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  التجارة الخارجية للدول العربية التجارة الخارجية للدول العربية                           

 

 نظرة عامة 

التجـبلغ السلعيـت  اإلـارة  العربية  خـجمالية  الل  ـة 

  مع  ليار دوالر مقارنةم  1,848  ما قيمته  2019ام  ـع

عام    1,898.2 دوالر  نسبة   2018مليار  محققة 

 نخفاض ال  وذلك نظرا    ،ةفي المائ  2.7  بلغت  انخفاض

الصادر  القيمة  اسلات  إلى اإلجمالعربية  لعية   ية 

عام    مليار  1,009.6   معمقارنة    2019دوالر 

عام    1,081.5 دوالر  بنسبة    2018مليار  أي 

المائة  6.7حوالي  بلغت    نخفاضا أداء   أما.  في 

اإلجمالية السلعية  شهدت    الواردات  فقد  العربية، 

مليار    838.4قيمته    ت بلغ  2019عام    خالل  ارتفاعا  

مقارنة   نحدوالر  عام مل  816.7  ومع  دوالر  يار 

2018. 

التجــاهـة التجــبالنسب العربيــات  ام  ــع  خـاللة  ــارة 

 ود في حصصدتغير مح  فقد أظهرت البيانات  2019

استح  ،التجاريينالشركاء   الصادرات    وذتــحيث 

من إجمالي   المائةفي    11.1على نحو    البينية العربية

استقبلت    في،  العربية  الصادرات ات  الواليحين 

إمائة  بال  5.8نسبة  مريكية  ألا  لمتحدةا  ماليجمن 

األالعربية،    الصادرات   16نسبة    وروبيواالتحاد 

الصادرات    ،بالمائة   ا  تحسنآسيا    دول  إلىوسجلت 

إلى  ملحوظا   إجمالي    بالمائة  56.3  لتصل  من 

الشركاء  الصادرات   بين  األكبر  النسبة  بذلك  لتحقق 

  نحو عالم  ل الباقي دو  حين بلغت حصة في    التجاريين،

 . المائة في 10.8

ين  جاريتالشركاء الفيما يتعلق بالواردات العربية من  

خالالرئيس عام  ين  الواردات   احتفظتفقد  ،  2019ل 

الشركاء  بنسبتها   معظم  سجلت    حيث   التجاريينمن 

من    7.3نحو  األمريكية  المتحدة  واليات  الالواردات 

المائة الواردات  في  إجمالي  الواردا   ،من  ت  وشكلت 

المائة  25.7  نسبةوروبي  الااالتحاد    من في  في   ،

من    حصة  تراجعتالمقابل   العربية  الدول  الواردات 

  اردات من الو  ةنسب  وبلغت  بالمائة  13.3مستوى    إلى

 بنحوالمائة، وباقي دول العالم  في    35.1  حواليآسيا  

 في المائة.  18.6

مازالت   للتجارة  السلعي  للهيكل  الوقود  بالنسبة  فئة 

األعلى في الصادرات لحصة  ا  علىتأثر  ست  دنوالمعا

بالمائة لعام   58.1اإلجمالية العربية فقد بلغت حوالي  

بنسبة  ،  2019 المائة  63.1مقارنة  .  2018عام    في 

نسبته   ما  المصنوعات  سجلت  المائة   30.6وقد  في 

 

السلع  حصة  بلغت  فيما  الصادرات،  إجمالي    من 

ال   8  نحو  الزراعية إجمالي  من  المائة  ت. صادرافي 

البيانات  ي  وفيما فتشير  بالواردات  حفاظ تعلق   إلى 

المعلالمصنوعات   الواردات ا  رتبةى  في  ألولى 

بنسبه   السلع   65.2العربية  ارتفعت  في حين  بالمائة، 

المائة    19.4نسبة    الزراعية ارتفاعا  طفيفا  محققة   في 

 . 2019من إجمالي الواردات العربية خالل عام 

صعيد الا  على  العلتجارة  ارسلعية    ثرأت،  ،  ةيينلببية 

عام    هاداءأ شهدته  ،  2019خالل  الذي  بالتحسن 

على    وأثرهول العربية  دفي بعض اللية  الداخ  األحوال

حركزي البينية  ادة  التجارة  حين العربية.  ة    أثر   في 

على قيمة    العالمية للنفط  األسعار  لتراجع الذي شهدته ا

عام   خالل  البينية  العربية    لة حصكم  .2019التجارة 

نسبة  ب   البينيةالعربية  رة  تجالا  مةيقت  عتراج  ،ذلكل

نحوبطفيفة   ال  0.5  لغت    112  اليحوغ  بللتمائة  في 

 .2019خالل عام  ار دوالرليم

 البينية،  العربيةهيكل السلعي للصادرات  فيما يخص ال

حبلغ لارة  تجالصة  ت  الخام  البينية  عـخلنفط  ام  ـالل 

من  ب  15.8حوالي    2019 ة ـينيـالب  تالصادراالمائة 

لمبوة.  ـيربـالع غير  النسبة  البينية  التجارة  كونات 

على  استحطية،  النف الصناعية  السلع  مجموعة  وذت 

 كبر، ثم مجموعة السلع الزراعية. النصيب اال

المحقق العجز    عجافقد تر  خدمات،الجارة  تفي جانب  

الخدمات  ميزان    صافيب العربية للتجارة    دول 

لت،  كمجموعة كمحصلة  ذلك  المدفجاء  وعات  راجع 

الخدميةاو  يةدمالخ المتحصالت   حيث .  رتفاع 

المــــدفوعــات  عتتراج للـــدول   قيــمة    الخـــدميـــة 

في المائة لتصل   1.5بما نسبته  العـربـيـــة كمجموعة  

في  324.2لى  إ دوالر  ذلك 2019  مليار  يرجع   .

رئيسب التراجلة  صفة  األخرىخدمع  حين ،  ات    في 

 ةعوكمجم  بيةالعر  للدول  دميةالخ  المتحصالتت  قحق

عام  خال دوالر    ارملي  8.0  قدرهازيادة    2019ل 

حوبلتمائة  لاب  3.7بلغت  بة  سنتعادل     222.1  ياللغ 

دوالرمليا الذلك  جاء  .  ر  الزيادة  كنتيجة  ستمرار 

ب )السفبند  من  صالت  المتحالمتحققة  في    (ةحالسيار 

العربية الدول  مع،  بعض  لظروف ارار  استق  وذلك 

      . ة بالمنطقةرئيسلالسياحية دول ابعض الفي  الداخلية

المدفوعات نتي جانبي  في  السابقة  للتطورات  جة 

في والمتحصال المحقق  العجـز  تحسن  الخدمية،  ت 

 

  لفصلا

 ـن مثاال
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الخـد في  الميزان  كمجمـوعة  العـربيـة  للـدول  مـي 

 . رمليار دوال 102.1و نح، ليسجل 2019عـام 

  التجارة الخارجية السلعية اإلجماليةالتجارة الخارجية السلعية اإلجمالية

 عيةلسلة اجيرة الخار جالتا اءأد

بين  تدأ التجارية  المتحدة    الواليات  التوترات 

و عام  الصين  األمريكية  الى   2018منذ  واستمرارها 

ديسمبر   اليوكذل  ،2019منتصف  عدم  بشأن  قلك  ين 

االت من  بريطانيا  األوروبـخروج  اتفاقحاد  بدون  ،  ي 

 .ةيدول العربـارجية للـخجارة الالت حركةتأثر إلى 

ذلك قتصادات الا  انفتاح  ة جدر  فاعـارت  لىإ  يُعزى 

عام،    العربية بشكل  العالمي  االقتصاد  كان  على  وقد 

لكونملموسا  التأثير   تجاري  هأالصين    ،  شريك  م 

في المائة من   13.6للدول العربية حيث تستحوذ على  

العربية مستور،  الصادرات  أكبر  تعتبر  للنفط  كما  د 

ادرات  الصفي المائة من    62العربي الذي يمثل نحو  

تسبية،  العر األمر  ذ وتحفيما  المتحدة  يكية الواليات 

المائة من    5.8على   العربية.  إفي  الصادرات  جمالي 

ان أن  عام  كما  النفط  أسعار  بنسبة   2019خفاض 

  ساهمت  2018بعام   مقارنة  في المائة  10تقارب نحو  

لعية العربية  صادرات السلا  انخفاضخرى في  هي األ

ة المائي  ف  6.7نحو  بلغت    سبةنب  2019اإلجمالية عام  

مع    1,009.6غ  ـبلتل مقارنة  دوالر  نحو  مليار 

عام    1,081.5 في  دوالر  في    ،2018مليار  أثر  مما 

العرب اإلجمالية  الصادرات  من  وزن    إجمالي ية 

عام  في المائة في    5.3و  لمية لتبلغ نحالعا  اتدر الصا

 خالل العام السابق.  في المائة 5.6مقابل  2019

السلعيالواردا  مةقي  ت ارتفعكما   اإلجمت   ةيالة 

المائة    2.7بنحو  العربية،   مليار    838.4  لتبلغفي 

عام  دوالر   بنحو    2019خالل  مليار    816.7مقارنة 

السابق العام  في  بشكدوالر  أثر  مما   على د  دومحل  ، 

الواردات   لتبلغارتفعت  حيث    عالميا    العربية  وزن 

الما  4.4 الم  4.1مقارنة    2019  عام  ئةفي  ة ائفي 

  (.1)الجدول  ، 2018

 

 ( 1الجدول )

 جمالية التجارة الخارجية العربية اإل

(2015-2019 ) 

 

 

 البنود 

 السنوي )%(ر غيلتا  دلمع القيمة )مليار دوالر أمريكي( 
 

معدل التغير  

 )%( ويسنال

(2015–2019  ) 2015 2016 2017 2018 *2019 2015 2016 2017 2018 *2019 

                        

 صادرات العربية لا
864.9 781.7 901.3 1,081.5 1,009.6 -30.8 -9.6 15.3 20.0 -6.7 7.7 

 الواردات العربية  
819.9 763.0 790.5 816.7 838.4 -11.8 -6.9 3.6 3.3 2.7 -0.1 

 الصادرات العالمية 
16,553.5 16,041.0 17,735.1 19,465.4 18,885.9 -12.6 -3.1 10.6 9.8 -3.0 5.5 

 العالمية ات  واردلا
16,713.3 16,188.8 17,964.8 19,800.5 19,226.1 -12.1 -3.1 11.0 10.2 -2.9 5.8 

ــادرات   ـــي وزن الصــ ــة ـ  ـ   العربـي

 عالمية ال ت  را اد لص ا 
5.2 4.9 5.1 5.6 5.3       

الواردات    العربية  ي   وزن الواردات 

 ة العالمي 
4.9 4.7 4.4 4.1 4.4       

ولية. ت أ* بيانا  

  .الدوليالنقد ( بالنسبة لبيانات التجارة العربية، وصندوق 8/1الملحق )المصدر: 
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ة التجارة الخارجية للدول العربيـأداء    على صعيد

