
الفصل الثامن: التجارة الخارجية للدول العربية

153

 

153 

  التجارة الخارجية للدول العربيةالتجارة الخارجية للدول العربية                          
 

 نظرة عامة
بلغـت التجـارة السلعيـة االجمالية العربيـة خـالل 

مع مليار دوالر مقارنة  1764ما قيمته  2017عـام 
ارتفاع محققة نسبة  2016مليار دوالر عام  1580
ارتفاع قيمة  بما يعكسفي المائة  11.6 حوالي بلغت

 955.5لعية العربية اإلجمالية إلى الصادرات الس
مليار  785.6 معمقارنة  2017مليار دوالر عام 

أي بنسبة ارتفاع بلغت حوالي  2016دوالر عام 
. أما أداء 2016في المائة عما كانت عليه عام  21.6

الواردات السلعية اإلجمالية العربية، فقد شهدت 
 808.1لتبلغ ما قيمته  2017عام  ا  طفيف ا  رتفاعا

مليار دوالر  794.4نحو مليار دوالر مقارنة مع 
 في المائة. 1.7بلغت نسبته رتفاع با ي، أ2016عام 

ــارة العربيــة خـالل عــام  بالنسبــة التجـاهــات التج
فقد أظهرت البيانات موجة من الصعود في  ،2017

العربية المتجهة إلى كل من  حجم الصادرات
معدل تغير وصل الي الواليات المتحدة االمريكية ب

 6.4 بزيادة بلغتالتحاد االوروبي او ،بالمائة 11.6
بالمائة  16.7نسبته  مابملحوظ تحسن ببالمائة، وآسيا 
زيادة نسبة الصادرات العربية المتوجهه في مقابل 

 .في المائة 43وصلت الى  بنسبةباقي دول العالم  إلى
ريين فيما يتعلق بالواردات العربية من الشركاء التجا

فقد انخفضت الواردات  2017الرئيسيين خالل عام 
سجلت ، حيث من معظم الشركاء التجاريين

نسبة  أكبراألمريكية الواليات المتحدة الواردات من 
بينما ارتفعت  ،في المائة 2.8انخفاض بلغت 

بالمائة وكذلك  9.4الواردات من الدول العربية بنسبة 
 ئة.بالما 0.1 بنسبة سياآمن  الواردات

مازالت تستأثر  ،بالنسبة للهيكل السلعي للتجارة
فئة الوقود والمعادن على الحصة األعلى في 

 60.1الصادرات اإلجمالية العربية بلغت حوالي 
القطاعات االخرى  في نسبفي المائة مع ثبات 

لتنويع االقتصادات العربية. المبذولة رغم الجهود 
غ تبلالتي بحصتها كما احتفظت المصنوعات 

بأهمية في المائة وكذلك السلع الزراعية  30.5
من إجمالي قيمة  7.7 نسبية تُقدر بنحو

الهيكل السلعي الصادرات. فيما يتعلق ب
أن المصنوعات إلى فتشير البيانات  ،لوارداتل

 
 

حافظت على المرتبة األولى في الواردات 
سجلت بينما  ،بالمائة 66.1العربية ما نسبته 

 طفيفا   لسلع الزراعية انخفاضا  ل األهمية النسبية
من إجمالي  في المائة 18.9 لتصل إلى نحو

 .2017الواردات العربية خالل عام 
فقد لتجارة السلعية العربية البينية، بخصوص ا

أسعار مع االرتفاع الذي شهدته  هاأداءتحسن 
هذا، بينما . 2017خالل عام النفط العالمية 
لدول العربية حركة التجارة بين ا تواصل تأثر
دول التي تشهدها بعض  الداخليةبالظروف 
قيمة تلك التطورات ارتفعت لنتيجة المنطقة. 
بنسبة  7201خالل عام  (1)البينيةالعربية  التجارة

 نحوصل الى في المائة لت 11.6بلغت حوالي 
مليار  195.8بل حوالي مليار دوالر، مقا 218.6
 .حققة خالل العام السابقدوالر م
هيكل السلعي للصادرات البينية يتعلق بالفيما 

حصة التجارة البينية للنفط الخام بلغت العربية، 
مة التجارة ـوسط قيـالمائة من متفي  4.7حوالي 

بالنسبة . و2017ام ـالل عـة خـربيـة العـينيـالب
مكونات التجارة البينية غير النفطية، استحوذت ل

بر، مجموعة السلع الصناعية على النصيب االك
 ثم مجموعة السلع الزراعية.

فقد تراجع العجز في تجارة الخدمات،  فيما يخص
صافي ميزان تجارة الخدمات للدول العربية 

كمحصلة اساسيه  2017كمجموعة خالل عام 
فاقت نسبة بالمتحصالت من الخدمات  الرتفاع

المدفوعات الخدمية. فقد زادت الزيادة المحققة ب
العربية بنسبة قدرها  المتحصالت الخدمية للدول

لتصل الى  2017بالمائة خالل عام  9.7حوالي 
 184.4مليار دوالر مقارنة مع نحو  202.3

ذلك يرجع  مليار دوالر محققة في العام السابق.
الرتفاع العائدات من قطاع السياحة في بعض 

 الدول مع استقرار ظروفها الداخلية. 

                                                 
تم احتساب قيمة التجارة البينية كمتوسط التجارة البينية وفق  (1)

 .2المعادلة التالية )الصادرات + الواردات( / 
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وعلى صعيد أداء التجارة الخارجية للدول 
قيمة ، فقد ارتفعت 2017عربية فرادى عام ال

صادرات معظم الدول العربية النفطية وغير 
النفطية. فيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط فقد 

ارتفعت بمقدار  فقد متباينة،حققت نسب ارتفاع 
 57.6في العراق لتبلغ حوالي  تقريبا   الضعف

ليبيا  االرتفاع فيوصلت نسبة  مليار دوالر، كما
 20.8كما وصلت إلى  المائة،في  45.4حو إلى ن

 في المائة في 20.4نحو والسعودية بالمائة ب
في المائة في  18.7، وحققت ما نسبته اإلمارات

 .في المائة في قطر 17.5الكويت ووصلت إلى 
ثرت صادرات جميع الدول تأ فقدوبشكل عام 

المصدرة للنفط بشكل ايجابي نتيجة تعافي اسعار 
يمن فهي الدول النفطية الوحيدة التي النفط. أما ال

 ، حيث2017حققت انخفاضا في الصادرات عام 
بالمائة وذلك بسبب  49.3بلغت نسبة االنخفاض 

 التي تمر بها.  التطورات المحلية
فقد حققت هي  ،أما الدول العربية غير النفطية

األخرى ارتفاعا في قيم صادراتها، وذلك لعدة 
داء االقتصاد أحسن ـعوامل يأتي في مقدمتها ت

ورو الشريك التجاري ـطقة اليـالعالمي، خاصة من
عار ـفاض اسـخـان مـاهـول لتلك الدول، كما ساأل
وعة ـمـجـلك المـتدول ض ـعـالت بـمـرف عـص
نسبة  سجلت .صادراتها ةـتنافسين ـي تحسـف

ات ـويـودان مستــادرات السـاالرتفاع في ص
كس ـما يعـب ة،ـفي المائ 31.3ة بلغت ـقياسي
ي ـزئـالجرفع ـالرار ـمن قة ـالنسبيفادة ــاالست

ة ـوتي بنسبـجيب هاـيلي، صاديـظر االقتـلحل

ة، بينما حققت ـفي المائ 25.6 تــغـبل فاعـارت
 13.2بلغت نسبته  مصر ارتفاعا   صادرات

في حين  ،بالمائة 5.6بالمائة، وموريتانيا بنسبة 
 المائة.ب 2.3نسبة بصادرات تونس انخفضت 

أما فيما يتعلق بأداء الواردات السلعية للدول 
الواردات  ةقيمعت ارتف، فقد 2017العربية لعام 

في  1.7في الدول العربية بشكل عام بنسبة 
دول  ما بينوانقسمت الدول العربية  ،المائة

وجاء  انخفضت واردتها ويبلغ عددها ثمانية دول
 بةوارداتها بنسقطر حيث انخفضت  على رأسها

التي تراجعت وارداتها ليها اليمن يبالمائة،  23.4
 18.3مر بنسبة جزر القُ ثم بالمائة،  20.0بنسبة 

ومصر بنحو بالمائة،  9.9وليبيا بحوالي بالمائة، 
بالمائة،  4.0السعودية بنحو و بالمائة، 5.9
مارات بنحو بالمائة، واإل 2.1 بنحو الجزائرو

  .بالمائة 1.1
في  ارتفاعا  ول أخرى دشهدت في المقابل، 

في مقدمة تلك الدول  العراق وتأتي وارداتها،
 تالواردات بلغ قيمةحيث حققت نسبة ارتفاع في 

 41بنسبة قدرها  جيبوتي بالمائة، تلتها 68.3
 بالمائة، 27.6مان بنحو سلطنة عُ  بالمائة، ثم
في المائة، بينما حققت كل من  23.7ولبنان بنحو 

في  16.1 وارادتها بنسبة قيمة ارتفاعا  في تونس
 10.1والسودان ، بالمائة 13.8والبحرين  ،المائة
 ،في المائة 9.1والكويت بنسبة  ،بالمائة

، بالمائة 6.1واألردن  ،بالمائة 7.8وموريتانيا 
( والشكل 8/1بالمائة، الملحق ) 4.0والصومال 

(1.) 
 

 

 

 اإلجمالية للدول العربية الخارجية (: التجارة 1الشكل )
(2017)* 

 بيانات أولية.  )*(
 .(8/1): الملحق لمصدرا
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لدول قيمة المدفوعات الخدمية ل رتفعتبينما ا
في المائة لتصل الى نحو  5.7العربية بنحو 

مقابل  2017مليار دوالر خالل عام  319.8
مليار دوالر مسجلة خالل عام  302.6حوالي 
ألثر االرتفاع المحدود  نتيجة ذلكجاء . 2016

قيمة الواردات السلعية للدول العربية  الذي شهدته
 النقل والشحن والتأمين. بنود مدفوعات على 
ة للتطورات المذكورة في كـل من نتيج

المتـحصالت والمدفوعات فقد استمر التراجع في 
عجـز الميزان الخـدمـي للـدول العـربيـة 

حيث انخفض  2017كمجمـوعة خـالل عـام 
ليقتصر على  2017عام  في المائة 0.6 بنسبة

مليار دوالر مقارنة مع عجز  117.5حوالي 
 .2016 مليار دوالر خالل عام 118.3قدره 

شـهدت منــطقة التــجارة  ،2017وخالل عام 
الحـرة العـربية الكبرى استــكمال المفاوضات 
حول مختــلف الجوانب المتــعلقة بالتــشريعات 
والوفاء بمتطلبات منـطقة التجارة الحرة العربية 
الكبــرى، ســواء مــن حــيث تــحرير تجارة 

ــة، أو تحرير الخـــدمات بين الــدول العـــربيــ
تجارة السلع، باإلضافة الى متابعة مرحلة 

 ربي.ـي العـمركـحاد الجـة االتـامـقال نحو إقـاالنت

 لتجارة الخارجية السلعية اإلجماليةا
 أداء التجارة الخارجية السلعية

ارتفعت قيمة الصادرات السلعية العربية 
في  21.6بنسبة بلغت نحو  2017اإلجمالية عام 

لتبلغ فضل تحسن أسعار النفط العالمية بالمائة 
مليار دوالر مقارنة مع نحو  955.5قيمتها 
مما أثر في  2016مليار دوالر في عام  785.6

وزن الصادرات اإلجمالية العربية من قيمة 
في المائة في  5.4الصادرات العالمية لتبلغ نحو 

في المائة خالل العام  4.7مقابل  2017عام 
 السابق.

قيمة الواردات السلعية اإلجمالية فعت ارتكما 
مليار  808.1في المائة لتبلغ  1.7العربية، بنحو 

 794.4مقارنة بنحو  2017دوالر خالل عام 
مليار دوالر في العام السابق، ومن ثم لم يحدث 
تغير كبير في وزن الواردات االجمالية العربية 

قيمة الواردات العالمية. يُعزى هذا  إلى إجمالي
أثر ـى تـواردات إلـمة الـقي فيرتفاع المحدود اال

لمحاولة عدد من  المحلي،ب ـمستويات الطل
الدول تقليص مستويات اإلنفاق العام، وأيضا 
بسبب السياسات التقشفية التي اتبعتها بعض 
الدول العربية النفطية وكذلك انعكاس النخفاض 

سعار الصرف في عدد من الدول العربية التي أ
ج اصالح اقتصادي بالتعاون مع تنفذ برام

 (.1) الجدول ،الدوليصندوق النقد 
 (1الجدول )

 التجارة الخارجية العربية االجمالية
 (2013-2017) 

 البنود

  معدل التغير السنوي )%( القيمة )مليار دوالر أمريكي(
معدل التغير 

 السنوي
(2013 – 

2017)%( ) 
2013 2014 2015 2016 *2017 2013 2014 2015 2016 *2017 

                        

 15.9- 21.6 0.8- 31.4 5.7- 0.2- 955.5 785.6 853.5 1,244.6 1,319.2 الصادرات العربية

 3.1- 1.7 6.8- 6.4- 4.0 7.3 808.1 794.4 852.0 910.5 875.6 الواردات العربية 

 3.6- 5.3 2.2 13.0- 0.8 2.1 17,730.0 16,843.3 16,482.0 18,935.0 18,784.0 الصادرات العالمية

 3.1- 5.0 2.4 11.9- 0.8 1.4 18,024.0 17,169.9 16,766.0 19,024.0 18,874.0 الواردات العالمية

وزن الصادرات العربية من إجمالي 
 الصادرات العالمية

7.0 6.6 5.2 4.7 5.4 ... ... ... ... ... ... 

وزن الواردات العربية من إجمالي 
 دات العالميةالوار

4.6 8.4 5.1 4.6 4.5 
... ... ... ... ... ... 

 * بيانات أولية.
  (.2012-2015( بالنسبة لبيانات التجارة العربية، وصندوق الدولي ومنظمة التجارة العالمية بالنسبة لبيانات التجارة العالمية )8/1المصدر: الملحق )
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 10.1والسودان ، بالمائة 13.8والبحرين  ،المائة
 ،في المائة 9.1والكويت بنسبة  ،بالمائة

، بالمائة 6.1واألردن  ،بالمائة 7.8وموريتانيا 
( والشكل 8/1بالمائة، الملحق ) 4.0والصومال 

(1.) 
 

