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بهــدف تعظيــم االســتفادة مــن البيانــات التــي يتــم جمعها 

مــن المصــادر اإلحصائيــة الرســمية لــدى الــدول األعضــاء، 

باألرقــام  القــرار  ومتخــذي  السياســات  لراســمي  ودعًمــا 

والبيانــات الالزمــة، يقــوم المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بإعــداد النشــرات والتقاريــر 

المجــاالت  تتنــاول  التــى  والدراســات  الدوريــة  اإلحصائيــة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ذات األهميــة. 

لمجلــس  الخارجيــة  للتجــارة  الســنوي  التقريــر  ويعــد 

ــث  ــدد. حي ــذ الص ــي ه ــية ف ــر الرئيس ــد التقاري ــاون أح التع

يتنــاول التقريــر أهــم التطــورات واالتجاهــات فــي مؤشــرات 

التجــارة الخارجيــة لمجلــس التعــاون مــع العالــم الخارجــي، 

داخــل  البينيــة  التجــارة  واتجاهــات  مؤشــرات  وكذلــك 

ــول  ــة فص ــي خمس ــر ف ــذا التقري ــع ه ــاون. يق ــس التع مجل

ألداء  ملخًصــا  األول  الفصــل  يتنــاول  حيــث  رئيســية. 

ــارة  ــة التج ــرى وحرك ــادات الكب ــي واالقتص ــاد العالم االقتص

العالميــة وأهــم المؤشــرات الدوليــة األخــرى ذات الصلــة 

فــي عــام 2016م. فــي حيــن يقــدم الفصــل الثانــي ملخًصــا 

لمؤشــرات التجــارة الخارجيــة لكتلــة مجلــس التعــاون مــع 

ــرات  ــرز مؤش ــث أب ــل الثال ــرض الفص ــي. ويع ــم الخارج العال

التجــارة الخارجيــة علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون، 

بينمــا يســتعرض الفصــل الرابــع أهــم التباينــات بيــن دول 

مجلــس التعــاون فيمــا يتعلــق بالتجــارة الخارجيــة فــي عــام 

2016م. ويتنــاول الفصــل الخامــس مؤشــرات واتجاهــات 

التجــارة البينيــة لمجلــس التعــاون. 

تقديم
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 السلعية الخارجية التجارة إحصاءات تقرير إعداد في المستخدمة المنهجية

 التعاون مجلس دولل

 البياناتمصدر

املركز اإلحصائي لدول مجلس  الرس�ي لبياناتبدول مجلس التعاون املصدر �عت�� األجهزة اإلحصائية الوطنية  

التعاون لدول ا�خليج العر�ية، وال�ي تمثل بدورها حلقة الوصل ب�ن املركز ومنت�� البيانات من ا�جهات والهيئات 

اإلحصاءات  الوطنية عملية جمع ومعا�جة و�شر ا�ح�ومية التا�عة ل�ل دولة، حيث تتو�� أجهزة اإلحصاء

 ر�ة املتوفرة لدى إدارات ا�جمارك الوطنية واملؤسسات ا�ح�ومية).الرسمية من مصادرها (ال�جالت اإلدا

 تجميع بيانات إحصاءات التجارة الخارجية السلعيةمنهجية 

يتم تجميع البيانات املتعلقة بإحصاءات التجارة ا�خارجية من األجهزة اإلحصائية الوطنية �� الدول األعضاء، 

بالعملة ا�حلية ل�ل دولة من دول مجلس التعاون، ثم يتم حيث تنشر بيانات إحصاءات التجارة ا�خارجية 

تحو�لها باستخدام أسعار الصرف الرسمية إ�� الدوالر األمر��ي، و�عتمد غالبية دول مجلس التعاون (عدا دولة 

األمر��ي، أما بالنسبة لسعر الصرف املتغ�� �� دولة ال�و�ت  سعر الصرف الثابت مقابل الدوالر ال�و�ت) نظام

ي، و��ذه الطر�قة يتم إعداد األمر�� ف الدينار ال�و��ي مقابل الدوالرم اعتماد املتوسط السنوي لسعر صر فيت

 ع ممكناألمر��ي ع�� مستوى مجلس التعاون حيث يصبح التجمي صاءات التجارة ا�خارجية بالدوالرإح و�شر
ً
، ا

 ا�خارجية لتكتل دول ا�جلس.التجارة إحصاءات  يتم احتساب قيمة التجارة البينية ��  الأنھ كما 

عند احتساب ا�حصص النسبية �حجم التجارة البينية، وحجم التجارة ا�خارجية من إجما�� التجارة السلعية  

ذلك الصادرات والواردات ا�خارجية، ة وكي، فإنھ يتم ا�جمع ب�ن الصادرات والواردات البينجلس التعاون �

 التجارة السلعية �جلس التعاون.واستخراج �سبة �ل م��ما من إجما�� 
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 التجارة السلعية �جلس التعاون.واستخراج �سبة �ل م��ما من إجما�� 
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 إحصاءات التجارة الخارجية السلعية مؤشرات

 يتم تجميع إحصاءات التجارة ا�خارجية وفق
ً
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رصــــــــــد حركة التبادل التجاري ات تعبارة عن مؤشــــــــــر � ات التجارة ا�خارجية الســــــــــلعية: �مؤشــــــــــرات إحصــــــــــاء.1
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رصـــــــد حركة ات تعبارة عن مؤشـــــــر  لدول مجلس التعاون: ��مؤشـــــــرات إحصـــــــاءات التجارة البينية الســـــــلعية .2

 .(ال �شمل التجارة ا�خارجية)داخل إقليم مجلس التعاون السل�� التبادل التجاري 

لتجميع  م2017لعــام املنســـــــــــــق)  النظــام( التعــاون لــدول مجلس  ة ا�جمركيــة املوحــدام نظــام التعرفــاســـــــــــــتخــد.3

 ب السلع والبضائع �� إعداد تقر�ر إحصاءات التجارة ا�خارجية السلعية.�وتصنيف وتبو 
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الملخص التنفيذي

م 2016 العامخالل  %9.9التجاري السل�� �جلس التعاون مع العالم ا�خار�� بنسبة  التبادل انخفض

م. كما تراجع 2015 مليار دوالر أمر��ي �� العام 1019.3دوالر أمر��ي مقارنة بـ  مليار 918.5نحو  ليبلغ

م 2016العام  مليار دوالر أمر��ي �� 13.3% لينخفض إ�� 66.0فائض امل��ان التجاري السل�� بنسبة 

 .م 2015 عامللدوالر أمر��ي  مليار 39.2مقارنة بـ 

 لتبلغم 2016خالل العام  %12.0بنسبة  إجما�� الصادرات السلعية �جلس التعاون  قيمةتراجعت 

 بانخفاض متأثرة م،2015دوالر أمر��ي للعام  مليار 529.3 مع دوالر أمر��ي مقارنة مليار 465.9 حوا��

 العاملية.  أسعار النفط

��العام  دوالر أمر��ي خالل مليار 452.6لتبلغ  %،7.6 بنسبة الواردات السلعية انخفضت قيمة إجما

 م.2015دوالر أمر��ي للعام  مليار 490.0مع  م مقارنة 2016

 77.0بلغ متوسط مساهمة صادرات النفط والغاز �� إجما�� الصادرات السلعية �جلس التعاون �سبة %

 م.2016-2010لف��ة ل الصادرات مجموع إجما��من تقر�با 

ب�ن أهم الشر�اء التجار��ن �جلس التعاون من حيث إجما�� الصادرات  احتلت اليابان املرتبة األو�� من

% من إجما�� الصادرات السلعية �جلس التعاون إ�� األسواق العاملية �� عام 11.8السلعية، بنسبة 

ا املرتبة األو�� من ب�ن أهم الشر�اء التجار��ن �جلس التعاون �� الصادرات م، واحتلت اليابان أيضً 2016

% من قيمة الصادرات السلعية وطنية املنشأ من دول 14.7م، بنسبة 2016السلعية وطنية املنشأ لعام 

م، وجاءت إيران �� املرتبة األو�� من ب�ن أهم الشر�اء 2016مجلس التعاون إ�� األسواق العاملية لعام 

من قيمة السلع املعاد  %12.8م، بنسبة 2016التجار��ن �جلس التعاون �� السلع املعاد تصديرها لعام 

 م.2016تصديرها من دول مجلس التعاون إ�� األسواق العاملية لعام 

 احتلت الص�ن املرتبة األو�� من ب�ن أهم الشر�اء التجار��ن لدول مجلس التعاون �� إجما�� الواردات

اون من % من قيمة إجما�� الواردات السلعية لدول ا�جلس التع16.1م، بنسبة 2016السلعية لعام 

 م.2016األسواق العاملية لعام 
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 حققت دولة اإلمارات العر�ية املتحدة املرتبة األو�� ب�ن دول مجلس التعاون �� حجم التبادل التجاري

 430.3م، حيث بلغ حجم التبادل التجاري السل�� لها نحو 2016السل�� مع األسواق العاملية خالل العام 

، حيث % من إجما�� التبادل السل�� �جلس التعاون 46.8بلغت  مليار دوالر أمر��ي و�نسبة مساهمة

 .الصادرات لدول مجلس التعاون  إجما��من  %18.8 اإلماراتلدولة  التصدير إعادةش�لت �سبة 

 حققت اململكة العر�ية السعودية املرتبة األو�� ب�ن دول مجلس التعاون �� قيمة الصادرات السلعية

مليار دوالر  158.5م، حيث بلغت قيم��ا نحو 2016م األخرى خالل العام وطنية املنشأ إ�� دول العال

 .% من إجما�� قيمة الصادرات السلعية �جلس التعاون وطنية املنشأ43.0أمر��ي، بنسبة مساهمة بلغت 

 جاءت دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �� املرتبة األو�� ب�ن دول مجلس التعاون �� قيمة إجما�� الواردات

مليار دوالر أمر��ي  250م، حيث بلغت قيم��ا نحو 2016لسلعية من دول العالم األخرى خالل عام ا

 .% من إجما�� الواردات السلعية إ�� مجلس التعاون 55.3و�نسبة مساهمة بلغت 

 قيمة التجارة البينية السلعية (محسو�ة بإجما�� الصادرات السلعية فقط من دول مجلس انخفضت

دوالر أمر��ي  مليار 73.6نحو  لتبلغ م2016العام  خالل %11.5ل مجلس التعاون) بنسبة التعاون إ�� دو 

 م.2015 دوالر أمر��ي �� عام مليار 83.2بـ  مقارنة

 تراجع ودولة قطر دولة اإلمارات العر�ية املتحدة ومملكة البحر�نمن سلطنة عمان و �ل �جلت 
ً
�� حجم  ا

السلعية البينية) بنسبة  التبادل التجاري البي�ي مع دول مجلس التعاون (قيمة إجما�� الصادرات

من دولة ال�و�ت واململكة �ل ع�� التوا��. �� املقابل، حققت % 10.6%، و15.0و%، %26.9، 27.7

% 1.4% و 15.7معدل ا �� حجم التبادل التجاري البي�ي مع دول مجلس التعاون بالعر�ية السعودية نموً 

 م ع�� التوا��.2016خالل عام 

 

الملخص التنفيذي
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 العالمي النمو االقتصادي1.1

 نمو الناتج ا�ح�� اإلجما�� العاملي باألسعار الثابتة شهد 
ً
نمو بمعدل م، مقارنة 2016% �� العام 3.2بلغ معدلھ  ا

ساهم تراجع نمو االقتصادات املتقدمة �� تباطؤ نمو االقتصاد العاملي، ). حيث 1م (جدول 2015 عام% 3.4بلغ 

% 4.3م، مقابل معدل نمو بلغت �سبتھ 2016عام �� % 1.7القتصادات املتقدمة معدل نمو بلغ حققت افقد 

أن املؤمل وقعات صندوق النقد الدو��، فمن حسب تو  .�� اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

مع التعا�� التدر��� �� اقتصادات الدول املتقدمة م 2018 و م2017 عاميأداء االقتصاد العاملي �� يتحسن 

��  وتزايد اإلنفاق االستثماري �� القطاع ا�ح�ومي وا�خاصتدر��� �� أسعار املواد األولية الرتفاع اال و 

 .االقتصادات املتقدمة والنامية

 النمو (%) معدلم، 2016م و 2015 االقتصاد العاملي �� العام�ن مؤشرات: 1جدول 

 م2016 م2015 البيان

 3.2% %3.4 العاملي االقتصاد

 1.7% %2.1 االقتصادات املتقدمة

 4.3% %4.3 االقتصادات الصاعدة و النامية

 5.0% %2.7 الشرق األوسط وشمال أفر�قيا

 2.3% %2.6 التبادل التجاري للسلع وا�خدمات

 %-15.7 %-47.2 أسعار النفط

 %-1.9 %-17.4 عدا الوقود -أسعار السلع األولية 

 %0.8 %0.3 أسعار املس��لك�ن �� االقتصادات املتقدمة

 %4.3  %4.7 أسعار املس��لك�ن �� االقتصادات الصاعدة والنامية*

 م2017الدو��، أكتو�ر املصدر: صندوق النقد 

 عدا األرجنت�ن وفن�و�ال* 

 ملوجودات.م، معززة بحجم الز�ادة �� ا2016النصف الثا�ي من عام  مر��ي ��رتفعت الثقة �� أداء االقتصاد األ وا

 وشهدت منطقة اليورو نمو 
ً
 جيد ا

ً
عدم اليق�ن �� اململكة  �� الطلب الك�� خالل نفس الف��ة، ع�� الرغم من حالة ا

ساهم ارتفاع قطاع الصادرات و م، 2016�ي �� يونيو و املتحدة �عد التصو�ت لصا�ح االنفصال عن االتحاد األور 

 �� �عز�ز األداء ا�جيد �سبي
ً
 قتصاد اليابا�ي.لإل ا
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 واالقتصادات النامية متباين �� املقابل، ظل األداء االقتصادي �� األسواق الصاعدة
ً
 فقد حققت الص�ن نمو  ،ا

ً
 ا

 م، وتباطأ أيض2015 عام % ��6.9م، مقارنة بنمو قدره 2016 للعام % 6.7قدره 
ً
النشاط االقتصادي �� الهند،  ا

م. وظل أداء االقتصاد ال��از��� 2015% �� 8.0م مقارنة بنمو قدره 2016% �� العام 7.1حيث بلغت �سبة نموه 

 
ً
م، فانخفض الناتج ا�ح�� اإلجما�� �� العام 2015ولم يتمكن من تجاوز الر�ود الذي �عا�ي منھ منذ العام  ضعيفا

 م. 2015لعام ل% 3.9خفاض بلغت ، مقارنة بنسبة ان%6.3م بنسبة 2016

 العالميةتجارة السلعية حركة ال1.2

(مجموع الصادرات والواردات) التجارة العاملية السلعية  حجمنمو تراجع ش�� بيانات منظمة التجارة العاملية إ�� �

 1.3م إ�� معدل 2016�� عام 
ً

حسب بيانات منظمة التجارة العاملية،  م2015% �� عام 2.6 من معدل نمو % نزوال

صادرات أسباب تراجع نمو أبرز ومن  القتصاد العاملي وتراجع أسعار السلع األولية.نمو ا لتباطؤنتيجة  وذلك

عام ��  14.0-%(بنسبة التعدين  الوقود ومنتجات�� صادرات ا�حاد نخفاض هو اال  م2016�� عام  العاملية السلع

كما تراجع . %-36.0 بلغ معدل االنخفاض ح�نم 2015من عام حدة االنخفاض أقل هذا ومع ذلك، فإن  ).م2016

% 1.0بمعدل ل��يد  املنتجات الزراعيةصادرات  وتحسن نمو% 2.0السلعية املصنعة بمعدل صادرات النمو ا أيضً 

الصادرات من مجموع  %70.0أك�� من �ش�ل صادرات السلع املصنعة م. ومن ا�جدير بالذكر أن 2016�� عام 

 .م2016�� عام العاملية 

�أع�� دول العالم من حيث حجم التبادل اليابان وفر�سا و  املتحدة وأملانياالواليات و الص�ن �ل من وجاءت 

السلعية تجارة من حجم ال %38.0تمثل أك�� من ل ،م2016�� عام التجاري (قيمة الصادرات والواردات السلعية) 

خمسة مساهم�ن �� التجارة السلعية العاملية بمعدل  . هذا وقد انخفض حجم التبادل التجاري ألك��لعامليةا

 .م2016�� عام  3.0%

 عام �� %12.2مقارنة مع % 11.8لتبلغ  م2016�� عام  العامليةالتجارة السلعية حصة الص�ن من  وتراجعت

 %8.0، بانخفاض قدره م2016�� العام  أمر��يتر�ليون دوالر  2.10 السلعية �لغ إجما�� صادرات الص�نو . م2015

 1.45قيمة األمر�كية اليات املتحدة لو و�لغت الصادرات السلعية ل .م2015�� عام  %3.0�عد انخفاض بنسبة 

  .% عن العام السابق3.0م بانخفاض بلغ معدلھ 2016تر�ليون دوالر أمر��ي �� عام 
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 العالمي النمو االقتصادي1.1

 نمو الناتج ا�ح�� اإلجما�� العاملي باألسعار الثابتة شهد 
ً
نمو بمعدل م، مقارنة 2016% �� العام 3.2بلغ معدلھ  ا

