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نظرة عامة

بالتطورات اإليجابية في السوق العالمية للطاقة، حيث ساهم استمرار  2011في عام التجارة اإلجمالية العربيةتأثرت 

مليار  1,196في المائة لتبلغ حوالي  30.6بنسبة ارتفاع قيمة الصادرات العربيةفياألسعار العالمية للنفط الخام ارتفاع

في ضوء زيادة مليار دوالر، وذلك  753في المائة لتبلغ نحو  12.8بنسبة الواردات العربية قيمة ارتفعت كما .دوالر

  مستوردة له.الأسعار استيراد النفط بالنسبة للدول ارتفاع جراء، وكذلكاإلنفاق العام للدول المصدرة الرئيسية للنفط

إلى جميع الشركاء التجاريين اإلجماليةالصادرات قيمة، فقد زادت2011العربية في عام هات التجارة وبالنسبة التجا
واردات قيمة أيضاً زادتومعظم الشركاء التجاريين.صادرات ، مما انعكس على حصص متفاوتةالرئيسين بدرجات 
ق بتطور الهيكل السلعي للصادرات . وفيما يتعلباستثناء اليابانالتجاريين الرئيسينئهاشركاجميعالدول العربية من 

المواد التي تتكون منلمصنوعات اراجعت حصة تفي حين والمعادنالوقودلفئةاألهمية النسبية تحسنتفقد ،العربية
في الصادرات العربيةالسلع الزراعيةوتراجعت حصة. واآلالت ومعدات النقل،الكيماوية والمصنوعات األساسية

وضمن هذه الفئة، ،المصنوعاتحصةتراجعتالهيكل السلعي للواردات العربية، فقد جانبوفي .لعام السابقمقارنة با
. 2011إال أن حصتها في الواردات اإلجمالية تراجعت خالل عام الحصة األكبراستأثرت اآلالت ومعدات النقل على 

في حينالهيكل السلعي للواردات العربية، تحتل المركز الثاني في التي لسلع الزراعيةاوفي المقابل ارتفعت حصة فئة
 .والمعادن التي تحتل المركز الثالث في الهيكل السلعي للوارداتالوقودفئة حصة واردات زادت

 95.3في المائة لتبلغ نحو  22.1بنسبة زيادةقيمة الصادرات البينية سجلت، فقد بالتجارة البينية العربيةوفيما يتعلق 
نسبة الزيادة في قيمةأعلى منبنسبة ارتفاع قيمة الصادرات اإلجمالية العربية إال أن. 2011 مليار دوالر في عام

في المائة وذلك بعد أن  8.0تراجع حصة الصادرات البينية في الصادرات اإلجمالية لتبلغ أدى إلى،الصادرات البينية
في المائة  12.3لتبلغ فقد ارتفعت لواردات اإلجمالية حصة الواردات البينية في اأما . 2010في المائة في عام  8.5بلغت 

في المائة في العام السابق. 11.8مقارنة مع نسبة  2011في عام 

في مليار دوالر 10.6قيمة التجارة البينية للبترول الخام نحو بلغت، تطور الهيكل السلعي للتجارة البينيةوبخصوص 
التجارة البينية العربية. وبالنسبة لمكونات التجارة البينية غير توسط قيمةمفي المائة من 11.3حصة مشكلة، 2011عام 

اآلالت ومعدات النقل والمواد ثم ،المصنوعات األساسيةويلي ذلك ،الحصة األكبرع الزراعيةلاستأثرت السالنفطية، 
 .والمصنوعات المتنوعة األخرىالكيماوية

الفصل الثامنالفصل الثامن

التجارة الخارجية للدول العربية



الفصل الثامن : التجارة الخارجية للدول العربية

166

الفصل الثامن : التجارة الخارجية للدول العربية

166

200720082009*2010*2011200720082009*2010*2011

32.425.330.64.8-796.11,081.2730.9915.71,195.87.735.8الصادرات العربية
9.08.712.87.6-535.9674.4613.8667.1752.631.425.8الواردات العربية

22.321.719.42.9-14,012.016,132.012,531.015,254.018,217.015.715.1الصادرات العالمية
23.021.418.92.6-14,311.016,536.012,733.015,457.018,381.015.115.5الواردات العالمية

وزن الصادرات العربية 
5.76.75.86.06.6في الصادرات العالمية

وزن الواردات العربية 
في الواردات العالمية

3.74.14.84.34.1

* بيانات اولية.
بالنسبة لبيانات التجارة العربية، صندوق الدولي ومنظمة التجارة العالمية بالنسبة لبيانات التجارة العالمية (2011-2007). الملحق (1/8)  المصدر: 

الجدول رقم (1) 
التجارة الخارجية العربية االجمالية

(2011-2007)

البنود
معدل التغير السنوي

2010 -2007
(%)

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

، قامت الدول األعضاء في المنطقة بوضع دليل 2011العربية الكبرى عام وبالنسبة للتطورات في منطقة التجارة الحرة

االحتكار، واستمر فريق العمل في التفاوض بشأن تحرير تجارة ومنعاسترشادي للقواعد العربية الموحدة للمنافسة 

استمر الجمركي العربي،ل إلقامة االتحاد برنامج العمفي إطار المنطقة. أما فيما يتعلق بالتطورات في تنفيذ الخدمات 

العمل حول وضع جداول التعرفة الجمركية الموحدة وتم االتفاق حول المعايير للمنافذ الجمركية المؤهلة في إطار االتحاد 

الجمركي.

التجارة الخارجية اإلجمالية

اإلجماليةأداء التجارة 

فبعد أن،التجارة الخارجية العربيةأداءعلى  2011و 2010استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية خالل عامي انعكس 

ألزمة االقتصادية والمالية العالمية، لالسلبية للتبعاتنتيجة  2009ملحوظاً خالل عام تراجعاً التجارة العربيةشهدت

 30.6 زيادة بنسبةمسجلة 2011ثم ارتفعت مجدداً في عام ، 2010العربية نموها في عام اإلجماليةالصادراتاستعادت

نسبة زيادةتفوقت. وقد 2010مليار دوالر في عام  915.7مليار دوالر مقارنة مع نحو  1,195.8في المائة لتبلغ حوالي 

أدى إلى زيادة، األمر الذي 2011الصادرات العالمية في عام قيمةنسبة زيادةعلىالصادرات اإلجمالية العربية قيمة

 .في المائة في العام السابق 6.0في المائة مقابل  6.6صل إلى نسبة يللعالميةوزن الصادرات العربية في الصادرات ا

حوالي لتبلغ  2011عام في المائة في 12.8 بنسبةزيادة حققت قيمتهاداء الواردات اإلجمالية العربية، فقد بالنسبة ألأما 
اإلجمالية الوارداتساهمت في زيادةد ولق .2010عام في مليار دوالر  667.1نحو كانتبعد أن ،مليار دوالر 752.6
مجموعة من العوامل من أهمها زيادة واردات الدول المصدرة للنفط، في ضوء زيادة اإلنفاق العام فيها، العربية

إلى ارتفاع األسعار العالمية لبعض إضافة استيراد النفط الخام بالنسبة للدول المستوردة لهارتفاع أسعار باإلضافة إلى
في عام مائة في ال 4.3نسبة من بصورة طفيفة الواردات العالمية فيالواردات العربية وزنوقد انخفض .الغذائيةالسلع 
 .)1(دول رقم ، الج2011عام في في المائة  4.1 إلى 2010
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المصدرة عربية اللدول اارتفعت صادرات، فقد 2011عام في ية للدول العربية فرادى وعلى صعيد أداء التجارة  الخارج

أعلى نسبة زيادة بلغت العراق والكويتكل من حققت حيث، األخرىالرئيسية للنفط بنسب أعلى من الدول العربية

البحرينوالسعوديةثم،في المائة 52.8ها قطر بنسبة زيادة يلي،في المائة على التوالي 54.7وفي المائة 56.6