مـن   العربيةالدول    تفقد تباين،  2019عام  ل  دىراف

تفـاع ن االرحيث انقسمت بيالصادرات  أداء    حيث

التـــي تســـتحق حظـــة الملكـــن اول، خفـــاضاالنو

ن معظــم الــدول العربيــة غيــر أهــو  االهتمــام،

م فـي صـادراتها عـا  نفطية هي التي حققت نمـوا  ال

ارتفـاع سجلت موريتانيا أكبـر نسـبة    ، فقد  2019

ير ، وهذا يرجع للتحسن الكبئةامال  في  44.2  بنحو

 مـن الربـع  ا  اعتبـاراالقتصاد الموريتـاني  أداء    في

المسـاحات دت  هشـ  ثيـ، ح2018عام    ناألخير م

ل الزراعـات المرويـة مجـا  المزروعة خاصة في

 فـيهيكتـار    ألـف  27من    ارتفاعا  وزراعة األرز

كمـــا  .2019ألـــف هكتـــار فـــي  31إلـــى  2018

ــادة  نظــرا  ماك ســاأل صــادراتها مــنارتفعــت  لزي

ن أكمـــا  .ســـعارهاأوكـــذلك  رة صـــدالكميـــات المُ 

اهم سـ  2019عـام    لميـا  المعـادن عاأسعار    ارتفاع

ان ا لبنـوتلتهـ  ن المعـادنمـاع صـادراتها  فـتار  في

الصـادرات كمـا كـان نمـو    .ئـةفـي الما  27بنسبة  

ــغ مــرالقُ فــي  ملحوظــا   فــي  23.8نحــو ، حيــث بل

ئـة وفـي ماالي  ف  17.2ة  في جيبوتي بنسبو  المائة،

 8.8  إلـى  اليمنوفي    في المائة  14السودان بنسبة  

د وقـ .ئـةفـي الما 6.1وفـي الصـومال    ،في المائـة

كـل مـن لنسـب نمـو منخف ـة  درات  اصال  جلتس

بنسبة   مصرفي المائة في المائة و  5نسبة  وريا بس

 .بالمائة 2.5بنسبة    المائة وفلسطين في  3.4

  ا  فاضانخالدول العربية النفطية    شهدت كافةبينما  

من    تهاار صاد  ضانخفا لفية  خ  ها علىادراتفي ص

نظرا   وأ النخفاض    النفط  السعاره  ات  كميكذلك 

اتفاق  إ  يفصدرة  المُ  سجلت  فقد  ،  "أوبك+" طار 

نسب  لجزائرا   في  16.1  بنحواض  ــانخف   ةـأكبر 

بن ـقتلتها    المائة، المائة    13.5  ةسبــ طر  في 

المائة،    11.1حو  ــ نب السعودية  و والكويت  في 

المائة  7.7  ياب يل  يــفو  ،ائةــمال  في  10.1 ،  في 

ا   5.8ة  ــبنسب  ردنواأل  البحرينو   ،لمائةفي 

تونس  و  ،بـ الترتي  ى لع  ائةـمفي ال  5.5راق  ــوالع

الم  3.4سبة  ــ بن وــفي  بنسب ــعُ ائة،    2.6ة  ــمان 

 

 كما   في المائة،  1.6مارات بنسبة  واإلفي المائة،  

بنسبة   المغرب  صادرات  في    6.7انخف ت 

تأثفق  ،معا  بشكل  .المائة صادراتد  جميع    رت 

العالمي  د  االقتصاتباطؤ نسب نمو  ب  الدول النفطية

ا أم  طولعن    الناجم    وكذلك ارية،  التج  ت ار تلتود 

تدفقات  أسعار  نخفاض  ال  را  نظ وزيادة  النفط، 

العربية في    رأس المال الخارجة من االقتصاديات

 .سياسية بالمنطقةجيوظل اتساع دائرة التوترات ال 

الوار بأعلق  تي  فيماا  أم للدول  داء  السلعية  دات 

لعام   فقد  2019العربية  في  شهدت  ،  الواردات 

بنحو  شب  ا  ارتفاعبية  عر الالدول   عام    في   2.7كل 

أداء    .مائةال جانب  تباين  في  العربية  الدول 

نموأ  العراق  حققت  بينمافالواردات   نسبة    كبر 

  24.9اليمن بنسبة  وتلتها    ،في المائة  27.1بنحو  

و المائة  بنسبة  في    ،ئةاالمي  ف  18.4السودان 

السعودية   لتجسو  .في المائة  15بة  بحرين بنس الو

كلا   يف  11.7بنحو    ارتفاعا   سمائة،  يا  ليب  جلتما 

موريتانيا بنسبة في المائة، تليها    10بنحو    رتفاعا  ا

  ،في المائة  7.1بنسبة    والصومال  ،المائةفي    8.1

المائة  3.7نسبة  ب جيبوتي  و   2.5مارات  واإل  ،في 

المائة وعُ   ،في  نمو  وفلسطين  نسب  ة اربمتقمان 

اليب   .لمائةا  في  1.4بنحو   باقي  شهدت  دول  نما 

نسبة  أ  رمالقُ حققت    حيث  ا  ضا خفنا ربية  الع علي 

بنحو   العربية  الدول  بين  في   19.6انخفاض 

، ويرجع ذلك الرتفاع االهمية النسبية للنفط  المائة

وارداتها بنسبة    ،في  الجزائر  في    11.8وتلتها 

بنسبة  وجاءت    ،المائة المائة  7المغرب   ،في 

بنسبة     يف  5.9ر  طقوالمائة،  في    6.4والكويت 

المائة  4.9ة  بسن بونس  تو  ةائلما حين   يف  .في 

مصر  حققت من  نسبة   كل  نفس  واألردن 

قل نسبة  ولبنان أ  ،في المائة  4.7االنخفاض بنحو  

بنحو   الملحقفي    3.2انخفاض  (  8/1)  المائة، 

 (. 1والشكل )
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 نات أولية.  بيا )*(

 . ( 8/1ملحق ) ل لمصدر: اا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ية العربية اتجاه التجارة السلعية اإلجمال

التوت الترغم  أكبلاعالية  جاررات  بين  اقتصمية  ادين ر 

نه لم  أال  إ،  ي العالم، وكذلك التراجع في أسعار النفطف

فلم  العالمية،  التجارة  اتجاهات  في  كبير  تغير  يحدث 

السلعي الصادرات  اتجاه  اتشهد    2019  امع  بيةلعرة 

كبير الجغرافي   تغير  الهيكل  مازالت   .في  حين  ففي 

آس النصيبدول  على  تستحوذ   من  األكبر  يا 

العربية في عام  ار دصاال في   56.3بنسبة     2019ت 

في المائة   53.9بل حصة بنحو  امق،  2019المائة عام  

  جمالي إكبر حصة من  أ  لصينوسجلت ا ،   2018عام  

بنسبة   إجمالي  مائال  في  13.6الصادرات  من  ة 

لكونها المستوعب األول لصادرات الدول    الصادرات

   ، المائة ي  ف  10.2  سبةبن  لهنديليها ا  من النفط،  العربية

المائة  8.3  نلياباوا نصيب ،  في  ارتفع  حين  في 

نحو   ليبلغ  الصادرات  من  األوروبي  في    16االتحاد 

في المائة العام السابق، وكذلك    15.7  ـ ب  المائة مقارنة

ال الواليات  إلى  الصادرات  كية   يمر ألا  دةمتحارتفعت 

  ، 2018عام    في المائة  5.6بل  قام  ،ةمائال في  5.8  إلى

بنسبة ضئيلة  بية  العرالصادرات  حصة  ارتفعت    فيما

من إجمالي الصادرات في المائة    11.1حيث سجلت  

بـاقي    تحصدقد  ، و2018بالمائة    10.4  بنحو  مقارنة

  في المائة.  10.8دول العـالم نـسبة 

 

بالواردات يتعلق  الع  فيما    كاءالشرمن    ةربيالسلعية 

خاللالرئيسي  نييجارالت فبالرغم2019  عام  ن  من    ، 

بنسب  ارتفاع إال أن    2.7  بلغت  هالواردات  المائة،  في 

تغيرا   يشهد  لم  العربية  للواردات  الجغرافي  الهيكل 

اكع  م  ا  ملحوظ التلل  استمرت  فقد    ،جاريينشركاء 

تُ  العربيةآسيا  الواردات  مصادر  أهم  إحدى   ، شكل 

بالحصواس اـتأثرت  في   35.1بلغت    ةبس بن  كبرألة 

مقا بنحو  المائة  حيث    36.2رنة  السابق،  العام 

دول    13.0  بنحون  الصياستأثرت   وباقي  المائة  في 

الواردات    13.5بنحو  آسيا   إجمالي  من  المائة  في 

ذ االتحاد األوروبي على ما  استحوين  ي حف،  بيةالعر

المائة  25.7نسبته   العام  عطفيف    انخفاضب  في  ن 

ي  باقسجلت ة، بينما لمائا في 26.6جل س ابق الذيالس

العالم  د نسبته  ول  وذلف  18.6ما  المائة  نتيجة ي  ك 

احتفظت    نسات تنويع مصادر الواردات، في حيلسيا

البالغ بنصيبها  العربية  من    لمائةا ي  ف  13.3  الدول 

أما الواردات من الواليات المتحدة    ،الوارداتإجمالي  

  رنة اقم  ،ةمائال  في  7.3د انخف ت  لتبلغ  األمريكية فق

السابق،  في  بالمائة  7.6  نحوب )  العام  ( 8/2الملحق 

 .(2والشكل )

 

   ةللدول العربيجمالية  ة اإلخارجيالالتجارة  : (1)ل الشك

(2019 *) 
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 الهيكل السلعي للتجارة اإلجمالية العربية  

الوقود والمعادن تستأثر  مازالت ى  ة األعلصلحبا  فئة 

ال اإلجمالية  الصادرات  في  في  الحال  هو  كما  عربية، 

الماضية أسعاأال  إ،  السنوات  انخفاض   ا هذفط  الن  رن 

انخإ  ىأد  عامال المائة   في  58.1نحو  لتبلغ  فاضها  لى 

بنسبة  من   مقارنة  العربية  السلعية    63.1الصادرات 

عام   المائة  ض   .2018في  االنخفاض  في  هذا  وء 

ال حصة  إلى  اوعمصنارتفعت  لتصل  في    30.6ت 

  . 2018في المائة في عام    28.9سبة  المائة مقارنة بن

واد المت  ظفتاح  فقد  ،ى مكون المصنوعاتمستوعلى  

كأككيمـاوال حصـيـة  المصبـر  مـن  بنسة  بة نوعـات 

عام    9.7 في  الصادرات  جملة  من  المائة    2019في 

في عا بلغت    2018م  بارتفاع عن حصتها    7.3التي 

المائ الزراعية  اأمة.  في  السلع  حققت   ،صادرات  فقد 

لمائة مقارنة  في ا  8ارتفاعا  طفيفا  حيث بلغت نسبتها  

فئماال  في  7.1بنسبة   عة  وهذ2018ام  ي  يرجع .    ا 

الالرتف أسعار  عام  اع  بعام   2019غذاء  مقارنة 

، كما ارتفعت حصة الصادرات من السلع غير  2018

لت نسبة  المصنفة  الي  لعام  2.8صل  مائة   2019  في 

 . 2018في المائة عام   0.8مقارنة بنسبة 

  الية العربية، ـاإلجم  وارداتــبالنسبة للهيكل السلعي لل 

إلالر  ــشيـت أبيانات  فئة  ى  حافظت المصنون  عات 

 ردات العربية مع حدوث  تبة األولى في الواعلى المر

 

 

لتبلغ  ارتفاع   حصتها،  في  في بالمائة    65.2طفيف 

عام  لا   في  65.1مقابل  2019عام   .  2018مائة 

ومعدات   اآلالت  استأثرت  المصنوعات  فئة  وضمن 

بالمركز   ثبات حصتها  النقل  مع   ات ارد الو  مناألول 

تاإلجمالي بشاحيث    ،قريبا  ة  من رتفعت  محدود  كل 

في المائة عام    29.8إلى    2018في المائة عام    29.6

المصنوعات 2019 الثاني  المركز  في  تلتها   ،

الما  18.4لغت  بة  بحصواستأثرت    األساسية ئة  في 

عام   اإلجمالية  الواردات  طفيف   2019من  بارتفاع 

ظت حصة فحتا ا. كمبقت عليه في العام الساعما كان

لمائة عام  في ا   8.2ى بـ  ة األخرعلمتنووعات امصنال

.  في حين 2018في المائة عام  8.7مقارنة بـ  2019

ث حققت  سجلت المواد الكيماوية انخفاض محدود حي

عام    8.8ة  نسب المائة  ب  2019في  في   8.9  ـمقارنة 

اسعارها  2018عام   النخفاض  يرجع  ظل   وهذا  في 

أسعار   حصة  ظت  احتف  ،بلاقلمبا  نفط.الانخفاض 

عام    في  13.4بنحو  المعادن  ووقود  ال   2019المائة 

فيما يتعلق  .  2018في المائة عام    13.5مقارنة بنسبة  

ائة مالفي    19.4تسجل  بفئة السلع الزراعية ارتفعت ل

بحص  2018عام  المائة  في    18.9  قدرها  همقارنة 

انعكاس   اسعاأرتفاع  الوهذا  عام  ر  الغذائية  لسلع 

 .(3)الشكل و (8/3) ملحقال، 2019

 

