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  التجارة الخارجية للدول العربيةالتجارة الخارجية للدول العربية

  
  

  

  نظرة عامة

  
 بالتراجع الملحوظ في نمو االقتصاد العالمي في أعقاب األزمة المالية 2009تأثرت التجارة الخارجية العربية في عام 

عربية، آما العالمية، فقد أدى انكماش الطلب على النفط وتراجع أسعاره العالمية إلى انخفاض الصادرات النفطية للدول ال

وتراجعت . أدى انكماش الطلب في أسواق الشرآاء التجاريين الرئيسيين إلى انخفاض الصادرات العربية غير النفطية

. أيضًا الواردات العربية متأثرة بتباطؤ النمو االقتصادي في غالبية الدول العربية جراء تأثيرات األزمة المالية العالمية

فيزية لدعم االقتصاد في مواجهة اآلثار السلبية لألزمة واالستثمارات في مشاريع البنية غير أن البرامج المالية التح

  .التحتية ساهمت في تخفيف التراجع في الواردات العربية

  

، تراجعت الصادرات العربية إلى جميع الشرآاء التجاريين الرئيسيين 2009وبالنسبة التجاهات التجارة العربية في عام 

وفي ضوء هذه التطورات لم يطرأ تغير يذآر في حصص معظم الشرآاء التجاريين الرئيسيين في . ةبدرجات متفاوت

وفي جانب ). باستثناء اليابان والهند والصين(الصادرات العربية، في حين ارتفعت حصة الصادرات إلى باقي دول آسيا 

، غير أن 2009لتجاريين الرئيسيين في عام مصادر الواردات العربية، فقد تراجعت قيمتها أيضًا من معظم الشرآاء ا

حصص باقي دول آسيا والصين والواليات المتحدة في الواردات العربية سجلت ارتفاعًا طفيفًا على حساب حصة آل من 

  .االتحاد األوروبي واليابان في الواردات العربية خالل العام نفسه

    

، تراجعت األهمية النسبية للوقود والمعادن 2009 العربية في عام وفيما يتعلق بتطور الهيكل السلعي للتجارة اإلجمالية

والتي تستأثر على أعلى حصة في الصادرات العربية، وفي المقابل ارتفعت األهمية النسبية للمصنوعات، وحافظت 

 على وفي جانب هيكل الواردات، حافظت المصنوعات. السلع الزراعية على حصتها المتواضعة في الصادرات العربية

المرآز األول في الواردات العربية، تلتها الواردات العربية للسلع الزراعية في المرآز الثاني والتي تزايدت حصتها في 

  .إجمالي الواردات، وتراجعت حصة الوقود والمعادن التي تحتل المرآز الثالث في إجمالي الوارات العربية

  

، غير 2009نخفضت قيمتها سواء من جانب الصادرات أو الواردات في عام وفيما يتعلق بالتجارة البينية العربية، فقد ا

أن انخفاض قيمة الصادرات اإلجمالية العربية بأآثر من انخفاض قيمة الصادرات البينية أدى إلى ارتفاع حصة 

  .2009 في المائة في عام 10.3الصادرات البينية في الصادرات اإلجمالية العربية لتصل إلى 

  
  

  

  الفصل الثامن
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  الكبرىآخر، تمت مقارنة أداء التجارة البينية لعدد من التجمعات العربية، وهي منطقة التجارة الحرة العربيةوفي جانب 

مجلس التعاون الخليجي واتحاد دول المغرب العربي ودول اتفاقية أغادير، وتبين من المقارنة أن تطور مساهمة دول و

وضح بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بعد قيام الدول التجارة البينية في التجارة اإلجمالية آانت أآبر وأ

  .2005عام الاألعضاء في المنطقة بإزالة الرسوم الجمرآية بالكامل على السلع ذات المنشأ العربي منذ 

  

تي من شأنها ال في استكمال مقوماتها ًا، فهي تشهد تباطؤ الكبرىوفيما يخص التطورات في منطقة التجارة الحرة العربية

 فلم يتم بعد االتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية، وآذلك .تحقيق التكامل االقتصادي العربيأآبر لفاعلية بجعلها تعمل ت أن

األمر بالنسبة لغياب اتفاق حول معاملة منتجات المناطق الحرة، والتي أنشأها عدد من الدول العربية بهدف جذب 

وهناك تخوف من دخول منتجات المناطق الحرة إلى األسواق المحلية للدول األعضاء . ريةاالستثمارات الصناعية والتجا

 االمتيازات االستثمارية والضريبيةبوحصولها على اإلعفاء الجمرآي ومنافسة البضائع المنتجة محليًا التي ال تتمتع 

  .  التي تتمتع بها منتجات المناطق الحرةنفسها

    
، فال  العربية الكبرى مجاالت تحرير التجارة البينية للخدمات في إطار منطقة التجارة الحرةوفي إطار العمل على تعميق

 بشأن قيام الدول األعضاء بتقديم عروض أولية لتحرير التجارة البينية في قطاعات خدمات بداياتهازالت المفاوضات في 
ي العربي في إطار منطقة التجارة الحرة وعلى صعيد التعاون الجمرآ. محددة تختارها آل دولة عضو في المنطقة

تحضير واستكمال آافة متطلبات إقامة االتحاد الجمرآي  العربية الكبرى، تعمل لجنة االتحاد الجمرآي العربي على
القمة العربية االقتصادية التي عقدت في الكويت في وفق ما أقرته ، 2015العربي والتطبيق الكامل له، وذلك بحلول عام 

  .2009عام 
  

 الخارجية اإلجماليةالخارجية اإلجماليةالتجارة التجارة 
 

  التجارة الخارجيةأداء 
  

انعكس التراجع الحاد في تدفقات التجارة العالمية في أعقاب األزمة المالية العالمية على التجارة الخارجية العربية في 
 النصف الثاني من يفقد أدى انكماش الطلب العالمي على النفط والتراجع في أسعاره العالمية، الذي بدأ ف. عدة جوانب

آذلك فإن انكماش الطلب في . ، إلى انخفاض حاد في الصادرات النفطية للدول العربية2009 إلى عام  وامتد2008عام 
أسواق الشرآاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية والناجم عن دخول االقتصاد العالمي في فترة رآود أدى بدوره إلى 

رات األزمة المالية العالمية على تمويل التجارة يسلع المصنعة، هذا باإلضافة إلى تأثانخفاض الصادرات العربية لل
راط الضمانات المصرفية ت في تشدد المصارف في تقديم التمويل للتجارة الخارجية من خالل اشوالتي تمثلتالخارجية 

  .يل وزيادة تكاليف تمويل التجارةمن المتعاملين لتمويل الصفقات التجارية، وتقليص الفترات المتاحة لهذا التمو

  

، حيث بلغت 2009وآمحصلة لهذه العوامل فقد تراجعت الصادرات اإلجمالية للدول العريبة بصورة حادة في عام 