ساهم تراجع نمو االقتصادات املتقدمة �� تباطؤ نمو االقتصاد العاملي، ). حيث 1م (جدول 2015 عام% 3.4بلغ 

% 4.3م، مقابل معدل نمو بلغت �سبتھ 2016عام �� % 1.7القتصادات املتقدمة معدل نمو بلغ حققت افقد 

أن املؤمل وقعات صندوق النقد الدو��، فمن حسب تو  .�� اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

مع التعا�� التدر��� �� اقتصادات الدول املتقدمة م 2018 و م2017 عاميأداء االقتصاد العاملي �� يتحسن 

��  وتزايد اإلنفاق االستثماري �� القطاع ا�ح�ومي وا�خاصتدر��� �� أسعار املواد األولية الرتفاع اال و 

 .االقتصادات املتقدمة والنامية

 النمو (%) معدلم، 2016م و 2015 االقتصاد العاملي �� العام�ن مؤشرات: 1جدول 

 م2016 م2015 البيان

 3.2% %3.4 العاملي االقتصاد

 1.7% %2.1 االقتصادات املتقدمة

 4.3% %4.3 االقتصادات الصاعدة و النامية

 5.0% %2.7 الشرق األوسط وشمال أفر�قيا

 2.3% %2.6 التبادل التجاري للسلع وا�خدمات

 %-15.7 %-47.2 أسعار النفط

 %-1.9 %-17.4 عدا الوقود -أسعار السلع األولية 

 %0.8 %0.3 أسعار املس��لك�ن �� االقتصادات املتقدمة

 %4.3  %4.7 أسعار املس��لك�ن �� االقتصادات الصاعدة والنامية*

 م2017الدو��، أكتو�ر املصدر: صندوق النقد 

 عدا األرجنت�ن وفن�و�ال* 

 ملوجودات.م، معززة بحجم الز�ادة �� ا2016النصف الثا�ي من عام  مر��ي ��رتفعت الثقة �� أداء االقتصاد األ وا

 وشهدت منطقة اليورو نمو 
ً
 جيد ا

ً
عدم اليق�ن �� اململكة  �� الطلب الك�� خالل نفس الف��ة، ع�� الرغم من حالة ا

ساهم ارتفاع قطاع الصادرات و م، 2016�ي �� يونيو و املتحدة �عد التصو�ت لصا�ح االنفصال عن االتحاد األور 

 �� �عز�ز األداء ا�جيد �سبي
ً
 قتصاد اليابا�ي.لإل ا
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 واالقتصادات النامية متباين �� املقابل، ظل األداء االقتصادي �� األسواق الصاعدة
ً
 فقد حققت الص�ن نمو  ،ا

ً
 ا

 م، وتباطأ أيض2015 عام % ��6.9م، مقارنة بنمو قدره 2016 للعام % 6.7قدره 
ً
النشاط االقتصادي �� الهند،  ا

م. وظل أداء االقتصاد ال��از��� 2015% �� 8.0م مقارنة بنمو قدره 2016% �� العام 7.1حيث بلغت �سبة نموه 

 
ً
م، فانخفض الناتج ا�ح�� اإلجما�� �� العام 2015ولم يتمكن من تجاوز الر�ود الذي �عا�ي منھ منذ العام  ضعيفا

 م. 2015لعام ل% 3.9خفاض بلغت ، مقارنة بنسبة ان%6.3م بنسبة 2016

 العالميةتجارة السلعية حركة ال1.2

(مجموع الصادرات والواردات) التجارة العاملية السلعية  حجمنمو تراجع ش�� بيانات منظمة التجارة العاملية إ�� �

 1.3م إ�� معدل 2016�� عام 
ً

حسب بيانات منظمة التجارة العاملية،  م2015% �� عام 2.6 من معدل نمو % نزوال

صادرات أسباب تراجع نمو أبرز ومن  القتصاد العاملي وتراجع أسعار السلع األولية.نمو ا لتباطؤنتيجة  وذلك

عام ��  14.0-%(بنسبة التعدين  الوقود ومنتجات�� صادرات ا�حاد نخفاض هو اال  م2016�� عام  العاملية السلع

كما تراجع . %-36.0 بلغ معدل االنخفاض ح�نم 2015من عام حدة االنخفاض أقل هذا ومع ذلك، فإن  ).م2016

% 1.0بمعدل ل��يد  املنتجات الزراعيةصادرات  وتحسن نمو% 2.0السلعية املصنعة بمعدل صادرات النمو ا أيضً 

الصادرات من مجموع  %70.0أك�� من �ش�ل صادرات السلع املصنعة م. ومن ا�جدير بالذكر أن 2016�� عام 

 .م2016�� عام العاملية 

�أع�� دول العالم من حيث حجم التبادل اليابان وفر�سا و  املتحدة وأملانياالواليات و الص�ن �ل من وجاءت 

السلعية تجارة من حجم ال %38.0تمثل أك�� من ل ،م2016�� عام التجاري (قيمة الصادرات والواردات السلعية) 

خمسة مساهم�ن �� التجارة السلعية العاملية بمعدل  . هذا وقد انخفض حجم التبادل التجاري ألك��لعامليةا

 .م2016�� عام  3.0%

 عام �� %12.2مقارنة مع % 11.8لتبلغ  م2016�� عام  العامليةالتجارة السلعية حصة الص�ن من  وتراجعت

 %8.0، بانخفاض قدره م2016�� العام  أمر��يتر�ليون دوالر  2.10 السلعية �لغ إجما�� صادرات الص�نو . م2015

 1.45قيمة األمر�كية اليات املتحدة لو و�لغت الصادرات السلعية ل .م2015�� عام  %3.0�عد انخفاض بنسبة 

  .% عن العام السابق3.0م بانخفاض بلغ معدلھ 2016تر�ليون دوالر أمر��ي �� عام 
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تر�ليون دوالر  5.94�ا السلعية بلغت صادرا�حيث م 2016�� عام  �انت أورو�ا األفضل أداءً ع�� حسب القارات، و 

دول الشرق و�جلت . أمر��ي تر�ليون دوالر 2.22 وأمر��ا الشماليةتر�ليون دوالر أمر��ي  5.75 ، تل��ا آسياأمر��ي

 .م2016�� عام دوالر أمر��ي مليار  665.2سلعية بقيمة  صادرات وسطاأل 

 السلع األوليةتجارة حركة 1.3

م، حيث 2008من حيث ا�حجم منذ األزمة املالية �� العام  م أد�ى نمو لتجارة السلع األولية2016شهد العام 

م، حسب بيانات منظمة 1980منذ عام  %4.7النمو السنوي البالغ % فقط مقارنة بمتوسط 1.3عت بنسبة ارتف

انخفض إنتاج النفط �� النصف األول من عام فقد  لومات الطاقة األمر�كيةإدارة معحسب و التجارة العاملية. 

% 20.0إال أ��ا ارتفعت بنسبة م، 2016% �� العام 15.7انخفاض أسعار النفط بحوا�� وع�� الرغم من م. 2016

تفاع ، �عد اتفاق دول منظمة أو�ك ع�� خفض اإلنتاج وتوقعات ار م2017ف��ايرح�ى  2016أغسطس  من �� الف��ة

 %. 19.0وارتفعت أسعار الغاز الطبي�� �� أورو�ا واليابان والواليات املتحدة بحوا�� الطلب العاملي ع�� النفط. 

ارة العاملية إ�� أن أسعار املواد الغذائية واملنتجات الزراعية واملعادن شهدت �ش�� بيانات منظمة التجكما 

 م.2016عام % �� 2.2ا بلغت �سبتھ ا إجماليً انخفاضً 

 

 رئيسيةأسعار صرف العمالت ال1.4

��ن التجار الشر�اء �� املتوسط مقابل عمالت % 4.4م بمعدل 2016األمر��ي خالل عام الدوالر  سعر صرف حسنت

%. ويعتقد 13.0م والبالغ 2015تحسن بھ �� عام ، وهو معدل أقل من املعدل الذي األمر�كية املتحدة للواليات

هم �� انخفاض أسعار مقابل العمالت الرئيسية األخرى �ساالدوالر األمر��ي ا�حللون أن تحسن سعر صرف 

% �� 4.6نخفاض بمعدل اال  م2016تطورات العمالت الرئيسية األخرى �� عام ومن أبرز األولية. الدوالر للسلع 

ا�جنيھ قيمة �� متوسط  %10.0وانخفاض بنسبة الشر�اء التجار��ن للص�ن، الصي�ي مقابل عمالت  نالليواقيمة 

ومن ا�جدير بالذكر أن تحسن سعر صرف  .م2016�� عام ا بقي سعر صرف اليورو مستقرً �� ح�ن ، اإلس��لي�ي

الرئيسية األخرى �ساهم إ�� حد ما �� تقليل ت�لفة الواردات القادمة إ�� دول الدوالر األمر��ي مقابل العمالت 

 مجلس التعاون.
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 مجلس التعاون مع العالم الخارجيل للتبادل التجاريالمؤشرات الرئيسية  2.1

ا محسو�ً التجاري السل�� ( التبادل إحصاءات التجارة ا�خارجية السلعية لدول مجلس التعاون انخفاض تظهر

دوالر أمر��ي  مليار 918.5نحو  م ليبلغ2016 خالل العام %9.9بنسبة كقيمة) �جلس التعاون مع العالم ا�خار�� 

% 66.0كما تراجع فائض امل��ان التجاري السل�� بنسبة  م. 2015 مليار دوالر أمر��ي �� العام 1,019.3 ـمقارنة ب

 ــم مق2016ام ـالع ار دوالر أمر��ي ��ـملي 13.3لينخفض إ�� 
ً
وا�جدير  م. 2015دوالر أمر��ي للعام مليار 39.2بـ  ارنة

م نتيجة تباطؤ النمو �� العديد 2016بالذكر أن معدل نمو التبادل التجاري السل�� العاملي قد تراجع �� العام 

وامل��ان  السل�� من االقتصادات الك��ى وتراجع أسعار املواد األولية. ومما ساهم �� تراجع التبادل التجاري 

م انخفاض الصادرات السلعية �جلس التعاون بمعدل 2016لكتلة مجلس التعاون خالل عام  السل�� التجاري 

ونتيجة ل��اجع اإلنفاق العام �� . )2(جدول  % �� نفس العام7.6عدل لواردات السلعية بماجما�� ا% وتراجع 12.0

 حوا�� لتبلغ %،12.0ة بنسب �جلس التعاون  إجما�� الصادرات السلعية قيمة تراجعتدول مجلس التعاون، فقد 

حيث تراجعت قيمة صادرات النفط  م،2015عام لر��ي دوالر أم مليار 529.3 مع أمر��ي مقارنة دوالر مليار 465.9

 %. 17.7م بمعدل 2016والغاز الطبي�� �� عام 

 وانخفضت أيض
ً
%، كما انخفضت قيمة السلع 1.6قيمة الصادرات السلعية وطنية املنشأ غ�� النفطية بنسبة  ا

 م.2016عام % خالل 1.5ملعاد تصديرها بنسبة ا

 م*2016 - 2015: مؤشرات التجارة ا�خارجية السلعية �جلس التعاون، 2جدول   

 البيان 2015م 2016م معدل النمو (%)

 دوالر أمر��ير مليا      

-12.0 465.9 529.3 I- (أ+ب) إجما�� الصادرات السلعية 

 )1+2صادرات وطنية املنشأ (  -أ 430.7 368.8 14.4-

 صادرات النفط والغاز الطبي�� -1      341.7 281.3 17.7-

 الصادرات السلعية غ�� النفطية -2      89.0 87.6 1.6-

 إعادة التصدير -ب  98.6 97.1 1.5-

-7.6 452.6 490.0 II- إجما�� الواردات السلعية 

-9.9 918.5 1,019.3 III- ) حجم التبادل التجاريII  +I ( 

-66.0 13.3 39.2 IV- ) امل��ان التجاريII - I( 
التجارة البینیةلشمتال * 
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*م2016-2010التعاون، مؤشرات التجارة ا�خارجية السلعية �جلس: 1ش�ل 

إجمالي الصادرات السلعیة إجمالي الواردات السلعیة المیزان التجاري السلعي

 أمر��ي خاللدوالر  مليار 452.6لتبلغ  %،7.6 بنسبة الواردات السلعية و�� نفس االتجاه، انخفضت قيمة إجما��

 م.2015عام دوالر أمر��ي ل مليار 490.0مع  م مقارنة 2016عام

. حيث ا�سمت م2016-2010خالل الف��ة اتجاه مؤشرات التجارة ا�خارجية �جلس التعاون  )1 ش�ل(و�ظهر 

خالل م بنمو مرتفع �� مؤشرات التجارة ا�خارجية، تبعها حالة من الثبات 2012م إ�� عام 2010الف��ة من عام 

نتيجة ال��اجع الكب�� �� �� اجما�� الصادرات السلعية م 2014م، ثم انخفاض حاد منذ العام 2014 -2012الف��ة 

ا تراجع حدة االنخفاض �� إجما�� الصادرات السلعية وامل��ان التجاري أسعار النفط العاملية. ومن املالحظ أيضً 

م بوت��ة أقل عما 2016 عامراجع أسعار النفط العاملية �� م نتيجة ت2015م مقارنة �عام 2016السل�� خالل عام 

 م.2015�ان عليھ ا�حال �� العام 

 ا أن إجما�� الواردات السلعية تأخذ إتجاها أك�� استقرار كما يالحظ أيضً 
ً
مقارنة بمؤشرات التجارة ا�خارجية  ا

 األخرى نظر 
ً
 والت�و�ن الرأسما�� الثابت. االس��الك�� العتماد مجلس التعاون �ش�ل رئيس ع�� السلع املستوردة  ا

   

 الصادرات السلعية لمجلس التعاون  2.2 

يأ�ي ال��اجع �� إجما�� الصادرات السلعية �جلس التعاون نتيجة ال��اجع ا�حاد �� أسعار النفط ا�خام �� األسواق  

بلغ متوسط مساهمة صادرات النفط والغاز �� إجما�� الصادرات السلعية �جلس  )2 ش�ل( ومن خاللالعاملية، 
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 مجلس التعاون مع العالم الخارجيل للتبادل التجاريالمؤشرات الرئيسية  2.1

ا محسو�ً التجاري السل�� ( التبادل إحصاءات التجارة ا�خارجية السلعية لدول مجلس التعاون انخفاض تظهر
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% 66.0كما تراجع فائض امل��ان التجاري السل�� بنسبة  م. 2015 مليار دوالر أمر��ي �� العام 1,019.3 ـمقارنة ب

 ــم مق2016ام ـالع ار دوالر أمر��ي ��ـملي 13.3لينخفض إ�� 
ً
وا�جدير  م. 2015دوالر أمر��ي للعام مليار 39.2بـ  ارنة

م نتيجة تباطؤ النمو �� العديد 2016بالذكر أن معدل نمو التبادل التجاري السل�� العاملي قد تراجع �� العام 

وامل��ان  السل�� من االقتصادات الك��ى وتراجع أسعار املواد األولية. ومما ساهم �� تراجع التبادل التجاري 

م انخفاض الصادرات السلعية �جلس التعاون بمعدل 2016لكتلة مجلس التعاون خالل عام  السل�� التجاري 

ونتيجة ل��اجع اإلنفاق العام �� . )2(جدول  % �� نفس العام7.6عدل لواردات السلعية بماجما�� ا% وتراجع 12.0

 حوا�� لتبلغ %،12.0ة بنسب �جلس التعاون  إجما�� الصادرات السلعية قيمة تراجعتدول مجلس التعاون، فقد 

حيث تراجعت قيمة صادرات النفط  م،2015عام لر��ي دوالر أم مليار 529.3 مع أمر��ي مقارنة دوالر مليار 465.9

 %. 17.7م بمعدل 2016والغاز الطبي�� �� عام 

 وانخفضت أيض
ً
%، كما انخفضت قيمة السلع 1.6قيمة الصادرات السلعية وطنية املنشأ غ�� النفطية بنسبة  ا

 م.2016عام % خالل 1.5ملعاد تصديرها بنسبة ا

 م*2016 - 2015: مؤشرات التجارة ا�خارجية السلعية �جلس التعاون، 2جدول   

 البيان 2015م 2016م معدل النمو (%)

 دوالر أمر��ير مليا      

-12.0 465.9 529.3 I- (أ+ب) إجما�� الصادرات السلعية 

 )1+2صادرات وطنية املنشأ (  -أ 430.7 368.8 14.4-

 صادرات النفط والغاز الطبي�� -1      341.7 281.3 17.7-

 الصادرات السلعية غ�� النفطية -2      89.0 87.6 1.6-

 إعادة التصدير -ب  98.6 97.1 1.5-

-7.6 452.6 490.0 II- إجما�� الواردات السلعية 

-9.9 918.5 1,019.3 III- ) حجم التبادل التجاريII  +I ( 

-66.0 13.3 39.2 IV- ) امل��ان التجاريII - I( 
التجارة البینیةلشمتال * 
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*م2016-2010التعاون، مؤشرات التجارة ا�خارجية السلعية �جلس: 1ش�ل 

إجمالي الصادرات السلعیة إجمالي الواردات السلعیة المیزان التجاري السلعي

 أمر��ي خاللدوالر  مليار 452.6لتبلغ  %،7.6 بنسبة الواردات السلعية و�� نفس االتجاه، انخفضت قيمة إجما��

