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كهيئة  4791عام )ضمان( المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات تأسست 

عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية باإلضافة إلى أربع  يعيعئعات معالعيعة 

ملن بلبل   ملرتل ل تصليليل  علةل    حاصلةلةعربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، ويي 

كما أنها تُعد أول ييئعة  ،ولةسيــة الثايية عشرة عة  التواليستــايدرز أيد بورز العالمــية 

 متعددة األطراف لتأمين االستثمار في العالم.

 التالية: األيدافتعمل المؤسسة على تحقيق 

  تشجي  تدفق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة إلى الدول العربيعة معن خع ل

توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممعولعيعن العععر  

 واألجان .

  تعزيز ودعم الصادرات العربية من خ ل توفير التغطية التأميعنعيعة ضعد العمعخعاطعر

 التجارية وغير التجارية للُمصدرين من الدول العربية.

  دعم التجارة العربية المحلية من خ ل توفير العتعغعطعيعة العتعأمعيعنعيعة ضعد العمعخعاطعر

 التجارية للمبيعات المحلية.

  دعم النمو االقتصادي في البلدان العربية من خ ل توفير التغعطعيعة العتعأمعيعنعيعة ضعد

المخاطر التجارية وغير التجارية للمؤسسات المالية والموردين غعيعر العععر  ععنعد 

تمويل أو توريد المدخ ت األساسية، والبضائ  الرأسمالية، والسعلع  االسعتعراتعيعجعيعة 

 ومثيلها من السل  والخدمات التنموية للدول العربية.

   إعداد البحوث والدراسات المتخعصعصعة والعمعتعععلعقعة بعمعنعات االسعتعثعمعار وتشعجعيع

الصادرات والتعريف بصناعة الضمان والقيام بتقديم الدعم التقني لعوكعاالت تعرويع  

االستثمار والتصدير في الدول العربية، وتعزيز التعاون والتكعامعل مع  العمعنع عمعات 

 العربية والدولية النشطة في تلك المجاالت.

0653266233

research@dhaman.org 

 7999 5179 769                                                                                                        + 
 

5147

AA

www.dhaman.org 

mailto:reserach@dhaman.org
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تشهد التجارة العالمية ضغوطعا معتعزايعدة معنعذ ععام 

انعكاسا للتوترات التجارية وتعبعاطعؤ العنعمعو  5149

االقتصادي والقيود الحمائية التي شهدتعهعا االسعواق 

مليار دوالر من العواردات  991والتي طالت نحو 

، والتي أدت لتراج   قعيعمعة الصعادرات السعلعععيعة 

تعريعلعيعون  7..4% إلى 3العالمية بالدوالر بنسبة 

 .5147دوالر في عام 

وقد جاء انتشار فيروس كورونا الجديد ليعزيعد تعلعك 

الضغوط ويعزز من احتعمعاالت انعكعمعاج العتعجعارة 

% 35% و43السلعية العالمية، بنسبة تتراوح بين 

خصوصا م   عهعور معؤشعرات  5151خ ل عام 

غير مشجعة في الرب  األول من العام، إضافة العى 

ما قدره مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنعمعيعة معن 

معلعيعار دوالر فعي صعادرات  91انخفاض بقعيعمعة 

الصناعات التحويلية في جمي  أنحاء العالعم، خع ل 

 شهر فبراير الماضي. 

بل ويرجح اقتصاديون أن يتجاوز االنعخعفعاض فعي 

التجارة العالمية الركود التجاري الناجم عن األزمة 

. بسب  القيود غعيعر .511المالية العالمية في عام 

المسعبعوقعة العمعفعروضعة ععلعى العحعركعة والعتعبعاععد 

االجتماعي وتأثيراتها على إمدادات العمالة والعنعقعل 

والسفر وما يسمي بـ "اإلغ ق الكبيعر" العذي طعال 

قطاعات كاملة من االقتصادات الوطنعيعة، بعمعا فعي 

ذلك الفنادق والمطاعم وتجارة التجعزئعة والسعيعاحعة 

 وحصص كبيرة من التصني .

وعلى الصعيد العربي فتتوق  لجنة األمعم العمعتعحعدة 

االقتصادية واالجعتعمعاععيعة لعغعر   سعيعا أن تشعهعد 

صادرات السعلع  فعي العدول العععربعيعة خع ل ععام 

 41مليار دوالر منهعا  ..تراجعا بحوالي  5151

مليار دوالر تراجعا في التجارة البينية، مع  تعركعز 

الخسائر في قطاع الصناعات التعدينية والكيميعائعيعة 

% من االجمالي، وفعي العمعقعابعل يعتعوقع  94بنسبة 

معلعيعار  444تراج  الواردات العععربعيعة بعحعوالعي 

دوالر، م  تركز الخسائر في  قعطعاع الصعنعاععات 

%، وست ل اآلثار العمعتعوقعععة  94التحويلية بنسبة 

عرضعة لعلعتعغعيعيعر، وسعتعتعوقعف ععلعى اإلجعراءات 

االحترازية المتعخعذة الحعتعواء العفعيعروس أو ععلعى 

التغييرات في مصادر اإلمداد ووجهعات العتعصعديعر 

 واالستيراد في التجارة العربية.

، فترجح منع عمعة العتعجعارة 5154اما بالنسبة للعام 

العالمية ان يعود االنتعاج للتجارة السعلعععيعة اال ان 

تقديرات التعافي ستعتمد إلى حعد كعبعيعر ععلعى معدة 

التفشي وفعالية السياسات لعلعسعيعطعرة ععلعى العوبعاء 

وتععخععفععيععف األضععرار االقععتععصععاديععة عععلععى االفععراد 

والشركات والبلدان والتخطعيعط لعمعا بعععد انعحعسعار 

 الفيروس.

وفي يذا السياق توفر قعواععد واتعفعاقعيعات معنع عمعة 

التجارة العالمية في السل  والخدمات مساحة واسعة 

لألعضاء العتماد تدابير تجارية تععتعبعر ضعروريعة 

لحماية الصحة العامة بما في ذلك ح ر االسعتعيعراد 

والععتععصععديععر، والععقععيععود الععكععمععيععة عععلععى الععواردات 

 والصادرات، وغيريا بشروط.

كما تقترح االونكتاد على صناع السعيعاسعات اتعخعاذ 

عدد من التدابير لضمان تسهعيعل العتعجعارة العدولعيعة 

ونقل البضائ  والحفا  على حركة السفن والموانئ 

وتدفق التجارة العابرة لعلعحعدود، مع  ضعمعان قعيعام 

 وكاالت الحدود بمهامها بأمان.

وفي السياق نفسه تؤكد المعؤسعسعة حعرصعهعا ععلعى 

مواكبة مستجدات صناعة الضمان وخصوصا فيمعا 

على النشاط التجاري  47  –يتعلق بتداعيات كوفيد 

والتمويلعي واالسعتعثعمعاري بشعكعل ععام معن خع ل 

مراجعة التداعيات على حركة التجارة واالستثعمعار 

والتمويل فعي دول العمعنعطعقعة، ومعواصعلعة دوريعا 

الداعم للصادرات العربية والتجارة العربية البيعنعيعة 

من خ ل توفيريا للضمانات التي تسهم في تعحعيعيعد 

تأثير تلك المخاطر والتي بلغ إجمالعيعهعا العتعراكعمعي 

معلعيعار  46أكعثعر معن  5147وحتى نعهعايعة ععام 

 دوالر.

 المدير العام

 عبد هللا أحمد الصبيح
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ُعقد االجعتعمعاع األول لعمعجعلعس إدارة العمعؤسعسعة العععربعيعة لضعمعان 

 1731335151االستثمار وائتمان الصادرات يوم االثنين العمعوافعق 

 بمقر المؤسسة في دولة الكويت. 

وقد أخذ المجلس في يذا االجتماع علماً بتقريعر العمعديعر العععام بشعأن 

، والعذي 3434535147إلى  43735147نشاط المؤسسة للفترة من 

اشتمل على ث ثة فصول يي عمليات الضعمعان، االنشعطعة العمعكعمعلعة 

( 131والتقرير المالي، حيث تلقت المؤسسة خ ل فعتعرة العتعقعريعر )

( معلعيعون دوالر 619.19طلًبا لتأمين االئتمان بقيمة إجمالية بلغت )

( طل  تعأمعيعن ائعتعمعان 549مليون د.ك(، منها ) 476.14أمريكي )

( 549( ملعيعون دوالر أمعريعكعي وععدد )934.77صادرات بقيمة )

( معلعيعون دوالر 449.16طل  تأمين ائتمان تجارة داخلية بعقعيعمعة )

( دول 41أمريكي، تقدم بهذه الطلبات شركات ومؤسسات مالية من )

( دول أجنبية جاءت في مقدمتها دولة قطعر وتعلعتعهعا دولعة 1عربية و)

 اإلمارات العربية المتحدة ثم مملكة البحرين.

واستفاد من تأمين المؤسسة خ ل الفترة شركعات ومعؤسعسعات معالعيعة 

( دول أجعنعبعيعة، أتعت فعيعه دولعة 3( دول عربية مصدرة و)41من )

الكويت في المرتبة األولى تلتها دولة اإلمارات العربعيعة العمعتعحعدة ثعم 

 الجمهورية الفرنسية.

وتداول المجلس كافة بنود جدول األعمال، وأصدر بشأنها العقعرارات 

 والتوجيهات ال زمة، وفقا لما يلي:

 التصديق على محضر االجتماع السابق وقراراته. .4

 االط ع على توصيات لجنتي االستثمار والتدقيق. .5

 43735147تقرير المدير العام عن نشاط المؤسسة لعلعفعتعرة معن  .3

 .3434535147إلى 

مذكرة في شأن ترتيبات اجتعمعاع معجعلعس العمعسعايعمعيعن فعي دور  .1

 انعقاده الساب  واألربعين ومشروع جدول أعماله.

 متابعة توصيات مجلس اإلدارة: .9

 5147( لسعنعة 631مذكرة بشعأن قعرار معجعلعس اإلدارة رقعم ) أ.

 المتعلق بإعداد دراسة مقارنة م  المؤسسات المالية المماثلة.

/ معكعرر( لسعنعة 631مذكرة بشأن إلغاء قرار مجلس اإلدارة رقم )  .

المتعلق بفحوى المذكرة التي عرضت استثناءاً بخصوص  5147

 مشروع جنزور الراقي.

 ما يستجد من أعمال. .6

 تحديد موعد االجتماع المقبل. .9

استثناءاً  5151يذا وقد تقرر عقد اجتماع مجلس اإلدارة الثاني لسنة 

بالتمرير عق  االنتهعاء معن إجعراءات إقعرار بعنعود مشعروع جعدول 

أعمال مجلس مسايمي المؤسسة العربية لضمان االستثمعار وائعتعمعان 

الصادرات بالتمرير أيضاً، وذلعك نع عراً لعلع عروف العرايعنعة بسعبع  

انتشار فيروس كورونا واإلجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشعاره 

والتي من بينها تعليق رح ت الطيران الجوي ومن  التجمعات وإلغاء 

 االجتماعات.