 

 

 اإلجمالية للدول العربية الخارجية (: التجارة 1الشكل )
(2017)* 

 بيانات أولية.  )*(
 .(8/1): الملحق لمصدرا
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لدول قيمة المدفوعات الخدمية ل رتفعتبينما ا
في المائة لتصل الى نحو  5.7العربية بنحو 

مقابل  2017مليار دوالر خالل عام  319.8
مليار دوالر مسجلة خالل عام  302.6حوالي 
ألثر االرتفاع المحدود  نتيجة ذلكجاء . 2016

قيمة الواردات السلعية للدول العربية  الذي شهدته
 النقل والشحن والتأمين. بنود مدفوعات على 
ة للتطورات المذكورة في كـل من نتيج

المتـحصالت والمدفوعات فقد استمر التراجع في 
عجـز الميزان الخـدمـي للـدول العـربيـة 

حيث انخفض  2017كمجمـوعة خـالل عـام 
ليقتصر على  2017عام  في المائة 0.6 بنسبة

مليار دوالر مقارنة مع عجز  117.5حوالي 
 .2016 مليار دوالر خالل عام 118.3قدره 

شـهدت منــطقة التــجارة  ،2017وخالل عام 
الحـرة العـربية الكبرى استــكمال المفاوضات 
حول مختــلف الجوانب المتــعلقة بالتــشريعات 
والوفاء بمتطلبات منـطقة التجارة الحرة العربية 
الكبــرى، ســواء مــن حــيث تــحرير تجارة 

ــة، أو تحرير الخـــدمات بين الــدول العـــربيــ
تجارة السلع، باإلضافة الى متابعة مرحلة 

 ربي.ـي العـمركـحاد الجـة االتـامـقال نحو إقـاالنت

 لتجارة الخارجية السلعية اإلجماليةا
 أداء التجارة الخارجية السلعية

ارتفعت قيمة الصادرات السلعية العربية 
في  21.6بنسبة بلغت نحو  2017اإلجمالية عام 

لتبلغ فضل تحسن أسعار النفط العالمية بالمائة 
مليار دوالر مقارنة مع نحو  955.5قيمتها 
مما أثر في  2016مليار دوالر في عام  785.6

وزن الصادرات اإلجمالية العربية من قيمة 
في المائة في  5.4الصادرات العالمية لتبلغ نحو 

في المائة خالل العام  4.7مقابل  2017عام 
 السابق.

قيمة الواردات السلعية اإلجمالية فعت ارتكما 
مليار  808.1في المائة لتبلغ  1.7العربية، بنحو 

 794.4مقارنة بنحو  2017دوالر خالل عام 
مليار دوالر في العام السابق، ومن ثم لم يحدث 
تغير كبير في وزن الواردات االجمالية العربية 

قيمة الواردات العالمية. يُعزى هذا  إلى إجمالي
أثر ـى تـواردات إلـمة الـقي فيرتفاع المحدود اال

لمحاولة عدد من  المحلي،ب ـمستويات الطل
الدول تقليص مستويات اإلنفاق العام، وأيضا 
بسبب السياسات التقشفية التي اتبعتها بعض 
الدول العربية النفطية وكذلك انعكاس النخفاض 

سعار الصرف في عدد من الدول العربية التي أ
ج اصالح اقتصادي بالتعاون مع تنفذ برام

 (.1) الجدول ،الدوليصندوق النقد 
 (1الجدول )

 التجارة الخارجية العربية االجمالية
 (2013-2017) 

 البنود

  معدل التغير السنوي )%( القيمة )مليار دوالر أمريكي(
معدل التغير 

 السنوي
(2013 – 

2017)%( ) 
2013 2014 2015 2016 *2017 2013 2014 2015 2016 *2017 

                        

 15.9- 21.6 0.8- 31.4 5.7- 0.2- 955.5 785.6 853.5 1,244.6 1,319.2 الصادرات العربية

 3.1- 1.7 6.8- 6.4- 4.0 7.3 808.1 794.4 852.0 910.5 875.6 الواردات العربية 

 3.6- 5.3 2.2 13.0- 0.8 2.1 17,730.0 16,843.3 16,482.0 18,935.0 18,784.0 الصادرات العالمية

 3.1- 5.0 2.4 11.9- 0.8 1.4 18,024.0 17,169.9 16,766.0 19,024.0 18,874.0 الواردات العالمية

وزن الصادرات العربية من إجمالي 
 الصادرات العالمية

7.0 6.6 5.2 4.7 5.4 ... ... ... ... ... ... 

وزن الواردات العربية من إجمالي 
 دات العالميةالوار

4.6 8.4 5.1 4.6 4.5 
... ... ... ... ... ... 

 * بيانات أولية.
  (.2012-2015( بالنسبة لبيانات التجارة العربية، وصندوق الدولي ومنظمة التجارة العالمية بالنسبة لبيانات التجارة العالمية )8/1المصدر: الملحق )
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 اتجاه التجارة السلعية اإلجمالية العربية
 لىإهات العالمية نحو العودة رغم االتجا

اال أن التجارة السلعية العالمية شهدت  ،الحمائية
 ةقيمانتعاش مخالف لكافة التوقعات، فقد ارتفعت 

في المائة مقارنة  21.6 ةالصادرات العربية بنسب
جاء هذا  .2016مع مستوياتها السابقة خالل عام 

االرتفاع نتيجة الرتفاع الصادرات السلعية 
التجمعات االقتصادية  كافةتجهة إلى المُ  العربية

في المائة  6.4بنسب متفاوتة تراوحت بين 
في المائة للواليات  11.6لالتحاد األوروبي، 

 ،في المائة 15.9المتحدة، ولليابان بنسبة 
سيا ما آبالمائة وباقي دول  15.3والصين بنحو 

بالمائة، بينما ارتفعت لباقي دول  17.4نسبته 
الصـادرات  وسجلتفي المائة  43 العالم بنحو

في المائة  10.5بنـسبـة  ارتفاعا   العربيـة البينية
  مقارنة بالعام السابق.

 شركاءالمختلف حصص مة ساهفيما يتعلق بم
في الصادرات العربية،  يينالرئيس يينالتجار

32.3باقي دول العالم لتبلغ ارتفعت حصة 

 
في حين انخفضت حصة كل من  ،في المائة

الواليات ووالدول العربية، تحاد األوروبي، اال
 ،في المائة 11.1و المائة،في  11المتحدة لتبلغ 

. كما تراجعت التواليعلى  في المائة 4.3و
 6.2والصين لتبلغ حوالي حصة كل من اليابان 

رتيب خالل التعلى في المائة  9.5و ،في المائة
 .2017عام 

ة من فيما يتعلق بالواردات السلعية العربي
 ،2017الشركاء التجاريين الرئيسيين خالل عام 

فقد انخفضت الواردات بنسب ضئيلة مع معظم 
مع  ا  انخفاض سجلتالشركاء التجاريين، حيث 

كل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
في حين حققت الواردات  ،واليابان والصين

بقية دول ، والدول العربيةكل من  ارتفاعا مع
 10.6، والمائةفي  9.4ب بلغت سنبالعالم 
ونتيجة لتلك التغيرات سجلت واردات  ،بالمائة

بلغت  ارتفاعنسبة  2017الدول العربية عام 
( 8/2مقارنة بالعام السابق، الملحق ) 1.7

  .(2والشكل )
 
 
 
 

 
 

 
وعلى مستوى حصص الشركاء التجاريين في 

باقي  فقد استحوذت 2017الواردات العربية لعام 
واستمرت  بالمائة، 12.5ل العالم ما نسبته دو

آسيا إحدى أهم وجهات الواردات العربية 
في المائة. وبلغت  37.9واسـتأثرت بنسبة بلغت 

واليابان بنسبة 15.9نحو  الصين وحدهاحصة 

 
 

في المائة من إجمالي الواردات العربية. كما  3.1
 27.4سجلت حصة االتحاد االوروبي ما نسبته 

المتحدة  الوالياتحصة سجلت و ةفي المائ
في المائة. أما حصة  8.3االمريكية نسبة 

الواردات العربية من الدول العربية فقد سجلت 
 بالمائة. 13.9نسبة 

 (: اتجاهات التجارة العربية إلى أهم الشركاء التجاريين 2الشكل )
(2017)* 

 )*( بيانات أولية 
 (.8/2: الملحق )المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفصل الثامن: التجارة الخارجية للدول العربية

157 

 الهيكل السلعي للتجارة اإلجمالية العربية 
استأثرت فئة الوقود والمعادن على الحصة 
األعلى في الصادرات اإلجمالية العربية، وقد 

حصتها من رتفاع اسعار النفط في ارتفاع ساهم ا
، حيث ارتفعت مساهمتها في إجمالي الصادرات

عام  58.7هيكل الصادرات السلعية العربية من 
. أما 2017في المائة في عام  60.1لنحو  2016

 حصة المصنوعات فقد شهدت انخفاضا محدودا  
في  30.7في المائة مقابل  30.5  إلىلتصل 

بق. على مستوى مكون المائة العام السا
المواد الكيمـاويـة   استأثرتالمصنوعات فقد 

في المائة من جملة الصادرات في  9.8بنسبة 
، تلتها المصنوعات المتنوعة بنسبة 2017عام 
 6.9بنسبة النقل بالمائة، واآلالت ومعدات  7.9

 5.9ساسية بنسبة المصنوعات األثم في المائة، 
 عربية.الصادرات ال قيمةبالمائة من 

أما صادرات السلع الزراعية فقد انخفضت 
بالمائة مقارنة  7.7مساهمتها قليال لتبلغ نسبتها 

. كما 2016في المائة في عام  7.8بنسبة  
انخفضت حصة الصادرات من السلع غير 

في  2.4في المائة مقارنة   2.0المصنفة الى 
 .2016المائة في عام 

إلجمالية بالنسبة للهيكل السلعي للواردات ا
البيانات أن فئة المصنوعات  العربية، تشير

ومن ثم حافظت على المرتبة  ،ارتفاعا  شهدت 
استحوذت األولى في الواردات العربية، حيث 

 
من إجمالي الواردات بالمائة  66.1نسبة  على

في المائة عام  65.9بنسبة مقارنة العربية 
. وضمن فئة المصنوعات استأثرت 2016

ات النقل بالمركز األول مع ثبات اآلالت ومعد
نسبي في حصتها من الواردات اإلجمالية لتصل 

في  30.5بنسبة بالمائة مقارنة  30.4الى نحو 
، تلتها في المركز الثاني 2016المائة عام 

المصنوعات األساسية واستأثرت بحصة بلغت 
في المائة من الواردات االجمالية عام  18.3
أما  السابق.ئة العام في الما 18.5مقابل  2017

حصة المصنوعات المتنوعة األخرى فقد سجلت 
 بالمائة مقارنة 8.8حصتها لتبلغ  طفيفا   عا  اارتف

. في حين 2016في المائة لعام  8.1بنسبة 
في  8.8انخفضت حصة المواد الكيماوية من 

في المائة عام  8.6لنحو  2016المائة عام 
2017 . 
والمعادن إلى  حصة الوقودارتفعت  ،بالمقابل

في  13.2مقارنة بنسبة  2017 بالمائة عام 13.8
وهذا منطقي في ظل ارتفاع  2016المائة عام 

. وفيما يتعلق بفئة السلع 2016اسعار النفط 
في حصتها  طفيفا   ضا  االزراعية فقد شهدت انخف

في  19.2في المائة مقارنة بنسبة  18.9لتمثل 
الدول  وهذا يرجع النخفاض وارادت 2016عام 

العربية منها في ظل تحسن ظروف اإلنتاج 
، الملحق 2017الزراعي بالدول العربية عام 

 (.3( والشكل )8/3)
 
 
 

 
 
 

 (: الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية اإلجمالية 3الشكل )
(2017)* 

 بيانات أولية.  *
 (8/3المصدر: الملحق )
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 اتجاه التجارة السلعية اإلجمالية العربية
 لىإهات العالمية نحو العودة رغم االتجا

اال أن التجارة السلعية العالمية شهدت  ،الحمائية
 ةقيمانتعاش مخالف لكافة التوقعات، فقد ارتفعت 

في المائة مقارنة  21.6 ةالصادرات العربية بنسب
جاء هذا  .2016مع مستوياتها السابقة خالل عام 

االرتفاع نتيجة الرتفاع الصادرات السلعية 
التجمعات االقتصادية  كافةتجهة إلى المُ  العربية

في المائة  6.4بنسب متفاوتة تراوحت بين 
في المائة للواليات  11.6لالتحاد األوروبي، 

 ،في المائة 15.9المتحدة، ولليابان بنسبة 
سيا ما آبالمائة وباقي دول  15.3والصين بنحو 

بالمائة، بينما ارتفعت لباقي دول  17.4نسبته 
الصـادرات  وسجلتفي المائة  43 العالم بنحو

في المائة  10.5بنـسبـة  ارتفاعا   العربيـة البينية
  مقارنة بالعام السابق.

 شركاءالمختلف حصص مة ساهفيما يتعلق بم
في الصادرات العربية،  يينالرئيس يينالتجار

32.3باقي دول العالم لتبلغ ارتفعت حصة 

 
في حين انخفضت حصة كل من  ،في المائة

الواليات ووالدول العربية، تحاد األوروبي، اال
 ،في المائة 11.1و المائة،في  11المتحدة لتبلغ 

. كما تراجعت التواليعلى  في المائة 4.3و
 6.2والصين لتبلغ حوالي حصة كل من اليابان 

رتيب خالل التعلى في المائة  9.5و ،في المائة
 .2017عام 

ة من فيما يتعلق بالواردات السلعية العربي
 ،2017الشركاء التجاريين الرئيسيين خالل عام 

فقد انخفضت الواردات بنسب ضئيلة مع معظم 
مع  ا  انخفاض سجلتالشركاء التجاريين، حيث 

كل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
في حين حققت الواردات  ،واليابان والصين

بقية دول ، والدول العربيةكل من  ارتفاعا مع
 10.6، والمائةفي  9.4ب بلغت سنبالعالم 
ونتيجة لتلك التغيرات سجلت واردات  ،بالمائة

بلغت  ارتفاعنسبة  2017الدول العربية عام 
( 8/2مقارنة بالعام السابق، الملحق ) 1.7

  .(2والشكل )
 
 
 
 

 
 

 
وعلى مستوى حصص الشركاء التجاريين في 

باقي  فقد استحوذت 2017الواردات العربية لعام 
واستمرت  بالمائة، 12.5ل العالم ما نسبته دو

آسيا إحدى أهم وجهات الواردات العربية 
في المائة. وبلغت  37.9واسـتأثرت بنسبة بلغت 

واليابان بنسبة 15.9نحو  الصين وحدهاحصة 

 
 

في المائة من إجمالي الواردات العربية. كما  3.1
 27.4سجلت حصة االتحاد االوروبي ما نسبته 

المتحدة  الوالياتحصة سجلت و ةفي المائ
في المائة. أما حصة  8.3االمريكية نسبة 

الواردات العربية من الدول العربية فقد سجلت 
 بالمائة. 13.9نسبة 

 (: اتجاهات التجارة العربية إلى أهم الشركاء التجاريين 2الشكل )
(2017)* 

 )*( بيانات أولية 
 (.8/2: الملحق )المصدر
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 الهيكل السلعي للتجارة اإلجمالية العربية 
استأثرت فئة الوقود والمعادن على الحصة 
األعلى في الصادرات اإلجمالية العربية، وقد 

حصتها من رتفاع اسعار النفط في ارتفاع ساهم ا
، حيث ارتفعت مساهمتها في إجمالي الصادرات

عام  58.7هيكل الصادرات السلعية العربية من 
. أما 2017في المائة في عام  60.1لنحو  2016