وبخصوص الدول العربية ذات في المائة. 24.8ولمائة في ا 45.2ين تراوحت ببنسب وعمان واإلمارات والجزائر

، حيث ارتفعت صادرات المغرب 2011في عام أقلنسب زيادة قيمة صادراتها ، فقد شهدت الصادرات المتنوعة

).8/1في المائة، الملحق ( 8.6في المائة و 16.3واألردن ومصر وتونس بنسب تراوحت بين 

صادرات كل من السلع الزراعية والبوتاس والحديد في زيادة صادراتها االجمالية بنسبة ففي المغرب، ساهم تحسن

الزراعية إلى السوق العراقية في لمحاصيلمن ا. وفي األردن ساهمت زيادة صادراتها 2011في المائة في عام  16.3

في المائة في ضوء 11.9ر بنسبة وارتفعت صادرات مصفي المائة. 13.4تحقيق زيادة في صادراتها اإلجمالية بنسبة 

رغم التحوالت السياسية التي مواد البناء والكيماويات والصناعات الغذائية والمالبس الجاهزةمن صادراتهاارتفاع

في المائة نتيجة زيادة صادراتها في السلع الغذائية إلى الدول  8.6. كما ارتفعت صادرات تونس بنسبة شهدتها خالل العام

وعلى مستوى الدول العربية األقل نمواً،  .2011غيير يذكر في نمو الصادرات اللبنانية في عام . ولم يطرأ تالمغاربية

في المائة نتيجة الرتفاع صادراتها  77سجلت القمر أعلى نسبة زيادة في الصادرات اإلجمالية للدول العربية، بلغت نحو 

في المائة في  30.6مال بعد ذلك مسجلة صادراتها زيادة بنسبة من الزيوت العطرية وجوز الهند والورود، وتأتي الصو

في المائة إثر ارتفاع صادراتها من  29ظل تزايد صادرات الحيوانات الحية. وسجلت صادرات موريتانيا زيادة بنسبة 

في المائة. 15.4أما السودان، فقد تراجعت صادراتها بنسبة الحديد الخام والمعادن األخرى.

فقد ليبيا واليمن وسورية ، وهي2011الدول العربية التي شهدت إضطرابات سياسية خالل عام باقي لق بوفيما يتع

في المائة في ضوء تعطل خطوط  71.7تراجعت صادرات ليبيا بنسبة بلغت سجلت صادراتها تراجعاً حاداً، حيث 

إثر في المائة 35.6بنسبة ادرات اليمناإلنتاج النفطي وتوقف الصادرات إثر األحداث التي مرت بها، كما تراجعت ص

، وسجلت سورية أيضاً انخفاضاً حاداً في 2011توقف النشاط االقتصادي خالل األزمة التي عاشتها البالد في عام 

إثر األحداث التي تمر بها.في المائة 29.2بنسبة صادراتها

سبعة عشر دولة عربية وتراوحت بين أعلى نسبة ، فقد ارتفعت قيمتها في2011وفيما يتعلق بأداء الواردات في عام 

. أما الدول التي سجلت ونستفي المائة بالنسبة لواردات  7.8في المائة في واردات الصومال وأدناها  47.6بلغت 

في  73.8سجلت ليبيا أعلى معدل تراجع بنسبة فقد ،والسودانوسورية واليمنليبياانخفاضاً في قيمة وارداتها، وهي

سورية والسودان بنسبة في حين تراجعت واردات ،في المائة 40.2نحو اليمن، وبلغت نسبة انخفاض واردات لمائةا

).1الشكل (،2011في المائة على التوالي في عام  8.1في المائة و 30.6
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العربيةللدولاالجمالية لتجارةا): 1( الشكل
2011عام

47.6

28.6

24.0

23.2

22.2

20.8

20.1

17.6

17.2

17.1

16.0

15.5

12.8

12.7

12.3

9.4

8.2

7.8

-8.1

-30.6

-40.2

-73.8

-100.0 0.0 100.0

الصومـــال
قطـــــــــــر
اإلمــــارات

الســـعودية
موريتانــيــا
جيبــوتــــي
المغــــــرب
األ ر  د  ن
مصـــــــــر
ُعمـــــــــان
القمـــــــر
الجزائــــــر

مجموع الدول العربية
الكويــــــت
لبنــــــــــان
العـــــــراق
البحريـــــن
تونــــــــس
الســـــودان
سوريــــــــة
اليمــــــــــن
ليبيـــــــــــا

%نسبة تغير قيمة الواردات ااالجمالية 

77.1

56.6

54.7

52.8

45.2

44.0

32.7

30.6

30.6

29.0

27.8

24.8

22.5

16.3

13.4

11.9

8.6

0.3

-15.4

-29.2

-35.6

-71.7

-100.0 0.0 100.0

القمـــــــر
الكويــــــت
العـــــــراق
قطـــــــــــر

الســـعودية
البحريـــــن
اإلمــــارات
الصومـــال

مجموع الدول العربية
موريتانــيــا
الجزائــــــر
ُعمـــــــــان
جيبــوتــــي
المغــــــرب
األ ر  د  ن
مصـــــــــر
تونــــــــس
لبنــــــــــان
الســـــودان
سوريــــــــة
اليمــــــــــن
ليبيـــــــــــا

%نسبة تغير قيمة الصادرات ااالجمالية 

التجارة اإلجمالية العربيةاتجاه

شركائها في اتجاهالتجارة اإلجمالية العربية قيمةزيادةإلىالعالميةالنفطيةفي السوق اإليجابيةالتطورات أّدت
أعلى نسبة الصينإلى حققت الصادرات العربية، فقد إلى آسياالتجاه الصادرات العربيةفبالنسبةالتجاريين الرئيسيين.

وشهدت في المائة. 16.6نسبة باليابانلصادرات العربية إلىازيادة تلتها .2011في عام في المائة 35.9بلغت زيادة
الصادرات العربية قيمة كما زادت  .في المائة 32.2زيادة أيضاً بلغت نسبتها إلى الواليات المتحدةالصادرات العربية 

أما الصادرات العربية إلى االتحاد األوروبي فقد سجلت زيادة متواضعة بلغت نحو ،في المائة 22.1بنسبة بلغت البينية 
 .خالل الفترة ذاتهافي المائة  9.8

  
فقد ارتفعت حصة كل من الصين والواليات وبالنسبة لحصص الشركاء التجاريين الرئيسيين في الصادرات العربية 

وذلك بعد أن  2011في المائة على التوالي في عام  7.7وفي المائة 8.3نسبة إلىلتصلفي الصادرات العربيةالمتحدة
في حصة االتحاد األوروبي . وفي المقابل سجلت2010في المائة على التوالي في عام  7.6ئة وفي الما 8.0كانت 

في المائة، وتراجعت أيضاً حصة الصادرات العربية إلى  12.7في المائة إلى  15.1من الصادرات العربية أعلى تراجع
في المائة  8.0في المائة إلى  8.5العربية من في المائة، فحصة الصادرات البينية  9.4في المائة إلى  10.6من اليابان

 ).8/2(خالل الفترة نفسها، الملحق 

).8/1الملحق (المصدر: 
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وفيما يتعلق بالواردات العربية من الشركاء التجاريين الرئيسيين، فقد شهدت زيادة متفاوتة في قيمتها من جميع المصادر 

في  22.2بلغت بنسبة الصينمن لعربية ، فقد حصلت أعلى زيادة للواردات ا2011في عام باستثناء اليابانالرئيسية

االتحاد ارتفعت الواردات العربية من كما لمائة. افي 17.1 بنسبة زيادة بلغتالبينيةالمائة، ثم الواردات العربية 

من الواردات العربية . أما في المائة 6.7بنسبة من الواليات المتحدةوالواردات العربية في المائة 7.8بنسبة األوروبي

