليات الماء اآلالت وال

8.7 4,379 معادن لؤلؤ و األحجار الكريمة وال ال

5.6 2,794 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

5.0 2,519 البالستيك ومصنوعاته

أهم 5 سلع تستوردها العراق 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

..95.785.3106.9115.8105.3116.6104.294.976.8(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

99.994.296.5104.7105.3113.898.788.471.477.9(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

..12.614.713.914.815.016.216.219.720.3(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

..58.550.665.772.768.071.566.151.841.2(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

..0.010.030.020.010.020.010.020.050.04(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

..86.475.077.874.483.582.583.562.062.5(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

..7.310.310.512.710.810.110.515.518.0(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

..25.834.729.138.941.436.937.137.236.2(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

..43.642.543.342.940.843.843.945.647.9(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

..37.234.641.243.037.345.138.243.135.6(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

..0.50.60.60.50.50.40.50.50.4(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

..2.75.57.110.37.721.55.811.28.6(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

..79.977.274.670.951.361.874.456.258.4(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

..43.238.241.940.241.745.040.038.635.9(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

..14.616.515.715.114.614.616.517.321.5(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF6.77.05.2: المصدر

UNCTAD: المصدر

ُعمان سلطنةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

4.65.25.2

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

18,69221,58524,69237,71927,65136,60147,09252,13855,49750,71831,92724,45532,9048.3الصادرات السلعية

8,97111,03916,02523,13717,93619,97324,01928,63634,33129,43229,00723,35326,43511.6الواردات السلعية

-9391,3111,6831,8261,6201,8082,3222,6872,9553,1303,3793,604صادرات الخدمات التجارية

-3,1453,8965,0955,8785,4846,3647,7408,7859,79810,01410,2149,946واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

2,896,114.9522,987.26,210.3343,435.51,545,870.7470,744.519,229,427.91,620,879.352,723.2294,998.66,442,146.9814,384.3اإلمارات

1,700,958.8264,182.1206.9201,782.1588,997.5645,571.74881,255.6222,698.7386.448,859.4577,460.731,760.6السعودية

1,484,192.4273,567.52,318.520,061.4991,601.6193,831.16356,867.3782.040.4244,864.388,880.821,504.3قطر

436,861.663,474.4278.7319,586.845,686.47,786.11405,984.517,838.010.143,057.821,168.7323,909.9اليمن

..69.8..400,563.7179,171.520,832.9103,818.495,886.9809.02123,804.3123,734.60.0الصومال

357,425.533,201.1106.467,149.9249,734.22,346.9963,091.53,211.687.73,274.155,763.491.7الكويت

..227,710.56,362.1....212,672.949,726.80.0129,762.633,045.7112.17234,072.9العراق

147,996.76,243.462.520,372.531,875.688,147.2885,734.942,987.3113.810,406.831,661.3160.4مصر

137,447.336,256.382.31,567.263,773.735,628.25538,671.836,464.90.031,568.0188,078.9282,491.9البحرين

..55.6..46,447.120,316.4205.82931.4602.9272.9..76,272.99,296.4جيبوتي

160.82.5..53,827.81,319.02216.651.80.4..55,326.5173.30.0الجزائر

..334.8..36,103.12,847.8655.420,385.711,713.953.96697.5355.33.8السودان

..2,705.3..36,011.73,173.40.01,477.031,103.3172.0420,741.617,812.0208.6لبنان

33,778.99,405.20.92,502.519,258.52,289.9656,060.231,069.4199.27.824,746.619.9األردن

1,200.632.0..21,709.97,117.004,076.12,679.3121.6..30,958.31,702.30.1المغرب

..1,261.4....8,390.12.101,731.5467.8....9,833.81,418.4سورية

..........8,892.83,916.00.0787.34,109.973.831,707.3ليبيا

..34.8....95.760.9..3,700.8....5,619.51,916.8فلسطين

..2,204.9134.532,959.01,413.019.426.61,492.2..3,349.9566.10.5تونس

..0.0......0.0..4.8225.7..872.9629.6موريتانيا

قيمة واردات سلطنة ُعمان السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات سلطنة ُعمان السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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ُعمان سلطنةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

25.4 7,574 اإلمارات

9.6 2,879 هند ال

8.0 2,383 متحدة مملكة ال ال

7.8 2,331 يابان ال

7.8 2,316 صين ال

أهم 5 دول تصدر السلع الى سلطنة ُعمان 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

72.4 20,963 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات تقطير

3.6 1,046 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

3.4 984 المواد الكيميائية العضوية

2.8 800 الخامات والخبث والرماد

2.0 589 فوالذ الحديد وال

أهم 5 سلع تصدرها سلطنة ُعمان 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

13.9 2,795 مفاعالت النووية اآلالت واألجهزة الميكانيكية وال

11.0 2,223 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

7.2 1,456 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

5.9 1,182 مركبات الفضائية وأجزاؤها الطائرات وال

5.3 1,075 مصنوعات من الحديد أو الصلب

أهم 5 سلع تستوردها سلطنة ُعمان 2017

% من اإلجمالي القيمة )مليون $( الدولة

43.1 13,383 الصين

9.9 3,086 الهند

7.5 2,333 كوريا الجنوبية

7.0 2,184 اإلمارات

6.0 1,876 اليابان

أهم 5 دول تستورد السلع من سلطنة ُعمان 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

87.183.674.471.972.471.173.877.974.574.2(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

....................(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

15.815.117.315.715.715.414.016.314.314.3(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

17.515.615.317.216.616.617.118.417.718.6(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

..1.071.362.021.693.069.281.910.890.72(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

..0.40.20.10.10.20.20.20.20.2(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

..76.277.372.779.264.462.568.363.665.3(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

2.42.72.91.41.72.42.22.53.62.5(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

53.260.879.087.771.860.757.658.251.343.6(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

69.668.059.154.755.954.556.759.556.855.6(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

..0.40.40.40.40.40.40.40.60.6(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

..40.931.531.331.630.631.232.921.720.0(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

..38.643.044.043.943.242.041.049.049.5(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

9.812.212.613.814.814.218.525.927.324.4(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

71.869.070.371.765.866.657.646.048.855.8(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

....IMF0.9: المصدر

UNCTAD: المصدر

فلسطين دولةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

1.4....