   ينالتجاري اءرك أهم الش لىإ جارة العربيةهات الت: اتجا(2الشكل )

(2019 *) 

 نات أولية  ياب ()* 

 (.8/2: الملحق )درصالم
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 ربية السلعية الع   تاتنا سية الصادر

دورا   الخارجية  التجارة  التنمية    محوريا    تلعب  في 

  مع  هميةاالقتصادية لكافة دول العالم، وتزداد هذه األ

انفتاحيز الخارجي  ادة  العالم  على  والمتابع الدولة   ،

التجا نمو  العربية  لتطور  للدول  الخارجية  ل الخرة 

يجاحلاالعقد   ألي،  حد  معدقنها  ممقت  أعلى  نمو    ال 

المحل الناتج  اإلحققه  من  ي  رفع  مما  هميتها  أجمالي، 

للناتج   اإلالنسبية  العربيةالمحلي  للدول  لى  إ،  جمالي 

نحو بلغت  ال  يف  71  أن  الناتج  من  محلي  المائة 

عام   ف2019االجمالي  لذا  بتنإ ،  االهتمام  مية ن 

ا،  منهطية  فنال  صة غيرخا  لدول العربية،الصادرات ل

ا  حأصب التي  ألمن  رتأتي  مور  أولويات على  أس 

القرار. في    صانعي  الصادرات  تنمية  أهمية  وتزداد 

اإلنتاج   زيادة  في  تلعبه  الذي  الحيوي  الدور  ضوء 

وتحسين  او  لي،المح األجنبي،  النقد  وتوفير  لتشغيل، 

المدفوعات مما يسه الدين وضع ميزان  م في خفض 

أعيو  الخارجي. أهمد  لحمال  حد  الصتنماور  ادرات ية 

ب االرتقاء  هنا  افتنهو  ومن  تتبع  سيتها،  يتم  فسوف 

الخاصة   والتركز  التنوع  مؤشرات  في  التطور 

  - بالصادرات العربية وذلك على النحو التالي:

: والذي (Diversification Index)التنوع    شرؤم

انحراف حصة صادرات   الرئيسيقيس  لدولة  السلع  ة 

ف ع تاردالي صاإجمي  معينة  الن حها،  ادرات صصة 

لتلك   الرئيسلاالوطنية  اسلع  في  العالمية.  ة  لصادرات 

و صفر  بين  المؤشر  هذا  كلما  1ويتراوح  بحيث   ،

د كانت  كلما  صفر  من  المؤشر    وعنت  رجةاقترب 

صفر   إلى  المؤشر  يصل  وعندما  أعلى،  الصادرات 

ال  الصادرات  هيكل  هيكل يتطابق  مع  وطنية 

 .  ميةلالعاالصادرات 

 

 

 

  عرفي:  (Concentration Index)ز  تركال  شرمؤ

مستوى    "مان هيرش–هيرفندال  "بمؤشر   ويقيس 

الصادرات/   من  الدولة  لحصة  السوقي  التركز 

محددة  يةسلعالواردات العالمية في سلعة أو مجموعة 

سلعية  ومجموعة  سلعة  من  أكثر  بين  تنويعها  أو 

قيمة و  وتتراوح  صفر  بين  التركز  ير وتش  1مؤشر 

القا دشر  ؤللما  نيدليم  تراجرإلى  من ت  لكل  أقل    كز 

فيماالصادرات   إلى    والواردات  األعلى  القيم  تشير 

 درجات تركز أكبر. 

لعام   التنافسية  مؤشرات  ضعف   2018تشير  إلى 

الص مؤشر   اتادر تنافسية  حيث  من  سواء  العربية 

بلغت   حيث  التنوع،  مؤشر  أو  م قيمالتركز  ؤشر  ة 

يمته  بق  ةنارمق  0.397ة  معمجت   التركز للدول العربية

التالدو  يف النامية  بال  0.090بلغت    يل  نسبة  وقيمته 

.  2018في ذات العام    0.069لدول العالم التي بلغت  

ى  لإ  بيةويشير تتبع تطور هذا المؤشر في الدول العر

قيمة   بلغت  إذ  الزمن  للتحسن على مدى  اتجاه  وجود 

ف التركز  العربية  مؤشر  الدول  عا  0.464ي  م في 

، 0.483  لتصبح  2014م  عا  يف  تف انخ، ثم  2012

و عام    0.355ت  لصحتى  كانت ،  2015في  وان 

 .2018عام  0373ارتفعت الى 

نتيجة   العربية  األسواق  حجم  توسع  من  الرغم  على 

الس عدد  مما  نو  كانزيادة  الطلب  زيادة أمو  الى  دى 

في الأال  إ  الواردات، حجم    م طردة  ات  صادرن 

غير     تشهد   لم  ، ليةدوال  اقسواأل  نحوالنفطية  العربية 

يمن النموا  هذا  األ  وواكب  في  للطلب  سواق السريع 

بشكل  العربية  الصادرات  نمت  حين  ففي  العربية. 

و قفزت  فقد  وبطيء  العربية ر امتعثر  الدول  دات 

وخصوصا    دطرم   بشكل األجنبية  األسواق    من 

 سيوية.  وروبية واألاأل

ت والواردات العربية  للصادرا  الهيكل السلعي(: 3) الشكل 

 ( 2019)االجمالية 

  .ة نات أوليبيا *
 (. 8/3المصدر: الملحق )



 

ربية دول العية لل تجارة الخارجلا  فصل الثامن:لا   

165 

ل التنبالنسبة  قيمته  مؤشر  فقد بلغت  ية العربل  للدووع 

م  لدول العال بلغ المؤشر بينما، 2018في عام  0.710

الدو0.0 في  المؤشر  قيمة  تطور  أن  إال  ا.  لعربية ل 

إلشت نسبير  تحسـن  مقـارنى  أدائـها  في  بقيمتـه ـي  ـة 

بحت قيمته ثم أص 0.700التي كانت  2012ام فـي عـ

 . 2018في عام  0.710

 

 ( 2)  ل رقمالجدو 

 ة بيلعرا تنا سية الصادرات 

 أخرىتارة ودول مخلعربية  ا  لو لدلصادرات ا السلعي  والتنوعز رك تلر ا مؤش 

 ( 2018و  2012)

 ل والد

2012 2018 

سلع  ال  عدد

 المصدرة
 مؤشر التنوع لتركز ر امؤش

عدد السلع  

 ةالمصدر
 مؤشر التنوع ركز الت رشؤم

 0.633 0.170 218 0.623 0.164 234 ن د ر  األ

 0.494 0.231 258 0.553 0.429 259 اإلمارات 

 0.692 0.386 226 0.698 0.353 234 حرينـالب

ــ ونــت  0.512 0.137 222 0.53 0.157 226 س ـ

 0.813 0.486 113 0.724 0.54 98 ئر از ــالج 

 0.657 0.185 107 0.616 0.239 85 يبوتيــج

 0.756 0.557 248 0.747 0.756 254 عوديةـالس 

 0.843 0.440 125 0.793 0.534 84 ودانــالس 

 0.647 0.232 189 … … … ة ــيروــس

 … … … 0.748 0.659 51 ومال ــص لا

 0.890 0.948 147 0.88 0.981 133 ق راـــــالع 

 0.680 0.447 241 0.665 0.541 223 ان ـــــمــعُ 

 0.674 0.180 164 0.63 0.182 136 فلـسـطيــن

 0.790 0.463 196 0.768 0.523 233 ر ـــــــط ــق

 0.734 0.559 25 0.768 0.542 6 ر ـ ـــمــــ قُ ال

 0.760 0.486 220 0.777 0.743 233 ويت ــــك لا

 0.652 0.122 215 0.643 0.159 227 انـــ ـ ـــبنـل

 0.827 0.794 137 0.784 0.821 140 ا ــــــيـبـلي

ــ ص ـم  0.579 0.152 236 0.539 0.178 242 ر ــــ

 0.665 0.173 241 0.653 0.16 229 رب ــ غ ـالم 

 0.838 0.308 133 0.835 0.506 88 يتانيا روـم

ــ الي  0.767 0.378 158 0.737 0.59 192 منــــ

ــ   0.443 0.218 253 0.455 0.164 254 زياــ مالي

 0.470 0.239 250 0.496 0.246 249 سنـغافورة

 0.432 0.198 249 0.462 0.147 248 كـــــوريا

 0.000 0.069 260 0.000 0.089 260 الم ـــــالع

   ."أرقام( 3)تصنيف  SITC 3.0 في التصن بسح جارةت ل ا ة بياناتونكتاد(، "قاعداأل)ة تحدة للتنمية والتجارلما األمم برنامجمصدر: لا   

  

ا أداء  عن  منفردةال  لدوأما  ارتفاع    ،لعربية  فيالحظ 

التنوع في الدول العر المُ قيمة مؤشر   للنفط صدرة  بية 

ال ادوكذلك  حققت  حيث    ولية،األ  د اوملل  صدرةمُ لول 

، 2018تنوع في عام  قيمة في مؤشر ال  العراق أعلى

جا0.890لنحو   ثم  بلغت  بقيم  ايموريتانءت  ،  ة 

ر ئزالجاو  0.827وكذلك األمر بالنسبة لليبيا    0.838

قطر  0.813 الكويت  0.790،  ان 0.760،  ورغم   .

تصنالسودان   بترولية  أ  لىع   فال  دولة    ن أ ال  إنها 

بلغ  فعةمرت  ويات مست  غ بل  اله  التنوع  شرمؤ حيث   ،

من    اإلماراتوبرغم كون    في المقابل،  .0.843نحو  

مة في  ققت أف ل قينها حأ  الإ  ،نفطلل  صدرةالدول المُ 

، وهذا يتوافق 0.494ت  بلغ  2018مؤشر التنوع لعام  

ة يافسالتن  مارات في مؤشرمع المكانة التي تحتلها اإل

  في عدد   ا  يملال عوز األكالمر  تأتي في، حيث  العالمية

الم الفرعية  من  بالتنافسيةؤشرات  وهذا المرتبطة   ،

الت السياس  اتجن علها  تعتمد  أعمال تي  بيئة  توفير  ى 

قطاعات  في  استثمارات  جذب  عليها  ترتب    تنافسية 

حصة    انعكستة  عنومت تخفيض  على  مباشر  بشكل 

إجمال   النفطيةصادرات  ال صادراتمن  وبالتالي    هاي 

   نوع.تر الشسن مؤتح

األدارات من  مإلا  تلي الحيث  في مؤشر  تنوع كل  اء 

تو  جيبوتي،  و،  المغربو  لبنان،و  صر،مو نس،  من 

التوالي.  او على  الدول،  ألردن،  تلك  أن  يالحظ 

ادرات  ول متنوعة الصدالمن  باستثناء اإلمارات، تُعد  

الطبي وثرواتها  االقتصادية  هياكلها  التي  بطبيعة  عية 



 

 ربيةارجية للدول العلخ ا  ةتجارلمن: ا لثاصل ا فال

166 

دودة.  مح  ةبسنها  اتصادر  في  طفالن  تجعل من مساهمة

الت لمؤشر  بالنسبة  العراقأما  حققت  فقد   ا  أي  ركز، 

حدرجة    ىأعل التركز  المؤشر  من  قيمة  بلغت  يث 

،  مرالقُ و  ،ليها كل من ليبيايو،  2018في عام    0.948

قطر على التوالي  و  ،الجزائرو  الكويت،و،  يةعودسالو

ال تلك  تعتمد  تصدير  حيث  على  لعة كس  النفطدول 

قي  نانبلقت  حق  وقد  ة.يسئر لمؤشأف ل  التركز مة  ر 

عا ت،  0.122بلغت    2018م  في    ،0.137  ونستليها 

المغرب  و،  0.170  ردناألو،  0.152مصر  ثم  

وجيبوتي  0.180فلسطين  و،  0.173  ،0.185  ،

 (.4والشكل ) (2)ول الجد
 

 

 

 

برنامج   و  األممالمصدر:  للتنمية  )االونكتاالمتحدة  ،  د(التجارة 

 أرقام(.   3يف )تصن SITC 3.0يف التصنحسب   جارةالت دة بياناتع"قا .(2017)

 