 م.2015عام دوالر أمر��ي ل مليار 490.0مع  م مقارنة 2016عام

. حيث ا�سمت م2016-2010خالل الف��ة اتجاه مؤشرات التجارة ا�خارجية �جلس التعاون  )1 ش�ل(و�ظهر 

خالل م بنمو مرتفع �� مؤشرات التجارة ا�خارجية، تبعها حالة من الثبات 2012م إ�� عام 2010الف��ة من عام 

نتيجة ال��اجع الكب�� �� �� اجما�� الصادرات السلعية م 2014م، ثم انخفاض حاد منذ العام 2014 -2012الف��ة 

ا تراجع حدة االنخفاض �� إجما�� الصادرات السلعية وامل��ان التجاري أسعار النفط العاملية. ومن املالحظ أيضً 

م بوت��ة أقل عما 2016 عامراجع أسعار النفط العاملية �� م نتيجة ت2015م مقارنة �عام 2016السل�� خالل عام 

 م.2015�ان عليھ ا�حال �� العام 

 ا أن إجما�� الواردات السلعية تأخذ إتجاها أك�� استقرار كما يالحظ أيضً 
ً
مقارنة بمؤشرات التجارة ا�خارجية  ا

 األخرى نظر 
ً
 والت�و�ن الرأسما�� الثابت. االس��الك�� العتماد مجلس التعاون �ش�ل رئيس ع�� السلع املستوردة  ا

   

 الصادرات السلعية لمجلس التعاون  2.2 

يأ�ي ال��اجع �� إجما�� الصادرات السلعية �جلس التعاون نتيجة ال��اجع ا�حاد �� أسعار النفط ا�خام �� األسواق  

بلغ متوسط مساهمة صادرات النفط والغاز �� إجما�� الصادرات السلعية �جلس  )2 ش�ل( ومن خاللالعاملية، 
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السلع م. �� املقابل، يتسم أداء الصادرات وطنية املنشأ و 2016-2010ا خالل الف��ة % تقر�بً 77.0التعاون �سبة 

 .م 2016 – 2010النس�ي خالل الف��ة  املعاد تصديرها باالستقرار

 التعاون مجلسالسلعية ل لصادراتالنوعي إلجمالي ا الهيكل 2.2.1

من حيث توزيع إجما�� صادرات مجلس التعاون السلعية إ�� األسواق العاملية حسب أقسام النظام املنسق خالل 

 م، يظهر سيطرة قطاع املنتجات النفطية والب��وكيماو�ات ع�� تركيبة صادرات مجلس التعاون 2016العام 

% من قيمة إجما�� الصادرات 61.7نسبة باملنتجات املعدنية �� املقدمة لنفط والغاز و اأ�ي ي، حيث )3ش�ل(

مليار دوالر أمر��ي للعام  347.5م مقارنة بـ 2016مليار دوالر أمر��ي خالل العام  287.5السلعية لتبلغ نحو 

%، ثم 9.5الكر�مة بنسبة % عن العام السابق. تل��ا مجموعة الذهب واألحجار 17.3م، بمعدل تراجع بلغ 2015

% ثم املواد الكيماو�ة 5.2% ثم البالستيك واملطاط ومنتجا��م بنسبة 7.0األجهزة واملعدات الكهر�ائية بنسبة 

 % ع�� التوا��.3.4% و4.7ومعدات النقل بنسبة 
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 م2016: التوزيع النس�ي إلجما�� الصادرات السلعية حسب أقسام النظام املنسق، 3ش�ل 

 
 

 لصادرات السلعيةجمالي اإل أهم الشركاء التجاريين 2.2.2
                                                                          

جلس التعاون من حيث إجما�� الصادرات السلعية، �حتلت اليابان املرتبة األو�� من ب�ن أهم الشر�اء التجار��ن ا

م، 2016% من إجما�� الصادرات السلعية �جلس التعاون إ�� األسواق العاملية �� عام 11.8حيث ش�لت ما �سبتھ 

 70.7مقارنة بـ  م،2016�� عام  مليار دوالر أمر��ي 54.8�لغت قيمة إجما�� الصادرات السلعية إ�� اليابان نحو و 

الص�ن املرتبة الثانية بنسبة . فيما احتلت %22.5 إ��، بنسبة تراجع تصل م2015مليار دوالر أمر��ي �� العام 

ا�جنو�ية % من إجما�� الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون إ�� األسواق العاملية، تل��ا الهند و�ور�ا 11.6

حيث �ش�ل هذه  .)4ش�ل( ع�� التوا��% 4.9و، %6.5%، 8.8%، 10.9بنسبة  وسنغافورة والواليات املتحدة

 .غاز الطبي�� من دول مجلس التعاون الدول أك�� املستوردين للنفط ا�خام وال

 م 2016جما�� الصادرات السلعية، إهم الشر�اء التجار��ن �جلس التعاون �� : التوزيع النس�ي أل 4ش�ل 

 (% من إجما�� الصادرات السلعية)

 

61.7%9.5%7.0%5.2%4.7%3.4%8.5%

11.8%11.6%
8
8
.…

10.9%8.8%6.5%4.9%45.5%

اليابان       

 

الهند        الص�ن

 

 بقية دول العالم سنغافورة الواليات املتحدة كور�ا ا�جنو�ية   

والغاز  النفط

 ومنتجات معدنية

الذهب وأحجار 

 كر�مة

األجهزة واملعدات 

 الكهر�ائية

البالستيك ومنتجاتھ  بقية السلع معدات نقل املواد الكيماو�ة

 واملطاط ومنتجاتھ
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المنشأ وطنية السلعية الصادرات2.2.3

ع�� صعيد الصادرات السلعية وطنية املنشأ �جلس التعاون إ�� األسواق العاملية حسب أقسام النظام املنسق 

% من قيمة الصادرات السلعية وطنية 76.7املنتجات املعدنية �سبة و  النفط والغاز م، ش�ل2016عام خالل ال

م، 2015مليار دوالر أمر��ي للعام  343.5م مقارنة بـ 2016مليار دوالر أمر��ي خالل العام  283.0املنشأ لتبلغ نحو 

جات %، ثم منت6.0% عن العام السابق، يل��ا البالستك واملطاط ومنتجاتھ بنسبة 17.6بمعدل تراجع بلغ 

الصناعات الكيماو�ة والذهب واألحجار الكر�مة واملعادن العادية ومصنوعا��ا و صناعة األغذية واملشرو�ات 

 .)5ش�ل( % ع�� التوا��1.2%، و3.6%، و4.8%، و5.0بنسبة 

 م 2016،الصادرات السلعية وطنية املنشأ حسب أقسام النظام املنسق : التوزيع النس�ي ألهم 5ش�ل 

الصادرات السلعية وطنية املنشأ واحتلت اليابان املرتبة األو�� من ب�ن أهم الشر�اء التجار��ن �جلس التعاون �� 

% من قيمة الصادرات السلعية وطنية املنشأ من دول مجلس التعاون 14.7م، حيث ش�لت ما �سبتھ 2016لعام 

مليار دوالر  54.2�لغت قيمة الصادرات السلعية وطنية املنشأ إ�� اليابان نحو و م، 2016إ�� األسواق العاملية لعام 

م. فيما 2015مليار دوالر أمر��ي �� العام  70.4% مقارنة بـ 23.1بنسبة  تراجًعام، م�جلة 2016أمر��ي لعام 

مجلس التعاون،  درات السلعية وطنية املنشأ من% من الصا13.7احتلت الص�ن املرتبة الثانية بنسبة وصلت إ�� 

% ع�� التوا�� 5.9و %،7.0%، 11.0%، 11.4تل��ا الهند و�ور�ا ا�جنو�ية والواليات املتحدة وسنغافورة بنسبة 

 .)6ش�ل(

 

 

 

76.7%6.0%5.0%4.8%3.6%1.2%2.7%

والغاز النفط 

 ومنتجات معدنية

البالستيك واملطاط 

 ومصنوعا��م

الذهب واألحجار  املواد الكيماو�ة

 الكر�مة

معادن عادية 

 ومصنوعا��ا

صناعة األغذية  بقية السلع 

 واملشرو�ات 
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76.7%6.0%5.0%4.8%3.6%1.2%2.7%

والغاز النفط 

 ومنتجات معدنية

البالستيك واملطاط 

 ومصنوعا��م

الذهب واألحجار  املواد الكيماو�ة

 الكر�مة

معادن عادية 

 ومصنوعا��ا

صناعة األغذية  بقية السلع 

 واملشرو�ات 
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: التوزيع النس�ي ألهم الشر�اء التجار��ن الرئيس�ن لدول مجلس التعاون �� مؤشر الصادرات السلعية وطنية 6ش�ل 

 م2016املنشأ، 

 

 مجلس التعاون إلى األسواق العالمية من إعادة التصدير  2.2.4

م، ش�لت 2016خالل العام  �جلس التعاون  ع�� صعيد السلع املعاد تصديرها حسب أقسام النظام املنسق

مليار دوالر أمر��ي  29.8% من قيمة السلع املعاد تصديرها لتبلغ نحو 30.7األجهزة واملعدات الكهر�ائية �سبة 

 مقارنة عن% 9.2 انخفاض بلغتم و�نسبة 2015مليار دوالر أمر��ي للعام  32.8م مقارنة بـ 2016خالل العام 

املنتجات النفط والغاز و و  ،%، ثم معدات النقل27.0ر الكر�مة بنسبة العام السابق، يل��ا الذهب واألحجا

واملواد الكيماو�ة  ،صناعة األغذية واملشرو�ات والتبغمنتجات ثم  % ع�� التوا��.4.7% و15.3املعدنية بنسبة 

 . )7ش�ل( %ع�� التوا��3.7و% 3.7بنسبة 

 

 م2016، حسب أقسام النظام املنسق �جلس التعاون  السلع املعاد تصديرها: التوزيع النس�ي ألهم 7ش�ل 

جلس التعاون �� السلع املعاد تصديرها  لعام �املرتبة األو�� من ب�ن أهم الشر�اء التجار��ن �� إيران وجاءت 

% من قيمة السلع املعاد تصديرها من دول مجلس التعاون إ�� األسواق 12.8م، حيث ش�لت ما �سبتھ 2016

ليار دوالر أمر��ي لعام م 12.5م، حيث بلغت قيمة السلع املعاد تصديرها إ�� إيران نحو 2016العاملية لعام 

14.7% 13.7%11.4%11.0%
8
9
%

7.0%5.9%36.3%

30.7%27.0%15.3%4.7%3.7%3.7%14.9%

األجهزة واملعدات 

 الكهر�ائية

 

الذهب واألحجار 

 الكر�مة

النفط والغاز  بقية السلع معدات النقل

 ومنتجات معدنية

صناعة األغذية 

 واملشرو�ات 

 املواد الكيماو�ة

 كور�ا ا�جنو�ية    الهند  الص�ن  اليابان   

 

 بقية دول العالم سنغافورة الواليات املتحدة
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م2016-2010تطور الواردات السلعية �جلس التعاون، : 9ش�ل 

إجمالي الواردات السلعیة معدل النمو

م. فيما احتلت الهند 2015مليار دوالر أمر��ي �� العام  14.5% مقارنة بـ 13.8م، م�جلة تراجًعا بنسبة 2016

%، 4.6%، 7.8% ، تل��ا العراق و��جي�ا وهونج �ونج والواليات املتحدة بنسبة 8.8املرتبة الثانية بنسبة وصلت إ�� 

.)8ش�ل(% ع�� التوا�� %4.5، 4.5

 م2016السلع املعاد تصديرها، الرئيس�ن �جلس التعاون �� مؤشر  ��نهم الشر�اء التجار : التوزيع النس�ي أل 8ش�ل 

    

 م2016السلعية لمجلس التعاون في العام  الواردات 2.3

 490.0أمر��ي مقابل  مليار دوالر 452.6م نحو 2016جلس التعاون لعام مة إجما�� الواردات السلعية �بلغت قي

و�ظهر  %.7.6مليار دوالر أمر��ي و�نسبة  37.4م، وذلك بانخفاض مقداره 2015أمر��ي خالل العام  مليار دوالر

م. حيث تباطأ معدل نمو 2016 – 2010الواردات السلعية �جلس التعاون خالل الف��ة قيمة  تطور  )9 ش�ل(

السلعية  الوارداتقيمة  م، كما انخفضت2014 -2010الواردات السلعية لدول مجلس التعاون خالل الف��ة 

 النفط. ل��اجع اإلنفاق العام ع�� أثر تراجع أسعار م نتيجة2016وم 2015مجلس التعاون خالل عامي  دول ل

12.8%8.8%7.8%4.6%4.5%4.5%
57.0%

ا       �ب�جي العراق الهند   إيران    بقية الدول  الواليات املتحدة هونج كونج 
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  التعاون مجلسعي إلجمالي الواردات السلعية لالهيكل النو 2.3.1

مجلس التعاون جما�� واردات إمن قيمة  %27.6�سبة  استأثرت اآلالت واألجهزة الكهر�ائية ع�� م2016خالل عام 

، )10(ش�ل  م2015% عن العام 11.8و�انخفاض بلغت �سبتھ  أمر��ي مليار دوالر 124.7أي ما يقارب  السلعية

 التعاون السلعية، % من إجما�� قيمة واردات دول مجلس16.3املرتبة الثانية معدات النقل بنسبة �� و�ل��ا 

واملعادن ، واملواد الكيماو�ةواألحجار الكر�مة،  الذهب ي�� ذلكم، 2015% عن العام 8.1و�انخفاض بلغت �سبتھ 

 % ع�� التوا��.4.3%، 6.8%، 7.0 %،13.1بنسبة  ومنتوجات اململكة النباتية، ومصنوعا��ا العادية
 

 م2016: التوزيع النس�ي إلجما�� الواردات السلعية �جلس التعاون حسب أقسام النظام املنسق، 10ش�ل 

 

 الواردات السلعية إجمالي لمجلس التعاون في أهم الشركاء التجاريين  2.3.2

الواردات السلعية جما�� �� إء التجار��ن لدول مجلس التعاون هم الشر�اأاحتلت الص�ن املرتبة األو�� من ب�ن 

التعاون مجلس  % من قيمة إجما�� الواردات السلعية لدول 16.1، حيث ش�لت ما �سبتھ )11(ش�ل  م2016لعام 

مليار دوالر  72.8الص�ن نحو  منم، حيث بلغت قيمة إجما�� الواردات السلعية 2016من األسواق العاملية لعام 

 م. 2015مليار دوالر أمر��ي �� العام  81.1% مقارنة بـ 10.2ا بنسبة م، م�جلة تراجعً 2016م أمر��ي لعا

مجلس إجما�� الواردات السلعية لدول  % من12.3 بلغتالواليات املتحدة �� املرتبة الثانية بنسبة  جاءتفيما 

وا�� ع�� الت %3.7%، 5.9%، 6.6%، 7.1، تل��ا الهند وأملانيا واليابان و�ور�ا ا�جنو�ية بنسبة م2016للعام  التعاون 

 من قيمة إجما�� الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من األسواق العاملية. 

 م2016  �� مؤشر إجما�� الواردات السلعية، : التوزيع النس�ي ألهم الشر�اء التجار��ن �جلس التعاون 11ش�ل

 

27.6%16.3%13.1%7.0%6.8%4.3%
24.9

%

16.1%12.3%7.1%6.6%5.9%3.7%48.3%

األجهزة واملعدات 

 الكهر�ائية

األحجار الذهب و  معدات النقل  

 الكر�مة 

معادن عادية  املواد الكيماو�ة       

 ومصنوعا��ا

منتجات اململكة 

 النباتية

 بقية السلع

ا�جنو�يةكور�ا  اليابان أملانيا        الهند الواليات املتحدة الص�ن    بقية دول العالم 



التـجــارة  الخارجية لمــجلــس التــعـاون لدول الخليج العربية في عام 2016م

30

الفصل الثالث

مؤشرات التجارة الخارجية على مستوى 
الدول األعضاء في عام 2016م
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة 3.1

مليار دوالر  476.7م نحو 2016بلغ حجم التبادل التجاري السل�� لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة خالل العام 

% عن العام السابق. 1.8م، منخفًضا بنسبة بلغت 2015مليار دوالر أمر��ي خالل العام  485.2أمر��ي، مقارنة بـ 

امل��ان التجاري السل�� بلغت قيمتھ م �جًزا �� 2016لعام �� املقابل، �جلت دولة اإلمارات العر�ية املتحدة خالل ا

% مقارنة مع العام 52.6بلغت و�نسبة تراجع  ،مليار دوالر أمر��ي 33.4مقارنة بـ  .مليار دوالر أمر��ي 50.1نحو 

 السابق.

