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4 Trade & The New Economic Geography Of The Middle East

Executive Summary

World trade has followed an average annual growth rate of 10.1% that increased global exports to USD 13.9 
trillion in 2007 from USD 0.06 trillion in 1949. In the past eight years, exports grew on average 2.7 percentage 
points faster than real gross domestic product. The pattern of international shifted with the increased participation 
of newly emerging market economies dominating the growth of world trade, and Chinese exports dominate 
developed countries imports (especially the US).

In this economic note, we trace the changing global trade patterns according to the data from the World Trade 
Organization and the implications for the region, especially the GCC. The data, (available till 2007) reflects the 
inflated commodity prices that increased rapidly at the start of 2007. The faster rise in commodity prices in 2008 
(including the phenomenal rise of oil prices to cross $145 a barrel) has however not been reflected in the available 
data. But given the aftermath of the financial turmoil and historical evidence of the fall in commodity prices during 
downturns, the decline in trade volume and value is likely in both 2008 and 2009 in line with  growth projections 
for the world economy).

Detailed analysis of GCC trade data reveals a shift in trading partners with EU and Asia emerging as the major 
partners with the US share declining. While fossil fuels remain the most important exports from the GCC, there 
is evidence of trade diversification towards non-oil products. While intra-GCC trade has picked up, there exists 
potential for sustained intra-regional trade growth, which pales in comparison to regions like Europe (71.2%) or 
Asia (57.4%).  In this context,  the GCC should aim to reduce trade barriers (both tariff and non-tariff barriers) 
impeding regional trade and  expedite negotiations with its more important trading partners to facilitate trade. 
Additionally, the GCC Single Market initiated in 2008 and the expected launch in 2010 of the Gulf Monetary Union 
and common currency will help GCC to strengthen regional trade and leave a mark on the global trade map. 



Chart 1. Exports grow faster than world output growth

Source: WTO International trade database, DIFC Economics Unit.

Overview
The change in world economic leadership and influence 
is closely related to the change in global trade patterns. 
The increase in incomes and hence demand from 
emerging market economies primarily Brazil, Russia, 
India, and China (the BRICs countries), coupled with 
technological advances in manufacturing, investment 
in improved logistics and supply chain management, 
which boosted the availability of cheaper products, has 
led to a significant shift in global trade patterns and 
dynamics.

This note reviews changes in trends and patterns, 
focusing in particular on the Middle East1. The picture 
that emerges underlines the growing importance 
of our region on the global stage and the gradual 
transformation of the GCC countries from energy 
commodity producers and exporters into diversified 
economies with a broader economic base and a thriving 
service sector.

Trends in world trade
World exports have grown in nominal value, at an 
average 10.1% over 1949-2007 (with the last seven 
years registering an acceleration to 12.7%), reaching 
USD 13.95 trillion in 2007 from an almost negligible 
USD 0.06 trillion in 1949. Similarly import growth of 
11.9% in 2000-07 raised the value of total imports to 
USD 14.2 trillion from USD 0.063 trillion in 19482.

Over the period 2000-2007, exports grew on average 
2.7 percentage points faster than real gross domestic 
product, including in 2001, when trade marginally 
declined due to the burst of the dot.com bubble. The 
latest figures indicate that trade slowed in 2007 due 
to weakening demand from developed economies. 
Exchange rate fluctuations and the rise in commodity 
prices - such as food, oil and gas - were factors which 
led to the fall in demand. Growth in world merchandise 
exports slipped to 6% in real terms in 2007, following 
a year-to-year expansion of world gross domestic 
product (GDP) of 3.4%. 
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1 Note: The group Middle East includes Bahrain, Iraq, Islamic Republic of Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syrian Arab Republic, United 
Arab Emirates, Yemen, and other countries and territories in the Middle East.

2 According to customs conventions, exports are reported at fob prices while imports at cif prices. CIF means Cost Insurance and Freight. That means shipper/
trader has to pay the Cost of shipment up to the ship, Insurance cost of cargo and Freight cost up to destination port. FOB stands for Free On Board which 
means shipper/trader pays only costs up to the ship and Insurance cost, but freight charges is are paid by the buyer/consignee. For trade balance compilation 
both imports and exports have to be in fob prices. Therefore imports have to be adjusted to fob prices. This recalculation is done by estimating the additional 
payments, mainly freight transportation, related to the import process and then deducting it from the imports at cif prices.
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Source: WTO International trade database, DIFC Economics Unit.

Chart 3. Import growth and value: 1949 -2007

Chart 4. Export growth in goods and commercial services

Chart 2. Export growth and value: 1949 -2007

Fig. 1: Volume of Merchandise Exports and GDP 2000-07

Source: WTO International trade database, DIFC Economics Unit.
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According to IMF World Economic Outlook (WEO) 
update, growth in world trade volume fell to 4.1% 
in 2008 from 7.2% in 2007. It is expected to register 
a dramatic decline in 2009, contracting by 2.8% - 
evident from the recent deluge of disappointing data, 
especially exports from emerging and developing 
Asia. In China, exports were down by 2.8% in 
December 2008; Japan’s fell by 35% and Singapore’s 
by 20%. The decline in imports was even sharper: 
China’s were down by 21% in December; Vietnam’s 
by 45% in January. 
    
Also, for the first time in five years in 2007, commercial 
services trade rose faster than trade in goods at 18% 
compared with 15%. This was mainly due to the 
expanding international supply of many financial, 
computer and miscellaneous business, professional 
and technical services and the increase in the price 
of transportation.



Source: WTO International Trade Statistics, 2008

Table 1: World merchandise trade by region
and selected economy (% changes)

Exports Imports

2000 - 07 2006 2007 2000 - 07 2006 2007
Merchandise

12 16 15 World 11 15 15
6 15 12 United States 7 11 5

12 13 16 Europe 12 15 16
16 22 15 Middle East 16 13 26
17 17 11 Saudi Arabia e 17 17 29
19 24 19 United Arab Emirates e 21 18 32
13 18 16 Asia 13 16 15
25 27 26 China 23 20 21

Source: WTO International Trade Statistics, 2008.

Table 2: World merchandise exports (LHS) 
& imports (RHS) by region, selected years

1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2007 1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2007

Value (USD bn) Value USD bn

World 59 84 157 579 1838 3675 7375 13619 62 85 164 595 1882 3787 7691 13968

Share (%) Share (%)

US 21.7 18.8 14.9 12.3 11.2 12.6 9.8 8.5 13.0 13.9 11.4 12.3 14.3 15.9 16.9 14.5

Europe 35.1 39.4 47.8 50.9 43.5 45.4 45.9 42.4 45.3 43.7 52.0 53.3 44.2 44.6 45.0 43.4

Middle East 2.0 2.7 3.2 4.1 6.8 3.5 4.1 5.6 1.8 2.1 2.3 2.7 6.2 3.3 2.7 3.4

Asia 14.0 13.4 12.5 14.9 19.1 26.1 26.2 27.9 13.9 15.1 14.1 14.9 18.5 23.6 23.5 25.3

China 0.9 1.2 1.3 1.0 1.2 2.5 5.9 8.9 0.6 1.6 0.9 0.9 1.1 2.7 5.4 6.8
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The most recent figures available which cover the final 
months of 2008 for the major economies, point to a 
further deterioration of growth in international trade 
which will probably lead this year to a repetition of the 
2001 stall or in all likelihood a marked drop, whose 
magnitude is at this juncture difficult to assess.

Turning back to historical data, Table 2 indicates that 
the Middle East share in total world export has almost 
tripled between 1948 and 2007, which partly reflects 
the increase in oil price. However, the region has also 
almost doubled the share of total imports, which 
reflects increased integration in the global economy.

Composition of Trade
Manufactured products expanded by 7.5% in volume 
terms in 2007, surpassing both agriculture and fuels 
& mining products, which grew by 5% and 3% 
respectively. Fig 2 below shows the value and volume 
growth of trade.

In 2007-08, the rise in commodity prices was 
triggered by high oil prices as well as food prices 
(Chart 5), thus leading to increased value of trade.  

 
High oil and commodity prices led to widening current 
account surpluses of oil-producing and commodity 
exporting countries and contributed to rising inflation 
rates across the world. However, the aftermath of the 
financial turmoil has adversely affected both emerging 
and advanced economies and from the table on the 
right, it is evident that global downturns have coincided 
with declines in commodity prices.



Source: IMF, WTO International trade database, DIFC Economics Unit.

Fig. 2: Volume (LHS) and Value (RHS) Growth of World Merchandise Trade, 2007

Chart 5. Sharp rise in commodity prices last year Chart 6. World exports by sector
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The severity of the downturn will determine  the 
decline in commodity prices – especially since in 
the near term, commodity supply is price inelastic 
and there is bound to be downward pressure from 
contracting demand (already evident in case of 
oil, where the International Energy Agency has cut 
its forecasts for 2009 world oil demand by 1.7% 
recently). As a result, the non-fuel commodity 
prices are expected to contract by 29.1% in 20092. 
Subsequently, merchandise trade - both value and 
volume - is also likely to contract in 2009.

2 Source: IMF WEO update, Jan ‘09.

Source: WTO International Trade Statistics, 2008



Source: WTO International Trade Statistics, 2008.

Table 3: Shares of regional trade flows to the Middle East

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Origin
World 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
North America 13.1 12.3 11.1 9.6 9.3 10.3 10.8 10.4
South and 
Central America

1.8 2.2 2.2 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9

Europe 38.5 38.9 38.5 39.6 38.6 37.2 33.4 31.7
CIS 2.0 2.8 2.8 2.9 3.3 3.1 3.0 3.4
Africa 2.0 1.7 1.6 1.4 1.5 1.7 2.4 2.2
Middle East 15.1 15.0 15.7 16.6 17.8 18.3 19.5 19.3
Asia 27.4 27.2 28.1 27.9 27.5 27.4 28.8 31.2
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GCC: Exports, Imports and Change in Trade 
Partners
The secular increase in world trade has greatly benefitted 
the Middle East, in particular the GCC countries, and 
has shifted the direction of trade. Europe and Asia have 
become more important trade partners of the Middle 
East than the US. The tables below show the linkages 
between the Middle East and the rest of the world for 
the period 2000-2007. The economies of the region 
have shifted from protectionist economic policies 

-- that until the 1970s put great emphasis on self 
sufficiency and limited trade with the rest of the world 
-- to an economic model that embraces openness and 
exports as an engine of growth. In the Middle East, 
the GCC have the most open economies as a result of 
the implementation of liberal trade policies, resulting 
in lower external tariffs, participation in the WTO and 
greater regional economic integration.

Data display also that intra-regional trade within Middle 
East has acquired a notable importance with this share 
reaching 19.3% of total Middle East trade, i.e. comparable 
to the share of regional trade flows between US and 
Europe (18.2% in 2007). However, intra-regional trade 
in the Middle East and the GCC pales in comparison to 
the importance of intra-regional trade in other regions 
of the world (e.g. 71.2% in Europe or 57.4% in Asia). In 
Europe the bulk of the increase in intra-regional trade 
is due to increased trade in intermediate goods. The 
intra-region trade within the Middle East has registered 
a two-fold increase in agriculture products, almost five 
times for fuel and mining products and another four 
times in manufacturing (Chart 7). Typically, country size 
and trade are negatively correlated, with comparatively 
small countries (Hong Kong, Luxemburg, Holland) 
tending to trade more than large countries such as 
the US. Other factors also matter, with geographical 
factors such as countries that are remote and distantly 
located or land locked tending to trade less. It is not 

surprising from this viewpoint that Bahrain leads the 
GCC countries in terms of trade openness, with UAE 
following closely. Saudi Arabia has in the past few years 
become more integrated, hence making Kuwait the 
least integrated in the region.

In the GCC, merchandise trade has grown at a faster 
pace in the period 2000-07 than in the 1990s. Despite 
this, the intra-GCC export as share of total GCC 
exports seems dismal at just 5.4% in 2007. As a result 
of the strong rise in hydrocarbon prices, Qatar has 
witnessed the fastest growth in exports in the recent 
years, followed by Kuwait. Kuwait’s extraordinarily 
high export growth rate in 1990-99 is a result of the 
bounce-back after the invasion of Kuwait and the first 
Gulf War in 1990-91. Import growth has also risen the 
fastest in Qatar, followed by UAE and Saudi Arabia.



Source: IMF, WTO International trade database, DIFC Economics Unit.

Source: WTO International trade database, DIFC Economics Unit.

Table 4: Average Export (LHS) and Import (RHS) 
Growth Rates in the GCC

1980-1989 1990-1999 2000-2007 1980-1989 1990-1999 2000-2007
Bahrain 3.1 5.9 16.3 3.9 2.1 15.8
Kuwait -2.2 46.7 25.5 2.6 4.3 16.2
Oman 16.8 8.0 18.0 8.8 8.0 17.1
Qatar 1.0 12.5 26.3 0.3 9.5 32.7
KSA -2.9 8.8 22.8 0.0 3.7 16.2
UAE 5.9 8.4 22.2 4.6 12.8 19.9

Chart 7. Intra-region trade in the Middle East (USD bn)

Chart 9. GCC Exports (in USD bn)

Chart 8. Degree of trade openness in the GCC

Chart 10. GCC Imports (in USD bn)

Source: WTO International trade database, DIFC Economics Unit. Source: WTO International trade database, DIFC Economics Unit.
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The shift from the US dominance in world trade to countries in Europe and Asia is evident from Table 3 - a similar 
trend prevailed in the Middle East also. After correcting for the intra-region trade within the Middle East, we find 
evidence of the rise of Asia as a trading partner.



Source: WTO International trade database, DIFC Economics Unit.

Table 5: World merchandise exports by major product group and from Middle East, 2007

Agri 
products

Fuels and mining 
products

Manufactures

Total Fuels Total Iron & steel Chemicals Office & 
tel. equip

Automotive 
products

Textiles Clothing

World 1127.7 2658.6 2038.4 9499.5 474.2 1483.2 1514.3 1182.9 238.1 345.3

Middle East 19.2 565.4 554.5 159.3 4.5 43.1 16.6 9.8 7.0 5.3

Share in total exports 2.5 74.4 73.0 21.0 0.6 5.7 2.2 1.3 0.9 0.7
Annual percentage change
2000-2007 15 16 16 15 24 20 9 25 5 10

2006 22 26 25 14 29 17 -8 37 28 29

2007 20 12 13 18 20 18 9 23 20 7

Chart 11. Manufacture imports to the Middle East (USD trn) Chart 12. Agriculture imports to the Middle East (USD trn)

Source: WTO International Trade Statistics, 2008
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World exports of fuels and mining products increased 
by 15% in 2007 - significantly below the 28% in 2006 
- due to the lower growth in fuel prices (only 11% rise 
in 2007 against 21% the year before). Fuel exports 
from the Middle East to its most important trading 
partner, Asia (65% of total exports), increased by 13%, 
compared to 28% the previous year. Nevertheless, 
demand from China and India remained strong, with 
imports increasing by 26%3.

The breakdown by products for manufactured products 
– reveals that Saudi Arabia and UAE are among the 
top 15 importers for iron and steel, as a result of the 
massive infrastructure and real estate construction 
programs currently underway. Saudi Arabia also 
features in the top 15 importers of pharmaceuticals. 
Another important product category the Middle East 
imports heavily is agricultural products – specifically 
food, given the comparative disadvantage in this field.

Composition of trade
Manufacturing imports of the Middle East from Asia has grown faster (share in total imports has grown from 
29.3% in 2000 to 33.9% in 2007) and have overtaken the EU as the largest provider (declining form 39.2% to 
31.5%); similarly for agricultural imports (Charts 11 & 12).

The breakdown by trade products provides a more complete picture of GCC trade: 
The major export product and revenue earner are fuels – oil for most GCC countries. a. 
The countries of the region are both involved in manufacturing (especially pharmaceuticals, aluminum, and b. 
iron and steel) and food importers (given the weakness in agricultural production);

3 In volume terms, exports of fuels remained roughly constant in 2007; oil imports of developed economies actually declined by nearly 2%



Table 8: Ranking of GCC Imports - by Components

Bahrain Kuwait Oman Qatar Saudi Arabia UAE

2000 2007 2000 2005 2000 2006 2000 2006 2000 2007 2000 2007

Food 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2

Fuels 1 1 8 8 6 5 8 8 8 8 7 5

I&S 6 5 5 4 5 3 4 2 4 4 5 4

Chem. 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3

Pharma 8 7 7 7 7 6 7 7 6 5 8 8

Mach. & transp 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tex. 5 6 6 6 4 7 5 6 5 7 4 7

Cloth. 7 8 4 5 8 8 6 5 7 6 6 6

Bahrain Kuwait Oman Qatar Saudi Arabia UAE

2000 2007 2000 2005 2000 2006 2000 2006 2000 2007 2000 2007

Food 6 5 4 4 3 2 6 5 4 4 4 3

Fuels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

I&S 7 7 8 6 6 4 4 3 5 5 7 7

Chem. 3 2 2 2 5 3 2 2 2 2 6 5

Pharma 8 8 6 8 8 8 8 8 7 7 8 8

Mach. & transp 5 3 3 3 2 5 5 4 3 3 2 2

Tex. 4 4 7 7 7 7 7 7 6 6 3 4

Cloth. 2 6 5 5 4 6 3 6 8 8 5 6

Table 7: Ranking of GCC Exports - by Components

Table 6: Imports of manufactures of select GCC economies, 1990-2007

Value Share in economy’s 
total merchandise 

imports

1990 2000 2005 2006 2007 2000 2007  a

Kuwait 2.61 5.55 12.67 13.13 20.26 77.5 85.7

Oman 1.81 3.46 6.80 8.54 12.95 67.5 80.4

Qatar 1.32 2.75 8.98 13.65 19.19 84.4 87.2

Saudi Arabia 18.23 22.05 46.57 55.57 72.27 72.9 80.1

UAE 8.63 29.47 68.30 79.17 104.74 84.2 79.3

Source: WTO International Trade Statistics, 2008

Source: WTO International Trade Statistics, 2008

Source: WTO International Trade Statistics, 2008
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A further breakdown by component reveals the trade diversification in GCC. While fuel plays a dominant role in 
exports across all GCC economies, other industries especially chemicals, (the exception being the UAE), have acquired 
some prominence. Certain countries like Oman and Bahrain have shown a shift from exporting consumer items like 
clothing towards more capital goods like machinery and transport equipment and iron and steel products.

Machinery and transport equipment and food have been and still remain undoubtedly the largest imports in the 
GCC. Fuel ranks high in the list of imports in relatively oil-poor Bahrain.
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Growth of Trade in Services
In commercial services trade, the emergence of 
Middle East is evident in three specific categories – 
transportation services, travel and construction. 

Transportation services:a)  Exports of world 
transportation services reached $750 billion in 
2007 (19% YoY increase), whilst the share of 
transportation imports from the Middle East 
went up from 4.5% in 2000 to 5.5% in 2007. It 
is hence no surprise that the UAE is in the list of 
the top 15 importers for transportation services 
given also its increasing role as a logistics hub.

Travel:b)  The leading travel exporters in 2007 
continued to be EU and the US, accounting for 57% 
of total exports. However, the most rapid export 
and import growth was in Russia and Australia. It 
is interesting to note, in this context, that the UAE 
is the 7th main destination of Russian travelers. In 
 
essence the travel industry is becoming a major 
component of export diversification for this 
region and its role is destined to increase with the 
coming on-stream of major airport infrastructure 
in the UAE and Qatar.

Construction:c)  Since 2000, construction exports 
have grown by an annual average of 11%. 
Though construction in the Middle East (with 
the UAE at the forefront) is on the rise, no 
data are available from the WTO for this sector. 
However, from the exports of construction 
by region, we find that Japan’s construction 
sector is particularly active in the Middle East, 
undertaking a number of projects in the United 
Arab Emirates and Saudi Arabia where the 
demand for infrastructure, hotels and industrial 
buildings has been sustained.