 حصة المصنوعات فقد شهدت انخفاضا محدودا  
في  30.7في المائة مقابل  30.5  إلىلتصل 

بق. على مستوى مكون المائة العام السا
المواد الكيمـاويـة   استأثرتالمصنوعات فقد 

في المائة من جملة الصادرات في  9.8بنسبة 
، تلتها المصنوعات المتنوعة بنسبة 2017عام 
 6.9بنسبة النقل بالمائة، واآلالت ومعدات  7.9

 5.9ساسية بنسبة المصنوعات األثم في المائة، 
 عربية.الصادرات ال قيمةبالمائة من 

أما صادرات السلع الزراعية فقد انخفضت 
بالمائة مقارنة  7.7مساهمتها قليال لتبلغ نسبتها 

. كما 2016في المائة في عام  7.8بنسبة  
انخفضت حصة الصادرات من السلع غير 

في  2.4في المائة مقارنة   2.0المصنفة الى 
 .2016المائة في عام 

إلجمالية بالنسبة للهيكل السلعي للواردات ا
البيانات أن فئة المصنوعات  العربية، تشير

ومن ثم حافظت على المرتبة  ،ارتفاعا  شهدت 
استحوذت األولى في الواردات العربية، حيث 

 
من إجمالي الواردات بالمائة  66.1نسبة  على

في المائة عام  65.9بنسبة مقارنة العربية 
. وضمن فئة المصنوعات استأثرت 2016

ات النقل بالمركز األول مع ثبات اآلالت ومعد
نسبي في حصتها من الواردات اإلجمالية لتصل 

في  30.5بنسبة بالمائة مقارنة  30.4الى نحو 
، تلتها في المركز الثاني 2016المائة عام 

المصنوعات األساسية واستأثرت بحصة بلغت 
في المائة من الواردات االجمالية عام  18.3
أما  السابق.ئة العام في الما 18.5مقابل  2017

حصة المصنوعات المتنوعة األخرى فقد سجلت 
 بالمائة مقارنة 8.8حصتها لتبلغ  طفيفا   عا  اارتف

. في حين 2016في المائة لعام  8.1بنسبة 
في  8.8انخفضت حصة المواد الكيماوية من 

في المائة عام  8.6لنحو  2016المائة عام 
2017 . 
والمعادن إلى  حصة الوقودارتفعت  ،بالمقابل

في  13.2مقارنة بنسبة  2017 بالمائة عام 13.8
وهذا منطقي في ظل ارتفاع  2016المائة عام 

. وفيما يتعلق بفئة السلع 2016اسعار النفط 
في حصتها  طفيفا   ضا  االزراعية فقد شهدت انخف

في  19.2في المائة مقارنة بنسبة  18.9لتمثل 
الدول  وهذا يرجع النخفاض وارادت 2016عام 

العربية منها في ظل تحسن ظروف اإلنتاج 
، الملحق 2017الزراعي بالدول العربية عام 

 (.3( والشكل )8/3)
 
 
 

 
 
 

 (: الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية اإلجمالية 3الشكل )
(2017)* 

 بيانات أولية.  *
 (8/3المصدر: الملحق )
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 تنافسية الصادرات السلعية العربية
الصادرات محرك النمو االقتصادي في تمثل 

دول العالم، وتتسابق الدول المختلفة في تنمية 
 التصديرية هاكلصادراتها واالهتمام بتنويع هيا

لتعزيز أهميتها النسبية في األسواق العالمية. من 
هنا فإن تنافسية الصادرات السلعية للدول في 
أسواق العالم تتحدد بامتالك الدولة ميزة نسبية 
تجعل هيكل صادراتها يختلف عن صادرات باقي 
دول العالم من جانب، ومن جانب آخر تجعل 

لل من مخاطر هيكل صادراتها متنوعا  بشكل يق
االعتماد على صادرات سلعية محددة. وبالتالي 

التطور في مؤشرات التنوع والتركز  فإن تتبع
الخاصة بالصادرات العربية سوف يفيد في 

ذلك معرفة قدراتها التنافسية في األسواق العالمية 
 : على النحو التالي

: يقيس Diversification Indexمؤشر التنوع 
ختالف األهمية النسبية هذا المؤشر درجة ا

لصادرات السلع الرئيسية لدولة معينة في إجمالي 
صادراتها، عن حصة الصادرات الوطنية لتلك 
السلع الرئيسية في الصادرات العالمية. ويتراوح 

، بحيث كلما اقترب 1هذا المؤشر بين صفر و
المؤشر من صفر كلما كانت درجة تنوع 

إلى  الصادرات أعلى، وعندما يصل المؤشر
صفر يتطابق هيكل الصادرات الوطنية مع هيكل 

 الصادرات العالمية. 

: ويعرف Concentration Indexمؤشر التركز 
 ((HHIدالــنـيـرفــيـه-انــمـرشــيـر هــؤشـبم

Hirschman-Herfindahl Index ويستخدم 
لقياس درجة التركز السلعي إلجمالي الصادرات 

نافسة السوقية كما يستخدم كذلك في دراسات الم
للتعرف على مدى سيطرة عدد محدود من 
الشركات على سوق ما. يحسب في هذا السياق 
كمجموع مربعات حصة كل منتج )أو مجموعة 

يعطي المؤشر  ،سلعية( في إجمالي الصادرات

 
قيمة تقترب من الصفر في حالة الدول ذات 
التنوع الشديد في الصادرات بينما تقترب القيمة 

د الصحيح في حالة الدول التي تتركز من الواح
 .  (2)صادراتها بشدة في عدد محدود من السلع

التنافسية سواء من يشير تتبع تطور مؤشرات 
في الدول حيث مؤشر التركيز أو مؤشر التنوع 

إلى  2012مقارنة بعام  2016العربية لعام 
)الشكل  ،وجود اتجاه للتحسن على مدى الزمن

4.) 

ل العربية منفردة فيالحظ ارتفاع أما عن أداء الدو
صدرة قيمة مؤشر التنوع في الدول العربية المُ 

وكذلك الدول المصدرة للمواد األولية،  للنفط
حيث حققت العراق أعلى قيمة في مؤشري 

 0.937بلغت  2016التركز والتنوع معا  في عام 
على التوالي وذلك بسبب ارتفاع  0.909و

راتها. وكذلك في إجمالي صاد النفطمساهمة 
، 0.795و 0.638مر األمر بالنسبة لجزر القُ 

 0.627الكويت و، 0.856و 0.648والسودان 
 .0.823و

حققت دولة اإلمارات أفضل قيمة في مؤشر 
وذلك نتيجة  0.227بلغت  2016التركز لعام 

لسياساتها التي تعتمد على توفير بيئة أعمال 
تنافسية ترتب عليها جذب استثمارات في 

ات متنوعة انعكست بشكل مباشر على قطاع
من إجمالي  النفطتخفيض حصة صادرات 

صادرات اإلمارات وبالتالي تحسن مؤشر 
التركز، وهي بذلك تأتي في وضع أفضل من 

في ذات العام  0.240سنغافورة التي حققت 
كما جاءت قيمة مؤشر التركز لكل من  .2016

على التوالي(  0.113، 0.134تونس ولبنان )
ل من أداء كوريا الجنوبية التي حققت أفض

كما أصبحت قيمة المؤشر لكل من تونس  0.144
ا  من المتوسط العالمي الذي ـربـر قـنان أكثـولب
  .0.062غ لب
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 (2الجدول رقم )
 أخرىودول مختارة مؤشر التركز والتنوع السلعي لصادرات الدول العربية : تنافسية الصادرات العربية

(2012 - 2016) 

 دوللا
2012 2016 

عدد السلع 
عدد السلع  مؤشر التنوع مؤشر التركز المصدرة

 مؤشر التنوع مؤشر التركز المصدرة

 0.651 0.164 213 0.623 0.164 234 ن د ر األ
 0.543 0.227 259 0.553 0.429 259 اإلمارات

 0.678 0.320 214 0.698 0.353 234 حرينـالب
 0.519 0.134 215 0.53 0.157 226 ســـونــت

 0.816 0.489 93 0.724 0.54 98 زائرــالج
 0.690 0.224 83 0.616 0.239 85 يبوتيــج

 0.780 0.593 252 0.747 0.756 254 عوديةـالس
 0.856 0.648 66 0.793 0.534 84 ودانــالس

 0.753 0.448 36 0.748 0.659 51 ومالــالص
 0.909 0.937 119 0.88 0.981 133 راقـــــالع
 0.753 0.506 212 0.665 0.541 223 انـــــمــعُ 
 0.675 0.185 156 0.63 0.182 136 نــطيـسـفل
 0.834 0.400 160 0.768 0.523 233 رـــــــطــق

 0.795 0.683 15 0.768 0.542 6 رــــــمــالقُ 
 0.823 0.627 223 0.777 0.743 233 ويتــــالك

 0.586 0.113 232 0.643 0.159 227 انـــــــبنـل
 0.832 0.542 113 0.784 0.821 140 اــــــيـبـلي
 0.581 0.154 238 0.539 0.178 242 رــــــصـم

 0.677 0.175 225 0.653 0.16 229 ربــغـالم
 0.834 0.360 80 0.835 0.506 88 وريتانياـم

 0.770 0.349 129 0.737 0.59 192 منــــــالي
 0.442 0.174 253 0.455 0.164 254 زياــــمالي
 0.474 0.240 254 0.496 0.246 249 غافورةـسن
 0.426 0.144 249 0.462 0.147 248 ورياـــــك

 0.000 0.062 260 0.000 0.089 260 المـــــالع

  (.."أرقام( 3)تصنيف  SITC 3.0يف حسب التصن برنامج األمم المتحدة للتنمية والتجارة )األونكتاد(، "قاعدة بيانات التجارةالمصدر:    

  
 

 

 ."ات السنويةينشرة االحصائ(. "2016برنامج األمم المتحدة للتنمية والتجارة )األونكتاد(، ) لمصدر:ا

 التركز والتنوع للدول العربية مقارنة  ي(: مؤشر4الشكل )
 بالدول النامية والعالم 

(2016) 
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السلع الرئيسية في الصادرات العالمية. ويتراوح 
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المؤشر من صفر كلما كانت درجة تنوع 
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للتعرف على مدى سيطرة عدد محدود من 
الشركات على سوق ما. يحسب في هذا السياق 
كمجموع مربعات حصة كل منتج )أو مجموعة 

يعطي المؤشر  ،سلعية( في إجمالي الصادرات

 
قيمة تقترب من الصفر في حالة الدول ذات 
التنوع الشديد في الصادرات بينما تقترب القيمة 

د الصحيح في حالة الدول التي تتركز من الواح
 .  (2)صادراتها بشدة في عدد محدود من السلع

التنافسية سواء من يشير تتبع تطور مؤشرات 
في الدول حيث مؤشر التركيز أو مؤشر التنوع 

إلى  2012مقارنة بعام  2016العربية لعام 
)الشكل  ،وجود اتجاه للتحسن على مدى الزمن
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ل العربية منفردة فيالحظ ارتفاع أما عن أداء الدو
صدرة قيمة مؤشر التنوع في الدول العربية المُ 
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، 0.795و 0.638مر األمر بالنسبة لجزر القُ 

 0.627الكويت و، 0.856و 0.648والسودان 
 .0.823و
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وذلك نتيجة  0.227بلغت  2016التركز لعام 
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 (2الجدول رقم )
 أخرىودول مختارة مؤشر التركز والتنوع السلعي لصادرات الدول العربية : تنافسية الصادرات العربية
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 ."ات السنويةينشرة االحصائ(. "2016برنامج األمم المتحدة للتنمية والتجارة )األونكتاد(، ) لمصدر:ا
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 العربية السلعية التجارة البينية

 السلعية أداء التجارة البينية

 في ظلالبينية السلعية داء التجارة العربية أتحسن 
خالل أسعار النفط العالمية شهدته  االرتفاع الذي

حركة  . هذا، بينما تواصل تأثر2017عام 
 الداخليةبالظروف التجارة بين الدول العربية 

 دول المنطقة. التي تشهدها بعض 

قيمة تلك التطورات سالفة الذكر ارتفعت لنتيجة 
بنسبة  7201 عامخالل  البينيةالعربية التجارة 

 لى نحوصل الت في المائة 11.6 بلغت حوالي
مليار  195.8بل حوالي امليار دوالر، مق 218.6
 . حققة خالل العام السابقمدوالر 

للدول الصادرات البينية  زيادةإلى ذلك يرجع 
بلغ حوالي لتبالمائة  10.5العربية بنسبة قدرها 

 96.3نحو مقارنة مع ، مليار دوالر 106.5
كما ارتفعت . 2016عام  مسجلة فيمليار دوالر 

للدول العربية بنسبة بلغت  ت البينيةالواردا
مليار  112.1حو نسجل لتالمائة في  9.4 حوالي

( 8/5، الملحق )2017خالل عام دوالر 
 (. 3والجدول )

قيمة زادت الدول فُرادى، على مستوى 
للدول العربية خالل  السلعيةالصادرات البينية 

 

 

 
فاوتت بنسب ت ةدول ةعشر ثالثفي  2017عام 
 105.3حو ن، وفلسطينالمائة في  في 1.1 بين

ارتفعت . فقد عراقال فيمسجلة في المائة 
الكويت البحرين و كل منالصادرات البينية في 

على  بالمائة 38.0في المائة و 59.4نحو ب
الترتيب. كما ارتفعت الصادرات في كل من 

 نحوبلغت  بنسب السودان ومصر والسعودية
في المائة  19.7ئة وفي الما 20.0بالمائة و 29.8

لبنان، ُكٍل من سجلت . كما واليعلى الت
جيبوتي ، وتونس ، ُعمان،موريتانيااالمارات، 

بين باينت البينية بمعدالت ت هاصادراتفي  ارتفاعا  
  .2017بالمائة خالل عام  7.6في المائة و 1.6

في  الصادرات البينيةهذا، في حين تراجعت 
 3.1 بين نحوبنسب تفاوتت  دول عربية ثماني
خالل في قطر بالمائة  58.3و ردنفي االبالمائة 
 .2016مقارنة بعام  2017عام 

فقد الواردات السلعية البينية، أما بخصوص 
دولة عشر  اربعةالواردات البينية في رتفعت ا

 0.7بين  بنسب تفاوتت 2017عربية خالل عام 
.  عراقالفي المائة في  68.1و ُعمانبالمائة في 

 دول سبعالواردات البينية في  انخفضتبينما 
بالمغرب  في المائة 3.0 نحوبين  تبمعدالت تباين

( والشكل 8/4الملحق )في قطر،  بالمائة 58.2و
(5.)  