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

3353675135585185767591,0011,0011,0998257987258.2الصادرات السلعية

2,6672,7593,1413,5693,6013,9594,4925,0975,1645,6836,1586,7427,3628.9الواردات السلعية

22518025935433055174873793879058360668613.1صادرات الخدمات التجارية

4574606397027679938911,0299889951,4811,4931,58012.1واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

58,620.620,050.1290.1109.422,862.915,308.21173,576.027,761.3318.47,010.1124,329.314,156.9األردن

9,616.812.6244,587.914,319.812.82,696.621,057.26,501.4..25,616.415,626.9360.0اإلمارات

4,514.028.6855,367.413,675.313.2332.839,879.21,467.0..12,472.87,890.339.9السعودية

..3,213.47,715.8..6,571.637.5110,946.417.2..8,789.72,173.37.3قطر

18.9644.824.8..8,411.84,418.116.29.83,961.35.52821.5130.1الكويت

..............1,668.0..1,671.73.60.0الجزائر

..............999.0....1,117.7118.7اليمن

..............480.4....646.2165.9العراق

854.00.1..3,216.82,362.70.0..74.6....159.785.1المغرب

..0.4......0.4..0.7....147.8147.0لبنان

114.71,462.2....1,829.6252.7..71.4..131.059.30.3البحرين

..8.2....19.411.2..103.4......103.4موريتانيا

104,167.453,572.82,684.112,559.134,671.9679.5..76.1....76.10.0مصر

3,675.947.1..4,985.31,260.30.0..24.4..68.343.80.0سلطنة عمان

..............48.9......48.9السودان

164.518.3..368.1185.40.0..0.1......0.1تونس

قيمة واردات فلسطين السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات فلسطين السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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فلسطين دولةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

أخرى تجارية مؤشرات

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

18.7 24 مكسرات  الفواكه وال

14.1 18 مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت 

13.9 18 دهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومشتقاتها

11.8 15 فوالذ الحديد وال

8.2 11 منتجات صيدالنية

أهم 5 سلع تصدرها فلسطين 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

19.5 201 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

8.8 91 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

6.6 67 الملح؛ الكبريت، الحجر والجير واالسمنت

6.1 63 مفاعالت وغاليات الماء االالت وال

5.8 60 محضرات من الحبوب أو الطحين أو النشاء 

أهم 5 سلع تستوردها فلسطين 2017

% من اإلجمالي القيمة )مليون $( الدولة

39.5 52 األردن

17.0 22 اإلمارات

6.9 9 السعودية

5.2 7 الواليات المتحدة

5.0 7 بيالروسيا

أهم 5 دول تستورد السلع من فلسطين 2017

% من اإلجمالي القيمة )مليون $( الدولة

19.4 199 األردن

14.2 145 مصر

9.9 102 كوريا الجنوبية

9.9 102 ألمانيا

8.5 87 تركيا

أهم 5 دول تصدر السلع الى فلسطين 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

..89.480.186.198.7105.7102.499.092.189.1(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

82.674.678.586.089.582.578.667.258.657.8(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

14.518.119.522.527.830.629.3......(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

..61.451.162.372.676.572.768.056.147.5(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

..0.000.000.010.00..0.000.000.000.00(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

..88.787.882.881.6..92.173.992.693.0(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

..3.60.15.20.4..2.27.52.01.8(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

70.452.854.450.352.652.358.4......(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

21.032.333.635.935.737.234.1......(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

..28.129.023.826.129.329.731.036.041.6(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

..0.50.50.50.5....0.5..0.5(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

..1.01.11.21.0....0.9..0.7(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

..82.983.581.979.8....83.9..89.5(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

63.344.741.240.440.436.836.8......(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

11.625.526.628.928.830.632.4......(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF7.06.12.6: المصدر

UNCTAD: المصدر

قطر دولةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

4.83.44.3

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

25,76234,05142,02067,30748,00774,964114,448132,962136,855131,26177,89357,25367,37713.5الصادرات السلعية

10,06116,44023,42927,90024,92223,24029,88834,20027,03830,47132,61232,05829,44911.6الواردات السلعية

3,2214,1933,5923,4252,0023,0117,3949,92211,17513,52614,99715,17617,70621.9صادرات الخدمات التجارية

4,1446,9577,4597,2225,9188,78016,86723,90627,47932,85930,77531,54131,42722.2واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

1,627,540.56,854.91,424.11,075,032.1468,062.576,166.761,637,864.6228,771.28,046.445,973.6918,331.9436,741.4اإلمارات

1,344,215.322.651.51,279,280.664,409.1451.59318,365.464,315.81,829.114,279.8237,186.7754.1مصر

435,555.21,524.2211.8277,191.2143,715.012,122.09744,771.481,323.3445.810,593.4333,031.3319,377.6سلطنة عمان

336,598.14,112.6145.0242,421.582,226.57,671.95252,431.450,621.051.341,913.7151,998.47,847.0الكويت

218,987.412,435.6177.5674.1168,341.337,358.94607,536.3224,317.71,256.811,969.4355,301.914,690.5السعودية

127,788.9353.413.493,097.323,450.310,827.95134,571.068,720.71,297.8206.664,106.4239.6األردن

29,248.5986.8..83,871.5802.4220.922,070.360,746.331.6337,407.27,170.91.1العراق

76,213.31,655.9439.828,349.242,198.83,569.44244,420.129,456.9269.552,334.596,543.465,815.8البحرين

..247.1....0.245,600.11,573.623,783.83,536.7..47,174.91.0الجزائر

47,033.82.3279.92,448.134,702.49,601.1844,980.315,482.957.316.929,342.480.8المغرب

26,006.724,188.5299.32.31,513.43.3..41,931.3208.1107.023,544.018,069.0السودان

9,183.04,926.789.27.23,875.5284.3..30,799.2163.294.8766.029,775.2سورية

22,629.016.8..1,020.424,877.9373.2628,055.35,234.5174.9..26,370.899.3تونس

19,895.8115.929.791.819,601.257.28120,709.452,072.91,304.070.965,504.31,757.2لبنان