م، 2016 % خالل العام5.8املتحدة انخفاًضا بنسبة وشهد إجما�� الصادرات السلعية لدولة اإلمارات العر�ية 

مليار دوالر أمر��ي  225.9مليار دوالر أمر��ي مقارنة بـ  212.9حيث بلغت قيمة إجما�� الصادرات السلعية نحو 

مليار دوالر  263.8م لتبلغ نحو 2016م، فيما ارتفعت قيمة إجما�� الواردات السلعية خالل العام 2015للعام 

 % مقارنة مع العام السابق.1.7م، و�ارتفاع بنسبة 2015م مليار دوالر أمر��ي للعا 259.3أمر��ي، مقارنة بـ 

 

 

 

 

 

 

 

املرتبة األو�� �أك�� شر�ك تجاري �� قيمة إجما�� الصادرات السلعية لدولة اإلمارات العر�ية جاءت الهند �� و 

الصادرات % من إجما�� 10.0مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية بلغت  21.3املتحدة، حيث بلغت قيم��ا نحو 
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إجمالي الصادرات السلعیة إجمالي الواردات السلعیة المیزان التجاري السلعي
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مليــــار دوالر أمر��ــــي،  42.1مــــن حيــــث إجمــــا�� الــــواردات الســــلعية حلــــت الصــــ�ن �ــــ� املرتبــــة األو�ــــ� بقيمــــة بلغــــت نحــــو و  

 % من إجما�� الواردات السلعية.16.0و�حصة سوقية بنسبة 

واردات دولة اإلمارات العربیة المتحدة السلعیة:إجمالي 4جدول 
م*2016ألعلى عشر دول ، 

نسبة النمو  (%) 2016 2015  القیمة (%)المساھمة  القیمة (%)المساھمة الواردات من
ملیون دوالر أمریكي

-5.4 الصین  44,535.9        17.2  42,120.0        16.0
4.5 متحدةالالوالیات   24,045.7        9.3  25,127.4        9.5
3.6 الھند  21,804.2        8.4  22,593.8        8.6
3.3 مــانیاأل  14,391.2        5.5  14,864.7        5.6

-3.8 الیابان  13,843.2        5.3  13,317.6        5.0
-8.7 فیتنام  8,792.5          3.4  8,029.1          3.0

-9.5 كوریا الجنوبیة  8,726.3          3.4  7,900.7          3.0

-1.9 إیطالیا  6,947.0          2.7  6,818.0          2.6

-13.8 المملكة المتحدة  7,883.0          3.0  6,791.9          2.6
0.5 فرنسا  6,536.5          2.5  6,569.6          2.5
7.8 بقیة العالم  101,801.9     39.3  109,697.9     41.6

100.0    263,830.7  100.0 المجموع  259,307.4   
 تشمل التجارة البینیة لدول مجلس التعاون*

: إجمالي صادرات دولة اإلمارات العربیة المتحدة السلعیة3جدول
م*2016ألعلى عشر دول، 

نسبة النمو  (%)
2016 2015

 القیمة (%)المساھمة  القیمة (%)المساھمة إلىصادرات 
ملیون دوالر أمریكي

1.6 الھند 20,945.20 9.3  21,285.5        10.0
-24.2 الیابان 23,622.30 10.5  17,912.0        8.4
-24.3 السعودیة 17,573.50 7.8  13,294.5        6.2
-14.0 إیران 15,059.20 6.7  12,945.3        6.1
-2.8 الصین 11,068.90 4.9  10,761.1        5.1
-24.6 العراق 12,187.30 5.4  9,183.6          4.3
-15.7 سنغافورة 10,036.70 4.4  8,464.9          4.0
72.4 سویسرا 4,815.20 2.1  8,298.9          3.9
8.9 باكستان 7,033.20 3.1  7,657.6          3.6

-14.0 كوریا الجنوبیة 8,369.40 3.7  7,197.8          3.4
0.7 بقیة العالم 95,198.60 42.1  95,865.5        45.0

100.0    212,866.7  100.0 225,909.50 المجموع
 تشمل التجارة البینیة لدول مجلس التعاون* 
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة 3.1

مليار دوالر  476.7م نحو 2016بلغ حجم التبادل التجاري السل�� لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة خالل العام 

% عن العام السابق. 1.8م، منخفًضا بنسبة بلغت 2015مليار دوالر أمر��ي خالل العام  485.2أمر��ي، مقارنة بـ 

امل��ان التجاري السل�� بلغت قيمتھ م �جًزا �� 2016لعام �� املقابل، �جلت دولة اإلمارات العر�ية املتحدة خالل ا

% مقارنة مع العام 52.6بلغت و�نسبة تراجع  ،مليار دوالر أمر��ي 33.4مقارنة بـ  .مليار دوالر أمر��ي 50.1نحو 

 السابق.

م، 2016 % خالل العام5.8املتحدة انخفاًضا بنسبة وشهد إجما�� الصادرات السلعية لدولة اإلمارات العر�ية 

مليار دوالر أمر��ي  225.9مليار دوالر أمر��ي مقارنة بـ  212.9حيث بلغت قيمة إجما�� الصادرات السلعية نحو 

مليار دوالر  263.8م لتبلغ نحو 2016م، فيما ارتفعت قيمة إجما�� الواردات السلعية خالل العام 2015للعام 
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مليــــار دوالر أمر��ــــي،  42.1مــــن حيــــث إجمــــا�� الــــواردات الســــلعية حلــــت الصــــ�ن �ــــ� املرتبــــة األو�ــــ� بقيمــــة بلغــــت نحــــو و  

 % من إجما�� الواردات السلعية.16.0و�حصة سوقية بنسبة 

واردات دولة اإلمارات العربیة المتحدة السلعیة:إجمالي 4جدول 
م*2016ألعلى عشر دول ، 

نسبة النمو  (%) 2016 2015  القیمة (%)المساھمة  القیمة (%)المساھمة الواردات من
ملیون دوالر أمریكي

-5.4 الصین  44,535.9        17.2  42,120.0        16.0
4.5 متحدةالالوالیات   24,045.7        9.3  25,127.4        9.5
3.6 الھند  21,804.2        8.4  22,593.8        8.6
3.3 مــانیاأل  14,391.2        5.5  14,864.7        5.6

-3.8 الیابان  13,843.2        5.3  13,317.6        5.0
-8.7 فیتنام  8,792.5          3.4  8,029.1          3.0

-9.5 كوریا الجنوبیة  8,726.3          3.4  7,900.7          3.0

-1.9 إیطالیا  6,947.0          2.7  6,818.0          2.6

-13.8 المملكة المتحدة  7,883.0          3.0  6,791.9          2.6
0.5 فرنسا  6,536.5          2.5  6,569.6          2.5
7.8 بقیة العالم  101,801.9     39.3  109,697.9     41.6

100.0    263,830.7  100.0 المجموع  259,307.4   
 تشمل التجارة البینیة لدول مجلس التعاون*

: إجمالي صادرات دولة اإلمارات العربیة المتحدة السلعیة3جدول
م*2016ألعلى عشر دول، 

نسبة النمو  (%)
2016 2015

 القیمة (%)المساھمة  القیمة (%)المساھمة إلىصادرات 
ملیون دوالر أمریكي

1.6 الھند 20,945.20 9.3  21,285.5        10.0
-24.2 الیابان 23,622.30 10.5  17,912.0        8.4
-24.3 السعودیة 17,573.50 7.8  13,294.5        6.2
-14.0 إیران 15,059.20 6.7  12,945.3        6.1
-2.8 الصین 11,068.90 4.9  10,761.1        5.1
-24.6 العراق 12,187.30 5.4  9,183.6          4.3
-15.7 سنغافورة 10,036.70 4.4  8,464.9          4.0
72.4 سویسرا 4,815.20 2.1  8,298.9          3.9
8.9 باكستان 7,033.20 3.1  7,657.6          3.6

-14.0 كوریا الجنوبیة 8,369.40 3.7  7,197.8          3.4
0.7 بقیة العالم 95,198.60 42.1  95,865.5        45.0

100.0    212,866.7  100.0 225,909.50 المجموع
 تشمل التجارة البینیة لدول مجلس التعاون* 
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 مملكة البحرين3.2

مقارنة بـ مليار دوالر أمر��ي،  27.7م نحو 2016بلغ حجم التبادل التجاري السل�� ململكة البحر�ن خالل العام 

�جلت كما   العام السابق. مقارنة مع% 16.3 ا بمعدلم��اجعً م، 2015��ي خالل العام مليار دوالر أمر  33.1

 .مليار دوالر أمر��ي 1.8ا �� امل��ان التجاري السل�� بلغت قيمتھ نحو م �جزً 2016مملكة البحر�ن خالل العام 

 بمعدلحيث تراجع ، م2015�� عام مليون دوالر أمر��ي  265.4بلغ  التجاري السل�� مقارنة بفائض �� امل��ان

 العام السابق. مقارنة مع% 788.6

م، حيث بلغت قيمة 2016% خالل العام 22.6ا بنسبة شهد إجما�� الصادرات السلعية ململكة البحر�ن انخفاضً و 

 كذلكم، 2015مليار دوالر أمر��ي للعام  16.7مليار دوالر أمر��ي مقارنة بـ  12.9 نحو إجما�� الصادرات السلعية

 16.4مليار دوالر أمر��ي، مقارنة بـ 14.7نحو لتبلغ م 2016قيمة إجما�� الواردات السلعية خالل العام  انخفضت

 السابق.العام مقارنة ب% 10.4 تراجع بلغتو�نسبة م، 2015مليار دوالر أمر��ي للعام 

 

 

 

 

 

 

�� قيمة إجما�� الصادرات السلعية ململكة  �أك�� شر�ك تجاري �� املرتبة األو��  وتأ�ي اململكة العر�ية السعودية

 % من إجما�� الصادرات18.1تصل إ��مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية  2.3نحو  ��االبحر�ن، حيث بلغت قيم

 م.2016لعام  البحر�نية السلعية
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بقيمة بلغت  السلعية جما�� الوارداتالشر�اء التجار��ن �� إ أك���األو�� السعودية املرتبة اململكة العر�ية احتلت و 

 . من إجما�� الواردات السلعية %26.8مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية بنسبة  4.0

  *م2016 ، دول  عشر ألع�� السلعية البحر�ن مملكة واردات إجما�� :6 جدول 

(%)النمونسبة 2016 2015 منالواردات  
  القیمة (%) المساھمة القیمة (%) المساھمة

أمریكيدوالرملیون  

-16.0 السعودیة 4,709.6 28.7 3,956.8 26.8  
-9.4 الصین 1,577.6 9.6 1,429.7 9.7  
10.3 متحدةالالوالیات 1,149.8 7.0 1,267.9 8.6  
-7.0 اإلمارات 1,174.3 7.1 1,092.4 7.4  

-20.3 الیابان 1,123.5 6.8 895.9 6.1  
-28.0 أسترالیا 788.2 4.8 567.8 3.9  
-1.7 الھند 509.4 3.1 500.6 3.4  
13.8 المتحدةالمملكة 421.9 2.6 480.1 3.3  

-15.1 مــانیاأل 546.3 3.3 464.1 3.1  
2.1 إیطالیا 320.1 1.9 326.8 2.2  

-8.3 العالمبقیة 4,106.6 25.0 3,766.4 25.5  

المجموع 16,427.3 100.0 14,748.5 100.0  
  التعاون مجلس لدول البینیة التجارة تشمل *    

 

*م2016 ، دول  عشر ألع��  السلعية البحر�ن مملكة صادرات إجما�� :5 جدول  
(%)النمونسبة  2016 2015 إلىصادرات
  القیمة (%) المساھمة  القیمة (%) المساھمة 
أمریكيدوالرملیون 

 -48.2 السعودیة 4,523.4 27.1 2,344.4 18.1
 -13.4 اإلمارات 2,581.2 15.5 2,235.6 17.3

 7.7 متحدةالالوالیات 1,300.5 7.8 1,400.3 10.8

 -43.9 الیابان 1,988.8 11.9 1,116.0 8.6

 16.4 سنغافورة 497.7 3.0 579.1 4.5

 69.5 الصین 308.6 1.8 523.1 4.0

 96.8 الھند 235.6 1.4 463.7 3.6

 68.8 ُعمان 264.4 1.6 446.2 3.5

 -5.1 الكویت 401.9 2.4 381.4 3.0

 128.4 مالیزیا 116.0 0.7 265.0 2.1

 -29.2 العالمبقیة 4,474.6 26.8 3,166.2 24.5
المجموع 16,692.7 100.0 12,921.0 100.0 

  التعاون مجلس لدول البینیة التجارة تشمل *
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 مملكة البحرين3.2

مقارنة بـ مليار دوالر أمر��ي،  27.7م نحو 2016بلغ حجم التبادل التجاري السل�� ململكة البحر�ن خالل العام 

�جلت كما   العام السابق. مقارنة مع% 16.3 ا بمعدلم��اجعً م، 2015��ي خالل العام مليار دوالر أمر  33.1

 .مليار دوالر أمر��ي 1.8ا �� امل��ان التجاري السل�� بلغت قيمتھ نحو م �جزً 2016مملكة البحر�ن خالل العام 

 بمعدلحيث تراجع ، م2015�� عام مليون دوالر أمر��ي  265.4بلغ  التجاري السل�� مقارنة بفائض �� امل��ان

 العام السابق. مقارنة مع% 788.6

م، حيث بلغت قيمة 2016% خالل العام 22.6ا بنسبة شهد إجما�� الصادرات السلعية ململكة البحر�ن انخفاضً و 

 كذلكم، 2015مليار دوالر أمر��ي للعام  16.7مليار دوالر أمر��ي مقارنة بـ  12.9 نحو إجما�� الصادرات السلعية

 16.4مليار دوالر أمر��ي، مقارنة بـ 14.7نحو لتبلغ م 2016قيمة إجما�� الواردات السلعية خالل العام  انخفضت

 السابق.العام مقارنة ب% 10.4 تراجع بلغتو�نسبة م، 2015مليار دوالر أمر��ي للعام 

 

 

 

 

 

 

�� قيمة إجما�� الصادرات السلعية ململكة  �أك�� شر�ك تجاري �� املرتبة األو��  وتأ�ي اململكة العر�ية السعودية

 % من إجما�� الصادرات18.1تصل إ��مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية  2.3نحو  ��االبحر�ن، حيث بلغت قيم

 م.2016لعام  البحر�نية السلعية
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بقيمة بلغت  السلعية جما�� الوارداتالشر�اء التجار��ن �� إ أك���األو�� السعودية املرتبة اململكة العر�ية احتلت و 

 . من إجما�� الواردات السلعية %26.8مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية بنسبة  4.0

  *م2016 ، دول  عشر ألع�� السلعية البحر�ن مملكة واردات إجما�� :6 جدول 

(%)النمونسبة 2016 2015 منالواردات  
  القیمة (%) المساھمة القیمة (%) المساھمة

أمریكيدوالرملیون  

-16.0 السعودیة 4,709.6 28.7 3,956.8 26.8  
-9.4 الصین 1,577.6 9.6 1,429.7 9.7  
10.3 متحدةالالوالیات 1,149.8 7.0 1,267.9 8.6  
-7.0 اإلمارات 1,174.3 7.1 1,092.4 7.4  

-20.3 الیابان 1,123.5 6.8 895.9 6.1  
-28.0 أسترالیا 788.2 4.8 567.8 3.9  
-1.7 الھند 509.4 3.1 500.6 3.4  
13.8 المتحدةالمملكة 421.9 2.6 480.1 3.3  

-15.1 مــانیاأل 546.3 3.3 464.1 3.1  
2.1 إیطالیا 320.1 1.9 326.8 2.2  

-8.3 العالمبقیة 4,106.6 25.0 3,766.4 25.5  

المجموع 16,427.3 100.0 14,748.5 100.0  
  التعاون مجلس لدول البینیة التجارة تشمل *    

 

*م2016 ، دول  عشر ألع��  السلعية البحر�ن مملكة صادرات إجما�� :5 جدول  
(%)النمونسبة  2016 2015 إلىصادرات
  القیمة (%) المساھمة  القیمة (%) المساھمة 
أمریكيدوالرملیون 

 -48.2 السعودیة 4,523.4 27.1 2,344.4 18.1
 -13.4 اإلمارات 2,581.2 15.5 2,235.6 17.3

 7.7 متحدةالالوالیات 1,300.5 7.8 1,400.3 10.8

 -43.9 الیابان 1,988.8 11.9 1,116.0 8.6

 16.4 سنغافورة 497.7 3.0 579.1 4.5

 69.5 الصین 308.6 1.8 523.1 4.0

 96.8 الھند 235.6 1.4 463.7 3.6

 68.8 ُعمان 264.4 1.6 446.2 3.5

 -5.1 الكویت 401.9 2.4 381.4 3.0

 128.4 مالیزیا 116.0 0.7 265.0 2.1

 -29.2 العالمبقیة 4,474.6 26.8 3,166.2 24.5
المجموع 16,692.7 100.0 12,921.0 100.0 

  التعاون مجلس لدول البینیة التجارة تشمل *
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  المملكة العربية السعودية 3.3

مليار دوالر  323.7م نحو 2016بلغ حجم التبادل التجاري السل�� للمملكة العر�ية السعودية خالل العام 

 % عن العام السابق.14.4 تبلغ تراجعم، و�نسبة 2015مليار دوالر أمر��ي خالل العام  378.2أمر��ي، مقارنة بـ 

 م فائض2016�جلت اململكة العر�ية السعودية خالل العام �� املقابل، 
ً
�� امل��ان التجاري السل�� بلغت قيمتھ  ا

 تبلغ ارتفاعمليار دوالر أمر��ي، و�نسبة 28.9بلغ  التجاري  مقارنة بفائض �� امل��ان مليار دوالر أمر��ي 43.4نحو 

العام السابق. مقارنة مع% 50.2

م، حيث 2016% خالل العام 9.8ا بنسبة ادرات السلعية للمملكة العر�ية السعودية انخفاضً شهد إجما�� الصو 

