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  التجارة الخارجية للدول العربيةالتجارة الخارجية للدول العربية

  
  

  

  نظرة عامة

  
لتصل إلى نحو  في المائة 32.5زيادة من جانب الصادرات بنحو  2008في عام قيمة التجارة اإلجمالية العربية  حققت

األشهر السبعة ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة المطردة في أسعار النفط العالمية خالل يعزى مليار دوالر، و 1,050

حوالي قيمتها  لتبلغ في المائة، 32.2آما سجلت الواردات اإلجمالية العربية زيادة هي األخرى بنسبة . ألولى من العاما

 استمرار النمو في  في ضوء مليار دوالر، ولقد أتت زيادة الواردات العربية لتلبية احتياجات النشاط االقتصادي702

ارتفع وزن  في المائة، آما 6.7عالمية ليصل إلى لعربية في الصادرات الوارتفع وزن الصادرات ا .معظم الدول العربية

  . في المائة4.3 إلىالواردات العربية في الواردات العالمية 

  

ي ولقد جاء األداء الجيد للتجارة الخارجية العربية على الرغم من تعرض التجارة العالمية إلى األزمة المالية العالمية والت

، حيث واجهت المصارف الكبرى شح السيولة ترتب عنه تضاؤل الموارد 2008عام ع األخير من تفاقمت خالل الرب

تأثر أيضًا تمويل التجارة العربية في ضوء عزوف المصارف العاملة في آما . متاحة لتمويل التجارة العالميةالمالية ال

ولقد قام عدد من الدول العربية بضخ السيولة في . االدول العربية عن المخاطرة والتفريط في الموارد المالية المتاحة لديه

 فقد ساهم عدد  إلى ذلك،باإلضافة. الجهاز المصرفي لتعزيز قدرته على اإلقراض بما في ذلك تمويل التجارة الخارجية

من مؤسسات التمويل العربية واإلقليمية المتخصصة بتوفير التسهيالت المتاحة لتمويل التجارة وتذليل الصعوبات 

  .الناجمة عن األزمة

    

التجاريين الرئيسيين زيادات وبالنسبة لتطور اتجاهات التجارة العربية، سجلت قيمة الصادرات العربية إلى الشرآاء 

 في حين ارتفعت حصة الدول اآلسيوية ، حصة االتحاد األوروبي في الصادرات العربيةفقد تراجعت متفاوتة، بدرجات

 اتجاهات الواردات فقد ارتفعت قيمتها من جميع المصادر الرئيسية وبنسب متفاوتة يما يخصوف). اليابان، الصين والهند(

  مساهمة آل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة والدول اآلسيوية في الواردات العربية اإلجماليةغير أنأيضًا، 

فيما يتعلق بالتجارة البينية العربية، فقد أما  . في حين ارتفعت حصة الواردات العربية من باقي دول العالمتراجعت

مما  ، اإلجمالية سواء من جانب الصادرات أو الواردات الخارجيةنسبة أقل من نسبة زيادة التجارةب  قيمتها ولكنارتفعت

  .  في التجارة اإلجماليةأدى إلى تراجع مساهمتها

  
  

  

  الفصل الثامن
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 فقد تزايدت أهمية ،في جانب الصادرات 2008 في عام ة الهيكل السلعي للتجارة الخارجية اإلجماليتطورب أما فيما يتعلق

 في المائة من الصادرات اإلجمالية العربية وآذلك المنتجات الكيماوية، بينما 78 الذي يشكل نحو ،الوقود المعدنيآل من 

فقد ية،  اإلجمال جانب هيكل الوارداتوفي .في الصادرات اإلجمالية المصنوعات واألغذية والمشروبات أهميةتراجعت 

 ثلث  حوالي التي تشكل، حصة آل من اآلالت ومعدات النقلارتفعت حصة األغذية والمشروبات، في حين لم تتغير آثيرًا

  .والمنتجات الكيماويةوآذلك المصنوعات اإلجمالية العربية الواردات 

  

التنوع والترآز السلعي لعام عن المتوفرة مؤشرات ال أحدث وفيما يتعلق بالتطورات في تنافسية الصادرات العربية، فإن