 (3الجدول )
 البينية العربية أداء التجارة 

(2013 – 2017) 
              

 
 البنود

ل التغير معد   (معدل التغير السنوي )% أمريكي(دوالر مليار )القيمة 
  السنوي

(2013-2016) 
)%( 

 

 
2013 2014 2015 2016  * 2017 2013 2014 2015 2016  * 2017 

 

 
-9.2 1.8 7.4 109.3 99.4 110.3 121.5 119.4 (1)البينية العربية متوسط التجارة   9.9-  9.9 -5.9 

 

 
43. 3.9 106.5 96.3 105.9 120.1 116.1 الصادرات البينية العربية  -11.8 9.1-  10.5 6.0-   

 
-6.7 0.3 10.8 112.1 102.5 114.7 123.0 122.6 الواردات البينية العربية  10.7-  9.4 -4.8 

 
 بيانات أولية. )*( 

 2/البينية( )الصادرات البينية + الواردات  (1)
 (.8/4المصدر: الملحق )
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 )*( بيانات أولية.    
 .(8/4)الملحق المصدر:            

السلعية مساهمة التجارة البينية في التجارة 
 اإلجمالية 

نسبة مساهمة الصادرات البينية في انخفضت 
خالل عام  العربية السلعية إجمالي الصادرات

في المائة مقارنة  11.1 لتصل الى حوالي 2017
محققة خالل العام في المائة  12.3 مستوى مع

الصادرات قيمة ع رتفاالذلك  عزىويُ  السابق.
من قل أالعربية بنسبة  البينية االجمالية السلعية
قيمة الصادرات السلعية  اشهدته تيالزيادة نسبة ال

 نصيب هذا في حين زاد .االجمالية العربية
في الواردات اإلجمالية السلعية الواردات البينية 

خالل عام  في المائة 13.9 نحوبلغ يلالعربية 
2017. 

السلعية ية للتجارة البينية سبة النألهميابخصوص 
للدول العربية  السلعية في التجارة اإلجمالية

 ثنتيالصادرات البينية إل حققتفقد رادى، فُ 
في الصادرات  نسب مساهمةعشرة دولة عربية 

متوسط حصة لتلك الدول فاقت اإلجمالية 

 

الصادرات البينية للدول العربية كمجموعة في 
 11.1 يحوالبالغ لربية واإجمالي الصادرات الع

 الصومال حققتقد . و2017خالل عام  في المائة
في المائة،  76.4 يأكبر نسبة مساهمة بلغت حوال

بلغت  أقل نسبة مساهمة مرالقُ  سجلت في حين
 . في المائة 11.3 حوالي
ولبنان السودان كل من صادرات تعتبر كذلك 

كثر الدول تكامال  مع أمن ردن ومصر األو
جاء ذلك على الرغم من ية العربية، ة البينالتجار

الصادرات البينية إلى نسبة مساهمة تراجع 
 واالردن السودان كل من فيإجمالي الصادرات 

في  68.9 تصل الى نحول 2017خالل عام 
عام خالل على التوالي في المائة  41.7والمائة 
 لبنان ومصركل من هذا، في حين حققت  .2017
ا البينية مراتهصاد همةمساسبة في ن زيادة
 سجل حواليا لتمهـادراتـجمالي صإى ـلإة ـالعربي
على الترتيب  مائةفي ال 36.4و بالمائة 49.1

  .2017خالل عام 

 البينية العربية (: نسب تغير التجارة 5الشكل )
(2017)* 
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جمالي إحصة الصادرات البينية للسعودية في أما 
في  17.1لتسجل حوالي فقد تراجعت  ،صادراتها
 17.3 يلمقارنة مع حوا 2017خالل عام المائة 
 . 2016خالل عام ة محققئة بالما

اإلمارات الصادرات البينية لكل من شهدت 
وقطر  وفلسطين الجزائر والعراقتونس وو

حصص تحقيق والكويت والمغرب وموريتانيا 
منخفضة من اجمالي صادراتها، لذلك فإنها تعتبر 
أقل تكامال  مع التجارة البينية العربية، الملحق 

 (. 4( والجدول )8/5)
 

 (4الجدول )
 الخارجية البينية في التجارةالعربية مة التجارة مساه

 للدول العربية اإلجمالية
(2013 – 2017) 

مئوية( )نسبة  
 

2013 2014 2015 2016 *2017 

نسبة الصادرات البينية 
العربية الى إجمالي الصادرات 

 العربية
8.8 9.6 12.4 12.3 11.1 

نسبة الواردات البينية العربية 
 ات العربيةالوارد الى إجمالي

14.0 13.5 13.5 12.9 13.9 

 )*( بيانات أولية.
 (.8/5المصدر: الملحق )

الواردات البينية نسبة مساهمة على صعيد 
على السلعية في الواردات اإلجمالية السلعية 

الصادرات العربية  تحققمستوى الدول فرادى، 
 ةعشر ثالثةفي واردات نصيب ملموس البينية 

نسبتها ، حيث فاقت 2017ام خالل ع دولة عربية
متوسط نسبة مساهمة الواردات العربية في 

 13.9 الواردات اإلجمالية لتلك الدول التي تبلغ
تلك الحصص بين مستوى  وتباينتفي المائة. 

في  75.4ومستوى ن ماليفي المائة في  14.6
ل من اإلمارات كسجلت . وجيبوتيالمائة في 

 رقطون وفلسطي الجزائر والسعوديةتونس وو
 حصةأقل من متوسط  حصص المغربو ولبنان

الواردات البينية في الواردات اإلجمالية للدول 
  العربية كمجموعة.

 ملموسة حصةعلى النفط الخام  يستحوذوهذا، 
في إجمالي الواردات البينية للدول التي تستورد 
نسبة كبيرة من وارداتها السلعية من الدول 

اردات البينية من النفط الوصيب نبلغ فقد العربية. 
، األردنولبنان والمغرب و مصركل من لالخام 

ي المائة ـف 24.3في المائة و 24.6 واليـح
ة على ــفي المائ 21.7في المائة و 24.2و
ام ـــع في ها البينيةـمة وارداتـمن قيرتيب ـالت

 (.5دول )ـــ، الج2017

 

 (5جدول )
  البينية لبعض الدول العربيةالعربية الي الواردات من إجم حصة واردات النفط الخام البينية

(2017) 
 

 واردات النفط الخام البينية الدول
 )مليون دوالر امريكي(

 إجمالي الواردات البينية
 )مليون دوالر امريكي(

النسبة المئوية من اجمالي 
 الواردات البينية )%(

 

  

  21.7 4,897 1,063 ردناأل 

  24.2 2,294 555.1 لبنان 

  24.6 9,830 2,422 مصر 

  24.3 2,855 695 المغرب 

  (.8/9(، )8/4) المالحقالمصدر:  
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 الهيكل السلعي للتجارة البينيةطور ت

السلعي للصادرات البينية لهيكل افيما يخص 
حصة كل من رتفاع ا 2017شهد عام ، العربية

 .المصنوعاتوالوقود المعدني والمعادن األخرى 
في إجمالي  السلع الزراعية حصةا تراجعت بينم

فقد انعكس . للدول العربية الصادرات البينية
خالل أسعار النفط العالمية التحسن الذي شهدته 

حصة مجموعة الوقود على تزايد  2017عام 
المعدني والمعادن األخرى في الصادرات البينية 

حصة مع  رنةفي المائة مقا 16.1صل الى نحو لت
 .2016مسجلة خالل عام في المائة  15.9ا قدره
مجموعة المصنوعات فقد سجلت أعلى نسبة أما 

زادت لتبلغ مساهمة في الصادرات البينية، حيث 
مقابل  2017في المائة خالل عام  60.2 حوالي

 عامالخالل  محققةفي المائة  59.6حصة قدرها 
السلع الزراعية في نصيب السابق. في حين سجل 

من مستوى تراجعا   البينية ادراتإجمالي الص
يصل ل 2016عام خالل سجل مفي المائة  19.8
، الملحق 2017المائة خالل عام ب 19.6نحو  الى

  (.6( والشكل )8/8)

لمجموعات السلعية الفرعية المكونة بالنسبة ل
مجموعة للمصنوعات فقد ارتفعت حصة 

المصنوعات األساسية في الصادرات البينية 
بالمائة  18.1نحو صل الى تل 2017خالل عام 

خالل  هفي المائة محقق 17.9 بل حصة قدرهامقا
ل من هذا، بينما تراجع نصيب ك .السابق عامال

، في اآلالت ومعدات النقلالمواد الكيماوية، و
 . 2017الصادرات البينية العربية خالل عام 

نه من إهيكل الواردات البينية، فعلى صعيد 
ينية العربية هي نفسها ت البالمعروف أن الواردا

الصادرات البينية العربية باإلضافة إلى قيمة 
الشحن والتأمين ولهذا فمن الناحية النظرية، فإن 
الهيكل السلعي للواردات البينية يجب أال يختلف 
عن الهيكل السلعي للصادرات البينية. إال أنه 
 عمليا  توجد اختالفات إحصائية ناتجة عن

ليب التسجيل والتصنيف، وأسا اختالف الترتيب
األمر الذي ينتج عنه فوارق بين أرقام الصادرات 
والواردات البينية وبالتالي تباين قيم المجموعات 
السلعية في الصادرات البينية مع الواردات 

  البينية.

  

  

  

 

 (: الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية )في المائة(6الشكل )
(2017) 

 

 (.8/8الملحق )المصدر: 
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الصادرات العربية  تحققمستوى الدول فرادى، 
 ةعشر ثالثةفي واردات نصيب ملموس البينية 

نسبتها ، حيث فاقت 2017ام خالل ع دولة عربية
متوسط نسبة مساهمة الواردات العربية في 

 13.9 الواردات اإلجمالية لتلك الدول التي تبلغ
تلك الحصص بين مستوى  وتباينتفي المائة. 

في  75.4ومستوى ن ماليفي المائة في  14.6
ل من اإلمارات كسجلت . وجيبوتيالمائة في 

 رقطون وفلسطي الجزائر والسعوديةتونس وو
 حصةأقل من متوسط  حصص المغربو ولبنان

الواردات البينية في الواردات اإلجمالية للدول 
  العربية كمجموعة.

 ملموسة حصةعلى النفط الخام  يستحوذوهذا، 
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اردات البينية من النفط الوصيب نبلغ فقد العربية. 
، األردنولبنان والمغرب و مصركل من لالخام 

ي المائة ـف 24.3في المائة و 24.6 واليـح
ة على ــفي المائ 21.7في المائة و 24.2و
ام ـــع في ها البينيةـمة وارداتـمن قيرتيب ـالت

 (.5دول )ـــ، الج2017

 

 (5جدول )
  البينية لبعض الدول العربيةالعربية الي الواردات من إجم حصة واردات النفط الخام البينية

(2017) 
 

 واردات النفط الخام البينية الدول
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 )مليون دوالر امريكي(
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  21.7 4,897 1,063 ردناأل 

  24.2 2,294 555.1 لبنان 

  24.6 9,830 2,422 مصر 

  24.3 2,855 695 المغرب 

  (.8/9(، )8/4) المالحقالمصدر:  
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 الهيكل السلعي للتجارة البينيةطور ت

السلعي للصادرات البينية لهيكل افيما يخص 
حصة كل من رتفاع ا 2017شهد عام ، العربية

 .المصنوعاتوالوقود المعدني والمعادن األخرى 
في إجمالي  السلع الزراعية حصةا تراجعت بينم

فقد انعكس . للدول العربية الصادرات البينية
خالل أسعار النفط العالمية التحسن الذي شهدته 

حصة مجموعة الوقود على تزايد  2017عام 
المعدني والمعادن األخرى في الصادرات البينية 

حصة مع  رنةفي المائة مقا 16.1صل الى نحو لت
 .2016مسجلة خالل عام في المائة  15.9ا قدره
مجموعة المصنوعات فقد سجلت أعلى نسبة أما 

زادت لتبلغ مساهمة في الصادرات البينية، حيث 
مقابل  2017في المائة خالل عام  60.2 حوالي

 عامالخالل  محققةفي المائة  59.6حصة قدرها 
السلع الزراعية في نصيب السابق. في حين سجل 

من مستوى تراجعا   البينية ادراتإجمالي الص
يصل ل 2016عام خالل سجل مفي المائة  19.8
، الملحق 2017المائة خالل عام ب 19.6نحو  الى

  (.6( والشكل )8/8)

لمجموعات السلعية الفرعية المكونة بالنسبة ل
مجموعة للمصنوعات فقد ارتفعت حصة 
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خالل  هفي المائة محقق 17.9 بل حصة قدرهامقا
ل من هذا، بينما تراجع نصيب ك .السابق عامال

، في اآلالت ومعدات النقلالمواد الكيماوية، و
 . 2017الصادرات البينية العربية خالل عام 

نه من إهيكل الواردات البينية، فعلى صعيد 
ينية العربية هي نفسها ت البالمعروف أن الواردا

الصادرات البينية العربية باإلضافة إلى قيمة 
الشحن والتأمين ولهذا فمن الناحية النظرية، فإن 
الهيكل السلعي للواردات البينية يجب أال يختلف 
عن الهيكل السلعي للصادرات البينية. إال أنه 
 عمليا  توجد اختالفات إحصائية ناتجة عن

ليب التسجيل والتصنيف، وأسا اختالف الترتيب
األمر الذي ينتج عنه فوارق بين أرقام الصادرات 
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  البينية.

  

  

  

 

 (: الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية )في المائة(6الشكل )
(2017) 

 

 (.8/8الملحق )المصدر: 
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  للتجمعات العربيةللتجمعات العربية  السلعيةالسلعية  التجارة البينيةالتجارة البينية

ظم لمعالصادرات البينية زيادة  2017شهد عام 
بنسب متفاوتة، فقد ارتفعت  تجمعات العربيةلا

منطقة التجارة الحرة العربية لالصادرات البينية 
دول مجلس و، في المائة  10.5بنحو  الكبرى

 9.5بنسبة قدرها  التعاون لدول الخليج العربية
بالمائة.  9.3بحوالي  ودول اتفاقية أغادير، بالمائة 
دول  تحادالصادرات البينية ال تتراجع في حين

وفي جانب  في المائة. 7.8المغرب العربي بنحو 
تطور األهمية النسبية للصادرات البينية في 

د ـات، فقـوعـذه المجمـالصادرات اإلجمالية له
حصة الصادرات البينية  2017ام ـالل عـخارتفعت 

تراجعت  بينما .دول منطقة التجارة الحرة العربيةل
 اإلجماليةدرات حصة الصادرات البينية في الصا

 

 العربيةدول مجلس التعاون لدول الخليج  لكل من
ة ـفاقيـرب العربي ودول اتـدول اتحاد دول المغو

  (.6، الجدول )2017ام ــالل عــ، خرـأغادي

همية النسبية للتجارة البينية في التجارة األفيما يخص 
اإلجمالية لهذه التجمعات، تستحوذ التجارة البينية في 

ة الحرة العربية الكبرى على النصيب التجارمنطقة 
جمعي اتحاد ـى الرغم من أن كل من تـ. وعلاألكبر

ادير ــة أغـفاقيـربي ودول اتــرب العـغـدول الم
ها ـصف اقتصاداتـتــويتهما دوال  تـضـمالن في عـشـي

االنشطة االنتاجية والتصديرية مثل  بالتنوع في
مية ن األهمصر والمغرب وتونس واألردن، إال أ

النسبية لتجارتها البينية في التجارة اإلجمالية لها ال 
تزال عند مستويات منخفضة ال تقارن بالتجمعات 

 (.7االقتصادية األخرى في الدول النامية، الشكل )

 
 (6الجدول )

 البينية في التجارة اإلجمالية للتجمعات العربيةالعربية مساهمة التجارة 
(2013 – 2017) 

 ربيةالتجمعات الع

 التجارة البينية )مليون دوالر أمريكي(

معدل   قيمة الصادرات البينية
التغير 
2017 
)%( 

معدل   قيمة الواردات البينية
التغير 
2017 
)%( 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

 2.8 109,924 106,895 108,534 118,353 111,312 8.0 103,666 93,776 105,513 118,462 110,502 منطقة التجارة الحرة العربية

مجلس التعاون لدول الخليج 
 11.5- 52,871 59,748 52,557 51,368 45,674 8.4 57,942 52,909 57,568 61,105 57,506 العربية

 8.1- 2,456 2,674 2,856 4,368 3,785 9.2- 2,731 2,962 4,024 5,053 4,325 اتحاد دول المغرب العربي

 3.9 1,819 1,751 2,151 2,109 2,750 6.6 1,893 1,732 1,883 1,967 2,274 دول اتفاقية أغادير

  المساهمة في إجمالي الواردات )في المائة(  المساهمة في إجمالي الصادرات )في المائة( 

  13.7 13.5 12.8 13.1 12.8  16.0 15.5 12.4 9.5 8.4 منطقة التجارة الحرة العربية

التعاون لدول الخليج مجلس 
  10.2 11.4 9.4 9.0 8.6  1.3 7.7 5.8 6.2 5.6 العربية

  2.0 2.2 2.3 3.1 2.6  2.2 2.6 3.5 4.4 3.0 اتحاد دول المغرب العربي

  1.2 1.2 1.4 1.3 1.8  1.2 1.4 1.7 2.7 3.1 دول اتفاقية أغادير

 مر وموريتانيا(.جيبوتي والصومال والقُ ة باستثناء )منطقة التجارة الحرة تشمل جميع الدول العربي
 مان وقطر والكويت(.)االمارات والبحرين والسعودية وعُ  ةمجلس التعاون لدول الخليج العربي

 اتحاد دول المغرب العربي )تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا(.
 دول اتفاقية أغادير )األردن وتونس ومصر والمغرب(.