Policy Implications and Recommendations
In essence, in the post World War II period trade 
exchanges have grown in value more than 20 times. 
These figures underestimate the actual magnitude 
because they largely rely on customs data which are 
overwhelmingly skewed towards merchandise trade. 
In reality the integration of the world economies 
and the expansion of the service sectors has spurred 
a momentous growth in services trade, which 
unfortunately official data do not fully record. Finance, 
insurance, telecommunications, design, entertainment, 
IT, tourism, logistics have grown in importance and 
are now the backbone of economic interactions, 
but accurate data does not exist to quantify this 
phenomenon.

Overtime, there has been a rapid increase in 
the number of regional trade agreements in the 
world to benefit from a reduction or elimination of 
trade barriers, as well as to enable the smooth flow 
of commodities and services. However, the legacy of 
the economic strategies focusing on self-sufficiency is 
still exerting a pernicious influence: the Middle East is 
the only major area without a region-wide trade body 
or free trade agreement, with the exception of the 
GCC Single Market which covers a limited number 
of countries and the Greater Arab Free Trade Area 
(GAFTA).

To a certain extent, PAFTA/GAFTA4 serves as a 
regional entity for trade. In addition to the PAFTA, the 
establishment of a Customs Union (CU) was aimed 
at improving trade relations within the region. At the 
Riyadh Summit in 1999, the establishment of a CU was 
agreed upon, to be effective from March 2005. The 
main features of CU were the unification of customs 
laws and procedures, a single point-of-entry with 
internally free movement of goods, and treatment of 
all goods as national within the GCC. At the December 
2001 Summit, GCC Heads of State formally adopted 

4 The Pan/Greater-Arab Free Trade Area was established by the Arab League’s Economic and Social Council in 1997. Currently 17 members of the Arab League are 
participating in the FTA: Egypt, UAE, Bahrain, Jordon, Tunisia, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Iraq, Oman, Palestine, Qatar, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, and 
Yemen. Market access is improved via tariff dismantling for all industrial and agricultural products that started in Jan ‘97 with a 10% customs duties reduction 
and was finalized on 1st Jan, 05 with a final 20% reduction in customs duties. Since then, all industrial and agricultural products can access PAFTA members’ 
markets duty-free.



List of RTAs in force
Bahrain: GCC, PAFTA, US-Bahrain
Kuwait: GCC, PAFTA
Oman: GCC, PAFTA
Qatar: GCC, PAFTA
Saudi Arabia: GCC, PAFTA
UAE: GCC, PAFTA

List of RTAs under negotiation 
Bahrain: Australia-GCC, Japan-GCC
Kuwait: Australia-GCC, Japan-GCC
Oman: Australia-GCC, Japan-GCC, US-Oman
Qatar: Australia-GCC, Japan-GCC
Saudi Arabia: Australia-GCC, Japan-GCC
UAE: Australia-GCC, Japan-GCC

 Source: WTO, DIFC Economics Unit.
*Note: PAFTA refers to Pan-Arab Free Trade Agreement.

Growth in Regional Trade Agreements
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an across-the-board external tariff of 5% for most 
products effective from January 2003.

The roadblocks to achieving greater trade integration 
include lack of an integrated transport infrastructure, 
customs procedures, non-tariff barriers to trade 
(NTBs)5 and the lack of product diversification. Major 
investments are required in the region to improve 
road and maritime transport and air freight, to bring 
down logistics costs. We believe that a more decisive 
effort to open borders and to embrace a more liberal 
trade policy model would be a powerful tool for the 
development of the region, increased competition and 

the improvement of living standards. Even the GCC 
Single Market launched at the beginning of 2008 had 
a much more limited scope than the Single Market in 
the European Union where border controls have been 
completely abolished and custom duties represent a 
distant memory.

The Middle East remains the largest global exporter of 
fuel – not surprising given that two-thirds of the world’s 
proven reserves are located in the region. Given the shift 
in trade towards Asia, another area of policy importance 
is that of trade negotiations – it would benefit the GCC 
economies to negotiate FTAs with emerging economies 
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like China, India and other Asian economies and build 
trade alliances rather than continue with Bilateral FTAs 
with developed economies. Not only would FTAs help 
the GCC through waivers of customs duties and allow 
the smooth flow of commodities and services, but also 
lead to GCC exports to these countries being exempted 
from customs duties, fuelling the competitiveness of 
GCC products in global markets.

Travel (and tourism) seems to be a best performing 
‘trade product’ for the region. Development in this area 
can lead to increased diversification, not to mention the 
potential revenue earnings. However, the dependence 
on agricultural products, especially food will be hard 
to resolve. This was also one of the reasons why the 
global rise in food and raw material and commodity 
prices hit the Middle East and especially the GCC quite 
hard. For example, inflation in Saudi Arabia touched a 
high of 11.1% in July 2008 from the low rates of less 
than one percent in the past few years.

Once the Gulf Monetary Union (GMU) is launched in 
2010, the progress of FTAs that are in their initial stages 
can proceed faster, given that the FTAs can be signed 

with GCC as a bloc. On Dec 15th 2008, Singapore 
signed an FTA with the GCC, the first-ever signed by 
the six-member nation bloc. Negotiations are ongoing 
with countries including Japan, EFTA (European Free 
Trade Association), Australia, New Zealand, as well as 
China and India which are the main trade partners of 
the GCC. However setbacks still hamper this vision: 
negotiations over an FTA with the EU have been halted 
jeopardizing a painstaking progress achieved over 
several years. This failure highlights the risks that many 
countries in the face of the economic crisis will adopt 
protectionist measures or impose side conditions 
unrelated to trade. The liberal trade policy of the  GCC 
countries’, will contribute to enhancing the position of 
GCC countries in international trade, and turn them 
into a major hub for East-West trade, especially so 
since the UAE and Saudi Arabia are ranked among the 
30 biggest importers and exporters by the WTO. The 
implementation of the GMU and introduction of a Gulf 
Common Currency can be a major contributory factor 
to increase intra-regional trade as well as becoming a 
vehicle currency for international trade in hydrocarbons 
and petrochemicals.

5 Results of a survey by the Dubai Chamber of Commerce at the end of 2007 indicate that while the CU has facilitated greater intra-GCC trade, some non-tariff 
barriers (NTBs) still exist. More explicitly, Dubai’s traders agreed that they had seen improvements in overall procedures under the CU, with 71% claiming the CU 
made trade with GCC countries easier and 59% finding GCC markets more accessible; however, around 50% mentioned having incurred problems with double 
tariff charges on more than one occasion. Other NTB to trade were in the form of delays in clearance at borders, differentiation in transport fees and differences 
in product specification. (https://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/177548758.html)
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The Road Ahead
World trade patterns and the composition of trade 
have changed course over the past decade, with the 
emerging economies now playing a dominant role in 
a new global economic geography. For the GCC and 
the Arab economies of the Middle East this is a time 
of opportunity and of challenges. There are two roads 
ahead. One road is one where the Arab countries and 
specifically the GCC, neglecting regional integration, 
continue with unstructured trade policies, without the 
benefit of the negotiating power of a trading bloc, 
resulting in limited gains from trade creation and 
losing from trade diversion, notably in relation to the 
rapidly growing Asian economies and China and India 
in particular.

The other road is one of regional economic 
integration of the GCC countries based on ‘deep 
integration’ to be followed regional integration 
including other Arab countries. The GCC countries 
are gradually moving towards deep integration,  
with increased harmonisation of economic, 

financial, cultural, and environmental and foreign 
policies. The integration of the GCC countries through 
a common market, GMU and common currency can be 
the kernel of greater Arab economic integration. The 
resulting breakdown of barriers to trade, investment 
and the movement of people would gradually lead to 
an Arab economic renaissance and create a market with 
over three hundred million consumers and producers, 
and allow producers and consumers the benefits of 
economies of scale and scope. This would be a vision 
of a region that is deeply economically integrated with 
the rest of the world, with the EU and Asia, potentially 
forming the largest market zone of the world.6

6 See the discussion in Nasser Saidi, “Arab Economic Integration: An Awakening to Remove Barriers to Prosperity”, presented at the AMF-IMF High Level Seminar 
Abu Dhabi, United Arab Emirates, February, 2005. Economic Research Forum Working Paper 0322, June 2006.
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Appendix

Imports of fuels of selected regions and economies from Middle East- 2000 & 2007

Value Annual percentage change 
2000 2007 2000 -07 2005 2006 2007

Asia 
Japan 47.5 111.3 13 40 25 4
Korea, Republic of 24.4 63.5 15 44 31 7
China 8.7 39.2 24 47 35 15
India ... 45.3 ... ... ... ...
Taipei, Chinese 6.6 27.5 23 38 31 11
Singapore 10.4 23.1 12 33 16 9
Thailand 5.5 16.6 17 45 23 -1
Pakistan 3.5 7.6 12 36 50 5
Indonesia 2.3 4.8 11 128 20 -2
Europe 34.4 67.7 10 42 15 3
European Union (27) 31.9 60.7 10 42 15 1
Turkey  a 2.2 6.9 17 51 20 22
North America 25.8 57.7 12 24 16 7
United States 24.4 53.8 12 23 16 7
Canada  b 1.1 3.3 17 36 32 1

a  2005 instead of 2006; b  Imports are valued f.o.b

Shares of regional trade flows in world merchandise exports, 2007

Latest IMF projections (year over year percent change)

Destination World North 
America

South& 
Central 
America 

Europe CIS Africa Middle 
East Asia

Origin
Share

World 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
North America 13.6 37.8 29.0 5.5 3.1 7.7 10.4 10.7
South & Central 
America

3.7 6.0 27.1 1.8 1.6 3.9 1.9 2.4

Europe 42.4 18.2 17.8 71.2 47.7 41.6 31.7 13.2
CIS 3.7 0.9 1.4 4.8 26.0 1.9 3.4 1.8
Africa 3.1 3.7 3.2 2.8 0.2 11.4 2.2 2.5
Middle East 5.6 3.3 1.0 1.8 1.2 7.8 19.3 12.1
Asia 27.9 30.1 20.5 12.0 20.1 25.7 31.2 57.4

Projections Difference from 2008 
WEO projections

2007 2008 2009 2010 2009 2010
World trade volume (goods & services) 7.2 4.1 -2.8 3.2 -4.8 -2.5
Imports

Advances economies 4.5 1.5 -3.1 1.9 -3.0 -1.8
Emerging & developing economies 14.5 10.4 -2.2 5.8 -7.0 -3.6

Exports
Advances economies 5.9 3.1 -3.7 2.1 -5.0 -1.8
Emerging & developing economies 9.6 5.6 -0.8 5.4 -5.8 -3.5

Source: IMF, World Economic Outlook, January 2009

Source: WTO International Trade Statistics, 2008

Source: WTO International Trade Statistics, 2008
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Merchandise Trade of the US, EU and Japan

US Exports 

Destination Value Share Annual percentage 
change 

2007 2000 2007 2006 2007
Region 
World 1162.5 100.0 100.0 15 12
North America 385.6 37.0 33.2 10 6
Asia 313.3 27.6 27.0 16 12
Europe 276.0 23.6 23.7 16 16
South and Central 
America 

106.5 7.5 9.2 23 21

Middle East 46.3 2.4 4.0 23 18
Africa 23.7 1.4 2.0 22 25
CIS 10.6 0.4 0.9 21 50

EU Exports 
Region 
World 5319.7 100.0 100.0 13 16
Europe 3926.1 73.5 73.8 14 16
North America 419.4 10.3 7.9 8 7
Asia 395.7 7.5 7.4 10 17
CIS 174.4 1.3 3.3 31 32
Africa 138.1 2.4 2.6 7 22
Middle East 132.3 2.2 2.5 4 17
South and Central 
America 

74.4 1.7 1.4 15 21

Japan Exports 
Region 
World 712.8 100.0 100.0 9 10
Asia 361.5 43.3 50.7 6 12
North America 166.4 32.7 23.4 10 0
Europe 112.9 17.8 15.8 8 12
Middle East 26.2 2.0 3.7 16 36
South and Central 
America 

15.0 1.7 2.1 28 25

CIS 12.5 0.2 1.8 60 51
Africa 10.3 0.9 1.4 21 22

US Imports 

Origin Value Share Annual percentage 
change 

2007 2000 2007 2006 2007
Region 
World 2020.4 100.0 100.0 11 5
Asia 751.4 37.8 37.2 12 5
North America 531.6 29.4 26.3 9 5
Europe 393.5 20.3 19.5 7 6
South and Central 
America 

141.8 6.2 7.0 8 1

Africa 95.2 2.3 4.7 24 14
Middle East 80.3 3.2 4.0 14 8
CIS 26.5 0.8 1.3 28 5

EU Imports 
Region 
World 5573.9 100.0 100.0 14 15
Europe 3903.5 69.2 70.0 14 16
Asia 709.7 12.0 12.7 16 18
North America 295.4 8.3 5.3 8 15
CIS 250.9 2.7 4.5 27 12
Africa 162.2 2.9 2.9 14 11
South and Central 
America 

110.0 1.7 2.0 22 17

Middle East 91.4 1.9 1.6 5 5
Japan Imports

Region 
World 621.1 100.0 100.0 12 7
Asia 303.3 46.4 48.8 10 7
Middle East 113.7 13.0 18.3 25 4
North America 85.4 22.0 13.8 6 4
Europe 72.7 13.9 11.7 2 8
South and Central 
America 

19.6 2.2 3.2 33 21

Africa 14.8 1.3 2.4 34 12
CIS 11.5 1.3 1.9 8 56

Source: WTO International Trade Statistics, 2008
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Trade Profiles of the GCC Economies: Bahrain*

Rank in world trade, 2007  Exports Imports
Merchandise   73 81

excluding intra-EU trade  51 57
Commercial services   87 111

excluding intra-EU trade  61 85

Annual percentage change
 2000 - 2005 2004  2005
 6 6  8 
 … …  …
 … …  …

Contribution to WTO budget (%, 2008)   0.080
Import duties collected (%, 2003-2005)

in total tax revenue    42.8
to total imports    3.2

Number of notifications to WTO and measures in force 
Outstanding notifications in WTO Central Registry  34
Goods RTAs - services EIAs notified to WTO   3 - 1
Anti-dumping (30 June 2007)   …
Countervailing duties (30 June 2007)   …
Safeguards (24 October 2007)   0

Number of disputes (complainant - defendant)
Requests for consultation   0 - 0
Original panel / Appellate Body (AB) reports   0 - 0
Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU)   0 - 0
Arbitration awards (Article 22.6 DSU)   0 - 0

 
Annual Percentage Change

 2000 - 2007 2006  2007
 12 19  12
 14 12  9

    2007
Share in world total imports   0.18
Breakdown in economy’s total imports
By main commodity group (ITS)

Agricultural products    5.6
Fuels and mining products   59.1
Manufactures    35.2

By main origins
1. European Union (27)    11.4
2. Australia    6.3
3. Japan    5.2
4. Saudi Arabia    4.8
5. China    4.2

Unspecified origins    51.0

 
Annual Percentage Change

 2000 - 2007 2006  2007
 11 11  6
 7 18  6
    2007 a
Share in world total exports   0.04

Breakdown in economy’s total exports
By principal services item

Transportation    45.5
Travel    39.5
Other commercial services   15.0

Trademark registrations by office, 2006
 Direct residents Direct non-residents Madrid Total
 59 559 1,266 1,884

 

BASIC INDICATORS
Population (thousands, 2007)   753
GDP (million current US$, 2005)   16,041
GDP (million current PPP US$, 2005)   24,245
Current account balance (million US$, 2006)   1,918
Trade per capita (US$, 2005-2007)    31,269
Trade to GDP ratio (2003-2005)   137.6

    2005
Real GDP (2000=100)    134
Exports of goods and services (volume, 2000=100)   …
Imports of goods and services (volume, 2000=100)   …

TRADE POLICY
WTO accession date: 1 January 1995
Trade Policy Review date: 18, 20 July 2007
Tariffs and duty free imports
Tariff binding coverage (%)   73.6
MFN tariffs   Final bound Applied 2007

Simple average of import duties
All goods   34.4 5.0

Agricultural goods (AOA)  38.9    7.4
Non-agricultural goods  33.4    4.7

Non ad-valorem duties (% total tariff lines)  0.0    0.6
MFN duty free imports (%, 2006)

in agricultural goods (AOA)   24.4
in non-agricultural goods   1.8

Services sectors with GATS commitments   22

MERCHANDISE TRADE
    Value
    2007
Merchandise exports, f.o.b. (million US$)   13,634
Merchandise imports, c.i.f. (million US$)   11,488

    2007
Share in world total exports   0.10
Breakdown in economy’s total exports
By main commodity group (ITS)

Agricultural products    0.5
Fuels and mining products   89.7
Manufactures    9.8

By main destination
1. Saudi Arabia    5.3
2. United States    2.7
3. European Union (27)    2.4
4. United Arab Emirates   1.5
5. India    1.0

Unspecified destinations   79.1

COMMERCIAL SERVICES TRADE
    Value
    2007
Commercial services exports (million US$)   1,962
Commercial services imports (million US$)   1,221
    2007 a
Share in world total exports   0.06

Breakdown in economy’s total exports
By principal services item

Transportation    39.9
Travel    56.7
Other commercial services   3.5

INDUSTRIAL PROPERTY
Patent grants by patent office, 2004

 Residents Non-residents  Total
 … 26  26

a Breakdowns by services items refers to 2006.

* Source: WTO



20 Trade & The New Economic Geography Of The Middle East

Trade Profiles of the GCC Economies: Kuwait*

Rank in world trade, 2007  Exports Imports
Merchandise   42 65

excluding intra-EU trade  28 43
Commercial services   54 47

excluding intra-EU trade  35 30

Annual percentage change
 2000 - 2005 2004  2005
 8 10  10 
 5 6  …
 9 10  …

Contribution to WTO budget (%, 2008)   0.237
Import duties collected (%, 2003-2005)

in total tax revenue    69.8
to total imports    2.4

Number of notifications to WTO and measures in force 
Outstanding notifications in WTO Central Registry  41
Goods RTAs - services EIAs notified to WTO   2 - 0
Anti-dumping (30 June 2007)   …
Countervailing duties (30 June 2007)   …
Safeguards (24 October 2007)   0

Number of disputes (complainant - defendant)
Requests for consultation   0 - 0
Original panel / Appellate Body (AB) reports   0 - 0
Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU)   0 - 0
Arbitration awards (Article 22.6 DSU)   0 - 0

 
Annual Percentage Change

 2000 - 2007 2006  2007
 18 24  12
 19 1  48

    2007 b
Share in world total imports   0.17
Breakdown in economy’s total imports
By main commodity group (ITS)

Agricultural products    12.0
Fuels and mining products   2.3
Manufactures    85.7

By main origin
1. European Union (27)    33.2
2. United States    10.6
3. Japan    9.6
4. Saudi Arabia    6.5
5. China    4.4

Unspecified origins    0.0

 
Annual Percentage Change

 2000 - 2007 2006  2007
 25 59  23
 14 14  24
    2007
Share in world total imports   0.34

Breakdown in economy’s total imports
By principal services item

Transportation    37.9
Travel    58.9
Other commercial services   3.2

Trademark registrations by office
 Direct residents Direct non-residents Madrid Total
 … … … …

  

BASIC INDICATORS
Population (thousands, 2007)   2,663
GDP (million current US$, 2006)   102,095
GDP (million current PPP US$, 2005)   114,597
Current account balance (million US$, 2006)   50,996
Trade per capita (US$, 2005-2007)    33,576
Trade to GDP ratio (2004-2006)   85.7

    2005
Real GDP (2000=100)    147
Exports of goods and services (volume, 2000=100)   121
Imports of goods and services (volume, 2000=100)   142

TRADE POLICY
WTO accession date: 1 January 1995
Trade Policy Review date: …
Tariffs and duty free imports
Tariff binding coverage (%)   100.0
MFN tariffs   Final bound Applied 2007

Simple average of import duties
All goods   100.0 4.6

Agricultural goods (AOA)  100.0 4.0
Non-agricultural goods  100.0 4.7

Non ad-valorem duties (% total tariff lines)  0.0 1.3
MFN duty free imports

in agricultural goods (AOA)   …
in non-agricultural goods   …

Services sectors with GATS commitments   61

MERCHANDISE TRADE
    Value
    2007
Merchandise exports, f.o.b. (million US$)   62,376
Merchandise imports, c.i.f. (million US$)   23,642

    2007 b
Share in world total exports   0.45
Breakdown in economy’s total exports
By main commodity group (ITS)

Agricultural products    0.2
Fuels and mining products   96.1
Manufactures    3.7

By main destination
1. Japan    20.3
2. United States    11.0
3. European Union (27)    7.8
4. Taipei, Chinese    3.8
5. Singapore    2.2

Unspecified destinations   45.5

COMMERCIAL SERVICES TRADE
    Value
    2007
Commercial services exports (million US$)   7,380
Commercial services imports (million US$)   10,401
    2007
Share in world total exports   0.22

Breakdown in economy’s total exports
By principal services item

Transportation    34.5
Travel    3.0
Other commercial services   62.4

INDUSTRIAL PROPERTY
Patent grants by patent office, 2004

 Residents Non-residents  Total
 … …  …

a Refers to 2004 values and tot he average annual percentage change for 2000-2004. 

b Breakdowns by designation/origin refer to 2001.