 وذلك في ، تشير إلى زيادة ترآز صادرات السلع الرئيسية للدول المصدرة الرئيسية للنفط2004عام مع مقارنة  2007

 جانب تنافسية  وفي.ضوء الزيادة الكبيرة في األهمية النسبية لصادراتها النفطية نتيجة الرتفاع أسعار النفط العالمية

ربية للمجموعات السلعية غير النفطية، يشير مؤشر آفاءة التجارة العالمية الصادر عن مرآز التجارة الصادرات الع

 الصادرات العربية تنافسية في أآثرالدولي أنه بالنسبة للمنتجات الزراعية تعتبر صادرات سورية ثم المغرب فمصر 

 سورية فتونس والسعودية تعتبر أآثر الصادرات العربية بالنسبة لألغذية المصنعة، فإن المغرب ثمأما . األسواق العالمية

بالنسبة لإللكترونيات فإن صادرات تونس ثم المغرب فمصر تعتبر أآثر الصادرات و. تنافسية في األسواق العالمية

 تشكل أآثر ةوبخصوص المالبس الجاهزة، فإن صادرات آل من تونس ثم المغرب فسوري. العربية تنافسية دوليًا

  .ات العربية تنافسية في األسواق العالميةالصادر

  

  التجارة الخارجية اإلجمالية
  

   التجارة اإلجماليةأداء
  

 في المائة 32.5 حيث زادت الصادرات بنسبة 2008 للدول العربية آمجموعة في عام اإلجماليةارتفعت قيمة التجارة 

ارتفع وزن آما . 2007 مليار دوالر في عام 792حوالي مع  مقارنة 2008 مليار دوالر في عام 1,050لتبلغ حوالي 

. 2007 في المائة في العام 5.7نسبة  في المائة مقارنة مع 6.7 إلى ما نسبتهالصادرات العربية في الصادرات العالمية 

ومن جانب . 2008-2004ويالحظ أن قيمة الصادرات العربية قد تضاعفت خالل السنوات الخمس الماضية للفترة 

 في 32.5نسبة زيادة بلغت مع مقارنة  2008في عام  في المائة 32.2بنسبة طفيفًا لعربية، فقد سجلت ارتفاعًا الواردات ا

 مليار دوالر 531و  مليار دوالر مقارنة بنح702ولقد وصلت قيمة الواردات العربية إلى نحو . السابقالمائة في العام 

 في المائة في 3.8 في المائة مقارنة مع 4.3واردات العالمية ليبلغ  وازداد وزن الواردات العربية في ال،2007في العام 

  .2007عام 
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  ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات العربية بشكل رئيسي إلى الزيادة المطردة في أسعار النفط العالمية خالل الفترة

على مستوى لها في  ووصلت إلى أ دوالر للبرميل88.4عار من مستوى  حيث تصاعدت هذه األس2008 يوليو –يناير

  2008مبر  بعد ذلك لتبلغ أدنى مستوى لها في ديسثم أخذت في التراجع، ) دوالر للبرميل131.2 (2008يوليو 

وبالنسبة للعوامل المؤثرة في زيادة قيمة الواردات العربية، فقد أتت هذه الزيادة لتلبية احتياجات  ). دوالر للبرميل38.6(

 النفط الخام  آل من الحاصل في معظم الدول العربية، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار استيراد النموودعمالنشاط االقتصادي 

  افي لها، الجدول صًاوالسلع الغذائية التي تعتبر غالبية الدول العربية مستوردبالنسبة للدول المستوردة له، 

  ).1(رقم 

الجدول رقم   (1)
التجارة الخارجية اإلجمالية العربية   

2008-2004
معدل التغير 

السنوي للفترة   
(2008-2004)

2004200520062007*20082004200520062007*2008(%)

403.3559.6681.0792.31,049.831.938.721.716.332.527.0 الصادرات العربية 
288.5348.9400.6530.7701.634.220.914.832.532.224.9 الواردات العربية 

9,133.210,370.512,005.213,808.915,735.416.813.515.815.014.014.6 الصادرات العالمية 
9,477.010,747.912,448.914,092.516,169.116.913.415.813.214.714.3 الواردات العالمية 

 وزن الصادرات العربية في  
 الصادرات العالمية   (%)

4.45.45.75.76.7

 وزن الواردات العربية في 
 الواردات العالمية   (%)

3.03.23.23.84.3

بيانات أولية.   *
2009، ومصادر وطنية أخرى. المصادر : - االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام

               -  صندوق النقد الدولي، اتجاهات التجارة الخارجية، يونيو 2009. 