 ربية علا ةعيلسلا التجارة البينية

 السلعية   نيةي بال   ةرالتجاأداء 

التجارة العربية  أ  استفاد خالل عام   ةيينالبالسلعية  داء 

الداخلية في    األحوالالتحسن الذي شهدته  من    ،2019

 ة رتجاة الكرة حداعلى زي  وأثرهول العربية  الد  بعض

 األسعارهدته  ي شع الذلتراجا  أثر  فيماة.  ربيالعنية  بيال

للنفط لى قيمة  بالمائة، ع  8.3  وحنلغ  ذي بال  ،العالمية 

  .2019ية البينية خالل عام التجارة العرب

التلة  يجتن سالفة  تلك  عام    ،االشارةطورات  شهد 

التجارة  تراجع    2019 نسبة  ب  البينيةعربية  ل اقيمة 

  112  اليحو  بلغلت  ائة الم  يف  0.5  حونلغت  بطفيفة  

دوالليم مقار  مار،  دوالر  112.6  حونع  رنة    مليار 

ذلك.  السابق  معاال  لخال من    يرجع  كل  لتراجع 

خالل    يةبعرالول  للدينية  البوالواردات    تار ادصال

المائة  0.9و  المائةفي    0.1و  حنب  2019عام    ، في 

منهما  سجليل بلغ   كل    رمليا  112.3حوالي  ت  قيمة 

دليام  111.8و  ردوال عالور  الملحالتواليلى  ر  ق  ، 

 (. 3) والجدول (8/4)

 

 

 

الصادرات قيمة  عت  تراج دول فُرادى،  لاعلى مستوى  

عام  عربيةال  لللدو  يةعسلالالبينية   في    2019  خالل 

ت  دول  تسع المائة   28.2نحو    نيبت  وحاربنسب  في 

 . نستوفي سجلة م  ائةملا  في 0.9 اليوحو ،رطقي ف

اثني عشرة  في لبينيةا اترادالصزادت   حين   يهذا، ف 

في بالمائة    0.1  اليحوت بين  باين بنسب ت   يةعرب  ةلدو

عا الخ  العراقفي  المائة  في    75.2و  ،السعودية   م ل 

 . 2018 عاممقارنة ب 2019

ل بالنسبة  البينيةادوارلأما  السلعية  عام  ت  د فق  ،خالل 

في  ينالبيالواردات  اجعت  رت عشرة  ة  ة  دول إحدى 

  مائة ال  في  12.7  يلاحون  يب   توحرات تعدالمب  عربية

بينما  ااالمارفي    المائةفي    0.4و  مصرفي   ت. 

  ي ف ،  2019خالل عام    ،الواردات البينية  تلكارتفعت  

ف  0.3بين    تتتفاو بنسب  عربية    لودعشر   ي بالمائة 

)لملا  ،تونسفي    المائةب  26.9و  بنانل (  8/4حق 

  (.5) والشكل

 ية والعالم  م نة بالدول النامقارة لعربيل اللدوز والتنوع ك لترا  يمؤشر(: 4) الشكل 

 ( 2018و  2012) 
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 ( 3الجدول )

   ةبينيلابية  رالعأداء التجارة 

(2015 –  2019 ) 

 البنود 

معدل التغير  معدل التغير السنوي )%(  ( أمريكيدوالر مليار  القيمة )

السنوي  ي الفترة 

(2015-2018)  

)%( 
2015 2016 2017 2018  * 2019 2015 2016 2017 2018 *2019 

                        

لبينية التجارة اط متوس 

 ( 1)عربية ال

105.2 99.5 105.5 112.6 112.0 -12.8 -5.4 6.0 6.8 -0.5 2.3 

الصادرات البينية 

 العربية 

103.5 100.0 108.1 112.3 112.3 -14.3 -3.4 8.1 3.9 -0.1 2.8 

ية  لبينالواردات ا 

 ربية لعا

106.9 99.0 102.8 112.9 111.8 -11.2 -7.4 3.8 9.8 -0.9 1.8 

                        
 ة. ي ت أولانا بي ()*
 2/البينية(    تارد+ الواية بينالصادرات  لا) (1)

 (.8/4الملحق )در: المص

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ةي نات أول)*( بيا

 .(8/4ق )ملحلا المصدر:           

 

 

 

 

   ينيةبلا بيةجارة العر الت ري تغسب ن  :(5كل )الش

(2019*)  )%( 
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التجارة  التجا   همة مسا  البينية  ي    ية ع سل ال رة 

 لية  اإلجما 

عام  عارتف الصامُ سبة  ن  2019ت خالل   ت ادرساهمة 

 ، العربيةللدول    سلعيةلا  تادرصاالي  الإجم  ية فينلبيا

قدره  تلجس  ثيح المائة    11.1حوالي  ا  نسبة  في 

  ام علاب  ةمحقق  ةفي المائ  10.4نحو    بلغت حصة  بل  مقا

عية رات السلقيمة الصاد النخفاضذلك   يرجع .السابق

التراجع  نسبة    تفاقبنسبة    بيةالعرل  ولدل  جماليةاإل

ية مالجاال  ينيةالب  ةيعل سالادرات  الص  قيمةفي  محققة  ال

 البينية  الواردات  نصيب  استقرهذا، في حين    .ةالعربي

اإلجماليالسلعية   الواردات  العربية  في   معا  خاللة 

ان   عندتقريبا     2019 المستوى  بالعام   قحقلمفس 

 .بقالسا

ل للتجاالنس  ميةألهبالنسبة  في  سلعية  لاية  بينال  رة بية 

االت   ، دى ار فُ   عربيةلاللدول    السلعية  يةإلجمالجارة 

دو  نتي الث  ينيةبلا  تارادالصت  حقق   بية رعة  لعشرة 

عام   مساهمة  2019خالل  الصادرات    نسب  في 

التلاإلجمالية   رات  دالصا ة  صح  متوسطلدول فاقت  ك 

كمجم   وللدل  لبينيةا إجمالي العربية  في    وعة 

هذا،  .  ئةالمافي    11.1  حون  لغبالالعربية والصادرات ا

  ت ـبلغ  حيث   ،ةاهمسم نسبة    أكبر  الصومالحققت  وقد  

المائة  78.3  يالحو حي  .في  سفي   السعودية   لتجن 

 ل بمقا  في المائة  14.7  حواليبلغت    مساهمة  ةبأقل نس

 .السابق عاملابمسجلة  ةئابالم 13.1 اليحو

في  ات  درصالبايتعلق  ما  وفي منالبينية    مصر  كل 

الدثك أمن  بر  عت تف  ن،انبلوسودان  لاو  ندراألو  ل ور 

البين التجارة  مع  اليتكامال   هذبيةرعة  تفعت راقد  و  ا،. 

ا حصة   إجمابينية  لالصادرات  ال إلى   رات صادلي 

  صل لتن  درواألمصر  كل من  في    2019خالل عام  

والي  لى التع  ائةالمب  43.1ة وئاالمفي    33.3نحو  لى  إ

  في ضا   افخان  ك النسبةتلوسجلت    .2018عام  نة بارمق

من نحوإتصل  ل  انلبنو  سودانلا  كل  في   50.6  لى 

عام    يالوتال  ى لع   المائة  يف  40.8و  ،المائة خالل 

2019.  

الادرالص  سجلت مبينات  لكل  ون  ية  تونس  اإلمارات 

واو ليبيا  وكويت  الو  رموالقُ   طروق  لعراقالجزائر 

مس يتانيا  ر ووم  غربالمو   في منخف ة  اهمة  نسب 

فإذ ل  صلةكمحتها،  درااص  يالجمإ تعهنلك  ل أقتبر  ا 

اتكامال   مع  المتل  العربية،  البينية  )لجارة  ( 8/5حق 

  .(4)ل دووالج

 

 ( 4الجدول )

  الخارجية التجارة  البينية  ي  العربيةرة التجا ةمساهم

 ول العربية لد ل  اإلجمالية

(2015–2019 ) 

 )*( بيانات أولية. 

 .(8/5المصدر: الملحق )

في الواردات  السلعيةالبينية  داتوارال صيبلن ةببالنس

الدتومس  ىلعة  يعلسالاإلجمالية    حققتى،  راد ف  ولى 

البينية  رعال  تالواردا عام  بية   بسن  2019خالل 

دولة   عشر  ةثالثت  داراو  يف  ةوسملم  ةهماسم

فاقت  ربيةع حيث  متوهبتنس،  نسبا  مساهسط  مة  ة 

الوا  يةالبين  الواردات في  اإلجادرالعربية  لية  امت 

نسب  تفاوتت  المائة.  ب  13.3  حوالي  ةغلاالبية  العرب

ا  14.5  وحن  نيب  همةالمسا   ، مصر   في  ةلمائفي 

 من  لكفي حين سجلت  .  ُعمانفي المائة في    56.3و

ووجزائر  لاو  سنوتو  ماراتإلا   راق عالالسعودية 

مساهمة    بر المغو  ولبنان  رقطووفلسطين   أقل نسب 

متوسط   ال الوار  حصةمن  ادات  في  دات ارلوبينية 

  ة.ة كمجموعيبلعرل ا لية للدوامجاإل

وهذ إج  وسةملم  ةحص م  لخاا  طفنلا يسجل  ا،  مالي  في 

كبيالبي  ارداتولا نسبة  تستورد  التي  للدول  ن  مرة  نية 

العربية.  ال  نم  ةيعلالسها  داتروا شارت افقد  دول 

ا   نسبة  أنلى  إنات  ايالب من اردلومساهمة  البينية  ات 

الخام    ردن ألامن  كل    في  2019ام  ـــعخالل    النفط 

في    38.6  اليوـح  سجلت،  ولبنانر  مصو  غربالمو

و   13.9وائة  الم  في  22.2و  ائةمال  يـف  22.5المائة 

ى  ل ع لودلالك  لت  نيةيلبا   توارداالمة  ـمن قية  ــ في المائ

 (. 5) لدوـــ، الجرتيبالت

 ية لتجارة البينالسلعي ل يكلاله روطت

، اتنوعلمصــ امــن    كل  حصة، زيادة  2019شهد عام  

للدول   صادرات البينيةلالي  جماإ  في  اعيةرزاللع  سلاو

ني دعملد الوقوا  ةوعجمب مصين  اجعبينما تر.  العربية

ــادن و ــي األخــرىالمع ــالي الصــادراتإ ف ــةنبيال جم  ي

مجموعــة   همهانسبة مس  رتفعتاحيث    .ةيربلعول اللد

ــي المصــنوعات  ــاف ــةلصــادراي لاجم ــغ  ات البيني لتبل

ــة  58.9 حــوالي ــي المائ ــاف ــل امق 2019 مخــالل ع ب

 عــامال خــاللمســجلة فــي المائــة  58.3ها قــدر حصــة

( مئوية نسبة)  
 

2015 2016 2017 2018 * 2019 

نسبة الصادرات  

الى    ية عرب ال   ة ي ن ي لب ا 

ت  را الصاد مالي  إج 

 ة العربي 

12.0 12.8 12.0 10.4 11.1 

  ات د ر لوا ا نسبة  

الى    ة ي ب عر ل ا   نية البي 

ت  ا إجمالي الوارد 

 العربية 

13.0 13.0 13.0 13.8 13.3 
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لي إجما  عية فيزراع الالسلنصيب  ل  سج  كماابق.  الس

ــا  ارتفاة يــ ينبلا اتصــادرال ــي 19.7ى توســ ن ممــ ع  ف

المائــة خــالل عــام   في  20.1  حوالي  الى  صليل  ةئامال

 األســعار  حققتــهالــذي    تراجــعلونتيجة ل  ،هذا  .  2019

 بنصــيقد انخفض  ف  ،2019م  عاخالل  لمية للنفط  عاال

ــةمجم ــود ال وع ــ الوق ــادنمع ــي األ دني والمع ــرى ف خ

في المائــة   15.8  حون  على  صرقتتية للبينارات  ادلصا

 ةلمســج ةمائــ فــي ال 17.2ا هحصــة قــدرمــع  رنــةامق

  (.6كل )( والش8/8ق )حلملا ،2018عام الل خ

 

 ( 5جدول ) 