 في المائة، 32، أي بانخفاض نسبته 2008 مليار دوالر في عام 1,068 مليار دوالر مقارنة مع نحو 726  حواليقيمتها
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   الصادرات العالمية التي بلغت انخفاض الصادرات العربية نسبة انخفاضزت نسبة وقد تجاو. في المتوسط

  في المائة6.7من ، مما أدى إلى تراجع حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية 2009 في المائة في عام 22.6

  .2009 في المائة في عام 5.9 إلى 2008في عام 

  

ة، فقد تراجعت أيضًا ولكن بنسبة أقل من تراجع الصادرات اإلجمالية العربية، إذ وفي جانب الواردات اإلجمالية العربي

، 2008 مليار دوالر في عام 705 مقارنة بحوالي 2009 مليار دوالر في عام 603بلغ إجمالي الواردات العربية نحو 

ربية بتباطؤ النشاط االقتصادي في ولقد تأثرت الواردات اإلجمالية الع.  في المائة، في المتوسط14.4أي بانخفاض نسبته 

الدول العربية من جراء تأثيرات األزمة العالمية، غير أن اإلجراءات والبرامج المالية التحفيزية لدعم االقتصاد في 

 حصة الواردات العربية في ارتفعتوقد .  حدة تراجع الواردات العربيةار السلبية لألزمة عملت على تخفيفمواجهة اآلث

  ).1(، الجدول رقم 2009 في المائة في عام 4.8 لتصل إلى 2008 في المائة في عام 4.3من العالمية الواردات 
  
  

التجارة الخارجية اإلجمالية العربية

معدل التغير 
السنوي للفترة 
(2008-2005)

2005200620072008 *20092005200620072008 *2009(%)

23.3  -32.0  569.0692.5807.41,067.8726.138.321.716.632.3 الصادرات العربية

26.3  -14.4  350.2400.8535.3705.0603.320.214.533.631.7 الواردات العربية

15.2  -22.6  10,434.012,100.813,768.115,962.812,348.213.516.013.815.9 الصادرات العالمية

15.0  -23.1  10,675.412,252.714,072.116,223.912,471.013.414.814.815.3 الواردات العالمية

 وزن الصادرات العربية في 
5.55.75.96.75.9 الصادرات العالمية (%)

 وزن الواردات العربية في 
3.33.33.84.34.8 الواردات العالمية (%)

*   بيانات أولية.
المصادر  : مصادر الملحق (1/8) بالنسبة لبيانات التجارة اإلجمالية العربية، وصندوق النقد الدولي وإحصاءات المالية الدولية بالنسبة لبيانات التجارة العالمية  .

معدل التغير السنوي (%)القيمة (مليار دوالر)

(2009-2005)

الجدول رقم (1)

  
  
  
  

، انخفضت صادرات جميع الدول العربية 2009أداء التجارة الخارجية للدول العربية فرادى في عام وعلى صعيد 

ط أعلى نسب التراجع في الصادرات العربية، ولقد سجلت غالبية الدول المصدرة للنف. باستثناء جيبوتي والصومال

وقد تراوحت نسب .  في المائة42 أعلى نسبة تراجع بلغت نحو ا سجلتاللتينوجاءت صادرات الجزائر والكويت 

 في المائة بالنسبة 13.5 في المائة بالنسبة للصادرات السعودية و39.5انخفاض صادرات بقية الدول المصدرة للنفط بين 

  .لصادرات قطر

  

 أعلى نسبة تراجع حيث شهدت صادرات المغربولقد سجلت الدول غير النفطية أيضًا تراجعًا ملحوظًا في صادراتها 

وتشير هذه البيانات اإلحصائية إلى أن . ) في المائة15.2( أدنى نسبة تراجع صادرات لبنانوسجلت  ) في المائة39.9(
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لدول ا حيث تأثرت صادرات على حد السواء، لنفطية وغير النفطيةااألزمة العالمية أثرت على صادرات الدول العربية 

 بالتراجع في أسعار السلع األولية األخرى وأسعار السلع الزراعية، باإلضافة إلى تراجع الطلب خاصةغير النفطية 

  .الخارجي على السلع المصنعة آالمنتجات الكيماوية واآلالت والمعدات والملبوسات

  

، تراجعت واردات جميع الدول العربية، باستثناء السودان 2009الواردات للدول فرادى في عام وفيما يتعلق بأداء 

 في المائة إثر التباطؤ في النشاط 32.5وقد سجلت البحرين أعلى نسبة تراجع في الواردات بلغت . والعراق وجيبوتي

) عمان( في المائة 10.9راوحت نسبته بين  دولة أخرى تراجعًا في وارداتها تة عشراثنتيوقد سجلت . االقتصادي فيها

) ليبيا( في المائة 0.3وسجلت أربع دول أخرى انخفاضًا في إجمالي الواردات تراوح بين ). الكويت( في المائة 28و

  ).سورية( في المائة 5.4و

  

الزيادة بنسبة أقل في في واردات العراق والضخمة أما بالنسبة للدول التي سجلت زيادة في وارداتها، فقد جاءت الزيادة 

لتلبية احتياجات النشاط االقتصادي الذي تشهدهما منذ األعوام القليلة الماضية، باإلضافة إلى وذلك السودان واردات 

  ).1(والشكل ) 8/1(إعادة البناء والتعمير وزيادة االستثمار األجنبي في تطوير قطاع النفط بالنسبة للعراق، الملحق 
  
  
  

 

نسبة تغير الواردات اإلجمالية عام      2009
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نسبة تغير الصادرات اإلجمالية عام      2009
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  ).1( والجدول رقم  )8/1(لملحق ا: المصدر 

الشكـل (1) : التراجع في التجارة اإلجمالية للدول العربية 
عام 2009
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   التجارة اإلجمالية العربية التجارة اإلجمالية العربيةاتجاهاتجاه
  

، فبالنسبة التجاه الصادرات 2009تراجعت التجارة اإلجمالية العربية مع جميع الشرآاء التجاريين الرئيسيين عام 

وقد تبعها تراجع  في المائة، 43.2 إلى الواليات المتحدة أعلى نسبة تراجع بلغت  العربيةالعربية، سجلت الصادرات

  في المائة، وجاءت بعد ذلك الصين التي انخفضت الصادرات 37.6الصادرات العربية إلى االتحاد األوروبي بنسبة 

 في 30.7 في المائة، فانخفاض الصادرات العربية إلى آل من اليابان وباقي دول آسيا بنسبة 32.2العربية إليها بنسبة 

  .  في المائة19.7 بلغت  أقلوقد سجلت الصادرات العربية البينية نسبة انخفاض. والي في المائة على الت20.3المائة و

  

فقد حافظ . وقد أفضت هذه التطورات إلى تغير طفيف في حصص الشرآاء التجاريين الرئيسيين في الصادرات العربية

ى أعلى حصة في الصادرات العربية، االتحاد األوروبي، وهو الشريك التجاري األول بالنسبة لغالبية الدول العربية، عل