معدل التغير السنوي  (%)القيمة (مليار دوالر )

  

  
، ، فقد ارتفعت صادرات جميع الدول العربية2008عام في وعلى صعيد أداء التجارة الخارجية للدول العربية فرادى 

في  تراوحت هذه الزيادات  في المائة، أما بالنسبة لبقية الدول العربية، فقد52.8وسجلت عمان أعلى نسبة زيادة بلغت 

ل ولقد سجلت الدو). سورية( في المائة 10.3وأدنى نسبة ) الكويتاألردن و( في المائة 39.2بين أعلى نسبة الصادرات 

 31.0 في المائة و39.2غير النفطية مثل األردن وجيبوتي والمغرب ولبنان زيادات ملحوظة في صادراتها بلغت نسبة 

 ويعزى نمو الصادرات في األردن إلى زيادة صادرات المواد . في المائة على التوالي23.5ائة و في الم30.0في المائة و

 وفي المغرب إلى زيادة نتيجة الرتفاع أسعارها العالمية،ية وذلك  واألسمدة الكيماومن البوتاس والفوسفاتالخام 

 وأما في لبنان فيعزى نمو .ي ضوء تحسن الظروف المناخية فيهاصادرات األسمدة الكيماوية والمنتجات الزراعية، ف

لعراق ودول  السلع الزراعية والمصنوعات األساسية في اتجاه دول الخليج العربية واارتفاع صادراتالصادرات إلى 

  .)8/1( خالل الفترة نفسها، الملحق  معدالت نمو مرتفعة نسبيًاشهدتالتي و ،أوروبا الشرقية

  

العراق أعلى نسبة زيادة في الواردات بلغت  ، فقد سجل2008 في عام وبالنسبة ألداء واردات الدول العربية فرادى

اق لتلبية احتياجات النشاط االقتصادي إلعادة البناء وقد جاءت الزيادة الملحوظة في واردات العر.  في المائة88.6
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عمان، الجزائر، جيبوتي، لبنان،   عربية هي دولثمانوقد حققت . والتعمير، وآذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية

حققت  في المائة، و44.4 في المائة و30.5 في وارداتها تراوحت نسبتها بين ات والمغرب زياد، البحرينليبيااإلمارات، 

قطر، الكويت، اليمن، وهي   في المائة29 في المائة و20.9 في الواردات تراوحت نسبتها بين  زيادات أخرى دولسبع

 في ات زياد السودان، الصومال، موريتانيا وسوريةوهي دول أربعوأخيرًا، سجلت . األردن، مصر، السعودية وتونس

  . في المائة18.1و في المائة 6.6الي وارداتها تراوحت نسبتها بين حو

  

  اتجاهات التجارة الخارجية اإلجمالية
  

ففي جانب . 2008بنسب متفاوتة في عام   جميع الشرآاء التجاريين الرئيسيينمعارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية 

 في 62.5 استمرت قيمة الصادرات العربية إلى الصين في تسجيل أعلى زيادة بلغت نسبتهااتجاه الصادرات العربية، 

 في المائة، ثم جاءت الصادرات العربية إلى 43.7وحلت بعدها الزيادة في الصادرات العربية إلى اليابان بنسبة . المائة

 في المائة، 28بنسبة  في المائة، فالصادرات العربية إلى االتحاد األوروبي 34.0الواليات المتحدة بنسبة زيادة 

متفاوتة تغير في حصص الشرآاء الوقد نجم عن هذه الزيادات . ائة في الم22.9بنسبة والصادرات البينية العربية 