 بحث ترتيبات عقد اجتماع مجةس المساهمين 

 0202مجةس إدارة المؤسسة عقد اجتماعه األو  لعام 

 دو  أجيبية 6دو  عربية مصدرة و 62شركات ومؤسسات مالية من 

 است ادت من خدمات المؤسسة خال  ال ترة 
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 عة  التجارة العالمية 63-تأثير جائحة كوفيد

انتشاراً واسعععاً لعفعيعروس كعورونعا العمعسعتعجعد  5151شهد الرب  االول من عام 

دولة عبر العالم مسببعاً ارتعبعاكعاً ععلعى  471حيث تفشى في اكثر من  47-كوفيد

جمي  المستويات، فباإلضافة الى تسببه في حالة طوارئ طبية فقد كان النعتعشعار 

يذا الفيروس تأثيرات اقتصادية كبيرة شملت جمي  القطاعات الحيعويعة ويعو معا 

أدى الى خفض التوقعات بشأن  نمو االقتصاد العالمي حعيعث يعنعتع عر أن يشعهعد 

وذلعك نعتعيعجعة تعقعلعص حعجعم اإلنعتعا   5151% خع ل ععام 5انكماشا بمعدل 

واالسته ك في جمي  أنحاء العععالعم، وقعد سعايعم يعذا العوضع  االقعتعصعادي فعي 

حدوث  اضطرا  وركود على  مستوى التجارة العالمية بسب  تعطعل سع عسعل 

التوريد والتصدير وتقييد حركة تدفق السل  والخدمات، معمعا سعايعم فعي تعراجع  

كبير لحجم التجارة العالمية. وتشهد المنطقة العربية بدوريعاً تعراجعععاً يعامعا فعي 

 حجم المبادالت التجارية متأثرة بالوض  االقتصادي العالمي. 

فعي  5147منذ بداية انتشاره في الصين أواخعر ععام  47-تسب  فيروس كوفيد

إصابة أكثر من ث ثة م يين شخص حول العععالعم حعتعى اآلن وحصعد عشعرات 

اآلالف من الموتى، ويو ما دف  دوال كثيرة إلى اتخاذ إجراءات صعارمعة لعلعحعد 

من انتشاره وذلك بفرض العزل الذاتي وتقييد السفر وإغ ق المدارس ومعراكعز 

اإلنتا  وتعطيل العمل في عدد كعبعيعر معن العقعطعاععات. ولعلعحعد معن العتعأثعيعرات 

االقتصادية لهذه القيود قامت عديد الحكومات باتخاذ إجراءات لدعم اقتصاداتهعا، 

وفي يذا الصدد وحس  توقعات صندوق النقد الدولي يعنعتع عر أن تعبعلعغ نعفعقعات 

 3.3حعوالعي  5151الدعم الحكومي في العععالعم إلعى حعدود معنعتعصعف أبعريعل 

تريليونات دوالر، كما ستبلغ نسبعة االقعتعراض معن العنعاتع  العمعحعلعي االجعمعالعي 

، فعي 5147% فعقعط ععام 3.9مقارنعة بـع  5151% عام 41العالمي حوالي 

حين سترتف  نسبة عجز الميعزانعيعة معن العنعاتع  العمعحعلعي االجعمعالعي فعي العدول 

وستبلعغ يعذه العنعسعبعة  5151% عام 41.9إلى   5147% عام 3المتقدمة من 

% ععام ..1معقعارنعة بـع  5151% ععام 7.4في الدول التي في طور العنعمعو 

5147. 

أما على مستوى التجارة العالمية فينت ر أن يؤدي انتشار الجعائعحعة إلعى تعراجع  

كبير في حجم المبادالت التجارية على مستوى العالم، فحس  توقعععات معنع عمعة 

 5151التجارة العالمية ينت ر أن يتراج  حجم تعجعارة السعلع  فعي العععالعم ععام 

% في أسوئها. وتعد معنعطعقعة 35% في أحسن األحوال و43بنسبة تتراوح بين 

أمريكا الشمالية أكثر المناطق تضررا حيث يتعوقع  أن يشعهعد حعجعم صعادراتعهعا 

% فعيعمعا سعتعشعهعد وارداتعهعا 14% و49يتراوح بين  5151تراجعا كبيرا عام 

%، أمعا فعي معنعطعقعة أمعريعكعا العجعنعوبعيعة 31% و41.9تراجعا يتعراوح بعيعن 

% فعي 34% و43والوسطى فينت ر أن تتراج  الصادرات بنسبة تتراوح بين 

%. أمعا ععلعى مسعتعوى 11% و55حين ستشهد الواردات تراجعا أيضعا بعيعن 

% ونسعبعة 35% و45منطقة أوروبا فسيعتعراوح تعراجع  الصعادرات معا بعيعن 

%. وفي معنعطعقعة  سعيعا يعنعتع عر أن تعتعراجع  57% و41تراج  الواردات بين 

% فعي حعيعن سعيعتعراجع  حعجعم 36% و43.9الصادرات بنسبة تتعراوح بعيعن 

 .5151% خ ل عام 34.9% إلى 45الواردات بحوالي 

 سيياريوهات التراج 
وفي ضوء عدم اليقين بشأن استمرار الجائحة وتأثيريا االقعتعصعادي، تسعتعنعد العتعوقعععات إلعى 

 سيناريويين:

   خع ل %  66بليلسلبلة متفائل، ويرجح انخفاض حجم التجارة السلعيعة العععالعمعيعة االو

، وذلك باعتبار حدوث انخفاض حاد في التجارة يتبعه انتعاج يعبعدأ 5151العام الجاري 

. ويععفعتعرض فعي يعذا السعيعنعاريعو ان الشعركععات 5151فعي العنعصعف العثعانعي معن ععام 

والمستهلكين ين رون إلى الوباء على أنعه صعدمعة معؤقعتعة يعتعم بعععد امعتعصعاص حعدتعهعا 

باستئناف اإلنفاق على السل  االستثمارية والسل  االسته كية المعععمعرة بعمعسعتعوى قعريع  

 من المستويات السابقة. 

  أو أكثر، في حال لم تتم السعيعطعرة ععلعى %  60بيسبة متشائم ويرجح انخفاضا والثايي

الوباء، وفشلت الحكومات في تنسيق وتنفيذ سياسات فعالة للمواجهعة، مع  انعحعدار أولعي 

أكثر حدة وانتعاج طويل األمد وغير مكتمل، ويفترض في يعذا السعيعنعاريعو أن انعتعشعار 

الوباء واستمرار االزمة لمدى أطول، سيدف  األسر والشركات السعتعمعرار العحعذر بشعأن 

 االنفاق.

% فيما تراجععت قعيعمعة الصعادرات 1.4وكان حجم التجارة السلعية قد انخفض بالفعل بنسبة 

، تعأثعًرا 5147تعريعلعيعون دوالر فعي ععام  7..4% إلعى 3السلعية العالمية بالدوالر بنسبة 

 بالتوترات التجارية وتباطؤ النمو االقتصادي. 

، فمن المتوق  ان يعود االنتعاج للتعجعارة السعلعععيعة اال ان تعقعديعرات 5154اما بالنسبة للعام 

التعافي ستعتمد إلى حد كبير على مدة التفشعي وفعععالعيعة السعيعاسعات لعلعسعيعطعرة ععلعى العوبعاء 

وتخفيف األضرار االقتصادية على االفراد والشركات والبلدان والتخطيط لعمعا بعععد انعحعسعار 

الفيروس. بل ومن الممكن ان نشهد انتعاشاً سريعاً وقوياً في حال تم اتخاذ القرارات المناسبعة 

 اآلن نحو إرساء أسس انتعاج قوي ومستدام وشامل.

فعي العقعيعود غعيعر  .511وتكمن خصوصية االزمة الحالية مقعارنعة بعاألزمعة العمعالعيعة لعععام 

المسبوقة المفروضة على الحركة والتباعد االجتمعاععي وتعأثعيعراتعهعا ععلعى إمعدادات العععمعالعة 

والنقل والسفر وما يسمي بـ "االغ ق الكبير" الذي طال قعطعاععات كعامعلعة معن االقعتعصعادات 

الوطنية، بما في ذلك الفنادق والمطاعم وتجعارة العتعجعزئعة والسعيعاحعة وحصعص كعبعيعرة معن 

 التصني .
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 0200و 0202تطور حجم التجارة السةعية العالمية وتوبعاتها لة ترة ما بين عامي 

 المصدر: من مة التجارة العالمية

 تطور مؤشر جي بي مورغان لطةبات التصدير لمديري المشتريات

 IHSالمصدر: 
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 مةيار دوالر  22تراج  متوب  لةصادرات بقيمة 

 1.1معلعيعار دوالر ) .3.% من الصادرات العالمية( وبلغت الواردات حوالعي  9تريليون دوالر ) 4ما يقار   5147بلغت صادرات السل  في المنطقة العربية خ ل عام 

كغيريا من مناطق العععالعم كعان  نها% من واردات العالم(. وتعد الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والصين أيم الوجهات للصادرات العربية وأيم المصدرين للمنطقة. إال أ

معلعيعار دوالر  ..تراجعا بحوالي  5151تأثير واس  على التجارة العربية، حيث من المتوق  أن تشهد صادرات السل  في الدول العربية خ ل سنة  47-النتشار جائحة كوفيد

مليار دوالر تراجعا في التجارة البينية(. ويعد قطاع الصناعات التعدينية والعكعيعمعيعائعيعة أكعبعر العقعطعاععات  41مليار دوالر في المبادالت التجارية م  بقية مناطق العالم و 91) 

% من مجموع الخسائر، ويأتي ثانيا قطاع الصناعات التحولية بعحعوالعي 94المتضررة في المنطقة العربية على مستوى التصدير حيث تشكل الخسائر التصديرية لهذا القطاع 

 % من مجموع الخسائر.43

إجراءات جهات الضمان لمواجهة 

 63 -كوفيد 

عة  التجارة العالمية  63-كوفيدالبت تداعيات 

استجابة بوية من صياعة تأمين ائتمان الصادرات في 

 0202أبري   06العالم حيث كش  تقرير صادر في 

جهة دولية  26عن اتحاد بيرن الذي يضم أهم 

وإبةيمية ووطيية عامةة في مجا  صياعة الضمان عن 

أن جمي  أطرا  السوق تصرفت بسرعة استجابة 

لألزمة، وأدخةت تدابير لمكافحة التأثير االبتصادي 

السةبي لةوباء من خال  دعم المصدرين وتسهي  

حصولهم عة  التموي  توزعت عة  أرب  فئات من 

 الدعم:

من خال  سرعة معالجة  -دعم المصدرين  .6

الطةبات وزيادة المروية بشأن الرسوم وتخ ي  

 الشروط لةمصدرين وعمالئهم.

من  -الح اظ عة  بدرة الصياعة لدعم التجارة  .0

خال  زيادة القدرة عة  التغطية الجديدة وإعادة 

التأمين ورف  سقو  الدو  والقطاعات ويسب 

 التغطية.