 .2011في المائة في عام  4.1فقد تراجعت بنسبة ليابان ا

ارتفعت حصة الصين في الواردات فقد ، في الواردات العربيةجانب التوزيع النسبي لحصص الشركاء التجاريين وفي

. وارتفعت حصة الواردات 2010في المائة في عام  11بعد أن بلغت نحو  2011في المائة في عام  11.9العربية إلى 

في حين تراجعت حصة االتحاد ،2011في عام في المائة 12.3إلى  2010في عام في المائة 11.8لعربية البينية من ا

في المائة إلى  8.5في المائة وحصة الواليات المتحدة من  24.7في المائة إلى  25.9األوروبي في الواردات العربية من 

إلى  2010في المائة في عام  4.4 اليابان منالواردات العربية منة تراجعت حصفي المائة خالل نفس الفترة. كما 8.0

 ).2، الشكل (2011عام في المائة خالل  3.8

إتجاهات التجارة العربية الى اهم الشركاء التجاريين ): 2(الشكل
2011عام 

الدول 
العربية 

8.0
االتحاد

األوروبي
12.7

الواليات 
المتحدة 

7.7

اليابان
9.4

الصين  
8.3

دولباقي
آسيا
21.2

دولباقي
العالم
32.7

المساهمة في الصادرات العربية 
الدول (%)

العربية 
12.3

االتحاد 
األوروبي 

24.7

الواليات 
المتحدة 

3.8اليابان 8.0
الصين  

11.9

باقي دول 
18.6آسيا 

باقي دول 
العالم 
20.7

المساهمة في الواردات العربية 
(%)

الهيكل السلعي للتجارة اإلجمالية العربية 

التيو،الصادرات اإلجمالية العربيةفيبالحصة األعلى تستأثرااإلحصائيات المجمعة أن الوقود والمعادن تظهر

المصنوعات لتبلغ حصةفي حين تراجعت،2011في المائة عام  73.6 إلى 2010عام في في المائة  71.9ارتفعت من 

المواد حافظت. وضمن مكونات المصنوعات، في العام السابقفي المائة  19.5 معمقارنة  2011في عام في المائة  18

).8/2الملحق (المصدر: 
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مشكلة  2011و 2010خالل عامي الصادرات العربية فينسبيةا المأهميتهعلى تقريباً والمصنوعات األساسيةالكيماوية

فقد تراجعت حصتها في الصادرات العربيةاآلالت ومعدات النقلفي المائة على التوالي. أما 4.9في المائة و 6.1نسبة 

أهميتها النسبية ىحافظت علالسلع الزراعية فقد فئةوبالنسبة ل .خالل الفترة نفسهافي المائة  4.7 إلىفي المائة  5.3من 

).3) والشكل (8/3(الملحق ،في المائة 3.7 عند مستوى العام السابق بنسبةتقريباً 

في األولى المرتبةالمصنوعات حافظت على فئة العربية، تشير البيانات أن اإلجماليةلهيكل السلعي للواردات لوبالنسبة

 .2011عام فيفي المائة 64.0 إلى 2010عام فيلمائةفي ا 65.3تراجعت من حصتها الواردات العربية، إال أن

إال أن حصتها في الواردات اإلجمالية المصنوعات استأثرت اآلالت ومعدات النقل على المركز األول فئةوضمن 

لمصنوعات األساسية والمواد اوفي المقابل ارتفعت حصة كل من  .في المائة 28.0 إلىفي المائة  31.2تراجعت من 

في  9.6وفي المائة  16.3، وذلك مقارنة مع 2011في عام على التولي في المائة  10.1وفي المائة  19.3إلى وية الكيما

عام فيفي المائة 18.7 إلى 2010عام في في المائة  18السلع الزراعية من فئةحصةارتفعتو .2010عام المائة في 

 .خالل الفترة نفسهافي المائة  13.8لى إفي المائة 13.6 منالوقود والمعادنفئةحصة و .2011

الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية االجمالية): 3(الشكل
2011

الزراعيةالسلع
18.7

والمعادنالوقود
13.8

الكيماويةالمواد
10.1

مصنوعات
19.3أساسية

ومعداتاآلالت
28.0النقل

مصنوعات
6.6أخرى

المصنوعات
64.0

غيرسلع
مصنفة

3.5

(%)الوارداتهيكل

الزراعيةالسلع
3.7

الوقود
والمعادن

73.6

المواد
6.1الكيماوية

مصنوعات
4.9أساسية

اآلالت
النقلومعدات

4.7
مصنوعات

2.4اخرى

غيرسلع
مصنفة
4.6  

(%) هيكل الصادرات 

المصنوعات 
18.0

تنافسية الصادرات العربية

لجميع الدول العربية باستثناء ، وذلك بالنسبة 2007مقارنة بعام  2010انخفض مؤشر التنوع للصادرات العربية لعام 
اقترب من وتونسماراتإال أن مؤشر تنوع الصادرات في اإلأربع دول هي األردن، القمر، العراق وموريتانيا.

لحاصل في هيكل مقارنة بالتنوع الهاتين الدولتينمما يدل على زيادة تنوع الصادرات الوطنية ،متوسط العالم
القمرواألردنبالنسبة لكل منذاتها خالل فترة المقارنةوفي المقابل ارتفع مؤشر تنوع الصادرات  .الصادرات العالمية

غير أن هذا المؤشر تقريبي  .راتها عن هيكل الصادرات العالميةدل على تباعد هيكل صادمما ي،وموريتانياالعراقو
 .)2الجدول رقم () و1اإلطار رقم (، على أساس رقمين من تصنيف النظام المنسقمجموعات سلعية لنظراً ألنه احتسب 

).8/3الملحق (المصدر: 
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 )1( اإلطار
مؤشرات تنافسية الصادرات

لبيانات المتاحة إلجراء المقارنة الدولية لتنافسية الصادرات العربية.ثالثة مؤشرات مختارة في ضوء اتم احتساب

يقيس انحراف حصة صادرات السلع الرئيسية لدولة معينة في إجمالي ،Diversification Indexمؤشر التنوع
، 1و  0بين صادراتها، عن حصة الصادرات الوطنية لتلك السلع الرئيسية في الصادرات العالمية. ويتراوح هذا المؤشر

بحيث كلما اقترب المؤشر من صفر كلما كانت درجة تنوع الصادرات أعلى، وعندما يصل المؤشر إلى صفر يتطابق 
هيكل الصادرات الوطنية مع هيكل الصادرات العالمية. 

هيرشمان ويقيس مستوى التركز السوقي لحصة  -ويعرف بمؤشر هيرفندال،Concentration Indexمؤشر التركز
دولة من الصادرات / الواردات العالمية في سلعة أو مجموعة سلعية محددة أو تنوعها بين أكثر من سلعة ومجموعة ال

وتشير القيم الدنيا للمؤشر إلى درجات تركز أقل لكل من الصادرات  1و 0سلعية. وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 
 .والواردات فيما تشير القيم األعلى إلى درجات تركز أكبر

وهو مؤشر مركب يرتكز احتسابه على عدد من المؤشرات ،Trade Performance Indexمؤشر كفاءة التجارة 
لصادرات، الحصة السوقية، من االفرعية لتنافسية الصادرات الوطنية في األسواق العالمية، مثل متوسط نصيب الفرد 

تساب مؤشر كفاءة التجارة إلى ترتيب عام لموقع تنوع المنتجات المصدرة وتنوع أسواق التصدير العالمية. ويؤدي اح
مجموعة  14دولة، وكذلك ترتيب فرعي للدول حسب السلع المصدرة، وذلك بالنسبة لـ  184الدولة المصدرة ضمن 

 سلعية رئيسية. 