آما سجلت حصة  .2009 في المائة في عام 15.8 إلى 2008 في المائة في عام 17.3وذلك بالرغم من تراجعها من 

بينما حافظت .  في المائة خالل الفترة نفسها8.7 في المائة إلى 10.5الواليات المتحدة في الصادرات العربية تراجعًا من 

 في المائة على التوالي في عام 6.7 في المائة و12.8والصين على حصتهما في الصادرات العربية بنسبة آل من اليابان 

أما الصادرات البينية العربية والصادرات العربية إلى باقي دول آسيا فقد ارتفعت حصتهما في إجمالي . 2009

 في 20.8 في المائة و10.3 إلى 2008 عام  في المائة على التوالي في17.7 في المائة و8.7الصادرات العربية من 

  ).8/2(، الملحق 2009المائة على التوالي في عام 

  

سجلت و، 2009وبالنسبة لمصادر الواردات العربية، فقد تراجعت قيمتها مع جميع الشرآاء التجاريين الرئيسيين في عام 

مائة، وجاءت بعدها قيمة الواردات العربية من  في ال26.5قيمة الواردات العربية من اليابان أعلى نسبة تراجع بلغت 

 من في المائة، آما انخفضت قيمة الواردات البينية العربية والواردات العربية 19.8االتحاد األوروبي بانخفاض نسبته 

  .2009 في المائة على التوالي في عام 4.2 في المائة و12 في المائة و19.5 الصين بنسبة ومنالواليات المتحدة 

  

في جانب حصص الشرآاء التجاريين الرئيسيين في الواردات اإلجمالية العربية، فقد حصل تغير طفيف، حيث و

 تراجعت حصة الواردات العربية من االتحاد األوروبي، وهو أيضًا الشريك التجاري األول لغالبية الدول العربية، من

، آما تراجعت بصورة طفيفة حصة الواردات 2009  في المائة في عام28.9 إلى 2008 في المائة في عام 31 حوالي

 في 4.4 في المائة و11.2 في المائة إلى 5.1 في المائة و12  حواليالبينية العربية والواردات العربية من اليابان من

وفي المقابل، ارتفعت حصة الواردات العربية من باقي دول آسيا والصين . المائة على التوالي خالل الفترة نفسها

 في 18.1 إلى 2008 في المائة على التوالي في عام 8.5 في المائة و10.1 في المائة و13.3الواليات المتحدة من و

  ).2(، الشكل 2009 في المائة على التوالي في عام 8.7 في المائة و11.3المائة و
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الصـادرات العربية

االتحاد 
األوروبي 

15.8

الدول العربية 
باقي دول 10.3

العالم 24.8

باقي دول 
آسيا 20.8

الصين 6.7 اليابان 12.8

الواليات 
المتحدة 8.7

الواردات العربية

باقي دول 
آسيا18.1

الصين 11.3 اليابان 4.4
الواليات 

المتحدة 8.7

باقي دول 
العالم 17.3

الدول العربية 
11.2

االتحاد 
األوروبي 

28.9

  ).8/2(الملحق : المصدر
  

  الهيكل السلعي للتجارة اإلجمالية العربية
  
 في ثالث مجموعات رئيسية، وهي )1( من السلع حسب التصنيف الموحد للتجارة الدوليةعشرة أصنافنات تجميع بياتم 

 والحيوانات الحية األغذيةفبالنسبة للسلع الزراعية، فهي تتضمن .  والمصنوعات،السلع الزراعية، والوقود والمعادن

والزيوت والدهون ) ام والبذور الزيتينة والثمار الزيتيةآالجلود الخ( لألآل صالحةوالمشروبات والتبغ والمواد الخام غير 

أما المصنوعات فتشمل . النفط الخام والغاز الطبيعي، أساسًااألخرى وتشمل فئة الوقود والمعادن . الحيوانية والنباتية

باإلضافة ) سمدةاألدائن ولوالآالمنتجات الطبية والصيدلية (المواد الكيماوية والمنتجات المتصلة بها البتروآيماويات و

  . إلى المصنوعات األساسية واآلالت ومعدات النقل ومصنوعات متنوعة أخرى

  
 مجموعة الوقود  حسب هذا التصنيف أناإلجمالية للدول العربيةوتشير البيانات المجمعة عن الهيكل السلعي للتجارة 

عربية تراجعت أهميتها النسبية، حيث  حصة في الصادرات اإلجمالية الأعلى  علىوالمعادن األخرى التي تستأثر
وفي المقابل، ارتفعت األهمية . 2009 في المائة في عام 70.8 إلى 2008 في المائة في عام 78انخفضت حصتها من 

في  في المائة 12.5 مقارنة مع 2009 في المائة في عام 16.4لمصنوعات لتبلغ حصتها في الصادرات العربية لالنسبية 
استأثرت آل من اآلالت ومعدات النقل والمواد الكيماوية والمصنوعات األساسية لمصنوعات، وضمن ا. 2008عام 

 في المائة على التوالي في عام 4.3 في المائة، و4.4 في المائة و4.5حصصًا متقاربة في الصادرات العربية بلغت 
لسلع الزراعية، فقد شكلت حصة وأما مجموعة ا. 2008عام ، مع زيادة طفيفة ألهميتها النسبية مقارنة مع 2009

، مع تزايد طفيف في أهميتها النسبية عن عام 2009 في المائة في عام 3.1متواضعة في الصادرات العربية بلغت 
  ).3(والشكل ) 8/3(، الملحق 2008

                                                 
تقرير االقتصادي الموحد، باإلضافة إلى بيانات تمت إعادة تبويب هيكل التجارة اإلجمالية العربية باستخدام البيانات المتاحة في استبيان ال   )1(

 . ليعكس الهيكل السلعي للتجارة اإلجماليةCOMTRADE وقاعدة بيانات األمم المتحدة PC-TASمجمعة من قاعدة بيانات 

الشكل (2) : اتجاهات التجارة العربية إلى الشرآاء التجاريين الرئيسيين 
عام 2009
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هيكل الواردات االجمالية للدول العربية

سلع غير مصنفة    
7.6

  مصنوعات  
أخرى  8.5

دات     اآلالت ومع
ل  26.0 النق

  المواد الكيماوية 
7.1

السلع الزراعية 
16.0 

الوقود والمعادن 
15.8

المصنوعات  
60.6

    مصنوعات  
أساسية  19.0

هيكل الصادرات االجمالية للدول العربية

السلع الزراعية   
3.1

    مصنوعات  
أخرى  3.2

دات     اآلالت ومع
ل  4.5 النق

    مصنوعات  
أساسية  4.3

واد الكيماوية    الم
4.4

سلع غير مصنفة  
9.6

الوقود والمعادن 
70.8 المصنوعات  16.4

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).8/3(الملحق : المصدر
  
  

 فقد حافظت المصنوعات على المرآز األول في الواردات وفيما يتعلق بالهيكل السلعي للواردات اإلجمالية العربية،