تقةي  الضغط عة  التدفق اليقدي ودعم سةسةة  .6

من خال  زيادة الدعم لةتموي  المرتبط  -التوريد 

بشك  غير مباشر بالصادرات: عة  سبي  المثا  

تغطية رأس الما  العام ، تموي  ما بب  الشحن، 

اصدار السيدات، تموي  الموردين المحةيين 

 لةعمةية التصديرية، ضمايات االستيراد.

خ ض يسب التخة  عن سداد القروض القائمة  .4

بإجراءات مباشرة أو باالشتراك م  اليظام   –

المصرفي، عبر جداو  الدف  المؤجةة وفترات 

ال وائد سداد أطو  م  التياز  عن بعض 

 والرسوم.

 : تراج  الصادرات العربية )مةيار دوالر(63-تأثير ايتشار كوفيد

 المصدر: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر   سيا )اإلسكوا(
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معلعيعار دوالر،  444بحعوالعي  5151من المنت ر أن تتراج  واردات السل  في المنطقة العربية خ ل عام  

% منها متأتية من خعار  العمعنعطعقعة(. 4.مليار دوالر ) 7.حيث ستتراج  الواردات غير البترولية بحوالي 

 94ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية أكثر القطاعات تضررا على مستوى التوريد في المنطقة العععربعيعة بـع 

% معن 49% من مجموع الخسائر، في حين سيمثل تراج  الواردات في قطاع الصناعات الكيميائية حوالي 

 المجموع.

خطة عم  تعزيز التجارة 

 في وبت الوباء

وفي يشرة مةخص السيلاسلات الصلادرة علن 

تقلتلرا االويلكلتلاد  0202االويكتاد في ابري  

عة  صياع السياسات اتخاذ عدد من التدابيلر 

لضمان تسهي  التجارة الدولية ويق  البضائ  

والح اظ عة  حركة الس ن والموايئ وتلدفلق 

التجارة اللعلابلرة للةلحلدود، مل  ضلملان بليلام 

 وكاالت الحدود بمهامها بأمان.

 ضمان الشحن المستمر .6

 الح اظ عة  فتح الميافذ .0

حللمللايللة الللتللجللارة الللدوللليللة لللةللسللةلل   .6

الضرورية وتسري  التخةيص الجمركلي 

 وتيسير التجارة

 تسهي  اليق  عبر الحدود .4

 ضمان حق العبور .5

 حماية الش افية والمعةومات المحدثة .3

 ت عي  مبدا اذهب بال ورق .7

مللعللالللجللة سللريللعللة لللألمللور الللقللايللويلليللة  .2

 الخاصة باألطرا  التجارية

حماية الشاحيين ومقدمي خدمات اليلقل   .3

 عة  حد سواء

 إعطاء األولوية لةمساعدة التقيية .62

 : تراج  الواردات العربية )مةيار دوالر(63-تأثير ايتشار كوفيد

 المصدر: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر   سيا )اإلسكوا(

 مةيار دوالر  666ايخ اض متوب  لةواردات بقيمة 
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% مقارنعة 41.9بنسبة  .514حققت تجارة السل  والخدمات في الدول العربية نموا عام 

مليار دوالر، وذلك استنادا الى بيانات معؤتعمعر  53.1لتبلغ قيمتها االجمالية  5149بعام 

 األمم المتحدة للتجارة والتنمية "االونكتاد". 

% ..1استقرت تجارة الدول العربية من السل  والخدمات عند نحو  .514وخ ل العام 

تعريعلعيعون دوالر  17.1من إجمالي تجارة العالم من السل  والخدمعات والعبعالعغ حعجعمعهعا 

. فيما تراجعت بشكعل 5149)مجموع الصادرات والواردات( وذلك مقارنة بالعام السابق 

% معن 91.9إلعى  5149%ععام 94طفيف حصة دول مجلس التعاون الخلعيعجعي معن 

 مجمل التجارة العربية للسل  والخدمات.

 0262تجارة السة  والخدمات لعام 

تجارة السة  والخدمات 

في الدو  العربية 

% 62.5ارت عت بيسبة 

مةيار  0624لتبةغ 

 0262دوالر عام 

مجموعة الدو  العربية 

تصدر خدمات بقيمة 

مةيار دوالر تمث   064

% من اإلجمالي 6.7

 العالمي

ملعيعار دوالر  993% إلى 6.3شهدت تجارة الخدمات في الدول العربية ارتفاعا بمعدل  

% من إجمالي تجارة الخدمات في العالم لنفس العام. حيعث ..1أي ما يعادل  .514لعام 

% معن 3.9معلعيعار دوالر، بعحعصعة  541تصدر مجموعة الدول العربية خدمات بقيمة 

% من 6.4مليار دوالر، بحصة تبلغ  337اإلجمالي العالمي، فيما تستورد خدمات بقيمة 

اإلجمالي العالمي، ويو ما أدى إلى تزايد العععجعز فعي معيعزان تعجعارة العخعدمعات بعمعععدل 

 ..514مليار دوالر لعام  459% إلى 5..

 0262تجارة الخدمات لعام 

 التجارة العربية.. السمات واالتجاهات
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 التجارة السةعية

ملعيعار  6..475% ليبلغ إجماليها 44.9سجلت التجارة السلعية للدول العربية نموا تجاوز 

معلعيعار دوالر  4171وذلك كمحصلة لنمو حجم الصادرات السلعية إلى  .514دوالر عام 

مليار دوالر. وكنتيجة لتلك التطورات حققت دول المنطعقعة  6..3.والواردات السلعية إلى 

 مليار دوالر.  594.1فائضا تجاريا بلغ 

% معن إجعمعالعي العتعجعارة 1.7ما يعزيعد ععلعى  .514وتمثل التجارة العربية السلعية لعام 

% من مجمل صادرات العالم، 9.6السلعية في العالم، كما تمثل الصادرات السلعية العربية 

 % من مجمل الواردات العالمية السلعية.1.5فيما تمثل الواردات 

% من مجمل تجارة العدول 44.1وفي السياق ذاته، مثلت التجارة السلعية العربية ما نسبته 

% معن معجعمعل 67.3، كما مثلت التجارة السلعية لدول مجلس التعاون .514النامية لعام 

 .  5149التجارة السلعية العربية وبتراج  طفيف عن العام 

زادت بشك  ط ي  حصة 

الدو  اآلسيوية الشريك 

التجاري األو  لةدو  

العربية لتبةغ عام 

%، 54أكثر من  0262

من مجم  التجارة 

 العربية السةعية

زيعادة طعفعيعفعة  .514ي هر ييكل التبادل التجاري للدول العربية في السل  م  العالم لعام 

% ععام 64.6% معقعارنعة مع  ..64لحصة الدول النامية من مجمل التبادالت لتصل إلى 

% من مجمل الصادرات العربية السلعيعة، 66.9، حيث تستحوذ الدول النامية على 5149

% معن معجعمعل العواردات العععربعيعة، وفعي العمعقعابعل 99.9وتستحوذ في المقابل على نحو 

تراجعت وبشكل طفيف كذلك حصة الدول المتقعدمعة معن العتعجعارة السعلعععيعة العععربعيعة معن 

% لعلعصعادرات العععربعيعة 35.7% خ ل نفس الفترة، موزعة ما بين 36.9% إلى 36.9

% للواردات العربية من الدول المتقدمة، وأخيرا تستحوذ العدول العمعتعحعولعة ععلعى 14.3و

 % من مجمل التجارة العربية في السل .4.9حصة ضئيلة تبلغ 

 التوزي  حسب مستوى اليمو

على صعيد التوزي  الجغرافي، فقد زادت بشكل طعفعيعف حصعة العدول اآلسعيعويعة الشعريعك 

%، من مجمل التجارة العربيعة 91أكثر من  .514التجاري األول للدول العربية لتبلغ عام 

% للواردات العععربعيعة، مع  19.6% لصادرات الدول العربية و97السلعية موزعة ما بين 

مليار دوالر، فيما معثعلعت حصعة  594.5نمو الفائض التجاري للدول العربية م   سيا ليبلغ 

% من مجمل التبادل السلعي للدول العربية م  العدول العنعامعيعة. كعمعا 9.6.الدول اآلسيوية 

% معن 54.9استمرت دول أوروبا كثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية بحصة بعلعغعت 

معلعيعار دوالر لصعادرات العدول العععربعيعة  4.6.9مجمل التجارة العربية موزعة ما بعيعن 

 مليار دوالر. 37.9مليار دوالر للواردات العربية وبعجز تجاري بلغ  556.1و

 التوزي  الجغرافي

تستحوذ الدو  اليامية 

% من 33.5عة  

الصادرات العربية 

% 55.5السةعية ويحو 

من مجم  الواردات 

 0262العربية لعام 

سجةت التجارة السةعية 

لةدو  العربية يموا 

% ليبةغ 66.5تجاوز 

مةيار  6302.3إجماليها 

 0262دوالر عام 

% من 4.3بحصة بةغت 

 اإلجمالي العالمي
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 التجارة العربية البييية

معلعيعار  571.3لتبلغ  5149% مقارنة بعام 7..شهدت التجارة العربية البينية نموا بنسبة 

% 49.3)إجمالي الصادرات والواردات السلعية البينية( بحصعة تعبعلعغ  .514دوالر عام 

 495.3من مجمل تجارة الدول العربية الخارجية، حيث بلغت قعيعمعة الصعادرات العبعيعنعيعة 

 مليار دوالر. 455مليار دوالر، فيما بلغت قيمة الواردات 

% معن معجعمعل العتعجعارة ..91كما بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجعي معا نسعبعتعه 

% صادرات للدول الععربعيعة معقعابعل 1.3.مليار دوالر، منها  417.9العربية البينية بقيمة 

 مليار دوالر واردات من الدول العربية.  69.5

 التوزي  السةعي

العععديعد معن  .514و 5149يبرز التوزي  السلعي للتجارة العربية الخارجية ما بين عامي 

السمات العامة منها تراج  لحصة الصادرات الزراعية من مجمل الصادرات السلععيعة معن 

% خ ل الفترة، وتراج  طعفعيعف لعحعصعة 9.3% رغم ارتفاع أسعاريا بنسبة 3% الى 1

% معن معجعمعل 65% العى 61صادرات الموارد الطبيعية ومنها العنعفعط والعمعععادن معن 

الصادرات السلعية العربية خ ل الفترة، وذلك رغم تحسن مؤشعر أسعععار العنعفعط  بعنعسعبعة 

% معن 39% خ ل الفترة، أما السل  المصنعة فقد ارتفعت حصتها بشكل طفيف إلعى 33

، وذلعك مع  5149% ععام 35مقارنة م   .514مجمل الصادرات السلعية العربية لعام 

 %.47ارتفاع أسعار المدخ ت الصناعية بنسبة 

% ععام 99في المقابل تراجعت سيطرة السل  المصنعة ععلعى العواردات لعتعبعلعغ حصعتعهعا 

% من مجمل واردات الدول العععربعيعة السعلعععيعة لعععام .9، مقارنة م  حصة بلغت .514