..............2,823.26,778.7..9,617.015.1فلسطين

............3,227.80.10.02,114.45.61,107.83جيبوتي

246.01.7..1,841.335.50.21.01,684.9119.702,034.91,786.30.9اليمن

..............621.1..1,247.6609.217.3موريتانيا

..............1,148.5104.20.40.31,043.6ليبيا

..216.2..368.1149.22.7..1,019.6....1,045.826.2الصومال

قيمة واردات قطرالسلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات قطرالسلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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قطر دولةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

17.7 11,264 جنوبية كورية ال

17.2 10,983 يابان ال

12.7 8,093 هند ال

10.0 6,400 صين ال

8.1 5,165 سنغافورة

أهم 5 دول تستورد السلع من قطر 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

11.2 3,124 متحدة الواليات ال

11.2 3,119 متحدة مملكة ال ال

8.9 2,487 مانيا أل

8.1 2,255 فرنسا

7.1 1,980 اإلمارات 

أهم 5 دول تصدر السلع الى قطر 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

85.0 54,230 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

3.9 2,495 البالستيك ومصنوعاته

2.2 1,392 ألمنيوم ومصنوعاته

2.0 1,264 اسمدة

1.9 1,182 المواد الكيميائية العضوية

أهم 5 سلع تصدرها قطر 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

14.2 3,945 مفاعالت وغاليات الماء االالت وال

13.0 3,616 مركبات الفضائية وأجزاؤها الطائرات وال

8.3 2,322 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

8.0 2,237 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

7.3 2,017 معادن الثمينة  لؤلؤ واألحجار الكريمة وال ال

أهم 5 سلع تستوردها قطر 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

..92.788.997.099.1101.097.6100.098.794.7(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

76.269.880.382.684.082.981.974.369.474.3(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

18.823.821.518.917.215.618.526.128.727.7(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

..66.859.566.773.274.770.968.553.848.2(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

0.070.060.070.190.08..0.040.050.100.08(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

94.295.289.189.790.5..96.593.292.894.8(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

5.14.19.28.67.9..3.26.26.64.6(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

40.330.050.153.549.522.929.330.224.727.8(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

2.33.33.43.45.25.36.59.112.16.7(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

..25.929.430.425.926.326.731.544.946.4(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

0.50.60.50.50.5..0.50.6..0.6(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

0.70.70.60.60.5..0.80.7..0.6(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

81.080.179.881.381.3..80.979.1..81.2(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

37.635.228.134.632.226.024.823.320.119.8(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

51.248.044.945.946.248.650.456.148.346.6(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF6.56.56.5: المصدر

UNCTAD: المصدر

الكويت دولةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

6.27.17.1

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

44,86956,01662,69187,45754,00869,978102,103118,912115,104102,11154,12246,27354,9246.1الصادرات السلعية

15,80117,24321,36224,84019,89222,67525,09027,25929,29931,02130,96330,82533,5997.0الواردات السلعية

4,7758,44410,16911,95911,4669,00910,0978,8376,1806,2686,0565,5295,1633.5صادرات الخدمات التجارية

8,71510,63813,34415,77713,74315,78519,01321,09721,00423,78723,79626,34828,56610.9واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

1,853,386.9110,957.54,723.05,860.81,585,124.572,685.162,929,742.0350,301.17,970.482,470.41,910,597.1577,453.1اإلمارات

1,352,304.81,165.31,846.01,251,668.549,754.11,277.23423,546.4207,311.22,352.4976.5211,833.1789.1مصر

697,115.0211,843.51,006.6416.2476,589.43,599.541,836,176.4589,296.94,320.44,071.61,181,279.956,205.8السعودية

..76.5....639,353.6168,076.4957.84,791.0461,132.0519.9278.80.6العراق

43,512.85,138.9..392,346.9111,331.62,067.71,923.1269,149.26,024.6251,957.03,214.659.0قطر

106,720.1273.5..314,288.310,768.83,940.71,922.9264,716.82,826.54159,029.951,404.3489.4لبنان

93,344.34,016.48303,742.041,686.453.6269.2240,848.420,741.7..120,053.219,982.8206.6البحرين

94,985.44,835.2132.04,929.283,952.7138.04226,962.727,527.684.67,997.7189,361.71,882.7سلطنة عمان

54,289.9188.9..86,667.919,239.6321.4395.860,300.25,682.38187,894.5132,129.41,179.9األردن

12,571.6118.2..19,620.15.4253.5115.810,391.7290.9420,960.08,147.830.2سورية

19,026.6199.4..8,492.89,853.3725,876.36,457.324.9..122.9..18,559.2تونس

..85.5..2,315.72,227.52.5..17.60.118,397.8..18,429.5الجزائر

14,125.271.2230,976.310,994.423.66.319,790.113.9..14,466.72.3116.7المغرب

..74.8..5,757.25,408.7272.4..11,454.52,519.8230.852.48,281.4اليمن

..17.1..7,787.91,485.534.622.86,193.41.878,548.48,265.2264.6السودان

..1.0..4,566.6..4,567.6..6,228.5..5.4..6,262.5جيبوتي

..23.4....38.515.2..2,786.4..2,833.642.20.5ليبيا

..5,390.73,754.70.09.41,625.6..680.3....770.787.2فلسطين

..10.1....370.7360.4..40.2193.5....321.4الصومال

..35.3......35.6..37.4..9.6..49.8موريتانيا

قيمة واردات الكويت السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات الكويت السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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الكويت دولةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

16.4 5,143 متحدة الواليات ال

16.3 5,113 اإلمارات

9.9 3,113 صين ال

6.3 1,959 السعودية

4.8 1,505 مانيا أل

أهم 5 دول تصدر السلع الى الكويت 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

