
  

 

                         
    

 الجزء الثاني
    

 التجارة البينية لبلدان اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
    
    
    
    

Part II 
    

Intraregional trade of ESCWA member countries 
    
                         

 



 



39 

 

Introduction  

Available statistics for 2011 in the current bulletin highlight the 
continued improvement that started in 2010 in the performance of non-oil 
intraregional trade in the ESCWA region for all the member countries where 
data were available. Table (2-1) shows that those countries, with 2011 data 
available, enjoyed higher intraregional imports by US$ 10 billion with an 
increased rate of 23 per cent above the 2010 levels.  

Similarly, the ratio of intraregional trade to total trade in the 
ESCWA region in 2011 increased largely compared to the situation in 2010 
table (2-1). The intraregional imports of some countries like Lebanon, 
Jordan, Oman and Yemen had performed above the pre-2008 crises levels 
and therefore managed to alleviate the negative impact of the global 
financial crisis that led to an unprecedented shrink in both global and 
regional trade during 2009. 

As for the non-oil intraregional exports in relation to total exports in 
the countries where data were available for 2011, growth in intraregional 
exports was less significant than that of total exports especially to the other 
regions. Intraregional exports grew 6.3 per cent and amounted to US$ 42 
billion compared to US$ 39.5 billion in 2010 as shown in table (2-1). 

 
The most integrated economy in the ECWA region in 2011 

according to the available statistics was Bahrain whose intraregional exports 
share of total exports reached 60 per cent, followed by Jordan with a share of 
43.2 per cent, and Yemen 33.3 per cent. On the other side and due to lack of 
data in 2011, it is noticed that, Kuwait and Palestine were the least integrated 
as their shares of intraregional exports to total exports was 7.3 per cent and 
10.2 per cent respectively followed by Qatar with a 12 per cent in third 
place.   

  مقدمة

الذي  تحسناستمرار ال 2011لعام  النشرة هذه في المتوفرة البيانات تظهر  
 سكوااإل لمنطقة النفطية غير المنتجات في البينية التجارة أداءفي  2010عام بدأ في 
فقد ارتفعت ) 1-2(فكما يوضح الجدول   .البيانات عنها توفرت التي البلدان لجميع

بليون  10تي توفرت عن تجارتها االقليمية البيانات بمقدار الواردات البينية للبلدان ال
  .2010في المائة عنها في عام  23دوالر أمريكي بزيادة مقدارها 

 اجماليوكذلك األمر، فإن نسبة التجارة البينية لمعظم بلدان المنطقة الى        
كور بل إن التجارة آخذة في االرتفاع عن األعوام السابقة كما يبينها الجدول المذ

كاألردن ولبنان وعمان واليمن تجاوزت فيها هذه البينية بعض تلك البلدان واردات 
متجاوزة بذلك اآلثار السلبية لألزمة المالية  2008النسبة المستوى المسجل عام 

غير مسبوق بشكل العالمية التي أدت الى تراجع كبير في التجارة الدولية واالقليمية 
   .2009في عام 

في جانب الصادرات البينية وبالقياس الى مجمل صادرات بلدان  أما
، فيتبين أن النمو 2011المنطقة غير النفطية التي توفرت عنها البيانات خالل عام 

في الصادرات البينية جاء متواضعاً قياساً مع النمو الكبير الحاصل في الصادرات 
بلغت حوالي وفي المائة  6.3 ةحيث نمت الصادرات البينية بنسبالى األقاليم األخرى 

كما يبين ذلك الجدول   2010بليون عام 39.5بليون دوالر أمريكي بالقياس مع  42
)2 -1( .  

 مع بلدان المنطقة بالنسبة ترابطاً المنطقة اقتصادات أكثرفيما يتعلق ب
 بالنسبة القائمة تتقدم البحرين بأن المتوفرة حصاءاتاإل تبين ،غير النفطيةلصادراتها 
 عام في المائة 60 حوالي الكلية الصادرات الى معدلها بلغ حيث البينية للصادرات

 المقابل في . في المائة 33.3 اليمنو ،في المائة 43.2 بمعدل واألردن ،2011
، فقد لوحظ أن أقل 2011ونظراً لعدم توفر البيانات عن جميع بلدان المنطقة في عام 

الكويت وفلسطين هي  2010نطقة األخرى في عام بلدان المنطقة تصديراً لبلدان الم
 . في المائة 12هما قطر بمعدل في المائة لكل منهما تلت 10.2و 7.3بمعدل 
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In comparison with the performance of the non-oil intraregional 
trade in 2010, according to the statistics available by the issue time of this 
publication, the share of intraregional imports to total imports increased 
in most ESCWA member countries in 2011 except in the cases of the 
United Arab Emirates and Yemen where it remain constant. With respect 
to the value of intraregional imports, the United Arab Emirates continues 
the lead with US$ 12.6 billion followed by Saudi Arabia with US$ 12.2 
billion and Oman with its intraregional imports reached US$ 8.2 billion. 
The ESCWA member country with the least value of intraregional 
imports was Bahrain who traded only US$ 1.5 billion in 2011 as 
indicated in table (2-1). 