، فيما استقرت حصة واردات السل  الزراعية من مجمل الواردات السلعية الععربعيعة 5149

، في معقعابعل ارتعفعاع لعحعصعة واردات العمعوارد .514و 5149% ما بين عامي 45عند 

 % خ ل نفس الفترة.43% الى 41الطبيعية من 

سجةت التجارة السةعية 

لةدو  العربية يمواً 

% ليبةغ 66.5تجاوز 

مةيار  6302.3إجماليها 

 0262دوالر عام 

% من 4.3بحصة بةغت 

 اإلجمالي العالمي

الدو  اليامية تستحوذ 

% من 33.5عة  

الصادرات العربية 

% 55.5السةعية ويحو 

من مجم  الواردات 

 0262العربية لعام 
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يتم في يذا الجزء من النشرة التركيز بشكل أكبر على الم مح القطرية للتجارة الخارجية في كل دولة ععربعيعة معن خع ل رصعد 

 دولة عربية والتي تشمل: 54تطور عدد من مؤشرات األداء في 

  تطور حجم تجارة السل  والخدمات وايم التغيرات التي طرأت عليها ونسبة كل منها إلى النات  المحلي اإلجمالي؛ 

  ييكل التجارة وتوزيعها على ايم القطاعات السلعية وخصوصا صعادرات وواردات العمعواد العخعام العزراععيعة والعوقعود

 والمصنوعات، وكذلك ييكل تجارة الخدمات والسيما خدمات النقل والسفر؛ 

  وضعية الدولة في التجارة العربية البينية من خ ل رصد حجم تجارتها البينية اإلجمالية من جهة وم  كعل دولعة ععربعيعة

تصديرا واستيرادا من جهة أخرى، موزعة حس  المجموعات السلعية الرئيسية ويي: العمعواد العغعذائعيعة والعمعواد العخعام 

 الزراعية، والوقود، والسل  المصنعة، والخامات والمعادن والأللئ والذي  غير النقدي؛

  شركاء تجاريين للدولة على صعيد التصدير وكذلك االستيراد وحصة كل منها من مجمل الصادرات والواردات؛ 9أيم 

  ؛.514سل  تصدريا وتستورديا الدولة في تجارتها م  العالم خ ل عام  9أيم 

 ( العتعي يعتعم  51طاقة النقل البحري من حيث عدد سفن األسطول البحري التجاري للدولة، وعدد الحاويات النمطية )قدما

 تداولها سنويا في موانئها البحرية؛  

  عدد من المؤشرات األخرى التي تستخدم في رصد تعطعور األداء ععلعى صعععيعد ععدد أشعهعر العواردات العتعي تعغعطعيعهعا

االحتياطيات الرسمية، وقيم الوحدات المصدرة والمستوردة، والقوة الشرائية لعلعصعادرات، ومسعتعوى العتعركعز والعتعنعويع  

 السلعي للصادرات الواردات.

ومن واق  رصد تطور تلك المؤشرات يتضح وجود سمات مشتركة فيما بين بعض الدول على صعيد الهيكل السلعي والجغعرافعي 

 لتجارتها الخارجية، في حين توجد تباينات نتيجة اخت ف الهياكل اإلنتاجية وطبيعة الطل  الخارجي لكل دولة. 

 وفيما يلي الم مح القطرية المشار إليها.

 المالمح القطرية لةتجارة الخارجية في الدو  العربية



2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

113.9115.7119.8118.8112.7111.596.790.191.590.2(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

85.384.392.191.386.586.274.468.668.866.3(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

35.237.934.935.032.132.428.427.128.328.6(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

45.847.647.045.641.842.737.134.735.135.6(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

0.200.220.200.160.210.280.290.370.440.33(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

0.61.10.20.30.20.20.10.10.11.7(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

73.373.670.469.671.970.969.672.073.274.9(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

18.921.424.324.023.424.321.021.319.619.0(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

69.468.765.267.468.266.369.269.272.674.8(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

68.168.172.873.271.068.859.755.456.454.6(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

1.31.31.31.21.11.21.21.21.11.1(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

17.822.129.032.526.428.018.114.517.121.1(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

59.656.349.545.451.149.057.159.359.255.1(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

53.049.357.458.259.258.857.256.955.656.1(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

29.036.426.625.624.425.126.128.130.029.7(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF8.18.27.4: المصدر

UNCTAD: المصدر

6.58.18.3

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

المملكة األردنية الهاشميةتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

4,3025,2045,7257,9386,3757,0288,0067,8877,9208,3857,8337,5497,5117,7735.5الصادرات السلعية

10,49811,54813,68116,99514,23615,56418,93020,75221,54922,93020,47519,32420,49820,2165.8الواردات السلعية

ة 2,4122,9973,6564,7624,6865,7245,7376,4216,3157,1406,2696,0356,7867,2819.6صادرات الخدمات التجاري

ة 2,5422,9713,5174,1273,8184,4194,4754,5444,6124,6344,5284,5784,7354,7935.3واردات الخدمات التجاري

التدفقات التجارية )مليون $(
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المملكة األردنية الهاشميةتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

ها 1,65721.4مستلزمات المالبس واالكسسوارات 4,23120.8الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير

ام 81010.4االسمدة 1,6208.0المركبات بخالف عربات السكك الحديدية والير

1,5347.5اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية6688.6منتجات صيدالنية

يت و أتربة وأحجار و جص، كلس وإسمنت 1,2566.2اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها4435.7ملح و كير

8044.0الحبوب4015.2المواد الكيميائية غير العضوية والمعادن الثمينة

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

1,85728.8الواليات المتحدة2,97415.6الصير

1,05516.3الهند2,20611.6اإلمارات

80412.5السعودية1,5818.3الواليات المتحدة

3655.6اإلمارات1,5668.2السعودية

2143.3الصير9575.0ألمانيا

أهم 5 سلع تستوردها األردن 2018أهم 5 سلع تصدرها األردن 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من األردن 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال األردن 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

153.5143.9151.7164.2165.3168.5175.2176.7178.7161.8(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

142.7138.2151.7164.5165.3153.6157.3158.5154.1144.5(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

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

79.782.290.1100.2100.599.6100.9101.0101.793.9(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

0.10.10.10.10.10.10.1------(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

53.561.253.641.435.239.474.8------(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

6.25.27.511.313.812.214.0------(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

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

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

73.861.661.664.064.768.974.475.777.068.0(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

0.50.30.30.30.30.30.6------(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

3.81.11.10.81.34.27.1------(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

79.548.049.951.455.582.381.2------(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

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

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

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF3.23.73.7: المصدر

UNCTAD: المصدر

2.64.04.1

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

اإلمارات العربية المتحدةتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

117,287145,587178,630239,213192,000214,000302,037359,728374,214343,036300,477295,031313,547316,8969.3الصادرات السلعية

84,654100,057132,500200,300150,000165,000229,932256,528270,579276,025263,417266,576273,710261,53810.8الواردات السلعية

4,7846,8478,0609,59610,15711,73612,79816,06521,23958,32560,77665,59670,50871,83128.0صادرات الخدمات التجارية

19,36724,88034,02643,42737,43342,10056,51863,25462,19284,68381,87970,49771,80772,29412.1واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(
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اإلمارات العربية المتحدةتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

ها 54,15320.7اللؤلؤ واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة 92,53829.2الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير

34,22713.1اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها 55,18717.4السلع غير المحددة في مكان آخر

28,60610.9اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية45,87714.5اللؤلؤ واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة 

ام27,3218.6اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها 20,4627.8المركبات بخالف عربات السكك الحديدية و الير

16,8746.5السلع غير المحددة في مكان آخر17,6185.6اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

27,55213.7اليابان29,90314.5الصير

26,78013.4الهند29,00314.0الهند

16,2818.1الصير19,5119.4الواليات المتحدة

12,0806.0السعودية10,1024.9المملكة المتحدة

10,9325.5تايالند9,7384.7المانيا

أهم 5 سلع تستوردها االمارات 2018أهم 5 سلع تصدرها االمارات 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من االمارات 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال االمارات 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

118.0120.5174.2185.9191.9175.6154.1139.1142.8151.6(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

95.8105.9112.5106.0111.5100.387.268.174.087.4(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

24.323.917.646.847.845.950.557.454.153.3(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

68.569.599.4102.1104.896.182.473.775.479.9(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

0.010.020.110.060.100.030.080.080.090.06(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

68.674.371.864.159.066.850.445.050.253.4(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

12.65.64.912.118.614.623.823.621.420.3(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

19.718.922.28.38.28.28.81.61.7(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

29.232.231.412.713.814.117.335.032.136.0(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

49.550.974.783.787.179.571.765.467.471.7(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

0.50.50.60.90.51.00.80.80.70.7(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

44.738.043.928.247.240.726.123.126.530.2(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

43.741.538.153.138.742.156.360.157.054.0(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

41.139.836.220.520.420.419.714.314.813.1(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

23.426.540.413.511.99.012.525.223.026.4(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF1.21.21.0: المصدر

UNCTAD: المصدر

2.41.01.1

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

مملكة البحرينتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

10,24212,20013,63417,31611,87414,97119,65019,76821,93020,13016,54012,78515,37618,2586.6الصادرات السلعية

9,39310,51511,48814,98010,10012,26012,73012,83014,35013,35010,6009,17010,85012,8954.1الواردات السلعية

ة 3,1553,4623,6813,9163,8314,2333,2968,3328,5018,5719,11310,99811,35611,91515.3صادرات الخدمات التجاري

ة 1,4161,6051,7012,0301,7411,9051,7786,0457,0516,7646,5927,5307,8007,93922.8واردات الخدمات التجاري

التدفقات التجارية )مليون $(
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مملكة البحرينتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

ها ، زيوت معدنية ومنتجات تقطير ها 10,44558.5وقود معدني 6,12729.8الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير

1,9779.6اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية 2,07011.6ألومينيوم ومصنوعاته

1,5467.5اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها9915.5خامات المعادن وخبثها ورمادها

ام6963.9حديد وفوالذ 1,3526.6المركبات بخالف عربات السكك الحديدية والير

ام 9994.9المواد الكيميائية غير العضوية والمركبات العضوية للمعادن 4032.3المركبات بخالف عربات السكك الحديدية والير

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

3,27324.4اإلمارات4,42527.4اإلمارات

1,55511.6السعودية2,04212.6الواليات المتحدة

1,2389.2اليابان1,84011.4السعودية

1,0257.6الواليات المتحدة1,1397.0الصير

7705.7الكويت7124.4الهند

أهم 5 سلع تستوردها البحرين 2018أهم 5 سلع تصدرها البحرين 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من البحرين 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال البحرين 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

93.0104.1104.5106.5103.4100.892.292.0101.3111.0(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

77.287.791.292.189.487.279.479.087.695.9(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

18.920.117.018.417.617.114.815.015.917.7(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

45.049.548.548.547.044.940.640.644.448.9(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

--0.490.500.50.50.40.50.60.70.5(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

--13.614.214.616.815.213.27.25.66.0(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

--75.476.073.271.373.176.976.581.781.1(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

27.229.031.630.927.825.528.431.131.531.0(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

54.649.944.746.847.951.844.240.341.847.1(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

48.054.756.058.056.555.951.651.456.962.0(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