90.5 49,605 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

2.2 1,229 المواد الكيميائية العضوية

1.6 854 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

1.2 661 البالستيك ومصنوعاته

0.4 240 االسمدة

أهم 5 سلع تصدرها الكويت 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

14.7 4,935 مفاعالت وغاليات الماء اآلالت وال

12.8 4,283 كترونية المعدات الكهربائية واالل

11.3 3,809 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

5.8 1,940 مستلزمات من الحديد والصلب

4.1 1,366 منتجات صيدالنية

أهم 5 سلع تستوردها الكويت 2017

% من اإلجمالي القيمة )مليون $( الدولة

17.5 9,606 كوريا الجنوبية

16.3 8,935 الصين

11.2 6,122 الهند

10.8 5,911 اليابان

6.6 3,588 تايبيه ، الصينية

أهم 5 دول تستورد السلع من الكويت 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

107.090.996.0101.194.890.381.574.172.670.0(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

72.658.561.165.962.859.155.146.747.546.6(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

..106.487.275.776.760.761.758.559.857.4(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

39.033.735.836.934.131.827.626.925.523.6(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

..0.53..0.940.880.740.780.730.690.62(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

..0.6..0.40.50.20.12.910.01.1(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

..60.6..71.572.563.666.964.255.262.6(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

..2.82.34.18.27.77.38.79.27.8(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

..33.040.149.240.345.642.144.443.747.3(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

68.057.260.264.260.758.553.947.247.146.4(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

..1.2..1.21.21.11.21.01.01.2(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

..20.8..26.120.521.424.229.624.624.0(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

..58.3..55.461.159.055.451.256.055.0(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

..14.515.414.120.219.918.117.118.216.1(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

..26.528.634.734.736.634.037.935.238.3(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF14.314.813.4: المصدر

UNCTAD: المصدر

اللبنانية الجمهوريةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

8.711.69.7

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

2,3372,8143,5744,4544,1875,0215,6645,6155,1704,5483,9823,9304,0265.6الصادرات السلعية

9,6339,64712,25116,75416,57418,46020,75021,94522,02422,08118,96519,36819,9117.0الواردات السلعية

10,86411,67312,75917,63616,91016,04018,57815,12515,72014,75115,91015,19316,0804.2صادرات الخدمات التجارية

7,8908,7319,98313,45914,04313,17912,14011,50613,00213,21613,69313,28013,8535.4واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

457,539.976,283.93,339.534.7250,710.8127,171.05474,932.339,046.6685.422,533.6277,469.2135,197.5اإلمارات

289,764.983,594.4848.460.3203,255.52,006.30430,871.9104,652.3517.024,827.0294,560.86,314.8السعودية

269,665.2112,649.41,513.530,520.3123,935.61,046.44191,957.971,220.6980.214,972.180,819.723,965.3سورية

240,192.967,958.13,555.3469.5167,697.9512.173,482.21,999.9511.455.4268.3647.3العراق

144,683.665,917.03,600.810.971,078.94,075.91614,993.7142,686.46,981.187,818.7208,737.1168,747.1مصر

129,760.452,982.21,017.439.973,941.41,779.4919,396.0113.028.989.519,108.855.8قطر

103,616.952,836.9202.556.849,838.6682.20319,764.45,607.81,967.7147,820.5134,103.71,490.8الكويت

97,493.338,952.2578.712.354,069.83,880.41139,389.615,731.9726.046.785,186.237,698.9األردن

..40,088.84,062.953.53.935,728.0240.4654,611.119,800.5110.134,231.5171.1الجزائر

31,943.26,762.223.61.424,918.5237.6430,968.321.01.229,487.71,215.0243.3ليبيا

8,093.071.5225,133.53,435.014.51,291.618,929.71,379.5..28,568.820,333.371.0سلطنة عمان

17,436.97,944.0207.01.19,189.395.5252,398.42,327.5156.89,525.128,368.212,020.8البحرين

16,619.61,457.323.12.714,896.9239.4974,908.041,674.31,175.6927.819,933.211,197.1المغرب

47.33.6..16,414.32,001.454.463.213,703.8591.6019,564.618,810.3703.2السودان

6,608.391.2532,503.310,572.7106.81,140.918,988.11,694.8..10,065.63,217.8148.2تونس

22.46.7..7,095.82,028.52.50.05,008.756.06357.2327.20.9اليمن

..13.6..1,817.6194.70.60.31,472.7149.351,105.11,084.96.6موريتانيا

59.03.1..0.3..1,628.0696.812.41.0839.078.8662.3جيبوتي

..0.0..33.031.11.9..131.4....349.3217.9الصومال

..0.7....146.6145.9............فلسطين

قيمة واردات لبنان السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات لبنان السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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اللبنانية الجمهوريةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات 

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

16.8 487 اإلمارات

13.4 386 السعودية

8.2 237 سويسرا

5.5 159 الكويت

4.6 132 متحدة الواليات ال

أهم 5 دول تستورد السلع من لبنان 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

10.4 2,011 صين ال

8.8 1,702 إيطاليا

7.7 1,483 اإلمارات

7.3 1,413 يونان ال

6.3 1,222 متحدة الواليات ال

أهم 5 دول تصدر السلع الى لبنان 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

19.0 623 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

16.7 549 معادن الثمينة  لؤلؤ و األحجار الكريمة وال ال

5.0 166 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

4.2 138 اآلالت واألجهزة الميكانيكية 

4.1 134 البالستيك ومصنوعاته

أهم 5 سلع تصدرها لبنان 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

19.0 3,296 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

9.7 1,671 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

6.7 1,168 منتجات صيدالنية

6.1 1,062 مفاعالت وغاليات الماء اآلالت وال

5.0 873 معادن الثمينة  لؤلؤ و األحجار الكريمة وال ال

أهم 5 سلع تستوردها لبنان 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

....101.5102.1107.799.6114.4135.3138.9108.7(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

81.879.088.777.8101.3107.697.279.251.853.5(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

..5.28.68.712.88.713.218.317.69.2(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

....72.559.265.654.874.670.447.038.0(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

..............0.010.000.00(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

..............96.797.997.7(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

..............3.22.12.3(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

..56.768.164.074.671.973.041.76.838.6(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

..............35.713.014.6(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

....29.042.842.144.839.764.891.970.6(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

..............0.50.60.8(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

..............1.20.91.1(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

..............80.685.184.1(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

..41.647.944.628.038.644.245.437.538.5(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

..35.836.739.063.840.732.817.022.130.0(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

......IMF: المصدر

UNCTAD: المصدر

ليبيا دولةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

......

