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  Introduction    تمهيد

 يسر األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
  .اإلسكوامن نشرة التجارة الخارجية لمنطقة  العشرينأن تقدم العدد  )اإلسكوا(
 

لى بيانات ومؤشرات إحصائية للتجارة الخارجية تحتوي النشرة ع  
المصادر الوطنية  ىللسلع في بلدان اإلسكوا، اعتمد في رصدها وتبويبها عل

 . مصادر ثانوية أخرى إلىاألولى، إضافة  ةبالدرج

  The secretariat of the Economic and Social Commission for 
Western Asia (ESCWA) is pleased to present the twentieth issue of 
the External Trade Bulletin of the ESCWA Region.  

 The Bulletin includes data and statistical indicators on the 
international trade in goods of ESCWA member countries, based 
primarily on national sources, as well as from secondary sources 
where appropriate.  

وتهدف نشرة التجارة الخارجية لمنطقة اإلسكوا الى توفير اإلحصاءات   
اإلجمالية والتفصيلية للتجارة الخارجية للبضائع لبلدان منطقة اإلسكوا 
لمستخدمي هذا النوع من اإلحصاءات، بما في ذلك المخططين والباحثين على 

جاتهم المختلفة المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، لمساعدتهم في تلبية احتيا
  .في هذا المجال اإلحصائي

  The External Trade Bulletin of the ESCWA Region aims to 
provide complete, detailed international merchandise trade data on 
ESCWA member countries for the users of such statistics, including 
planners and researchers at the national, regional and international 
level, to assist them to meet their needs in this area of statistics. 

 :The Bulletin is divided into three parts   :تقسم النشرة إلى ثالثة أجزاء  

في لتجارة اإلجمالية جداول تلخص حركة االجزء األول يتضمن   
، كما مجموع التجارة العالميةومعدل نموها السنوي وحصتها في لمنطقة ا

يتضمن مجموعة من المؤشرات اإلحصائية المتعلقة بحجم التجارة الخارجية من 
مجمل الواردات  ، ويبين أيضاًلبلدان منطقة اإلسكواالناتج المحلي اإلجمالي 

  . والصادرات والميزان التجاري لبلدان منطقة اإلسكوا

  Part I includes summary tables on the overall trade trends 
and the share of the region in total world trade. It includes a set of 
indicators on the share of external trade in the gross domestic 
product (GDP) of ESCWA member countries and also itemizes the 
total imports, exports and trade balance of ESCWA member 
countries.  

ويتضمن  ،لمنطقة اإلسكوا التجارة البينية قيم الجزء الثاني ويبين  
مجموع إلى التجارة ضمن المنطقة بالنسبة  أهميةجداول تستهدف بيان  مجموعة

عطاء صورة إنطقة، وتحديد شبكة التبادل التجاري داخل المو العالميةتجارة ال
. للنظام المنسقمختصرة عن تركيب هذه التجارة حسب المجموعات الرئيسية 

تجارة النفط الخام من بيانات هذا الجزء إلظهار هيكل التجارة  استثنيتوقد 
  . في السلع غير النفطيةالبينية 

  Part II presents the values of intraregional trade in the 
ESCWA region in a series of tables that show the importance of 
intraregional trade as part of total world trade, identifying the trade 
network within the region and providing a concise reflection of the 
structure of intraregional trade according to the Harmonized System 
(HS) sections. Trade in crude oil has been excluded from the data in 
this part in order to show the structure of intraregional non-oil 
merchandise.  

اتجاه التجارة الخارجية للبلدان  الجزء الثالث بيانات عنويتضمن   
 2010 –2006العالم للفترة  قاألعضاء في اإلسكوا موزعة حسب بلدان ومناط

وال يرد في جداول البلدان بيانات عن العراق بسبب عدم توفر اإلحصاءات 
وتتضمن بيانات هذا الجزء أيضاً قيم . التفصيلية عن اتجاه التجارة الخارجية فيه

 االقتصادية المجموعاتالبلدان وحسب أهم لواردات وصادرات بلدان اإلسكوا، 
  .ألمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدوليةبا ئيةاإلحصا شعبةال التي تعتمدها