* Source: WTO
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Trade Profiles of the GCC Economies: Oman*

Rank in world trade, 2007  Exports Imports
Merchandise   61 71

excluding intra-EU trade  43 49
Commercial services   106 65

excluding intra-EU trade  80 45

Annual percentage change
 2000 - 2005 2004  2005
 5 5  6 
 9 14  …
 14 27  …

Contribution to WTO budget (%, 2008)   0.122
Import duties collected (%, 2000-2001)

in total tax revenue    9.4
to total imports    2.0

Number of notifications to WTO and measures in force 
Outstanding notifications in WTO Central Registry  17
Goods RTAs - services EIAs notified to WTO   2 - 0
Anti-dumping (30 June 2007)   …
Countervailing duties (30 June 2007)   …
Safeguards (24 October 2007)   0

Number of disputes (complainant - defendant)
Requests for consultation   0 - 0
Original panel / Appellate Body (AB) reports   0 - 0
Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU)   0 - 0
Arbitration awards (Article 22.6 DSU)   0 - 0

 
Annual Percentage Change

 2000 - 2007 2006  2007
 12 15  15
 18 23  46

    2007 b
Share in world total imports   0.11
Breakdown in economy’s total imports
By main commodity group (ITS)

Agricultural products    10.3
Fuels and mining products   8.8
Manufactures    80.4

By main origins
1. United Arab Emirates   25.9
2. European Union (27)    19.2
3. Japan    17.3
4. India    5.3
5. United States    5.2

Unspecified origins    0.0

 
Annual Percentage Change

 2000 - 2007 2006  2007
 12 2  23
 13 11  23
    2006
Share in world total exports   0.14

Breakdown in economy’s total exports
By principal services item

Transportation    33.1
Travel    18.4
Other commercial services   48.5

Trademark registrations by office, 2006
 Direct residents Direct non-residents Madrid Total
 … … … …

  

BASIC INDICATORS
Population (thousands, 2007)   2,600
GDP (million current US$, 2006)   35,729
GDP (million current PPP US$, 2005)   51,019
Current account balance (million US$, 2006)   4,377
Trade per capita (US$, 2004-2006)    12,133
Trade to GDP ratio (2004-2006)   100.1

    2005
Real GDP (2000=100)    125
Exports of goods and services (volume, 2000=100)   139
Imports of goods and services (volume, 2000=100)   169

TRADE POLICY
WTO accession date: 9 November 2000
Trade Policy Review date: 25, 27 June 2008
Tariffs and duty free imports
Tariff binding coverage (%)   100
MFN tariffs   Final bound Applied 2007

Simple average of import duties
All goods   13.8 5.5

Agricultural goods (AOA)  28.0 10.6
Non-agricultural goods  11.6 4.7

Non ad-valorem duties (% total tariff lines)  0.0 0.6
MFN duty free imports (%, 2006)

in agricultural goods (AOA)   33.6
in non-agricultural goods   4.8

Services sectors with GATS commitments   98

MERCHANDISE TRADE
    Value
    2007
Merchandise exports, f.o.b. (million US$)   24,722
Merchandise imports, c.i.f. (million US$)   16,100

    2007 b
Share in world total exports   0.18
Breakdown in economy’s total exports
By main commodity group (ITS)

Agricultural products    1.9
Fuels and mining products   95.5
Manufactures    2.6

By main destination
1. Korea, Republic of    4.2
2. United Arab Emirates   1.9
3. European Union (27)    1.2
4. Japan    0.9
5. Saudi Arabia    0.7

Unspecified destinations   88.2

COMMERCIAL SERVICES TRADE
    Value
    2006
Commercial services exports (million US$)   913
Commercial services imports (million US$)   3,740
    2006
Share in world total exports   0.03

Breakdown in economy’s total exports
By principal services item

Transportation    34.8
Travel    59.0
Other commercial services   6.3

INDUSTRIAL PROPERTY
Patent grants by patent office, 2004

 Residents Non-residents  Total
 … …  …

a Refers to 2004 values and to the average annual percentage change for 2000 - 2004. 

b Breakdowns by destination/origin refer to 2006.

* Source: WTO
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Trade Profiles of the GCC Economies: Qatar*

Rank in world trade, 2007  Exports Imports
Merchandise   53 66

excluding intra-EU trade  37 44
Commercial services   66 58

excluding intra-EU trade  43 40

Annual percentage change
 2000 - 2007 2006  2007
 … …  … 
 … …  …
 ... ...  …

Contribution to WTO budget (%, 2008)   0.134
Import duties collected (%, 2004-2006)

in total tax revenue    5.3
to total imports    3.9

Number of notifications to WTO and measures in force 
Outstanding notifications in WTO Central Registry  26
Goods RTAs - services EIAs notified to WTO   2 - 0
Anti-dumping (30 June 2007)   …
Countervailing duties (30 June 2007)   …
Safeguards (24 October 2007)   0

Number of disputes (complainant - defendant)
Requests for consultation   0 - 0
Original panel / Appellate Body (AB) reports   0 - 0
Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU)   0 - 0
Arbitration awards (Article 22.6 DSU)   0 - 0

 
Annual Percentage Change

 2000 - 2007 2006  2007
 20 32  23
 31 63  34

    2007 a
Share in world total imports   0.18
Breakdown in economy’s total imports
By main commodity group (ITS)

Agricultural products    5.5
Fuels and mining products   3.3
Manufactures    87.2

By main origins
1. European Union (27)    34.8
2. Japan    12.0
3. United States    9.9
4. United Arab Emirates   6.0
5. China    5.8

Unspecified origins    0.0

 
Annual Percentage Change

 2000 - 2006 2005  2006
 48 57  36
 37 118  56
    2006
Share in world total exports   0.22

Breakdown in economy’s total exports
By principal services item

Transportation    26.1
Travel    66.0
Other commercial services   7.9

Trademark registrations by office, 2006
 Direct residents Direct non-residents Madrid Total
 … … … …

 

BASIC INDICATORS
Population (thousands, 2007)   836
GDP (million current US$, 2005)   42,463
GDP (million current PPP US$, 2005)   56,303
Current account balance (million US$, 2006)   …
Trade per capita (US$, 2005-2007)    53,089
Trade to GDP ratio (2003-2005)   90.5

    2007
Real GDP (2000=100)    …
Exports of goods and services (volume, 2000=100)   …
Imports of goods and services (volume, 2000=100)   …

TRADE POLICY
WTO accession date: 13 January 1996
Trade Policy Review date: 21, 23 February 2005
Tariffs and duty free imports
Tariff binding coverage (%)   100
MFN tariffs   Final bound Applied 2007

Simple average of import duties
All goods   16.0 4.9

Agricultural goods (AOA)  25.7  6.3
Non-agricultural goods  14.5 4.7

Non ad-valorem duties (% total tariff lines)  0.0    1.0
MFN duty free imports (%, 2006)

in agricultural goods (AOA)   33.3
in non-agricultural goods   7.8

Services sectors with GATS commitments   46

MERCHANDISE TRADE
    Value
    2007
Merchandise exports, f.o.b. (million US$)   42,005
Merchandise imports, c.i.f. (million US$)   22,005

    2007 a
Share in world total exports   0.30
Breakdown in economy’s total exports
By main commodity group (ITS)

Agricultural products    0.1
Fuels and mining products   93.1
Manufactures    6.8

By main destination
1. Japan    41.5
2. Korea, Republic of    13.9
3. Singapore    9.5
4. India    4.9
5. United Arab Emirates   4.3

Unspecified destinations   9.8

COMMERCIAL SERVICES TRADE
    Value
    2007
Commercial services exports (million US$)   3,489
Commercial services imports (million US$)   5,680
    2007 a
Share in world total exports   0.13

Breakdown in economy’s total exports
By principal services item

Transportation    72.7
Travel    25.0
Other commercial services   2.2

INDUSTRIAL PROPERTY
Patent grants by patent office

 Residents Non-residents  Total
 … …  …

a Breakdowns by destination/origin refers to 2006.

* Source: WTO
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Trade Profiles of the GCC Economies: Saudi Arabia*

Rank in world trade, 2007  Exports Imports
Merchandise    18 34

excluding intra-EU trade  12 22
Commercial services   52 28

excluding intra-EU trade  33 17

Annual percentage change
 2000-2007 2006  2007
 4 3  3
 3 …  …
 2 …  …

Contribution to WTO budget (%, 2008)   0.847
Import duties collected

in total tax revenue    …
to total imports    …

Number of notifications to WTO and measures in force
Outstanding notifications in WTO Central Registry  19
Goods RTAs - services EIAs notified to WTO   2 - 0
Anti-dumping (30 June 2007)   …
Countervailing duties (30 June 2007)   …
Safeguards (24 October 2007)   0

Number of disputes (complainant - defendant)
Requests for consultation   0 - 0
Original panel / Appellate Body (AB) reports   0 - 0
Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU)   0 - 0
Arbitration awards (Article 22.6 DSU)   0 - 0

 
Annual percentage change

 2000-2007 2006  2007
 17 17  11
 17 17  29

    2007 
Share in world total imports   0.63
Breakdown in economy’s total imports   
By main commodity group (ITS)

Agricultural products    13.8
Fuels and mining products   4.8
Manufactures    80.1

By main origin
1. European Union (27)    31.9
2. United States    13.6
3. China    9.7
4. Japan    8.7
5. Korea, Republic of    4.5

 
Annual percentage change

 2000-2007 2006  2007
 7 9  8
 16 34  58
    2007
Share in world total imports   0.99

Breakdown in economy’s total imports
By principal services item

Transportation    …
Travel    …
Other commercial services   …

Trademark registrations by office
 Direct residents Direct non-residents Madrid Total
 … … … …

 

BASIC INDICATORS
Population (thousands, 2007)   24,196
GDP (million current US$, 2007)   381,683
GDP (million current PPP US$, 2007)   554,250
Current account balance (million US$, 2006)   99,066
Trade per capita (US$, 2005-2007)   12,871
Trade to GDP ratio (2005-2007)   86.7
     
    2007   
Real GDP (2000=100)    128
Exports of goods and services (volume, 2000=100)  a  110
Imports of goods and services (volume, 2000=100)  a  107

TRADE POLICY
WTO accession date: 11 December 2005
Trade Policy Review date: ...
Tariffs and duty free imports
Tariff binding coverage (%)   100
MFN tariffs   Final bound Applied 2007

Simple average of import duties
All goods   11.7  5.0

Agricultural goods (AOA)  20.0  7.6
Non-agricultural goods  10.5  4.7

Non ad-valorem duties (% total tariff lines)  1.2  1.4
MFN duty free imports (%, 2006)

in agricultural goods (AOA)   46.2
in non-agricultural goods   11.6

Services sectors with GATS commitments   120

MERCHANDISE TRADE
    Value
    2007
Merchandise exports, f.o.b. (million US$)   234,200
Merchandise imports, c.i.f. (million US$)   90,217

    2007
Share in world total exports    1.68
Breakdown in economy’s total exports
By main commodity group (ITS)

Agricultural products    1.0
Fuels and mining products   88.2
Manufactures    10.6

By main destination
1. Japan    26.8
2. Taipei, Chinese    23.6
3. United States    17.5
4. European Union (27)    7.1
5. United Arab Emirates   3.6

COMMERCIAL SERVICES TRADE
    Value
    2007
Commercial services exports (million US$)   7,912
Commercial services imports (million US$)   30,560
    2007
Share in world total exports   0.24

Breakdown in economy’s total exports
By principal services item

Transportation    …
Travel    …
Other commercial services   …

INDUSTRIAL PROPERTY
Patent grants by patent office, 2006

 Residents Non-residents   Total
 42 1,002  1,044

a  Refers to 2003 values and to the average annual percentage change for 2000-2003.

* Source: WTO
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Trade Profiles of the GCC Economies: United Arab Emirates*

BASIC INDICATORS
Population (thousands, 2007)   4,365
GDP (million current US$, 2005)   129,702
GDP (million current PPP US$, 2005)   202 961
Current account balance (million US$, 2007)   ...
Trade per capita (US$, 2004-2006)   52,472
Trade to GDP ratio (2003-2005)   159.0

    2005
Real GDP (2000=100)    148
Exports of goods and services (volume, 2000=100)  a  159
Imports of goods and services (volume, 2000=100)  a  174

TRADE POLICY
WTO accession date: 10 April 1996
Trade Policy Review date: 24, 26 April 2006
Tariffs and duty free imports
Tariff binding coverage (%)   100
MFN tariffs   Final bound Applied 2007

Simple average of import duties
All goods   14.7  5.0

Agricultural goods (AOA)  25.4 7.0
Non-agricultural goods  13.1 4.7

Non ad-valorem duties (% total tariff lines)  0.0 0.6
MFN duty free imports (%, 2005)

in agricultural goods (AOA)   46.7
in non-agricultural goods   16.9

Services sectors with GATS commitments   46

MERCHANDISE TRADE
    Value
    2007   
Merchandise exports, f.o.b. (million US$)   173,000
Merchandise imports, c.i.f. (million US$)   132,000
     
    2007  b
Share in world total exports   1.24
Breakdown in economy’s total exports
By main commodity group (ITS)

Agricultural products    3.6
Fuels and mining products   60.4
Manufactures    32.0

By main destination
1. Japan    25.5
2. Taipei, Chinese    11.4
3. Iran, Islamic Rep. of    3.6
4. India    3.3
5. European Union (27)    2.0

Unspecified destinations   38.7

COMMERCIAL SERVICES TRADE     
    Value
    2006
Commercial services exports (million US$)   6,259
Commercial services imports (million US$)   24,059
    2006
Share in world total exports   0.23

Breakdown in economy’s total exports
By principal services item

Transportation    20.6
Travel    79.4
Other commercial services   0.0

    
INDUSTRIAL PROPERTY

Patent grants by patent office
 Residents Non-residents  Total  
 ... ...  ... 

a Refers to 2004 values and to the average annual percent change for 2000 2004. 

b Breakdowns by designation/origin refer to 2006.

 
Rank in world trade, 2007  Exports Imports

Merchandise    20 27
excluding intra-EU trade  14 18

Commercial services   55 29
excluding intra-EU trade  36 18

Annual percentage change
 2000-2005 2004  2005
 8 10  9
 12 11  …
 15 7  …

Contribution to WTO budget (%, 2008)   0.747
Import duties collected

in total tax revenue    …
to total imports    …

Number of notifications to WTO and measures in force
Outstanding notifications in WTO Central Registry  27
Goods RTAs - services EIAs notified to WTO   2 - 0
Anti-dumping (30 June 2007)   …
Countervailing duties (30 June 2007)   …
Safeguards (24 October 2007)   0

Number of disputes (complainant - defendant)
Requests for consultation   0 - 0
Original panel / Appellate Body (AB) reports   0 - 0
Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU)   0 - 0
Arbitration awards (Article 22.6 DSU)   0 - 0

 
Annual percentage change

 2000-2007 2006  2007
 19 24  19
 21 18  32

    2007  b
Share in world total imports   0.93
Breakdown in economy’s total imports
By main commodity group (ITS)

Agricultural products    8.6
Fuels and mining products   6.9
Manufactures    79.3

By main origin
1. European Union (27)    23.0
2. China    8.7
3. India    8.7
4. United States    6.5
5. Japan    6.0

Unspecified origins    19.6

 
Annual percentage change

 2000-2006 2005  2006
 23 67  46
 19 29  27
    2006
Share in world total imports   0.92

Breakdown in economy’s total imports
By principal services item

Transportation    55.2
Travel    36.7
Other commercial services   8.1

Trademark registrations by office
 Direct residents Direct non-residents Madrid  Total
 … … … …

  

* Source: WTO
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التحليل التجاري القت�ساديات دول جمل�ش التعاون اخلليجي

*
)االإمارات العربية املتحدة(

بحجم

    
   20 27

   14 18
   55 29

   36 18

 2000 - 2005 2004  2005
 8 10  9 
 12 11  …
 15 7  …

    0.747

    …
    …

    27
    2 - 0
    …
    …
    0

    0 - 0
    0 - 0
    0 - 0
    0 - 0

 

 2000 - 2007 2006  2007

 19 24  19
 21 18  32

    2007 b

    0.93

    8.6
    6.9
    79.3

    23.0
    23.0
    8.7
    6.5
    6.0

    19.6

 

 2000 - 2006 2005  2006

 23 67  46
 19 29  27
    2006
    0.92

    55.2
    36.7
    8.1

 
 … …     …  …

  

    4,365
    129,702
    202 961
    ...
     52,472
    159.0

    2005
                  )100=2000(     148
    a )100=2000          (   159
            a )100=2000          (      174

    100

                    2007

   14.7  5.0
   25.4 7.0
   13.1 4.7

   0.0 0.6

    46.7
    16.9

    46

     

    2007
    173,000
    132,000

    2007 b
    1.24

    3.6
    60.4
    32.0

    25.5
    11.4
    3.6
    3.3
    2.0

    38.7

    
    2006
    6,259
    24,059
    2006
    0.23

    20.6
    79.4
    0.0

 
 … …  …

 

بحجم

القيمة

القيمة

a ي�سري اإيل قيم العام 2004 ومت��سط الن�سبة املئ�ية بني عامي 2000 - 2004
b ي�سري التحليل وفقًا لل�جهة واملن�ساأ اإىل العام 2006