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

31,35840,26046,97062,10036,95148,67318,99660,94643,50020,99410,2007,0009,0007.8الصادرات السلعية

6,0796,0416,7339,15012,85917,6748,00022,00027,01018,99413,00010,70011,70016.5الواردات السلعية

-534489109208385410401521807948386صادرات الخدمات التجارية

-2,3492,5642,6244,3445,0636,1274,3866,9968,4727,4564,6582,883واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

500,266.595.61.6373.41,915.0497,880.84266,273.365,651.9831.03,561.7193,013.13,215.6اإلمارات

336,719.54,550.75,702.586,113.1214,748.425,604.79340,808.0110,230.54,360.71,397.9201,691.623,127.3مصر

19,516.637.20.03,240.014,450.81,788.5263,467.230,851.2389.22.831,869.5354.5المغرب

18,128.612.30.717,261.9711.3142.4321,732.44,611.229.91.716,915.4174.3لبنان

13,588.2782.51,228.65,299.06,144.1134.08427,547.6163,442.1956.81,862.7254,157.47,128.6تونس

8,650.494.419.54,686.73,271.2578.5023,237.42,834.532.338.619,939.8392.2سورية

7,313.5383.9..2,479.31.1128,255.020,557.60.0..2,492.19.52.2الجزائر

11,991.84,214.65.0444.76,911.4410.4..1,116.3......1,613.0سلطنة عمان

......903.8404.3499.6..946.3....950.94.4السودان

111,615.024,883.7354.0279.086,027.770.5..380.4..495.340.174.8السعودية

27,869.52,152.571.78.425,259.9377.0..0.116.1..212.5196.4األردن

......217.8196.721.2..91.5....92.20.7موريتانيا

20.08.00.10.011.80.171,401.425.92.515.61,353.60.2الكويت

..76.4..695.7585.234.2..10.7....13.62.9اليمن

6,467.76,261.0..14,345.71,617.00.0............البحرين

..1,517.3137.60.50.41,378.8............قطر

قيمة واردات ليبيا السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات ليبيا السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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ليبيا دولةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

16.1 3,146 إيطاليا

14.4 2,806 مانيا أل

12.6 2,465 إسبانيا

8.4 1,634 اإلمارات

8.0 1,565 فرنسا

أهم 5 دول تستورد السلع من ليبيا 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

13.2 1,231 إيطاليا

11.1 1,028 صين ال

9.5 881 تركيا

7.2 668 اإلمارات

6.6 611 إسبانيا

أهم 5 دول تصدر السلع الى ليبيا 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

88.4 17,239 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

8.6 1,680 معادن الثمينة  لؤلؤ و األحجار الكريمة وال ال

0.9 167 فوالذ الحديد وال

0.4 85 النحاس ومصنوعاته

0.4 68 ألمنيوم ومصنوعاته

أهم 5 سلع تصدرها ليبيا 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

16.9 1,574 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

6.9 642 معادن الثمينة  لؤلؤ و األحجار الكريمة وال ال

6.7 618 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

5.9 552 الحبوب

4.0 368 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

أهم 5 سلع تستوردها ليبيا 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

71.756.647.945.340.740.436.934.830.044.8(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

45.836.036.337.935.333.030.625.524.437.1(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

26.118.817.614.113.712.012.910.89.216.1(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

33.025.021.320.616.417.014.213.210.316.3(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

1.662.193.012.762.492.072.192.602.621.95(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

44.428.929.830.931.526.923.918.416.321.3(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

36.543.843.445.145.548.751.552.953.953.6(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

33.131.433.543.141.652.748.353.861.547.6(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

44.550.553.045.846.633.835.633.519.940.7(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

38.631.626.624.724.323.422.721.719.728.5(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

3.33.43.23.02.82.93.32.82.82.9(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

11.19.913.414.918.714.214.015.714.217.5(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

59.965.260.152.350.955.956.858.960.756.0(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

44.844.750.649.348.647.748.442.942.746.1(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

17.819.917.216.816.820.418.620.625.213.5(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF3.53.05.1: المصدر

UNCTAD: المصدر

العربية مصر جمهوريةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

6.06.56.1

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

12,91216,72819,22426,22423,06226,43830,52829,40929,01826,85221,34925,46825,6047.2الصادرات السلعية

22,44927,30037,10048,38244,94652,92358,90369,20066,18066,78563,57455,78961,6279.8الواردات السلعية

14,64316,13519,94324,91221,52023,80719,14021,76718,26221,89818,53913,60620,0334.9صادرات الخدمات التجارية

10,50811,56914,34217,61513,93514,71814,07016,45016,40817,55017,51917,03217,3995.0واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

2,384,727.4223,394.93,449.5311,356.6443,114.61,403,266.132,382,117.0276,195.311,497.2219,061.61,511,267.4364,095.5اإلمارات

1,491,412.7601,590.814,909.113,543.3843,999.717,359.314,108,901.926,792.85,141.72,824,038.91,189,025.263,903.3السعودية

590,965.7114,328.54,862.6163,382.4177,392.8130,974.6218,088.6119,928.05,797.31.091,749.5612.8لبنان

425,791.1174,869.62,337.02,539.2233,010.812,707.2139,097.610,945.71,146.317.3126,562.3389.9األردن

635.9200.8..374,072.034,289.23,241.418,289.1304,948.413,301.20270,865.3235,815.934,212.7السودان

359,798.182,472.21,726.52,496.0215,246.057,815.5403,567.59,897.9122.8388,116.75,429.50.7الجزائر

54,216.8499.5..347,756.380,736.01,356.616,539.2231,860.917,237.165,641.410,680.3244.9المغرب

329,200.329,059.2707.2183,381.1114,648.31,404.6444,555.27,862.4214.211.335,096.21,371.2تونس