 حصة الصادرات العربية إلى االتحاد األوروبي، وهو فقد استمر تراجع. التجاريين الرئيسيين في الصادرات العربية

 في المائة في عام 17.6لى  إ2007 في المائة في عام 18.2الشريك التجاري األول بالنسبة لغالبية الدول العربية، من 

 في المائة خالل 8.3 في المائة إلى 8.9، آما تراجعت أيضًا حصة الصادرات العربية البينية بصورة طفيفة من 2008

 في المائة، 37.7 في المائة على 35.2 من )باستثناء اليابان(وفي المقابل ارتفعت حصة الدول اآلسيوية . الفترة نفسها

، الملحق 2007ة في عام  في المائ5.5 مقارنة مع 2008 في المائة في عام 6.8ها حصة حيث شكلت الصين وحد

)8/2.(  

  

سجلت فقد . قيمتها من جميع المصادر الرئيسية في  متفاوتةوفيما يتعلق بمصادر الواردات، فقد شهدت هي األخرى زيادة

قيمة ، وجاءت بعدها 2008 في المائة في عام 129.1 الواردات العربية من باقي دول العالم أعلى نسبة زيادة بلغت قيمة

 في المائة، 22.2 في المائة، آما ارتفعت الواردات البينية العربية بنسبة 27.5 نسبتهاالواردات العربية من الصين بزيادة 

 في 17.6بنسبة  في المائة، والواردات العربية من االتحاد األوروبي 20.3فالواردات العربية من الواليات المتحدة بنسبة 

 من باقي  الواردات العربيةالزيادة الضخمة فيوقد نجم عن .  في المائة16.1المائة، والواردات العربية من اليابان بنسبة 

 فبينما شكلت حصة . من جميع شرآائها التجاريين الرئيسيين األهمية النسبية للواردات العربية تراجع فيدول العالم

 في المائة في عام 31.0 تراجعت إلى 2007ردات اإلجمالية العربية عام ي المائة من الوا ف34.8االتحاد األوروبي 

 31.8 في المائة، وحصة الدول اآلسيوية من 8.5 في المائة إلى 9.4، آذلك تراجعت حصة الواليات المتحدة من 2008

وفي المقابل ارتفعت .  في المائة11.1ى  في المائة إل12.1 وحصة الواردات البينية من ، في المائة28.6في المائة إلى 

، 2008ام  في المائة في ع20.8 إلى 2007 في المائة في عام 12.0حصة الواردات العربية من باقي دول العالم من 

  ).1(الشكل 
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الصادرات العربية

الوقود 
المعدني 77.9

سلع غير 
مصنفة 0.2

المصنوعات
6

اآلالت 
ومعدات النقل 

5

المنتجات 
الكيماوية 7

المواد الخام 
1.5

األغذية 
والمشروبات 

2.4

الواردات العربية

المواد الخام 
4.8

الوقود 
المعدني 9.4

سلع غير 
المصنوعات مصنفة 1.2

24.9

المنتجات 
الكيماوية 9.3

األغذية 
والمشروبات 

14.1

اآلالت 
ومعدات 

النقل 36.3

الصادرات العربية

الدول 
العربية 8.3

الصين 6.8

باقي دول 
آسيا 18.1

باقي دول 
العالم25.8 االتحاد 

األوروبي 
17.6

الواليات 
المتحدة 
10.7

اليابان 12.8

الواردات العربية

باقي دول 
آسيا  13.3

الصين 
10.2

الدول 
العربية  
11.1

باقي دول 
العالم 20.8

اليابان 5.1
الواليات 

المتحدة 8.5

االتحاد 
األوروبي 

31.0

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  الهيكل السلعي للتجارة الخارجية اإلجمالية
  

 العربية إلى زيادة طفيفة في األهمية النسبية للوقود المعدني، حيث تشير البيانات المجمعة عن الهيكل السلعي للصادرات
وقد حلت .  في المائة في العام السابق76.9 مقارنة مع 2008 في المائة في عام 77.9ارتفعت حصته لتبلغ نسبة 