--2.02.12.02.01.81.91.92.01.8(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

--11.512.614.817.417.818.314.311.113.1(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

--74.872.367.966.166.466.869.172.270.4(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

54.852.253.954.653.453.349.747.848.949.3(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

15.317.920.219.821.521.925.127.728.628.9(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF3.02.62.5: المصدر

UNCTAD: المصدر

3.42.82.9

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

الجمهورية التونسيةتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

10,49411,69415,16519,32014,44516,42717,84717,00717,06116,75614,07313,57214,20415,5344.1الصادرات السلعية

13,17715,00719,09924,63819,09622,21523,95224,47124,26624,79320,22119,46220,65422,7065.3الواردات السلعية

3,8774,1534,7725,8315,3345,6324,6185,0774,8314,7343,2943,2493,2743,7790.8صادرات الخدمات التجارية

2,1062,3622,7103,2532,8723,2343,1783,1963,3043,4003,0763,0113,0503,1623.6واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(
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الجمهورية التونسيةتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

ها4,28826.3اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها 3,16315.0الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير

3,05314.5اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها 2,49615.3مالبس ومصنوعات من إكسسوارات مالبس غير محبوكة

ها 1,8869.0اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية1,1026.8الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير

1,2716.0اللدائن ومصنوعاتها9986.1مالبس ومصنوعات من إكسسوارات مالبس  محبوكة

ام8465.2الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجاتها 1,2505.9المركبات بخالف عربات السكك الحديدية  و الير

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

5,26232.3فرنسا4,08419.4إيطاليا

2,93418.0إيطاليا3,91318.6فرنسا

2,10712.9ألمانيا1,7668.4ألمانيا

7444.6اسبانيا1,4166.7الصير

6694.1الواليات المتحدة9894.7اسبانيا

أهم 5 سلع تستوردها تونس 2018أهم 5 سلع تصدرها تونس 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من تونس 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال تونس 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

71.369.967.565.463.662.159.755.955.958.0(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

61.660.560.458.557.255.552.048.248.550.6(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

--10.69.58.17.06.97.28.78.98.6(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

35.438.438.836.933.230.223.220.922.725.6(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

--0.010.020.020.010.010.020.030.040.07(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

--97.797.397.297.196.795.894.394.094.5(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

--1.61.82.02.22.53.54.74.64.3(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

--28.322.119.920.721.324.220.121.424.3(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

--9.06.45.96.16.77.49.26.64.8(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

36.031.428.728.530.431.936.535.133.232.3(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

--1.51.61.51.51.41.61.41.41.0(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

--1.12.12.39.77.84.94.63.44.2(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

--79.878.471.867.470.172.073.174.573.0(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

--26.225.928.336.239.336.135.134.832.0(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

--4.15.24.45.14.65.46.54.65.3(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF22.519.215.7: المصدر

UNCTAD: المصدر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتجارة السلع والخدمات

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

27.0

2019 توقعات 2015-2000متوسط 

11.6

2020 توقعات 

7.9

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

46,00254,61360,16379,29845,17457,05373,48971,86664,97460,06134,66830,02635,19141,1682.5الصادرات السلعية

20,35721,45627,63139,47939,29440,47347,24750,37855,02858,58051,70247,08946,05946,1977.4الواردات السلعية

2,5072,5642,8393,4822,9353,4893,6083,7493,7733,5533,4563,4303,0023,1312.3صادرات الخدمات التجارية

4,8234,8376,79611,08811,63411,84812,58610,87310,79511,80711,02910,87911,31710,9158.0واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

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

856,988.010,011.92,886.1810,284.233,413.9391.81377,178.822,412.5744.126,160.6315,750.212,111.4تونس

172,168.07,490.6..599,633.14,427.93.3570,821.024,287.893.07263,354.983,346.9349.4المغرب

469,496.017,246.484.6438,625.813,538.80.43444,717.6119,100.0960.5646.4254,253.769,756.9مرص

119,049.534,819.914.581,892.82,322.10.21125,387.53,721.9805.80.4120,732.3127.0األردن

..3.1....1,032.39.01251.2248.2....55,951.454,910.0موريتانيا

..0.016,046.4....16,046.4..49,204.641.0..50,611.21,365.7الكويت

43,089.113,702.9199.125,160.03,975.851.39269,679.57,789.8231.723,907.7202,839.834,910.5اإلمارات

36,335.5582.0..41,634.74,572.3144.9..42,282.618,301.3135.423,712.2133.6لبنان

140.81.6..0.0..142.4..3,054.8....31,574.328,519.6ليبيا

..6.7..4,533.83,647.5879.6..11,401.86.5..11,412.64.3السودان

27,795.224,901.314.338.92,803.936.7..1.1194.2..7,580.27,384.9سورية

7,305.55,729.392.98.71,474.60.11583,741.94,020.4134.94,832.6573,641.71,112.3السعودية

0.164,455.2134.0....143.50.0264,589.4..3,198.63,054.60.4قطر

..17.4....119.8102.5..88.3....507.8419.5العراق

..22.0......22.0........146.8146.8اليمن

17,381.942,499.0......59,880.9..113.7....142.929.2البحرين

75,335.41,470.3..26.02.8477,264.0458.30.0..109.580.30.4سلطنة عمان

......2.0..2.0........27.527.5الصومال

..................1.2..1.2جيبوني

ز ..1,945.1......1,945.1............فلسطير

قيمة واردات الجزائر السلعية من الدول العربية 2018 )ألف $(قيمة صادرات الجزائر السلعية إل الدول العربية 2018 )ألف $(

الدول العربية
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

7,08014.5اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء39,35494.2الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

ام 9162.2األسمدة السكك الحديدية والير 4,5499.3مركبات أخرى غير

العضوية والمعادن الثمينة 3,7237.6السلع غير المحددة في مكان آخر6101.5المواد الكيميائية غير

3,1276.4اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها1220.3السكريات والحلويات والسكر

يت و أتربة وأحجار و جص، كلس وإسمنت ها1140.3ملح و كير 3,0936.3وقود معدني  وزيوت معدنية ومنتجات تقطير

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

6,74016.1إيطاليا7,92316.2الصير

5,63813.5إسبانيا6,20812.7فرنسا

4,91511.8فرنسا4,8029.8روسيا

4,78211.4الواليات المتحدة3,9618.1إسبانيا

2,8966.9المملكة المتحدة3,6427.4إيطاليا

أهم 5 سلع تستوردها الجزائر 2018أهم 5 سلع تصدرها الجزائر 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من الجزائر 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال الجزائر 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

376.2319.8280.1224.5325.4327.7--------(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

41.142.141.132.232.932.9--------(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

26.126.028.023.122.9--------(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

156.5158.3140.6100.0147.0148.8--------(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

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

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

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

--77.877.276.675.075.974.773.266.065.0(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

--11.312.112.613.112.212.813.218.218.1(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

219.7161.5139.5124.4178.4178.9--------(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

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

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

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

--73.067.165.467.965.465.769.566.567.0(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

--5.18.314.712.912.812.411.113.114.4(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF1.11.61.1: المصدر

UNCTAD: المصدر

--1.00.9

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

جمهورية جيبونيتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

4055586977859311812012913413914216812.3الصادرات السلعية

27733647357445137451156471980387170576880410.3الواردات السلعية

ة 2482512482973223363273393663824554064184515.0صادرات الخدمات التجاري

ة 84891081301281191641601681942301992142248.6واردات الخدمات التجاري

التدفقات التجارية )مليون $(
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جمهورية جيبونيتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

ها 5335.0حيوانات حية 1,32123.7الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير

3947.1الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجاتها4730.9السلع غير المحددة في مكان آخر

3386.1حديد وفوالذ138.2القهوة والشاي والبهارات والتوابل

2965.3اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها63.7البذور الزيتية والفواكه الزيتيةو الحبوب المتنوعة والبذور

2945.3لدائن ومصنوعاتها53.3خضاوات ونباتات وجذور ودرنات

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

1,87233.6الصير4831.7السعودية

1,07219.2االمارات العربية 4831.5الواليات المتحدة 

85315.3الهند127.8الهند

2123.8أندونيسيا74.7مض

يا64.2المملكة المتحدة 2053.7مالير

أهم 5 سلع تستوردها جمهورية جيبوني 2018أهم 5 سلع تصدرها جمهورية جيبوني 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من جمهورية جيبوني 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال جمهورية جيبوني 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

84.982.585.583.582.780.672.161.964.266.6(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

67.167.873.973.972.968.357.850.251.855.2(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

19.716.613.311.511.914.915.713.614.013.2(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

47.149.656.054.351.946.933.331.134.939.9(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

0.020.020.020.00.020.020.040.050.110.12(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

----87.987.588.688.587.484.978.077.4(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

10.411.110.310.511.313.218.719.016.816.3(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

20.619.717.821.523.624.120.726.524.723.8(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

63.664.876.170.367.768.973.467.069.172.7(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

37.833.029.529.230.833.838.830.729.326.7(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

0.70.90.90.80.70.70.70.70.70.7(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

0.20.30.30.51.41.60.71.32.33.0(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

80.277.777.879.578.678.777.373.571.771.5(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

24.225.027.935.837.231.836.132.729.128.6(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

43.441.431.434.134.138.534.733.332.330.2(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF31.728.227.2: المصدر

UNCTAD: المصدر

23.026.424.1

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

المملكة العربية السعوديةتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

180,711211,305233,329313,462192,314251,143364,699388,401375,872342,433203,550183,580221,835294,3737.4الصادرات السلعية

59,45969,80090,214115,13495,552106,863131,586155,593168,155173,834174,676140,170134,519137,0657.7الواردات السلعية

11,40114,18316,3949,3739,74910,68911,48911,05011,84512,51614,47417,25318,13218,0645.1صادرات الخدمات التجارية

33,09549,51563,05775,23174,99176,77278,01773,40776,652100,54588,03670,26778,57586,4579.1واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(
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المملكة العربية السعوديةتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

ها 15,47011.4اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية231,58778.6الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير

13,67710.1اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها20,9067.1اللدائن ومصنوعاتها

ام14,3034.9مواد كيميائية عضوية السكك الحديدية والير 11,8738.8مركبات أخرى غير

8,5216.3السلع غير المحددة في مكان آخر2,6380.9السفن والقوارب والهياكل العائمة

5,5344.1منتجات صيدالنية2,2910.8المواد الكيميائية غير العضوية والمركبات العضوية للمعادن 

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

45,89916.0الصير21,67217.1اإلمارات

33,77311.8اليابان17,56113.9الصير

28,3629.9الهند13,60110.8الواليات المتحدة

26,3319.2كوريا الجنوبية7,4005.9ألمانيا

24,6168.6الواليات المتحدة5,5064.4الهند

أهم 5 سلع تستوردها السعودية 2018أهم 5 سلع تصدرها السعودية 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من السعودية 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال السعودية 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

36.037.033.124.723.719.519.122.421.522.6(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

33.832.728.919.520.416.513.111.910.827.7(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

4.64.25.54.64.64.43.43.12.76.6(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

16.019.717.69.28.88.18.29.89.710.2(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