مليار دوالر أمر��ي للعام  203.6مليار دوالر أمر��ي مقارنة بـ  183.6بلغت قيمة إجما�� الصادرات السلعية 

مليار دوالر 140.2نحو لتصل م 2016م، كذلك انخفضت قيمة إجما�� الواردات السلعية خالل العام 2015

 العام السابق. مقارنة مع% 19.8 تراجع بلغتم، و�نسبة 2015لعام �� امليار دوالر أمر��ي 174.7رنة بـ أمر��ي، مقا

 

 

 

 

 

 

 

�� قيمة إجما�� الصادرات السلعية للمملكة العر�ية  �أك�� شر�ك تجاري جاءت الص�ن �� املرتبة األو�� و 

% من إجما�� 11.6 تصل إ��مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية  21.3نحو  ��االسعودية، حيث بلغت قيم

 م، 2016الصادرات لعام 
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 *م2016 دول، عشر ألع�� السلعية  السعودية العر�ية اململكة صادرات إجما�� :7جدول 
النمونسبة
(%)

2016 2015 الىصادرات

 القیمة (%) المساھمة القیمة (%) المساھمة

أمریكيدوالرملیون
-13.2 الصین 24,551.8 12.1 21,310.4 11.6
-9.1 الیابان 21,515.4 10.6 19,564.7 10.7

-14.8 متحدةالوالیات 21,473.3 10.5 18,300.5 10.0
-12.5 الھند 19,213.9 9.4 16,817.7 9.2
-11.5 الجنوبیةكوریا 17,626.4 8.7 15,603.0 8.5

3.7 سنغافورة 7,772.1 3.8 8,057.1 4.4
-30.5 اإلمارات 10,709.5 5.2 7,445.9 4.1
28.1 تایالند 3,705.7 1.8 4,748.4 2.6
1.9 فرنسا 4,223.1 2.1 4,303.5 2.3

-9.6 أسبانیا 3,607.9 1.8 3,260.3 1.8
-7.2 العالمبقیة 69,151.0 34.0 64,167.8 34.9

المجموع 203,550.2 100.0 183,579.3 100.0
  التعاون مجلس لدول البینیة التجارة تشمل *

 

بقيمة بلغت نحو �أك�� شر�ك تجاري ومن حيث إجما�� الواردات السلعية حلت الواليات املتحدة �� املرتبة األو�� 

 .من إجما�� الواردات السلعية %14.8مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية بنسبة  20.7

  *م2016 ، دول  عشر السلعية ألع�� السعودية العر�ية اململكة واردات إجما�� :8 جدول 

النمونسبة
(%)

2016 2015
منالواردات

 

   القیمة (%) المساھمة  القیمة (%) المساھمة

أمریكيدوالرملیون  
-13.4 متحدةالوالیات 23,914.2 13.7 20,702.1 14.8  
-18.6 الصین 24,639.4 14.1 20,065.1 14.3  
-25.7 المــانیا 12,297.5 7.0 9,135.4 6.5  
-14.2 اإلمارات 8,870.4 5.1 7,612.0 5.4  
-25.5 الیابان 9,942.9 5.7 7,403.4 5.3  
-37.5 الجنوبیةكوریا 9,933.5 5.7 6,204.0 4.4  
-13.2 الھند 6,008.6 3.4 5,218.4 3.8  
-10.0 فرنسا 5,456.6 3.1 4,913.6 3.5  
-13.0 ایطالیا 5,289.3 3.0 4,601.3 3.3  
-34.4 المتحدةالمملكة 5,013.1 2.9 3,291.0 2.3  
-19.4 العالمبقیة 63,310.0 36.2 51,023.3 36.4  

المجموع 174,675.6 100.0 140,169.6 100.0  
   التعاون مجلس لدول البینیة التجارة تشمل *
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  المملكة العربية السعودية 3.3

مليار دوالر  323.7م نحو 2016بلغ حجم التبادل التجاري السل�� للمملكة العر�ية السعودية خالل العام 

 % عن العام السابق.14.4 تبلغ تراجعم، و�نسبة 2015مليار دوالر أمر��ي خالل العام  378.2أمر��ي، مقارنة بـ 

 م فائض2016�جلت اململكة العر�ية السعودية خالل العام �� املقابل، 
ً
�� امل��ان التجاري السل�� بلغت قيمتھ  ا

 تبلغ ارتفاعمليار دوالر أمر��ي، و�نسبة 28.9بلغ  التجاري  مقارنة بفائض �� امل��ان مليار دوالر أمر��ي 43.4نحو 

العام السابق. مقارنة مع% 50.2

م، حيث 2016% خالل العام 9.8ا بنسبة ادرات السلعية للمملكة العر�ية السعودية انخفاضً شهد إجما�� الصو 

مليار دوالر أمر��ي للعام  203.6مليار دوالر أمر��ي مقارنة بـ  183.6بلغت قيمة إجما�� الصادرات السلعية 

مليار دوالر 140.2نحو لتصل م 2016م، كذلك انخفضت قيمة إجما�� الواردات السلعية خالل العام 2015

 العام السابق. مقارنة مع% 19.8 تراجع بلغتم، و�نسبة 2015لعام �� امليار دوالر أمر��ي 174.7رنة بـ أمر��ي، مقا

 

 

 

 

 

 

 

�� قيمة إجما�� الصادرات السلعية للمملكة العر�ية  �أك�� شر�ك تجاري جاءت الص�ن �� املرتبة األو�� و 

% من إجما�� 11.6 تصل إ��مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية  21.3نحو  ��االسعودية، حيث بلغت قيم

 م، 2016الصادرات لعام 
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 *م2016 دول، عشر ألع�� السلعية  السعودية العر�ية اململكة صادرات إجما�� :7جدول 
النمونسبة
(%)

2016 2015 الىصادرات

 القیمة (%) المساھمة القیمة (%) المساھمة

أمریكيدوالرملیون
-13.2 الصین 24,551.8 12.1 21,310.4 11.6
-9.1 الیابان 21,515.4 10.6 19,564.7 10.7

-14.8 متحدةالوالیات 21,473.3 10.5 18,300.5 10.0
-12.5 الھند 19,213.9 9.4 16,817.7 9.2
-11.5 الجنوبیةكوریا 17,626.4 8.7 15,603.0 8.5

3.7 سنغافورة 7,772.1 3.8 8,057.1 4.4
-30.5 اإلمارات 10,709.5 5.2 7,445.9 4.1
28.1 تایالند 3,705.7 1.8 4,748.4 2.6
1.9 فرنسا 4,223.1 2.1 4,303.5 2.3

-9.6 أسبانیا 3,607.9 1.8 3,260.3 1.8
-7.2 العالمبقیة 69,151.0 34.0 64,167.8 34.9

المجموع 203,550.2 100.0 183,579.3 100.0
  التعاون مجلس لدول البینیة التجارة تشمل *

 

بقيمة بلغت نحو �أك�� شر�ك تجاري ومن حيث إجما�� الواردات السلعية حلت الواليات املتحدة �� املرتبة األو�� 

 .من إجما�� الواردات السلعية %14.8مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية بنسبة  20.7

  *م2016 ، دول  عشر السلعية ألع�� السعودية العر�ية اململكة واردات إجما�� :8 جدول 

النمونسبة
(%)

2016 2015
منالواردات

 

   القیمة (%) المساھمة  القیمة (%) المساھمة

أمریكيدوالرملیون  
-13.4 متحدةالوالیات 23,914.2 13.7 20,702.1 14.8  
-18.6 الصین 24,639.4 14.1 20,065.1 14.3  
-25.7 المــانیا 12,297.5 7.0 9,135.4 6.5  
-14.2 اإلمارات 8,870.4 5.1 7,612.0 5.4  
-25.5 الیابان 9,942.9 5.7 7,403.4 5.3  
-37.5 الجنوبیةكوریا 9,933.5 5.7 6,204.0 4.4  
-13.2 الھند 6,008.6 3.4 5,218.4 3.8  
-10.0 فرنسا 5,456.6 3.1 4,913.6 3.5  
-13.0 ایطالیا 5,289.3 3.0 4,601.3 3.3  
-34.4 المتحدةالمملكة 5,013.1 2.9 3,291.0 2.3  
-19.4 العالمبقیة 63,310.0 36.2 51,023.3 36.4  

المجموع 174,675.6 100.0 140,169.6 100.0  
   التعاون مجلس لدول البینیة التجارة تشمل *
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 سلطنة عُمان 3.4

مليار دوالر أمر��ي، مقارنة بـ  50.6م نحو 2016بلغ حجم التبادل التجاري السل�� لسلطنة ُعمان خالل العام 

�� املقابل،  العام السابق. مقارنة مع% 21.7 تبلغ تراجعم، و�نسبة 2015مليار دوالر أمر��ي خالل العام  64.6

دوالر مليار  3.0قيمتھ نحو �� امل��ان التجاري السل�� بلغت  ام فائض2016خالل العام  سلطنة عمان�جلت 

مقارنة % 42.3ال��اجع حيث بلغت �سبة مليار دوالر أمر��ي،  5.2بلغ  التجاري  مقارنة بفائض �� امل��ان ،أمر��ي

 العام السابق.مع 

، حيث بلغت قيمة م2016% خالل العام 23.3ا بنسبة انخفاضً  لسلطنة عمان السلعية شهد إجما�� الصادراتو 

م، كذلك 2015مليار دوالر أمر��ي للعام  34.9مليار دوالر أمر��ي مقارنة بـ  26.8إجما�� الصادرات السلعية 

 29.7مليار دوالر أمر��ي، مقارنة بـ  23.8نحو لتبلغ م 2016انخفضت قيمة إجما�� الواردات السلعية خالل العام 

 العام السابق. مقارنة مع% 19.9 تتراجع بلغم، و�نسبة 2015مليار دوالر أمر��ي للعام 

 

 

 

 

 

 

�� قيمة إجما�� الصادرات السلعية لسلطنة ُعمان، حيث  �أك�� شر�ك تجاري  جاءت الص�ن �� املرتبة األو��و 

% من 41.8 تصل إ��مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية  11.2نحو  الص�ن إ��صادرات السلطنة  بلغت قيمة

 م، 2016لعام  السلعية إجما�� الصادرات
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 *م2016 ، دول  عشر ألع�� السلعية عمان سلطنة صادرات إجما�� :9 جدول 

(%)النمونسبة
2016 2015

الىصادرات
 القیمة (%) المساھمة

 القیمة (%) المساھمة 

أمریكيدوالرملیون
-24.1 الصین 14,729.4 42.2 11,185.5 41.8
-26.6 اإلمارات 4,164.0 11.9 3,055.8 11.4
-24.7 الجنوبیةكوریا 2,592.6 7.4 1,952.3 7.3
-40.2 السعودیة 1,790.1 5.1 1,070.5 4.0
-9.9 الیابان 1,135.3 3.3 1,023.0 3.8

-15.9 الھند 1,084.6 3.1 911.7 3.4
-50.8 تایوان 1,759.3 5.0 864.9 3.2
49.0 الوالیات المتحدة 531.6 1.5 791.8 3.0
63.6 العراق 468.1 1.4 765.7 2.9
2.1 الیمن 606.2 1.8 618.8 2.3

-24.8 العالمبقیة 6,028.1 17.3 4,535.6 16.9

المجموع 34,889.3 100.0 26,775.7 100.0

التعاون مجلس لدول البینیة التجارة تشمل *

 

 11.3�� املرتبة األو�� بقيمة بلغت نحو  العر�ية املتحدة ومن حيث إجما�� الواردات السلعية حلت دولة اإلمارات

 .من إجما�� الواردات السلعية %47.5 تصل إ��مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية 

  م*2016 دول، عشر ألع�� السلعية عمان سلطنة واردات إجما�� :10 جدول 
 

(%)النمونسبة 2016 2015
منالواردات

 

  القیمة (%) المساھمة القیمة (%) المساھمة

أمریكيدوالرملیون  
1.7 اإلمارات 11,107.9 37.4 11,296.0 47.5  

-22.0 الصین 1,518.3 5.1 1,184.4 5.0  
-29.0 الھند 1,626.9 5.5 1,155.6 4.9  
-25.7 الوالیات المتحدة 1,460.3 4.9 1,085.4 4.6  
-39.4 الیابان 1,725.0 5.8 1,045.4 4.4  
-29.6 السعودیة 1,182.3 4.0 832.0 3.5  
115.7 إیران 297.7 1.0 642.3 2.7  
-41.0 ألمانیا 862.9 2.9 509.3 2.1  
-27.4 مملكة المتحدةال 536.9 1.8 389.8 1.6  
-39.4 البرازیل 623.1 2.1 377.4 1.6  
-39.7 العالمبقیة 8,738.9 29.4 5,266.5 22.1  

  المجموع 29,680.4 100.0 23,784.0 100.0

  تشمل التجارة البینیة لدول مجلس التعاون* 
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 سلطنة عُمان 3.4

مليار دوالر أمر��ي، مقارنة بـ  50.6م نحو 2016بلغ حجم التبادل التجاري السل�� لسلطنة ُعمان خالل العام 

�� املقابل،  العام السابق. مقارنة مع% 21.7 تبلغ تراجعم، و�نسبة 2015مليار دوالر أمر��ي خالل العام  64.6

دوالر مليار  3.0قيمتھ نحو �� امل��ان التجاري السل�� بلغت  ام فائض2016خالل العام  سلطنة عمان�جلت 

مقارنة % 42.3ال��اجع حيث بلغت �سبة مليار دوالر أمر��ي،  5.2بلغ  التجاري  مقارنة بفائض �� امل��ان ،أمر��ي

 العام السابق.مع 

، حيث بلغت قيمة م2016% خالل العام 23.3ا بنسبة انخفاضً  لسلطنة عمان السلعية شهد إجما�� الصادراتو 

م، كذلك 2015مليار دوالر أمر��ي للعام  34.9مليار دوالر أمر��ي مقارنة بـ  26.8إجما�� الصادرات السلعية 

 29.7مليار دوالر أمر��ي، مقارنة بـ  23.8نحو لتبلغ م 2016انخفضت قيمة إجما�� الواردات السلعية خالل العام 

 العام السابق. مقارنة مع% 19.9 تتراجع بلغم، و�نسبة 2015مليار دوالر أمر��ي للعام 

 

 

 

 

 

 

�� قيمة إجما�� الصادرات السلعية لسلطنة ُعمان، حيث  �أك�� شر�ك تجاري  جاءت الص�ن �� املرتبة األو��و 

% من 41.8 تصل إ��مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية  11.2نحو  الص�ن إ��صادرات السلطنة  بلغت قيمة

 م، 2016لعام  السلعية إجما�� الصادرات
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 *م2016 ، دول  عشر ألع�� السلعية عمان سلطنة صادرات إجما�� :9 جدول 

(%)النمونسبة
2016 2015

الىصادرات
 القیمة (%) المساھمة

 القیمة (%) المساھمة 

أمریكيدوالرملیون
-24.1 الصین 14,729.4 42.2 11,185.5 41.8
-26.6 اإلمارات 4,164.0 11.9 3,055.8 11.4
-24.7 الجنوبیةكوریا 2,592.6 7.4 1,952.3 7.3
-40.2 السعودیة 1,790.1 5.1 1,070.5 4.0
-9.9 الیابان 1,135.3 3.3 1,023.0 3.8

-15.9 الھند 1,084.6 3.1 911.7 3.4
-50.8 تایوان 1,759.3 5.0 864.9 3.2
49.0 الوالیات المتحدة 531.6 1.5 791.8 3.0
63.6 العراق 468.1 1.4 765.7 2.9
2.1 الیمن 606.2 1.8 618.8 2.3

-24.8 العالمبقیة 6,028.1 17.3 4,535.6 16.9

المجموع 34,889.3 100.0 26,775.7 100.0

التعاون مجلس لدول البینیة التجارة تشمل *

 

 11.3�� املرتبة األو�� بقيمة بلغت نحو  العر�ية املتحدة ومن حيث إجما�� الواردات السلعية حلت دولة اإلمارات

 .من إجما�� الواردات السلعية %47.5 تصل إ��مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية 

  م*2016 دول، عشر ألع�� السلعية عمان سلطنة واردات إجما�� :10 جدول 
 

(%)النمونسبة 2016 2015
منالواردات

 

  القیمة (%) المساھمة القیمة (%) المساھمة

أمریكيدوالرملیون  
1.7 اإلمارات 11,107.9 37.4 11,296.0 47.5  

-22.0 الصین 1,518.3 5.1 1,184.4 5.0  
-29.0 الھند 1,626.9 5.5 1,155.6 4.9  
-25.7 الوالیات المتحدة 1,460.3 4.9 1,085.4 4.6  
-39.4 الیابان 1,725.0 5.8 1,045.4 4.4  
-29.6 السعودیة 1,182.3 4.0 832.0 3.5  
115.7 إیران 297.7 1.0 642.3 2.7  
-41.0 ألمانیا 862.9 2.9 509.3 2.1  
-27.4 مملكة المتحدةال 536.9 1.8 389.8 1.6  
-39.4 البرازیل 623.1 2.1 377.4 1.6  
-39.7 العالمبقیة 8,738.9 29.4 5,266.5 22.1  

  المجموع 29,680.4 100.0 23,784.0 100.0

  تشمل التجارة البینیة لدول مجلس التعاون* 
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 دولة قطر 3.5

 109.9مليار دوالر أمر��ي، مقارنة بـ  89.4م نحو 2016بلغ حجم التبادل التجاري السل�� لدولة قطر خالل العام 

دولة �جلت  �� املقابل، % عن العام السابق.18.7 تبلغ جعاتر و�نسبة م، 2015مليار دوالر أمر��ي خالل العام 

مقارنة  ي،مليار دوالر أمر�� 25.3�� امل��ان التجاري السل�� بلغت قيمتھ نحو  ام فائض2016خالل العام  قطر

 مقارنة مع% 43.5 تبلغتراجع بنسبة ، م2015�� عام  مليار دوالر أمر��ي 44.7بلغ  التجاري  بفائض �� امل��ان

العام السابق.