 ، وتقارير قطرية ودولية متنوعة.2018رير االقتصادي العربي الموحد عام استبيان التقالمصدر: 
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 )*( بيانات أولية. 

 (.6المصدر: جدول ) 

أهم السلع المتبادلة في نطاق كل فيما يتعلق بو
، فتتمثل أهم السلع المتبادلة في يتكتل تجار

ى في نطاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبر
والبالستيك والمطاط لمعادن ومنتجاتها، اكل من 

واآلالت واألجهزة االلكترونية،  ،ومصنوعاتهما
ومنتجات الصناعات الكيماوية، والورق 

، ومنتجات صناعة االغذية ومنتجاته
 والمشروبات والتبغ. 

تمثلت أهم السلع المتبادلة في إطار تجمع دول 
ي المعادن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ف

ومنتجات الصناعات الكيماوية، نتجاتها، وم
والسيارات ووسائل النقل، والبالستيك والمطاط 

 والحيوانات الحية ومنتجاتها،ومصنوعاتهما، 
 (.8الشكل )

بالنسبة التحاد دول المغرب العربي فقد شملت 
أهم السلع المتبادلة في نطاقه كل من المعادن 

 ت الكيماوية،ومنتجات الصناعاومنتجاتها، 
ومنتجات واآلالت واألجهزة االلكترونية، 

والبالستيك  ،صناعة االغذية والمشروبات والتبغ
 . والمطاط ومصنوعاتهما

على نطاق اتفاقية أغادير فقد تمثلت أهم السلع 
منتجات منتجات الخضروات، والمتبادلة في 

واآلالت واألجهزة الصناعات الكيماوية، 
ية صناعة االغذ ومنتجات االلكترونية،

والبالستيك والمطاط والمشروبات والتبغ، 
والمعادن ومنتجاتها، الجدول  ،ومصنوعاتهما

(7.) 

 

 

 

 

 

 (: حصة الصادرات البينية في إجمالي صادرات التجمعات العربية 7الشكل )
(2015 – 2017*) 
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 (7الجدول )
 التجارة البينية للتجمعات العربية في *هم السلع المتبادلةاألهمية النسبية أل

 (2017 – 2014متوسط الفترة )
  (نسبة مئوية)       

منطقة التجارة  تصنيف المنسق(لعية )حسب البواب الساأل 
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 السلعية اتجاهات التجارة البينية

البيانات الخاصة بهيكل اتجاه أوضحت 
تركز  الصادرات والواردات البينية العربية

 ةعامصورة بالدول العربية  ادل التجاري بينالتب
لصادرات البينية بالنسبة لفي دول الجوار، ف

 76تركز نحو ، 2017للدول العربية خالل عام 
في المائة من صادرات االمارات في كل من 

كل من وحصلت . الكويتُعمان والسعودية و
في  62 ياإلمارات والسعودية وُعمان على حوال

الى الدول العربية  البحرين صادراتمن  المائة
استحوذ دول في تونس و .2016خالل عام 

 82الجوار )الجزائر وليبيا والمغرب( على نحو 
فيما إلى الدول العربية. و هابالمائة من صادرات

صادرات الجزائر إلى الدول العربية فقد يتعلق ب
والمغرب تونس ومصر  كل من تركزت في

في  88 يحوال غ اجماليهاوموريتانيا بنسبة بل
في المائة،  95 ياتجه حوالالسودان في المائة. 
 .ومصر من اإلمارات والسعودية لٍ إلى كُ 

صومال وقطر من السعودية وال كلواستحوذت 
إلى  يةصادرات األردنالبالمائة من  62 حونعلى 

في المائة من  86اتجه نحو فيما  الدول العربية. 
ل العربية بينية للدوإجمالي صادرات الصومال ال

ت وحصل .مان واليمنمن اإلمارات وعُ  لٍ كُ  الى
من في المائة  76 على حوالية ومصر سوري

االمارات  كما حصلتصادرات العراق البينية. 
من صادرات ُعمان  في المائة 62 يعلى حوال
  البينية.

مارات والسعودية واستحوذت كل من مصر واإل
ات قطر في المائة من صادر 78على نحو 

 االمارات والسعودية والعراق واستحوذتينية. الب
في المائة من الصادرات  68 حصة قدرهاعلى 
في المائة  83 نحو تركزو ،للكويت العربية البينية

ليمن بالنسبة لاالمارات.  في من صادرات ليبيا
 لى الدول العربيةإ البينيةها تركزت صادراتفقد 

 زعوتتو ،هذا والسعودية.من اإلمارات  لٍ في كُ 
 بأنهالدول العربية التي تتصف صادرات ا

مثل السعودية ومصر  ،اقتصادات أكثر تنوعا  
على حوالي خمس دول عربية رئيسية  ،والمغرب
 أو أكثر. 

للدول  البينية السلعية لوارداتفيما يخص او
في المائة من واردات  77 تركز نحو، العربية

. االماراتوكل من السعودية  فياألردن العربية 

العربية واردات في المائة من ال 52 جاء نحوو
. مانوعُ السعودية  من كل من لإلمارات

في المائة  73 ياستحوذت السعودية على حوالو
 60 ي، ويأتي حوالمن الواردات البينية للبحرين

في المائة من الواردات البينية لتونس من كل من 
 . والسعوديةالجزائر 

دية في كل من بينية للسعووتركزت الواردات ال
في  65بنسبة بلغت حوالي ومصر اإلمارات 

المائة، وواردات الصومال البينية في جيبوتي 
في المائة، وواردات العراق  74بنسبة مان وعُ 

في المائة.  85بنسبة وٌعمان البينية في سورية 
في المائة من الواردات البينية  55 يوجاء حوال

في المائة  79، ونسبة وُعمان يةودعلقطر من الس
، ونسبة مان من اإلماراتمن الواردات البينية لعُ 

في المائة من الواردات البينية للكويت من  76
السعودية. أما الواردات البينية اإلمارات وكل من 

 إلماراتا لليبيا فقد جاء معظمها من كل من
في  89 يبنسبة بلغ اجماليها حوال تونسومصر و
 المائة. 

ي المائة من الواردات ف 70 يحوال كما تركز
قطر السعودية والبينية لمصر في كل من 

في المائة من الواردات  84، وحوالي والكويت
االمارات البينية للمغرب من كل من السعودية و

في المائة  85 ي، وجاء حوالوالجزائر ومصر
 جزائرالو ليبيا من الواردات البينية لموريتانيا من

في المائة  68ة جاءت نسبما ك. وتونس وجيبوتي
من الواردات البينية لليمن من كل من اإلمارات 

الواردات البينية لكل من فيما يخص والسعودية. و
أكثر توسعا  في فإنها تعتبر الجزائر ولبنان 

ذ تتوزع إمصادر وارداتهما من الدول العربية، 
ربعة أ يحصص االستيراد لكل منها بين حوال

( 8/6( و)8/5، المالحق )إلى خمس دول عربية
 (.8/7و)

 التجارة البينية للبترول الخام
التجارة البينية للدول العربية في  قيمةت تراجع

 22.6بنحو  2017خالل عام البترول الخام 
مليار دوالر مقارنة مع  5.1بلغ نحو لتبالمائة 
سجلة بالعام السابق. ممليار دوالر  6.6 يحوال

للتجارة ية النسبية االهم كما انخفضت بالتبعية
بالمائة  6.4البينية في البترول الخام من مستوى 

في المائة من متوسط قيمة  4.7بلغ حوالي لت
 . 2017التجارة البينية العربية خالل عام 
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 ول النامية والعربية خدمات للدحصة إجمالي تجارة ال
 في إجمالي تجارة الخدمات العالمية واألسواق الناشئة

(2017) 
            (%) 

 االقاليم

 إجمالي تجارة الخدمات

معدل التغير    المدفوعات
في إجمالي 
مدفوعات 

تجارة 
الخدمات 

2017 

معدل التغير    المتحصالت
في إجمالي 
متحصالت 

تجارة 
الخدمات 

7201  

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

 7.9 29.6 29.4 29.7 28.9 28.7 6.5 37.8 37.7 38.1 37.8 36.9 الدول النامية، منها 

 8.0 3.7 3.7 3.6 3.5 2.7 4.2- 5.7 6.3 6.7 6.8 6.2 الدول العربية -

 11.5 11.2 10.8 9.8 10.0 10.1 6.8 13.9 13.8 11.4 11.7 11.9 االسواق الناشئة -
 العالم 

)مليار دوالر 
 أمريكي(

-4,698 -5,103 -4,832 -4,855 -5,149 6.1 4,824 5,182 4,924 4,950 5,319 7.5 

     ، "قاعدة البيانات".(، برنامج األمم المتحدة للتنمية والتجارة )األونكتاد(8/10المصدر: ملحق )

قد ، فلعربيةبالنسبة لتجارة الخدمات في الدول ا
تجارة الخدمات ميزان  صافي تراجع العجز في

 2017عام  خالل كمجموعة لدول العربيةل
المتحصالت من  كمحصلة اساسيه الرتفاع

المدفوعات بنسبة فاقت الزيادة المحققة ب الخدمات
المتحصالت الخدمية للدول  زادتفقد . الخدمية

المائة خالل ب 9.7بنسبة قدرها حوالي العربية 
مليار دوالر  202.3صل الى لت 2017م عا
حققة في مليار دوالر م 184.4ارنة مع نحو مق
نتيجة الرتفاع العائدات ذلك جاء . السابق عامال

استقرار من قطاع السياحة في بعض الدول مع 
مة ــقي زادتما ـنـبي. ةـداخليــروفها الــظ
ة ـــيـربـدول العـــة للـــدميـــات الخــدفوعــــالم

 
 319.8صل الى نحو تالمائة لفي  5.7بنحو 

حوالي بل مقا 2017مليار دوالر خالل عام 
. 2016مسجلة خالل عام مليار دوالر  302.6
ألثر االرتفاع المحدود الذي شهدته ذلك يرجع 

قيمة الواردات السلعية للدول العربية على 
ونتيجة  مدفوعات بنود النقل والشحن والتأمين.

حصالت ـمن المتل ـفي كة المذكورلتطورات ل
ز ـعجاستمر التراجع في والمدفوعات فقد 

وعة ـة كمجمـربيـدول العـي للـدمـالميزان الخ
قدرها  حيث انخفض بنسبة 2017ام ـالل عـخ

مليار  117.5 يقتصر على حواليفي المائة ل 0.6
مليار دوالر  118.3عجز قدره رنة مع دوالر مقا

 (.10، الشكل )2016خالل عام 
 

 

  
 

 

 

 

 

 ."أ"( 8/10لمصدر: الملحق )ا

 (: نسبة التغير في إجمالي تجارة الخدمات في الدول العربية )في المائة(10الشكل )
(2017) 
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الل ـام خـرول الخـادرات البينية للبتـالص تركزت
في اربعة دول مصدرة رئيسية إلى  2017 امـع

 ،ويتالك، سعوديةلبقية الدول العربية، هي ا
تستحوذ كل من في حين . والجزائر اإلمارات

المائة ب 68.4 حصة قدرهاعلى مصر واألردن 
للبترول  االجمالية من الواردات البينية العربية

 (.8( والجدول )8/9الخام، الملحق )
 (8الجدول )

 التجارة البينية للبترول الخام
(2013 -2017) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
البينية مة التجارة يق

للبترول الخام 
 )مليون دوالر(

9,539 8,135 7,492 6,580 5,095 

حصة التجارة 
البينية للبترول 
الخام في متوسط 

البينية قيمة التجارة 
 )%( (1)العربية

8.0 6.7 6.4 6.4 4.7 

. 2)الصادرات البينية + الواردات البينية( /    
(.8/9( و)8/4المصدر: الملحقان )   

 
همية النسبية للتجارة البينية العربية اال فيما يخص

نسبة ، فإن 2017في البترول الخام خالل عام 
الصادرات البينية للبترول الخام تمثل  مساهمة

اجمالي الصادرات العربية  في طفيفة حصة
لدول المصدرة الرئيسية بالنسبة لللبترول الخام. ف

في  0.9 حونذه الحصة ـللبترول الخام، بلغت ه
ترول ـودية للبـمالي صادرات السعـن إجالمائة م

، زائرـسبة للجـائة بالنـي المـف 6.2، وامـالخ
 في المائة بالنسبة لإلمارات.  1.2و

صة الواردات البينية النفطية في أما بالنسبة لح
اجمالي الواردات من البترول الخام للدول 

األردن ولبنان ان العربية المستوردة للنفط، ف
احتياجاتهم من البترول الخام لي اجما توفونسي

مثلت واردات مصر بينما من الدول العربية، 
والمغرب من البترول الخام من الدول العربية 

في المائة  87.3حصة قدرها  2017خالل عام 
في المائة من إجمالي وارداتهما النفطية،  78و

 (.9الشكل )

 تجارة الخدمات في الدول العربية 

التجارة الدولية في أداء تحسن  2017 شهد عام
فقد ارتفعت قيمتها االجمالية بنسبة  ،الخدمات

مليار  10468 بالمائة لتصل الى نحو 6.8قدرها 
مدفوعات تجارة الخدمات في سجلت دوالر. و