 )2جدول رقم (ال
تنافسية الصادرات العربية

رة أخرىمؤشر التركز والتنوع السلعي لصادرات الدول العربية ودول مختا

20072010الدول
مؤشر التركزمؤشر التنوعمؤشر التركزمؤشر التنوع

0.5790.1510.6420.176األردن
0.5990.4860.5850.435اإلمارات
0.7210.4060.7050.341البحرين

0.5530.1730.5440.162تونس
0.8020.5980.7880.523الجزائر
0.6680.4310.6220.300جيبوتي

0.7230.5480.7490.506جزر القمر
0.7770.7430.7680.736السعودية
0.8140.6320.8100.755السودان

0.6470.3070.6370.264سوريا
0.8150.9660.8760.972العراق
0.7380.6040.6830.458عمان
0.8010.5020.7960.486قطر

0.8170.6880.8070.723الكويت
0.6300.1040.6190.098لبنان
0.8090.8390.8060.795ليبيا

0.6660.3110.5870.133مصر
0.6750.1550.6640.155المغرب

0.7890.4790.8050.484موريتانيا
0.8020.7710.7730.721اليمن

0.4630.1760.4690.165ماليزيا
0.4800.2500.4910.266سنغافورة

0.4510.1560.5830.213كوريا
0.0000.0770.0000.075العالممتوسط 

).ارقام3(تصنيف SITC ver 3.0االونكتاد حسب التصنيف المصدر: 
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عشر دولة أربعةفي  2007مقارنة بعام  2010هذا المؤشر لعام (أي تحسن)انخفض، فقدوفيما يتعلق بمؤشر التركز

ر ، لبنان، ليبيا، مصالقُمرمان، قطر، ، عُ السعوديةالبحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، سوريا، اإلمارات،عربية هي

فيها مؤشر تركز رتفعاوموريتانياالسودانالكويت، ، العراقوهي األردن، أخرى،إال أن خمس دول عربية .اليمنو

لكل من األردن وتونس ولبنان ومصر والمغرب ال زالت درجة تركز الصادرات . وتجدر اإلشارة إلى أن الصادرات

وأقل من المتوسط العالمي.تعتبر منخفضة نسبياً 

جانب آخر يمكن استعراض التطورات التي طرأت على تنافسية الصادرات العربية للمجموعات السلعية، وذلك من وفي

(خالل استخدام المؤشر المركب لكفاءة التجارة
0F

ول العربية إلى في تقييم أداء وكفاءة صادرات الدواألشمل،2010لعام  )1

دولة مصدرة ألهم األصناف  184ويتضمن هذا المؤشر ترتيباً للدول العربية المصدرة وذلك ضمن  .األسواق العالمية

، المنتجات الجلدية، والغزل، األغذية المصنعة، المنسوجاتوهي المنتجات الزراعية،السلعية في الصادرات العالمية

 . ،المالبس الجاهزةواإللكترونيات، المنتجات المعدنية

عالمياً في مؤشر كفاءة التجارة لهذا الصنف  58تحتل المرتبة لمصر كأول دولة عربية أتتتجات الزراعية، بالنسبة للمن

األردن في المرتبة الثالثة ثم بعد ذلكعالمياً في هذا المؤشر،  67المرتبة في المغرب ثاني دولة عربية يليهاالسلعي، ثم 

عالمياً. 91المرتبة في عالمياً وسوريا  84 المرتبةفي عالمياً، فلبنان  79عربياً والمرتبة 

عالمياً، ثم تأتي تونس في  47أما بالنسبة لمؤشر كفاءة التجارة في األغذية المصنعة، تحتل مصر المرتبة األولى عربياً و

 59لرابعة عربياً ورتبة اعالمياً، والمغرب في الم 57عالمياً، فلبنان في المرتبة الثالثة عربية و 51المرتبة الثانية عربياً و

عالمياً في مؤشر كفاءة التجارة  48الدول العربية وتحتل المرتبة ةسوريتتصدربالنسبة للمنسوجات والغزل و .عالمياً 

األردن ثم بعد ذلك، على التوالي 52و  51نسبياً عند والثالثةلبنان ومصر في المرتبة الثانيةيليهالهذا الصنف السلعي، 

عالمياً. وفيما يتعلق بالمنتجات الجلدية تتصدر  75المرتبة في والبحرين ،على التوالي 68و 67 ةالمرتبوتونس عند

عالمياً في مؤشر كفاءة التجارة في هذا الصنف السلعي، ثم  34تونس قائمة الدول العربية المصدرة لها، وتحتل المرتبة 

عالمياً. وفي المنتجات  76 في المرتبةعالمياً واألردن 60المرتبة في ةثم سوري،عالمياً  40تليها المغرب بالمرتبة 

عالمياً في مؤشر كفاءة التجارة لهذا الصنف السلعي،  27المعدنية، تتصدر البحرين قائمة الدول العربية وتحتل المرتبة 

نسبة وبال .مياً عال 59ياً وتونس في المرتبة عالم 55 في المرتبةلبنانفعالمياً  54المرتبة تحتلثم تليها مصر التي 

في الترتيب العالمي لمؤشر كفاءة التجارة،  30تتصدر تونس الدول العربية المصدرة لها وتحتل المرتبة اتلإللكتروني

أما بالنسبة  .عالمياً 62المرتبة في ومصر عالمياً 53ثم لبنان في المرتبة عالمياً، 49المرتبة في ثم تأتي المغرب 

عالمياً في مؤشر كفاءة التجارة،  16نس قائمة الدول العربية المصدرة لها وتحتل المرتبة للمالبس الجاهزة فتتصدر تو

مصر في فعالمياً،  43بة الثالثة عربياً وفي المرتةسوريثمالترتيب العالمي، من20المرتبة فيثم تأتي المغرب

 . )8/4عالمياً، الملحق ( 67وعالمياً، واألردن في المرتبة الخامسة عربياً  60المرتبة الرابعة عربيا و

ساب مؤشر كفاءة التجارة العالميةمة االونكتاد باحتيقوم مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومنظ)1(
)Trade Performance Index – TPI.(
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معدل التغير السنوي (%)القيمة ( مليار دوالر أمريكي )

200720082009(2) 2010(2) 201120072008200920102011

20.56.719.65.1-67.692.673.678.593.920.736.9متوسط التجارة البينية العربية (1)

18.60.122.13.4-70.695.878.078.195.320.435.7الصادرات البينية العربية

22.614.017.16.8-64.789.469.278.992.421.138.1الواردات البينية العربية

(1) ( الصادرات البينية + الواردات البينية)÷2.

(2) بيانات اولية.

الملحق (5/8). المصدر: 

معدل التغير 
السنوي في الفترة 

2010 -2007
(%)

الجدول رقم (3)
أداء التجارة البينية العربية

(2011-2007)

البنود

التي تؤثر على تنافسيتها والتي من بينها التركز السلعي التحدياتالصادرات العربية جملة من هوبوجه عام، تواج

جمالي الصادرات العربية. كما أن هناك عامل آخر يفسر إحيث تمثل صادرات المحروقات نسبة كبيرة من ،للصادرات

لعربية التي تستند إلى التكنولوجيا باعتبار أن الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية ضعف تنافسية الصادرات ا

ذات أهمية نسبية أكبر مقارنة بالصادرات عالية التكنولوجيا التي تعّد متواضعة نسبياً، وذلك بالرغم من حدوث بعض 

دد من الدول. كما أن هناك العديد من االستعمال التكنولوجي لدى عوكثيفةالتحسن نحو تصدير منتجات متوسطة 

المعوقات تتعلق بالخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليف النقل، خاصة بين دول المشرق والمغرب العربي، إضافة إلى عدم 

توفر خطوط نقل منتظمة وغيرها من القيود اإلدارية واإلجراءات غير الجمركية، وضعف البرامج التسويقية وفقدان 

طبيق المواصفات والمقاييس الدولية. كما أن البحث والتطوير يؤثر في دورة حياة المنتج واستمرارية الجودة لعدم ت

ضعف برامج التمويل القائمة على بناء إلىتسويقه وبالتالي يساهم في ضعف تنمية الصناعات التصديرية. باإلضافة 

خصص في اإلنتاج حسب الميزة النسبية وتحسين التوهو ما يستلزم تبني سياسات تستهدف تشجيعاألسواق التصديرية، 

بالممارسات التجارية والجمارك والنقل والمعلومات واالتصاالت ومنها تلك المتعلقةبنية كفاءة التجارة من كافة جوانبها 

والتمويل.