م، حيث بلغت قيمة 2016العام % خالل 25.9ا بنسبة انخفاضً  قطرالسلعية لدولة شهد إجما�� الصادرات و 

كما م، 2015مليار دوالر أمر��ي للعام  77.3مليار دوالر أمر��ي مقارنة بـ  57.3إجما�� الصادرات السلعية 

 32.6مليار دوالر أمر��ي، مقارنة بـ  32.1نحو لتبلغ م 2016الواردات السلعية خالل العام انخفضت قيمة إجما�� 

 العام السابق. مقارنة مع% 1.5 انخفاض بلغتم، و�نسبة 2015مليار دوالر أمر��ي للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� قيمة إجما�� الصادرات السلعية لدولة قطر، حيث بلغت  �أك�� شر�ك تجاري  جاءت اليابان �� املرتبة األو��و 

 م، 2016لعام  السلعية % من إجما�� الصادرات19.1ة بمليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية بنس 10.9نحو 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

كي
مری

ر ا
وال

ر د
لیا

م

م2016-2010تطور مؤشرات التجارة ا�خارجية لدولة قطر،: 16ش�ل 

إجمالي الصادرات السلعیة إجمالي الواردات السلعیة المیزان التجاري السلعي

 

34 
 

 

بقيمة �أك�� شـــــــــــــر�ك تجاري  املتحدة املرتبة �� املرتبة األو��ومن حيث إجما�� الواردات الســـــــــــــلعية حلت الواليات 

 .من إجما�� الواردات السلعية %14.3مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية بنسبة  4.6بلغت نحو 

 م*2016: إجما�� واردات دولة قطر السلعية ألع�� عشر دول ، 12جدول 

نسبة النمو  (%)
2016 2015

الواردات من
 القیمة (%)المساھمة  القیمة (%) المساھمة

ملیون دوالر أمریكي 
28.8 متحدةالالوالیات  3,567.2 10.9 4,593.6 14.3

-11.8 الصین 3,765.2 11.5 3,320.2 10.4
21.6 مــانیاأل 2,442.5 7.5 2,970.4 9.3
1.8 اإلمارات 2,862.1 8.8 2,914.3 9.1
0.3 الیابان 2,134.2 6.6 2,140.0 6.7

-1.5 السعودیة 1,405.9 4.3 1,384.5 4.3
-29.0 المملكة المتحدة 1,853.1 5.7 1,315.0 4.1
-11.1 إیطالیا 1,451.0 4.4 1,290.3 4.0
-1.6 الھند 1,215.9 3.7 1,196.7 3.7

-17.2 فرنسا 1,245.9 3.9 1,031.1 3.2
-7.2 بقیة العالم 10,668.2 32.7 9,904.0 30.9

 المجموع 32,611.2 100.0 32,060.1 100.0

تشمل التجارة البینیة لدول مجلس التعاون *   

 م*2016: إجما�� صادرات دولة قطر السلعية ألع�� عشر دول، 11جدول 

نسبة النمو  (%) 2016 2015 إلىصادرات 
 القیمة (%)المساھمة  القیمة (%)المساھمة 

ملیون دوالر أمریكي 
-31.8 الیابان 16,032.7 20.7 10,935.1 19.1
-34.1 الجنوبیةكوریا  13,605.4 17.6 8,968.8 15.6
-19.8 الھند 9,199.1 11.9 7,381.0 12.9
-15.2 الصین 5,289.8 6.8 4,486.1 7.8
-13.0 اإلمارات 4,318.0 5.6 3,758.0 6.6
-15.7 سنغافورة 3,562.2 4.6 3,003.4 5.2
-16.5 تایالند 2,624.4 3.4 2,192.0 3.8
-46.0 المملكة المتحدة 3,472.3 4.5 1,876.2 3.3
-37.7 تایوان 2,970.3 3.8 1,851.8 3.2
57.8 مصر 705.9 0.9 1,113.8 1.9

-24.3 بقیة العالم 15,510.1 20.1 11,744.4 20.5
 المجموع 77,290.2 100.0 57,310.6 100.0

 تشمل التجارة البینیة لدول مجلس التعاون *      
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 دولة قطر 3.5

 109.9مليار دوالر أمر��ي، مقارنة بـ  89.4م نحو 2016بلغ حجم التبادل التجاري السل�� لدولة قطر خالل العام 

دولة �جلت  �� املقابل، % عن العام السابق.18.7 تبلغ جعاتر و�نسبة م، 2015مليار دوالر أمر��ي خالل العام 

مقارنة  ي،مليار دوالر أمر�� 25.3�� امل��ان التجاري السل�� بلغت قيمتھ نحو  ام فائض2016خالل العام  قطر

 مقارنة مع% 43.5 تبلغتراجع بنسبة ، م2015�� عام  مليار دوالر أمر��ي 44.7بلغ  التجاري  بفائض �� امل��ان

العام السابق.

م، حيث بلغت قيمة 2016العام % خالل 25.9ا بنسبة انخفاضً  قطرالسلعية لدولة شهد إجما�� الصادرات و 

كما م، 2015مليار دوالر أمر��ي للعام  77.3مليار دوالر أمر��ي مقارنة بـ  57.3إجما�� الصادرات السلعية 

 32.6مليار دوالر أمر��ي، مقارنة بـ  32.1نحو لتبلغ م 2016الواردات السلعية خالل العام انخفضت قيمة إجما�� 

 العام السابق. مقارنة مع% 1.5 انخفاض بلغتم، و�نسبة 2015مليار دوالر أمر��ي للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� قيمة إجما�� الصادرات السلعية لدولة قطر، حيث بلغت  �أك�� شر�ك تجاري  جاءت اليابان �� املرتبة األو��و 

 م، 2016لعام  السلعية % من إجما�� الصادرات19.1ة بمليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية بنس 10.9نحو 
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بقيمة �أك�� شـــــــــــــر�ك تجاري  املتحدة املرتبة �� املرتبة األو��ومن حيث إجما�� الواردات الســـــــــــــلعية حلت الواليات 

 .من إجما�� الواردات السلعية %14.3مليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية بنسبة  4.6بلغت نحو 

 م*2016: إجما�� واردات دولة قطر السلعية ألع�� عشر دول ، 12جدول 

نسبة النمو  (%)
2016 2015

الواردات من
 القیمة (%)المساھمة  القیمة (%) المساھمة

ملیون دوالر أمریكي 
28.8 متحدةالالوالیات  3,567.2 10.9 4,593.6 14.3

-11.8 الصین 3,765.2 11.5 3,320.2 10.4
21.6 مــانیاأل 2,442.5 7.5 2,970.4 9.3
1.8 اإلمارات 2,862.1 8.8 2,914.3 9.1
0.3 الیابان 2,134.2 6.6 2,140.0 6.7

-1.5 السعودیة 1,405.9 4.3 1,384.5 4.3
-29.0 المملكة المتحدة 1,853.1 5.7 1,315.0 4.1
-11.1 إیطالیا 1,451.0 4.4 1,290.3 4.0
-1.6 الھند 1,215.9 3.7 1,196.7 3.7

-17.2 فرنسا 1,245.9 3.9 1,031.1 3.2
-7.2 بقیة العالم 10,668.2 32.7 9,904.0 30.9

 المجموع 32,611.2 100.0 32,060.1 100.0

تشمل التجارة البینیة لدول مجلس التعاون *   

 م*2016: إجما�� صادرات دولة قطر السلعية ألع�� عشر دول، 11جدول 

نسبة النمو  (%) 2016 2015 إلىصادرات 
 القیمة (%)المساھمة  القیمة (%)المساھمة 

ملیون دوالر أمریكي 
-31.8 الیابان 16,032.7 20.7 10,935.1 19.1
-34.1 الجنوبیةكوریا  13,605.4 17.6 8,968.8 15.6
-19.8 الھند 9,199.1 11.9 7,381.0 12.9
-15.2 الصین 5,289.8 6.8 4,486.1 7.8
-13.0 اإلمارات 4,318.0 5.6 3,758.0 6.6
-15.7 سنغافورة 3,562.2 4.6 3,003.4 5.2
-16.5 تایالند 2,624.4 3.4 2,192.0 3.8
-46.0 المملكة المتحدة 3,472.3 4.5 1,876.2 3.3
-37.7 تایوان 2,970.3 3.8 1,851.8 3.2
57.8 مصر 705.9 0.9 1,113.8 1.9

-24.3 بقیة العالم 15,510.1 20.1 11,744.4 20.5
 المجموع 77,290.2 100.0 57,310.6 100.0

 تشمل التجارة البینیة لدول مجلس التعاون *      
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 دولة الكويت 3.6 

مليار دوالر أمر��ي، مقارنة بـ  76.7م نحو 2016بلغ حجم التبادل التجاري السل�� لدولة ال�و�ت خالل العام 

�� املقابل،  العام السابق. مقارنة مع% 9.9 تبلغ تراجعو�نسبة م، 2015مليار دوالر أمر��ي خالل العام  85.1

مليار دوالر  15.4�� امل��ان التجاري السل�� بلغت قيمتھ نحو  ام فائض2016�جلت دولة ال�و�ت خالل العام 

مقارنة % 33.6 تبلغانخفاض و�نسبة مليار دوالر أمر��ي،  23.2بلغ التجاري قارنة بفائض �� امل��ان ، مأمر��ي

 العام السابق.مع 

م، حيث بلغت قيمة 2016% خالل العام 14.8ا بنسبة لدولة ال�و�ت انخفاضً  السلعية شهد إجما�� الصادراتو 

م، كذلك 2015مليار دوالر أمر��ي للعام  54.1مليار دوالر أمر��ي مقارنة بـ  46.1إجما�� الصادرات السلعية 

 31.0مليار دوالر أمر��ي، مقارنة بـ  30.7 نحولتبلغ م 2016انخفضت قيمة إجما�� الواردات السلعية خالل العام 

 % عن العام السابق.1.0تراجع بلغت بنسبة م، 2015مليار دوالر أمر��ي للعام 

 

 

 

 

 

 

 ��ا�� قيمة إجما�� الصادرات السلعية لدولة ال�و�ت، حيث بلغت قيم �أك�� شر�ك تجاري  جاءت �ور�ا ا�جنو�يةو 

 .م2016لعام  السلعية % من إجما�� الصادرات15.7ة بمليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية بنس 7.3نحو 
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 *م2016 ، دول  عشر ألع�� السلعية الكو�ت دولة صادرات إجما�� :13جدول  
 

(%)النمونسبة
2016 2015

إلىصادرات
 القیمة (%) المساھمة القیمة (%) المساھمة 

أمریكيدوالرملیون 

 -19.0  الجنوبیة كوریا 8,960.8 16.6 7,253.8 15.7

 -15.6  الصین 6,933.4 12.8 5,852.5 12.7

 -33.9  الیابان 6,408.4 11.8 4,237.4 9.2

 -33.1  الھند 5,761.9 10.6 3,857.2 8.4

 -27.6  متحدةال الوالیات 4,763.9 8.8 3,446.8 7.5

 -9.9  سنغافورة 2,707.3 5.0 2,439.4 5.3

 41.5  اإلمارات 2,133.6 3.9 3,019.5 6.6

 -51.9  ھولندا 2,091.8 3.9 1,005.2 2.2

 -35.5  مصر 1,808.1 3.3 1,165.5 2.5

 -29.5  باكستان 1,592.9 2.9 1,122.5 2.4

 15.4  العالم بقیة 10,967.7 20.3 12,657.8 27.5

 المجموع 54,129.7 100.0 46,057.8 100.0 

 تشمل التجارة البینیة لدول مجلس التعاون*  
 

مليار  4.6بقيمة بلغت نحو  �أك�� شر�ك تجاري  ومن حيث إجما�� الواردات السلعية حلت الص�ن �� املرتبة األو��

.% من إجما�� الواردات السلعية15.1دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية بنسبة 

 *م2016 ، دول  عشر ألع�� السلعية الكو�ت دولة واردات إجما�� :14جدول 

(%)النمونسبة 2016 2015 منالواردات
 القیمة (%) المساھمة القیمة (%) المساھمة

أمریكيدوالرملیون

-8.4  الصین 5,072.1 16.4 4,644.9 15.1

4.8-  اإلمارات 2,923.7 9.4 2,786.0 9.1

2.6  متحدةال الوالیات 2,858.7 9.2 2,934.1 9.6

-6.6  الیابان 2,144.3 6.9 2,001.7 6.5

9.6  مــانیاأل 1,765.5 5.7 1,935.6 6.3

2.6  السعودیة 1,476.8 4.8 1,515.1 4.9

22.4  الھند 1,380.7 4.5 1,690.1 5.5

28.5  إیطالیا 1,085.9 3.5 1,396.0 4.6

39.0  الجنوبیة كوریا 965.6 3.1 1,342.2 4.4

-15.4  المتحدة المملكة 906.3 2.9 766.5 2.5

-7.1  العالم بقیة 10,386.1 33.6 9,648.7 31.5

 المجموع 30,965.7 100.0 30,660.9 100.0

 تشمل التجارة البینیة لدول مجلس التعاون* 
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 دولة الكويت 3.6 

مليار دوالر أمر��ي، مقارنة بـ  76.7م نحو 2016بلغ حجم التبادل التجاري السل�� لدولة ال�و�ت خالل العام 

�� املقابل،  العام السابق. مقارنة مع% 9.9 تبلغ تراجعو�نسبة م، 2015مليار دوالر أمر��ي خالل العام  85.1

مليار دوالر  15.4�� امل��ان التجاري السل�� بلغت قيمتھ نحو  ام فائض2016�جلت دولة ال�و�ت خالل العام 

مقارنة % 33.6 تبلغانخفاض و�نسبة مليار دوالر أمر��ي،  23.2بلغ التجاري قارنة بفائض �� امل��ان ، مأمر��ي

 العام السابق.مع 

م، حيث بلغت قيمة 2016% خالل العام 14.8ا بنسبة لدولة ال�و�ت انخفاضً  السلعية شهد إجما�� الصادراتو 

م، كذلك 2015مليار دوالر أمر��ي للعام  54.1مليار دوالر أمر��ي مقارنة بـ  46.1إجما�� الصادرات السلعية 

 31.0مليار دوالر أمر��ي، مقارنة بـ  30.7 نحولتبلغ م 2016انخفضت قيمة إجما�� الواردات السلعية خالل العام 

 % عن العام السابق.1.0تراجع بلغت بنسبة م، 2015مليار دوالر أمر��ي للعام 

 

 

 

 

 

 

 ��ا�� قيمة إجما�� الصادرات السلعية لدولة ال�و�ت، حيث بلغت قيم �أك�� شر�ك تجاري  جاءت �ور�ا ا�جنو�يةو 

 .م2016لعام  السلعية % من إجما�� الصادرات15.7ة بمليار دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية بنس 7.3نحو 
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 *م2016 ، دول  عشر ألع�� السلعية الكو�ت دولة صادرات إجما�� :13جدول  
 

(%)النمونسبة
2016 2015

إلىصادرات
 القیمة (%) المساھمة القیمة (%) المساھمة 

أمریكيدوالرملیون 

 -19.0  الجنوبیة كوریا 8,960.8 16.6 7,253.8 15.7

 -15.6  الصین 6,933.4 12.8 5,852.5 12.7

 -33.9  الیابان 6,408.4 11.8 4,237.4 9.2

 -33.1  الھند 5,761.9 10.6 3,857.2 8.4

 -27.6  متحدةال الوالیات 4,763.9 8.8 3,446.8 7.5

 -9.9  سنغافورة 2,707.3 5.0 2,439.4 5.3

 41.5  اإلمارات 2,133.6 3.9 3,019.5 6.6

 -51.9  ھولندا 2,091.8 3.9 1,005.2 2.2

 -35.5  مصر 1,808.1 3.3 1,165.5 2.5

 -29.5  باكستان 1,592.9 2.9 1,122.5 2.4

 15.4  العالم بقیة 10,967.7 20.3 12,657.8 27.5

 المجموع 54,129.7 100.0 46,057.8 100.0 

 تشمل التجارة البینیة لدول مجلس التعاون*  
 

مليار  4.6بقيمة بلغت نحو  �أك�� شر�ك تجاري  ومن حيث إجما�� الواردات السلعية حلت الص�ن �� املرتبة األو��

.% من إجما�� الواردات السلعية15.1دوالر أمر��ي، و�حصة سوقية بنسبة 

 *م2016 ، دول  عشر ألع�� السلعية الكو�ت دولة واردات إجما�� :14جدول 

(%)النمونسبة 2016 2015 منالواردات
 القیمة (%) المساھمة القیمة (%) المساھمة

أمریكيدوالرملیون

-8.4  الصین 5,072.1 16.4 4,644.9 15.1

4.8-  اإلمارات 2,923.7 9.4 2,786.0 9.1

2.6  متحدةال الوالیات 2,858.7 9.2 2,934.1 9.6

-6.6  الیابان 2,144.3 6.9 2,001.7 6.5

9.6  مــانیاأل 1,765.5 5.7 1,935.6 6.3

2.6  السعودیة 1,476.8 4.8 1,515.1 4.9

22.4  الھند 1,380.7 4.5 1,690.1 5.5

28.5  إیطالیا 1,085.9 3.5 1,396.0 4.6

39.0  الجنوبیة كوریا 965.6 3.1 1,342.2 4.4

-15.4  المتحدة المملكة 906.3 2.9 766.5 2.5

-7.1  العالم بقیة 10,386.1 33.6 9,648.7 31.5

 المجموع 30,965.7 100.0 30,660.9 100.0

 تشمل التجارة البینیة لدول مجلس التعاون* 
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 الفصل الرابع

 دول مجلس التعاون و�يئة األعمال التجار�ة

الدو��: بأن دول مجلس التعاون نفذت م الصـــادر عن البنك 2018وفًقا آلخر تقر�ر ملمارســـة أ�شـــطة األعمال 

املاضـــــــــــية، وهو ما يمثل أك�� من ثلث  15عملية تحســـــــــــ�ن لبيئة األعمال التجار�ة خالل الســـــــــــنوات الـــــــــــــــــــــــ 103

التحسينات ال�ي نفذت �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا. وقد نفذت دولة اإلمارات العر�ية املتحدة 

ــــــــــــــ أك�� عدد من التحســينات �� املنطقة خال تحســيًنا، تل��ا اململكة  33املاضــية حيث نفذت  15ل الســنوات الـ

 عملية تحس�ن. 30العر�ية السعودية بـ 

شـــــملت التحســـــينات �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �عز�ز الرقابة ع�� جودة البناء، و�ســـــهيل الوصـــــول إ�� 

الية بالتقييمات االئتمانية للمســــــــ��لك، املعلومات االئتمانية من خالل البدء ب��و�د البنوك واملؤســــــــســــــــات امل

ب�ن العميل واملرفق  املباشـــــــــرالتعامل  الر�ط وتقليصوســـــــــهولة ا�حصـــــــــول ع�� الكهر�اء، وتبســـــــــيط إجراءات 

 ا�خدمي بالنسبة لأل�شطة امليدانية.