، وضمن المصنوعات استأثرت اآلالت ومعدات النقل على أآبر 2009 في المائة في عام 60.6العربية بحصة بلغت 

واحتلت ).  في المائة7.1(فالمواد الكيماوية )  في المائة19( في المائة ثم المصنوعات األساسية 26حصة بلغت 

 أهميتها النسبية عن تزايدت ن بعد أ2009 في المائة في عام 16ت العربية للسلع الزراعية المرآز الثاني بحصة الواردا

 لتبلغ حصتها في 2009 تراجعت األهمية النسبية لمجموعة الوقود والمعادن األخرى في عام ،وفي المقابل. 2008عام 

  .2008 في المائة في عام 17.1ع  في المائة مقارنة م15.8الواردات اإلجمالية العربية 

  
 التجارة البينية العربيةالتجارة البينية العربية

 

  أداء التجارة البينية
  

االقتصادية وأدى تراجع أسعار النفط العالمية وتباطؤ النشاط االقتصادي في الدول العربية في أعقاب األزمة المالية 
 مليار دوالر 71.1 في المائة لتبلغ نحو 19.6 بنسبة 2009 في عام )2(العالمية إلى انخفاض متوسط قيمة التجارة البينية

سجلت  في المائة، آما 19.7وانخفضت قيمة الصادرات البينية بنسبة . 2008 مليار في عام 88.4وذلك مقارنة بقيمة 
  ).2( في المائة، الجدول رقم 19.5 انخفاضًا بنسبة  أيضًاقيمة الواردات

                                                 
ولكن ). CIF(ن والتأمين يفترض نظريًا أن قيمة الواردات البينية العربية هي قيمة الصادرات البينية العربية نفسها زائدة تكاليف الشح   )2(

يالحظ عمليًا اختالف هذه القيم حيث تظهر البيانات المجمعة من المصادر الوطنية أن قيمة الصادرات البينية أعلى من قيمة الواردات 
عدم نشر وتعزى هذه االختالفات ألسباب عديدة مثل تسجيل بيانات إعادة التصدير ضمن الصادرات الوطنية و). CIF(البينية على أساس 

بعض الدول بيانات صادرات النفط الخام والغاز ضمن بيانات التجارة الخارجية، واالختالف في توقيت التسجيل وتصنيف الصادرات 
ولغرض تذليل تأثير الفوارق اإلحصائية بين هذه الصادرات والواردات على االتجاهات العامة للتجارة البينية، تم . والواردات على حدة

  . للتوضيح والمساعدة على التحليل فقط2 ÷) الواردات+ الصادرات (سط التجارة البينية احتساب متو

الشكل (3) : الهيكل السلعي للتجارة اإلجمالية عام 2009



  
 التجارة الخارجية للدول العربية: الفصل الثامن 

 
172

2005200620072008  (2)200920052006200720082009

24.2-19.6   30.8   20.4   21.5   36.5     71.1  88.4  67.6  56.1  46.2 متوسط التجارة البينية العربية (1)

24.4-19.7   31.1   21.0   33.821.5     74.7  93.0  71.0  58.6  48.3 الصادرات البينية العربية

23.9-19.5   30.6   19.8   21.6   39.7     67.5  83.8  64.2  53.6  44.1 الواردات البينية العربية

.2  ÷ (1)  (الصادرات  + الواردات )

(2)   بيانات أولية.

المصدر : الملحق (4/8).

معدل التغير 
السنوي للفترة 

 (2008-2005)
%

الجدول رقم  (2)
أداء التجارة البينية العربية   

(2009-2005)

معدل التغير السنوي (%)القيمة (مليار دوالر)

  
  
  

ل العربية انخفاضًا في صادراتها البينية، باستثناء مصر والسودان، وعلى صعيد أداء الدول فرادى، سجلت جميع الدو

  ).4(الشكل   في المائة بالنسبة لليمن،53.2و في المائة بالنسبة لألردن 0.4حيث تراوحت نسب االنخفاض بين 
  
  
  
  

نسبة تغير الواردات البينية عام      2009

71.0-

48.7-

41.1-

31.5-

29.4-

27.6-

25.3-

25.3-

22.7-

21.4-

20.4-

19.5-

17.0-

15.3-

14.7-

13.0-

12.8-

12.7-

7.5

46.5

30.8-

-80-60-40-200204060

جيبــوتــــي

اليمــــــــــن

تونــــــــس

المغــــــرب

مصـــــــــر

الصومـــال

البحريـــــن

الســـعودية

ليبيـــــــــــا

ســــــورية

األ ر  د  ن 

اإلمــــارات

متوسط التغير

الكويــــــت

قطـــــــــــر

موريتانــيــا

ُعمـــــــــان

لبنــــــــــان

الســـــودان

العـــــــراق

الجزائــــــر

نسبة تغير الصادرات البينية عام 2009

53.2-

42.4-

41.3-

38.6-

25.1-

23.8-

23.3-

19.7-

18.6-

18.4-

17.1-

16.9-

14.1-

11.1-

7.0-

5.6-

5.6-

5.5-

0.4-

14.4

19.6

-60-40-2002040

اليمــــــــــن

ســــــورية

الجزائــــــر

العـــــــراق 

ان  ُعمـــــــــ

ال  الصومـــ

الســـعودية

متوسط التغير 

ارات  اإلمــــ

البحريـــــن

ا  موريتانــيــ

ا  ليبيـــــــــــ

قطـــــــــــر 

الكويــــــت

المغــــــرب

تونــــــــس

جيبــوتــــي

ان  لبنــــــــــ

األ ر  د  ن             

الســـــودان

مصـــــــــر

  
  ).8/4(الملحق : المصدر

الشكـل (4) : التغير في التجارة البينية العربية عام 2009
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 مليار 8.3 في المائة لتبلغ نحو 19.6 بنسبة صادرات مصر إلى الدول العربية زيادة ملحوظةقيمة  سجلت ،وفي المقابل

 في المائة 14.4 لتبلغ نسبة  النموصادرات السودان إلى الدول العربية فيقيمة ، واستمرت أيضًا 2009دوالر في عام 

  . خالل الفترة نفسها

  

ولقد تراوحت نسب  .لعراقوفي جانب الواردات البينية، فقد تراجعت قيمتها في جميع الدول العربية، باستثناء الجزائر وا

ويعزى تراجع التبادل التجاري بين اليمن . لجيبوتيبالنسبة في المائة  71 وللسودان في المائة بالنسبة 12.7التراجع بين 

ومن جهة أخرى، .  جانبي الواردات والصادرات إلى األوضاع األمنية الصعبة التي يمر بها اليمن منوالدول العربية

 في المائة، في حين ارتفعت واردات العراق من الدول العربية 46.5ئر من الدول العربية بنسبة قفزت واردات الجزا

 انضمت إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خالل  التيويالحظ أن الجزائر. 2009 في المائة في عام 7.5بنسبة 

، مما أسهم آثيرًا في 2009بداية من عام  منشأ، قامت بإزالة جميع الرسوم الجمرآية على السلع العربية ال2008عام 