الرتتيب يف التجارة العاملية، 2007

ال�سلع

با�ستثناء التجارة البينية االأوروبية

اخلدمات التجارية

با�ستثناء التجارة البينية االأوروبية

ال�سادراتال�اردات

تغري الن�سبة املئ�ية

التعداد ال�سكاين )باالآالآف 2007(

الناجت املحلي االإجمايل )ملي�ن دوالر اأمريكي، 2005(

)PPP ،2005 ،الناجت املحلي االإجمايل )ملي�ن دوالر اأمريكي

م�ازنة احل�سابات اجلارية )ملي�ن دوالر اأمريكي، 2006(

التجارة بالن�سبة للفرد ) دوالد اأمريكي، 2004 - 2006(

ن�سبة التجارة اإيل الناجت املحلي االإجمايل ) 2003 - 2005(

الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 

�سادرات الب�سائع واخلدمات

واردات الب�سائع واخلدمات

امل�ساهمة يف ميزانية منظمة التجارة العاملية )الن�سبة املئ�ية %, 2008(  

ر�س�م ال�سترياد املح�سلة )الن�سبة املئ�ية %, 2003-2005(  

من الع�ائد االإجمالية لل�سرائب    

من اإجمايل ال�اردات    

عدد التبليغات اإىل منظلة التجارة العاملية، والإجراءات املطبقة حاليًا

التبلغيات امللزمة يف ال�سجالت املركزية للمنظمة العاملية للتجارة         

ب�سائع اتفاقية التجارة االإقليمية – خدمات التكامل االإقت�سادي املبلغة اإىل  

مكافحة االإغراق )30 ي�ني� 2007(  

ر�س�م امل�ازنة)30 ي�ني� 2007(  

احلماية )24 اأكت�بر 2007(  

عدد النزاعات )املدعي – املدعى عليه(

طلبات االإ�ست�سارة  

تقارير هئة النق�ش / اللجنة الرئي�سية  

) DSU 21.5 تقارير هيئة النق�ش / جلنة االإمتثال )الفقرة  

)DSU 22.6 نتائج التحكيم )الفقرة  

احلد النهائي �ساري منذ
تغطية التعريفات امللزمة )%(

تعريفات الدول االأكرث رعاية

مت��سط ر�س�م االإ�سترياد

جميع الب�سائع

ب�سائع زراعية )اإتفاقية الزراعة(

الب�سائع غري الزراعية

ر�س�م غري متعلقة بالتعريفة القيمية )الن�سبة املئ�ية من ال�اردات

اخلالية من الر�س�م للدول االأكرث رعاية )ن�سبة مئ�ية%, 2006(

يف الب�سائع الزراعية )اإتفاقية الزراعة(

يف الب�سائع غري الزراعية

قطاعات اخلدمات مع اإلتزامات الإتفاقية العامة يف جتارة اخلدمات

تاريخ دخ�ل منظمة التجارة العاملية 10 اأبريل 1996

تاريخ مراجعة ال�سيا�سة التجارية 24, 26 اأبريل 2006

ال�اردات دون تعريفات اأو ر�س�م جمركية

تغري الن�سبة املئ�ية ال�سن�ية

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب املجم�عة االأ�سا�سية لل�سلعة )اإح�ساءات التجارة العاملية(

املنتجات الزراعية  

منتجات ال�ق�د والتعدين  

املنتجات ال�سناعية  

ح�سب املن�ساأ االأ�سا�سي

1-االإحتاد االأوروبي )27(
2-ال�صني

3-الهند
4-ال�اليات املتحدة

5-اليابان
م�سادر غري حمددة

�سادرات ال�سلع »ف�ب« )ملي�ن دوالر(

واردات ال�سلع »�سيف« )ملي�ن دوالر(

احل�سة من اإجمايل ال�سادرات العاملية

حتليل اإجمايل �سادرات الإقت�ساد

ح�سب املجم�عة الأ�سا�سية لل�سلعة )اإح�ساءات التجارة العاملية( 

املنتجات الزراعية   

منتجات ال�ق�د والتعدين  

املنتجات ال�سناعية  

ح�سب ال�جهة االأ�سا�سية

1-اليابان  
2-تايبية ال�سينية  

3-اإيران  
4-الهند  

5-االإحتاد االأوروبي )27(  
وجهات غري حمددة  

تغري الن�سبة املئ�ية ال�سن�ية

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب الفئات االأ�سا�سية للخدمات   

النقل   

ال�سفر   

خدمات جتارية اأخرى   

�سادرات اخلدمات التجارية )ملي�ن دوالر(

واردات اخلدمات التجارية )ملي�ن دوالر(

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب الفئات االأ�سا�سية للخدمات   

النقل   

ال�سفر   

خدمات جتارية اأخرى   

ت�سجيالت العالمات التجارية ح�سب املكتب

االإجمايل                                غري املقيمني                         املقيمنياالإجمايل              مدريد          غري املقيمني ب�سكل مبا�سر        املقيمني ب�سكل مبا�سر

منح الإمتيازات من مكتب الإمتيازات

*امل�سدر: منظمة التجارة العاملية

ال�سيا�سة التجارية

جتارة ال�سلع

امللكية ال�سناعية

جتارة اخلدمات التجارية

م�ؤ�سرات رئي�سية
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   18 34

   12 22
   52 28

   33 17

 2000 - 2007 2006  2007
 4 3  3 
 3 …  …
 2 …  … 

    0.847

    …
    …

    19
    2 - 0
    …
    …
    0

    0 - 0
    0 - 0
    0 - 0
    0 - 0

 

 2000 - 2007 2006  2007
 17 17  11
 17 17  29

    2007

    0.63

    13.8
    4.8
    80.1

    31.9
    13.6
    9.7
    8.7
    8.7

 

 2000 - 2007 2006  2007 
 7 9  8
 16 34  58
    2007
    0.99

    26.1
    66.0
    7.9

 
 … …     …  …

 

    24,196
    381,683
    554,250
    99,066
     12,871
    86.7

    2007
                  )100=2000(    128
    )100=2000          (   110
               )100=2000          (      107

    100
                    2007

   11.7  5.0
   20.0  7.6
   10.5  4.7

   1.2  1.4

    46.2
    11.6

    120

     
    2007
    42,005
    22,005

    2007 

    1.68

    1.0
    88.2
    10.6

    26.8
    23.6
    17.5
    7.1
    3.6

    
    2007
    7,912
    30,560
    2007
    0.24

    …
    …
    …

 

 42 1,002  1,044

 

بحجم

بحجم

القيمة

القيمة

a ي�سري اإيل قيم العام 2006 ومت��سط الن�سبة املئ�ية بني عامي 2000 - 2003

الرتتيب يف التجارة العاملية، 2007

ال�سلع

با�ستثناء التجارة البينية االأوروبية

اخلدمات التجارية

با�ستثناء التجارة البينية االأوروبية

ال�سادراتال�اردات

تغري الن�سبة املئ�ية

التعداد ال�سكاين )باالآالآف 2007(

الناجت املحلي االإجمايل )ملي�ن دوالر اأمريكي، 2006(

)PPP ،2005 ،الناجت املحلي االإجمايل )ملي�ن دوالر اأمريكي

م�ازنة احل�سابات اجلارية )ملي�ن دوالر اأمريكي، 2006(

التجارة بالن�سبة للفرد ) دوالر اأمريكي، 2005 - 2007(

ن�سبة التجارة اإيل الناجت املحلي االإجمايل ) 2005 - 2007(

الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 

�سادرات الب�سائع واخلدمات

واردات الب�سائع واخلدمات

امل�ساهمة يف ميزانية منظمة التجارة العاملية )الن�سبة املئ�ية %, 2008(  

ر�س�م ال�سترياد املح�سلة )الن�سبة املئ�ية %, 2006-2004(  

من الع�ائد االإجمالية لل�سرائب    

من اإجمايل ال�اردات    

عدد التبليغات اإىل منظلة التجارة العاملية، والإجراءات املطبقة حاليًا

التبلغيات امللزمة يف ال�سجالت املركزية للمنظمة العاملية للتجارة         

ب�سائع اتفاقية التجارة االإقليمية – خدمات التكامل االإقت�سادي املبلغة اإىل  

مكافحة االإغراق )30 ي�ني� 2007(  

ر�س�م امل�ازنة)30 ي�ني� 2007(  

احلماية )24 اأكت�بر 2007(  

عدد النزاعات )املدعي – املدعى عليه(

طلبات االإ�ست�سارة  

تقارير هئة النق�ش / اللجنة الرئي�سية  

) DSU 21.5 تقارير هيئة النق�ش / جلنة االإمتثال )الفقرة  

)DSU 22.6 نتائج التحكيم )الفقرة  

احلد النهائي �ساري منذ
تغطية التعريفات امللزمة )%(

تعريفات الدول االأكرث رعاية

مت��سط ر�س�م االإ�سترياد

جميع الب�سائع

ب�سائع زراعية )اإتفاقية الزراعة(

الب�سائع غري الزراعية

ر�س�م غري متعلقة بالتعريفة القيمية )الن�سبة املئ�ية من ال�اردات

اخلالية من الر�س�م للدول االأكرث رعاية )ن�سبة مئ�ية%, 2006(

يف الب�سائع الزراعية )اإتفاقية الزراعة(

يف الب�سائع غري الزراعية

قطاعات اخلدمات مع اإلتزامات الإتفاقية العامة يف جتارة اخلدمات

ال�سيا�سة التجارية

تاريخ دخ�ل منظمة التجارة العاملية 11 دي�سمرب 2005

تاريخ مراجعة ال�سيا�سة التجارية

ال�اردات دون تعريفات اأو ر�س�م جمركية

تغري الن�سبة املئ�ية ال�سن�ية

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب املجم�عة االأ�سا�سية لل�سلعة )اإح�ساءات التجارة العاملية(

املنتجات الزراعية  

منتجات ال�ق�د والتعدين  

املنتجات ال�سناعية  

ح�سب املن�ساأ االأ�سا�سي

1-االإحتاد االأوروبي )27(
2-ال�اليات املتحدة 

3-ال�صني
4-اليابان

5-ك�ريا

�سادرات ال�سلع »ف�ب« )ملي�ن دوالر(

واردات ال�سلع »�سيف« )ملي�ن دوالر(

احل�سة من اإجمايل ال�سادرات العاملية

حتليل اإجمايل �سادرات الإقت�ساد

ح�سب املجم�عة الأ�سا�سية لل�سلعة )اإح�ساءات التجارة العاملية( 

املنتجات الزراعية   

منتجات ال�ق�د والتعدين  

املنتجات ال�سناعية  

ح�سب ال�جهة االأ�سا�سية

1-اليابان  
2-تايبية ال�سينية  

3-ال�اليات املتحدة  
3-االإحتاد االأوروبي )27(  

5-االإمارات العربية املتحدة  

تغري الن�سبة املئ�ية ال�سن�ية

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب الفئات االأ�سا�سية للخدمات   

النقل   

ال�سفر   

خدمات جتارية اأخرى   

�سادرات اخلدمات التجارية )ملي�ن دوالر(

واردات اخلدمات التجارية )ملي�ن دوالر(

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب الفئات االأ�سا�سية للخدمات   

النقل   

ال�سفر   

خدمات جتارية اأخرى   

ت�سجيالت العالمات التجارية ح�سب املكتب، 2006

االإجمايل              مدريد          غري املقيمني ب�سكل مبا�سر        املقيمني ب�سكل مبا�سر
االإجمايل                                غري املقيمني                         املقيمني

منح الإمتيازات من مكتب الإمتيازات، 2006

*امل�سدر: منظمة التجارة العاملية

ال�سيا�سة التجارية

جتارة ال�سلع

امللكية ال�سناعية

جتارة اخلدمات التجارية

م�ؤ�سرات رئي�سية
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*
التحليل التجاري القت�ساديات دول جمل�ش التعاون اخلليجي )قطر(
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   66 58
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 2000 - 2007 2006  2007
 … …  … 
 … …  …
 … …  … 

    0.134

    5.3
    3.9

    26
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    0 - 0

 

 2000 - 2007 2006  2007

 20 32  23
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    2007 a
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    5.5
    3.3
    87.2
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    17.3
    9.9
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 2000 - 2006 2005  2006 
 48 57  36
 37 118  56
    2006
    0.22

    26.1
    66.0
    7.9

 
 … …     …  …

 

    836
    42,463
    56,303
    …
     53,089
    90.5

    2007
                  )100=2000(    …
    )100=2000          (   …
               )100=2000          (      …

    100.0
                    2007

   16.0 4.9
   25.7  6.3
   14.5 4.7

   0.0    1.0

    33.3
    7.8

    46

     
    2007
    42,005
    22,005

    2007 a
    0.30

    0.1
    93.1
    6.8

    41.5
    13.9
    9.5
    4.9
    4.3

    9.8

    

    2007
    3,489
    5,680
    2007 a
    0.13

    72.7
    25.0
    2.2

 
 … …  …

 

بحجم

بحجم

القيمة

القيمة

a ي�سري التحليل وفقًا لل�جهة واملن�ساأ اإىل العام 2006

الرتتيب يف التجارة العاملية، 2007

ال�سلع

با�ستثناء التجارة البينية االأوروبية

اخلدمات التجارية

با�ستثناء التجارة البينية االأوروبية

ال�سادراتال�اردات

تغري الن�سبة املئ�ية

التعداد ال�سكاين )باالآالآف 2007(

الناجت املحلي االإجمايل )ملي�ن دوالر اأمريكي، 2006(

)PPP ،2005 ،الناجت املحلي االإجمايل )ملي�ن دوالر اأمريكي

م�ازنة احل�سابات اجلارية )ملي�ن دوالر اأمريكي، 2006(

التجارة بالن�سبة للفرد ) دوالر اأمريكي، 2005 - 2007(

ن�سبة التجارة اإيل الناجت املحلي االإجمايل ) 2003 - 2005(

الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 

�سادرات الب�سائع واخلدمات

واردات الب�سائع واخلدمات

امل�ساهمة يف ميزانية منظمة التجارة العاملية )الن�سبة املئ�ية %, 2008(  

ر�س�م ال�سترياد املح�سلة )الن�سبة املئ�ية %, 2006-2004(  

من الع�ائد االإجمالية لل�سرائب    

من اإجمايل ال�اردات    

عدد التبليغات اإىل منظلة التجارة العاملية، والإجراءات املطبقة حاليًا

التبلغيات امللزمة يف ال�سجالت املركزية للمنظمة العاملية للتجارة         

ب�سائع اتفاقية التجارة االإقليمية – خدمات التكامل االإقت�سادي املبلغة اإىل  

مكافحة االإغراق )30 ي�ني� 2007(  

ر�س�م امل�ازنة)30 ي�ني� 2007(  

احلماية )24 اأكت�بر 2007(  

عدد النزاعات )املدعي – املدعى عليه(

طلبات االإ�ست�سارة  

تقارير هئة النق�ش / اللجنة الرئي�سية  

) DSU 21.5 تقارير هيئة النق�ش / جلنة االإمتثال )الفقرة  

)DSU 22.6 نتائج التحكيم )الفقرة  

احلد النهائي �ساري منذ
تغطية التعريفات امللزمة )%(

تعريفات الدول االأكرث رعاية

مت��سط ر�س�م االإ�سترياد

جميع الب�سائع

ب�سائع زراعية )اإتفاقية الزراعة(

الب�سائع غري الزراعية

ر�س�م غري متعلقة بالتعريفة القيمية )الن�سبة املئ�ية من ال�اردات

اخلالية من الر�س�م للدول االأكرث رعاية )ن�سبة مئ�ية%, 2006(

يف الب�سائع الزراعية )اإتفاقية الزراعة(

يف الب�سائع غري الزراعية

قطاعات اخلدمات مع اإلتزامات الإتفاقية العامة يف جتارة اخلدمات

تاريخ دخ�ل منظمة التجارة العاملية 13 يناير 1996

تاريخ مراجعة ال�سيا�سة التجارية 23،21 فرباير 2008

ال�اردات دون تعريفات اأو ر�س�م جمركية

تغري الن�سبة املئ�ية ال�سن�ية

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب املجم�عة االأ�سا�سية لل�سلعة )اإح�ساءات التجارة العاملية(

املنتجات الزراعية  

منتجات ال�ق�د والتعدين  

املنتجات ال�سناعية  

ح�سب املن�ساأ االأ�سا�سي

1-االإحتاد االأوروبي )27(
2-اليابان

3-ال�اليات املتحدة 
4-االإمارات العربية املتحدة

5-ال�صني
م�سادر غري حمددة

�سادرات ال�سلع »ف�ب« )ملي�ن دوالر(

واردات ال�سلع »�سيف« )ملي�ن دوالر(

احل�سة من اإجمايل ال�سادرات العاملية

حتليل اإجمايل �سادرات الإقت�ساد

ح�سب املجم�عة الأ�سا�سية لل�سلعة )اإح�ساءات التجارة العاملية( 

املنتجات الزراعية   

منتجات ال�ق�د والتعدين  

املنتجات ال�سناعية  

ح�سب ال�جهة االأ�سا�سية

1-اليابان  
2-ك�ريا  

3-�سنغاف�را  
3-الهند  

5-االإمارات العربية املتحدة  
وجهات غري حمددة  

تغري الن�سبة املئ�ية ال�سن�ية

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب الفئات االأ�سا�سية للخدمات   

النقل   

ال�سفر   

خدمات جتارية اأخرى   

�سادرات اخلدمات التجارية )ملي�ن دوالر(

واردات اخلدمات التجارية )ملي�ن دوالر(

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب الفئات االأ�سا�سية للخدمات   

النقل   

ال�سفر   

خدمات جتارية اأخرى   

ت�سجيالت العالمات التجارية ح�سب املكتب

االإجمايل                                غري املقيمني                         املقيمنياالإجمايل              مدريد          غري املقيمني ب�سكل مبا�سر        املقيمني ب�سكل مبا�سر

منح الإمتيازات من مكتب الإمتيازات

*امل�سدر: منظمة التجارة العاملية

ال�سيا�سة التجارية

جتارة ال�سلع

امللكية ال�سناعية

جتارة اخلدمات التجارية

م�ؤ�سرات رئي�سية
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بحجم

بحجم

*
التحليل التجاري القت�ساديات دول جمل�ش التعاون اخلليجي )ُعمان(
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القيمة

القيمة

a ي�سري اإيل قيم العام 2006 ومت��سط الن�سبة املئ�ية بني عامي 2000 و 2004
b ي�سري التحليل وفقًا لل�جهة واملن�ساأ اإىل العام 2006

الرتتيب يف التجارة العاملية، 2007

ال�سلع

با�ستثناء التجارة البينية االأوروبية

اخلدمات التجارية

با�ستثناء التجارة البينية االأوروبية

ال�سادراتال�اردات

تغري الن�سبة املئ�ية

التعداد ال�سكاين )باالآالآف 2007(

الناجت املحلي االإجمايل )ملي�ن دوالر اأمريكي، 2006(

)PPP ،2005 ،الناجت املحلي االإجمايل )ملي�ن دوالر اأمريكي

م�ازنة احل�سابات اجلارية )ملي�ن دوالر اأمريكي، 2006(

التجارة بالن�سبة للفرد ) دوالر اأمريكي، 2004 - 2006(

ن�سبة التجارة اإيل الناجت املحلي االإجمايل ) 2004 - 2006(

الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 

�سادرات الب�سائع واخلدمات

واردات الب�سائع واخلدمات

احلد النهائي �ساري منذ
تغطية التعريفات امللزمة )%(

تعريفات الدول االأكرث رعاية

مت��سط ر�س�م االإ�سترياد

جميع الب�سائع

ب�سائع زراعية )اإتفاقية الزراعة(

الب�سائع غري الزراعية

ر�س�م غري متعلقة بالتعريفة القيمية )الن�سبة املئ�ية من ال�اردات

اخلالية من الر�س�م للدول االأكرث رعاية )ن�سبة مئ�ية%, 2006(

يف الب�سائع الزراعية )اإتفاقية الزراعة(

يف الب�سائع غري الزراعية

قطاعات اخلدمات مع اإلتزامات الإتفاقية العامة يف جتارة اخلدمات

تاريخ دخ�ل منظمة التجارة العاملية 9 ن�فمرب 2000

تاريخ مراجعة ال�سيا�سة التجارية 27،25 ي�ني� 2008

ال�اردات دون تعريفات اأو ر�س�م جمركية

تغري الن�سبة املئ�ية ال�سن�ية

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب املجم�عة االأ�سا�سية لل�سلعة )اإح�ساءات التجارة العاملية(