، 2008في عام ة  في المائة في الصادرات اإلجمالي7المنتجات الكيماوية في المرآز الثاني بدًال من المصنوعات بحصة 
 ،2007عام في  في المائة 7.3 في المائة بعد أن آانت 6ثم جاءت المصنوعات في المرآز الثالث بحصة انخفضت إلى 

 في 2.4 األغذية والمشروبات بحصة ، وتبعتها في المائة5 فقد أتت في المرتبة الرابعة بنسبة اآلالت ومعدات النقل وأما
ل طفيف عن مستوياتها  تراجع حصص هذه المجموعات بشك ارتفاع أو في المائة، مع1.5المواد الخام بحصة ف ،المائة

  ).2(، الشكل 2007في عام 
  

.)8/2(الملحق : المصدر 

).2(الجدول رقم : المصدر 

الشكـل (1) : أهـم الشـرآـاء التجاريين للـدول العـربية 
في عام  2008

الشكـل (2) : الهيكل السعلي للصادرات والواردات العربية اإلجمالية 
عام 2008
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وفيما يتعلق بالهيكل السلعي للواردات العربية اإلجمالية، فقد حافظت اآلالت ومعدات النقل على المرآز األول في 

، ثم المصنوعات بحصة 2007 في المائة في عام 36 شكلت نسبة في المائة بعد أن 36.3الواردات العربية بحصة بلغت 

، ثم األغذية والمشروبات في المرآز الثالث والتي 2007عام في  في المائة 25.4 في المائة بعد أن آانت 24.9بلغت 

ني على حافظ الوقود المعدآما  .في العام السابق في المائة 12.6 في المائة بعد أن آانت 14.1ارتفعت حصتها إلى 

 في 10.3 تسجل بعد أن ،2008 في المائة في عام 9.4المرآز الرابع رغم انخفاض حصته في الواردات العربية إلى 

،  في العام السابق في المائة9.6 في المائة مقابل 9.3 حصة المنتجات الكيماوية إلى ت، آما انخفض2007المائة في عام 

أما حصة المواد الخام .  في المائة في الفترة ذاتها2.8 مقارنة مع في المائة 1.2وانخفضت أيضًا السلع غير المصنفة إلى 

  .)2(، الجدول رقم  في المائة4.8  في المائة الى 3.3فقد ارتفعت من 

  
  

(2) الجدول رقم
الهيكل السلعي للتجارة الخارجية للدول العربية     

2008-2004
( نسبة مئوية )

الورادات العربية الصادرات العربية 
2004200520062007*20082004200520062007*2008

    14.1    12.6    11.7    12.2    12.8      2.4     2.8     2.4     2.8     3.1األغذية والمشروبات
      4.8      3.3      5.0      5.0      5.1      1.5     1.1     2.1     2.2     2.6المواد الخام

      9.4    10.3      7.0      7.9      5.5    77.9   76.9   75.1   74.7   71.0الوقود المعدني
      9.3      9.6      7.8      8.2      8.4      7.0     6.1     4.0     3.2     4.1المنتجات الكيماوية
    36.3    36.0    38.3    36.4    36.9      5.0     4.9     4.1     3.6     4.3اآلالت ومعدات النقل

    24.9    25.4    27.5    27.5    28.6      6.0     7.3   11.6   12.8   14.2المصنوعات 
      1.2      2.8      2.7      2.8      2.7      0.2     1.0     0.7     0.7     0.7سلع أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0 100.0 100.0 100.0  100.0  
تقديرات أولية.  *

المصدر : - االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2009.
    - مصادر وطنية أخرى، وتقديرات الجهات المعدة للتقرير.