التجارة البينية العربية

أداء التجارة البينية

1Fسجلت قيمة التجارة البينية

مليار دوالر، وذلك  93.9في المائة لتبلغ نحو  19.6ارتفاعاً بنسبة  2011 عامفيالعربية )2(

 95.3في المائة لتبلغ قيمتها  22.1. وارتفعت الصادرات البينية بنسبة 2010مليار دوالر في عام  78.5مقارنة بقيمة 

ارتفاعاً بينية فقد سجلت . أما الواردات ال2010مليار دوالر في عام  78.1، بعد أن بلغت 2011مليار دوالر في عام 

 ).3رقم (والجدول )8/5، الملحق (2011مليار دوالر في عام  92.4في المائة لتصل قيمتها إلى  17.2بنسبة 

 .2÷تم احتساب قيمة التجارة البينية كمتوسط التجارة البينية (الصادرات + الواردات)   )2(
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68.2
52.4
47.3
44.5
40.1
35.7

29.4
26.8
26.0

17.1
16.8
13.6
13.4
9.6
9.0
8.8

2.2
-11.3
-11.7
-18.2
-23.5

-51.4

-100.0 0.0 100.0

قطـــــــــــر
الجزائــــــر
الكويــــــت

القمـــــــر   
لبنــــــــــان
البحريـــــن
اإلمــــارات
مصـــــــــر
األ ر  د  ن 

مجموع الدول العربية
المغــــــرب
الصومـــال
الســـعودية

سوريــــــــة
جيبــوتــــي
العـــــــراق
ُعمـــــــــان
تونــــــــس
الســـــودان
موريتانــيــا
ليبيـــــــــــا
اليمــــــــــن
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الصادرات البينية 

(%)العربيةللدولالبينية لتجارةنسب تغير ا): 4(الشكل
2011عام

في  179.4عشر دولة بنسب متفاوتة تراوحت بين أعالها لخمسةعلى صعيد الدول، ارتفعت قيمة الصادرات البينية و

، ولم تشهد الصادرات البينية لمصر زيادة تذكر. ويالحظ لتونسفي المائة بالنسبة  0.7وأدناها لموريتانياالمائة بالنسبة 

أن غالبية الدول المصدرة الرئيسية للنفط سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة صادراتها البينية، في ضوء ارتفاع األسعار 

التي تشكل حوالي ثلث إجمالي الصادرات البينية سجلت صادرات السعودية إلى الدول العربية،فقد. العالمية للنفط

البحرينوالعراق، كما سجلت صادرات كل من2011في المائة في عام  36.9 ابلغت نسبتهزيادة ملحوظةالعربية، 

في المائة. 54.7وفي المائة  29.3بين ارتفاعاً بنسب تراوحتإلى الدول العربية واإلمارات والكويت وعمان والجزائر

 47.9في المائة و 26.4المقابل شهدت الصادرات البينية لسورية واليمن وليبيا انخفاضاً حاداً بنسب تراوحت بين وفي

وانخفضت  .2011في المائة، متأثرة بظروف عدم االستقرار السياسي واالقتصادي التي شهدتها هذه الدول خالل عام 

في دول الجوار.تمتأثرة أيضاً باألحداث التي طرأفي المائة 12.7أيضاً الصادرات البينية للبنان بنسبة 

في  68.2وفي جانب الواردات البينية، فقد سجلت ستة عشر دولة عربية، زيادات في قيمة وارداتها البينية بنسب أعالها 

يمنوالسودان وموريتانيا وليبيا والكل من تونس. في حين سجلتمانعٌ فيفي المائة  2.2وأدناها قطرفيالمائة 

في المائة بالنسبة لليمن، 51.4ولتونسفي المائة بالنسبة  11.3تراوحت بين بنسب في قيمة وارداتها البينية انخفاضاً 

 ).4الشكل (

).8/5الملحق (المصدر: 
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مساهمة التجارة البينية في التجارة اإلجمالية 

بنسبة أعلى  2011العربية اإلجمالية في عام نمو الصادراتتراجعت األهمية النسبية للصادرات البينية العربية بسبب

 2011في المائة خالل عام  8لتبلغ الصادرات اإلجمالية العربية منالصادرات البينية ، حيث تراجعتنسبة نموهامن 

العربية فقد الواردات اإلجمالية فيالواردات البينية أما مساهمة. 2010في المائة في عام  8.5وذلك مقارنة بحصة 

، وذلك في ضوء زيادة نمو في العام السابقفي المائة  11.8مقابل  2011في عام في المائة  12.3 فعت لتبلغارت

 .2011نمو الواردات اإلجمالية خالل عام نسبةالواردات البينية بنسبة أعلى من

ينية في الصادرات اإلجمالية وبالنسبة ألهمية التجارة البينية في التجارة اإلجمالية للدول فرادى، تساهم الصادرات الب

 8.0(أي متوسط حصة الصادرات البينية في الصادرات اإلجمالية العربيةتزيد عن عشر دولة عربية بحصص إلثني

في  8.1في المائة بالنسبة للصومال وأدناها  91.1، وتراوحت هذه الحصص بين أعالها 2011في المائة) في عام 

في  15.4بعد أن بلغت ستمر انخفاض أهمية صادراتها البينية في صادراتها اإلجماليةاالمائة بالنسبة للسعودية، التي 

ولبنان األردنكل من لاإلجماليةصادراتلأهمية األسواق العربية بالنسبة لتراجعت أيضاً . ولقد 2009المائة في عام 

في  28.4في المائة و 35.4مائة وفي ال 47.4إال أنها ال تزال تشكل حصة عالية بنسبة تبلغ ،2011ومصر في عام 

ال بينما إلى الدول العربية أكثر الصادرات تكامالً مع التجارة البينية العربية. هاتعتبر صادراتحيث ،المائة على التوالي

والكويت وليبيا والقمر وقطر والعراق حصة ضئيلة بالنسبة لكل من اإلمارات والجزائر تشكل الصادرات البينية زالت

 )8/6رب وموريتانيا، وبالتالي تبقى تجارتها اإلجمالية أقل تكامالً مع التجارة البينية العربية، الملحق (والمغ

).4والجدول رقم (

(نسبة مئوية)

2007200820092010* 2011

8.98.910.78.58.0نسبة الصادرات البينية العربية الى إجمالي الصادرات العربية

12.113.311.311.812.3نسبة الواردات البينية العربية الى إجمالي الواردات العربية

* بيانات أولية.

المصدر: الملحق  (6/8).

الجدول رقم (4)
مساهمة التجارة البينية في التجارة العربية االجمالية

(2011-2007)

العربية أسواق الصادراتوفي جانب أهمية الواردات البينية في الواردات اإلجمالية على صعيد الدول فرادى، تعتبر 

ة عشر دولة عربية، والتي تشكل حصص وارداتها البينية نسباً أعلى من متوسط حصة مصدراً هاماً بالنسبة لواردات ست

. ولقد تراوحت هذه الحصص بين 2011في المائة) في عام  12.6الواردات البينية في الواردات اإلجمالية العربية (أي 
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2007200820092010201120072008200920102011

68,98793,12275,60475,48793,38323.762,76285,47871,05774,25889,95821.1منطقة التجارة الحرة العربية

31,52741,39433,14427,54038,73940.719,16829,91923,65425,00932,86131.4مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2,3623,3012,6932,8953,48520.42,379.53,4042,5392,6722,7824.1إتحاد دول المغرب العربي

1,3872,1162,2252,1922,2331.91,5522,0591,9511,9371,9591.1دول إتفاقية أغادير
المساهمة في إجمالي الواردات (في المائة)المساهمة في إجمالي الصادرات (في المائة)

9.19.89.88.47.811.713.311.911.612.4منطقة التجارة الحرة العربية

6.26.45.74.24.26.18.56.97.07.6مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1.62.02.52.02.72.42.72.22.02.3إتحاد دول المغرب العربي

1.92.73.93.32.91.41.81.71.61.4دول إتفاقية أغادير

منطقة التجارة الحرة تشمل جميع الدول العربية بإستثناء ( جيبوتي، الصومال، القمر وموريتانيا).
مجلس التعاون لدول الخليج العربية (االمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر والكويت).