املنتجات الزراعية  

منتجات ال�ق�د والتعدين  

املنتجات ال�سناعية  

ح�سب املن�ساأ االأ�سا�سي

1-االإمارات العربية املتحدة
2-االإحتاد االأوروبي )27(

3-اليابان
4-الهند

5-ال�اليات املتحدة
م�سادر غري حمددة

�سادرات ال�سلع »ف�ب« )ملي�ن دوالر(

واردات ال�سلع »�سيف« )ملي�ن دوالر(

احل�سة من اإجمايل ال�سادرات العاملية

حتليل اإجمايل �سادرات الإقت�ساد

ح�سب املجم�عة الأ�سا�سية لل�سلعة )اإح�ساءات التجارة العاملية( 

املنتجات الزراعية   

منتجات ال�ق�د والتعدين  

املنتجات ال�سناعية  

ح�سب ال�جهة االأ�سا�سية

1-ك�ريا  
2-االإمارات العربية املتحدة  

3-االإحتاد االأوروبي )27(  
4-اليابان  

5-ال�صعودية  
وجهات غري حمددة  

تغري الن�سبة املئ�ية ال�سن�ية

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب الفئات االأ�سا�سية للخدمات   

النقل   

ال�سفر   

خدمات جتارية اأخرى   

�سادرات اخلدمات التجارية )ملي�ن دوالر(

واردات اخلدمات التجارية )ملي�ن دوالر(

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب الفئات االأ�سا�سية للخدمات   

النقل   

ال�سفر   

خدمات جتارية اأخرى   

ت�سجيالت العالمات التجارية ح�سب املكتب

االإجمايل                                غري املقيمني                         املقيمنياالإجمايل              مدريد          غري املقيمني ب�سكل مبا�سر        املقيمني ب�سكل مبا�سر

منح الإمتيازات من مكتب الإمتيازات، 2004

*امل�سدر: منظمة التجارة العاملية

ال�سيا�سة التجارية

جتارة ال�سلع

امللكية ال�سناعية

جتارة اخلدمات التجارية

م�ؤ�سرات رئي�سية

امل�ساهمة يف ميزانية منظمة التجارة العاملية )الن�سبة املئ�ية %, 2008(  

ر�س�م ال�سترياد املح�سلة )الن�سبة املئ�ية %, 2003-2005(  

من الع�ائد االإجمالية لل�سرائب    

من اإجمايل ال�اردات    

عدد التبليغات اإىل منظلة التجارة العاملية، والإجراءات املطبقة حاليًا

التبلغيات امللزمة يف ال�سجالت املركزية للمنظمة العاملية للتجارة         

ب�سائع اتفاقية التجارة االإقليمية – خدمات التكامل االإقت�سادي املبلغة اإىل  

مكافحة االإغراق )30 ي�ني� 2007(  

ر�س�م امل�ازنة)30 ي�ني� 2007(  

احلماية )24 اأكت�بر 2007(  

عدد النزاعات )املدعي – املدعى عليه(

طلبات االإ�ست�سارة  

تقارير هئة النق�ش / اللجنة الرئي�سية  

) DSU 21.5 تقارير هيئة النق�ش / جلنة االإمتثال )الفقرة  

)DSU 22.6 نتائج التحكيم )الفقرة  
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*
التحليل التجاري القت�ساديات دول جمل�ش التعاون اخلليجي )الك�يت(
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بحجم

بحجم

القيمة

القيمة

a ي�سري اإيل قيم العام 2006 ومت��سط الن�سبة املئ�ية بني عامي 2000 و 2004
b ي�سري التحليل وفقًا لل�جهة واملن�ساأ اإىل العام 2001

الرتتيب يف التجارة العاملية، 2007

ال�سلع

با�ستثناء التجارة البينية االأوروبية

اخلدمات التجارية

با�ستثناء التجارة البينية االأوروبية

ال�سادراتال�اردات

تغري الن�سبة املئ�ية

التعداد ال�سكاين )باالآالآف 2007(

الناجت املحلي االإجمايل )ملي�ن دوالر اأمريكي، 2005(

)PPP ،2005 ،الناجت املحلي االإجمايل )ملي�ن دوالر اأمريكي

م�ازنة احل�سابات اجلارية )ملي�ن دوالر اأمريكي، 2006(

التجارة بالن�سبة للفرد ) دوالد اأمريكي، 2005 - 2007(

ن�سبة التجارة اإيل الناجت املحلي االإجمايل ) 2003 - 2005(

الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 

�سادرات الب�سائع واخلدمات

واردات الب�سائع واخلدمات

امل�ساهمة يف ميزانية منظمة التجارة العاملية )الن�سبة املئ�ية %, 2008(  

ر�س�م ال�سترياد املح�سلة )الن�سبة املئ�ية %, 2003-2005(  

من الع�ائد االإجمالية لل�سرائب    

من اإجمايل ال�اردات    

عدد التبليغات اإىل منظلة التجارة العاملية، والإجراءات املطبقة حاليًا

التبلغيات امللزمة يف ال�سجالت املركزية للمنظمة العاملية للتجارة         

ب�سائع اتفاقية التجارة االإقليمية – خدمات التكامل االإقت�سادي املبلغة اإىل  

مكافحة االإغراق )30 ي�ني� 2007(  

ر�س�م امل�ازنة)30 ي�ني� 2007(  

احلماية )24 اأكت�بر 2007(  

عدد النزاعات )املدعي – املدعى عليه(

طلبات االإ�ست�سارة  

تقارير هئة النق�ش / اللجنة الرئي�سية  

) DSU 21.5 تقارير هيئة النق�ش / جلنة االإمتثال )الفقرة  

)DSU 22.6 نتائج التحكيم )الفقرة  

احلد النهائي �ساري منذ
تغطية التعريفات امللزمة )%(

تعريفات الدول االأكرث رعاية

مت��سط ر�س�م االإ�سترياد

جميع الب�سائع

ب�سائع زراعية )اإتفاقية الزراعة(

الب�سائع غري الزراعية

ر�س�م غري متعلقة بالتعريفة القيمية )الن�سبة املئ�ية من ال�اردات

اخلالية من الر�س�م للدول االأكرث رعاية )ن�سبة مئ�ية%, 2006(

يف الب�سائع الزراعية )اإتفاقية الزراعة(

يف الب�سائع غري الزراعية

قطاعات اخلدمات مع اإلتزامات الإتفاقية العامة يف جتارة اخلدمات

تاريخ دخ�ل منظمة التجارة العاملية 1 يناير 1995

تاريخ مراجعة ال�سيا�سة التجارية

ال�اردات دون تعريفات اأو ر�س�م جمركية

تغري الن�سبة املئ�ية ال�سن�ية

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب املجم�عة االأ�سا�سية لل�سلعة )اإح�ساءات التجارة العاملية(

املنتجات الزراعية  

منتجات ال�ق�د والتعدين  

املنتجات ال�سناعية  

ح�سب املن�ساأ االأ�سا�سي

1-االإحتاد االأوروبي )27(
2-ال�اليات املتحدة

3-اليابان
4-ال�صعودية

5-ال�صني
م�سادر غري حمددة

�سادرات ال�سلع »ف�ب« )ملي�ن دوالر(

واردات ال�سلع »�سيف« )ملي�ن دوالر(

احل�سة من اإجمايل ال�سادرات العاملية

حتليل اإجمايل �سادرات الإقت�ساد

ح�سب املجم�عة الأ�سا�سية لل�سلعة )اإح�ساءات التجارة العاملية( 

املنتجات الزراعية   

منتجات ال�ق�د والتعدين  

املنتجات ال�سناعية  

ح�سب ال�جهة االأ�سا�سية

1-اليابان  
2-ال�اليات املتحدة  

3-االإحتاد االأوروبي )27(  
4-تايبية ال�سينية  

5-�سنغاف�را  
وجهات غري حمددة  

تغري الن�سبة املئ�ية ال�سن�ية

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب الفئات االأ�سا�سية للخدمات   

النقل   

ال�سفر   

خدمات جتارية اأخرى   

�سادرات اخلدمات التجارية )ملي�ن دوالر(

واردات اخلدمات التجارية )ملي�ن دوالر(

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب الفئات االأ�سا�سية للخدمات   

النقل   

ال�سفر   

خدمات جتارية اأخرى   

ت�سجيالت العالمات التجارية ح�سب املكتب

االإجمايل                                غري املقيمني                         املقيمنياالإجمايل              مدريد          غري املقيمني ب�سكل مبا�سر        املقيمني ب�سكل مبا�سر

منح الإمتيازات من مكتب الإمتيازات، 2006

*امل�سدر: منظمة التجارة العاملية

ال�سيا�سة التجارية

جتارة ال�سلع

امللكية ال�سناعية

جتارة اخلدمات التجارية

م�ؤ�سرات رئي�سية
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*
التحليل التجاري القت�ساديات دول جمل�ش التعاون اخلليجي )البحرين(
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تغطية التعريفات امللزمة )%(

تعريفات الدول االأكرث رعاية

مت��سط ر�س�م االإ�سترياد

جميع الب�سائع

ب�سائع زراعية )اإتفاقية الزراعة(

الب�سائع غري الزراعية

ر�س�م غري متعلقة بالتعريفة القيمية )الن�سبة املئ�ية من ال�اردات

اخلالية من الر�س�م للدول االأكرث رعاية )ن�سبة مئ�ية%, 2006(

يف الب�سائع الزراعية )اإتفاقية الزراعة(

يف الب�سائع غري الزراعية

قطاعات اخلدمات مع اإلتزامات الإتفاقية العامة يف جتارة اخلدمات

الرتتيب يف التجارة العاملية، 2007

ال�سلع

با�ستثناء التجارة البينية االأوروبية

اخلدمات التجارية

با�ستثناء التجارة البينية االأوروبية

ال�سادراتال�اردات

تغري الن�سبة املئ�ية

التعداد ال�سكاين )باالآالآف 2007(

الناجت املحلي االإجمايل )ملي�ن دوالر اأمريكي، 2005(

)PPP ،2005 ،الناجت املحلي االإجمايل )ملي�ن دوالر اأمريكي

م�ازنة احل�سابات اجلارية )ملي�ن دوالر اأمريكي، 2006(

التجارة بالن�سبة للفرد ) دوالد اأمريكي، 2005 - 2007(

ن�سبة التجارة اإيل الناجت املحلي االإجمايل ) 2003 - 2005(

الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 

�سادرات الب�سائع واخلدمات

واردات الب�سائع واخلدمات 

بحجم

بحجم

امل�ساهمة يف ميزانية منظمة التجارة العاملية )الن�سبة املئ�ية %, 2008(  

ر�س�م ال�سترياد املح�سلة )الن�سبة املئ�ية %, 2003-2005(  

من الع�ائد االإجمالية لل�سرائب    

من اإجمايل ال�اردات    

عدد التبليغات اإىل منظلة التجارة العاملية، والإجراءات املطبقة حاليًا

التبلغيات امللزمة يف ال�سجالت املركزية للمنظمة العاملية للتجارة         

ب�سائع اتفاقية التجارة االإقليمية – خدمات التكامل االإقت�سادي املبلغة اإىل  

مكافحة االإغراق )30 ي�ني� 2007(  

ر�س�م امل�ازنة)30 ي�ني� 2007(  

احلماية )24 اأكت�بر 2007(  

عدد النزاعات )املدعي – املدعى عليه(

طلبات االإ�ست�سارة  

تقارير هئة النق�ش / اللجنة الرئي�سية  

) DSU 21.5 تقارير هيئة النق�ش / جلنة االإمتثال )الفقرة  

)DSU 22.6 نتائج التحكيم )الفقرة  

احلد النهائي �ساري منذ

تغري الن�سبة املئ�ية ال�سن�ية

تغري الن�سبة املئ�ية ال�سن�ية

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب املجم�عة االأ�سا�سية لل�سلعة )اإح�ساءات التجارة العاملية(

املنتجات الزراعية  

منتجات ال�ق�د والتعدين  

املنتجات ال�سناعية  

ح�سب املن�ساأ االأ�سا�سي

1- االإحتاد االأوروبي )27(
2-اأ�سرتاليا

3-اليابان
4-ال�صعودية

5-ال�صني
م�سادر غري حمددة

�سادرات ال�سلع »ف�ب« )ملي�ن دوالر(

واردات ال�سلع »�سيف« )ملي�ن دوالر(

تاريخ دخ�ل منظمة التجارة العاملية 1 يناير 1995

تاريخ مراجعة ال�سيا�سة التجارية 20،18 يوليو 2007

ال�اردات دون تعريفات اأو ر�س�م جمركية

احل�سة من اإجمايل ال�سادرات العاملية

حتليل اإجمايل �سادرات الإقت�ساد

ح�سب املجم�عة الأ�سا�سية لل�سلعة )اإح�ساءات التجارة العاملية( 

املنتجات الزراعية   

منتجات ال�ق�د والتعدين  

املنتجات ال�سناعية  

ح�سب ال�جهة االأ�سا�سية

1-ال�صعودية  
2-ال�اليات املتحدة  

3-االإحتاد االأوروبي )27(  
4-االإمارات العربية املتحدة  

5-الهند  
وجهات غري حمددة  

القيمة

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب الفئات االأ�سا�سية للخدمات   

النقل   

ال�سفر   

خدمات جتارية اأخرى   

�سادرات اخلدمات التجارية )ملي�ن دوالر(

واردات اخلدمات التجارية )ملي�ن دوالر(

القيمة

احل�سة من اإجمايل ال�اردات العاملية

حتليل اإجمايل واردات القت�ساد

ح�سب الفئات االأ�سا�سية للخدمات   

النقل   

ال�سفر   

خدمات جتارية اأخرى   

ي�سري التحليل وفقًا لل�جهة واملن�ساأ اإىل العام 2006

منح الإمتيازات من مكتب الإمتيازات، 2006ت�سجيالت العالمات التجارية ح�سب املكتب، 2006

االإجمايل                                   غري املقيمني                         املقيمنياالإجمايل           مدريد          غري املقيمني ب�سكل مبا�سر        املقيمني ب�سكل مبا�سر

*امل�سدر: منظمة التجارة العاملية

ال�سيا�سة التجارية

جتارة ال�سلع

امللكية ال�سناعية

جتارة اخلدمات التجارية

م�ؤ�سرات رئي�سية
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ال�سادرات الأمريكية

امل�سدر  احل�سة القيمة
تغري الن�سبة املئ�ية

ال�سن�ية

2007 2000 2007 2006 2007
                                                                                               املنطقة 

العامل 1162.5 100.0 100.0 15 12
اأمريكا ال�سمالية 385.6 37.0 33.2 10 6

313.3 ا�صيا 27.6 27.0 16 12
276.0 اأوروبا 23.6 23.7 16 16

اأمريكا ال��سطى 

واجلن�بية

106.5 7.5 9.2 23 21

ال�سرق االأو�سط 46.3 2.4 4.0 23 18
23.7 اأفريقيا 1.4 2.0 22 25

10.6 رابطة الدول امل�ستقلة 0.4 0.9 21 50
�سادرات الحتاد الأوروبي

                                                                                               املنطقة 

5319.7 العامل 100.0 100.0 13 16
3926.1 اأوروبا 73.5 73.8 14 16

اأمريكا ال�سمالية 419.4 10.3 7.9 8 7
395.7 ا�صيا 7.5 7.4 10 17

174.4 رابطة الدول امل�ستقلة 1.3 3.3 31 32
اأفريقيا 138.1 2.4 2.6 7 22

ال�سرق االأو�سط 132.3 2.2 2.5 4 17
اأمريكا ال��سطى 

واجلن�بية

74.4 1.7 1.4 15 21

ال�سادرات اليابانية

                                                                                               املنطقة 

712.8 العامل 100.0 100.0 9 10
361.5 ا�صيا 43.3 50.7 6 12

اأمريكا ال�سمالية 166.4 32.7 23.4 10 0
112.9 اأوروبا 17.8 15.8 8 12

ال�سرق االأو�سط 26.2 2.0 3.7 16 36
 اأمريكا ال��سطى

 واجلن�بية
15.0 1.7 2.1 28 25

12.5 رابطة الدول امل�ستقلة 0.2 1.8 60 51
10.3 اأفريقيا 0.9 1.4 21 22

ال�اردات الأمريكية

امل�سدر  احل�سة القيمة
تغري الن�سبة املئ�ية

ال�سن�ية

2007 2000 2007 2006 2007
                                                                                              املنطقة 

العامل 2020.4 100.0 100.0 11 5
ا�صيا 751.4 37.8 37.2 12 5

اأمريكا ال�سمالية 531.6 29.4 26.3 9 5
اأوروبا 393.5 20.3 19.5 7 6

اأمريكا ال��سطى 

واجلن�بية

141.8 6.2 7.0 8 1

اأفريقيا 95.2 2.3 4.7 24 14
ال�سرق االأو�سط 80.3 3.2 4.0 14 8

رابطة الدول امل�ستقلة 26.5 0.8 1.3 28 5
واردات الحتاد الأوروبي

                                                                                               املنطقة 

5573.9 العامل 100.0 100.0 14 15
3903.5 اأوروبا 69.2 70.0 14 16

709.7 ا�صيا 12.0 12.7 16 18
اأمريكا ال�سمالية 295.4 8.3 5.3 8 15

250.9 رابطة الدول امل�ستقلة 2.7 4.5 27 12
اأفريقيا 162.2 2.9 2.9 14 11

اأمريكا ال��سطى 

واجلن�بية

110.0 1.7 2.0 22 17

ال�سرق االأو�سط 91.4 1.9 1.6 5 5
ال�اردات اليابانية

                                                                                               املنطقة 

621.1 العامل 100.0 100.0 12 7
303.3 ا�صيا 46.4 48.8 10 7

ال�سرق االأو�سط 113.7 13.0 18.3 25 4
اأمريكا ال�سمالية 85.4 22.0 13.8 6 4

72.7 اأوروبا 13.9 11.7 2 8
 اأمريكا ال��سطى

 واجلن�بية
19.6 2.2 3.2 33 21

اأفريقيا 14.8 1.3 2.4 34 12
11.5 رابطة الدول امل�ستقلة 1.3 1.9 8 56

جتارة الب�سائع لل�ليات املتحدة والحتاد الأوروبي ح�سب امل�سدر وال�جهة

امل�سدر: اإح�سائيات التجارة الدولية لدي منظمة التجارة العاملية لعام 2008



اأحدث التقديرات ال�سادرة عن �سندوق النقد الدويل )الن�سبة املئ�ية للتغيري ال�سن�ي(

الفرق عن تقديرات التقديرات

اآفاق القت�ساد العاملي 

لعام 2008

200720082009201020092010
2.5-4.8-2.83.2-7.24.1حجم التجارة العاملية

ال�اردات

1.8-3.0-3.11.9-4.51.5االقت�سادات املتط�رة
3.6-7.0-2.25.8-14.510.4االقت�سادات النا�سئة والنامية

ال�سادرات

1.8-5.0-3.72.1-5.93.1االقت�سادات املتط�رة
3.5-5.8-0.85.4-9.65.6االقت�سادات النا�سئة واملتط�رة

امل�سدر: تقرير اآفاق االقت�ساد العاملي ال�سادر عن �سندوق النقد الدويل، يناير 2009
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القيمة تغري الن�سبة املئ�ية ال�سن�ية

2000 2007 2000 -07 2005 2006 2007
اآ�صيا

اليابان 47.5 111.3 13 40 25 4
ك�ريا 24.4 63.5 15 44 31 7

ال�صني 8.7 39.2 24 47 35 15
الهند ... 45.3 ... ... ... ...