، أن 2009تشير بيانات التجارة الخارجية لعام وعلى سبيل المثال،  .تنشيط حرآة التجارة بين الجزائر والدول العربية

 ومن اإلمارات بنحو ، في المائة131 ومن سورية بنحو ، في المائة225بنحو تضاعفت  من مصر الواردات الجزائرية

  . في المائة31.5 ومن آل من تونس والسعودية بنسبة ،ي المائة ف82

  

   اإلجمالية مساهمة التجارة البينية في التجارة
  

، وذلك 2009 في المائة في عام 10.3ارتفعت حصة الصادرات البينية في الصادرات اإلجمالية العربية لتصل إلى 

صة الواردات البينية في الورادات اإلجمالية العربية لتبلغ في حين تراجعت ح. 2008عام  في المائة في 8.7مقارنة مع 

وتعزى زيادة أهمية الصادرات البينية في الصادرات .  في المائة خالل الفترة نفسها11.9 في المائة مقارنة مع 11.2

وقد حصل . ةاإلجمالية إلى انخفاض قيمة الصادرات اإلجمالية العربية بنسبة أعلى من انخفاض قيمة الصادرات البيني

عكس ذلك بالنسبة للواردات اإلجمالية التي انخفضت بنسبة أقل من انخفاض الواردات البينية، مما أدى إلى تراجع 

  ).3(حصة الواردات البينية في الواردات اإلجمالية، الجدول رقم طفيف في 

  

(نسبة مئوية )
2005200620072008*2009

8.58.58.88.710.3 نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي الصادرات العربية      

12.613.412.011.911.2 نسبة الواردات البينية إلى إجمالي الواردات العربية      

بيانات أولية.  *
المصدر: الملحقان (1/8) و(4/8).

الجدول رقم (3)
مساهمة التجارة البينية في التجارة العربية اإلجمالية

(2009-2005)
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 عشرة دولة الثنتيفي الصادرات اإلجمالية تساهم الصادرات البينية وبالنسبة ألهمية التجارة البينية على صعيد الدول، 

في الصادرات اإلجمالية العربية في عام )  في المائة10.3أي (عربية بحصص تفوق متوسط حصة الصادرات البينية 

ولقد تزايدت أهمية .  بالنسبة للصومال67.3و في المائة بالنسبة لعمان 10.4، وتراوحت هذه الحصص بين 2009

حصة صادراتها  وصلتصادرات آل من لبنان واألردن ومصر والبحرين والسعودية حيث ل نسبةبالاألسواق العربية 

.  في المائة على التوالي15.6 في المائة و21 في المائة و35.8 في المائة، و51.6 في المائة، و52.5إلى الدول العربية 

ية فقد تراجعت، إال أنها ال تزال تشكل حصة عالية بنسبة أما حصة صادرات آل من الصومال وسورية إلى الدول العرب

مًال وتعتبر صادرات الدول السبع إلى الدول العربية أآثر الصادرات تكا.  في المائة على التوالي35.4 في المائة و67.3

  .)8/5(الملحق ، مع التجارة البينية العربية

  

بي ودول مجلس التعاون الخليجي مع بقية الدول العربية وفي جانب آخر، ال تزال تجارة عدد من دول المغرب العر

إلمارات وتونس والجزائر وقطر والكويت وليبيا والمغرب وموريتانيا لمنخفضة نسبيًا، حيث تشكل الصادرات البينية 

اإلشارة في وتجدر . حصصا ضئيلة في صادراتها اإلجمالية وبالتالي تبقى تجارتها أقل تكامًال مع التجارة البينية العربية

هذا الصدد أن تجارة دول المغرب العربي تتجه في غالبيتها العظمى نحو دول االتحاد األوروبي، فمثًال تشكل تجارة 

 في المائة من إجمالي تجارتها الخارجية، في حين تتجه تجارة دول مجلس التعاون 70تونس إلى هذه الدول ما يزيد عن 

 وآوريا الجنوبية بالدرجة  االتحاد األوروبي ودول آسيا آاليابان والهند والصينالخليجي في غالبيتها العظمى نحو دول

  .األولى

  

وفي جانب أهمية الواردات البينية في الواردات اإلجمالية، على صعيد الدول فرادى، تعتبر األسواق التصديرية العربية 

شكل حصص وارداتها البينية نسبًا أعلى من متوسط  توالتيمصدرًا هامًا بالنسبة لواردات إثني عشرة دول عربية أيضًا، 

تراوحت هذه لقد  و.2009ت اإلجمالية العربية في عام في الواردا)  في المائة11.2أي (حصة الواردات البينية 

ويالحظ في هذا الصدد، أن عددًا من الدول .  في المائة بالنسبة للبحرين41 و، في المائة بالنسبة للبنان12الحصص بين 

تي تشكل وارداتها البينية حصة عالية نسبيًا في وارداتها اإلجمالية هي دول يستأثر النفط الخام الجزء األآبر من ال

 من الدول وارداتها في المائة من قيمة 34 يشكل النفط الخام الذيوارداتها من الدول العربية، مثل البحرين واألردن 

  .العربية

  

 وهي مجلس ،لتجارة البينية في التجارة اإلجمالية لعدد من التجمعات العربيةوفي جانب آخر، تم احتساب مساهمة ا

. التعاون الخليجي واتحاد دول المغرب العربي، ودول اتفاقية أغادير، باإلضافة إلى منطقة التجارة العربية الكبرى

 2005 الصادرات خالل عامي  المقارنة أن تطور مساهمة التجارة البينية في التجارة اإلجمالية، من جانب منتبينيو

، آانت أعلى وأوضح بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في ظل قيام الدول األعضاء في المنطقة 2009و

  ).5(الشكل و) 4(الجدول رقم ، 2005بإزالة الرسوم الجمرآية بالكامل على السلع ذات المنشأ العربي منذ عام 
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العربية  

مجلس التعاون لدول  
الخليج العربية 

إتحاد دول المغرب 
العربي 

دول إتفاقية أغادير  

2005 2009

(نسبة مئوية )

  
  .)4(الجدول رقم : المصدر

  
  

 غير عربية، يتبين أن تجمعي دول يةوبمقارنة مساهمة التجارة البينية للتجمعات العربية مع التجارة البينية لتجمعات دول
شارك فيه التجارة البينية في تمما  اإلجمالية تهماالمرآوسور ودول آسيان تشارك تجارتهما البينية بنصيب أآبر في تجار

  تحرير التجارة البينية تعميق مجاالتوال تزال الحاجة لبذل المزيد من الجهود في. ربيةالتجارة اإلجمالية للتجمعات الع
 لزيادة استفادتها من الفرص التجارية في األسواق العربية واالرتقاء بمساهمتها في التجارة اإلجمالية العربية العربية

  .لمستويات التجمعات الناجحة في الدول النامية
  

الواردات  الصادرات    
2005200920052009

تجمعات عربية 
7.910.311.111.2 66,898  38,487  74,355  44,812 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى    

5.06.08.36.2 21,046  15,751  31,036  20,012 مجلس التعاون الخليجي  
2.02.92.72.6 2,972  1,816  3,298  2,154 إتحاد دول المغرب العربي   

1.33.91.31.8 1,951  924  2,225  642 دول إتفاقية أغادير
تجمعات غير عربية مختارة   

Mercosur   12.914.919.717.2 45  22  42  21 دول المرآوسور
ASEAN 24.925.524.324.5 229  144  252  162 دول آسيان

مجلس التعاون الخليجي    (اإلمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، والكويت     ).
إتحاد دول المغرب العربي     (تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، وموريتانيا  ).