--------------1.391.141.28(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

--------------92.194.490.9(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

--------------0.40.30.5(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

2.82.26.71.611.427.333.317.422.927.6(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

81.438.859.789.775.963.459.367.658.770.2(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

20.017.215.515.514.911.310.912.511.812.3(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

--------------1.10.70.4(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

--------------4.06.59.9(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

--------------77.865.666.6(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

46.641.734.446.551.648.164.962.168.973.9(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

41.846.834.935.223.922.913.115.12.21.2(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF0.91.11.3: المصدر

UNCTAD: المصدر

2.10.90.8

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

جمهورية السودانتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2012

0.6-4,0664,7904,3503,1693,0944,1003,485_______الصادرات السلعية

2.2-9,2309,9189,2119,5098,3119,1347,850_______الواردات السلعية

1,0591,2581,5681,7271,5451,7801,5117.2_______صادرات الخدمات التجارية

8.3-2,1092,0302,0751,5891,4381,5951,172_______واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(
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جمهورية السودانتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

ها 1,00512.6اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية1,08026.0الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير

6468.1الحبوب1,03624.9اللؤلؤ واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة 

ام81719.7بذور الزيت والثمار الزيتية والحبوب المتنوعة 6117.6المركبات بخالف عربات السكك الحديدية أو عربات الير

5166.4اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها57013.7حيوانات حية

4876.1السكريات والحلويات السكرية1172.8القطن

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

1,10126.5اإلمارات1,88523.5الصير

75518.2الهند89411.2اإلمارات

67016.1الصير80010.0الهند

56613.6السعودية6518.1السعودية

2425.8اندونيسيا5096.4روسيا

أهم 5 سلع تستوردها السودان 2018أهم 5 سلع تصدرها السودان 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من السودان 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال السودان 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

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

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

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

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

----------------1.351.67(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

----------------37.849.9(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

----------------31.024.7(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

----------------9.57.5(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

----------------82.087.9(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

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

----------------2.82.3(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

----------------12.819.7(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

----------------57.154.1(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

----------------54.646.4(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

----------------33.643.9(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

------IMF: المصدر

UNCTAD: المصدر

------

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

الجمهورية العربية السوريةتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

6.2-8,70810,91911,54615,41010,85512,79611,0004,0003,0002,3001,6001,7001,8002,000الصادرات السلعية

10,86211,48814,65518,10515,44317,56220,8647,3005,8006,7005,5005,0005,8006,4000.3الواردات السلعية

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

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

التدفقات التجارية )مليون $(
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الجمهورية العربية السوريةتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

90913.5اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها13618.9الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجاتها

4526.7اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية12617.5الفاكهة والمكرسات الصالحة لألكل

3835.7اللدائن ومصنوعاتها9012.6القهوة والشاي والبهارات والتوابل

يت و أتربة وأحجار و جص، كلس وإسمنت 3485.2التبغ وبدائل التبغ المصنعة354.8ملح و كير

3334.9السلع غير المحددة في مكان آخر324.5الخضوات الصالحة لألكل وبعض الجذور والدرنات

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

10614.8السعودية1,34520.0تركيا

9212.7لبنان1,27519.0الصير

8612.0مض1,19517.8اإلمارات

709.8األردن3975.9روسيا

699.7تركيا3244.8مض

أهم 5 سلع تستوردها سوريا 2018أهم 5 سلع تصدرها سوريا 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من سوريا 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال سوريا 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

115.7122.3124.1125.3124.6125.5--------(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

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

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

24.223.825.625.422.125.9--------(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

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

--------------------(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

--------------------(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

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

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

91.598.598.599.9102.699.6--------(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

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

--------------------(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

--------------------(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

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

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

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

------IMF: المصدر

UNCTAD: المصدر

------

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

جمهورية الصومال الديمقراطيةتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

2502903504204354505205405205104404402603404.1الصادرات السلعية

6267938878907508401,2001,2001,3001,2501,1001,0801,2401,2406.4الواردات السلعية

199337355373391405--------صادرات الخدمات التجارية

1,0171,2241,3281,3351,4541,478--------واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(
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جمهورية الصومال الديمقراطيةتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

 (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

2828.8التبغ وبدائل التبغ المصنعة12837.1اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة

2527.9اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها8023.0الحيوانات الحية

يات والرخويات 2066.4السكريات والحلويات السكرية3810.9األسماك والقرسر

1835.7الحبوب3710.7صموغ وراتنجات وعصارات نباتية

ام205.7البذور والفواكه الزيتية  ومختلف الحبوب والبذور والفواكه 1705.3المركبات بخالف عربات السكك الحديدية أو عربات الير

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

14842.9اإلمارات1,02632.1اإلمارات

7321.2السعودية63719.9الصير

174.9بلغاريا43713.7الهند

174.8الصير1815.7تركيا

144.1اليابان1494.7كينيا

أهم 5 سلع تستوردها الصومال 2018أهم 5 سلع تصدرها الصومال 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من الصومال 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال الصومال 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

78.773.572.273.575.778.376.872.073.779.9(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

72.069.670.570.467.463.165.451.158.661.2(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

9.69.27.57.48.79.512.911.811.410.5(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

39.439.444.444.439.741.335.332.138.144.0(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

----0.030.030.020.020.020.020.020.01(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

----98.699.799.899.799.899.9100.0100.0(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

----0.20.20.20.20.20.10.00.0(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

14.717.720.624.612.69.56.79.610.418.2(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

81.275.571.561.562.256.157.659.352.437.4(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

39.334.127.829.136.036.941.439.935.635.9(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

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

--------23.0----------(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

--------66.3----------(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

54.851.249.351.141.736.831.226.827.530.4(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

14.316.916.917.527.932.945.051.150.144.2(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF7.87.38.1: المصدر

UNCTAD: المصدر

8.07.77.2

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

جمهورية العراقتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

23,69729,36141,26861,27341,92952,48383,22694,39293,06688,11257,57746,83063,60495,25615.7الصادرات السلعية

23,53220,89221,51633,00038,43743,91547,80359,00665,10459,99058,51744,11648,50653,1917.9الواردات السلعية

ة 3553578681,4962,1932,8342,8222,8332,8043,5805,0335,5316,0455,57128.5صادرات الخدمات التجاري

ة 6,0955,4904,8667,5728,5639,86411,12413,29117,55118,81617,81315,03916,26918,00010.2واردات الخدمات التجاري

التدفقات التجارية )مليون $(
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جمهورية العراقتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

 (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

ها 6,94513.0اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها95,45698.2الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير

4,9489.3اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية1,3891.4الآللئ الطبيعية/المستنبتة واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة

3,1625.9المركبات بخالف عربات السكك الحديدية 1080.1الفواكه والمكرسات الصالحة لألكل

ها 590.1اللدائن ومصنوعاتها 3,1035.8الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير

يت و أتربة وأحجار و جص، كلس وإسمنت 2,5274.7اللدائن ومصنوعاتها470.05ملح و كير

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

11,31321.2اإلمارات23,06123.7الهند

8,96116.8ايران22,46623.1الصير

8,34615.6تركيا12,12612.5الواليات المتحدة

7,91814.8الصير9,5749.8كوريا الجنوبية

1,9123.6كوريا الجنوبية5,3715.5اليونان

أهم 5 سلع تستوردها العراق 2018أهم 5 سلع تصدرها العراق 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من العراق 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال العراق 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

85.3106.9115.9116.4128.5116.9110.194.4101.9102.8(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

94.296.5104.7105.3114.098.788.472.484.190.9(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

14.713.914.815.016.216.219.720.421.120.3(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

50.665.772.971.575.470.256.747.152.458.3(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

0.030.020.010.00.010.020.020.020.030.02(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

75.077.874.483.582.583.576.275.173.775.2(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

10.310.512.710.810.110.514.815.815.815.7(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

34.729.138.941.436.937.137.037.542.747.5(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

42.543.342.940.843.843.945.446.242.839.5(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

34.641.243.044.953.146.753.447.349.544.5(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

0.60.60.50.50.40.50.50.40.50.4(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

5.57.110.37.721.55.811.28.66.15.7(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

77.274.670.951.361.874.471.069.860.972.4(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

38.241.940.241.745.040.038.635.837.938.8(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

16.515.715.114.614.616.517.321.521.521.8(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF7.05.55.8: المصدر

UNCTAD: المصدر

4.75.35.0

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

مانتجارة السلع والخدمات
ُ
سلطنة ع

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

18,69221,58524,69237,71927,65136,60147,09252,13855,49750,71831,92724,45532,90446,63710.9الصادرات السلعية

8,97111,03916,02523,13717,93619,97324,01928,63634,33129,30329,00723,26026,43525,41210.4الواردات السلعية

-9391,3111,6831,8261,6201,8082,3222,6872,9553,1303,3953,4974,010صادرات الخدمات التجارية

-3,1453,8965,0955,8785,4846,3647,7408,7859,79810,01510,2159,92310,811واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(
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مانتجارة السلع والخدمات
ُ
سلطنة ع

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

4,20412.4اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية30,75971.8الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

ام1,8014.2المواد الكيميائية  العضوية السكك الحديدية والير 3,83411.3مركبات أخرى غير

3,1259.2اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها1,7934.2حديد وفوالذ

2,4307.1الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير1,4013.3الخامات والخبث والرماد

1,8545.4الطائرات والمركبات الفضائية وأجزاؤها1,0952.6اللدائن ومصنوعاتها

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

18,82143.9الصير10,28330.2اإلمارات

3,5588.3الهند2,8768.5الصير

2,9186.8اليابان2,4157.1الواليات المتحدة

2,7766.5كوريا الجنوبية2,2866.7الهند

2,2365.2اإلمارات2,0296.0اليابان

مان 2018
ُ
مان 2018أهم 5 سلع تصدرها سلطنة ع

ُ
أهم 5 سلع تستوردها سلطنة ع

مان 2018
ُ
مان 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال سلطنة ع

ُ
أهم 5 دول تستورد السلع من سلطنة ع
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

83.674.471.972.471.173.877.974.574.279.6(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

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

15.117.315.715.715.414.016.314.314.315.3(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

15.615.317.216.616.617.118.417.718.619.9(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

----1.362.021.693.19.281.910.890.72(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

----0.20.10.10.20.20.20.20.2(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

----77.372.779.264.462.568.363.665.3(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

2.72.91.41.72.42.22.53.62.51.8(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

60.879.087.771.860.757.658.251.343.643.7(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

68.059.154.755.954.556.759.556.855.659.7(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

----0.40.40.40.40.40.40.60.6(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

----31.531.331.630.631.232.921.720.0(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

----43.044.043.943.242.041.049.049.5(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

12.212.613.814.814.218.525.927.324.425.9(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

69.070.371.765.866.657.646.048.855.850.6(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

------IMF: المصدر

UNCTAD: المصدر

------

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

زتجارة السلع والخدمات دولة فلسطير

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

5826309049759291,1101,4931,5481,7561,8582,0122,0732,3562,52112.6الصادرات السلعية

3,2323,3293,8034,1454,3664,6135,1015,5756,0536,4976,8566,9677,2807,9657.2الواردات السلعية