في المائة  37.8حصة بلغت نحو الدول النامية 
رنة مع مقا 2017خالل عام  ن االجمالي العالميم

محققة خالل بالمائة  37.7 يقدرها حوال نسبة مساهمة
المدفوعات الخدمية انخفض نصيب . بينما العام السابق

 2017للدول العربية من االجمالي العالمي خالل عام 
بالمائة  6.3 وحنبالمائة، مقارنة مع  5.7حوالي يبلغ ل

 (.9، جدول رقم )ضياالعام الم خالل

 
 

 

البينية من البترول الخام لبعض الدول ية العربدات وار(: حصة الصادرات وال9الشكل )
(2017) 

 

  (.8/9المصدر: الملحق )   
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الل ـام خـرول الخـادرات البينية للبتـالص تركزت
في اربعة دول مصدرة رئيسية إلى  2017 امـع

 ،ويتالك، سعوديةبقية الدول العربية، هي ال
تستحوذ كل من في حين . والجزائر اإلمارات

المائة ب 68.4 حصة قدرهاعلى مصر واألردن 
للبترول  االجمالية من الواردات البينية العربية

 (.8( والجدول )8/9الخام، الملحق )
 (8الجدول )

 التجارة البينية للبترول الخام
(2013 -2017) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
البينية مة التجارة قي

للبترول الخام 
 )مليون دوالر(

9,539 8,135 7,492 6,580 5,095 

حصة التجارة 
البينية للبترول 
الخام في متوسط 

البينية قيمة التجارة 
 )%( (1)العربية

8.0 6.7 6.4 6.4 4.7 

. 2)الصادرات البينية + الواردات البينية( /    
(.8/9( و)8/4المصدر: الملحقان )   
همية النسبية للتجارة البينية العربية اال فيما يخص

نسبة ، فإن 2017في البترول الخام خالل عام 
الصادرات البينية للبترول الخام تمثل  مساهمة

اجمالي الصادرات العربية  في طفيفة حصة
لدول المصدرة الرئيسية بالنسبة لللبترول الخام. ف

في  0.9 حونذه الحصة ـللبترول الخام، بلغت ه
ترول ـودية للبـمالي صادرات السعـن إجالمائة م

، زائرـسبة للجـائة بالنـي المـف 6.2، وامـالخ
 في المائة بالنسبة لإلمارات.  1.2و

صة الواردات البينية النفطية في أما بالنسبة لح
اجمالي الواردات من البترول الخام للدول 

األردن ولبنان ان العربية المستوردة للنفط، ف
احتياجاتهم من البترول الخام لي اجما ستوفوني

مثلت واردات مصر بينما من الدول العربية، 
والمغرب من البترول الخام من الدول العربية 

في المائة  87.3حصة قدرها  2017خالل عام 
في المائة من إجمالي وارداتهما النفطية،  78و

 (.9الشكل )

 تجارة الخدمات في الدول العربية 

التجارة الدولية في أداء تحسن  2017 شهد عام
فقد ارتفعت قيمتها االجمالية بنسبة  ،الخدمات

مليار  10468 بالمائة لتصل الى نحو 6.8قدرها 
مدفوعات تجارة الخدمات في سجلت دوالر. و

في المائة  37.8حصة بلغت نحو الدول النامية 
رنة مع مقا 2017خالل عام  ن االجمالي العالميم

محققة خالل بالمائة  37.7 يقدرها حوال نسبة مساهمة
المدفوعات الخدمية انخفض نصيب . بينما العام السابق

 2017للدول العربية من االجمالي العالمي خالل عام 
بالمائة  6.3 وحنبالمائة، مقارنة مع  5.7حوالي يبلغ ل

 (.9، جدول رقم )ضياالعام الم خالل

 

 
 (9الجدول رقم )

البينية من البترول الخام لبعض الدول ية العربدات (: حصة الصادرات والوار9الشكل )
(2017) 

 

  (.8/9المصدر: الملحق )   
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 ول النامية والعربية خدمات للدحصة إجمالي تجارة ال
 في إجمالي تجارة الخدمات العالمية واألسواق الناشئة

(2017) 
            (%) 

 االقاليم

 إجمالي تجارة الخدمات

معدل التغير    المدفوعات
في إجمالي 
مدفوعات 

تجارة 
الخدمات 

2017 

معدل التغير    المتحصالت
في إجمالي 
متحصالت 

تجارة 
الخدمات 

7201  

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

 7.9 29.6 29.4 29.7 28.9 28.7 6.5 37.8 37.7 38.1 37.8 36.9 الدول النامية، منها 

 8.0 3.7 3.7 3.6 3.5 2.7 4.2- 5.7 6.3 6.7 6.8 6.2 الدول العربية -

 11.5 11.2 10.8 9.8 10.0 10.1 6.8 13.9 13.8 11.4 11.7 11.9 االسواق الناشئة -
 العالم 

)مليار دوالر 
 أمريكي(

-4,698 -5,103 -4,832 -4,855 -5,149 6.1 4,824 5,182 4,924 4,950 5,319 7.5 

     ، "قاعدة البيانات".(، برنامج األمم المتحدة للتنمية والتجارة )األونكتاد(8/10المصدر: ملحق )

قد ، فلعربيةبالنسبة لتجارة الخدمات في الدول ا
تجارة الخدمات ميزان  صافي تراجع العجز في

 2017عام  خالل كمجموعة لدول العربيةل
المتحصالت من  كمحصلة اساسيه الرتفاع

المدفوعات بنسبة فاقت الزيادة المحققة ب الخدمات
المتحصالت الخدمية للدول  زادتفقد . الخدمية

المائة خالل ب 9.7بنسبة قدرها حوالي العربية 
مليار دوالر  202.3صل الى لت 2017م عا
حققة في مليار دوالر م 184.4ارنة مع نحو مق
نتيجة الرتفاع العائدات ذلك جاء . السابق عامال

استقرار من قطاع السياحة في بعض الدول مع 
مة ــقي زادتما ـنـبي. ةـداخليــروفها الــظ
ة ـــيـربـدول العـــة للـــدميـــات الخــدفوعــــالم

 
 319.8صل الى نحو تالمائة لفي  5.7بنحو 

حوالي بل مقا 2017مليار دوالر خالل عام 
. 2016مسجلة خالل عام مليار دوالر  302.6
ألثر االرتفاع المحدود الذي شهدته ذلك يرجع 

قيمة الواردات السلعية للدول العربية على 
ونتيجة  مدفوعات بنود النقل والشحن والتأمين.

حصالت ـمن المتل ـفي كة المذكورلتطورات ل
ز ـعجاستمر التراجع في والمدفوعات فقد 

وعة ـة كمجمـربيـدول العـي للـدمـالميزان الخ
قدرها  حيث انخفض بنسبة 2017ام ـالل عـخ

مليار  117.5 يقتصر على حواليفي المائة ل 0.6
مليار دوالر  118.3عجز قدره رنة مع دوالر مقا

 (.10، الشكل )2016خالل عام 
 

 

  
 

 

 

 

 

 ."أ"( 8/10لمصدر: الملحق )ا

 (: نسبة التغير في إجمالي تجارة الخدمات في الدول العربية )في المائة(10الشكل )
(2017) 
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دول ـي للـدمـزان الخـالميبز ـالعجعزى تراجع يُ 
الى  2017ام ـالل عـة خـوعـة كمجمـالعربي

 ، الجزائر،اإلماراتكل من  فيالعجز  انخفاض
فاوتت بنسب توذلك  قطر، وموريتانياوتونس، 

مقارنة في المائة  24.0في المائة و 0.5بين 
كل من الفائض في  عرتفا كما .بلمقاال عامبال

والمغرب  ، جيبوتي، لبنان،البحريناألردن، 
 40.7و المائةفي  1.7تراوحت بين  بنسب
 ارملي 4، وتحول العجز الى فائض قدره بالمائة
حين في  .2017خالل عام في مصر  دوالر
السعودية، من  الخدمي لكلٍ  الميزانبالعجز  ارتفع

 كويت،ال مر،لقُ اُعمان، فلسطين، والعراق، و
 90.5في المائة و 0.3بنسب تراوحت بين وليبيا 

وتحول الفائض  في المائة مقارنة بالعام السابق.
مليون دوالر بالسودان  237الى عجز قدره 

 (.11، الشكل )2017خالل عام 
 
 

 

 ."أ"( 8/10المصدر: الملحق ) 

 هيكل تجارة الخدمات في الدول العربية

 لنسبيةاألهمية ا ةاديز 2017شهد عام 
السفر في اجمالي  بند لمتحصالت منل

من مستوى المتحصالت الخدمية للدول العربية 
لتصل الى  2016 عامفي  مسجلبالمائة  37.0
كما  .2017في عام  في المائة 37.8نحو 

صالت من بند النقل المتحارتفعت نسبة مساهمة 
 2017المائة خالل عام ب 31.4 لتصل الى حوالي

 .في المائة بالعام المقابل 30.8مع حوالي رنة مقا

لمدفوعات عن الواردات الخدمية، افيما يتعلق بو
المدفوعات بند النقل في إجمالي عت حصة تراج

بلغ نحو لتدول العربيــة عن الواردات الخدمية لل
ما تراجع نصيب ك .2017عام بفي المائة  24.9

المدفوعات من بند السفر في إجمالي المدفوعات 
بالمائة  26.3دول العربية من مستوى لخدمية للا

 26.0 يصل الى حواليل 2016خالل عام محقق 
 (.12، الشكل )2017بعام المائة ب

 

 

 

 
 د(. 8/10ج(، و) 8/10ب(، ) 8/10أ(، ) 8/10المصدر: الملحق )

تجارة  وصافي(: المتحصالت والمدفوعات 11الشكل )
 الخدمات للدول العربية 

(2013 -2017) 
 

 يكل تجارة الخدمات في الدول العربية(: ه12ل )الشك
(2017) 

 

 
 الفصل الثامن: التجارة الخارجية للدول العربية

 
171 

ي لتطورات ففيما يلي عرض تفصيلي ألهم ا
المتحصالت والمدفوعات لمكونات تجارة 

 الخدمات في الدول العربية:

 بند النقل

الواردات السلعية االجمالية قيمة  بقاءنتيجة ل
عند نفس  2017الل عام ـخللدول العربية 

المستوى المحقق خالل العام السابق تقريبا ، 
الميزان الخدمي لبند أداء استمر التحسن في 

رتفاع الذي شهدته الللة كمحص ذلك . جاءالنقل
خاصة )مكونات بند النقل ب الخاصةالمدفوعات 

ارتفاع إضافة الى أثر  ،(والتأمين الشحن
 دولــقل للـدمية لبند النـالخ حصالتـالمت

بالمائة  12.1العـربـية كـمـجموعة بنـسبة قـدرها 
عام خالل  مليار دوالر 63.6لتصل الى نحو 

ة عربية ة عشر دولفقد سجلت ثالث. 2017
ارتفاعا  في المتحصالت الخدمية لبند النقل خالل 

 المائةفي  0.6بنسب تراوحت بين  2017عام 
مقارنة  في البحرين بالمائة 445.4و في االردن

المتحصالت في حين سجلت . 2016بعام 
الجزائر،  كل منفي انخفاضا  الخدمية لبند النقل 
 نياموريتاو ،القمر السودان، ،جيبوتي، السعودية

في  52في المائة و 0.7بين راوحت بنسب ت
  .سابقمقارنة بالعام ال 2017المائة خالل عام 

لمدفوعات الخدمية لبند النقل، فقد فيما يخص ا
في  4.8قدرها  بنسبة 2017خالل عام ارتفعت 
مليار دوالر  79.6 صل الى حواليالمائة لت

م خالل العامليار دوالر  75.9ارنة مع نحو مق
قيمة لالرتفاع الطفيف في  ذلكيُعزى  .السابق

الواردات السلعية للدول العربية خالل عام 
وأثره على بنود الشحن والتامين التي  2017

بالنسبة . وتعتبر بمثابة اهم المكونات لبند النقل
سجلت كل من البحرين، لدول فرادى، فقد ل

الجزائر، جيبوتي، السعودية، قطر، القمر، 
 في المدفوعات الخدمية لبند انخفاضا  ا وموريتاني

 0.3بنسب تراوحت بين  2017خالل عام  النقل
. 2016في المائة مقارنة بعام  18.8بالمائة و

في تلك بينما سجلت باقي الدول العربية ارتفاعا  
بالمائة في  1.2تراوحت بين المدفوعات بنسب 

بالمائة بفلسطين خالل عام  76.3االردن و
2017.  

في كل من جانبي ت المذكورة ة للتطوراكمحصل
، فقد المتحصالت والمدفوعات الخدمية لبند النقل

العجز المسجل في ميزان بند النقل للدول  انخفض
بالمائة  16.7بنسبة بلغت  العربية كمجموعة

مليار  16.0ليصل الى حوالي  2017خالل عام 
مليار دوالر  19.2حوالي  مقارنة معدوالر 
 ب(. 8/10لملحق )، ا2016م خالل عامسجلة 

 بند السفر

كمحصلة لتواصل التحسن في حصيلة اإليرادات 
السياحية مع تحسن حركة السياحة في ظل استقرار 
األوضاع في الدول السياحية الرئيسية بالمنطقة، 
وتراجع المدفوعات الخاصة ببند السفر، فقد انخفض 

الل ــخ ي لبند السفرـدمـزان الخـالميالعجز المسجل في 
مليار دوالر الى حوالي  11.4والبالغ نحو  2016م ـاع

  .2017مليار دوالر خالل عام  6.7

فقد ارتفعت المتحصالت اإلجمالية من بند السفر 
بنسبة بلغت  2017في الدول العربية خالل عام 

مليار  76.5صل الى نحو بالمائة لت 12.2حوالي 
دوالر مليار  68.2ارنة مع حوالي دوالر مق

المتحصالت من ارتفعت فقد . 2016عام  اللخ
خالل عام  مصرفي بصورة ملحوظة بند السفر 

، حيث زادت تلك المتحصالت بأكثر من 2017
مليار دوالر مقارنة  7.8 صل الى نحولتالضعف 
. 2016مسجلة بعام مليار دوالر  2.6 اليمع حو
سجلت المتحصالت من بند السفر خالل عام  كما

االمارات، ن، من األرد زيادة في كل 2017
الجزائر، تونس، السعودية، السودان، العراق، 

 2.0المغرب بنسب تراوحت بين وقطر،  ُعمان،
. بينما 2017في المائة خالل عام  67.3بالمائة و

سجلت المتحصالت الخدمية لبند السفر تراجعا  
 0.8بنسب تفاوتت بين  باقي الدول العربيةفي 

 بالبحرين مائةبال 51.9 وحواليبلبنان في المائة 
 .مقابلالعام المع مقارنة  2017خالل عام 

لمدفوعات من بند السياحة والسفر بجانب افيما يتعلق 
، فقد 2017للدول العربية كمجموعة خالل عام 

صل الى حوالي في المائة لت 4.5 ارتفعت بنحو
مليار  79.6بل حوالي مليار دوالر، مقا 83.2
فيما يخص و .المقابل عامالخالل مسجلة دوالر 