322,225.7154,108.52,603.213,154.3151,455.9665.1969,779.8835.61,323.9897,610.435,680.2915.9الكويت

257,063.226,638.7914.63,079.5161,214.565,215.851,350,286.13.125.91,325,260.924,430.3565.8قطر

221,247.390,590.45,152.61,375.7123,431.4697.2393,997.37,030.05,560.0101.2292,041.989,264.3ليبيا

..135,024.8734.97727,300.31,390.1160.6725,723.626.1..210,978.874,207.91,007.3العراق

..3.2..148,921.263,249.8174.815.085,132.6348.9867,431.066,991.9436.0اليمن

11,742.5343.9..121,946.120,166.72,094.2543.285,493.513,648.5452,462.439,789.9586.1سورية

..107.1......108,274.967,728.4853.05.438,997.7690.39107.1فلسطين

95,166.640,923.81,494.73,430.148,935.8382.2164,582.71,078.311.836.2115,138.748,317.7البحرين

90,137.545,194.7119.710,941.233,287.2168.62112,629.74,751.447.615,504.024,258.267,082.6سلطنة عمان

......74,601.163,120.50.729.711,448.91.21904.7554.0350.7الصومال

..32,072.013,914.0377.81,007.716,765.27.33,947.41,513.867.02,366.50.2جيبوتي

..25.0....12,138.46,416.9257.512.25,409.941.9951.2926.2موريتانيا

قيمة واردات مصرالسلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات مصرالسلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(

47 العدد 1| 9112نشرة ضمان االستثمار



العربية مصر جمهوريةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

7.5 2,101 متحدة اإلمارات العربية ال

7.4 2,060 إيطاليا

7.2 1,998 تركيا

7.0 1,943 السعودية

6.2 1,719 متحدة الواليات ال

أهم 5 دول تستورد السلع من مصر 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

14.9 9,486 صين ال

7.9 5,061 مانيا أل

6.3 3,992 متحدة الواليات ال

6.1 3,878 روسيا

5.2 3,283 إيطاليا

أهم 5 دول تصدر السلع الى مصر 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

19.5 5,064 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

8.2 2,115 معادن  لؤلؤ واألحجار الكريمة وال ال

6.7 1,728 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

5.8 1,507 البالستيك ومصنوعاته

4.9 1,270 مكسرات الفاكهة وال

أهم 5 سلع تصدرها مصر 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

17.4 11,523 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

8.6 5,717 مفاعالت والغاليات  اآلالت واألجهزة الميكانيكية وال

7.3 4,813 معدات الكهربائية وأجزاؤها   اآلالت وال

6.6 4,408 الحبوب

4.9 3,244 فوالذ الحديد وال

أهم 5 سلع تستوردها مصر 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

85.767.975.283.485.180.081.276.480.483.5(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

67.850.557.065.067.562.963.960.162.364.4(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

23.823.423.724.123.920.522.922.523.124.8(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

35.728.032.234.734.932.834.334.335.136.8(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

..0.991.561.731.111.100.870.890.790.78(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

..2.22.31.12.64.05.03.31.50.9(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

..63.964.766.365.765.466.169.069.470.8(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

17.014.715.117.718.516.619.519.317.618.6(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

49.046.146.847.344.849.246.744.444.745.2(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

49.939.943.048.750.247.246.842.145.346.7(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

..2.12.22.22.11.91.81.81.81.5(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

..22.420.623.125.327.727.024.118.213.4(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

..57.562.958.855.353.757.058.064.168.9(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

47.344.346.949.651.346.046.043.344.046.2(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

19.420.921.320.319.120.518.420.119.820.3(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF6.06.15.5: المصدر

UNCTAD: المصدر

المغربية المملكةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

7.15.75.7

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

11,19012,74415,34020,34514,05417,77121,65421,44621,97223,92022,33422,83925,3328.4الصادرات السلعية

20,79023,98032,01042,36632,88135,38144,27244,87245,19046,28338,10041,67344,9248.0الواردات السلعية

9,26411,37714,06515,30214,83314,73615,89915,34714,35316,23614,67415,37917,2615.8صادرات الخدمات التجارية

3,8454,4735,4166,6786,8987,3718,5748,1367,5718,8727,9138,6049,7948.7واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

206,319.359,064.0429.76,316.8133,551.56,957.32544,938.52,698.8112.7520,304.318,543.83,278.9الجزائر

136.4141.1..192,670.566,148.7553.64,611.6120,317.91,038.75340.160.02.7موريتانيا

114,653.625,661.0324.60.476,407.012,260.71876,385.71,850.677.3568,183.8283,620.222,653.7السعودية

95,431.423,340.383.213.153,327.918,666.8812,599.80.36.54,033.33,189.05,370.8الكويت

95,053.218,783.81,127.4269.470,019.24,853.36214,884.584,175.063.5134.7128,332.02,179.3تونس

81,517.518,444.9405.619.658,652.13,995.28524,417.647,968.6262.177,791.5176,161.4222,234.0اإلمارات

34,976.360.9320,317.756.00.08,318.88,618.93,324.0..76,373.840,897.1439.5ليبيا

22,336.6487.7..15,931.810,380.2123,434.5608.22.0..69,842.343,009.0521.3لبنان

53,703.76,084.8232.4290.646,624.2471.65462,489.3125,032.01,274.515,857.6288,383.131,942.2مصر

9,442.86,882.9135.0102.32,262.659.9..1,605.5..49,485.147,872.57.2سورية

..7.9......32,721.0259.00.078.132,383.20.647.9جيبوتي

11,634.2151.9..32,302.925,355.583.5222.55,859.6781.8114,334.22,542.75.4األردن

23,717.79,353.026.111.814,250.776.1247,271.10.19.01,933.135,492.89,836.1قطر

0.669.4..21,919.12,937.50.04,452.414,508.021.2370.80.60.2السودان

..2,600.216.22419.11.70.1417.30.1..12,047.78,911.1520.2العراق

36,821.78,868.5....9,087.91,941.261.2225.73,398.03,461.7546,169.0478.8سلطنة عمان

......262.7..262.7..4,803.2795.4..6,217.4618.8الصومال

..60.4....984.90.10175.0114.5..4,266.23,281.20.0فلسطين

4,137.01,542.217.80.32,519.856.9479,023.121.4245.916.85,005.873,733.4البحرين

............347.720.83..3,846.13,477.60.0اليمن

قيمة واردات المغرب السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات المغرب السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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المغربية المملكةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