إتحاد دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب وموريتانيا).
دول إتفاقية أغادير ( األردن، تونس ، مصر والمغرب).

استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد عام 2012، و تقارير قطرية ودولية متنوعة.  المصدر :  

قيمة الواردات البينية معدل قيمة الصادرات البينية
التغير 
2011
(%)

التجارة البينية (مليون دوالر أمريكي)

الجدول رقم (5)  
 مساهمة  التجارة البينية العربية في التجارة االجمالية للتجمعات  العربية

2011-2007

التجمعات العربية
معدل 
التغير 
2011
(%)

أما الدول التي سجلت نسباً أقل من  .لمصر والمغرببالنسبة  13.5 قرابةفي المائة بالنسبة للصومال وأدناها 39أعالها 

متوسط نسبة الواردات البينية في الواردات اإلجمالية فقد بلغ عددها خمس دول، هي اإلمارات وتونس والجزائر 

ويالحظ في هذا الصدد، أن عدداً من الدول التي تشكل وارداتها من الدول العربية نسبة عالية في والسعودية وموريتانيا.

والمغرب من وارداتها من الدول العربية مثل األردن كبيراً اً جمالية هي دول يستأثر النفط الخام جزءوارداتها اإل

في المائة على التوالي من قيمة  46.9في المائة و 47.4في المائة و 51.3حصة بلغت التي شكل النفط الخام وومصر،

 .2011وارداتها من الدول العربية في عام 

للتجمعات العربيةالتجارة البينية 

عربية، وهي منطقة التجارة التجمعات لتشير البيانات المجمعة عن تطور أهمية التجارة البينية في التجارة اإلجمالية ل

الصادرات الحرة العربية الكبرى ومجلس التعاون لدول الخليج واتحاد دول المغرب العربي ودول اتفاقية أغادير، أن 

كل من ، وسجلت أيضاً 2011في المائة في عام 41ول الخليج سجلت زيادة بنسبة حوالي البينية لمجلس التعاون لد

 20.4في المائة و 23.7التحاد دول المغرب العربي زيادة بنسبة بلغت ومنطقة التجارة الحرة العربية لالصادرات البينية 

وفي  .2011في المائة في عام  2 حواليغتفي المائة على التوالي. أما دول اتفاقية أغادير فقد سجلت زيادة طفيفة بل

فقد تراجعت حصة لصادرات البينية في الصادرات اإلجمالية لهذه المجموعات، لتطور األهمية النسبيةجانب 

الصادرات البينية في واستقرت حصةدول اتفاقية أغادير والصادرات البينية لكل من منطقة التجارة الحرة العربية

فيالصادرات البينية حصةوزادت،2010عند مستوى عام لدول مجلس التعاون الخليجيالصادرات اإلجمالية

 .)5( الجدول رقم، 2011عام في لدول اتحاد المغرب العربي الصادرات اإلجمالية 
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في منطقة التجارة الحرة مقارنة أهمية التجارة البينية في التجارة اإلجمالية لهذه التجمعات، تستأثر التجارة البينيةعندو

نصيب التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي، وال تزال حصة التجارة االعربية الكبرى بالنصيب األكبر، يليه

في تجارتهما ضئيلة البينية في التجارة اإلجمالية لكل من تجمعي اتحاد دول المغرب العربي ودول اتفاقية أغادير 

قى لمستويات التجمعات الناجحة في الدول النامية، وذلك على الرغم من أن كال التجمعين يشمل اإلجمالية ضئيلة وال تر

، مثل المغرب وتونس بالنسبة لالتحاد المغاربي، وع القاعدة اإلنتاجية والتصديريةفي عضويته دوالً تتميز اقتصاداتها بتن

 ).5( لشكلاواألردن وتونس ومصر والمغرب بالنسبة لتجمع اتفاقية أغادير، 

حصة الصادرات البينية في إجمالي صادرات التجمعات العربية): 5(الشكل
2009-2011

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0

2009 2010 2011 2009 2010 2011

الصادرات الواردات

9.8
8.4 8.2

11.9 11.6 12.1

5.7 4.2 4.5
6.9 7.0

7.6

2.5 2.0 2.9
2.2 2.0 3.13.9 3.3 2.9 1.7

1.6 1.5

منطقة التجارة الحرة العربية مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إتحاد دول المغرب العربي دول إتفاقية أغادير

اتجاهات التجارة البينية

تركز التبادل التجاري بين الدول إلى بشكل عام الواردات السلعية البينية للدول العربيةويشير هيكل اتجاه الصادرات 

، في جانب الصادرات البينية، تركزت 2011. ففي عام في الغالبفي دولة أو دولتين،العربية في دول متجاورة

في المائة، وتركزت صادرات  20والسعودية بنسبة في المائة 32ت األردن إلى الدول العربية في العراق بنسبة صادرا

فقد صادرات تونس إلى الدول العربية أمافي المائة). 31في المائة) والسعودية ( 21البحرين البينية في اإلمارات (

صادرات لوبالنسبةفي المائة.  19في المائة والجزائر بنسبة  53دولتين متجاورتين هما ليبيا بنسبة حوالي تركزت في

في المائة  36في المائة و 27المغرب بنسبة مصر والجزائر إلى الدول العربية فقد تركزت في ثالث دول هي تونس و

ارات) (اإلموهي واحدةعربيةفي المائة على التوالي، وتركزت صادرات السودان إلى الدول العربية في دولة 22و

في المائة على التوالي،  21في المائة و 56في المائة، وصادرات الصومال البينية في اإلمارات واليمن بنسبة  71بنسبة 

في المائة)، وصادرات عمان البينية في  40( والمغربفي المائة)،  51وتركزت صادرات العراق البينية في سورية (

).5المصدر: الجدول رقم (
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في المائة). وأخيراً، تركزت صادرات اليمن  50ر البينية في اإلمارات (في المائة، وصادرات قط 71اإلمارات بنسبة 

في المائة). وفيما يخص الدول العربية األكثر تنوعاً في اتجاهات  27( واإلماراتفي المائة)  41( السعوديةالبينية في 

ى حوالي خمس دول عربية صادراتها البينية، تتوزع األسواق التصديرية لكل من السعودية والكويت ولبنان ومصر عل

رئيسية أو أكثر. 

في دولة واحدة هي السعودية  2011وفي جانب الواردات البينية، تركزت واردات األردن من الدول العربية في عام 

في المائة، والواردات  81في المائة، وتركزت أيضاً واردات البحرين من الدول العربية في السعودية بنسبة  61بنسبة 

الواردات البينية للسعودية في المائة على التوالي. وتركزت 30وفي المائة 36الجزائر بنسبة وليبيالتونس فيالبينية

في المائة)، وواردات العراق البينية في  62في المائة)، وواردات الصومال البينية في جيبوتي ( 31في اإلمارات (

في المائة  31في المائة و 41طر في اإلمارات والسعودية بنسبة في المائة). وتركزت الواردات البينية لق 76سورية (

في المائة)، والواردات البينية للكويت من السعودية  73على التوالي، والواردات البينية لعمان في اإلمارات (

من تونس ي كل فقد تركزت فالواردات البينية لليبيا أما في المائة على التوالي. 21وفي المائة 42بنسبة واإلمارات 

في المائة  35السعودية بنسبة والكويتفي المائة، والواردات البينية لمصر من 21مصر بنسبة في المائة و 36بنسبة 

في المائة على  18وفي المائة 46 بنسبةوالجزائرفي المائة على التوالي، والواردات البينية للمغرب من السعودية 32و

. في المائة على التوالي 35وفي المائة 36نحو باإلمارات وفي السعوديةردات البينية لليمن تركز الواتوأخيراً التوالي.