 

  التجارة البينية العربية
  

  أداء التجارة البينية 
  

  مليار دوالر،82.5صل إلى حوالي ي، لالمائة في 22.5 زيادة بنسبة 2008في عام  )1( التجارة البينية قيمةسجل متوسط

در  والتي تق2007-2004 الزيادة السنوية التي تحققت خالل الفترة متوسط أقل من 2008 لعام وتعتبر نسبة الزيادة
                                                 

ولكن ). CIF(زائدة تكاليف الشحن والتأمين نفسها قيمة الواردات البينية العربية هي قيمة الصادرات البينية العربية يفترض نظريًا أن    )1(
يالحظ عمليًا اختالف هذه القيم حيث تظهر البيانات المجمعة من المصادر الوطنية أن قيمة الصادرات البينية أعلى من قيمة الواردات 

 تسجيل بيانات إعادة التصدير ضمن الصادرات الوطنية وعدم نشر مثلتعزى هذه االختالفات ألسباب عديدة و). CIF(البينية على أساس 
بيانات صادرات النفط الخام والغاز ضمن بيانات التجارة الخارجية، واالختالف في توقيت التسجيل وتصنيف الصادرات بعض الدول 

تم  على االتجاهات العامة للتجارة البينية،والواردات الصادرات  هذه حصائية بينولغرض تذليل تأثير الفوارق اإل. والواردات على حدة
  . فقط للتوضيح والمساعدة على التحليل2 ÷) الواردات+ الصادرات ( متوسط التجارة البينية احتساب
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في   مليار دوالر86.8، لتبلغ  في المائة22.9بنسبة  الصادرات البينية العربية ارتفعت قيمةو . في المائة25.8بنسبة 

 مليار دوالر، 78.2 في المائة لتصل إلى 22.2 الواردات البينية العربية بنسبة ارتفعت قيمة في حين ،2008ة عام نهاي

  .)3(الجدول رقم 

2004200520062007 (2)20082004200520062007 (2)2008

25.8   22.5  20.3  21.5  36.3  42.0    82.5 67.3 56.0 46.1 33.8متوسط التجارة البينية العربية   (1)

25.1   22.9  20.9  33.421.5  42.1    86.8 70.7 58.5 48.1 36.1 الصادرات البينية العربية  

26.7   22.2  19.7  21.5  39.7  41.9    78.2 64.0 53.5 44.0 31.5 الواردات البينية العربية  

.(2 (1)  (الصادرات +  الواردات ÷ 

(2)   بيانات أولية.

المصدر : الملحق (3/8).

معدل التغير 
السنوي للفترة 

 (2007-2004)
%

الجدول رقم (3)
أداء التجارة البينية العربية 

2008-2004

معدل التغير السنوي (%)القيمة (مليار دوالر)

  
  

نسبة ب 2008في عام  البينية ، سجل السودان أعلى زيادة في صادراتهأداء الصادرات البينية للدول فرادىوعلى صعيد 

 80ويالحظ أن قرابة . 2007 مليون دوالر في عام 423نحو مع مليون دوالر، مقارنة  867.9 في المائة وقيمة 105.1

 األردن،  ليبيا،هي دول سبعولقد سجلت . في المائة من الزيادة في الصادرات البينية للسودان اتجهت إلى اإلمارات

بين   تراوحت نسبتهامتفاوتة بدرجاتو في صادراتها البينية ملحوظة  والجزائر زياداتالمغرب ،اليمن ،تونس، مصر

 ،السعودية ،قطر ،سورية ،الكويت موريتانيا، وهي أخرى دول ثمانوسجلت .  في المائة66.1 في المائة و32.7

وسجلت .  في المائة23.7 في المائة و11.1 في صادراتها البينية تراوحت نسبتها بين اتزياد لبنانو اإلمارات، البحرين

 أقل بكثير من متوسط نسبة الزيادة السنوية في نسبة ، وهي تعتبر في المائة4.2 بنسبةبينية  في صادراتها الًا نموعمان

  .2007-2004  في المائة خالل الفترة32.4 والتي بلغت نحو البينيةقيمة صادراتها 

  

ويالحظ . توالي في المائة على ال4.5و في المائة 15.5بنسبة لعراق والصومال لوفي المقابل، تراجعت الصادرات البينية 

، مع 2008خالل العام ) سورية، المغرب واألردن( اقتصر على ثالث دول فقط )2(أن اتجاه الصادرات البينية للعراق

 .تراجع في القيمة المصدرة إلى آل من هذه الدول

  