24.7 7,092 إسبانيا

19.6 5,624 فرنسا

4.5 1,288 متحدة الواليات ال

4.1 1,172 مانيا أل

3.9 1,134 إيطاليا

أهم 5 دول تستورد السلع من المغرب 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

23.0 9,050 إسبانيا

12.1 4,752 فرنسا

8.1 3,176 صين ال

6.1 2,401 مانيا أل

5.6 2,220 متحدة الواليات ال

أهم 5 دول تصدر السلع الى المغرب 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

16.5 4,228 معدات الكهربائية وأجزاؤها اآلالت وال

13.3 3,395 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

10.1 2,584 االسمدة

9.4 2,399 مستلزمات المالبس واالكسسوارات الغير محبوكة

5.1 1,309 قشريات والرخويات  األسماك وال

أهم 5 سلع تصدرها المغرب 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

15.9 7,169 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

10.5 4,751 مفاعالت وغاليات الماء اآلالت وال

10.2 4,600 معدات الكهربائية وأجزاؤها  اآلالت وال

10.2 4,588 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

4.2 1,879 البالستيك ومصنوعاته

أهم 5 سلع تستوردها المغرب 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

113.097.7111.9118.6132.5121.9104.9109.4100.5109.3(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

93.778.092.3100.7110.499.585.068.969.676.9(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

22.220.721.918.318.518.0........(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

45.940.950.756.153.049.839.137.137.243.2(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

0.030.05..0.020.020.030.020.040.020.02(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

......21.717.916.65.115.03.03.3(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

0.20.6..0.00.00.00.00.00.00.0(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

6.818.113.715.514.842.1........(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

37.724.314.314.313.516.9........(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

67.056.861.262.579.572.065.872.363.466.1(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

0.30.2..0.50.50.50.50.40.30.3(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

19.518.3..35.020.126.427.726.620.120.6(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

61.767.4..35.950.052.957.057.668.466.8(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

36.035.138.838.934.133.8........(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

6.16.27.37.17.24.1........(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF3.93.53.4: المصدر

UNCTAD: المصدر

الموريتانية اإلسالمية الجمهوريةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

1.32.92.8

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

6251,3671,4541,7881,3642,0742,7492,6412,6521,9351,3891,4011,72214.5الصادرات السلعية

1,4281,1671,4321,9411,4981,9352,4673,1293,0442,6461,9481,9002,0945.5الواردات السلعية

-808784138159119210145186279246270صادرات الخدمات التجارية

-3794065127696386707611,017999900641605واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

35,228.61,539.614.921,302.1205.912,166.14192,931.86,415.4543.4134,313.251,074.9585.0اإلمارات

48.9830.20.0..944.665.5..4,762.5....4,774.612.1البحرين

7.50.0510,393.85,409.335.211.14,850.987.3..1,470.61,386.676.5تونس

726.792.00.30.2587.946.3..10.5..848.2832.75.1لبنان

6,517.93,445.7138.36.62,904.922.5..17.8....678.7660.8مصر

8,822.44,611.926.0108.44,057.318.8..41.2....197.5156.2السعودية

100.148.6394,627.030,684.2195.72,438.560,301.61,007.1..181.431.70.9المغرب

4.1519.70.4..23,950.623,426.4..2.1....138.8136.6الجزائر

..105.5....106.30.8......123.4111.412.0ليبيا

..452.1....481.729.6..2.8....110.9108.1األردن

....................56.156.1العراق

..16.7..4.3..22.2..16.2......16.3الكويت

99.727.01.12.767.61.4........15.215.2سورية

..69.3......69.3..5.5....13.07.5فلسطين

22.314.6..0.0..2.30.2536.8..0.0..2.6السودان

..408.8..821.2401.011.4..0.0......2.2قطر

..2.4113.4..438.6316.4..0.0......0.0سلطنة عمان

قيمة واردات موريتانيا السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات موريتانيا السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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الموريتانية اإلسالمية الجمهوريةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

30.5 787 صين ال

11.9 306 سويسرا

11.8 303 إسبانيا

6.9 178 يابان ال

4.8 123 إيطاليا

أهم 5 دول تستورد السلع من موريتانيا 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

28.8 859 صين ال

6.9 205 فرنسا

6.2 184 المغرب

5.9 175 إسبانيا

5.0 149 بلجيكا

أهم 5 دول تصدر السلع الى موريتانيا 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

39.6 815 الخامات والخبث والرماد

32.6 670 قشريات والرخويات  األسماك وال

15.2 312 الآللئ الطبيعية أو المستزرعة ، األحجار الكريمة 

6.8 140 المخلفات والنفايات من الصناعات الغذائية 

3.4 69 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

أهم 5 سلع تصدرها موريتانيا 2017

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

35.4 1,249 قوارب  السفن وال

18.3 646 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

8.7 307 اآلالت واألجهزة الميكانيكية وأجزاء منها

4.3 153 مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 

3.8 136 الحبوب

أهم 5 سلع تستوردها موريتانيا 2017
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2008200920102011201220132014201520162017المؤشر

..81.268.164.463.161.452.549.835.633.5(المحلي الناتج إجمالي من% ) التجارة

..67.461.556.264.060.953.445.921.940.1(المحلي الناتج إجمالي من% ) السلع تجارة

....13.213.412.210.511.19.910.34.9(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) الخدمات تجارة

..37.828.330.030.324.922.421.510.93.6(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع صادرات

....0.100.230.290.330.130.160.651.55(السلع صادرات من ٪) الزراعية الخام المواد صادرات