وتعتبر لبنان الدولة األكثر توسعاً في مصادر وارداتها من الدول العربية، حيث تتوزع حصص االستيراد بنسب تتراوح 

 .)8/8و( )8/7) و(8/6( المالحقية، في المائة من إجمالي وارداتها من الدول العرب 28وفي المائة  10بين 

الهيكل السلعي للتجارة البينيةالهيكل السلعي للتجارة البينيةتطور تطور 

إلى زيادة األهمية النسبية للمصنوعات،  2011لعام تشير البيانات المجمعة عن الهيكل السلعي للصادرات البينية

ت البينية. فقد استقرت حصة السلع الزراعية في الصادراوواستقرار األهمية النسبية للوقود المعدني والمعادن األخرى، 

في المائة وهي قريبة من النسبة المسجلة في  23.9الوقود المعدني والمعادن األخرى في الصادرات البينية عند نسبة 

، وهي 2011في المائة في عام  21.7لسلع الزراعية في إجمالي الصادرات البينية اكذلك بلغت حصة .2010عام 

ارتفعت هذه فقد ،أما فئة المصنوعات التي تشكل أعلى حصة في الصادرات البينية .2010قريبة من مستواها لعام 

الرئيسية الفرعيةالفئاتوسجلت .2011في عام في المائة 49.1إلى  2010في المائة في عام  48.5الحصة من 

يادات طفيفة في خرى زاألمتنوعة المصنوعات الووالمصنوعات األساسيةوهي اآلالت ومعدات النقل للمصنوعات، 

). 6) والشكل (8/9، الملحق (2011حصصها في الصادرات البينية في عام 
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(%)الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية ): 6(الشكل
2011عام 

الزراعيةالسلع
20.6

والمعادنالوقود
26.9

المواد
الكيماوية

15.9

مصنوعات
17.0أساسية

ومعداتاآلالت
10.1النقل

مصنوعات
4.3أخرى

المصنوعات
47.3

غيرسلع
4.8مصنفة

الواردات البينية 

الزراعيةالسلع
21.7

الوقود
والمعادن

23.9

المواد
11.1الكيماوية

مصنوعات
16.5أساسية

اآلالت
النقلومعدات

13.2
مصنوعات

8.4اخرى

المصنوعات
49.1

غيرسلع
   5.5مصنفة

الصادرات البينية 

يما يتعلق بهيكل الواردات البينية، فمن المعروف أن الواردات البينية العربية هي نفسها الصادرات البينية العربية زائد وف

إن الهيكل السلعي للورادات البينية يجب أن ال يختلف عن الهيكل قيمة الشحن والتأمين ولهذا فمن الناحية النظرية، ف

السلعي للصادرات البينية. إال أنه عملياً توجد اختالفات إحصائية ناتجة عن اختالف الترتيب وأساليب التسجيل 

فئات السلعية في والتصنيف، األمر الذي ينتج عنه فوارق بين أرقام الصادرات والواردات البينية وبالتالي تباين قيم ال

الصادرات البينية مع الواردات البينية. وبالرغم من هذه االختالفات، فيالحظ من البيانات المجمعة عن هيكل التجارة 

أن الحصص السلعية الرئيسية للواردات البينية حافظت على نسب متقاربة وفي نفس االتجاهات  2011البينية لعام 

ة للصادرات البينية.العامة التي سلكتها الحصص السلعي

التجارة البينية للبترول الخام

في  2.9بنسبة تراجع طفيفمسجلة  2011مليار دوالر في عام  10.56تقدر قيمة التجارة البينية للبترول الخام بحوالي 

التجارة البينية قيمةمتوسطفي المائة من 11.3 المائة عن العام السابق. وتشكل حصة التجارة البينية للبترول الخام نسبة

دول مصدرة رئيسية إلى بقية الدول خمسة، هناك للبترول الخام. ففي جانب الصادرات البينية2011العربية لعام 

في المائة  97.7اإلمارات، حيث يشكل مجموع صادراتها حوالي والعراق والجزائر والكويت والعربية، هي السعودية 

دول خمس، هناك البينية للبترول الخام. وفي جانب الواردات2011لعام الخاممن الصادرات البينية العربية للبترول

في المائة  98بحيث يستأثر مجموع استيرادها حوالي ولبنانالمغرب وتونسوواألردن مصرمستوردة رئيسية، هي

 ).6) والجدول رقم (8/10من الواردات البينية العربية للبترول الخام، الملحق (

).8/9المصدر: الملحق (
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2008200920102011

10,3009,74310,87610,563قيمة التجارة البينية للبترول الخام (مليون دوالر)

حصة التجارة البينية للبترول الخام في متوسط قيمة 
التجارة البينية العربية (1) (%)

11.113.213.911.3

(1) ( الصادرات البينية + الواردات البينية)÷2.

المصدر: الملحقان (6/8) و(10/8).

الجدول رقم (6)
التجارة البينية للبترول الخام

(2011-2008)

لى ذلك، وبالنسبة ألهمية األسواق البينية العربية في تجارة البترول الخام، فإن حصة الصادرات البينية للبترول إضافة إ

الخام تبدو ضئيلة في الصادرات اإلجمالية العربية له. ولإليضاح تشكل الصادرات البينية للبترول الخام حصة ضئيلة 

1.6المصدرة الرئيسية للبترول الخام، حيث تقدر هذه الحصة بنسبة في إجمالي الصادرات لهذه السلعة بالنسبة للدول 

. في المائة بالنسبة للجزائر 3.5ولكويت لفي المائة بالنسبة  4في المائة من إجمالي صادرات السعودية للبترول الخام و

ل العربية المستوردة أما بخصوص األسواق العربية الستيراد البترول الخام، فتشير البيانات المجمعة لعدد من الدو

تأتي من الدول العربية، وتشكل واردات مصر للبترول تقريباً واردات األردن للبترول الخامجميعللبترول الخام إلى أن 

في المائة بالنسبة 51في المائة و 73في المائة من إجمالي وارداتها لهذه السلعة، و 74الخام من الدول العربية نحو 

).7، الشكل (2011في عام لتواليللمغرب وتونس على ا

حصة الصادرات والواردات البينية للبترول الخام لبعض الدول العربية): 7( الشكل
2011عام 

1.9 1.6 4.0 0.6

98.1 98.4 96.0 99.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

الجزائر السعودية الكويت االمارات
الصادرات الى الدول العربية  الصادرات الى بقية العالم 

0

74 73

0

100

26 27

-20

0
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40

60

80

100

األردن تونس مصر المغرب

الواردات من الدول العربية  الواردات من بقية العالم 

2011حصة الواردات البينية من اجمالي الصادرات العربية من البترول الخام  

).8/10الملحق (المصدر: 

2011امالعربية من البترول الخالصادراتحصة الصادرات البينية من اجمالي 
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واالتحاد الجمركي العربيتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

2Fبدأت الدول العربية األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

بإتباع أسلوب التفاوض الجماعي واستند إلى )3(

على الرسوم في المائة 10وذلك بأجراء أول تخفيض جمركي نسبته  1998برنامج تنفيذي وإعالن للمنطقة عام 

الجمركية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل المفروضة على استيراد السلع العربية وانتهى العمل بتلك الرسوم 

فاوضية ما تم إنجازه من موضوعات ال تزال هناك الكثير من الموضوعات التمن كلوبالرغم  .2005والضرائب عام  

والمؤسسية والهيكلية والعوامل الخارجية التي تعيق االنتهاء من مرحلة تكاملية كاملة وهي منطقة التجارة الحرة العربية 

الكبرى.