مدفوعات السياحة  ارتفعتالدول العربية فرادى، 
احدى عشرة دولة عربية بنسب في والسفر 

170
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دول ـي للـدمـزان الخـالميبز ـالعجعزى تراجع يُ 
الى  2017ام ـالل عـة خـوعـة كمجمـالعربي

 ، الجزائر،اإلماراتكل من  فيالعجز  انخفاض
فاوتت بنسب توذلك  قطر، وموريتانياوتونس، 

مقارنة في المائة  24.0في المائة و 0.5بين 
كل من الفائض في  عرتفا كما .بلمقاال عامبال

والمغرب  ، جيبوتي، لبنان،البحريناألردن، 
 40.7و المائةفي  1.7تراوحت بين  بنسب
 ارملي 4، وتحول العجز الى فائض قدره بالمائة
حين في  .2017خالل عام في مصر  دوالر
السعودية، من  الخدمي لكلٍ  الميزانبالعجز  ارتفع

 كويت،ال مر،لقُ اُعمان، فلسطين، والعراق، و
 90.5في المائة و 0.3بنسب تراوحت بين وليبيا 

وتحول الفائض  في المائة مقارنة بالعام السابق.
مليون دوالر بالسودان  237الى عجز قدره 

 (.11، الشكل )2017خالل عام 
 
 

 

 ."أ"( 8/10المصدر: الملحق ) 

 هيكل تجارة الخدمات في الدول العربية

 لنسبيةاألهمية ا ةاديز 2017شهد عام 
السفر في اجمالي  بند لمتحصالت منل

من مستوى المتحصالت الخدمية للدول العربية 
لتصل الى  2016 عامفي  مسجلبالمائة  37.0
كما  .2017في عام  في المائة 37.8نحو 

صالت من بند النقل المتحارتفعت نسبة مساهمة 
 2017المائة خالل عام ب 31.4 لتصل الى حوالي

 .في المائة بالعام المقابل 30.8مع حوالي رنة مقا

لمدفوعات عن الواردات الخدمية، افيما يتعلق بو
المدفوعات بند النقل في إجمالي عت حصة تراج

بلغ نحو لتدول العربيــة عن الواردات الخدمية لل
ما تراجع نصيب ك .2017عام بفي المائة  24.9

المدفوعات من بند السفر في إجمالي المدفوعات 
بالمائة  26.3دول العربية من مستوى لخدمية للا

 26.0 يصل الى حواليل 2016خالل عام محقق 
 (.12، الشكل )2017بعام المائة ب

 

 

 

 
 د(. 8/10ج(، و) 8/10ب(، ) 8/10أ(، ) 8/10المصدر: الملحق )

تجارة  وصافي(: المتحصالت والمدفوعات 11الشكل )
 الخدمات للدول العربية 

(2013 -2017) 
 

 يكل تجارة الخدمات في الدول العربية(: ه12ل )الشك
(2017) 
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ي لتطورات ففيما يلي عرض تفصيلي ألهم ا
المتحصالت والمدفوعات لمكونات تجارة 

 الخدمات في الدول العربية:

 بند النقل

الواردات السلعية االجمالية قيمة  بقاءنتيجة ل
عند نفس  2017الل عام ـخللدول العربية 

المستوى المحقق خالل العام السابق تقريبا ، 
الميزان الخدمي لبند أداء استمر التحسن في 

رتفاع الذي شهدته الللة كمحص ذلك . جاءالنقل
خاصة )مكونات بند النقل ب الخاصةالمدفوعات 

ارتفاع إضافة الى أثر  ،(والتأمين الشحن
 دولــقل للـدمية لبند النـالخ حصالتـالمت

بالمائة  12.1العـربـية كـمـجموعة بنـسبة قـدرها 
عام خالل  مليار دوالر 63.6لتصل الى نحو 

ة عربية ة عشر دولفقد سجلت ثالث. 2017
ارتفاعا  في المتحصالت الخدمية لبند النقل خالل 

 المائةفي  0.6بنسب تراوحت بين  2017عام 
مقارنة  في البحرين بالمائة 445.4و في االردن

المتحصالت في حين سجلت . 2016بعام 
الجزائر،  كل منفي انخفاضا  الخدمية لبند النقل 
 نياموريتاو ،القمر السودان، ،جيبوتي، السعودية

في  52في المائة و 0.7بين راوحت بنسب ت
  .سابقمقارنة بالعام ال 2017المائة خالل عام 

لمدفوعات الخدمية لبند النقل، فقد فيما يخص ا
في  4.8قدرها  بنسبة 2017خالل عام ارتفعت 
مليار دوالر  79.6 صل الى حواليالمائة لت

م خالل العامليار دوالر  75.9ارنة مع نحو مق
قيمة لالرتفاع الطفيف في  ذلكيُعزى  .السابق

الواردات السلعية للدول العربية خالل عام 
وأثره على بنود الشحن والتامين التي  2017

بالنسبة . وتعتبر بمثابة اهم المكونات لبند النقل
سجلت كل من البحرين، لدول فرادى، فقد ل

الجزائر، جيبوتي، السعودية، قطر، القمر، 
 في المدفوعات الخدمية لبند انخفاضا  ا وموريتاني

 0.3بنسب تراوحت بين  2017خالل عام  النقل
. 2016في المائة مقارنة بعام  18.8بالمائة و

في تلك بينما سجلت باقي الدول العربية ارتفاعا  
بالمائة في  1.2تراوحت بين المدفوعات بنسب 

بالمائة بفلسطين خالل عام  76.3االردن و
2017.  

في كل من جانبي ت المذكورة ة للتطوراكمحصل
، فقد المتحصالت والمدفوعات الخدمية لبند النقل

العجز المسجل في ميزان بند النقل للدول  انخفض
بالمائة  16.7بنسبة بلغت  العربية كمجموعة

مليار  16.0ليصل الى حوالي  2017خالل عام 
مليار دوالر  19.2حوالي  مقارنة معدوالر 
 ب(. 8/10لملحق )، ا2016م خالل عامسجلة 

 بند السفر

كمحصلة لتواصل التحسن في حصيلة اإليرادات 
السياحية مع تحسن حركة السياحة في ظل استقرار 
األوضاع في الدول السياحية الرئيسية بالمنطقة، 
وتراجع المدفوعات الخاصة ببند السفر، فقد انخفض 

الل ــخ ي لبند السفرـدمـزان الخـالميالعجز المسجل في 
مليار دوالر الى حوالي  11.4والبالغ نحو  2016م ـاع

  .2017مليار دوالر خالل عام  6.7

فقد ارتفعت المتحصالت اإلجمالية من بند السفر 
بنسبة بلغت  2017في الدول العربية خالل عام 

مليار  76.5صل الى نحو بالمائة لت 12.2حوالي 
دوالر مليار  68.2ارنة مع حوالي دوالر مق

المتحصالت من ارتفعت فقد . 2016عام  اللخ
خالل عام  مصرفي بصورة ملحوظة بند السفر 

، حيث زادت تلك المتحصالت بأكثر من 2017
مليار دوالر مقارنة  7.8 صل الى نحولتالضعف 
. 2016مسجلة بعام مليار دوالر  2.6 اليمع حو
سجلت المتحصالت من بند السفر خالل عام  كما

االمارات، ن، من األرد زيادة في كل 2017
الجزائر، تونس، السعودية، السودان، العراق، 

 2.0المغرب بنسب تراوحت بين وقطر،  ُعمان،
. بينما 2017في المائة خالل عام  67.3بالمائة و

سجلت المتحصالت الخدمية لبند السفر تراجعا  
 0.8بنسب تفاوتت بين  باقي الدول العربيةفي 

 بالبحرين مائةبال 51.9 وحواليبلبنان في المائة 
 .مقابلالعام المع مقارنة  2017خالل عام 

لمدفوعات من بند السياحة والسفر بجانب افيما يتعلق 
، فقد 2017للدول العربية كمجموعة خالل عام 

صل الى حوالي في المائة لت 4.5 ارتفعت بنحو
مليار  79.6بل حوالي مليار دوالر، مقا 83.2
فيما يخص و .المقابل عامالخالل مسجلة دوالر 

مدفوعات السياحة  ارتفعتالدول العربية فرادى، 
احدى عشرة دولة عربية بنسب في والسفر 
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في الكويت وحوالي بالمائة  0.5تفاوتت بين نحو 
مقارنة  2017بالمائة في ليبيا خالل عام  79.4
تلك هذا، في حين سجلت العام السابق. مع 
وتي، حرين، جيبالب كل من فيتراجعا  مدفوعات ال

 السودان، ُعمان، فلسطين، القُمر، لبنان، ومصر
في  85.9بالمائة و 0.5بنسب تباينت بين نحو 

 .سابقمقارنة بالعام ال 2017المائة خالل عام 

تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
 واالتحاد الجمركي العربي

طار متابعة إفي  مهمةتطورات  2017شهد عام 
رة الحرة العربية الكبرى ومتابعة طقة التجاتنفيذ من

 في: هاهمأاقامة االتحاد الجمركي العربي تتمثل 

على :  تم اعتماد قاعدة المنشأ العامة، قواعد المنشأ
من قيمة في المائة  40 كون محلى في حدودمأساس 

لتبادل كأساس ل، السلعة )سعر باب المصنع(
منطقة  التجاري بين الدول العربية االعضاء في

تجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارا من بداية ال
، حيث 2007التطبيق التدريجي للمنطقة حتى عام 

ولكن بقي تم ادخال القواعد العامة حيز التطبيق، 
تفصيلية من العوائق المنشأ الاالتفاق على قواعد 

االساسية التي  تواجه التطبيق الكامل لمنطقة التجارة 
، يجابيا  إ د تطورا  شه 2017م ن عاإال إ، كأساس

ائمة السلع ـحيث تم اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية لق
صادي ــس االقتـجلـدر المــها وأصـــفق عليــالمت

قراره  2018( فبراير 101واالجتماعي في دورته )
( بدخول هذه القائمة المتفق عليها حيز 2170رقم )

ي ، والت1/10/2018التنفيذ التطبيق اعتبارا من 
من إجمالي قواعد المنشأ  ئةفي الما 90تتجاوز 

  2170التفصيلية وفقا لقرار المجلس االقتصادي رقم 
، كما تم الطلب من اللجنة المعنية 8/2/2018بتاريخ 

االنتهاء من االتفاق على القواعد التفصيلية للقوائم 
الخاصة بالسلع  2غير المتفق عليها، القائمة رقم 

ع الزراعية  اصة بالسلالخ 3رقم الصناعية، والقائمة 
 .2018قبل نهاية 

: نظرا  ألهمية التعاون الجمركي التعاون الجمركي
في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
واالتحاد الجمركي العربي وتنفيذا  لما اقرته القمة 
العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي في هذا 

 جمركي بينلتعاون الالشأن فقد تم إعداد اتفاقية ل
اإلدارات الجمركية في الدول العربية لتبادل 

المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات 
للتشريعات الجمركية للدول األعضاء في المنطقة 
والتي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجاالت 
األخرى ذات العالقة وتأتي هذه االتفاقية في إطار 

وتسهيل سلسلة تزويد ايد بأمن لمي المتزاالهتمام العا
التجارة الدولية، مع مراعاة أهمية التوازن بين 
االلتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة 

ة ـحمايـدول لــطلبات الــاء بمتــالمشروعة والوف
مجتمعاتها والحفاظ على اإليرادات الجمركية، وقد 

عودية توقيع المملكة العربية الس 2017شهد عام 
( دول أخرى لتدخل 6توقيع ) ية وينتظرعلى االتفاق

 االتفاقية حيز النفاذ. 

: ان تطوير العمل في اطار المعالجات التجارية
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استلزم صياغة 
الية للمعالجات التجارية، لكي تتمكن الدول األعضاء 
 من اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمواجهة حاالت

ف إلى توحيد الحماية سياسة تهداإلغراق في إطار 
تجاه الخارج والبدء بإقامة اتحاد جمركي عربي 
يرسى سياسة عربية مشتركة تجاه المنافسة 
الخارجية، فإقامة االتحاد الجمركي سوف يلغي 
قواعد مكافحة اإلغراق في السوق الداخلية ويضع 
ة قوانين موحدة لمكافحة إغراق المنتجات األجنبي

لمصالح المشتركة للدول م تنفيذ ابالشكل الذي يخد
العربية، ويحسن الشروط االجتماعية ومستوى 

 المعيشة لسكان المنطقة العربية.

وكي ال تتعارض اإلجراءات التي تتخذها الدول 
منفردة لمواجهة حالة اإلغراق والدعم مع المصلحة 
المشتركة لمجموع الدول العربية يتطلب األمر 

وتحليل الفائدة لذا  قتصادية لمجمل المصالح اال تحليال  
كان البد من وضع سياسة تجارية مشتركة تقوم 
على مبادئ موحدة فيما يخص اإلجراءات الخاصة 
بحماية التجارة ال سيما من اإلغراق والدعم والوقاية 

مكن الدول العربية من مواجهة يُ وبالشكل الذي 
انتهت اللجنة  وقد التحديات القائمة في هذا الصدد.

الفنية لمكافحة  إلجراءاتلضع آلية عنية من والم
منطقة الجارة الحرة العربية  إطاراالغراق في 

الكبرى، وهي تقع في ثمانية فصول ، وتلك الفصول 
لية آتشتمل على اثنان وعشرون مادة، ووضع 

االجراءات الفنية للدعم والتدابير التعويضية في 
وهي العربية الكبرى،  إطار منطقة التجارة الحرة

ي خمس فصول، وتلك الفصول تشتمل على تقع ف
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عشرون مادة، وجاري العمل على االنتهاء من آلية 
 اإلجراءات الفنية للتدابير الوقائية.

يخفىىى علىىى أحىىد األهميىىة النسىىبية  : الالخاادماتتجااارة 
الكبيرة لقطاع الخدمات فىي اقتصىادات الىدول العربيىة 

ت يسىىاهم فقطىىاع الخىىدما ميىىة.الناكغيرهىىا مىىن الىىدول 
مىىىن النىىىاتج المحلىىىي اإلجمىىىالي  فىىىي المائىىىة 52نسىىىبة ب

وتبلىىغ التجىىارة العربيىىة البينيىىة فىىي الخىىدمات  العربىىي،
من حجم التجارة العربية فىي مجموعهىا  في المائة 25

متفوقة بذلك على التجارة البينية العربيىة للسىلع بمقىدار 
شىىاءات وتعىىد خىىدمات السىىياحة واإلن أضىىعاف.ثالثىىة 

م أنىىواع الخىىدمات علىىى مسىىتوى لماليىىة أهىىوالخىىدمات ا
الىىىدول العربيىىىة ،لىىىذا فقىىىد سىىىعت الىىىدول العربيىىىة إلىىىى 
تحريىىىىىر تجىىىىىارة الخىىىىىدمات بينهىىىىىا، ورغىىىىىم تعثىىىىىر 
المفاوضىىىىات لسىىىىنوات طويلىىىىة، إال أنىىىىه تىىىىم موافقىىىىة 
المجلىىىس االقتصىىىادي واالجتمىىىاعي فىىىي دورتىىىه رقىىىم 

جولىىة علىىى اختتىىام  2017( المنعقىىدة فىىي فبرايىىر 99)
التجىارة فىي الخىدمات بىين  ضات تحريربيروت لمفاو

الىدول العربيىة وفقىا لالتفاقيىة العربيىة لتحريىر التجىىارة 
في الخىدمات بىين الىدول العربيىة التىي أقرهىا المجلىس 

( فىي سىبتمبر 72االقتصادي واالجتماعي في دورته )
2003. 