   العربية دولال  ضة لبعبينيلا بية عرالإجمالي الواردات  نم  بينيةام الفط الخ ات الن در اوحصة 

(2019 ) 

 

 الدول 
 بينية ال ام  النفط الخ   واردات 

 ي( يك مر أ ر  ال و د ن  يو )مل 

 لبينية ي الواردات ا إجمال 

 مريكي( أ   الر و )مليون د 

جمالي  إ ئوية من  م ل ا   ة ب س الن 

 )%(   دات البينية ر الوا 

 

  

  38.6 5,320 2,053 ردن األ 

  13.9 2,555 354.5 لبنان 

  22.2 11,346 2,523 مصر  

 
 22.5 3,442 775 رب مغال

 

 
 (. 8/9) (، 8/4) لمالحقاالمصدر: 

  

نسب    وبخصوص لمجموعات ا  مساهمةتطور 

الفرعي ام ع  لخال  تنوعاللمص   ةنولمكاة  السلعية 

ارتفع  ،2019 من  حصة    تفقد  الكيماكل    ةيوالمواد 

األو ووساسية  المصنوعات  الدامعاآلالت  في    ،نقلت 

 في   18.3و  مائةبال  18.5حو  نغ  بللتة  ينالبي  اتدر صاال

المائ  10.0والمائة     عام البمقارنة  والي  تال   ىلع  ةفي 

  .السابق

ل بالنسبة  البيأما  الواردات  فةنيهيكل  ن  م   هنإ، 

ا  أن  فورلمعا العلبينيالواردات  هيرة  نفسها   بية 

ال االصادرات  ببينية  الشاإللعربية  قيمة  إلى  حن  ضافة 

ولهذا   الهيكلفإ  ،ةيرنظال  ةيالناحفمن  والتأمين   ن 

الهيكل ع  تلفأال يخ   البينية يجب  رداتلعي للواالس ن 

البينيةللصادر السلعي   أنه  ات  إال  توجد .  عمليا  

يب  الترت  الفتخا  عنتجة  ان  ةائيصإحتالفات  اخ

والجالتس  ساليبوأ الذي  يل  األمر  عنتصنيف،  ه  ينتج 

البينية  بيفوارق   والواردات  الصادرات  أرقام  ن 

  درات في الصا   وعات السلعيةمجملا  مقياين  الي تببالتو

  ينية. لبت االوارداالبينية مع 

 عات العربية تجملل السلعية  بينيةة ال جارالت

،  2019ام  ع  اجعا  خاللرتة  ينبيال  دراتالصا  سجلت

  بية عرالخليج ال  دولالتعاون ل  سلجم  لدوكل من  ي  ف

الالة  منطقو،  ةمائبال  2.4حو  بن العربية    حرةتجارة 

حين    .المائةفي    0.6بنحو    كبرىال في    زادت هذا، 

البينية  راداالص أغ  دولمن    لكلت  حو  نب  اديراتفاقية 

د  بالمائة  24.0 بنحو  واتحاد  العربي  المغرب  ول 

عأ  .المائةي  ف  17.9   حصة ر  تطود  عيص  لى ما 

الر لصادا اإلجمات  الصادرات  في  لهالبينية  ذه  ـية 

ارتفعت    ،اتـعمتجال الصفقد  البينيةادر حصة   ات 

ول  جدلا  ،2019ام  ـعل  الـخ  اتـعمتجالتلك    لكافة

(6.)   

يخص  و  ال همي أل ا فيما  البينية ة  للتجارة  التجارة    نسبية  في 

التجمعات،  ا اإلجم  لهذه  في    جارة الت   وذت استح فقد  لية  البينية 

.  بر األك ب  ي نص ال   على   ى الكبر   عربية التجارة الحرة ال   ة نطق م 

النسبية  ألازال  الت هذا، و  فالبي  رةجالتلهمية    التجارة ي  نية 

ت   كل ل   اإلجمالية دول ات   جمعي ـ من  الع ـ غ ـ الم   حاد  ربي  ــ رب 

ارن ال تق  يات منخف ةستو د منع،  ادير ــ ة أغ ـ فاقي ـ ودول ات 

االقتصاد األخبالتجمعات  فية  الدورى    أتي ي   . يةمانلا ل  ي 

من  ذل  الرغم  على  ي مان  إ ك  دوال   ويتهم ـ   ـ ع في  نهم  ا 

اقتصادات ـ ت ـ ـ ت  بالتنو ـ صف  في ها  اإل األ  ع  اجية نتنشطة 

موا ملتصديرية  والمغربثل  واألردن  صر  ،  وتونس 

 (.7الشكل )
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 ( 6الجدول )

 ية العرب اتمع للتج اليةي التجارة اإلجمنية  البيبية العرمة التجارة مساه

(2015–2019 ) 

 عربية لا التجمعات 

 أمريكي(  دوالر  نوبينية )مليالتجارة ال

دل  مع  مة الصادرات البينية قي

التغير  

2019  

()%  

معدل    نية البيالواردات  قيمة

ر  التغي

2019  

(%)  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 0.4- 108,881 109,297 109,924 106,895 108,534 0.6- 108,560 109,270 105,660 93,776 105,513 ربية التجارة الحرة الع نطقة  م 

لدول  التعاون    لخليج ا   مجلس 

 العربية 
57,568 52,909 57,942 60,497 59,046 -2.4 52,557 59,748 52,871 60,999 60,570 -0.7 

 1.0 3,468 3,436 2,456 2,674 2,856 17.9 2,847 2,415 2,731 2,962 4,024 عربي د دول المغرب ال اتحا 

 4.6 2,802 2,678 1,819 1,751 2,151 24.0 2,423 1,954 1,893 1,732 1,883 ير فاقية أغاددول ات

  ائة( ) ي الملي الواردات اهمة  ي إجمالمسا  ( ئةات ) ي الماالي الصادر إجم   لمساهمة  يا 

  13.1 13.5 14.0 14.1 13.3  10.8 10.1 11.8 12.0 12.2 لعربية الحرة ا تجارة  منطقة ال 

التع ج م  ا لس  لدول  لخليج  اون 

 ية ب ر الع 
8.3 8.5 8.2 7.3 7.6  10.3 12.6 10.6 12.5 11.9  

  2.7 2.5 1.9 2.2 2.3  2.7 2.1 2.9 3.8 4.8 ي مغرب العرب دول ال   اتحاد 

  1.7 1.5 1.2 1.2 1.4  3.1 2.4 2.6 2.7 2.9 ير اتفاقية أغاددول 

 وريتانيا(.وم مرال والقُ وتي والصوماء )جيبنبية باستثل العردول جميع اللحرة تشماة ارنطقة التج م
 يت(.ر والكومان وقطوعُ دية  رين والسعوت والبح )االمارا ةربيلعلس التعاون لدول الخليج امج 

 انيا(.وموريتوليبيا والمغرب ائر )تونس والجز  لمغرب العربيل اود دحاات

 .والمغرب( ونس ومصرتو دندير )األراتفاقية أغا دول

 .عةتقارير قطرية ودولية متنو، و2018د عام  وح مال العربي االقتصادي التقرير : استبيانالمصدر

 

 

 

 

 

 .(8/8) لملحقصدر: الما

 لمائة( العربية ) ي ا رة البينيةجا هيكل السلعي للتال(: 6الشكل )

(2019 ) 
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 ة.  يانات أولي)*( ب   

 (. 6) : جدولالمصدر    

بأ يتعلق  افيما  السلع  في  هم  تكتل لمتبادلة  كل  نطاق 

فيراتج أهم،  المتباد   تتمثل  نالسلع  في  ة  نطقم طاق  لة 

الحرةالت كلعربيا  جارة  في  الكبرى  عادن  الممن    لة 

والالبوال،  اتهاومنتج ومصنوعاتهمامطا ستيك    ،ط 

ت ناعامنتجات الصونية، وة االلكترزجهواآلالت واأل

ومنتجاتهالكيماوي والورق  صناعة   جاتتن مو،  ة، 

 ية.  االغذ

تجمع دول    طاقنادلة في  لمتبا  هم السلعنسبة ألأما بال

التم الخلدو  عاونجلس  العربيل  في تمثلت  فقد    ،ةليج 

من   ومنتجاتها،كل  الصناعات   تمنتجا و   المعادن 

النقل  يماوية،الك ووسائل  والبالسوالسيارات  تيك  ، 

 (. 8)الشكل  ،ماعاتهط ومصنوطاموال

العربيوبخصوص   المغرب  دول   ملت ش  دقف  اتحاد 

ا اأهم  من  نطا  يفلمتبادلة  لسلع  كل  المعادن قه 

الكيماويصناعاال  تنتجاومتها،  ومنتجا  الت  واآل   ة،ت 

 .  الغذيةا ناعةت صا ومنتجواألجهزة االلكترونية، 

المتبــالسل م  ـهأنت  ـموت  ية تفاقا  راــإط ي  ـ فة  ـ لادـع 

ات  ــجـمنتو  ،رواتــالخ جات  ـمنتل من  ــك  ،أغادير

الكيــاع ـالصن  زةــهـجألاو  تواآلال  ،ةــماويــات 

األصومنتجات    ية،لكترون اإل البالستيك  و،  ةغذيناعة 

 (. 7جدول )ال ،اط ومصنوعاتهماوالمط

 

 

 ة متوسط الفترة عربيال تالتكتال بينية  يالارة ي التج  دلةبا تلع المالس  (: أهم8)لشكل ا

 (2015-2019 ) 

 

  ةربيلعت امعا التج ت اصادرلي ي إجمالبينية  ا اتوالوارد  تا(: حصة الصادر7الشكل )

(2017–2019 ) 

 (.7)صدر: الجدول الم



 

لدول العربية جية لررة الخالتجا امن: ا فصل الثلا   

 

172 

 ( 7الجدول )

 ات العربية للتجمع جارة البينيةالت  ي *بادلةع المتلسلهم األ ةيهمية النسباأل

 (2015–2019 ) 

  ( نسبة مئوية)       
 

 ( قسمن ال  بواب السلعية )حسب التصنيفاأل
  ارةج لتقة امنط

 لحرة العربية ا

دول  تعاون لمجلس ال

 ة يج العربي لخلا

د دول المغرب  ااتح

 العربي 
 اقية اغادير دول اتف 

 

  

  5.9 1.1 5.9 3.6 ها منتجاتة و ات الحين االحيو 

  8.5 1.6 1.6 3.4 ضراوات الخجات منت 

  1.8 0.8 0.9 1.4 والنباتية ومنتجاتها دهون والزيوت الحيوانية ال 

  7.2 3.5 2.2 3.9 غ والتب شروبات لماألغذية، اعة  انص ت جامنت 

  6.1 33.9 23.6 21.7 ا عادن ومنتجاتهالم 

  8.1 5.3 8.0 5.3 ية الصناعات الكيماومنتجات  

  6.9 2.3 6.1 6.9 عاتهما ط ومصنوستيك والمطااللبا 

  0.1 0.2 0.2 0.3 تجاتها منالخام و الجلود  

 
 ( قسمن ال  فنيلسلعية )حسب التصبواب ااأل

  قة التجارةمنط

ربية حرة العلا  
س التعاون لدول  مجل

ة لخليج العربي ا  
اد دول المغرب  اتح

 العربي 
اقية اغادير دول اتف    

  0.5 0.2 0.2 0.2 الخشب والفلين ومصنوعاتهما  

  3.4 2.4 1.4 4.9 ه تجاتمنالورق و 

  2.0 1.3 0.9 3.4 ات ومصنوعاتها المنسوج 

  4.7 1.4 3.6 3.6 سمنت ومصنوعاتها األ  

  1.7 0.7 3.4 2.6 يمة رلكاجار  حاأل 

  7.8 4.9 4.5 5.6 واألجهزة اإللكترونية  التاآل 

  2.4 1.7 6.4 3.1 السيارات ووسائل النقل  

  0.2 0.4 0.6 0.8 ت ا يصرجهزة الب أ 

  1.6 1.1 1.0 1.3 ت االخرى المصنوعا  

 