استكملت الدول األعضاء متابعة موضوعات المنطقة اإلجرائية ومواقف الدول بشأنها والتي تختص  2011وخالل عام 

باإلضافة إلى عربية موحدة.اتلمنتجات العربية المتبادلة في حالة عدم وجود مواصفالدولية لاتباعتماد المواصف

االستمرار بمناقشة القائمة المقدمة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية للسلع المستثناة من اإلعفاء الجمركي عند 

كما تم متابعة المعايير الخاصة بذلك.استيرادها من الدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية وفق الضوابط و

وفيما يتعلق بتنسيق تشريعات المنافسة ومنع إلغاء القيود غير الجمركية الكمية المطبقة في بعض الدول األعضاء.

االحتكار، تم إعداد دليل استرشادي للقواعد العربية الموحدة للمنافسة ومنع االحتكارات الستخدامه عند صياغة 

كما استكملت الدراسات ذات العالقة بإيجاد آلية لمنع وانين ذات العالقة بالمنافسة ومنع االحتكار.التشريعات والق

اإلغراق والدعم والتدابير الوقائية في إطار المنطقة وإيجاد هيكل موحد لمسميات الرسوم و أجور الخدمات.

فقد استمرت بتطبيق التخفيض الجمركي ،وحول عضوية الدول األقل نموا األعضاء في المنطقة (السودان، واليمن)

من الرسوم الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل المفروضة على الواردات من السلع العربية في المائة 90بنسبة 

حيث أعيد جدولة الشرائح المتبقية  2010عوضا عن عام  2012المنشأ لتصل الى التعرفة الجمركية الصفرية عام 

كما استمر إعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب نمائية لتلك الدول.مراعاة للظروف اإل

ذات االثر المماثل من قبل الدول األعضاء.

بشأنالمفاوضات تلبنى األساسية لتحرير تجارة السلع في إطار المنطقة، فقد استمرامسارات استكمال أما على صعيد 

وآلية معاملة منتجات المناطق الحرة في إطار المنطقة بموجب القواعد التفصيلية لباقي السلعصياغة قواعد المنشأ 

وتم تمديد العمل بنظام الدروباك الخاص بحظر الرسوم الجمركية أو اإلعفاء منها من التفصيلية للسلع التي تمنح المنشأ.

ة إلى إعداد الدراسات الخاصة بمجال الطباعة باإلضاف .ات أخرىاألحكام العامة لقواعد المنشأ ولمدة ثالث سنو

مية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، مملكة المملكة األردنية الهاش :دولة هيةمنطقة ثماني عشرالبلغ عدد الدول العربية المنضمة إلى   )3(
المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية،

، جمهورية مصر العربية، ليبيانية، السورية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنا
 .الجمهورية اليمنيةالمملكة المغربية،
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للمساعدة فيوالصباغة ودورها في إكساب المنشأ وصناعة المالبس والمنسوجات والتقنيات الفنية المستخدمة وذلك 

إعداد القواعد التفصيلية للفصول المعلقة ذات العالقة.

بعقد  2011عام خالل ريق العمل التفاوضي وعلى مستوى تحرير تجارة الخدمات في إطار المنطقة، فقد استمر ف

االجتماعات التفاوضية لقطاعات االتصاالت السلكية والالسلكية وقطاعات التشييد والبناء والخدمات الهندسية وربطها 

بالتزامات الدول العربية في قطاع الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية مع العروض المبدئية والمحسنة التي 

ها الدول العربية في هذا اإلطار.تقدمت ب

المحدد في برنامج العمل إلقامة االتحاد الجدول الزمنيالجمركي العربي وفق االتحادتطورات مرحلة فيما يتعلق بأما 

2011خالل عام وتم ،عملهافي فقد استمرت اللجان المختصة للجنة االتحاد الجمركي العربي ،الجمركي العربي

،الجمركيلالتحادمواد الخاصة باإلطار العام واإلطار المؤسسي و األحكام العامة من البرنامج التنفيذي الغالبيةإنجاز 

واستمر العمل بوضع جداول التعريفة الجمركية الموحدة التي تستهدف توحيد البنود الوطنية في جداول التعريفة 

لعي يتم استخدامه في المرحلة التالية من عمل جدول عربي موحد للتصنيف السللوصول إلى انجازوذلك ،الجمركية

حق االتفاق علىاللجنة كأساس للتفاوض على فئات التعريفة الجمركية التي ستطبق في االتحاد الجمركي العربي. كما تم 

دراسة تإمكانية منح المرونة والتدرج عند تقديمها طلب االنضمام لالتحاد الجمركي العربي. وتمفي لدول العربية ا

تطبيقات الحصيلة الجمركية في إطار االتحاد الجمركي العربي من خالل االستفادة من تجارب مجلس التعاون الخليجي 

واالتحادات الجمركية األخرى.

بصياغة قانون جمركي عربي موحد فقد تم االنتهاء من عدد من المواد ذات العالقة بالمستوردات المعنية يتعلقوفيما

لجمركي العربي من قبل المؤسسات األمنية الوطنية وما يتعلق بالسماح للسفن التزود من المناطق في إطار االتحاد ا

وفيما يتعلق بتوحيد التفريعات الوطنية للتعرفة الجمركية الموحدة فقد تم الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.

توحيد األنظمة واإلجراءات الجمركية في الدول وذلك ألنم.من هذا النظا 62اعتماد بنود النظام المنسق لغاية الفصل 

تعمل إدارات الجمارك على إنجازها، والتي من األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم األسس التي 

التعاون يوحد اإلجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك ويساهم في تعزيز "قانون موحد للجمارك" إعدادبينها

في مجال الجمارك بين الدول األعضاء .

فقد تم وضع معايير تفرض على اإلدارات ،المنافذ الجمركية المؤهلة في إطار االتحاد الجمركيفيما يخص أما 

،الجمركية تطوير منافذها تمهيدا لتحديدها ضمن نقاط الدخول الواحدة في إطار االتحاد الجمركي والتي من أهمها

وتوفير بنية معلوماتية الستصدار ، طبقا للمعايير الدولية الجمركيةفة اإلجراءات ضمن مفهوم النافذة الواحدةتطبيق كا

وتطبيق مفاهيم إدارة ، سوية الجمركية بين الدول العربيةالتقارير والنشرات اإلحصائية ألغراض التجارة والمقاصة والت

وتطبيق ، ركية الحديثة مثل التخليص المسبقوتطبيق النظم الجم، آليةالمخاطر طبقا لالتفاقيات الدولية من خالل أنظمة
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وتطبيق موحد لقواعد التقييم الجمركي طبقا لقواعد التقييم ، درة على إدارة وحفظ السجالت آلياوالمقالتدقيق الالحق

اتفاقية منظمة التجارة العالمية.فيالجمركي من المادة السابعة 

ركي العربي في إطار المنطقة، تم االنتهاء من اتفاقية التعاون الجمركي التي ستحدد مجاالت وعلى صعيد التعاون الجم

مبادرة عربية موحدة حول . كما تم وضع مسودة2011في عام التعاون اإلداري والفني بين اإلدارات الجمركية العربية

إلجراءات الجمركية وإدارة المخاطر وتبادل أمن وتسهيل التجارة واعتماد محاورها المعنية بأمن وتسهيل التجارة وا

باإلضافة إلى تنظيم تصدير البرود الطريدية الخاصة بالبضائع واألشخاص وكيفية تسهيل تبادلها في إطار المعلومات.

المنطقة واالتفاقيات الدولية ذات العالقة.