دول إتفاقية أغادير ( االردن، تونس ، مصر  والمغرب     )
دول المرآوسور   (األرجنتين، البرازيل، البارغواي واليوراغواي   ).

دول آسيان ( أندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلندا، باإلضافة إلى بروناي، آمبوديا، الالوس، مينمار وفيتنام).
المصدر   : استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام     2010، ومنظمة التجارة العالمية     - قاعدة بيانات التجارة العالمية .

20052009

منطقة التجارة الحرة تشمل جميع الدول العربية باستثناء    (جيبوتي، الصومال، موريتانيا وجزر القمر ).

 مساهمة التجارة البينية العربية في التجارة اإلجمالية لتجمعات عربية وغير عربية مختارة
عامي 2005 و2009

الجدول رقم (4)

التجمعات  
حصة الصادرات البينية من     قيمة التجارة البينية    (مليون دوالر أمريكي  )

إجمالي الصادرات   (%)
حصة الواردات البينية من     

إجمالي الواردات   (%)

20052009

  

الشكـل (5) : حصة الصادرات البينية من إجمالي الصادرات للتجمعات العربية



  
 التجارة الخارجية للدول العربية: الفصل الثامن 

 
176

  البينيةاتجاهات التجارة 
  

ففي جانب . تتسم اتجاهات التجارة البينية بشكل عام بترآز التبادل التجاري بين الدول العربية في دول متجاورة

   في دولتين متجاورتين هما ليبيا بنسبة2009 صادرات تونس إلى الدول العربية في عام تالصادرات البينية، ترآز

أما صادرات الجزائر إلى الدول العربية فقد ترآزت في ثالث دول هي .  في المائة26 في المائة والجزائر بنسبة 47

 في المائة على التوالي، وترآزت صادرات السودان 28 في المائة و29 في المائة و36مصر والمغرب بنسبة تونس و

مال البينية في ، وصادرات الصو) في المائة23(والسعودية )  في المائة55(إلى الدول العربية في دولتين هما اإلمارات 

، ) في المائة86(، وصادرات العراق البينية في سورية  في المائة22 واليمن بنسبة  في المائة60اإلمارات بنسبة 

، ) في المائة75(، وصادرات قطر البينية في اإلمارات  في المائة52بنسبة  اإلمارات إلى البينيةوصادرات عمان 

وأخيرًا، ).  في المائة57(، وصادرات موريتانيا البينية في مصر ) المائة في50(وصادرات ليبيا البينية في تونس 

وفيما يخص الدول العربية األآثر تنوعًا . ) في المائة25( والسعودية ) في المائة38(صادرات اليمن البينية في اإلمارات 

ان ومصر في توسيع أسواقها  البينية، فقد توصلت آل من اإلمارات والسعودية والكويت ولبنهافي اتجاهات صادرات

  .  أو أآثرالتصديرية إلى حوالي خمس دول عربية رئيسية

  

 في دولة واحدة هي 2009وفي جانب اتجاهات الواردات البينية، ترآزت واردات األردن من الدول العربية في عام 

 في المائة، وواردات 84ة بنسبة  في المائة، وترآزت واردات البحرين من الدول العربية في السعودي55السعودية بنسبة 

 في المائة على التوالي، وواردات الصومال البينية من 34 في المائة و40قطر البينية من اإلمارات والسعودية بنسبة 

 في المائة، وواردات عمان البينية من 76 في المائة، وواردات العراق البينية من سورية بنسبة 62جيبوتي بنسبة 

 في المائة، 34 في المائة والسعودية بنسبة 40 في المائة، وواردات قطر البينية من اإلمارات بنسبة 73اإلمارات بنسبة 

 في المائة، 51 في المائة، وواردات ليبيا البينية من تونس بنسبة 40وواردات الكويت البينية من السعودية بنسبة 

 في المائة، 38ات المغرب البينية من السعودية بنسبة  في المائة، ووارد40وواردات مصر البينية من السعودية بنسبة 

  . في المائة على التوالي30 في المائة و33وواردات موريتانيا البينية من اإلمارات والمغرب بنسبة 

  

 دول عربية 6 و9وفيما يتعلق بالدول العربية األآثر توسعًا في مصادر وارداتها، تستورد آل من اإلمارات ولبنان من 

  إجمالي في المائة من20وفي المائة  5توالي، وتتوزع حصص االستيراد من الدول العربية بنسب تتراوح بين على ال

  .)8/7(و) 8/6(البينية، الملحقان وارداتهما 
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هيكل الصادرات البينية للدول العربية

المصنوعات  
54.2

الوقود 
والمعادن 
27.3

السلع الزراعية
15.2

واد الكيماوية    الم
10.7

    مصنوعات  
أساسية  20.5

دات   اآلالت ومع
ل  17.2 النق

        مصنوعات  
أخرى  5.8

سلع غير 
مصنفة 3.3

هيكل الواردات البينية للدول العربية

سلع غير 
مصنفة 3.0

  مصنوعات  
أخرى  6.1

اآلالت ومعدات 
النقل 17.9

 المواد الكيماوية
14 .8

السلع الزراعية
18.5

الوقود 
والمعادن 
24.7

المصنوعات  
53.8

  مصنوعات  
أساسية  15.0

  الهيكل السلعي للتجارة البينيةتطور 

  

  )3(هيكل الصادرات البينية

  

 أن السلع الزراعية شكلت 2008في عام عي للتجارة البينية  عن الهيكل السلالمجمعةو حدث البيانات المتوفرةأتشير 

لم يطرأ تغير يذآر على هذه المجموعة السلعية من حيث أهميتها في و في المائة من الصادرات البينية 15.2حصة 

  .العام السابقالهيكل السلعي للصادرات البينية 

  

  حصتها للفترةلصادرات البينية، مسجلة انخفاضًا عن  في المائة من ا27.3 حصةعلى  فئة الوقود والمعادن وتستأثر

 في المائة، وذلك في ضوء تراجع أسعار النفط العالمية بداية من النصف الثاني من 30.4 تبلغالتي ) 2004-2007(

 في المائة في عام 47 من حيث ارتفعتوأصبحت المصنوعات تشكل أعلى حصة في الصادرات البينية . 2008 عام

 ، وأحرزت المصنوعات األساسية على أعلى تقدم بين فئة المصنوعات،2008 في المائة في عام 54.2 إلى 2004