With respect to non-oil intraregional exports, the available 
statistics for 2011 point to different trends prevailed in the region. While 
the ratio of intraregional exports to total exports decreased in most 
ESCWA member countries, it remained constant in Bahrain and Egypt 
on the levels of 60 and 25 per cent. Moreover, the value of intraregional 
exports in absolute terms increased in most member countries with the 
exception of Lebanon who suffered a visible decrease in both its 
interregional exports and their share of the country’s total exports. The 
United Arab Emirates and Yemen suffered a limited retraction in both 
values as well. Nevertheless, the claimed the highest value of 
intraregional exports in 2011 that was amounted to US$ 15.2 billion 
followed by Qatar and Egypt trading US$ 7.2 and 7 respectively. 

 
The lowest intraregional exports in 2011 were observed in 

Yemen and Lebanon who traded US$ 0.8 and 1.5 billion as presented in 
table (2-2). As for Qatar, Oman and Jordan, the drop in the share of 
intraregional exports to total exports was not due merely a loss in the 
value of such exports but rather to the larger increase in their total 
exports and with other regions. Data were not available for 2011 to 
describe the performance of Iraq, Kuwait, Palestine, Saudi Arabia, Sudan 
and the Syrian Arab Republic. 

 

 تبين، 2010مع عام غير النفطية وبالمقارنة مع أداء التجارة البينية 
الى  البينية الواردات نسبة أن النشرة هذه عدادإ تاريخحتى  توفرت التي حصاءاتاإل

في حين شهدت تباتاً في كل بلدان المنطقة معظم  في 2011عام  ارتفعتالواردات الكلية 
 استمرتفقد  البينية الواردات قيمة حيث منأما   .من االمارات العربية المتحدة واليمن

البينية قيمة وارداتها  حوالي بلغت حيث األولى المرتبةباحتالل االمارات العربية المتحدة  
وعمان  دوالر مليار 12.2 بحوالي السعودية تلتها أمريكي دوالر مليار 12.6 حوالي 
 والتي المنطقة بلدان من البحرين واردات قيمة أقلها وكانت .مليار دوالر 8.2بحوالي 
 ). 1- 2( الجدول كما يبين ذلك دوالر مليار 1.5 بحوالي قدرت

 لعام توفرت التي البيانات فتبين ،غير النفطية البينية للصادرات بالنسبة أما   
نسبة الصادرات البينية أن أن الحال يختلف بالنسبة لبلدان المنطقة، ففي حين  2011

بقيت ثابتة في كل من  ، فانها البيانات عنها توفرت التياالسكوا  انبلد انخفضت لمعظم
الصادرات  نجد أن قيموكذلك األمر، في المائة،  25و 60البحرين ومصر عند مستويي 

البينية ارتفعت بشكل عام في معظم تلك الدول باستثناء لبنان الذي انخفضت فيه كال من 
باالضافة الى  الي صادراتها بشكل ملحوظقيمة الصادرات البينية ونسبتها الى اجم

 البينية لصادراتى قيمة لأعل وكانت. االمارات العربية المتحدة واليمن لكن بشكل محدود
تلتها قطر  أمريكي دوالر مليار 15.2 حوالي بلغت والتي المتحدة العربية ماراتإلفي ا

  .مليار دوالر على التوالي 7و  7.2ومصر بقيمة 
  

اليمن ولبنان  فقد كانت من نصيب  2011عام نى قيم للصادرات البينية أما أد        
ومن  ).2-2( الجدولفي  موضح هو كما  دوالر مليار 1.5و 0.8حوالي  ابلغت اللتان

ناحية أخرى يالحظ أن االنخفاض الذي طرأ على نسبة الصادرات البينية الى اجمالي 
بسبب انخفاض قيمة تلك الصادرات قطر وعمان واألردن لم يكن كل من الصادرات في 

فيما لم تتوفر  الرتفاع اجمالي الصادرات بشكل كلي وعلى المستوى االقليمينتيجة وانما 
عن التجارة االقليمية لكل من العراق والكويت وفلسطين والسعودية  2011بيانات لعام 

 .والسودان والجمهورية العربية السورية