  Part III provides data on the direction of trade of ESCWA 
member countries with other countries and regions during the 
period 2007-2011. Iraq is not included in these country tables, due 
to the unavailability of detailed data. The data in this part also cover 
the value of imports and exports of ESCWA member countries by 
main countries and economic groupings as employed by the United 
Nations Statistics Division and other international organizations.  
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 General notes   مالحظات عامة

اللجنة  للبلدان األعضاء فيخالصة إحصاءات التجارة الخارجية   :1 الجزء
  )اإلسكوا( لغربي آسياواالجتماعية  االقتصادية

 Part I. Summary of the external trade statistics of ESCWA 
member countries 

لنفط الخام والمشتقات تجارة ا 8-1إلى  1-1تتضمن الجداول من   
  .النفطية

  Tables I.1 to I.8 include crude oil and oil products. 

حصة بلدان منطقة اإلسكوا في مجموع  2-1و 1-1 والنجدال يبين  
.  التجارة العالمية ومعدالت النمو السنوي للتجارة في بلدان اإلسكوا على الترتيب

سكوا إلى مجموعتين، مجموعة البلدان وفي هذين الجدولين تم تقسيم بلدان اإل
  .الرئيسية المصدرة للنفط ومجموعة البلدان األخرى

وقد اعتمد في تعريف مجموع التجارة العالمية في النشرة واعتماداً  
على المصادر الدولية ذات العالقة األخذ بمجموع الصادرات العالمية حيث أنها 

الواردات العالمية مطروحاً منها قيم رسوم على المستوى العالمي تعادل مجموع 
أما بالنسبة لمجموع تجارة االسكوا فتم اضافة واردات بلدان . الشحن والتأمين

المنطقة الى صادراتها وطرح الواردات البينية منها كون ذلك يمثل صافي 
  .مشاركة بلدان المنطقة في التجارة العالمية

لمؤشرات المتعلقة بقيم مجموعة من ا 4-1و 3-1ويشمل الجدوالن   
الناتج المحلي اإلجمالي وكذلك واردات وصادرات بلدان اإلسكوا ومساهمتها في 

  .نصيب الفرد من إجمالي التجارة

  Tables I.1 and I.2 show the share of the ESCWA region in 
total world trade and annual trade growth rates for ESCWA 
member countries respectively. In both tables, ESCWA member 
countries are divided into two groups: major oil exporting countries 
and other countries. 

 Following the definitions of the relevant international 
sources, total world trade is being defined in this bulletin as the sum 
of exports of all countries in the world. Identified in this manner, 
world exports would equal to world imports after deducting 
shipping and insurance charges. Total ESCWA trade is defined as 
exports of member countries added to their imports and deducting 
intra-regional imports as that represents the region’s net 
contribution to world trade. 

 Tables I.3 and I.4 include a set of indicators on the share of 
external trade in the gross domestic product (GDP) of ESCWA 
member countries and total trade per capita. 

 2001-1991 تينمعدل النمو السنوي للتجارة للفتر واحتسب  
  .األسية االتجاهدالة  باستعمال 2011- 2001و

  Annual growth rates for the periods 1991-2001 and 2001-
2011 are calculated using exponential trend functions. 

سب قيم واردات وصادرات بلدان ن 8-1و 7-1ويوضح الجدوالن   
 .اإلسكوا حسب أقسام النظام المنسق من إجمالي الواردات والصادرات

  Tables I.7 and I.8 show the percentage share of import and 
export values for each ESCWA member country by HS sections in 
the total imports and exports. 

 االقتصاديةاللجنة  لبلدان منطقة البينية جارةالت  :2الجزء 
  لغربي آسيا واالجتماعية

 Part II. Intraregional trade of ESCWA member countries 

هذا الجزء إال عندما يشار إلى  جداوليستثنى النفط الخام من جميع   
  .عكس ذلك في مالحظات الجداول

  All tables in part II exclude crude oil unless otherwise 
indicated in the footnotes. 



  x

مصفوفات قيم الواردات والصادرات  4-2و 3-2ويبين الجدوالن   
  .البينية لبلدان اإلسكوا موضحة البلد وشركائه

  Table II.3 and II.4 show matrices of intraregional values of 
imports and exports of ESCWA member countries by reporting 
country and partners. 