آذلك ارتفعت حصة اآلالت . 2008 في المائة في عام 20.5 إلى 2004 في المائة في عام 16.6ارتفعت حصتها من ف

وشكلت المواد . المائة خالل الفترة نفسها في 17.2 في المائة إلى 14.2ومعدات النقل التي جاءت في المرتبة الثانية من 

  في المائة10.7 لتبلغ 2004حيث تراجعت حصتها إلى مستوى عام الكيماوية ثالث أعلى فئة سلعية ضمن المصنوعات 

  إجمالية من في المائ5.8 نسبة المصنوعات المتنوعة األخرى تمثل ،وأخيرًا وضمن المصنوعات .2008في عام 

  ).6(والشكل ) 8/8(، الملحق 2008ام الصادرات البينية لع
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).8/8(الملحق : المصدر    

                                                 
تم تجميع بيانات الهيكل السلعي للتجارة البينية أسوة بالتصنيف المتبع في الجزء المتعلق بالهيكل السلعي للتجارة اإلجمالية، أي حسب    )3(

  ).SITC-Rev2(التصنيف الموحد للتجارة الدولية 

الشكـل (6) : الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية 
عام 2008
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  هيكل الواردات البينية

  

من المعروف أن الواردات البينية العربية هي نفسها الصادرات البينية العربية زائد قيمة الشحن والتأمين ولهذا فمن 

 إال أنه . للصادرات البينيةالسلعي يختلف عن الهيكل  البينية يجب أنالناحية النظرية، فإن الهيكل السلعي للورادات ال

عمليًا توجد اختالفات إحصائية ناتجة عن اختالف الترتيب وأساليب التسجيل والتصنيف، األمر الذي ينتج عنه فوارق 

. ينية مع الواردات البينيةبين أرقام الصادرات والواردات البينية وبالتالي تباين حصص الفئات السلعية في الصادرات الب

 وفي نفس متقاربةوبالرغم من هذه االختالفات، فقد حافظت الحصص السلعية الرئيسية للواردات البينية على نسب 

  . الحصص السلعية للصادرات البينيةاالتجاهات العامة التي سلكتها

  

  السلع الرئيسية في التبادل التجاري البيني
  

 ،2008 المتوفرة لعام  بياناتها أحدثتجميعرئيسية في التجارة البينية العربية، والتي تم ل عشرة سلع تشير قائمة أّو

استأثر  أن النفط الخام يأتي في المرتبة األولى حيث  أرقام،4ومفصل على أساس حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية 

، ويلي ذلك الصادرات البينية للغاز الطبيعي 2008 العربية في عام البينية في المائة من إجمالي الصادرات 8.5بحصة 

مثل منشآت الحديد والصلب، (أتي بعدها سلع مصنعة آالبتروآيماويات والمصنوعات األساسية يثم .  في المائة3حصة ب

وتشكل السلع العشرة األولى ). آالمجوهرات(ومصنوعات متنوعة أخرى ) م واألسالك والكابالت المعزولةواأللومنيو

 في المائة من قيمة 1 في المائة و2.4بع الصادرات السلعية العربية وتتراوح حصة هذه السلع فرادى بين قرابة ر

  في إطارتطور هيكل الصادرات البينية العربيةأهمية السلع الرئيسية عكس وبوجه عام، ت. ات البينية العربيةالصادر

 معظمها سلع نصف إال أن فية المصنوعات األساسية،  زيادة حصوالتي تمخض عنها ،جهود التصنيع في الدول العربية

 ).5(مصنعة الستخدامها في صناعات تحويلية أخرى، الجدول رقم 
  

رقم 
السلعة التصنيف   

القيمة في  
الصادرات البينية   

( مليون دوالر ) 

الحصة في 
الصادرات البينية   

 ( % )

متوسط النمو   
السنوي للفترة   
 (2008-2005 )

4,7298.935.1النفط الخام3330
1,4122.643.0بيوتان مسيل (غاز طبيعي)3425
1,1752.230.0بولي برويلين (لدائن)5711
9311.662.6أسالك وآابالت معزولة وغيرها7731
1,3532.520.6ذهب غير نقدي (باستثناء الذهب الخام)9710
8431.729.7األلومنيوم وسبائك األلومنيوم6842
5801.046.6منشآت من حديد أو صلب (قضبان، زوايا وأشكال خاصة)6911
6501.226.9مجوهرات من ذهب أو فضة أو البالتين8973
3360.680.0األدوية (محتوية على مضادات حيوية ومشتقاته)5421
4600.836.0بوليمرات البروييلين (لدائن أخرى)5751

المصدر  : مصدر الملحق   (8/8).

الجدول رقم (5)
السلع الرئيسية في التبادل التجاري البيني عام 2008
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  التطورات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
  

ية تيسير ، والمستند على اتفاق1998عام الشكل البرنامج التنفيذي لإلعالن عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 

 وأحكام منظمة التجارة العالمية أساس التوجه الحديث 1981عام في ال الدول العربية الموقعة وتنمية التبادل التجاري بين

وقد اعتمدت المنطقة على جملة من القواعد واألسس التي يتم بموجبها معاملة السلع . لبناء التكامل االقتصادي العربي

وقد توصلت الدول . المماثل التدريجي من الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر العربية التي تتمتع باإلعفاء

وعلى هذا األساس تم تأسيس اللجان ذات العالقة . 2005األعضاء إلى منح اإلعفاء بالكامل للسلع العربية منذ عام 

 منشأ عربية تتيح االستفادة من التخفيض بقضايا تحرير التجارة مثل لجنة قواعد المنشأ، التي أوآل إليها صياغة قواعد

القواعد واألسس ضرورة تبادل المعلومات والبيانات وآلية لتسوية آما تضمنت . الجمرآي المقرر ضمن إعالن المنطقة

المنازعات، والمعاملة الخاصة للدول العربية األقل نموًا ودعم الخدمات المرتبطة بالتجارة وتنسيق النظم والتشريعات 

  .اسات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرهاوالسي

  

 لم تتمكن المنطقة من تعميق 2005عام المنذ وبالرغم من اإلعفاء بالكامل من الرسوم الجمرآية للسلع العربية المنشأ 

س ، الذي يقوم على قيا)Complementary Index(األداء التكاملي لها حيث لم يتجاوز مؤشر التكامل االقتصادي 

عام ال في 4.8 مقارنة مع 2009 في المائة في عام 5نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي التجارة العربية اإلجمالية، 

ويعزى ذلك في جزء منه إلى ضعف القاعدة اإلنتاجية العربية وعدم اآتمال البنية األساسية للمنطقة وممارسة . 1998

  .ر المنطقة وغيرها من الموضوعاتالمقيدة للتجارة في إطاالعديد من اإلجراءات 

  

، بتطبيق 2008 بدأت الجزائر، التي انضمت إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خالل عام 2009ومع مطلع عام 