22518025935433055174873793879058350357061311.3صادرات الخدمات التجارية

4574606397027679938911,0299889951,4811,4201,5021,62611.4واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(
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زتجارة السلع والخدمات دولة فلسطير

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

ام2923.1الفواكه والمكرسات 16217.0المركبات بخالف عربات السكك الحديدية أو عربات الير

يت و أتربة وأحجار و جص، كلس وإسمنت2116.4حديد وفوالذ 727.6ملح و كير

677.0اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية1914.7مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت

677.0محضات من الحبوب أو الطحير أو النشاء129.7دهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومشتقاتها

545.7اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها97.1منتجات صيدالنية

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

4837.9األردن19520.3األردن

1813.8اإلمارات11712.2مض

129.3السعودية10611.0ألمانيا

75.7بالروسيا788.1تركيا

75.2تركيا747.7الصير

ز 2018 ز 2018أهم 5 سلع تصدرها فلسطير أهم 5 سلع تستوردها فلسطير

ز 2018 ز 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال فلسطير أهم 5 دول تستورد السلع من فلسطير
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

80.186.198.7105.7102.499.093.789.588.388.0(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

74.678.581.587.682.578.668.458.958.963.1(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

14.518.119.522.528.330.829.426.5----(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

51.162.372.676.572.768.057.147.751.053.6(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

0.000.000.010.000.000.02--0.000.000.00(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

88.787.882.891.893.681.4--73.992.693.0(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

3.60.15.24.63.511.1--7.52.01.8(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

70.452.854.450.352.652.358.456.6----(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

21.032.333.635.935.737.234.131.3----(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

29.023.826.129.329.731.036.641.837.334.4(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

0.50.50.50.50.50.5----0.5--(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

1.01.11.21.01.61.5----0.9--(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

82.983.581.979.378.177.1----83.9--(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

63.344.741.240.440.436.836.837.3----(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

11.625.526.628.928.830.632.430.2----(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF6.12.75.5: المصدر

UNCTAD: المصدر

4.98.47.8

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

دولة قطرتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

25,76234,05142,02067,30748,00774,964114,448132,962136,855131,59277,97157,31167,50084,28814.4الصادرات السلعية

10,06116,44023,42927,90024,92223,24022,32830,78727,03430,44832,61032,06030,88731,69611.3الواردات السلعية

3,2214,1933,5923,4252,0023,0117,3949,92211,17513,52614,99715,17617,70618,27320.4صادرات الخدمات التجارية

4,1446,9577,4597,2225,9188,78016,86723,90627,47932,85930,77531,54131,42732,50420.8واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(
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دولة قطرتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

ها 4,97615.7اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية72,51286.0الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير

2,9349.3اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها2,9553.5اللدائن ومصنوعاتها

2,8529.0الطائرات والمركبات الفضائية وأجزاؤها1,4761.8األسمدة

ام1,3921.7األلومنيوم ومصنوعاته السكك الحديدية والير 1,9696.2مركبات أخرى غير

1,3724.3مصنوعات من حديد أو صلب1,1591.4مواد كيمائية عضوية

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

16,29919.5كوريا الجنوبية4,42815.1الواليات المتحدة

14,86317.8اليابان3,58212.2فرنسا

10,55012.6الهند3,08010.5المملكة المتحدة

9,09110.9الصير2,4898.5الصير

6,7748.1سنغفورة1,6885.7الهند

أهم 5 سلع تستوردها قطر 2018أهم 5 سلع تصدرها قطر 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من قطر 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال قطر 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

88.897.099.1101.097.6100.098.796.297.8100.5(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

69.780.382.684.082.981.974.370.573.376.9(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

23.821.518.917.215.618.526.129.127.732.0(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

59.466.773.274.770.968.553.847.651.256.7(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

0.070.060.130.120.070.05--0.050.100.08(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

94.295.292.592.893.690.9--93.292.894.8(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

5.14.16.15.85.07.8--6.26.64.6(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

30.050.153.549.522.929.330.224.727.716.4(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

3.33.43.45.25.36.59.112.16.66.1(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

29.430.425.926.326.731.544.948.546.643.8(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

0.50.60.50.50.50.5--0.50.6--(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

0.70.70.70.60.50.6--0.80.7--(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

81.080.180.181.481.380.1--80.979.1--(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

35.228.134.632.226.024.823.320.120.012.7(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

48.044.945.946.248.650.456.148.346.240.5(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF6.66.46.9: المصدر

UNCTAD: المصدر

6.37.06.9

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

دولة الكويتتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

44,86956,01662,69187,45754,00869,978102,103118,912115,104102,11154,12246,27355,01571,9388.0الصادرات السلعية

15,80117,24321,36224,84019,89222,67525,09027,25929,29931,02130,96330,82533,57335,8647.0الواردات السلعية

4,7758,44410,16911,95911,4669,00910,0978,8376,1806,2686,0565,5295,2798,1757.6صادرات الخدمات التجارية

8,71510,63813,34415,77713,74315,78519,01321,09721,00423,78723,79626,34828,20035,08111.9واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(
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دولة الكويتتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

ها 1,65721.4مستلزمات المالبس واالكسسوارات 4,23120.8الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير

1,6208.0المركبات بخالف عربات السكك الحديدية 81010.4االسمدة

1,5347.5اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية6688.6منتجات صيدالنية

يت و أتربة وأحجار و جص، كلس وإسمنت 1,2566.2اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها4435.7ملح و كير

8044.0الحبوب4015.2المواد الكيميائية غير العضوية والمعادن الثمينة

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

15,35921.2الصير8,38624.6اإلمارات

12,79017.7كوريا الجنوبية3,3219.7الصير

7,84610.8الهند2,9838.8الواليات المتحدة

7,24410.0اليابان2,0866.1السعودية

5,1317.1تايبيه ، الصينية1,7805.2اليابان

أهم 5 سلع تستوردها الكويت 2018أهم 5 سلع تصدرها الكويت 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من الكويت 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال الكويت 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

90.996.0101.194.789.381.974.172.072.562.9(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

58.561.165.962.358.055.145.945.544.842.8(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

87.275.776.760.260.657.959.255.654.452.8(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

33.735.836.934.531.827.827.325.323.923.3(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

0.880.740.780.70.690.620.670.531.730.46(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

0.50.20.12.910.01.10.90.60.50.9(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

72.563.666.964.255.262.663.360.641.463.1(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

2.34.18.27.77.38.79.27.88.67.4(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

40.149.240.345.642.144.443.747.350.354.1(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

57.260.264.260.257.454.146.846.748.639.6(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

1.21.11.21.01.01.21.21.20.11.2(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

20.521.424.229.624.624.021.320.83.021.1(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

61.159.055.451.256.055.057.458.363.558.1(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

15.414.120.219.918.117.118.216.114.913.8(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

28.634.734.736.634.037.935.238.340.444.0(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF14.914.612.9: المصدر

UNCTAD: المصدر

الجمهورية اللبنانيةتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

8.810.910.1

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

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

2,3372,8143,5744,4544,1875,0215,6645,6155,1704,5483,9823,9304,0263,8304.8الصادرات السلعية

9,6339,64712,25116,75416,57418,46020,75021,94522,02422,08118,96519,36819,91120,3966.6الواردات السلعية

10,86411,67312,75917,63616,91016,04018,58015,12515,72014,75115,91015,19315,19615,3553.5صادرات الخدمات التجارية

7,8908,7319,98313,45914,04313,17912,14911,50613,00213,21613,69313,28013,84714,3715.2واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(
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الجمهورية اللبنانيةتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

4,06720.4الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير66120.2الآللئ الطبيعية /المستنبتة واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة

ام السكك الحديدية والير 1,6098.1المركبات بخالف عربات السكك الحديدية 2266.9مركبات أخرى غير

1,3296.7منتجات صيدالنية1795.5اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها

1,2526.3الآللئ الطبيعية /المستنبتة واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة1795.5اللدائن ومصنوعاتها

1,2316.2اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية1685.1اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

58818.5اإلمارات2,04510.4اإلمارات

2869.0السعودية1,98310.1الصير

2056.5سويرسا1,7598.9اليونان

1936.1الكويت1,6318.3إيطاليا

1705.3تركيا1,3286.7الواليات المتحدة

أهم 5 سلع تستوردها لبنان 2018أهم 5 سلع تصدرها لبنان 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من لبنان 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال لبنان 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

102.1107.799.6114.4135.3138.9114.270.289.7102.4(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

79.289.178.0101.4111.596.899.969.178.569.8(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

----8.68.712.88.713.218.318.511.3(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

59.265.654.874.670.447.040.026.149.962.2(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

----------------0.000.00(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

----------------97.997.7(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

----------------2.12.3(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

----68.164.074.671.973.041.76.838.6(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

----------------13.014.6(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

42.842.144.839.764.891.974.344.139.840.1(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

----------------0.60.8(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

----------------0.91.1(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

----------------85.184.1(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

----47.944.628.038.644.245.437.538.5(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

----36.739.063.840.732.817.022.130.0(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

------IMF: المصدر

UNCTAD: المصدر

دولة ليبياتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

------

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

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

31,35840,26046,97062,10036,95148,67319,06061,02646,01820,82611,3929,44618,37924,81416.6الصادرات السلعية

6,0796,0416,7339,15012,85917,6748,00022,00027,01018,99416,4298,66711,35712,83317.0الواردات السلعية

-534489109208385410401521807948386107صادرات الخدمات التجارية

-2,3492,5642,6244,3445,0636,1274,3866,9968,4727,4564,6582,8834,547واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(

�������
���������
������

���������������������������
��������������������

������

��������
���������������
���������
������

�������
���������
������

���������������������������
��������������������

������

��������
���������������
���������
������

�������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

������������������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������

���������������������������������������

�����������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������

��������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

47



دولة ليبياتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

2,21517.1الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير29,28095.6الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

1,55212.0اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها8112.6اللؤلؤ و األحجار الكريمة والمعادن الثمينة

7776.0المركبات بخالف عربات السكك الحديدية 1900.6الحديد والصلب

7375.7اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية1000.3النحاس ومصنوعاته

6274.8الحبوب630.2االسمدة

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

4,94516.1إيطاليا1,49811.6تركيا

4,74215.5الصير1,44511.2اإلمارات

4,07013.3المانيا1,43311.1الصير

3,98113.0اسبانيا1,42711.0إيطاليا

2,6818.8فرنسا7125.5اسبانيا

أهم 5 سلع تستوردها ليبيا 2018أهم 5 سلع تصدرها ليبيا 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من ليبيا 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال ليبيا 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

56.647.945.340.740.436.934.830.245.148.3(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

36.036.337.935.333.030.625.524.437.139.7(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

18.817.614.113.712.012.910.89.315.916.8(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

25.021.320.616.417.014.213.210.315.818.9(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

2.193.012.762.492.072.192.602.621.951.74(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

28.929.830.931.526.923.918.416.321.325.9(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