ونفذت مملكة البحر�ن تحســــــــــــينات �� مجاالت بدء النشــــــــــــاط التجاري وا�حصــــــــــــول ع�� معلومات االئتمان، 

 ة ع�� ا�حدود، حيث أشار التقر�ر إ�� أ��ا سّهلت تأسيس الشر�ات الناشئة.                       والتجار 

أما اململكة العر�ية الســــــــــــعودية فتمثلت التحســــــــــــينات �� رفع فعالية كفاءة نظام إدارة األرا�ــــــــــــ�ي لتبســــــــــــيط 

املساهم�ن ودورهم �� القرارات إجراءات ��جيل امللكية، وحماية املستثمر�ن األقلية من خالل ز�ادة حقوق 

الهامة، وتوضيح هيا�ل امللكية والرقابة، واملطالبة بقدر أك�� من شفافية الشر�ات وتنظيم عملية اإلفصاح 

عن املعامالت مع األطراف املعنية. كما عملت اململكة العر�ية السعودية ع�� �سهيل إجراءات دفع الضرائب 

لرفع اإلقرارات الضـــر�بية و�ســـديد الضـــرائب، كما شـــملت التحســـينات من خالل تحســـ�ن نظامها اإللك��و�ي 

 ز�ادة �سهيل التجارة ع�� ا�حدود من خالل تقليل عدد الوثائق املطلو�ة للتخليص ا�جمر�ي.

و�� ســـلطنة عمان، أصـــبحت التجارة ع�� ا�حدود أســـهل من خالل �عز�ز نظام النافذة الواحدة ع�� اإلن��نت 

 .وتقليل الوقت الالزم إلعداد الوثائق املطلو�ةللصادرات والواردات، 

وشهدت دولة قطر تحسينات �� إم�انية الوصول إ�� املعلومات االئتمانية من خالل البدء بتوف�� التقييمات 

ا �ســـــهيل إجراءات التصـــــدير واالســـــت��اد مع  االئتمانية للبنوك واملؤســـــســـــات املالية واملق��ضـــــ�ن. كما تم أيضـــــً

 ا�جديد.افتتاح ميناء حمد 

وعملت دولة ال�و�ت ع�� �ســــهيل إجراءات ��ــــجيل امللكية من خالل تحســــ�ن شــــفافية نظام إدارة األرا�ــــ�ي. 

 35يوًما إ��  70ونتيجة لذلك، انخفض الوقت الالزم لت�ــــــــــــجيل املمتل�ات إ�� النصــــــــــــف، حيث انخفض من 

نافذة واحدة وتحســــــــــــ�ن  يوًما. كما ســــــــــــهلت دولة ال�و�ت إجراءات بدء النشــــــــــــاط التجاري من خالل إ�شــــــــــــاء

  .إجراءات الت�جيل ع�� اإلن��نت

 م، البنك الدو��.2018املصدر: تقر�ر ممارسة سهولة األعمال 
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 السلعيالتبادل التجاري حجم  4.1

مع  �� حجم التبادل التجاري السل��ب�ن دول مجلس التعاون حققت دولة اإلمارات العر�ية املتحدة املرتبة األو�� 

التجاري م، حيث بلغ حجم التبادل 2016خالل العام ا كقيمة) ب�ن دول مجلس التعاون (محسو�ً  العامليةاألسواق 

% من إجما�� التبادل السل�� �جلس 46.8مليار دوالر أمر��ي و�نسبة مساهمة بلغت  430.3السل�� لها نحو 

دولة اإلمارات العر�ية  . و�ش�ل مساهمة%31.7بنسبة مساهمة بلغت  السعودية اململكة العر�ية التعاون، تل��ا

لدول مجلس التعاون.  السل�� ادل التجاري % من حجم التب78.5ھ تما �سباململكة العر�ية السعودية و املتحدة 

% مقارنة مع العام 25.7 معدل تراجع �� حجم التبادل التجاري بلغأع�� فيما �جلت �ل من سلطنة ُعمان 

السابق.

 م2016الدول األعضاء �� حجم التبادل التجاري السل�� �جلس التعاون، ة: مساهم18ش�ل 

 

 

 

 التجاري السلعي الميزان 4.2

�� امل��ان التجاري من حيث الفائض  ب�ن دول مجلس التعاون  املرتبة األو���� السعودية اململكة العر�ية تأ�ي 

نحو العر�ية السعودية  الفائض للمملكة ةم، حيث بلغت قيم2016ون خالل العام دول مجلس التعاب�ن السل�� 

�جلت دولة اإلمارات العر�ية �� املقابل، مليار دوالر أمر��ي،  25.2مة يمليار دوالر أمر��ي، تل��ا دولة قطر بق 32.9

 �� نفس العام. مليار دوالر أمر��ي 69.9بلغت قيمتھ نحو  السل�� ا �� امل��ان التجاري املتحدة �جزً 

 

 

 

 الكو�ت قطر ُعمان السعودية البحر�ن اإلمارات

7.4% 8.6% 3.6% 31.7% 1.8% 46.8%
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قطر

الكویت

ملیار دوالر أمریكي

م2016قيمة امل��ان التجاري السل�� لدول مجلس التعاون، : 19ش�ل 

 

 

 ومكوناتها إجمالي الصادرات السلعية 4.3
إجما�� الصادرات السلعية �� قيمة  ب�ن دول مجلس التعاون  األو�� املرتبة�� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة جاءت 

مليار دوالر أمر��ي و�نسبة مساهمة  180.2م، حيث بلغت قيم��ا نحو 2016دول مجلس التعاون خالل العام ل

بنسبة  اململكة العر�ية السعودية، تل��ا إجما�� الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون من  %38.7بلغت 

جلس دول مإجما�� الصادرات السلعية ل% من قيمة 73.5ھ تبما �سب ا%، ليساهم �ل م��م34.8مساهمة بلغت 

مقارنة مع العام  %27.1 تھ�سب بما الصادراتإجما�� ��  انخفاضأع�� معدل  التعاون. فيما �جلت دولة قطر

 .السابق

 م2016 التعاون،�جلس  الدول األعضاء �� إجما�� الصادرات السلعية ة: مساهم20ش�ل 

 

 

�� قيمة الصادرات السلعية وطنية املنشأ دول مجلس التعاون ب�ن حققت اململكة العر�ية السعودية املرتبة األو�� 

مليار دوالر  158.5م، حيث بلغت قيم��ا نحو 2016خالل العام إ�� دول العالم األخرى من دول مجلس التعاون 

، تل��ا قيمة الصادرات السلعية �جلس التعاون وطنية املنشأإجما�� من  %43.0أمر��ي و�نسبة مساهمة بلغت 

38.7%1.5%34.8%4.7%11.2%9.1%

 الكو�ت قطر ُعمان السعودية البحر�ن اإلمارات
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معدل انخفاض �� . فيما �جلت دولة قطر أع�� %25.1املتحدة بنسبة مساهمة بلغت دولة اإلمارات العر�ية 

.% مقارنة مع العام السابق27.5بنسبة  وطنية املنشأإجما�� الصادرات السلعية 

 م2016وطنية املنشأ �جلس التعاون،  الدول األعضاء �� إجما�� الصادرات السلعية ة: مساهم21ش�ل 

 

 

�� قيمة السلع املعاد تصديرها من دول مجلس التعاون ب�ن دولة اإلمارات العر�ية املتحدة املرتبة األو�� وتحتل  

مليار دوالر أمر��ي  87.6م، حيث بلغت قيم��ا نحو 2016خالل العام إ�� دول العالم األخرى دول مجلس التعاون 

 . قيمة السلع املعاد تصديرها من دول مجلس التعاون إجما�� من  %90.3مساهمة بلغت نسبة �و 

% مقارنة مع 11.2بنسبة  املعاد تصديرها الصادرات السلعيةانخفاض �� فيما �جلت دولة ال�و�ت أع�� معدل 

.العام السابق

 م2016التعاون،املعاد تصديرها لدول مجلس السلع الدول األعضاء ��  ة: مساهم22ش�ل 

 

25.1%1.8%43.0%5.1%13.7%11.3%

90.3%0.3%3.8%3.4%1.4%0.8%

 الكو�ت قطر ُعمان السعودية البحر�ن اإلمارات

 الكو�ت قطر ُعمان السعودية البحر�ن اإلمارات
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 الواردات السلعيةإجمالي  4.4

�� قيمة إجما�� الواردات السلعية  ب�ن دول مجلس التعاون  جاءت دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �� املرتبة األو��

مليار دوالر أمر��ي  250.1م، حيث بلغت قيم��ا نحو 2016خالل العام من دول العالم األخرى إ�� مجلس التعاون 

، تل��ا اململكة العر�ية السعودية الواردات السلعية إ�� مجلس التعاون من إجما��  %55.2و�نسبة مساهمة بلغت 

جلس % من إجما�� الواردات السلعية إ�� دول م83.9بما �سبھ م��ما %، ليساهم �ل 28.6بنسبة مساهمة بلغت 

% مقارنة مع العام 31.6بنسبة  السلعيةواردات الانخفاض �� التعاون، فيما �جلت سلطنة عمان أع�� معدل 

 السابق.

 م2016�جلس التعاون، : مساهمة الدول األعضاء �� إجما�� الواردات السلعية23ش�ل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2%2.1%28.6%2.5%5.9%5.7%

 الكو�ت قطر ُعمان السعودية البحر�ن اإلمارات
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 دول مجلس التعاون �� تقر�ر التمك�ن التجاري 

م، والذي يصدر عن منتدى االقتصاد العاملي، منطقة الشرق 2016اعت�� تقر�ر التمك�ن التجاري 

األوسط وشمال أفر�قيا، وم��ا دول مجلس التعاون، بأ��ا ثالث أفضل منطقة �� العالم �� التجارة 

املنطقة واصلت االنفتاح ع�� التجارة العاملية، حيث انخفض متوسط  التمكينية. وأكد التقر�ر بأن

%. وحققت دول مجلس التعاون مراكز 8.2% إ�� 9.2معدل التعرفة ا�جمركية ع�� السلع من 

متقدمة �� تقر�ر التمك�ن التجاري، حيث تقدمت دولة اإلمارات العر�ية املتحدة دول مجلس 

عاملًيا  23فر�قيا �� مؤشر التمك�ن التجاري و�ان ترتي��ا التعاون ودول الشرق األوسط وشمال أ

عاملًيا والثا�ي ��  42واألول �� املنطقة، وتل��ا �� ال��تيب مملكة البحر�ن وال�ي احتلت ال��تيب 

 عاملًيا. 43املنطقة، واحتلت دولة قطر ال��تيب الثالث �� املنطقة و

 أصعب بكث�� مقارنة بإجراءات التصدير.  التقر�ر، بأنأو�ح  ذلك،ومع 
ً

إجراءات االست��اد إجماال

عالوة ع�� ذلك، ترتفع ت�لفة النقل الدو�� �� �عض دول املنطقة. وتواجھ دول املنطقة صعو�ة �� 

الوصول إ�� األسواق العاملية، فع�� سبيل املثال بالرغم من تقدم دولة اإلمارات العر�ية املتحدة 

صول إ�� األسواق عاملًيا �� املؤشر الفر�� وا�خاص بالو  118ا، إال أ��ا احتلت املرتبة عاملًيا وعر�يً 

 فات املرتفعة ال�ي تواجهها.وذلك �سبب التعر 

 م2016التجاري �� العام  نر التمك�تقر�دول مجلس التعاون �� 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات البيان

23/13642/13667/13646/13643/13687/136الترتیب الكلي عالمیًا

11888116100121115الوصول إلى األسواق وینقسم إلى: 
705981257166الوصول إلى األسواق المحلیة
131109125118134132الوصول إلى األسواق العالمیة

255883484690إدارة الحدود/ الجمارك
63436412356وتنقسم إلى:البنیة التحتیة 

24039322571توفر  المواصالت وجودتھا 
133647502465توفر  خدمات المواصالت وجودتھا 

توفر ومدى استخدم تكنولوجیا 
المعلومات واالتصاالت

192240542642

92339301068بیئة العمل

 منتدى االقتصاد العاملي. م،2016املصدر: تقر�ر التمك�ن التجاري 
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الفصل الخامس

التجارة البينية لدول مجلس التعاون 
في عام   2016م
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  لدول مجلس التعاونة البينية تجارة السلعيالعام لل االتجاه 5.1

مة التجارة البينية السلعية قيإجما�� �ش�� إحصاءات التجارة ا�خارجية السلعية �جلس التعاون إ�� أن 

بنسبة قد انخفضت ) التعاون  دول مجلسل األعضاءالدول من فقط السلعية (محسو�ة بإجما�� الصادرات 

 .م2015 عام�� دوالر أمر��ي  مليار 83.2مع  دوالر أمر��ي مقارنة مليار 73.6 نحو لتبلغ م2016العام  خالل 11.6%

مليار دوالر  26.0% لتبلغ 10.4وطنية املنشأ بنسبة البينية غ�� النفطية حيث انخفضت قيمة الصادرات السلعية 

الصادرات م. كما انخفضت قيمة 2015عام �� مليار دوالر أمر��ي  29.0م مقارنة بـ 2016أمر��ي خالل العام 

مليار دوالر أمر��ي مقارنة بـ  32.0م لتبلغ نحو2016% خالل العام 16.9ة املعاد تصديرها بنسبة يالبين يةالسلع
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م. حيث من املالحظ أن إجما�� 2016-2010تطور التجارة البينية �� مجلس التعاون خالل الف��ة  )24ش�ل (يظهر 

م، وارتفعت حدة ال��اجع 2013الصادرات السلعية البينية �جلس التعاون قد بدأت بال��اجع �ش�ل عام منذ عام 

حركة الصادرات النفطية البينية. مع ، كما تظهر ذلك العامليةم نتيجة تراجع أسعار النفط 2014منذ عام 

ا �� مؤشرات التجارة البينية �جلس التعاون. ومن املالحظ ا ثابتً م قد شهدت نموً 2013-2010اإلشارة إ�� أن الف��ة 

-2010ا خالل الف��ة ا مستقرً تظهر اتجاًه  التعاون  ا أن الصادرات السلعية غ�� النفطية ب�ن دول مجلسأيضً 
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عام ال�جلس التعاون خالل  السلعيةدول مجلس التعاون �� إجما�� التجارة لومن حيث مساهمة التجارة البينية 

 السلعية،% من اجما�� التجارة 12.1حجم التجارة البينية لدول ا�جلس �ش�ل م، �ش�� البيانات إ�� أن 2016

والسلع البينية املعاد تصديرها ، السلعية الوطنيةإجما�� الصادرات  % من4.1البينية �ش�ل  الصادرات السلعيةو 

% من 5.0الواردات السلعية البينية تمثل ن أكما  .اعادة الصادرات السلعية% من إجما�� السلع 3.0�ش�ل 