تايبيه ال�سينية 6.6 27.5 23 38 31 11
�سنغاف�رة 10.4 23.1 12 33 16 9

تايلندا 5.5 16.6 17 45 23 -1
باك�ستان 3.5 7.6 12 36 50 5

اإندوني�سيا 2.3 4.8 11 128 20 -2
اأوروبا 34.4 67.7 10 42 15 3

االحتاد االأوروبي )27( 31.9 60.7 10 42 15 1
تركيا اأ 2.2 6.9 17 51 20 22

اأمريكا ال�سمالية 25.8 57.7 12 24 16 7
ال�اليات املتحدة 24.4 53.8 12 23 16 7

كندا ب 1.1 3.3 17 36 32 1
اأ 2005 بداًل من 2006؛ ب ال�اردات وفق اأ�سعار الت�سليم على ظهر ال�سفينة

ال�جهة العامل

اأمريكا 

ال�سمالية

اأمريكا 

ال��سطى 

واجلن�بية
اأوروبا

رابطة 

الدول 

امل�ستقلة
اأفريقيا

ال�سرق 

الأو�سط
اآ�سيا

امل�سدر

احل�سة

العامل 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
اأمريكا ال�سمالية 13.6 37.8 29.0 5.5 3.1 7.7 10.4 10.7

اأمريكا ال��سطى واجلن�بية 3.7 6.0 27.1 1.8 1.6 3.9 1.9 2.4
اأوروبا 42.4 18.2 17.8 71.2 47.7 41.6 31.7 13.2

رابطة الدول امل�ستقلة 3.7 0.9 1.4 4.8 26.0 1.9 3.4 1.8
اأفريقيا 3.1 3.7 3.2 2.8 0.2 11.4 2.2 2.5

ال�سرق االأو�سط 5.6 3.3 1.0 1.8 1.2 7.8 19.3 12.1
اآ�صيا 27.9 30.1 20.5 12.0 20.1 25.7 31.2 57.4

ملحق

ح�س�ض تدفقات التجارة العاملي يف �سادرات الب�سائع العاملية 2007

�سادرات ال�ق�د لبع�ض املناطق والقت�ساديات يف ال�سرق الأو�سط بني عامي 2000 – 2007

امل�سدر: اإح�سائيات التجارة الدولية لدي منظمة التجارة العاملية لعام 2008

امل�سدر: اإح�سائيات التجارة الدولية لدي منظمة التجارة العاملية لعام 2008



انظر املناق�سة يف ورقة الدكت�ر نا�سر ال�سعيدي »التكامل االقت�سادي العربي: يقظة الإزالة احل�اجز اأمام االزدهار« التي مت تقدميها يف ندوة م�سرتكة ل�سندوق النقد العربي و�سندوق 
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النقد الدويل يف اأب�ظبي، دولة االإمارات العربية املتحدة، فرباير، 2005 . ورقة عمل منتدى البحث االقت�سادي 0322 ، ي�ني� 2007.
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الروؤية امل�ستقبلية

العاملية  التجارية  النماذج  م�سار  يف  جذريًا  حت�اًل  املا�سي  العقد  �سهد 

والرتكيبة التجارية مع �سع�د االقت�ساديات النا�سئة اإىل واجهة اجلغرافيا 

االقت�ساديات  اأمام  االأن�سب  ال�قت  ولعله  للعامل؛  اجلديدة  االقت�سادية 

اخلليجية والعربية يف منطقة ال�سرق االأو�سط الغتنام الفر�سة وا�ستالم 

اإىل  بها  يف�سي  طرق  مفرتق  اأمام  ي�سعها  الذي  االأمر  املبادرة،  زمام 

اأحد خيارين: يتمثل اأولهما يف اأن تغفل الدول العربية، ال�سيما اخلليجية 

غري  جتارية  �سيا�سات  بانتهاج  وت�ستمر  االإقليمي  التكامل  م�ساألة  منها، 

التفاو�ش ككتلة جتارية م�حدة،  ق�ة  اال�ستفادة من  منظمة حت�ل دون 

التجارية  املبادرات  من  حمدودة  مكا�سب  اإىل  ي�ؤدي  اأن  �ساأنه  من  ما 

وخ�سائر ناجمة عن التغريات التجارية، ال�سيما يف �س�ء النم� ال�سريع 

لالقت�ساديات االآ�سي�ية وعلى راأ�سها الهند وال�سني.

لدول  االإقليمي  االقت�سادي  التكامل  يف  فيكمن  االآخر،  اخليار  اأما   

الطريق  ميهد  عميقًا«  »تكاماًل  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ش 

الدول  وتت�جه  العربية.  الدول  باقي  ي�سمل  اأو�سع  اإقليمي  لتكامل 

زيادة  خالل  من  العميق  التكامل  هذا  نح�  تدريجيًا  الي�م  اخلليجية 

والبيئية  والثقافية  واملالية  االقت�سادية  �سيا�ساتها  بني  التن�سيق 

�سمن  اندماجها  التعاون، عرب  لدول جمل�ش  واخلارجية، حيث ميكن 

ن�اًة  تك�ن  اأن  م�سرتكة،  وعملة  خليجي  نقدي  واحتاد  م�سرتكة  �س�ق 

لتكامل اقت�سادي عربي اأو�سع. ومن �ساأن اإزالة احل�اجز التي تقف يف 

طريق التجارة واال�ستثمار وتنقالت االأ�سخا�ش اأن ت�ؤدي تدريجيًا اإىل 

بزوغ نه�سة اقت�سادية عربية، واإن�ساء �س�ق �سخمة ت�سم ما يزيد عن 

300 ملي�ن منتج وم�ستهلك تتاح لهم فر�سة اال�ستفادة من اقت�ساديات 

االإنتاج بكميات �سخمة ومتن�عة. وقد تق�د هذا الروؤية اإىل بناء منطقة 

متكاملة اقت�ساديًا مع بقية اأنحاء العامل، وت�سكل مع االحتاد االأوروبي 

.
6
واآ�سيا ال�س�ق االأ�سخم من ن�عها على االإطالق



   ت�سري درا�سة اأجرتها غرفة جتارة و�سناعة دبي يف اأواخر عام 2007 اإىل وج�د بع�ش احل�اجز غري الر�س�م اجلمركية التي تعيق مهام االحتاد اجلمركي يف ت�سهيل التجارة البينية لدول 
5

جمل�ش التعاون اخلليجي. فقد مل�ش جتار دبي حت�سن االإجراءات املتبعة يف ظل االحتاد اجلمركي، حيث اأقر 71% منهم بدور االحتاد اجلمركي يف ت�سهيل التجارة مع دول جمل�ش التعاون 

اخلليجي، بينما وجد 59% منهم �سه�لة اأكرب يف النفاذ اإىل اأ�س�اق دول جمل�ش التعاون اخلليجي؛ اإال اأن ح�ايل 50% منهم عانى من م�ساكل يف دفع ر�س�م م�ساعفة يف اأكرث من مرة. اأما 

بقية احل�اجز التجارية غري اجلمركية فتتمثل بتاأخر عمليات التخلي�ش عند احلدود، وتباين ر�س�م النقل، واالختالفات يف م�ا�سفات املنتج.

 .https://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/177548758.html
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والبحري  الربي  النقل  لتح�سني  املنطقة  با�ستثمارات كربى يف  القيام 

غري  التجارية  واحل�اجز  اجلمركية،  واالإجراءات  اجل�ي(؛  وال�سحن 

ورغم  املنتجات.  تن�ع  اإىل  واالفتقار  ؛ 
5)NTBs( اجلمركية  الر�س�م 

جه�د  بذل  اأن  نعتقد  اأننا  اإال  املتخذة،  واالإجراءات  القرارات  جميع 

اأكرث حتررًا  �سيا�سة جتارية  واعتماد من�ذج  لفتح احلدود  اأكرث جدية 

�سي�سكل اأداة فعالة لتط�ير املنطقة وتعزيز قدرتها التناف�سية وحت�سني 

التي  امل�سرتكة،  اخلليجية  ال�س�ق  فحتى  فيها؛  املعي�سية  م�ست�يات 

انطلقت مطلع العام 2008، جاءت حمدودة االأفق باملقارنة مع ال�س�ق 

امل�سرتكة لالحتاد االأوروبي حيث مت اإلغاء الع�ائق احلدودية والر�س�م 

اجلمركية ب�سكل نهائي.

 ولي�ش مبفاجئ اأن يبقى ال�سرق االأو�سط يف طليعة م�سدري ال�ق�د يف 

العامل، فه� يحت�سن ثلثي االحتياطي العاملي من النفط. ونظرًا لتح�ل 

اأهمية كربى  اإيالء  ال�سروري  اأ�سبح من  اآ�سيا،  نح�  التجارة  تدفقات 

للمفاو�سات التجارية. و�سيك�ن من املفيد ملجل�ش التعاون لدول اخلليج 

االقت�ساديات  مع  حرة  جتارة  اتفاقيات  اإبرام  على  التفاو�ش  العربية 

وبناء  االأخرى  االآ�سي�ية  الدول  وبع�ش  والهند  ال�سني  مثل  النا�سئة، 

التجارة  اتفاقيات  با�ستمرار  االكتفاء  وعدم  معها،  جتارية  حتالفات 

هذه  منافع  تقت�سر  وال  املتط�رة.  االقت�ساديات  مع  الثنائية  احلرة 

الر�س�م  اإعفاءات  من  التعاون  جمل�ش  دول  م�ساعدة  على  االتفاقيات 

يف  �ست�سهم  بل  فح�سب،  واخلدمات  ال�سلع  تدفق  وت�سهيل  اجلمركية 

اجلمركية،  الر�س�م  من  الدول  هذه  اإىل  اخلليجية  ال�سادرات  اإعفاء 

مما يعزز تناف�سية املنتجات اخلليجية يف االأ�س�اق العاملية.

التجاري«  »املنتج  يعد  ال�سفر )وال�سياحة(  فاإن قطاع  يبدو،   وعلى ما 

التن�ع  زيادة  القطاع  �ساأن تط�ير هذا  املنطقة؛ ومن  اأداًء يف  االأف�سل 

االقت�سادي فيها، ناهيك عما يحققه من عائدات جمزية. ومن جانب 

اآخر، يبقى االعتماد على املنتجات الزراعية، وخا�سًة الغذائية منها، 

ت�سرر  وراء  الهامة  االأ�سباب  اأحد  ذلك  كان  وقد  م�ستع�سية.  م�سكلة 

ال�سرق االأو�سط، وال�سيما دول جمل�ش التعاون، ب�سكل بالغ من االرتفاع 

معدل  الم�ش  حيث  وال�سلع،  واالأولية  الغذائية  امل�اد  اأ�سعار  يف  العاملي 

الت�سخم يف اململكة العربية ال�سع�دية، على �سبيل املثال، حدود %11.1 

يف ي�لي� 2008 بعد اأن حافظ على معدالت متدنية مل تتجاوز 1% خالل 

ال�سن�ات ال�سابقة.

اأن   2010 )GMU( عام   ومن �ساأن اإطالق االحتاد النقدي اخلليجي 

ي�سهم يف ت�سريع اإبرام اتفاقيات التجارة احلرة التي ما تزال يف مراحلها 

االأولية نظرًا الإمكانية ت�قيع هذه االتفاقيات مع كيان واحد ي�سم كافة 

دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية. وقامت �سنغاف�رة بالفعل، يف 

15 دي�سمرب 2008، بت�قيع اتفاقية جتارة حرة هي االأوىل من ن�عها مع 

الكتلة اخلليجية امل�حدة باأع�سائها ال�ست؛ وما تزال املفاو�سات جارية 

لعقد اتفاقيات مماثلة مع عدة دول من بينها اليابان، واحتاد التجارة 

اإ�سافة اإىل ال�سني  )EFTA(، واأ�سرتاليا، وني�زيلندا،  احلرة االأوروبي 

والهند اللتني تعدان من اأهم ال�سركاء التجاريني ملجل�ش التعاون لدول 

اخلليج العربية.

 ومع ذلك، يبقى هناك بع�ش االنتكا�سات التي تقف حائاًل دون حتقيق 

مع  حرة  جتارة  اتفاقية  الإبرام  املفاو�سات  ت�قفت  فقد  الروؤية،  هذه 

االحتاد االأوروبي مهددًة باإطاحة التقدم الذي اأحرز على مدى �سن�ات 

ط�يلة من العمل الدوؤوب. ويعك�ش هذا االإخفاق خماوف من قيام العديد 

من الدول، يف م�اجهة االأزمة االقت�سادية احلالية، على تبني اإجراءات 

بالن�سبة  اأما  بالتجارة.  اأو فر�ش �سروط جانبية غري مرتبطة  حمائية 

ملجل�ش التعاون لدول اخلليج العربية، فمن �ساأن �سيا�سة التجارة احلرة 

العاملية،  التجارة  م�قعه على خارطة  تعزيز  ت�سهم يف  اأن  يتبعها  التي 

ال�سرق  بني  التجاري  للتبادل  هام  ا�سرتاتيجي  ملتقى  اإىل  وحت�يله 

والغرب، ال�سيما مع ت�سنيف منظمة التجارة العاملية لكل من االإمارات 

العربية املتحدة واململكة العربية ال�سع�دية �سمن قائمة اأبرز 30 دولة 

يف جمال اال�سترياد والت�سدير. و�سيك�ن الإر�ساء ركائز االحتاد النقدي 

اأ�سا�سي فاعل يف من�  اخلليجي واإطالق العملة اخلليجية امل�حدة دور 

التجارة االإقليمية البينية ف�ساًل عن اعتماد العملة امل�حدة على م�ست�ى 

عاملي يف جتارة املنتجات الهيدروكرب�نية والبرتوكيماوية.



من� اتفاقيات التجارة الإقليمية

 ، PAFTA ،البحرين: جمل�ض التعاون اخلليجي

ال�ليات املتحدة - البحرين.

.PAFTA ،الك�يت: جمل�ض التعاون اخلليجي

.PAFTA ،عمان: جمل�ض التعاون اخلليجي

.PAFTA ،قطر: جمل�ض التعاون اخلليجي

.PAFTA ،ال�سع�دية: جمل�ض التعاون اخلليجي

الإمارات العربية املتحدة: جمل�ض التعاون 

.PAFTA ،اخلليجي

البحرين: اأ�سرتاليا - جمل�ض التعاون اخلليجي، اليابان - جمل�ض التعاون اخلليجي.

الك�يت: اأ�سرتاليا - جمل�ض التعاون اخلليجي، اليابان - جمل�ض التعاون اخلليجي.

عمان: اأ�سرتاليا - جمل�ض التعاون اخلليجي، اليابان - جمل�ض التعاون اخلليجي، عمان 

- ال�ليات املتحدة.

قطر: اأ�سرتاليا  - جمل�ض التعاون اخلليجي، اليابان- جمل�ض التعاون اخلليجي.

ال�سع�دية: اأ�سرتاليا - جمل�ض التعاون اخلليجي، اليابان - جمل�ض التعاون اخلليجي.

الإمارات العربية املتحدة: اأ�سرتاليا - جمل�ض التعاون اخلليجي، اليابان - جمل�ض 

التعاون اخلليجي.

امل�سدر: منظمة التجارة العاملية، مكتب ال�س�ؤون االقت�سادية يف مركز دبي املايل العاملي

*مالحظة: ي�سري الرمز PAFTA  اإىل منطقة التجارة العربية امل�حدة احلرة.

مت تاأ�سي�ش منطقة التجارة العربية امل�حدة احلرة/منطقة التجارة احلرة العربية الكربى بقرار من املجل�ش االقت�سادي واالجتماعي التابع جلامعة الدول العربية عام 1997 ، وي�سارك 
 4

حالًيا 17 بلًدا ع�سً�ا يف اجلامعة العربية يف اتفاقية التجارة احلرة هي: م�سر، واالإمارات، والبحرين، واالأردن، وت�ن�ش، وال�سع�دية، و�س�ريا، وال�س�دان، والعراق، وعمان، وفل�سطني، وقطر، 

والك�يت، ولبنان، وليبيا، واملغرب، واليمن. وقد جرى حت�سني ال��س�ل اإىل ال�س�ق من خالل عملية تفكيك التعرفة على جميع املنتجات الزراعية وال�سناعية، والتي بداأت يف يناير 1997 

بخف�ش الر�س�م اجلمركية 10 %، ثم و�سعت ال�سيغة النهائية له يف مطلع يناير 2005 بخف�ش نهائي لهذه الر�س�م بلغ 20 %. واأ�سبح ممكًنا جلميع املنتجات الزراعية وال�سناعية اأن ت�سل 

اإىل اأ�س�اق الدول االأع�ساء يف منطقة التجارة العربية امل�حدة احلرة بدون ر�س�م جمركية.

التجارة واجلغرافيا االقت�سادية اجلديدة لل�سرق االأو�سط14

تلعب منطقة التجارة العربية امل�حدة احلرة /منطقة التجارة احلرة 

 دور الكيان التجاري االإقليمي، ويهدف اإن�ساء االحتاد 
4
العربية الكربى

اجلمركي )CU(، اإ�سافًة ملنطقة التجارة العربية امل�حدة احلرة، اإىل 

تط�ير العالقات التجارية يف املنطقة. وتتجلى املالمح الرئي�سية لهذا 

على   1999 الريا�ش  قمة  يف  تاأ�سي�سه  على  االتفاق  مت  الذي  االحتاد، 

االأنظمة  ت�حيد  2005، يف  مار�ش  من  اعتبارًا  التنفيذ  يدخل حيز  اأن 

واالإجراءات اجلمركية، ونقطة دخ�ل وحيدة للب�سائع مع �سمان حرية 

ال�طنية  املنتجات  مبثابة  الب�سائع  جميع  واعتبار  داخليًا،  حركتها 

جمل�ش  دول  زعماء  اأقر  وقد  اخلليجي.  التعاون  جمل�ش  دول  �سمن 

التعاون اخلليجي ر�سميًا يف قمة دي�سمرب 2001 حتديد تعرفة الت�سدير 

اخلارجي بـ 5% ملعظم املنتجات اعتبارًا من يناير 2003.

اأكرب،  جتاري  تكامل  حتقيق  تعيق  التي  العقبات  من  العديد  وهناك 

مبا يف ذلك االفتقار اإىل بنية حتتية متكاملة يف قطاع النقل )يت�جب 
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من� جتارة اخلدمات

يتمح�ر بروز منطقة ال�سرق االأو�سط يف جمال جتارة اخلدمات ح�ل 

ثالث فئات اأ�سا�سية هي خدمات النقل، وقطاع ال�سفر، واالإن�ساءات.

)اأ ( خدمات النقل: و�سل حجم �سادرات خدمات النقل العاملية اإىل    

750 مليار دوالر عام 2007 )بزيادة 19% عن العام ال�سابق(،    

بينما ارتفعت ح�سة واردات النقل من ال�سرق االأو�سط من  

4.5% عام 2000 اإىل 5.5% عام 2007؛ لذا مل يكن مفاجئًا اأن    

تاأتي دولة االإمارات العربية املتحدة يف عداد الدول الـ 15 االأكرث    

ا�ستريادًا خلدمات النقل يف العامل نظرًا لتنامي اأهمية دورها    

كمقٍر رئي�سي خلدمات الدعم الل�ج�ستية.  

)ب (  قطاع ال�سفر: احتفظ االحتاد االأوروبي وال�اليات املتحدة   

ري خدمات ال�سفر يف عام   االأمريكية مب�قعيهما يف مقدمة م�سدرّ  

2007، بن�سبة 57% من اإجمايل ال�سادرات؛ اإال اأن النم� االأ�سرع   

من حيث ال�سادرات وال�اردات كان يف رو�سيا واأ�سرتاليا. وجتدر    

االإ�سارة هنا اإىل اأن االإمارات العربية املتحدة تاأتي يف املرتبة    

ال�سابعة بني اأكرث ال�جهات التي يرتادها امل�سافرون الرو�ش.    

وي�سري واقع االأمر اإىل اأن قطاع ال�سفر يعزز مكانته كاأحد     

الع�امل االأ�سا�سية يف تن�يع �سادرات املنطقة، ويتجه هذا     

الدور نح� مزيد من النم� مع م�ساريع البنية التحتية ال�سخمة    

للمطارات يف كل من االإمارات العربية املتحدة وقطر.  