 .2/ الواردات( + اتة = )الصادرلمتبادل * السلع ا

 . www.Trademap.org: صدرالم
 

 سلعيةال تجارة البينيةالت جاها ات

التبيبشكل عام   دول العربية لا  ادل التجاري بينتركز 

الجوار دول  ل  . في  افبالنسبة  ل  دو لل  ةينيلبلصادرات 

نحو    فقد  ،2019  عام  خاللعربية  ال في   66تركز 

اإلالما صادرات  من  السارات  مئة  من  كل  عودية في 

 ةلسعودياو  ماراتاإلمن    كل ت  لحصو.  ُعمانو

علماوعُ  المائة  78  يالحوى  ن  صادرات من    في 

الإ  البحرين ما فيو.  2019ام  العربية خالل عل  دولى 

 ر ئزاجالو  ليبيادول الجوار )  حصلتفقد  تونس    يخص

علغرالمو نحب(  صادراتبالمائ  78  وى  من  إلى    هاة 

الجزل  بةبالنسل العربية.  الدو الدول  صادرات  إلى  ائر 

ت  ،بيةرلعا من  يف  ركزتفقد    اتماراإلونس  وت  كل 

بلغالمغرب  و حوالإ  بنسبة  الم  97  يجماليها  ائة. في 

كُ   90حو  ناتجه  قد  فالسودان  وفي   إلى  المائة،    ل  في 

دية  عولسمن ا  كل  لتحصو  .يةدوعسالمن اإلمارات و

قدرها  حصعلى    العراقو من    45حو  نة  بالمائة 

ما  بين  .  ربيةعالإلى الدول    يةدنصادرات األرل ااجمالي  

ا ف  76نحو    هجتا ملماي  صادرات  إجن  ئة  مالي 

للدولالصو البينية    ُعمان   من  ل  كُ   الى  لعربيةا   مال 

نسبة على  مصر  استحوذت  و  سعودية.والاإلمارات  و

  كما   ق البينية.عرات الصادرا ن  مة  المائي  ف  85  قدرها

من    ذااستحو  2019عام  سجل    ت مارااإلكل 

حوال  وقطر  ةوالسعودي ا  69  ي على  من   لمائةفي 

  .نيةيبلا مانعُ   تاصادرالي إجم

على   مانعُ و  الكويتو  ماراتاإل  منكل  كما حصلت  

البينية. ا  في  81  اليحو قطر  صادرات  من  لمائة 

 71  هاردقة  حصى  علمارات  اإلمصر و  واستحوذت

الصادرات  ئةاالم  في  ، ويتللك  العربية  البينية  من 

المائة    89  نحواتجه  و ليبيامن  في    ى ل إ  صادرات 

ا  فيما  .تمارااإل ها  راتصاد  كزترت  فقد   ،نملييخص 

العربيةإ  البينية الدول  كُ   لى  اإل  ل  في    مارات من 

هذاُعمانو  السعوديةو لدول  اصادرات    وتتوزع  ،. 

مثل    ،وعا  نت ثر  ات أكادقتصا  اهن بأالعربية التي تتصف  

ل وعلى حوالي خمس د  ،سعودية ومصر والمغربال

  أو أكثر. ةعربية رئيس

ا لدل  ةينالبي  سلعيةال  ارداتلوابلق  عيتفيما   ، يةعربلول 

األردن    77  حون  زكرت واردات  من  المائة    في في 

  وجاء   .ماراتواإلالسعودية    من  كل  منواردات  ال

 اتمارلإل  ةالعربيات  رد والا  نم  في المائة  68  اليحو

ووالبحرين  نماوعُ السعودية    كل من  من   استحوذت. 
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 من   مائةلا  في  91حو  نعلى  رات  ماواإللسعودية  ا

االوار وحرينللب  بيةلعرا  بينيةلدات   67  يحوال  جاء، 

البين الواردات  من  المائة  م  ةيفي  كل  من  ن  لتونس 

 . 2019خالل عام  مصروالجزائر 

ناإلمارا  تذوحتساو على  اف  62حو  ت  ائة لمي 

لدلوارا البينية  ولسعوديةات  ت وارداتركزت  ، 

البي   بنسبةومصر  جيبوتي  و  ُعمانفي    نيةالصومال 

  ق االعر  داتروات  ءا جوالمائة،    في  82  واليت حبلغ

من  منية  البين وُعمان  كل  واألردن  بنسبة   السعودية 

حواكما    ة.المائب  80 من    62  يلجاء  المائة  في 

لقطر البينية  ونوالكويت  انمعُ من    الواردات  سبة  ، 

المائة  ا  في  79 البيمن  لعُ لواردات  من  نية  مان 

المائة من    77ة  ، ونسبماراتإلا اارداوالفي   لبينيةت 

كلل من  ورمااإل   من  لكويت  أمالسعودياات    ة. 

فقد   لليبيا  البينية  في  تر الواردات  منكزت   كل 

 . ائةفي الم 70 وح ن  تبنسبة بلغ مصرو ماراتإلا

ن جاء  ا  79  حوكما  الفي  من  البينية لوار مائة  دات 

من    منلمصر   ،  اراتمواإل   لكويتواالسعودية  كل 

ال  73وحوالي   الفي   لمغربل  ينيةالبات  در وا مائة من 

كل   اممن    تركزو،  ومصرمارات  اإلو  ةوديلسعن 

الو  في  97  يحوال لالمائة من  البينية    انيموريتااردات 

 63جاءت نسبة  كما  .  مغربالر واالمارات ومص  في

المائف الواري  من  من  البينية  دات  ة  كل  من  لليمن 

واإل والسعودية.  للبالنمارات  لكدات  وارسبة  ل البينية 

الج ولئزامن  تعتبر  فإنهن  ابنر    في  عا  توس  أكثرا 

ممصاد وارداتهما  العربيةر  الدول  تتوزع إ  ،ن  ذ 

ا من حصص  لكل  ب الستيراد  إلى  أ  يالوح  ينها  ربعة 

 (. 8/7( و)8/6( و)8/5المالحق )ول عربية، د خمس

 للبترول الخام البينية ارة  التج

البيني  قيمةجعت  ترا العالتجارة  للدول  في  ربة  ية 

ئة  لماافي    7.2  اليوح ب  2019م  عا   يفم  ل الخاالبترو

نجسلت د  1.6  وحل  مقمليار    6.6  يحوالبل  ا والر 

دوال كمحصلة   .السابق  معاالخالل  محققة  ر  مليار 

شهدكلذل جارة  تلاب  نصي  ضاانخف،  2019عام    ، 

ابينيال في  الخاملبترة  مستوى    ول  مائة  بال  5.8من 

الى  ل من  5.5  اليحويصل  المائة  قيمة    في  متوسط 

 . ةعربيالية لبيناة ارالتج

رول  ـ بينية للبت ادرات ال ـ الص   ركزت  ،2019  ام ـ ع كما شهد  

رئيسد  ثالث  ي فام  ـ الخ  مصدرة  الدة  ول  بقية    ول إلى 

في ، هذا. لكويتاو ،اإلمارات ،ةوديعربية، هي السعلا

مصر    كل  تحصلحين   نصيب على  واألردن  من 

نسبت واردات الاجمالي  من    المائةب  75.1ه  بلغت 

الع الخبترلل  ةيربالبينية  ق  ملحال  ،2019بعام    ماول 

 (.8)رقم والجدول ( 8/9)

 

 ( 8الجدول )

 رول الخامتالتجارة البينية للب

(2015-2019 ) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

ــــ جـــــارة  لت ة ا قيـم

ــلبين ا  ــر ـي ول  ة للبـت

ــام ) ا  ــو لخــ ـ ن  ملـي

 دوالر( 

7,492 6,580 5,095 6,564 6,090 

ارة  حصــــة التجــــ

ــرول  البين  ــة للبـت ـي

  ط وسـم  ي مت الخا 

  لبينية ا   لتجارة ة ا قيم 

 ( )%   ( 1)   بية ر الع 

6.4 6.4 4.8 5.8 5.4 

 )1(  )الصادرات البينية + الوا ردات  البينية( /  2.  

(.8/9( و)8/4)ن المصدر: الملحقا   

ية في رة البينية العربجالتالنسبية ل  هميةأللة  أما بالنسب

الخ عام  البترول  خالل    صةح  تمثلف،  2019ام 

الب للالصادرات  الخبتينية    في   ضئيلة  ةبنسم  ا رول 

اصادرل ا  اليماج للات  فلعربية  الخام.  فيما بترول 

ا المصدرةيخص  للبتالرئي  لدول  الخام،  سية  فقد  رول 

ه ال  2.9  حون  ةصحالذه  ـبلغت  إة  مائفي    الي مـجمن 

الس للبودـعصادرات  الخـية  ي  ـف   3.8و،  امـترول 

بالنـالم للجـائة  وزائرـسبة  بالنسبة    1.9،  المائة  في 

  مارات.إلل

الحبيتعلق  ما  في فنية  البي  اتدراوصة  ي النفطية 

ا  للدول  الخام  البترول  من  الواردات  بية رلعاجمالي 

للنفطا عام    لمستوردة  األردن    ناف  ،2019خالل 

البترول    ااتهماحتياج  الياجم  نايوفيستولبنان   من 

العا الدول  من  ت  ربية،لخام  حين  واردات   مثلفي 

 لعربية ل الدومن ا  املخر والمغرب من البترول امص

قد و الم  في  63.4  هارحصة  المائة من   14.1ائة  في 

، الشكل  2019  عامل  خال  النفطمن  إجمالي وارداتهما  

(9 .) 

 العربية   لودالتجارة الخدمات  ي 

ع ادان  حسلتاتواصل    2019م  اشهد  ة التجارء  في 

على    لخدماتلدولية  ال الخامس  حيث   ، التواليللعام 

االجمازاد قيمتها  بنليت  ل  في  2.4حو  ة   غ لبتالمائة 

دوالملي  5745  لياحو نصيب  و  . رار  مدفوعات  بلغ 

الدول   في  الخدمات  في    41.2  حواليالنامية  تجارة 

مع    رنة مقا   ، 2019عام  في    ن االجمالي العالميالمائة م

بينما  .  السابق   عام خالل ال المائة  في    40.9  الي حو غت  ل ب نسبة  

من  ية  عرب لدول ال ل   المدفوعات الخدمية اهمة  نسبة مس   ت شهد 

حوالي ل ب ت ل طفيفا     عا  تراج   مي عال ل ا   االجمالي    بالمائة   5.6  غ 

حققة  م بالمائة    5.9ة قدرها  ة مع نسب ارن ، مق 2019خالل عام  

 (. 9جدول رقم )   ، 2018عام  في  
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 ( 9)  رقم الجدول

 بية لنامية والعرا للدول   اتدم الخارة إجمالي تج ةصح

 ( 2019-2015) لعالميةدمات ا ارة الخ تج  ي إجمالي  واق الناشئةواألس 

صعيد أداء  على  في  الخدمات  راجت  التطورات  في ة 

تر،  يةبعرالول  دلا  يصافبق  قحالمُ العجز    عجافقد 

جاء    ،كمجموعة  ةعربيل الدوللت  اتجارة الخدمن  ميزا

وارتفاع   يةالخدم  عاتالمدفو   علتراج  ةحصلمك  ذلك

الخدمية المتحصالت  حققت    حيث  .المتحصالت 

ال  الخدمية عام  خال  كمجموعة  ةعربيللدول   2019ل 

  3.7بلغت  نسبة  تعادل  ر  دوال  ارملي  8.0  قدرهازيادة  

مقارنة    كذل  ،ر دوالرليام  222.1  ياللغ حوبلتمائة  لاب

الخال  ققةحمدوالر  مليار    214.1  حونمع    عامل 

الكنتذلك  ء  جا.  السابق المتحققة  يجة  الزيادة  ستمرار 

)فالسبند  من  المتحصالت  ب بع  (ةحياالسر  ض  في 

العربيةال ااستق  عم  وذلك،  دول  الداخلية  رار  لظروف 

الدول بعفي   حيث    .بالمنطقةة  الرئيسالسياحية    ض 

ــ دميـــلخا   اتعوفالمدمة  ــيق  تعتراج للـ   دول ـ ــة 

بما  ر  دوالار  يمل  4.9بنحو    ةعجموكم  ة ـــيـربـعلا

ر  دوالر  مليا  324.2لى  إصل  تائة لالمفي    1.5  تهسبن

خالل ر دوالر  مليا  329.1ي  حوال، مقابل  2019في  

الالعا ذلك  سابقم  رئيسبص. يرجع  الذي    عجللتراة  فة 

 . ةعموكمج  يةربللدول العخدمات األخرى  شهده بند ال

جانة  قبساال  اتورتطللجة  تين المدفي  ت عاوفبي 

في حقق  المز  ـعجالتحسن  ،  الخدمية  لمتحصالتوا

ال ل ـدمـخ الميزان  العـلي  ي  ف  وعةـكمجم  ةـبيرـدول 

رنة  ر مقامليار دوال 102.1 حونل سجيل، 2019ام ـع

ح  عام  لخال  قمحقدوالر    مليار  115.9والي  مع 

ب2018 الالمائةب  11.2قدرها  راجع  ت  ةنسب،  ل  شك ، 

(10 .) 