قد تقدمت عشر دول عربية بجداول التزاماتها 
دولة  لهاشمية ،مملكة االردنية اال ي:النهائية وه

االمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، 
جمهورية السودان، سلطنة عمان، دولة قطر، 
الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، 

  المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية.

وقد تم توقيع ثالث دول عربية على االتفاقية، وهم 
كة العربية السعودية، ية، المملاالردنية الهاشم المملكة

جمهورية مصر العربية. وجاري السير في 
اجراءات التصديق عليها وبذلك تدخل االتفاقية حيز 
النفاذ، األمر الذي سيكون له انعكاس ايجابي على 
التجارة البينية في السلع والخدمات بين الدول 

 العربية.

مة كمال متطلبات إقا: في إطار استاالتحاد الجمركي
د الجمركي العربي والتطبيق الكامل له االتحا

واستكمال عمل اللجان الفنية في هذا الشأن وهي 
لجنة االتحاد الجمركي والتي أنشأت بدورها لجنتين 
فنيتين هما لجنة القانون الجمركي العربي الموحد 

  .ولجنة التعريفة الجمركية الموحدة

ون نتهاء لجنة القانسفر عمل تلك اللجان عن اأ
ي من مسودة القانون الجمركي العربي الجمرك

تم صياغة المذكرة اإليضاحية والالئحة  االموحد، كم
التنفيذية للقانون وتم توكيل لها مهمة أخرى وهي 
مراجعة مشروع دليل اإلجراءات الجمركي العربي 
الموحد وفق القانون الجمركي العربي الموحد وتم 

 المهمة.  االنتهاء من هذه

فة الجمركية فقد انتهت من توحيد نة التعريما لجأ
التفريعات الوطنية للتعريفة الجمركية الموحدة 
ويجرى التفاوض لتوحيد التعرفة الجمركية العربية 
الموحدة في ضوء هياكل التعريفة الجمركية المطبقة 
والمثبتة في إطار منظمة التجارة العالمية حيث تم 

 24الرابع  سام من األول إلىالتفاوض على األق
 .فصل والخاصين بالمنتجات الحيوانية والزراعية

عداد دراسات بالتعاون إ 2017كما تم في نهاية عام 
نمائي، والتي  ستفيد في مع برنامج االمم المتحدة اإل

وضع تصورات العمل للمرحلة القادمة لبرامج عمل 
االتحاد الجمركي العربي بما فيها أسس وضوابط 

ار االتحاد الجمركي تها في إطلسلع المراد حمايا
العربي وقوائم السلع المقيدة والمحظورة وخيارات 
التعريفة وحماية الصناعات الهامة ووغيرها من 

 .القضايا المتعلقة باالتحاد الجمركي العربي

وستوجه المرحلة القادمة على صياغة مسارات 
ربي الموحد تجريبية للبنية الفنية لالتحاد الجمركي الع

ات القانونية الالزمة من قبل الدول ذ اإلجراءواتخا
 .المؤهلة،  في إطار الخطوات التنفيذية

لجنة اإلجراءات الجمركية والمعلومات، فقد ما أ
من النسخة األولى من  2017انتهت في عام 

مشروع دليل اإلجراءات الجمركي العربي الموحد 
من  قبل عرضه على لجنة القانون واالنتهاء

تهاء من إعداد مشروع نموذج امت باالنمراجعته، وق
البيان الجمركي العربي الموحد وسيتم عرضه على 

 .السادة مدراء عامي الجمارك العتماده

اآلن التفاوض على اآللية الخاصة  هذا، ويجرى
بتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا  واالتفاق على 

ية تأهيل إنشاء مركز معلومات جمركي عربي وكيف
 ة لمرحلة االتحاد الجمركي العربي.ذ الجمركيالمناف
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في الكويت وحوالي بالمائة  0.5تفاوتت بين نحو 
مقارنة  2017بالمائة في ليبيا خالل عام  79.4
تلك هذا، في حين سجلت العام السابق. مع 
وتي، حرين، جيبالب كل من فيتراجعا  مدفوعات ال

 السودان، ُعمان، فلسطين، القُمر، لبنان، ومصر
في  85.9بالمائة و 0.5بنسب تباينت بين نحو 

 .سابقمقارنة بالعام ال 2017المائة خالل عام 

تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
 واالتحاد الجمركي العربي

طار متابعة إفي  مهمةتطورات  2017شهد عام 
رة الحرة العربية الكبرى ومتابعة طقة التجاتنفيذ من

 في: هاهمأاقامة االتحاد الجمركي العربي تتمثل 

على :  تم اعتماد قاعدة المنشأ العامة، قواعد المنشأ
من قيمة في المائة  40 كون محلى في حدودمأساس 

لتبادل كأساس ل، السلعة )سعر باب المصنع(
منطقة  التجاري بين الدول العربية االعضاء في

تجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارا من بداية ال
، حيث 2007التطبيق التدريجي للمنطقة حتى عام 

ولكن بقي تم ادخال القواعد العامة حيز التطبيق، 
تفصيلية من العوائق المنشأ الاالتفاق على قواعد 

االساسية التي  تواجه التطبيق الكامل لمنطقة التجارة 
، يجابيا  إ د تطورا  شه 2017م ن عاإال إ، كأساس

ائمة السلع ـحيث تم اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية لق
صادي ــس االقتـجلـدر المــها وأصـــفق عليــالمت

قراره  2018( فبراير 101واالجتماعي في دورته )
( بدخول هذه القائمة المتفق عليها حيز 2170رقم )

ي ، والت1/10/2018التنفيذ التطبيق اعتبارا من 
من إجمالي قواعد المنشأ  ئةفي الما 90تتجاوز 

  2170التفصيلية وفقا لقرار المجلس االقتصادي رقم 
، كما تم الطلب من اللجنة المعنية 8/2/2018بتاريخ 

االنتهاء من االتفاق على القواعد التفصيلية للقوائم 
الخاصة بالسلع  2غير المتفق عليها، القائمة رقم 

ع الزراعية  اصة بالسلالخ 3رقم الصناعية، والقائمة 
 .2018قبل نهاية 

: نظرا  ألهمية التعاون الجمركي التعاون الجمركي
في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
واالتحاد الجمركي العربي وتنفيذا  لما اقرته القمة 
العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي في هذا 

 جمركي بينلتعاون الالشأن فقد تم إعداد اتفاقية ل
اإلدارات الجمركية في الدول العربية لتبادل 

المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات 
للتشريعات الجمركية للدول األعضاء في المنطقة 
والتي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجاالت 
األخرى ذات العالقة وتأتي هذه االتفاقية في إطار 

وتسهيل سلسلة تزويد ايد بأمن لمي المتزاالهتمام العا
التجارة الدولية، مع مراعاة أهمية التوازن بين 
االلتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة 

ة ـحمايـدول لــطلبات الــاء بمتــالمشروعة والوف
مجتمعاتها والحفاظ على اإليرادات الجمركية، وقد 

عودية توقيع المملكة العربية الس 2017شهد عام 
( دول أخرى لتدخل 6توقيع ) ية وينتظرعلى االتفاق

 االتفاقية حيز النفاذ. 

: ان تطوير العمل في اطار المعالجات التجارية
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استلزم صياغة 
الية للمعالجات التجارية، لكي تتمكن الدول األعضاء 
 من اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمواجهة حاالت

ف إلى توحيد الحماية سياسة تهداإلغراق في إطار 
تجاه الخارج والبدء بإقامة اتحاد جمركي عربي 
يرسى سياسة عربية مشتركة تجاه المنافسة 
الخارجية، فإقامة االتحاد الجمركي سوف يلغي 
قواعد مكافحة اإلغراق في السوق الداخلية ويضع 
ة قوانين موحدة لمكافحة إغراق المنتجات األجنبي

لمصالح المشتركة للدول م تنفيذ ابالشكل الذي يخد
العربية، ويحسن الشروط االجتماعية ومستوى 

 المعيشة لسكان المنطقة العربية.

وكي ال تتعارض اإلجراءات التي تتخذها الدول 
منفردة لمواجهة حالة اإلغراق والدعم مع المصلحة 
المشتركة لمجموع الدول العربية يتطلب األمر 

وتحليل الفائدة لذا  قتصادية لمجمل المصالح اال تحليال  
كان البد من وضع سياسة تجارية مشتركة تقوم 
على مبادئ موحدة فيما يخص اإلجراءات الخاصة 
بحماية التجارة ال سيما من اإلغراق والدعم والوقاية 

مكن الدول العربية من مواجهة يُ وبالشكل الذي 
انتهت اللجنة  وقد التحديات القائمة في هذا الصدد.

الفنية لمكافحة  إلجراءاتلضع آلية عنية من والم
منطقة الجارة الحرة العربية  إطاراالغراق في 

الكبرى، وهي تقع في ثمانية فصول ، وتلك الفصول 
لية آتشتمل على اثنان وعشرون مادة، ووضع 

االجراءات الفنية للدعم والتدابير التعويضية في 
وهي العربية الكبرى،  إطار منطقة التجارة الحرة

ي خمس فصول، وتلك الفصول تشتمل على تقع ف
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عشرون مادة، وجاري العمل على االنتهاء من آلية 
 اإلجراءات الفنية للتدابير الوقائية.

يخفىىى علىىى أحىىد األهميىىة النسىىبية  : الالخاادماتتجااارة 
الكبيرة لقطاع الخدمات فىي اقتصىادات الىدول العربيىة 

ت يسىىاهم فقطىىاع الخىىدما ميىىة.الناكغيرهىىا مىىن الىىدول 
مىىىن النىىىاتج المحلىىىي اإلجمىىىالي  فىىىي المائىىىة 52نسىىىبة ب

وتبلىىغ التجىىارة العربيىىة البينيىىة فىىي الخىىدمات  العربىىي،
من حجم التجارة العربية فىي مجموعهىا  في المائة 25

متفوقة بذلك على التجارة البينية العربيىة للسىلع بمقىدار 
شىىاءات وتعىىد خىىدمات السىىياحة واإلن أضىىعاف.ثالثىىة 

م أنىىواع الخىىدمات علىىى مسىىتوى لماليىىة أهىىوالخىىدمات ا
الىىىدول العربيىىىة ،لىىىذا فقىىىد سىىىعت الىىىدول العربيىىىة إلىىىى 
تحريىىىىىر تجىىىىىارة الخىىىىىدمات بينهىىىىىا، ورغىىىىىم تعثىىىىىر 
المفاوضىىىىات لسىىىىنوات طويلىىىىة، إال أنىىىىه تىىىىم موافقىىىىة 
المجلىىىس االقتصىىىادي واالجتمىىىاعي فىىىي دورتىىىه رقىىىم 

جولىىة علىىى اختتىىام  2017( المنعقىىدة فىىي فبرايىىر 99)
التجىارة فىي الخىدمات بىين  ضات تحريربيروت لمفاو

الىدول العربيىة وفقىا لالتفاقيىة العربيىة لتحريىر التجىىارة 
في الخىدمات بىين الىدول العربيىة التىي أقرهىا المجلىس 

( فىي سىبتمبر 72االقتصادي واالجتماعي في دورته )
2003. 

قد تقدمت عشر دول عربية بجداول التزاماتها 
دولة  لهاشمية ،مملكة االردنية اال ي:النهائية وه

االمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، 
جمهورية السودان، سلطنة عمان، دولة قطر، 
الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، 

  المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية.

وقد تم توقيع ثالث دول عربية على االتفاقية، وهم 
كة العربية السعودية، ية، المملاالردنية الهاشم المملكة

جمهورية مصر العربية. وجاري السير في 
اجراءات التصديق عليها وبذلك تدخل االتفاقية حيز 
النفاذ، األمر الذي سيكون له انعكاس ايجابي على 
التجارة البينية في السلع والخدمات بين الدول 

 العربية.

مة كمال متطلبات إقا: في إطار استاالتحاد الجمركي
د الجمركي العربي والتطبيق الكامل له االتحا

واستكمال عمل اللجان الفنية في هذا الشأن وهي 
لجنة االتحاد الجمركي والتي أنشأت بدورها لجنتين 
فنيتين هما لجنة القانون الجمركي العربي الموحد 

  .ولجنة التعريفة الجمركية الموحدة

ون نتهاء لجنة القانسفر عمل تلك اللجان عن اأ
ي من مسودة القانون الجمركي العربي الجمرك

تم صياغة المذكرة اإليضاحية والالئحة  االموحد، كم
التنفيذية للقانون وتم توكيل لها مهمة أخرى وهي 
مراجعة مشروع دليل اإلجراءات الجمركي العربي 
الموحد وفق القانون الجمركي العربي الموحد وتم 

 المهمة.  االنتهاء من هذه

فة الجمركية فقد انتهت من توحيد نة التعريما لجأ
التفريعات الوطنية للتعريفة الجمركية الموحدة 
ويجرى التفاوض لتوحيد التعرفة الجمركية العربية 
الموحدة في ضوء هياكل التعريفة الجمركية المطبقة 
والمثبتة في إطار منظمة التجارة العالمية حيث تم 

 24الرابع  سام من األول إلىالتفاوض على األق
 .فصل والخاصين بالمنتجات الحيوانية والزراعية

عداد دراسات بالتعاون إ 2017كما تم في نهاية عام 
نمائي، والتي  ستفيد في مع برنامج االمم المتحدة اإل

وضع تصورات العمل للمرحلة القادمة لبرامج عمل 
االتحاد الجمركي العربي بما فيها أسس وضوابط 

ار االتحاد الجمركي تها في إطلسلع المراد حمايا
العربي وقوائم السلع المقيدة والمحظورة وخيارات 
التعريفة وحماية الصناعات الهامة ووغيرها من 

 .القضايا المتعلقة باالتحاد الجمركي العربي

وستوجه المرحلة القادمة على صياغة مسارات 
ربي الموحد تجريبية للبنية الفنية لالتحاد الجمركي الع

ات القانونية الالزمة من قبل الدول ذ اإلجراءواتخا
 .المؤهلة،  في إطار الخطوات التنفيذية

لجنة اإلجراءات الجمركية والمعلومات، فقد ما أ
من النسخة األولى من  2017انتهت في عام 

مشروع دليل اإلجراءات الجمركي العربي الموحد 
من  قبل عرضه على لجنة القانون واالنتهاء

تهاء من إعداد مشروع نموذج امت باالنمراجعته، وق
البيان الجمركي العربي الموحد وسيتم عرضه على 

 .السادة مدراء عامي الجمارك العتماده

اآلن التفاوض على اآللية الخاصة  هذا، ويجرى
بتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا  واالتفاق على 

ية تأهيل إنشاء مركز معلومات جمركي عربي وكيف
 ة لمرحلة االتحاد الجمركي العربي.ذ الجمركيالمناف