43.843.445.145.548.751.552.953.953.651.7(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

31.433.543.141.652.748.353.861.546.238.6(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

50.553.045.846.633.835.633.519.941.850.7(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

31.626.624.724.323.422.721.719.929.329.4(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

3.43.23.02.82.93.32.82.82.92.7(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

9.913.414.918.714.214.015.714.217.517.5(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

65.260.152.350.955.956.858.960.756.058.0(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

44.750.649.348.647.748.442.942.946.245.8(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

19.917.216.816.820.418.620.625.113.415.0(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF3.05.06.6: المصدر

UNCTAD: المصدر

5.86.15.5

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

جمهورية مرص العربيةتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

12,91216,72819,22426,22423,06226,43830,52829,40929,01826,85221,34925,46825,60427,6247.2الصادرات السلعية

22,44927,30037,10048,38244,94652,92358,90369,20066,18066,78563,57455,78961,62772,00010.3الواردات السلعية

ة 14,64316,13519,94324,91221,52023,80719,14021,76718,26221,89818,53913,60619,53523,5675.8صادرات الخدمات التجاري

ة 10,50811,56914,34217,61513,93514,71814,07016,45016,40817,55017,51917,23517,82018,6975.2واردات الخدمات التجاري

التدفقات التجارية )مليون $(
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جمهورية مرص العربيةتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

ها ها 7,19824.5الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير 14,09917.4الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير

6,7448.3اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها1,8016.1اللدائن ومصنوعاتها

6,4578.0اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية1,5625.3اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها

4,7785.9المركبات بخالف عربات السكك الحديدية1,4595.0الآللئ الطبيعية/المستنبتة واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمعادن

4,5555.6الحبوب1,3994.8الفواكه والمكرسات الصالحة لألكل

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

2,5828.6الواليات المتحدة12,02116.3الصير

2,4868.3إيطاليا7,1379.7روسيا

2,1917.3تركيا5,0516.8الواليات المتحدة

1,9166.4اإلمارات3,7465.1ألمانيا

1,8356.1الصير3,5694.8اإلمارات

أهم 5 سلع تستوردها مرص 2018أهم 5 سلع تصدرها مرص 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من مرص 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال مرص 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

67.975.283.485.180.081.877.280.984.088.0(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

50.557.065.067.562.963.859.762.464.067.9(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

23.423.724.123.920.522.822.323.024.724.7(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

28.032.234.734.932.834.634.835.437.238.7(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

1.561.731.11.10.90.90.80.81.00.9(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

2.31.12.64.05.03.31.40.90.91.2(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

64.766.365.765.466.169.069.270.870.471.6(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

14.715.117.718.516.619.519.317.518.919.7(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

46.146.847.344.849.246.744.444.845.243.5(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

39.943.048.750.247.247.142.445.546.849.3(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

2.22.22.11.91.81.81.81.51.71.7(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

20.623.125.327.727.024.117.913.415.917.1(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

62.958.855.353.757.058.064.768.966.764.7(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

44.346.949.651.346.046.043.343.846.547.8(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

20.921.320.319.120.518.420.120.120.621.6(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF6.15.75.2: المصدر

UNCTAD: المصدر

7.15.15.0

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

المملكة المغربيةتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

11,19012,74415,34020,34514,05417,77121,65421,44621,97223,92022,33422,66125,27228,6098.8الصادرات السلعية

20,79023,98032,01042,36632,88135,38144,27244,87245,19046,28338,10041,39144,49051,0388.4الواردات السلعية

9,26411,37714,06515,30214,83314,73615,89915,34714,35316,23614,67415,34017,33018,5416.0صادرات الخدمات التجارية

3,8454,4735,4166,6786,8987,3718,5748,1367,5718,8727,9138,4499,81710,5528.6واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(
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المملكة المغربيةتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

8,74617.1الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير4,92816.8اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها

ام السكك الحديدية والير 5,23310.2اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية3,88113.2مركبات أخرى غير

ام3,16210.8االسمدة السكك الحديدية والير 5,13610.0مركبات أخرى غير

4,8999.6اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها2,5358.6مستلزمات المالبس واالكسسوارات

2,1114.1اللدائن ومصنوعاتها1,5005.1المواد الكيميائية غير العضوية

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

7,85425.1اسبانيا9,65522.4اسبانيا

6,27820.1فرنسا5,18412.0فرنسا

1,6165.2الواليات المتحدة3,6908.6الصير

1,3884.4ألمانيا3,0117.0اإلمارات

1,2073.9إيطاليا2,4025.6ألمانيا

أهم 5 سلع تستوردها المغرب 2018أهم 5 سلع تصدرها المغرب 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من المغرب 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال المغرب 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

97.7111.9118.6132.5121.9104.9109.4101.4118.0121.3(من إجمالي الناتج المحلي% )التجارة 

78.192.4101.0110.3101.085.069.170.577.886.1(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

22.221.021.918.418.718.516.2------(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

40.950.756.153.049.839.136.937.346.045.1(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)صادرات السلع والخدمات 

--0.00.0--0.020.030.00.00.00.0(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

--------17.916.65.115.03.03.3(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

--0.20.6--0.00.00.00.00.00.0(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

6.818.113.715.514.842.144.7------(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

37.724.314.314.313.516.93.8------(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

56.861.262.579.572.065.872.564.172.076.2(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)واردات السلع والخدمات 

--0.30.2--0.50.50.50.40.30.3(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

--19.518.3--20.126.427.726.620.120.6(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

--61.767.4--50.052.957.057.668.466.8(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

36.035.138.838.934.133.840.7------(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

6.16.27.37.17.24.12.1------(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF3.53.13.3: المصدر

UNCTAD: المصدر

1.53.43.9

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

الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

6251,3671,4541,7881,3642,0742,7492,6412,6521,9351,3891,4011,7221,88514.1الصادرات السلعية

1,4281,1671,4321,9411,4981,9352,4673,1293,0442,6461,9481,9002,0942,5816.9الواردات السلعية

-808784138159119210145186279246270167صادرات الخدمات التجارية

-3794065127696386707611,017999900641605740واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(
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الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
(باآلالف)إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

يات والرخويات والالفقاريات المائية األخرى 1,04432.8الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير89240.9األسماك والقرسر

52716.6اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية73433.6الخامات والخبث والرماد

2106.6الحبوب33315.3الآللئ واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة

1504.7منتجات الحديد والصلب1547.0المخلفات والنفايات من الصناعات الغذائية

ام452.1الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجاتها السكك الحديدية والير 1384.3مركبات أخرى غير

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

85830.4الصير1,04033.2الصير

37213.2اسبانيا2106.7فرنسا

31911.3سويرسا1906.1المغرب

2197.7اليابان1755.6اسبانيا

1645.8كوديفوار1354.3تركيا

أهم 5 سلع تستوردها موريتانيا 2018أهم 5 سلع تصدرها موريتانيا 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من موريتانيا 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال موريتانيا 2018
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2009201020112012201320142015201620172018المؤشر

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

61.556.264.060.953.445.920.125.833.640.5(من إجمالي الناتج المحلي% )تجارة السلع 

----13.412.210.511.19.910.34.06.2(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)تجارة الخدمات 

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

------0.20.30.30.10.20.61.6(٪ من صادرات السلع)صادرات المواد الخام الزراعية 

------92.291.289.189.575.970.30.2(٪ من صادرات السلع)صادرات الوقود 

------1.71.83.24.010.75.316.8(٪ من صادرات السلع)صادرات المصنوعات 

----4.213.018.116.714.917.133.028.5(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات النقل 

----82.978.970.260.060.668.138.132.4(٪ من صادرات الخدمات التجارية)صادرات خدمات السفر 

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

------0.80.80.70.60.91.40.9(٪ من واردات السلع)واردات المواد الخام الزراعية 

------20.921.029.827.31.52.210.1(٪ من واردات السلع)واردات الوقود 

------49.746.737.536.036.855.541.1(٪ من واردات السلع)واردات المصنوعات 

----46.549.449.959.859.156.059.854.3(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات النقل 

----10.68.78.63.23.92.85.83.4(٪ من واردات الخدمات التجارية)واردات خدمات السفر 

WDI: المصدر

ي تغطيها االحتياطيات الرسمية
201620172018عدد أشهر الواردات الت 

IMF1.20.80.5: المصدر

UNCTAD: المصدر

7.51.42.0

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

الجمهورية اليمنيةتجارة السلع والخدمات

2020 توقعات 2019 توقعات 2015-2000متوسط 

متوسط التغير 

السنوي %

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182018-2005

5,6086,6546,2997,5846,2598,1009,7008,3008,3007,7921,9116511,6012,5528.4الصادرات السلعية

5,3786,0748,51110,5469,1859,25511,26013,27313,27312,0426,5737,2947,4658,3875.8الواردات السلعية

3725497241,2051,2371,6221,2671,5771,7261,707728466صادرات الخدمات التجارية

1,2411,8551,8672,3482,1212,1562,1652,3412,2722,7431,2751,458واردات الخدمات التجارية

التدفقات التجارية )مليون $(
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الجمهورية اليمنيةتجارة السلع والخدمات

International Trade Center-TradeMap: المصدر

UNCTAD: المصدر

ز كير
مؤشر التنوي    عمؤشر الي 

ئ  (عدد السفن)األسطول البحري التجاري  
ز
ي الموان

ز
إجمالي عدد الحاويات النمطية المتداولة ف

ات تجارية أخرى مؤشر

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(السلعة

ها 1,12113.8الحبوب97063.5الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير

يات و الرخويات والالفقاريات المائية األخرى 5596.9حديد وفوالذ1358.9األسماك والقرسر

ام1197.8اللؤلؤ واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة  4495.5المركبات بخالف عربات السكك الحديدية أو عربات الير

4305.3اللدائن ومصنوعاتها603.9الفاكهة والمكرسات الصالحة لألكل

2933.6مواد الصيدلة322.1النحاس ومصنوعاته

% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة% من اإلجماليالقيمة )مليون $(الدولة

71847.0الصير1,87723.1الصير

1529.9السعودية94711.7السعودية

1268.2اإلمارات7709.5اإلمارات

يا7279.0تركيا 1026.7مالير

835.5الهند6648.2الهند

أهم 5 سلع تستوردها اليمن 2018أهم 5 سلع تصدرها اليمن 2018

أهم 5 دول تستورد السلع من اليمن 2018أهم 5 دول تصدر السلع ال اليمن 2018
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 الدولد. رياض بن جليلي                 مدير إدارة البحوث وتقييم مخاطر         

 منى قمحية                          رئيس وحدة المعلومات وتقييم مخاطر الدول        

 الضبع                          رئيس وحدة البحوث والنشرأحمد         

 أنيس الوسالتي                     خبير تحليل إحصائي للبيانات والنمذجة          

 أيمن غازي                           سكرتير        

 
02292902-269+   

aymang@dhaman.org  

www.dhaman.org   



سندكم افمثل لضمان استثماراتكم في مختلأل الدول 

 العربية وتنمين صادراتكم إلى جميع أنحا  العالم

www.dhaman.org 