            (%) 

 قاليماال

 مات دتجارة الخ إجمالي 

   مد وعات ال
لتغير  ي  دل ا مع

إجمالي مد وعات  

تجارة الخدمات  

)2019-2018 ( 

 ي  غير معدل الت   ت تحصالالم

إجمالي  

جارة  ت تال متحص

الخدمات  

(2018-2019 )  

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 1.8 33.2 32.6 29.6 29.4 29.7 0.7 41.2 40.9 37.8 37.7 38.1   نهام، ميةا الدول الن

 1.7 3.7 3.6 3.7 3.7 3.6 3.8- 5.6 5.9 6.0 6.1 6.7 لدول العربية ا -

 2.6 11.7 11.4 11.2 10.8 9.8 0.7 13.9 13.8 13.8 13.7 11.4 لناشئة اق ا االسو -

 لعالم  ا

الر  دو )مليار 

 يكي( أمر
4,778 4,826 5,213 5,612 5,745 2.4 4,912 4,988 5,421 5,906 6,025 2.0 

 البيانات"."قاعدة  ، ألونكتاد(ا، برنامج األمم المتحدة للتنمية والتجارة )(8/10حق )المصدر: مل

   

بترول الخام لبعض الدول  لمن ا  ةالبينيالعربية  وارداتالادرات وص (: حصة ال9الشكل )

(2019 ) 

 

  .(8/9) قلملح: المصدرا   
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 .("أ" 8/10)ق صدر: الملحلما   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

تحسن  فرادىالدول    ىستوملى  ع زان  ـميالز  ـعج، 

من  في  2019م  عا   خالل  يـدمـالخ   الكويت  كل 

ت،  السعوديةو  موريتانيا،و  ،ئرلجزااو فاوتت  بنسب 

ة  مقارنالمائة  ب  31.5و ائة  ملا  في  15.7  ياتومست  نيب

 تونس، ن  م  لكفائض في  لاد  حين زا  يف  .2018  عامب

  حتوارت  نسبب  مصر،و  ،بالمغر،  البحرين  ،ناألرد

ت كل من . وقد سجلبالمائة  66.0و ةالمائفي  2.0بين 

ق  اق،عرال  ،ليبيا ُعماطر،  االمارات،  ن،  القُمر، 

بال زيادة  عام  وفلسطين  خالل  راجع  تو  .2019عجز 

بنسب بوتوجي،  لبنان  ،السودان  كل من  في  الفائض   ي 

بالمائة    2.0ئة، وفي الما  18.4مائة، ولبا  61.0بلغت  

 (.11)ل الشك ،2019عام  لرتيب خاللى التع

 الدول العربية  ي الخدمات  ةرجايكل ته

زاد2019  عامخالل   منمتحلانصيب    ،    بند  صالت 

  ربية لعات الخدمية للدول  حصالالمتالسفر في اجمالي  

لتسجل   مع مقارن  بالمائة  41.9  حونكمجموعة    ة 

الخال   محققة  مائةالب  40.3  اليحو في    .بقالسا  معال 

بلغ  لت  قلالن  دنب   من  صالتالمتححصة  ت  راجعين تح

صة حبل  امق  2019م  خالل عا  مائةلافي    29.3  حون

 .مقابلال عاملبا ةئالماب 30.1 قدرها

 

باوفي يتعلق  اللمدفما  الواردات  فقد  ة،  دميخوعات عن 

نصيب   السفرارتفع  عن  مدفوعالالي  إجم   من  بند  ات 

الى حوال يليــة  العربدول  ل لالخدمية    داتالوار   ي صل 

مق9102عام  بة  ئالما  في  527. بنحو  ار،    .026نة 

 ة دياز  9201م  عا  شهد  كما  .العام السابقبالمائة خالل  

منالمد  حصة إجمالي  النقل  بند    فوعات  في 

الخدميةالمد إلىتلربية  الع  ولللد  فوعات   حو ن  صل 

 (.12شكل )، الالمائةب 26.9

 

  (ي المائة) بية ل العردوال   ي لخدماترة امالي تجا ي إجغير نسبة الت :(10ل )شك ال

(2019 ) 

  رةتجا وصا يوالمد وعات   تالمتحصال (:11شكل )ال

 (2019-2015)العربية ت للدول خدماال

 

 . أ"(" 8/10حق )المل ر:صدلما
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 (. د   10/ 8و) ج(،    10/ 8(، ) ب   10/ 8أ(، )   10/ 8حق ) ل م ل ا   ر: صد الم 

ع   فيما تريلي  التطورات    صيلي فض  في ألهم 

ات في  دمالخ  ةتجارالمتحصالت والمدفوعات لمكونات  

 ية:عربل الالدو 

 بند النقل 

لبند  عجز    ، زيادة في2019  م هد عاش الخدمي  الميزان 

بلغت  بن  النقل  22.3  الي حو بلغ  ليلمائة  افي    26.3سبة 

دو   نب جاع  الرتفا  ساسي أ بشكل    لك ذرجع  ي  .رالمليار 

جانب الزي  اقت فيمة  بقالمدفوعات   في  المسجلة  ادة 

 لك المدفوعات مة تيق  دت حيث زا  .المتحصالت لهذ البند

في    ر دوالراليم  87.2ي  لحواسجل  المائة لتب  6.5  و حنب

نمقا  2019  امع  مع  دوالمل  82.0  و حرنة  ة  محققر  يار 

ارتفعت    .2018ام  ع في   بينما    ت حصالـالمت  ةمقيهذا 

الـالخ لبند  بقدر عة  جمو ـمكـ  ةعـربـيال  ول دــلل  قلـندمية 

بلغت   لتفي    1.0  نحو   تهنـسبمحدود  الصالمائة   ى ل 

 . 2019ام بع الرر دو مليا 65.0لي حوا

الدولو على مست الخدمية  المدفوعات  زادت  ،  فرادى  ى 

  2019ام  ع   لالخة  عربية  ولر دشع   حدىإفي    قللبند الن

  تارمااإلفي    مائةفي ال  2.0  اليو ح  ن بي راوحت  بنسب ت

 .2018  عام ة بمقارن  طينفلس  ي ف  ةئالماي  ف  62.9  حو نو 

حين   النقل مية  دالخ  دفوعاتالمتلك  سجلت  في  لبند 

من ب  ضا  نخفاا جيبوتي،   ،تونسئر،  االجز  ،األردن   كل 

المغرب    ،الكويت   ،السودان    ين ب   ت باينتبنسب  لبنان، 

  2019  عام  لالائة خالم ب  18.7ة و ئماالفي    1.3  والي ح

  .قابالس عامالنة بمقار

النقل،  لخدما  ت الحصتلمافيما يخص   لبند  حققت    فقدية 

  بنسب  ت تحصالملاك  لت  في   ارتفاعا    ية بعرول  دعشر  

في    2.0بين    وحت ترا بالمائة   66.3و   مارات إلابالمائة 

عام    فلسطين في   تراجعت 2019خالل  بينما  ك  تل  . 

بالمتحصال في  بنسب قت  العربية  الدول  بين فت   ية    اوتت 

و لبا  0.4 عا  ائةملاب  35.1مائة  نة  رامق  2019م  خالل 

  .ب( 8/10الملحق ) ،مقابلال معاالب

 بند السفر 

ي  ـ دم ـ ان الخ ز ـ المي في  ق  ق مح ل ض ا فائ ال   ارتفع ،  2019  عام   خالل 

  أساسية كنتيجة  ،  ك ذل   جاء   . ر مليار دوال   3.8  نحو   إلى   سفر لبند ال 

  ات ع و مدف ال   جمالي إ   من   أكبر بقيمة    الت ص المتح جمالي  إ الرتفاع  

)ا لس ا   د ببن الخاصة     . كمجموعة   ربية الع   دول ل ا في    ة( سياح ل فر 

ال لتحس ل   ة نتيج  السياحية  حصال ت الم تشهده  الذي    لموس م ن  ت 

للع  الخ ا وذلك  التوالي م  على  ظل    امس  الذي    االستقرار في 

الداتشهده   فخليالظروف  السياحية  بعض  ي  ة  الدول 

 . ةطقة بالمنالرئيس

صعيد  ف بن  يةجمالإلاالمتحصالت  على  في  من  السفر  د 

االد خالول  عام  لعربية  ارتفاعا   س  فقد  ، 2019ل  جلت 

مليار   93.1  لى إصل  مائة لت لافي    7.9  حو نت  بنسبة بلغ

مع  اقم،  دوالر   خالل والر  دليار  م  86.3  الي حو رنة 

و .  الماضي   معاال  فقد فرادى    الدول  توىمس  على هذا، 

دولة  اثني حققت   ارتفاع ع   عشر  جانب ا  ربية  في    

بمت  تحصالملا خاللالسف  ندن  بنسب    2019م  عا  ر 

بي و اتر ُعمان  المائة  في    1.6و  نح  ن حت    الي وحو في 

توب  21.6 في  ت الالمتحص  تلكحققت  ينما  ب  .نسالمائة 

خالل   السفر  بند  من   ي فا   تراجع  2019عام  من    كل 

  موريتانيا و   قطر، الكويت،  لسطين،ف  ن،وداالس  الجزائر،

  مقارنةمائة  لاي  ف  39.9و   ة ئبالما  1.0  بين فاوتت  ب تبنس

 . بقالسا معابال

ب فيما   و لم ا   انب ج يتعلق  السياحة  بند  من    للدول ر  ف الس دفوعات 

عام    ة وع م ج كم ة  ربي ع ل ا  فقد  2019خالل  نسبة ب،  لغت 

حوالي   المائة    4.2االرتفاع   89.3  الي حو سجل  لتفي 

مقادوالار  ملي حوالي  ر،  دوالر    85.7بل  ققة محمليار 

مأما  .  السابق  معاالب فرادالعر  لدولا  وىتسعلى  ى،  بية 

السيامدفوعافعت  ارت  فقد و حت  عام خال ر  السفة  ل 

بين    ت اوحتربنسب    ربيةعال  لدو ال  ممعظفي    2019

في   1.5 في   في   76.5  اليو وح  لبحرينا  بالمائة  المائة 

كل  فيما    ذلك  .السابق  عامالمع    ةمقارن  ليبيا من  عدا 

و و سطين،  فل  لسعودية،ا،  تونس ،  موريتانياالكويت، 

بند    ات وع مدفال  جانبفي    اجعرات  شهدتي  تلوا من 

 . 2019ل عام خالر  ف لس ا سياحة و ال 

 العربية  للخدمات  ي الدوا رةتجا ل: هيك(12لشكل )ا

(2019 ) 
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منط  الت تطورات  الكبر جارة  قة  العربية  ى  الحرة 