اإلعفاء الكامل على الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل أمام السلع المستوردة وذات المنشأ 

الدول األعضاء في المنطقة بالمثل بتنفيذ اإلعفاءات الجمرآية أمام الواردات من السلع الجزائرية آما قامت . العربي

  .المنشأ

  

 في تنفيذ 2009، فقد استمرت في عام )السودان، فلسطين واليمن( األعضاء في المنطقة وفيما يتعلق بالدول األقل نموًا

وقد توصلت آل من اليمن والسودان إلى إزالة . أمام السلع العربية المنشأالتزاماتها بشأن إزالة التعرفة الجمرآية تدريجيًا 

 في المائة من الرسوم الجمرآية والضرائب ذات األثر المماثل المفروضة على الواردات من السلع العربية 70نحو 

الفلسطينية من الرسوم آما استمر إعفاء المنتجات . 2010التعرفة الجمرآية الصفرية في مطلع عام إلى المنشأ، وستصل 

مة لمنطقة ضوتبقى أربع دول عربية غير من. الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل من قبل الدول األعضاء

  . وهي موريتانيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر،التجارة الحرة العربية الكبرى
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منطقة، فعلى صعيد صياغة قواعد منشأ عربية،  على استكمال آليات تفعيل ال2009ولقد استمر العمل خالل عام 

من إقرار نموذج شهادة المنشأ الجديد واالنتهاء من صياغة األحكام العامة لقواعد المنشأ، ال زالت وبالرغم من االنتهاء 

المفاوضات بين الدول األعضاء مستمرة بشأن صياغة قواعد منشأ تفصيلية لباقي السلع، حيث ال زال معيار تحقيق 

  . إلآساب صفة المنشأ هو المعيار المتعامل به حتى اآلن في تحديد منشأ السلع العربية في المائة40قيمة المضافة عند ال

  

وباإلضافة إلى التأخير في صياغة قواعد المنشأ التفصيلية ال زالت الدول العربية تتفاوض حول التوصل إلى آلية لمعاملة 

األصل بهدف جذب االستثمارات الصناعية والتجارية، من خالل تنمية التي أنشأت بو ،منتجات المناطق الحرة

الصناعات التصديرية والمبادالت التجارية وتجارة الترانزيت، وذلك بمنح الصناعات القائمة فيها إعفاءات وتسهيالت 

ق داخل حدود تطبق فيها قوانين وأنظمة خاصة مختلفة عما يطبو األجنبي،ستثمار لالتؤهلها ألن تكون مناطق جذب 

ولم يحسم بعد موضوع معاملة منتجات المناطق الحرة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك لعدم . الدولة

وبالتالي هناك تخوف من دخول منتجات المناطق الحرة إلى األسواق المحلية للدول . وجود قواعد عربية تفصيلية للمنشأ

الجمرآي أو منافسة البضائع المحلية حال دخولها األسواق الوطنية نظرًا لما تتمتع به األعضاء وحصولها على اإلعفاء 

األردن واإلمارات :  هي ، دولة عربية لديها مناطق حرة12وبوجه عام، يوجد . تنافسيتهامن امتيازات استثمارية تعزز 

  .منوتونس والسودان وسورية والعراق والكويت وليبيا ولبنان ومصر والمغرب والي

  

زيادة واعتماد المواصفات القياسية  بعد جوانب أساسية أخرى، ومنها  العربية الكبرىولم تستكمل منطقة التجارة الحرة

 الدول عبر العقبات التي تعترض مرور الشاحنات العربية ربط األسواق العربية ببعضها البعض، وتذليللآفاءة النقل 

  .العربية وتعطيلها في المنافذ الجمرآية

  

ة    ستوى المنطق ى م ة عل ة المطبق سياسات التجاري ق بال ا يتعل ا فيم ام    ،أم ي ع ضاء ف دول األع تمرت ال ذ 2009اس  بتنفي

اس     ى أس ة عل ة القائم سياسات التجاري احال صادي االنفت ارة  االقت ر التج تثمار وتحري ا   واالس ز عالقاته دم تعزي ا يخ  بم

ا ي        االقتصادية رى             والتجارية مع مختلف الدول العربية وبم ة الكب ة التجارة الحرة العربي ات تفق مع منطق  التجارة  واتفاقي

ة  دول العربي ن ال دد م ة لع رة الثنائي ارة    ،الح ة التج ار منظم ي إط ة ف الم المختلف ع دول الع ات م ق العالق ب توثي ى جان  إل

  .االتفاقيات الشراآة مع اإلتحاد األوروبي وغيرها من واتفاقيات ،العالمية

   

، فقد تم توجيه الجهود خالل  تطورات في مسيرة التفاوض حول تجارة الخدمات في الدول العربيةأي ونتيجة لعدم تحقيق

 وآذلك الدول ،دعوة الدول العربية غير المشارآة في المفاوضاتب  وذلكلتواصل مع آافة الدول العربيةل 2009عام 

 ما نص عليه برنامج في إطار وذلك مات محددةخدقطاعات بتحرير  االلتزاماتالتي لم تتقدم بعروضها األولية لجداول 

 ت أآدوالتي ،2009عام في التي عقدت بالكويت  واالجتماعية والتنموية االقتصاديةالعمل الصادر عن القمة العربية 

   . المفاوضات الجارية في مجال تحرير تجارة الخدماتاستكمال ضرورةعلى 
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 وضع 2009عام في ، فقد تم طقة التجارة الحرة العربية الكبرىمنوعلى صعيد التعاون الجمرآي العربي في إطار 

 متعددة األطراف تحدد مجاالت التعاون اإلداري المتاحة بين اإلدارات الجمرآية اتفاقيةاألطر العامة نحو صياغة 

 ،جاز الرقابةالعربية بما فيها تلك المتعلقة باألسعار المرجعية للسلع عند إجراء التقييم الجمرآي على البضائع وإن

  . بين الدول العربية" الترانزيت"ر  تنظيم النقل بالعبواتفاقية تطوير إلى باإلضافة ،الغش التجاري والسلع المقلدةومكافحة 

  

 لما نصت عليه قرارات القمة العربية  وتنفيذًا، اإلتحاد الجمرآي العربيإلى لالنتقالوعلى مستوى التحضيرات 

 من استكمال آافة متطلبات إقامة االنتهاء على ضرورة أآدت والتي ،2009عام في ويت  التي عقدت بالكاالقتصادية

 2009عام في  استكملت لجنة اإلتحاد الجمرآي العربي فقد، 2015عام في اإلتحاد الجمرآي العربي والتطبيق الكامل له 

ر لجنة التعرفة الجمرآية اء وتقاريمناقشة باقي بنود مشروع القانون الجمرآي العربي في ضوء مالحظات الدول األعض

الصيغة المبدئية لعدد من المواد الخاصة بمشروع القانون المقترح ليكون اإلتحاد الجمرآي اللجنة  آما أقرت .الموحدة

  .2015 جاهزًا بحلول عام

  