)ت ( قطاع الإن�ساءات: �سهدت �سادرات خدمات االإن�ساءات العقارية  

يف املنطقة من�ًا �سن�يًا مبعدل 11% منذ عام 2000. ورغم     

اأن هذا قطاع االإن�ساءات ي�سهد من�ًا مت�ا�ساًل يف دول   

ال�سرق االأو�سط )ال�سيما االإمارات العربية املتحدة التي حتتل    

مرتبة ال�سدارة(،  اإال اأنه يفتقر الأي معطيات خا�سة به يف  

منظمة التجارة العاملية. ومع ذلك، ت�سري �سادرات خدمات  

االإن�ساءات بح�سب املناطق اإىل ن�ساط  اليابان ب�سكل كبري يف    

ال�سرق االأو�سط نظرًا لعددامل�ساريع التي يق�م بتنفيذها يف  

االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سع�دية حيث ما    

يزال الطلب م�ستمرًا على تط�ير البنية التحتية، والفنادق،     

واملن�ساآت ال�سناعية.  

نتائج وت��سيات ال�سيا�سة التجارية

�سهدت التبادالت التجارية بعد احلرب العاملية الثانية من�ًا يف قيمتها 

باأكرث من 20 �سعفًا؛ اإال اأن هذه االأرقام تبخ�ش احلجم احلقيقي لهذه 

التي  اجلمركية  املعطيات  على  بعيد  حد  اإىل  تعتمد  ك�نها  التبادالت، 

اأفرز تكامل االقت�ساديات  تركز يف الغالب على جتارة الب�سائع. وقد 

العاملية وتنامي قطاعات اخلدمات من�ًا هائاًل يف جتارة اخلدمات التي 

ولالأ�سف ال تغطيها البيانات الر�سمية ب�سكل كامل.

والت�سميم  واالت�ساالت  والتاأمني  املال  قطاعات  �سهدت  كذلك،   

اهتمامًا  الل�ج�ستية،  وال�سياحة واخلدمات  املعل�مات  وتقنية  والرتفيه 

متزايدًا باتت ت�سكل معه الي�م العم�د الفقري للتعامالت االقت�سادية، 

اإال اأن نق�ش البيانات يع�ق حتديد حجم هذه الظاهرة.

  ومع مرور ال�قت، �سهد العامل من�ًا �سريعًا يف عدد اتفاقيات التجارة 

االإقليمية )RTAs( لال�ستفادة من فر�ش التخفي�سات اأو اإلغاء املع�قات 

تركيز  ا�ستمرار  اأن  اإال  واخلدمات.  ال�سلع  تدفق  وت�سهيل  التجارية، 

اال�سرتاتيجيات االقت�سادية على حتقيق االكتفاء الذاتي ما زال يفر�ش 

اآثاره ال�سلبية، حيث اأن ال�سرق االأو�سط ه� املنطقة الكربى ال�حيدة التي 

با�ستثناء  ت�سملها كاملة،  اتفاقية جتارة حرة  اأو  ال متلك كيانًا جتاريًا 

ال�س�ق اخلليجية امل�سرتكة التي ت�سم عددًا حمدودًا من الدول ومنطقة 

.)GAFTA( التجارة احلرة العربية الكربى



البحرين الك�يت عمان قطر ال�سع�دية الإمارت

2000 2007 2000 2005 2000 2006 2000 2006 2000 2007 2000 2007

االأغذية 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
الوقود 1 1 8 8 6 5 8 8 8 8 7 5

احلديد والف�الذ 6 5 5 4 5 3 4 2 4 4 5 4
الكيماويات 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3

االأدوية 8 7 7 7 7 6 7 7 6 5 8 8
االآليات والنقل 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

املن�س�جات 5 6 6 6 4 7 5 6 5 7 4 7
االألب�سة 7 8 4 5 8 8 6 5 7 6 6 6

البحرين الك�يت عمان قطر ال�سع�دية الإمارت

2000 2007 2000 2005 2000 2006 2000 2006 2000 2007 2000 2007

االأغذية 6 5 4 4 3 2 6 5 4 4 4 3
الوقود 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

احلديد والف�الذ 7 7 8 6 6 4 4 3 5 5 7 7
الكيماويات 3 2 2 2 5 3 2 2 2 2 6 5

االأدوية 8 8 6 8 8 8 8 8 7 7 8 8
االآليات والنقل 5 3 3 3 2 5 5 4 3 3 2 2

املن�س�جات 4 4 7 7 7 7 7 7 6 6 3 4
االألب�سة 2 6 5 5 4 6 3 6 8 8 5 6

اجلدول 7: ترتيب �سادرات جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية وفقًا للن�ع

امل�سدر: اإح�سائيات التجارة الدولية لدي منظمة التجارة العاملية لعام 2008

اجلدول 8: ترتيب واردات دول جمل�ض التعاون اخلليجي وفقًا للن�ع

امل�سدر: اإح�سائيات التجارة الدولية لدي منظمة التجارة العاملية لعام 2008

التجارة واجلغرافيا االقت�سادية اجلديدة لل�سرق االأو�سط12

وبالتعمق يف التحليل، يتبني مدى التن�يع التجاري يف منطقة جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية. ففي ال�قت الذي ي�سغل فيه ال�ق�د حيزًا كبريًا 

اأن قطاعات االأخرى وبخا�سة الكيماويات )با�ستثناء دولة االإمارات العربية املتحدة( قد بداأت  يف �سادرات جميع اقت�ساديات هذه الدول، نرى 

باكت�ساب مزيد من االأهمية. كما يتبني اجتاه بع�ش الدول مثل عمان والبحرين اإىل االنتقال من ت�سدير م�اد ا�ستهالكية مثل املالب�ش اإىل ت�سدير 

�سلع راأ�سمالية مثل االآليات ومعدات النقل ومنتجات احلديد والف�الذ.

ويتبني اأن االآليات وو�سائط النقل واالأغذية كانت وما تزال ت�سكل ال�اردات االأ�سخم لدول جمل�ش التعاون اخلليجي. بينما يحتل ال�ق�د مكانة بارزة 

يف قائمة واردات البحرين الفقرية بالنفط ن�سبيًا.

  

اأ 2007 2000 2007 2006 2005 2000 1990

85.7 77.5 20.26 13.13 12.67 5.55 2.61 الك�يت

80.4 67.5 12.95 8.54 6.80 3.46 1.81 عمان

87.2 84.4 19.19 13.65 8.98 2.75 1.32 قطر

80.1 72.9 72.27 55.57 46.57 22.05 18.23 ال�صعودية

79.3 84.2 104.74 79.17 68.30 29.47 8.63 االإمارات

اجلدول 6: واردات ال�سناعيني لبع�ض القت�ساديات اخلليجية 2007-1990

امل�سدر: اإح�سائيات التجارة الدولية لدي منظمة التجارة العاملية لعام 2008

الن�سبة اإجمايل واردات الب�سائعالقيمة



املنتجات

الزراعية

منتجات ال�ق�د 

والتعدين

املنتجات ال�سناعية

االإجمايل الوقود االإجمايل احلديد

وال�سلب

امل�اد

الكيماوية

التجهيزات

املكتبية 

واالإت�ساالت

ال�سيارات املن�س�جات االألب�سة

العامل 1127.7 2658.6 2038.4 9499.5 474.2 1483.2 1514.3 1182.9 238.1 345.3

ال�سرق االأو�سط 19.2 565.4 554.5 159.3 4.5 43.1 16.6 9.8 7.0 5.3

احل�سة يف اإجمايل ال�سادرات 2.5 74.4 73.0 21.0 0.6 5.7 2.2 1.3 0.9 0.7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              تغري الن�سبة املئ�ية

2000-2007 15 16 16 15 24 20 9 25 5 10

2006 22 26 25 14 29 17 -8 37 28 29

2007 20 12 13 18 20 18 9 23 20 7

املخطط البياين 11: ال�اردات ال�سناعية اإىل ال�سرق االأو�سط 

)تريلي�ن دوالر(

املخطط البياين 12: ال�اردات الزراعية اإىل ال�سرق االأو�سط

)تريلي�ن دوالر(

امل�سدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية لدى منظمة التجارة العاملية، ومكتب ال�س�ؤون االقت�سادية يف مركز دبي املايل العاملي

اجلدول 5: �سادرات الب�سائع وفقًا لفئات املنتجات من العامل ومن ال�سرق الأو�سط يف عام 2007

ارتفعت ال�سادرات العاملية من منتجات ال�ق�د والتعدين بن�سبة %15 

نتيجة  وذلك   )2006 عام  يف   %28 عن  كبري  )برتاجع   2007 عام 

انخفا�ش معدل ارتفاع اأ�سعار ال�ق�د )التي ارتفعت بن�سبة 11% فقط 

�سادرات  وارتفعت  �سبقه(.  الذي  العام  يف   %21 مقابل   2007 عام 

اآ�سيا  منطقة ال�سرق االأو�سط من ال�ق�د اإىل �سريكها التجاري االأبرز 

)65% من اإجمايل ال�سادرات( بن�سبة 13% قيا�سًا اإىل 28% يف العام 

ال�سابق. ومع ذلك، بقي الطلب من ال�سني والهند ق�يًا حيث ارتفعت 

3
وارداتهما بن�سبة %26.

ال�سع�دية  اأن  اإىل  للمنتج  وفقًا  ال�سناعية  املنتجات  حتليل  ويك�سف 

وذلك  والف�الذ  للحديد  م�ست�رد   15 اأكرب  �سمن  هما  واالإمارات 

التحتية  البنية  العمالقة اجلاري تنفيذها يف جمايل  للم�ساريع  نتيجًة 

واالإن�ساءات العقارية. وتاأتي اململكة العربية ال�سع�دية اأي�سًا بني الدول 

الـ15 االأكرث ا�ستريادًا للم�اد الدوائية. ويتبني اأن املنتجات الزراعية، 

االأو�سط  ال�سرق  يف  ال�اردات  فئات  اأهم  من  هي  الغذائية،  وحتديدًا 

نظرًا لفقر القطاع الزراعي فيها.

من حيث احلجم، بقيت �سادرات ال�ق�د ثابتة تقريًبا يف عام 2007 ؛ بينما تراجعت واردات االقت�ساديات املتط�رة من النفط بن�سبة 2% تقريًبا
 3
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وي�فر حتليل هذه املعطيات بح�سب املنتجات التجارية �س�رة اأكرث و�س�حًا عن التجارة يف جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية:

 اأ -   يعد ال�ق�د مبختلف اأن�اعه منتج الت�سدير الرئي�سي واأكرب م�سدر للعائدات، )النفط بالن�سبة ملعظم دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية(. 

ب -  ت�سرتك دول املنطقة يف ظاهرتني، فهي تركز على الت�سنيع )خا�سة امل�اد الدوائية واالأملني�م واحلديد والف�الذ(، كما اأنها ت�ست�رد امل�اد 

الغذائية )نظرًا ل�سعف االإنتاج الزراعي(؛

الرتكيبة التجارية

ارتفعت ال�اردات ال�سناعية لل�سرق االأو�سط من اآ�سيا ب�ترية �سريعة )ارتفع اإجمايل ح�سة املنطقة من ال�اردات االآ�سي�ية من 29.3% يف عام 2000 

اإىل 33.9% عام 2007( لتتف�ق بذلك اآ�سيا على االحتاد االأوروبي كاأكرب م�رد للمنطقة )انحدرت ن�سبتها من 39.2% اإىل 31.5%(؛ وينطبق االأمر 

ذاته على ال�اردات الزراعية )املخططني البيانيني 11، 12(.

امل�سدر: اإح�سائيات التجارة الدولية لدي منظمة التجارة العاملية لعام 2008



1980-1989 1990-1999 2000-2007 1980-1989 1990-1999 2000-2007
البحرين 3.1 5.9 16.3 3.9 2.1 15.8

الك�يت -2.2 46.7 25.5 2.6 4.3 16.2
عمان 16.8 8.0 18.0 8.8 8.0 17.1
قطر 1.0 12.5 26.3 0.3 9.5 32.7

ال�صعودية -2.9 8.8 22.8 0.0 3.7 16.2
االإمارات 5.9 8.4 22.2 4.6 12.8 19.9

امل�سدر: �سندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات التجارة الدولية لدى منظمة التجارة العاملية، مكتب ال�س�ؤون االقت�سادية يف مركز دبي املايل العاملي 

اجلدول4: معدلت النم� ال��سطية لل�سادرات )جهة الي�سار( وال�اردات )جهة اليمني( 

يف منطقة دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

املخطط البياين 9: ال�سادرات اخلليجية )مليار دوالر(

امل�سدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية لدى منظمة التجارة العاملية،

مكتب ال�س�ؤون االقت�سادية يف مركز دبي املايل العاملي

امل�سدر:  قاعدة بيانات التجارة الدولية لدى منظمة التجارة العاملية، مكتب ال�س�ؤون االقت�سادية يف مركز دبي املايل العاملي

املخطط البياين 7: التجارة االإقليمية البينية يف 

منطقة ال�سرق االأو�سط )مليار دوالر(

منتجات زراعية

منتجات وق�د وتعدين

ت�سنيع

ال�سكل 8: درجة االنفتاح التجاري للدول اخلليجية

املخطط البياين 10: ال�اردات اخلليجية )مليار دوالر(

امل�سدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية لدى منظمة التجارة العاملية،

مكتب ال�س�ؤون االقت�سادية يف مركز دبي املايل العاملي

التجارة واجلغرافيا االقت�سادية اجلديدة لل�سرق االأو�سط10

ويبني اجلدول 3 تراجع هيمنة ال�اليات املتحدة االأمريكية على اأن�سطة التجارة العاملية ل�سالح دول اأوروبا واآ�سيا، وقد �ساد اجتاه م�سابه لذلك يف 

ال�سرق االأو�سط اأي�سًا. وعقب ت�سحيح التجارة االإقليمية البينية يف ال�سرق االأو�سط برزت اآ�سيا ك�سريك جتاري رئي�سي للمنطقة.



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                                                                                                                                                                         امل�سدر

العامل 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
اأمريكا ال�سمالية 13.1 12.3 11.1 9.6 9.3 10.3 10.8 10.4
اأمريكا ال��سطى 

واجلن�بية

1.8 2.2 2.2 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9

اأوروبا 38.5 38.9 38.5 39.6 38.6 37.2 33.4 31.7
رابطة الدول امل�ستقلة 2.0 2.8 2.8 2.9 3.3 3.1 3.0 3.4

اأفريقيا 2.0 1.7 1.6 1.4 1.5 1.7 2.4 2.2
ال�سرق الأو�سط 15.1 15.0 15.7 16.6 17.8 18.3 19.5 19.3

اآ�صيا 27.4 27.2 28.1 27.9 27.5 27.4 28.8 31.2
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وال�اردات  ال�سادرات  العربية:  لدول اخلليج  التعاون  جمل�ش 

وتغري ال�سركاء التجاريني

ال�سرق  م�سلحة  يف  بعيد  حد  اإىل  العاملية  التجارة  ن�سبة  ارتفاع  كان 

االأو�سط وعلى االأخ�ش دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية، كما 

�ساهم يف حت�يل اجتاه التجارة عن ال�اليات املتحدة لتغدو اأوروبا واآ�سيا 

يف طليعة ال�سركاء التجاريني للمنطقة يف العامل. وتبني اجلداول ال�اردة 

اأدناه م�ست�ى العالقات التجارية بني ال�سرق االأو�سط وبقية العامل يف 

املدة ال�اقعة بني عامي 2000-2007. لقد حت�لت اقت�ساديات املنطقة 

من تبني �سيا�سات اقت�سادية حمائية )حر�ست حتى �سبعينيات القرن 

بقية  مع  املحدود  التجاري  والتبادل  الذاتي  االكتفاء  على  املا�سي 

لدفع عملية  والت�سدير  االنفتاح  يعتمد  اقت�سادي  اإىل من�ذج  العامل( 

النم�. وتعد االقت�ساديات اخلليجية االأكرث انفتاحًا يف منطقة ال�سرق 

االأو�سط نظرًا لتطبيقها �سيا�سات التجارة احلرة التي اأدت اإىل خف�ش 

وزيادة  العاملية،  التجارة  منظمة  مع  وال�سراكة  اخلارجية،  الر�س�م 

التكامل االقت�سادي االإقليمي.

ت�سري املعطيات اإىل تنامي معدالت التجارة االإقليمية البينية يف ال�سرق 

االأو�سط، اإذ و�سلت ن�سبتها اإىل 19.3% من اإجمايل التبادل التجاري 

االإقليمية  التجارية  التدفقات  ن�سبة  تقريبًا  ي�ساهي  ما  اأي  للمنطقة 

2007(؛  عام  يف   %18.2( واأوروبا  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  بني 

ومع ذلك، تعترب معدالت التجارة البينية يف ال�سرق االأو�سط ومنطقة 

اخلليج العربي �سئيلة مقارنة مبثيالتها يف بقية مناطق العامل )اإذ تبلغ 

على �سبيل املثال 71.2% يف اأوروبا اأو 57.4% يف اآ�سيا(. وتع�د معظم 

الزيادة يف حجم التجارة االإقليمية البينية يف اأوروبا اإىل ارتفاع جتارة 

فقد  االأو�سط  ال�سرق  البينية يف منطقة  التجارة  اأما  ال��سيطة.  ال�سلع 

�سجلت من�ًا بن�سبة ال�سعف يف املنتجات الزراعية وبحدود 5 اأ�سعاف 

جمال  يف  اأ�سعاف   4 وح�ايل  والتعدين،  ال�ق�د  منتجات  يف  تقريبًا 

الت�سنيع )املخطط البياين 7(. 

حجم  بني  عك�سية  العالقة  تك�ن  ما  غالبًا  النم�ذجية،  احلالة  ويف 

ك�جن  ه�جن  )مثل  ن�سبيًا  ال�سغرية  الدول  تركز  حيث  وجتارته؛  البلد 

ول�ك�سمب�رج وه�لندا( على التجارة اأكرث من الدول الكبرية كال�اليات 

االعتبار،  بعني  اأخرى  ع�امل  اأخذ  من  بد  وال  االأمريكية.  املتحدة 

الن�ساط  حجم  من  حتد  املثال،  �سبيل  على  اجلغرافية،  فالع�امل 

التجاري يف البلدان النائية اأو املغلقة التي تفتقد اإىل املنافذ البحرية؛ 

وعليه، فمن البديهي اأن تاأتي البحرين يف �سدارة دول جمل�ش التعاون 

االإمارات  دولة  مبا�سرة  وتليها  التجاري  االنفتاح  حيث  من  اخلليجي 

ال�سن�ات  ال�سع�دية يف  العربية  اململكة  اأ�سبحت  كما  املتحدة،  العربية 

االأخرية  املرتبة  الك�يت يف  تاأتي  بينما  اندماجًا،  اأكرث  املا�سية  القليلة 

بني دول املنطقة.

�سهدت جتارة الب�سائع يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي من�ًا اأ�سرع يف 

املدة ال�اقعة بني 2000-2007 عما كانت عليه فرتة الت�سعينيات. ورغم 

ذلك، تبدو ن�سبة ال�سادرات البينية لهذه الدول يف اإجمايل ال�سادرات 

اخلليجية مت�ا�سعة للغاية اإذ بلغت 5.4% عام 2007. ونتيجة لالرتفاع 

الكبري يف اأ�سعار املنتجات الهيدروكرب�نية، �سهدت قطر النم� االأ�سرع 

حلجم ال�سادرات يف ال�سن�ات االأخرية تليها الك�يت يف املرتبة الثانية. 