....92.492.291.289.189.575.970.30.2(السلع صادرات من ٪) الوقود صادرات

....2.11.71.83.24.010.75.316.8(السلع صادرات من ٪) المصنوعات صادرات

....4.34.213.018.116.714.917.133.0(التجارية الخدمات صادرات من ٪) النقل خدمات صادرات

....84.582.978.970.260.060.668.138.1(التجارية الخدمات صادرات من ٪) السفر خدمات صادرات

..43.439.734.432.736.530.228.424.830.0(اإلجمالي المحلي الناتج من ٪) والخدمات السلع واردات

....0.60.80.80.70.60.91.40.9(السلع واردات من ٪) الزراعية الخام المواد واردات

....28.920.921.029.827.31.52.210.1(السلع واردات من ٪) الوقود واردات

....45.049.746.737.536.036.855.541.1(السلع واردات من ٪) المصنوعات واردات

....48.446.549.449.959.859.156.059.8(التجارية الخدمات واردات من ٪) النقل خدمات واردات

....8.010.68.78.63.23.92.85.8(التجارية الخدمات واردات من ٪) السفر خدمات واردات

WDI: المصدر

201520162017الرسمية االحتياطيات تغطيها التي الواردات أشهر عدد

IMF2.51.40.8: المصدر

UNCTAD :المصدر

اليمنية الجمهوريةوالخدمات السلع تجارة

(%) السلعية الواردات هيكل(%) السلعية الصادرات هيكل

2019 توقعات 2018 توقعات 2014-2000 متوسط

7.80.51.0

متوسط 

التغيرالسنوي %

20052006200720082009201020112012201320142015201620172017-2005

5,6086,6546,2997,5846,2598,1009,7008,3008,3007,7921,9113711,2099.6الصادرات السلعية

5,3786,0748,51110,5469,1859,25511,26013,27313,27312,0426,5736,9377,0244.7الواردات السلعية

--3725497241,2051,2371,6221,2671,5771,7261,707728صادرات الخدمات التجارية

--1,2411,8551,8672,3482,1212,1562,1652,3412,2722,7431,275واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

الدول العربية
إجمالي 

المنتجات السلعية
المواد الغذائية

المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

إجمالي 

المنتجات 

السلعية

المواد الغذائية
المواد الخام 

الزراعية
السلع المصنعةالوقود

الخامات والمعادن 

والأللئ والذهب 

غير النقدي

211,155.811,115.516.712,147.07,049.5180,827.05238,046.338,330.2174.3165,988.329,508.83,995.6سلطنة عمان

163,666.712,893.81,272.1840.836,632.3112,027.62879,574.8147,516.4693.1281,735.1254,458.4195,172.0اإلمارات

68,015.658,213.4749.73.18,710.7338.60454,675.1173,181.41,220.517,564.8255,669.17,039.3السعودية

48,906.344,550.5358.02,482.11,512.43.38134,168.060,577.4243.33,942.068,486.2919.0مصر

17,665.610,663.955.2306.46,488.7151.4013,243.05,901.571.92,581.94,537.7150.0جيبوتي

12,347.38,296.731.92.14,012.93.7620,241.019,779.3313.4133.213.81.3الصومال

........248.6248.6..1,145.9..5,713.34,566.90.5العراق

..182.31.029,567.71,864.4199.652.77,130.9..2,522.42,237.2101.0الكويت

38,320.0265.7..2,143.6821.95.816.7907.8391.5649,405.610,673.4146.5األردن

1,658.8991.71.3638.524.33.0520,088.610,443.70.64,214.94,520.2909.2البحرين

202.2158.011,724.433.30.20.91,577.9112.1..1,012.0651.30.5قطر

..1,304.7..813.966.3628,696.824,543.72,848.4..967.374.812.2السودان

181.80.149,684.32,398.326.19.37,216.034.6..828.2561.085.2سورية

..17.9....22.84.9..42.7..389.3327.519.1ليبيا

17.05.076,232.41,811.41.20.04,359.360.5..270.9248.20.7لبنان

503.33.3..1,387.0870.69.9..2.4..248.8187.758.7تونس

339.019.7..3,809.83,451.10.0..4.5..27.78.814.4المغرب

..115.1....224.6109.5..1.2..3.11.40.4الجزائر

..952.2....1,065.3113.1............فلسطين

قيمة واردات اليمن السلعية من الدول العربية 2017 )ألف $(قيمة صادرات اليمن السلعية إلى الدول العربية 2017 )ألف $(
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اليمنية الجمهوريةوالخدمات السلع تجارة

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

(باآلالف) الموانئ في المتداولة النمطية الحاويات عدد إجمالي (السفن عدد)  التجاري البحري األسطول

أخرى تجارية مؤشرات

التنويع مؤشرالتركيز مؤشر

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

30.7 660 صين ال

20.7 446 سلطنة عمان

18.7 402 اإلمارات

7.4 159 تايالند

5.6 121 السعودية

يمن 2017 أهم 5 دول تستورد السلع من ال

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال الدولة

23.3 1,643 صين ال

8.1 571 تركيا

7.3 513 هند ال

6.0 423 السعودية

5.7 404 برازيل ال

يمن 2017 أهم 5 دول تصدر السلع الى ال

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

40.4 868 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

37.3 803 معادن  لؤلؤ واألحجار الكريمة وال ال

5.2 112 األسماك

5.2 111 مكسرات الفاكهة وال

1.3 28 الخضروات والجذور والدرنات

يمن 2017 أهم 5 سلع تصدرها ال

% من اإلجمالي قيمة )مليون $( ال السلعة

14.0 985 الحبوب

6.5 458 الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

6.0 421 فوالذ الحديد وال

5.7 400 السكريات والحلويات والسكر

4.8 338 مركبات غير السكك الحديدية والترام

يمن 2017 أهم 5 سلع تستوردها ال
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 د. رياض بن جليلي                 مدير إدارة البحوث والمخاطر القطرية        

 منى قمحية                          رئيس وحدة المعلومات والمخاطر القطرية        

 الضبع                          رئيس وحدة البحوث والنشرأحمد         

 أيمن غازي                           سكرتير        

92292992-269+   

aymang@dhaman.org  

www.dhaman.org   



www.dhaman.org 