 ي العرب التحاد الجمركي  ا و 

ولتعزيز    لمسيرة التكامل االقتصادي العربي  ستكماال  ا

الت الت  ،البيني يالعرب  جاريالتبادل  ادارة  كامل  عملت 

العربي االاب  -االقتصادي  لجامعة  قتصادلقطاع  ي 

علىال  الدول  كان ارتكمال  الس  لعملاتابعة  م  عربية 

التجا الحمنطقة  الرة  ورة  الكبرى  ا مقد  الم يعربية 

ففي   التجارة  العربية    ي تحرير  الدول  بين  الخدمات 

  ث تعمل، حياالتحاد الجمركي العربيوصوال إلقامة  

الفنية )االمانة  ا  االدارة  الحرة  التجارة  ربية عللمنطقة 

 ى النحو سية جاءت علرئيلى ثالث محاور  رى( عالكب

 الي: الت

ال  المحور تحرير  وتسهيل السلعتجارة  األول:  ية 

 لدول العربية اين التجارة ب

الركيزة  قمنط  تعد الكبرى  العربية  الحرة  التجارة  ة 

التجارة  األساسية بالس  لتحرير  العربية  لعية  الدول  ين 

لحر اري ابادل التجتل رساء المبادئ العامة لإ من خالل

عديد من  ال  2019  عام  هدتوقد ش  ربية،العبين الدول  

مإلا على  انجازات  لمنطقةلتطبيستوى  الكامل   ق 

 : اآلتيوالذي تمثل في  ىالحرة العربية الكبر ةجارالت

ية لتفصيلشأ اتم االنتهاء من قواعد المن  المنشأ  قواعد

  ثيالحرة العربية الكبرى، حفي إطار منطقة التجارة  

والتياأل  قائمةالدخلت   نحو  ت مت  ولي    في   90ن 

، 2019  وي يونيفحيز التنفيذ  د المنشأ  قواع  من  المائة

إقرار  كما   والثالثة  ين  ائمتالقتم  صة  الخا الثانية 

خل  لتدالصناعية  عية والسلع  ا لزرابالمتبقي من السلع  

تعكف .  2020م  من عا  وونييحيز النفاذ في األول من  

عد  قواألحكام العامة لديل ا  على تعا  ياللجنة المعنية حال

ا اللتفصيليالمنشأ  االعتبار عربية  في  لتأخذ  ة 

 ية والعربية. قليمالساحة الدولية واإلعلى  تطوراتال

رارات المجلس االقتصادي  قل آلية التزام الدول بتفعي

الحرة   التجارة  إطار منطقة  بية العرواالجتماعي  ي 

شترك  عربي الملاول مرة في تاريخ العمل  أل :  كبرىال

صادي القتلس اات المجالدول بقرار  مااللتزتوجد آلية  

المعني التجارةيق متة بتطب واالجتماعي    طلبات منطقة 

الكبرالح العربية  خرة  في  اآللية  تقع  حيث  س مى 

م بالتشاور  تبدأ  وتنتهي  مراحل  االتصال  نقاط  ع 

من   الدولة  الممالممي  كافةبحرمان  في  زات  لها  نوحة 

اللاإطار منطقة   اتجارة  الكبرى وحرة  شهد قد  لعربية 

غير  اآل  تلك  تطبيق  2019عام   الدول  على  لية 

بالمل قتزمة  االقتصبعض  المجلس  ادي رارات 

 واالجتماعي.  

ذاتهفي   العام  ،السياق  باإلجراءات    شهد  الترحيب 

سلبية  ئمة الالقاالسودان بشأن إلغاء  المتخذة من جانب  

ال والمُ والحظر  السلع،  لبعض  و نح  قدما    ي مؤقت 

ااال بقرارات  االقتصادلمجلتزام  واالجلس  ي تماعي 

ابم منطقة  بأحكام  يتعلق  العربية الحر  لتجارةا  ة 

 الكبرى.

التجارلمعاا فريق    :يةلجات  إعداد  بن  يالمختصانتهى 

التجارية  الية   االجراءات   آلية   وضع  من  المعالجات 

وآلية اال  فحةلمكا  الفنية  الفنية   اإلجراءات  غراق، 

 الفنية  ءاتجرااإل  وآلية  ي ية،التعو  لتدابيراو  للدعم

فيوقائال  رللتدابي   رة الح  رةالتجا  منطقة  إطار  ية 

من قبل دها  ل على اعتماالعمالكبرى وجاري    عربيةال

 تصادي واالجتماعي.قالمجلس اال

من    :المستهلكحماية   االنتهاء  لك  عدادإتم  افة  دليل 

الدول    يفلمنظمة لحماية المستهلك  ين واللوائح االقوان

دد،  زمني محبإطار    عمل  خطة  ة كما تم إقرارلعربيا

إطار  وبدء   العربية   لدولل  شادياستر   التفاوض حول 

 الحرة   التجارة  طقةمن  إطار   في  تهلكالمس  حمايةل

االتجاهالكبرى  بيةرالع طور  وفي  الى    ،  العالمي 

ومواكب الرقمي  الاالقتصاد  واة  لمواضيع عصر 

األع المست الدول  بين  منها  التا فاد  تم  في وصية  ء 

األ بأع  خيراالجتماع  مقتللفريق    دليل ل  رحداد 

 اللكترونيةا  ارةالتج  تلموضوعا  عربي  استرشادي

  لحرة ا  العربية  التجارة  نطقةم  إطار  في   دبع  نع  والبيع

 .الكبرى
الدول   االحتكارات  ي  ومراقبة  المنا سة  حماية 

شةالعربي عام:  في  انتهاء   2019  هد  الخبراء  فريق 

ال ومرنممجال  مناقبة  افسة  وكول روتب  االحتكارات 

مجالتعاو في  ان  العربيةلمناال  بالدول  ري وجا  فسة 

علالع المل  قبل  من  اعتماده  تصادي  االق  مجلسى 

 واالجتماعي. 

ا االقتصادي  وافق    :جمركيلالتعاون  المجلس 

دورته   في   3/9/2015بتاريخ    (96)واالجتماعي 

الت  ىعل الدول  اتفاقية  بين  الجمركي  عربية لاعاون 

للدولإجه بوو التية أع اء منعربال  حالتها   جارةطقة 

الكبرىالح العربية  التوقيع جراءاإكمال  الست  رة  ت 

شهد   2019عام    أنشارة  يجدر اإل  .اعليهوالتصديق  

توقيع دولة قطر عليها ليصل عدد الدول الموقع على  

أربع )ا   دول  االتفاقية  العربية  هم    –السعودية  لمملكة 

األر الهاشندالمملكة  فلسطين    –مية  ية  ة  دول  –دولة 

وينت توقيقطر(  ثالظر  دع  حيز ث  لتدخل  أخرى  ول 

حيالنف وفقاذ،  فث  الواردة  للنصوص  االا   تفاقية ي 
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النفاذ إيداع وثائق ولمذكورة فإنه يتطلب دخا لها حيز 

 عربية. التصديق لسبع دول 

زيت" بين الدول  بالعبور "الترانالنقل  يم  اتفاقية تنظ

االنتهت  :العربية منم  اإ  اء  النقل  تنظ تفاقية  عداد  يم 

تبا باستثناءالمُ )  يترانز لعبور  من1)  قرةالف  عدلة(   ) 

الخامسة   ا  طلب  التيالمادة  القتصادي المجلس 

ع النقل   ضهارواالجتماعي  وزراء  مجلس  على 

 المجلسمن  ادهاالعتم العرب إلعادة صياغتها تمهيدا  

 .جتماعياالقتصادي واال

العربي   الغسلالفريق  التجارةذاء والمة  في  :  تسهيل 

انت قرب  مشرضوء  اهاء  بين  لتعاوع  المنظمة ون 

، كان  بيةرالع  الدول جامعة  و  صناعية ية الللتنم  العربية

 ي بالفريق العرعمل   تدامةث عن الية السالبد من البح

التجارة وتسهيل  الغذاء  عرض لسالمة  وتم   ،

اال المجلس  على  واقتصالموضوع  جتماعي  الادي 

بتب  رصدأو العرا  عيةقرار  لسلفريق  الغذاء المبي  ة 

الوت والمتابعةلل  ةتجارسهيل  التنفيذ    منطقةب  جنة 

فريق الوقد انبثق عن    ،ىلكبراارة الحرة العربية  التج

 تية:األ على المبادرات خمس فرق للعمل 

سالمة  • مخاطر  لتقييم  العربية  المبادرة 

 .الغذاء

 .الغذائي لدستوري اة فالمبادرة العربي •

الملا • اإلنذار    عربيةبادرة  ريع السلنظام 

 . فعالواأل األغذيةلسالمة 

العربية   • كة  ُمشترهادات  شلالمبادرة 

والصادر اللواردات  المنطقة لات  في  غذائية 

 .العربية

أنظمة الرقابة    العربية لتقييم قدرات  المبادرة •

 .على األغذية

تهت  ان:  رىلكبا  تطوير منطقة التجارة الحرة العربية

ا  متلاللجان  شكلت  أجلي  قا  ن  مالحق  ية  نونإعداد 

صحة النباتية والقيود  وال   لصحةضوعات اخاصة بمو

الفنية  ا الفعلى  التجارة   كريةلتجارة والملكية  وتسهيل 

األ  من المسودة  المالحق حإعداد  تلك  تم يولية من  ث 

إرسالها للدول األع اء إلبداء مالحظاتهم ومرئياتهم  

الالا   هيدتمعليها   من  االقتجمعتمادها  صادي  لس 

لتكو جواالجتماعي  الللبرنام  مكمال    زء  ن  ذي تنفيج 

 للمنطقة. 

الم أهمية  :  اريةالتج   نازعات تسوية    ز إنجافي ضوء 

 بين الدول أع اء منطقة تسوية المنازعات التجارية  

الممكنة،  بالسرعة  الكبرى  العربية  الحرة  التجارة 

األمانة   لتعديجاملل  امةالعقامت  الحاجة  بعرض   ل عة 

تسوي المآلية  المُ ة  الممس  عدةنازعات  على  جلس بقا  

وقتصااال عدي  وافق  والذي  مقتاالجتماعي  رحها لى 

األمانة قامت  ثم  جديد االع  ومن  مشروع  بإعداد  مة 

التجاآللية   المنازعات  العربيةرتسوية  الدول  بين   . ية 

انتهت اجتماعات  عدة  المعنية  اللجنة    الهخال  عقدت 

هاء منها قبل االنتالمتوقع    نمعظم بنود االتفاق ومن م

 . 2021ف نتصم

الثالمح بتحريني:  اور  الخدمات  التجارة  ي  ين ر 

 عربية ول الالد

اتفاقية   ل  التجارة في الخدمات بين الدو  رتحريدخلت 

بعد   2019كتوبر  أ  14من    عتبارا  االعربية حيز النفاذ  

من  كل  تصديق  وثائق  ا  ايداع  دنية رألالمملكة 

السلاالمملكة    ،لهاشميةا وجمهورية    عوديةعربية 

لدى المتحدة    ربيةالع  تالماراا  ودولةربية  العمصر  

ا العربيةلجامع  لعامةاألمانة  الدول  اللجنة   افقتوو،  ة 

بمف تحريراالمعنية  ب  وضات  الخدمات  في  ن يالتجارة 

وبذلك  الكويت،  دولة  ان مام  على  العربية  الدول 

د الكويتتكون  الال  ولة  اعتمع و  بعد   د احادي عشر 

لجنة  قد تم إنشاء  و،  ادي واالجتماعيالقتصالمجلس ا

ي الخدمات ارة فر التجبعة تنفيذ اتفاقية تحريلمتائمة اد

 بية. رالع بين الدول
 العربيلجمركي المحور الثالث: االتحاد ا

إطا  الجمركي    رفي  االتحاد  إقامة  متطلبات  استكمال 

الكامل   والتطبيق  اللجان  واستكمله  العربي  عمل  ال 

ألعمالهينالف اال  تطلب  دفقا،  ة  الجمركي تحلجنة  اد 

التفاوسات  درا  عدادإ  لعربيا لتسهيل  ض  خاصة 

الالت قامت  حاد  العربي  العامة ااألملجمركي  نة 

معللجامعة   ا  بالتعاون  األمم   اإلنمائي  لمتحدةبرنامج 

( عنوان  الدراستين تحت  االنتهاء من  توزيع  وجاري 

اإطار  في  مركية  الجالحصيلة   مركي جلاالتحاد 

وبيالعر اتعويض  )(  تخفيلمتالدول  من  ض  ررة 

لديها    ريفةالتع  نسبة الجباالتحالجمركية  مركي اد 

  (.العربي

ان الجمركيةلتهت  في حين  التعريفة  من وضع ،  جنة 

ا الجمركية  الرسوم  لديها  مُ لنسب  حاليا   طبقة 

العرب الجمركية  التعريفة  جدول  في  ة  يوالتزاماتها 

 .ةالموحد

 