وياأتي االرتفاع الالفت ملعدل من� ال�سادرات الك�يتية بني عامي 1990-

االأوىل  اخلليج  وحرب  الغزو  تبعات  من  البلد  هذا  تعايف  نتيجة   1999

عامي 1990-1991، كما كان ارتفاع من� ال�اردات يف قطر االأ�سرع اأي�سًا 

يف املنطقة يليها كل من دولة االإمارات العربية املتحدة وال�سع�دية.

اجلدول 3: ن�سب التدفقات التجارية الإقليمية اإىل ال�سرق الأو�سط 

امل�سدر: اإح�ساءات التجارة الدولية ال�سادرة عن منظمة التجارة العاملية 2008



ال�سكل 2: حجم )جهة الي�سار( وقيمة )جهة اليمني( من� جتارة الب�سائع العاملية، 2007

امل�سدر: �سندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات منظمة التجارة العاملية، مكتب ال�س�ؤون االقت�سادية يف مركز دبي املايل العاملي

 امل�سدر: اأحدث تقارير اآفاق االقت�ساد العاملي ال�سادرة عن �سندوق النقد الدويل )WEO IMF(، يناير 2009
2

مقارنة املنحنيات

خالل اأزمات الك�ساد ال�سابقة تراجعت اأ�سعار ال�سلع ب�سكل حاد
1
تتغري اأ�سعار ال�سلع خالل فرتات الرك�د

)الن�سبة املئ�ية للتغريات بني الذروة والقاع بناء على اأ�سعار الدوالر(

دي�سمرب فرباير اأغ�سط�ش ن�فمرب �سبتمرب

ي�ني��سبتمرب�سبتمرب ي�ني� يناير

الذروة

القاع

النفط اخلام

)مت��سط �سعر للنفط(

املعادن

امل�اد الغذائية

امل�سروبات

امل�اد الزراعية

امل�سدر �سندوق النقد الدويل:
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ال�سلع  اأ�سعار  الهب�ط يف  درجة  بدوره  يحدد  الك�ساد  �سدة  م�ست�ى  اإن 

– خا�سًة واأن ت�ريد ال�سلع على املدى القريب يك�ن �سعيفًا من حيث 
املرونة ال�سعرية وعر�سًة للهب�ط نتيجة انكما�ش الطلب )وه� ما بدا 

جليًا يف خف�ش وكالة الطاقة العاملية م�ؤخرًا تقديراتها للطلب العاملي 

على النفط خالل عام 2009 بن�سبة 1.7%(. ونتيجًة لذلك يت�قع اأن 

 ،
2

 2009 29.1% يف العام  ال�سلع غري النفطية بن�سبة  اأ�سعار  تنكم�ش 

هذا  الب�سائع  جتارة  وحجم  قيمة  انكما�ش  باملح�سلة  يعني  ما  وه� 

العام.

امل�سدر: اإح�سائيات التجارة الدولية لدي منظمة التجارة العاملية لعام 2008



2000 - 07 2006 2007 2000 - 07 2006 2007

12 16 15 11 15 15
6 15 12 7 11 5

12 13 16 12 15 16
16 22 15 16 13 26
17 17 11 17 17 29
19 24 19 21 18 32
13 18 16 13 16 15
25 27 26 23 20 21

1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2007 1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2007

59 84 157 579 1838 3675 7375 13619 62 85 164 595 1882 3787 7691 13968

21.7 18.8 14.9 12.3 11.2 12.6 9.8 8.5 13.0 13.9 11.4 12.3 14.3 15.9 16.9 14.5

35.1 39.4 47.8 50.9 43.5 45.4 45.9 42.4 45.3 43.7 52.0 53.3 44.2 44.6 45.0 43.4

2.0 2.7 3.2 4.1 6.8 3.5 4.1 5.6 1.8 2.1 2.3 2.7 6.2 3.3 2.7 3.4

14.0 13.4 12.5 14.9 19.1 26.1 26.2 27.9 13.9 15.1 14.1 14.9 18.5 23.6 23.5 25.3

0.9 1.2 1.3 1.0 1.2 2.5 5.9 8.9 0.6 1.6 0.9 0.9 1.1 2.7 5.4 6.8

اجلدول 1: جتارة الب�سائع العاملية يف املنطقة مع بع�ض القت�سادات 
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اجلدول 2: �سادرات )جهة الي�سار( وواردات )جهة اليمني( الب�سائع 
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العام  من  االأخرية  االأ�سهر  تغطي  والتي  املتاحة،  االأرقام  اآخر  وت�سري 

2008 يف االقت�ساديات الكربى، اإىل ازدياد تده�ر من� التجارة العاملية 

ما قد ي�ؤدي اإىل تكرار رك�د العام 2001، اأو على االأرجح اإىل حدوث 

هب�ط ملح�ظ ي�سعب التكهن بحجمه يف هذه املرحلة.

ح�سة  من�  اإىل   2 اجلدول  ي�سري  التاريخية،  املعطيات  اإىل  وبالع�دة 

اأ�سعاف   3 بحدود  العاملية  ال�سادرات  اإجمايل  من  االأو�سط  ال�سرق 

كما  النفط.  اأ�سعار  ارتفاع  بفعل   2007-1948 املدة  خالل  تقريبًا 

مما  ال�سعف  بن�سبة  العاملية  ال�اردات  اإجمايل  من  ح�ستها  ازدادت 

يعك�ش اندماج املنطقة املتزايد يف االقت�ساد العاملي.

الرتكيبة التجارية

متجاوزًا   2007 عام   %7.5 بن�سبة  امل�سن�عة  املنتجات  حجم  ازداد 

ومنتجات   %5 بن�سبة  ازدادت  التي  الزراعية  املنتجات  من  كل  بذلك 

قيمة  اأدناه   2 ال�سكل  ويبنيرّ   .%3 بن�سبة  ازدادت  التي  والتعدين  ال�ق�د 

وحجم النم� التجاري.

جاء ارتفاع اأ�سعار ال�سلع عامي 2007-2008 يف اأعقاب ارتفاع اأ�سعار 

5(، االأمر الذي اأف�سى بدوره اإىل  النفط واالأغذية )املخطط البياين 

ارتفاع قيمة التجارة؛ فقد اأدى ارتفاع اأ�سعار النفط وال�سلع اإىل ازدياد 

لل�سلع،  وامل�سدرة  للنفط  املنتجة  للدول  اجلارية  احل�سابات  فائ�ش 

كما �ساهم يف رفع معدالت الت�سخم ح�ل العامل. وقد اأثرت تداعيات 

االأزمة املالية �سلبًا على كل من االقت�ساديات النا�سئة واملتقدمة على 

حد �س�اء، حيث ي��سح اجلدول ارتباط اأزمات الك�ساد العاملية بحدوث 

هب�ط يف اأ�سعار ال�سلع.

امل�سدر: اإح�سائيات التجارة الدولية ال�سادرة عن منظمة التجارة العاملية، 2008.

امل�سدر: اإح�سائيات التجارة الدولية ال�سادرة عن منظمة التجارة العاملية، 2008.

الن�سبة) %(الن�سبة) %(
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ووفقًا الأحدث تقارير اآفاق االقت�ساد العاملي )WEO( ال�سادرة عن 

�سندوق النقد الدويل )IMF(، فقد انخف�ست ن�سبة النم� يف حجم 

عام   %7.2 بن�سبة  مقارنة   2008 عام   %4.1 اإىل  العاملية  التجارة 

لتتقل�ش   2009 عام  حادًا  انخفا�سًا  ت�سجل  اأن  املت�قع  ومن  2007؛ 

ال�سلبية ال�سيما  املعطيات  �سيل  بن�سبة )2.8%( كما ه� وا�سح من 

ففي  والنامية.  النا�سئة  االآ�سي�ية  الدول  ب�سادرات  منها  املتعلقة 

 ،2008 دي�سمرب  يف   %2.8 بن�سبة  ال�سادرات  انخف�ست  ال�سني، 

بينما انخف�ست يف اليابان بن�سبة 35%، ويف �سنغاف�رة بن�سبة20%؛ 

وبدا هذا الهب�ط اأ�سد حدة يف ال�اردات: فقد انخف�ست قيمتها يف 

�سهر  يف   %45 بن�سبة  فيتنام  ويف  دي�سمرب،  يف   %21 بن�سبة  ال�سني 

يناير.

التجارية  ارتفعت جتارة اخلدمات  �سن�ات،   5 االأوىل خالل  وللمرة 

يف العام 2007 ب�ترية اأ�سرع من جتارة ال�سلع بن�سبة 18% للخدمات 

العاملي  الت�ريد  اإىل  كبري  ب�سكل  ذلك  ويع�د  لل�سلع.   %15 مقابل 

فيها  مبا  التخ�س�سات،  خمتلف  من  ال�سركات  من  للعديد  املتزايد 

اإ�سافة اإىل اخلدمات املهنية والتقنية  التم�يل والكمبي�تر وغريها؛ 

وارتفاع اأ�سعار النقل.



املخطط البياين 1: من� ال�سادرات اأ�سرع من من� الناجت العاملي

من� الناجت العاملي

من� ال�سادرات

2 وفقًا لالأعراف اجلمركية، يتم االإقرار عن ال�سادرات وفقًا الأ�سعار الت�سليم على ظهر ال�سفينة )FOB(، اأما ال�اردات ف�فقًا مل�ساريف التكلفة والتاأمني وال�سحن )CIF( التي يت�جب 

فيها على ال�ساحن/التاجر ت�سديد نفقات ال�سحنة اإىل ال�سفينة، ف�ساًل عن دفع نفقات التاأمني وال�سحن اإىل امليناء املق�سد. اأما يف حالة الت�سليم على ظهر ال�سفينة فيقت�سي االأمر من 

ال�ساحن/التاجر دفع نفقات ال�سحنة اإىل ال�سفينة والتاأمني فقط بينما تقع نفقات ال�سحن على عاتق امل�سرتي/املر�سل اإليه. والأغرا�ش جتميع بيانات امليزان التجاري، ال بد من اإخ�ساع 

ال�سادرات وال�اردات على حد �س�اء الأ�سعار الت�سليم على ظهر ال�سفينة، االأمر الذي ي�ست�جب تعديل ال�اردات على هذا االأ�سا�ش؛ وبالتايل تقدير الدفعات االإ�سافية - ب�سكل رئي�سي اأج�ر 

النقل وال�سحن - ذات ال�سلة بعملية اال�سترياد ومن ثم اقتطاعها من قيمة ال�اردات كم�ساريف للتكلفة والتاأمني وال�سحن.

امل�سدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية لدى منظمة التجارة العاملية، ومكتب ال�س�ؤون االقت�سادية 

يف مركز دبي املايل العاملي

مالحظة: تت�سمن منطقة ال�سرق االأو�سط كل من البحرين، العراق، جمه�رية اإيران االإ�سالمية، االأردن، الك�يت، لبنان، عمان، قطر، اململكة العربية ال�سع�دية، اجلمه�رية العربية 
1

ال�س�رية، االإمارات العربية املتحدة، اليمن، ف�ساًل عن بقية املناطق والدول يف ال�سرق االأو�سط.
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ملحة عامة

يرتبط التغريرّ الذي حلق بالقيادة االقت�سادية العاملية وتاأثرياتها ب�سكل 

وثيق مع تغريرّ النماذج التجارية العاملية، فارتفاع الدخل يف اقت�ساديات 

يف  ال�سيما  الطلب،  يف  زيادة  من  عنه  اأ�سفر  وما  النا�سئة  االأ�س�اق 

الربازيل ورو�سيا والهند وال�سني )دول جمم�عة بريك االقت�سادية(، 

اإىل جانب تط�ر تقنيات الت�سنيع وتنامي اال�ستثمار يف اإدارة �سال�سل 

املنتجات  ت�افر  من  عزز  والذي  الل�ج�ستية  الدعم  وخدمات  االإمداد 

مناذج  يف  جذري  حت�ل  حدوث  اإىل  اأدت  ع�امل  جميعها  الرخي�سة، 

واآليات التجارة العاملية. 

ات التي طراأت على اجتاهات  ت�ستعر�ش هذه ال�رقة االقت�سادية التغريرّ

االأو�سط  ال�سرق  منطقة  على  الرتكيز  مع  العاملية  التجارة  ومناذج  

ب�سكل خا�ش؛ وهي تعك�ش يف خال�ستها االأهمية املتزايدة ملنطقتنا على 

ال�ساحة الدولية والتح�ل التدريجي لدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج 

رة ل�سلع الطاقة اإىل اقت�ساديات متن�عة  العربية من دول منتجة وم�سدرّ

حتظى بقاعدة اقت�سادية اأو�سع وقطاعات خدمية مزدهرة. 

اجتاهات يف التجارة العاملية

10.1% يف الفرتة  العاملية بن�سبة  القيمة اال�سمية لل�سادرات  ارتفعت 

ال�سن�ات  ت�سارع خالل  ت�سجيل  1949-2007 )مع  املمتدة بني عامي  

 13.95 اإىل  لت�سل   ،)%12.7 الن�سبة  هذه  فيه  بلغت  االأخرية  ال�سبع 

العام  ن�سبيًا يف  ال�سئيلة  قيمتها  اإىل  قيا�سًا   2007 عام  دوالر  تريلي�ن 

1949 والتي بلغت اآنذاك 0.06 تريلي�ن دوالر. وعلى نح� م�سابه، فقد 

يف   2007-2000 الفرتة  خالل   %11.9 بن�سبة  ال�اردات  من�  �ساهم 

رفع القيمة االإجمالية لل�اردات اإىل 14.2 تريلي�ن دوالر باملقارنة مع 

.
1
0.063 عام 1948 

نقطة   2.7 بن�سبة   2007-2000 الفرتة  خالل  ال�سادرات  وارتفعت 

مئ�ية اأ�سرع من اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي رغم الرتاجع املحدود 

االإنرتنت.  فقاعة  اأزمة  عن  الناجم   2001 عام  التجارية  للعمليات 

وت�سري االأرقام اإىل تباط�ؤ التجارة عام 2007 نتيجة ل�سعف الطلب من 

وارتفاع  ال�سرف  اأ�سعار  تقلبات  اأ�سهمت  املتقدمة. كما  االقت�ساديات 

اأ�سعار ال�سلع كالغذاء والنفط والغاز يف انخفا�ش الطلب؛ حيث انحدر 

معدل النم� احلقيقي ل�سادرات الب�سائع العاملية اإىل 6% عام 2007، 

وذلك عقب معدل من� للناجت املحلي االإجمايل العاملي )GDP( بن�سبة 

3.4% مقارنة بالعام ال�سابق.
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ملخ�ش تنفيذي

عام  اأمريكي  دوالر  تريلي�ن   13.9 اإىل  العاملية  ال�سادرات  قيمة  ارتفاع  مع   %10.1 ال�سن�ي  معدله  بلغ  من�ًا  العاملية  التجارة  �سهدت 

نقطة   2.7 بن�سبة  املا�سية،  الثماين  ال�سن�ات  خالل  ال�سادرات،  ارتفعت  فقد  1949؛  عام  دوالر  تريلي�ن   0.06 بـ  مقارنًة   2007

على  النا�سئة  ال�س�ق  اقت�ساديات  �سيطرة  مع  العاملية  التجارة  من�ذج  تبدل  كما  احلقيقي.  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  اأ�سرع  مئ�ية 

املتحدة(. ال�اليات  )خا�سًة  املتقدمة  الدول  واردات  من  �سخمة  ح�سة  على  ال�سينية  املنتجات  وا�ستح�اذ  العاملية،  التجارة  من� 

بالن�سبة  ذلك  على  املرتتبة  واالآثار  العاملية«  التجارة  »منظمة  ملعطيات  وفقًا  العاملية  التجارة  مناذج  تبدل  االقت�سادية  ال�رقة  هذه  يف  �سنبحث 

ارتفعت  التي  ال�سلع  اأ�سعار  ت�سخم   )2007 عام  حتى  )املتاحة  املعطيات  هذه  وتعك�ش  العربية.  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ش  ال�سيما  للمنطقة 

الأ�سعار  الهائل  االرتفاع  ذلك  يف  )مبا   2008 عام  لها  وترية  باأ�سرع  ال�سلع  اأ�سعار  الرتفاع  ا�ستثناءها  ورغم   .2007 العام  مطلع  �سريع  نح�  على 

اأزمات  تاريخ  مثيل يف  له  ي�سبق  ب�سكل مل  ال�سلع  اأ�سعار  والهب�ط احلاد يف  املالية  االأزمة  تبعات  اأن  اإال  للربميل(،  دوالر   145 يف�ق  ما  اإىل  النفط 

العاملي.  لالقت�ساد  املت�قعة  النم�  لتقديرات  وفقًا   2009 و   2008 العامني  خالل  التجارة  وقيمة  حجم  هب�ط  احتمال  اإىل  ت�سري  الك�ساد، 

ويك�سف التحليل املف�سل للمعطيات التجارية يف منطقة اخلليج العربي حت�اًل يف ال�سركاء التجاريني نح� االحتاد االأوروبي واآ�سيا يف املرتبة االأوىل 

التن�يع  نح�  مياًل  هناك  اأن  اإال  اخلليجية،  ال�سادرات  طليعة  يف  االأحف�ري  ال�ق�د  فيه  بقي  الذي  ال�قت  ويف  املتحدة.   ال�اليات  ح�سة  وتراجع 

التجاري جتاه املنتجات غري النفطية. وبالرغم من ارتفاع حجم التجارة البينية �سمن دول جمل�ش التعاون واحتمال من�ه على نح� م�سطرد، اإال 

اآ�سيا )57.4%(. ويف هذا االإطار، يت�جب على دول جمل�ش التعاون العمل  اأو  اأوروبا )%71.2(  اأنه يبقى �سئياًل بالقيا�ش اإىل مناطق اأخرى مثل 

على تقلي�ش املع�قات التجارية )�س�اء ما تعلق منها بالتعرفة اأو غريها من املع�قات( التي تعيق التجارة االإقليمية وت�سريع املفاو�سات مع �سركائها 

املت�قع يف  واالإطالق   ،2008 انطلقت يف عام  التي  امل�سرتكة،  ال�س�ق اخلليجية  اأن  اإىل ذلك  ي�ساف  التجارية.  العمليات  لت�سهيل  االأبرز  التجاريني 

العاملية. التجارة  االإقليمية وترك ب�سماتها على خارطة  التجارة  تعزيز  املنطقة على  �ساأنهما م�ساعدة  النقدي اخلليجي من  2010 لالحتاد  عام 
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اإعداد فريق ال�س�ؤون القت�سادية يف مركز دبي املايل العاملي

امل�ؤلف الرئي�سي: اآثريا برا�ساد

اإخالء م�س�ؤولية:

ال يجب تداول هذه ال�رقة االقت�سادية على اأنها متثل وجهة نظر مركز دبي املايل العاملي اأو حك�مة دبي، فاالأفكار ال�اردة فيها تعرب عن راأي م�ؤلفيها وال متثل 

بال�سرورة اآراء �سلطة مركز دبي املايل العاملي اأو حك�مة دبي. والغاية من ن�سر هذه ال�ثيقة هي ا�ستمزاج االآراء وت��سيع دائرة النقا�ش.

مكتب ال�س�ؤون القت�سادية يف مركز دبي املايل العاملي

· د. نا�سر ال�سعيدي
 nasser.saidi@difc.ae :الربيد االلكرتوين

هاتف: 2550 362 4 971 +

· د. فابي� �سكات�سيافيلالين
fabio.scacciavillani@difc.ae :الربيد االلكرتوين

هاتف: 2554 362 4 971 +

· اأثريا برا�ساد
 aathira.prasad@difc.ae  :الربيد االإلكرتوين

هاتف: 2478 362 4 971+

· فهد علي
fahad.ali@difc.ae :الربيد االلكرتوين

هاتف: 2421 362 4 971+

للمزيد من املعل�مات، يرجى االت�سال مع اآثريا برا�ساد

جميع احلق�ق حمف�ظة، اأبريل 2009 
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