للحصول علي  7-2جدول ال الحذر عند استعمال بيانات توخي يتعينو  
ال تعكس هذه اإلحصاءات الصورة  إذ قد الميزان التجاري بين بلدان اإلسكوا،

الحقيقية للموازين التجارية بين بلدان منطقة اإلسكوا وذلك الختالف األنظمة 
في  تتبع نظام التجارة العامعملة، إذ ان بعض بلدان اإلسكوا التجارية المست

 التجارة نظامبينما يتبع البعض اآلخر  تدوين إحصاءات تجارتها الخارجية
   .الخاص

  Tables II.7 should be interpreted with care when used to 
obtain trade balances between ESCWA member countries, as the 
statistics may not reflect the true situation, since certain member 
countries utilize the general trade system to record their 
international trade statistics, while others use the special trade 
system. 

 

 واالجتماعية االقتصاديةاتجاه التجارة الخارجية لبلدان اللجنة   :3 الجزء
  لغربي آسيا

 Part III. Direction of trade of ESCWA member countries 

البلدان التي تتعامل معها البلدان األعضاء في اإلسكوا في صنفت   
ومجموعة  مجموعة البلدان المتقدمة النمو السلع إلى مجموعتين، مجال تجارة
أوروبا وآسيا و كايأمريقيا وأفر :حسب القارات الخمس ووزعت البلدان النامية

  .اأوقيانيو

  

  Foreign trade partners of ESCWA member countries are 
classified as “developed” and “developing” economies, distributed 
over the five continents (Africa, America, Asia, Europe and 
Oceania). 

في بند منفصل في مجمل التجارة العالمية وترد بيانات النفط الخام   
وذلك لتوضيح مساهمة واردات وصادرات النفط الخام في التجارة الخارجية 

  . لبلدان اإلسكوا، اذ ال تتوفر في أغلب األحيان بيانات تفصيلية عن هذه السلعة

    

  Crude oil values are included as a separate item in the 
world aggregate in order to reflect the share of oil in ESCWA 
member country imports and exports; detailed data on this 
commodity are usually not available. 

قد تظهر بعض الفروق بين إحصاءات مجمل قيم الواردات   
 7-1والبيانات التي تتضمنها الجداول  6-1و 5-1والصادرات في الجدولين 

توزيع قيم واردات  موتعزى هذه الفروق إلى عد.  13-3إلى  1-3و 8- 1و
على  وصادرات النفط الخام أو قيم إعادة التصدير على أقسام النظام المنسق

إلى عدم توزيع قيم واردات وصادرات  والبلدان والكتل االقتصادية المختلفة، أ
  . وق التقريبإلى فرقد تعزى  المناطق الحرة والذهب غير النقدي، أو

  Some differences may be found between data given in 
tables I.5 and I.6 and those given in tables I.7 and I.8 and III.1 to 
III.13. This may be attributed to the non-distribution of crude oil 
import/export values or re-export values by HS sections to different 
countries and economic blocs, the non-distribution of import/export 
values of free zones and non-monetary gold, or may simply be 
attributable to differences in approximation. 
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Abbreviations and symbols 
 المختصرات والرموز

 
:مختصرات     Abbreviations 

 Including cost, insurance and freight  c.i.f   يتضمن عناصر التكلفة والتأمين والشحن

ظهر السفينة على تسليم    Free on board  f.o.b. 

 Association of Southeast Asian Nations ASEAN  منطقة التجارة الحرة لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا

 Central African Customs and Economic Union CACEU  دي لوسط أفريقيااالتحاد الجمركي واالقتصا

 Economic Community of West African States ECOWAS  المجموعة االقتصادية لبلدان غرب أفريقيا

 European Free Trade Association EFTA   الرابطة األوروبية للتجارة الحرة

لغربي آسيا واالجتماعيةاالقتصادية اللجنة  :اإلسكوا    Economic and Social Commission for Western Asia ESCWA 

 European Union EU  األوروبي االتحاد

 Harmonized System HS   النظام المنسق

 Latin American Integration Association LAIA  كا الالتينيةيأمر تكامل رابطة

 Standard International Trade Classification SITC  ليةالتصنيف الموحد للتجارة الدو

     

 Symbols   :الرموز

 * Preliminary estimates    *              تقديرات أولية

 .. Data not available    ..              بيانات غير متوفرة

—            ضئيل أو صفر              Negligible or zero — 

    

      

 
   