 م.2016إجما�� الواردات السلعية �جلس التعاون خالل العام 

 م2016�جلس التعاون،  السلعية حسب مؤشرات التجارة وا�خارجية البينيةتوزيع التجارة : 25ش�ل 

 

 مجلس التعاون ة البينية على مستوى دول التجارة السلعي 5.2
 

قيمة ا كمقاًس ( م2016عام  خالل %11.6ة البينية لدول مجلس التعاون بنسبة التجارة السلعيتراجع حجم 

 . )السلعية البينية إجما�� الصادرات

ا �� حجم تراجعً  ودولة قطردولة اإلمارات العر�ية املتحدة و  ومملكة البحر�ن من سلطنة عمان�ٌل  �جلتحيث 

ع��  %10.6، %15.0%، 26.9%، 27.7بنسبة  السلعية البينية) (قيمة إجما�� الصادراتالتبادل التجاري البي�ي 

 . م2016�� العام  التوا��

12.1%

5.0%

3.0%

4.1%

87.9%

43.3%

9.3%

35.3%

حجم التجارة

الواردات السلعیة

إعادة التصدیر

یةالصادرات السلعیة الوطن

البینیة التجارة الخارجیة
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ا �� حجم التبادل التجاري البي�ي مع دول السعودية نموً من دولة ال�و�ت واململكة العر�ية �ٌل �� املقابل، حققت 

ا لتطورات التجارة م ع�� التوا��. وفيما ي�� استعراضً 2016% خالل عام 1.4و% 15.7مجلس التعاون بمعدل 

 .ع�� حدى األعضاءدول الالبينية ل�ل دولة من 

 العر�ية اإلمارات لدولة السلعية البينية) (قيمة إجما�� الصادرات السل�� التجاري البي�ي التبادل حجم شهد

 نفس دوالر أمر��ي خالل مليار 38.4مقابل  مليار دوالر أمر��ي، 32.6 ليبلغم 2016عام  خالل تراجعا املتحدة

  م،2015م عا من الف��ة
ً
 العام السابق.مقارنة مع  %15.1 ةبنسب اتراجعً  م�جال

 ململكة البحر�ن خالل السلعية البينية) (قيمة إجما�� الصادرات السل�� التجاري البي�ي التبادل حجم بلغبينما 

 م،2015عام من الف��ة نفس دوالر أمر��ي خالل مليار 8.2 مقابل أمر��ي،مليار دوالر  6.0 م نحو2016عام 

 
ً
 .العام السابق مقارنة مع %26.9بة بلغت بنسا انخفاضً  م�جال

للمملكة العر�ية  السلعية البينية) (قيمة إجما�� الصادراتالسل�� التجاري البي�ي  التبادل حجم �� ح�ن بلغ

 من الف��ة نفس دوالر أمر��ي خالل مليار 21.1مقابل أمر��ي،مليار دوالر  21.4م نحو2016عام  السعودية خالل

  م2015 عام
ً
 .العام السابقمع مقارنة  %1.4 ةبنسب ارتفاًعا م�جال

عام  خالل السلعية البينية) (قيمة إجما�� الصادرات السل�� التجاري البي�ي التبادل حجم بلغو�� سلطنة عمان، 

  م،2015عام من الف��ة نفس دوالر أمر��ي خالل مليار 6.5 مقابل أمر��ي،مليار دوالر  4.7م نحو2016
ً
 م�جال

 .العام السابق مقارنة مع %27.7 ةبنسبا تراجعً 

 خالل تراجعا رلدولة قط السلعية البينية) (قيمة إجما�� الصادرات السل�� التجاري البي�ي التبادل حجموشهد 

 م2015عام من الف��ة نفس دوالر أمر��ي خالل مليار 5.9 مقابل أمر��ي،مليار دوالر  5.3نحو ليبلغم 2016عام 

 
ً
 .العام السابق مقارنة مع %10.2 ةبنسبا تراجعً  م�جال

عام  السلعية البينية خالل (قيمة إجما�� الصادرات السل�� البي�يالتجاري  التبادل حجم بلغو�� دولة ال�و�ت، 

  م،2015 عام من الف��ة نفس دوالر أمر��ي خالل مليار 3.1 مقابل أمر��ي، مليار دوالر 3.6نحوم 2016
ً
 م�جال

  .العام السابق مقارنة مع %16.1 بنسبة ارتفاًعا
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ً
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  التعاون مجلس لدول السلعية للتجارة البينية النوعي الهيكل 5.3

مقاسة التجارة البينية (قيمة إجما�� أع�� مساهمة ��  البينيةاملنتجات املعدنية النفط والغاز و صادرات ش�لت 

 مقابل  م 2016مليار دوالر أمر��ي خالل العام  19.0و�ما قيمتھ  %25.9بلغت �سبة   )الصادرات السلعية البينيةب

صادرات  وتأ�يالعام السابق،  مقارنة مع% 4.4 نموال معدل، حيث بلغ م2015عام �� مليار دوالر أمر��ي  18.2

 العادية املعادن%، ثم معدات النقل، 20.3 مساهمة بلغتب�� املرتبة الثانية كهر�ائية العدات املجهزة و األ و  اآلالت

، %8.1،  %10.1بنسبة  ماو�ةثمينة ومصنوعا��ا، واملواد الكيالعادن املكر�مة و الاألحجار الذهب و ومصنوعا��ا، 

 ع�� التوا��.  6.5% %،7.7

 م2016السلعية البينية حسب أقسام النظام املنسق،  لتجارة: التوزيع النس�ي ل26ش�ل 

عام �� التعاون داخل مجلس ع�� صعيد الصادرات السلعية البينية وطنية املنشأ لدول مجلس التعاون إ�� أما 

الصادرات السلعية وطنية املنشأ % من قيمة 43.7�سبة املنتجات املعدنية النفط والغاز و  ش�ل فقد م،2016

 2016مليار دوالر أمر��ي خالل العام  18.6البينية لتبلغ نحو 
ً
م 2015ر أمر��ي للعام مليار دوال  17.6بـ  م مقارنة

 الذهب%، ثم 11.5العام السابق، يل��ا املعادن العادية ومصنوعا��ا بنسبة  مقارنة مع% 5.7 بلغ نمو �معدلو 

بة سبنولدائن املطاط ومصنوعا��م ألغذية واملشرو�ات والتبغ وصناعة ا ،واد الكيماو�ة، املكر�مةالحجار األو 

% ع�� التوا��.5.3%، و5.4%، و7.5%،و10.1

25.9%20.3%10.1%8.1%7.7%6.5%21.4%

النفط والغاز 

 ومنتجات معدنية

اآلت وأجهزة، معدات 

 كهر�ائية

معادن عادية  معدات النقل

 ومصنوعا��ا 

لؤلؤ، أحجار كر�مة، 

ثمينة معادن 

 ومصنوعا��ا

 

 املواد الكيماو�ة بقية السلع 
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 م2016 ،: التوزيع النس�ي للصادرات السلعية البينية وطنية املنشأ حسب أقسام النظام املنسق27ش�ل 

 

 

 واألجهزةت ال ش�لت اآلفقد م، 2016عام �� مجلس التعاون  ب�ن دول ع�� صعيد السلع البينية املعاد تصديرها أما 

مليار  13.3% من قيمة السلع البينية املعاد تصديرها ب�ن دول ا�جلس لتبلغ نحو 42.8كهر�ائية �سبة العدات املو 

% 20.4 انخفاض بلغتم و�نسبة 2015مليار دوالر أمر��ي للعام  16.7م مقارنة بـ 2016دوالر أمر��ي خالل العام 

لؤلؤ الو املواد الكيماو�ة، و ج ومصنوعا��ا، ينسال%، ثم مواد 22.6ق، يل��ا معدات النقل بنسبة عن العام الساب

%، 4.5%، و5.0%،و6.3عادية ومصنوعا��ا بنسبة العادن املو ثمينة ومصنوعا��ا، العادن املكر�مة و ال واألحجار

.% ع�� التوا��3.3و

 م2016أقسام النظام املنسق،   حسباملعاد تصديرها  لسلع البينية: املساهمة النسبية ل28ش�ل 

 

 

 

 

 

43.7%11.5%10.1%7.5%5.4%5.3%16.5%

42.8%22.6%6.3%5.0%4.5%3.3%15.5%

معادن عادية  منتجات معدنية 

 ومصنوعا��ا 

 

األحجار الكر�مة 

 واملعادن الثمينة
صناعة األغذية  املواد الكيماو�ة

 واملشرو�ات والتبغ

الدائن ومصنوعا��ا،  بقية  السلع 

 مطاط ومصنوعاتھ

األجهزة واملعدات 

 الكهر�ائية

مواد ��ج  معدات النقل

 ومصنوعا��ا

األحجار الكر�مة  املواد الكيماو�ة

 واملعادن الثمينة

معادن عادية  بقية  السلع 

 ومصنوعا��ا 
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 ع�� التوا��.  6.5% %،7.7

 م2016السلعية البينية حسب أقسام النظام املنسق،  لتجارة: التوزيع النس�ي ل26ش�ل 

عام �� التعاون داخل مجلس ع�� صعيد الصادرات السلعية البينية وطنية املنشأ لدول مجلس التعاون إ�� أما 

الصادرات السلعية وطنية املنشأ % من قيمة 43.7�سبة املنتجات املعدنية النفط والغاز و  ش�ل فقد م،2016

 2016مليار دوالر أمر��ي خالل العام  18.6البينية لتبلغ نحو 
ً
م 2015ر أمر��ي للعام مليار دوال  17.6بـ  م مقارنة

 الذهب%، ثم 11.5العام السابق، يل��ا املعادن العادية ومصنوعا��ا بنسبة  مقارنة مع% 5.7 بلغ نمو �معدلو 

بة سبنولدائن املطاط ومصنوعا��م ألغذية واملشرو�ات والتبغ وصناعة ا ،واد الكيماو�ة، املكر�مةالحجار األو 

% ع�� التوا��.5.3%، و5.4%، و7.5%،و10.1

25.9%20.3%10.1%8.1%7.7%6.5%21.4%

النفط والغاز 

 ومنتجات معدنية

اآلت وأجهزة، معدات 

 كهر�ائية

معادن عادية  معدات النقل

 ومصنوعا��ا 

لؤلؤ، أحجار كر�مة، 

ثمينة معادن 

 ومصنوعا��ا

 

 املواد الكيماو�ة بقية السلع 
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 م2016 ،: التوزيع النس�ي للصادرات السلعية البينية وطنية املنشأ حسب أقسام النظام املنسق27ش�ل 

 

 

 واألجهزةت ال ش�لت اآلفقد م، 2016عام �� مجلس التعاون  ب�ن دول ع�� صعيد السلع البينية املعاد تصديرها أما 

مليار  13.3% من قيمة السلع البينية املعاد تصديرها ب�ن دول ا�جلس لتبلغ نحو 42.8كهر�ائية �سبة العدات املو 

% 20.4 انخفاض بلغتم و�نسبة 2015مليار دوالر أمر��ي للعام  16.7م مقارنة بـ 2016دوالر أمر��ي خالل العام 

لؤلؤ الو املواد الكيماو�ة، و ج ومصنوعا��ا، ينسال%، ثم مواد 22.6ق، يل��ا معدات النقل بنسبة عن العام الساب

%، 4.5%، و5.0%،و6.3عادية ومصنوعا��ا بنسبة العادن املو ثمينة ومصنوعا��ا، العادن املكر�مة و ال واألحجار

.% ع�� التوا��3.3و

 م2016أقسام النظام املنسق،   حسباملعاد تصديرها  لسلع البينية: املساهمة النسبية ل28ش�ل 

 

 

 

 

 

43.7%11.5%10.1%7.5%5.4%5.3%16.5%

42.8%22.6%6.3%5.0%4.5%3.3%15.5%

معادن عادية  منتجات معدنية 

 ومصنوعا��ا 

 

األحجار الكر�مة 

 واملعادن الثمينة
صناعة األغذية  املواد الكيماو�ة

 واملشرو�ات والتبغ

الدائن ومصنوعا��ا،  بقية  السلع 

 مطاط ومصنوعاتھ

األجهزة واملعدات 

 الكهر�ائية

مواد ��ج  معدات النقل

 ومصنوعا��ا

األحجار الكر�مة  املواد الكيماو�ة

 واملعادن الثمينة

معادن عادية  بقية  السلع 

 ومصنوعا��ا 
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 االتحاد ا�جمر�ي لدول مجلس التعاون  

حظي التعاون �� ا�جال التجاري املشـــــــــــ��ك لدول مجلس التعاون باهتمام أ�ـــــــــــحاب ا�جاللة والســـــــــــمو قادة دول 

م، وذلك من خالل توف�� البيئة التشــــــــــــريعية 1981مجلس التعاون منذ بداية املســــــــــــ��ة املباركة للمجلس �� العام 

تصادي البي�ي لدول مجلس التعاون، فقد أعلن الشاملة لتحقيق الت�امل التجاري البي�ي. و�عز�ًزا �� الت�امل االق

يناير  1تحاد ا�جمر�ي لدول مجلس التعاون اعتباًرا من قيام اإلم، عن 2002�� العام  23ا�جلس األع�� �� دورتھ 

ا من األهــداف والغــايــات ال�ي نص عل��ــا النظــام األســـــــــــــا�ــــــــــــ�ي �جلس التعــاون، واالتفــاقيــة 2003
ً

م، وذلــك انطالقــ

دول مجلس التعـــاون، و�عز�ًزا ل�خطوات وا�جهود ال�ي قطع��ـــا مســــــــــــ��ة العمـــل االقتصــــــــــــــادي االقتصــــــــــــــاديـــة ب�ن 

 إ�� الت�امل املنشــــود لتحقيق أمال 
ً
ا منھ ع�� تقو�ة أواصــــر التعاون ب�ن الدول األعضــــاء وصــــوال املشــــ��ك، وحرصــــً

                     وتطلعات مواط�ي دول مجلس التعاون.                                              

شـــــهدت هذه املرحلة نقطة تحول جوهر�ة �� مســـــ��ة العمل االقتصـــــادي املشـــــ��ك لدول مجلس التعاون، فاتفاق 

م، �ع�ي أ��ا أصــــــــــــبحت ضــــــــــــمن جدار جمر�ي واحد 2003دول مجلس التعاون ع�� قيام االتحاد ا�جمر�ي �� عام 

� الســـــــــــلع األجنبية ملرة واحدة فقط �� نقطة الدخول تجاه العالم ا�خار��، �ســـــــــــتو�� فيھ الرســـــــــــوم ا�جمركية ع�

األو��، و�تم انتقال �افة هذه السلع ب�ن دول مجلس التعاون دون استيفاء رسوم جمركية مرة أخرى عل��ا، وهذه 

ا�خطوة �عت�� من أهم خطوات االتحـــــاد ا�جمر�ي وال�ي طبق��ـــــا دول مجلس التعـــــاون  �� اليوم األول من قيـــــام  

تم معا�جة نصــــيب �ل دولة من الدول األعضــــاء من الرســــوم ا�جمركية ا�خاصــــة بالســــلع األجنبية ال�ي االتحاد. و�

يتم انتقالها ب�ن الدول األعضــــــــــاء خالل الف��ة االنتقالية، من خالل آلية املقاصــــــــــة، وذلك خالل ف��ة انتقالية يتم 

ھ االتحاد ا�جمر�ي لدول مجلس التعاون جاء �عد ان��ا��ا الوصول إ�� الوضع ال��ائي لالتحاد ا�جمر�ي. إن ما حقق

 للمادة األو�� من االتفاقية االقتصادية لدول مجلس التعاون، وال�ي نصت ع�� إقامة  اتحاد جمر�ي لدول 
ً
تنفيذا

                                             م و�تضمن كحد أد�ى ما ي��:                                              2003مجلس التعاون يطبق �� موعد أقصاه يناير 

.��عرفة جمركية موحدة تجاه العالم ا�خار� 

.أنظمة وإجراءات جمركية موحدة 

.نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم ا�جمركية املوحدة 

أنظمة  انتقال الســــــــــــلع ب�ن دول ا�جلس دون قيود جمركية أو غ�� جمركية، مع األخذ �� االعتبار تطبيق

 ا�حجر البيطري والزرا��، والسلع املمنوعة واملقيدة.

.معاملة السلع املنتجة �� أي من دول ا�جلس معاملة املنتجات الوطنية 
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مصادر البيانات
Data Sources

 الهيئة االتحادية
للتنافسية واإلحصاء
دولة اإلمارات العربية المتحدة

هيئة المعلومات
والحكومة اإللكترونية 
مملكة البحرين

الهيئة العامة لإلحصاء
المملكة العربية السعودية

 المركز الوطني لإلحصاء
والمعلومات
سلطنة عمان

 وزارة التخطيط التنموي
واإلحصاء
دولة قطر

اإلدارة المركزية لإلحصاء
دولة الكويت

Federal Competitiveness 

and Statistics Authority
State of United Arab Emirates

 Information & 
eGoverment Authority 

Kingdom of Bahrain

General Authority for Statistics
Kingdom of Saudi Arabia

National Center for Statistics and 
Information.

Sultanate of Oman

Ministry of Development 
Planning and Statistics

State of Qatar

Central Statistical Bureau
State of Kuwait

http://www.fcsa.gov.ae

http://www.cio.gov.bh

http://www.stats.gov.sa

http://www.qsa.gov.qa

http://www.ncsi.gov.om

http://www.csb.gov.kw
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