 في المائة 74.6 ما نسبته جانب الواردات البينية للدول فرادى، سجلت تونس أعلى زيادة في وارداتها البينية بلغت وفي

ويالحظ أن غالبية الزيادة في .  مليار في العام السابق1.55قيمة مع  مقارنة 2008 في عام  مليار دوالر2.71وقيمة 

آما سجلت الواردات  . مليار دوالربمقدار  أتت من دولتين هما الجزائر وليبيا2008في عام  التونسية البينيةالواردات 
                                                 

البنك المرآزي : المصدر(وسفات  النفط الخام والكبريت والف2008-2003 للدول العربية خالل الفترة تتضمن الصادرات العراقية   )2(
 ).العراقي
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أتت من عدد من  الزيادة في الواردات المغربية ويالحظ أن في المائة، 47.7ظة بلغت نسبة البينية للمغرب زيادة ملحو

 عربية أخرى، ة دولةعشر أربعوسجلت . العراق والسعودية واإلمارات والكويت ومصر وتونسوهي  الدول العربية

ت، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا  األردن، اإلمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، سورية، السودان، عمان، الكويهي

إضافة  في المائة خالل الفترة نفسها، 31.0 في المائة و11.1زيادات متفاوتة في وارداتها البينية تراوحت بين واليمن 

 5.6عراق بنسبة لل، في حين تراجعت الواردات البينية  في المائة8.1 وارداتها البينية زيادة بنسبة سجلتإلى قطر التي 

  .2007عام  عند مستواها ل تقريبًاوبقيت الواردات البينية لجيبوتي ، في المائة1.7بنسبة  والصومال مائةفي ال

  
  في التجارة اإلجمالية التجارة البينية مساهمة

 

 معوذلك مقارنة ، 2008 في عام  في المائة8.3  نسبةشكلت حصة الصادرات البينية في الصادرات اإلجمالية العربية

 2008 في المائة في عام 11.1حصة الواردات البينية في الواردات اإلجمالية وشكلت . ائة في العام السابق في الم8.9

ويعزى تراجع أهمية الصادرات البينية في الصادرات اإلجمالية إلى أن  . في المائة في العام السابق12.1 معمقارنة 

وقد حصل األمر نفسه . لزيادة في قيمة الصادرات البينيةنسبة الزيادة في قيمة الصادرات اإلجمالية تجاوزت نسبة ا

  ).4(حصتها في الواردات اإلجمالية، الجدول رقم أيضًا فضت بالنسبة للواردات البينية التي انخ
  

(نسبة مئوية )

متوسط الفترة 2008*2004200520062007
2008-2004

9.08.68.68.98.38.7 نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي الصادرات العربية

10.912.613.312.111.112.0 نسبة الواردات البينية إلى إجمالي الواردات العربية

*  بيانات أولية.
و(3/8). المصدر : الملحقان (1/8)

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

2008-2004

  

  
 أعلى من بحصص عربية ة دولةإلحدى عشر اإلجمالية صادراتال في  تساهم الصادرات البينيةوعلى صعيد الدول،
 حيث تتراوح هذه ،2008 في عام  الصادرات اإلجمالية العربيةفي ) في المائة8.3(رات البينية متوسط حصة الصاد

وتشكل األسواق العربية أهمية .  من صادراتها اإلجماليةالصومالفي  في المائة 75و تونسفي  في المائة 9.7بين النسب 
 41.7 في المائة و47.0هما إلى الدول العربية آبيرة بالنسبة لصادرات آل من لبنان واألردن، حيث تبلغ حصة صادرات

فقد تضاعفت أآثر من حصة صادرات سورية إلى الدول العربية أما . في المائة من صادراتهما اإلجمالية على التوالي
 وتساهم. 2008 في المائة من صادراتها اإلجمالية في عام 40.1 لتبلغ حوالي 2008-2005خالل الفترة مرتين 

 في 2.1كل من موريتانيا وليبيا والجزائر والمغرب إلى الدول العربية بنسب متواضعة تتراوح بين ينية لالبصادرات ال
  .من الصادرات اإلجمالية لهذه الدول) المغرب( في المائة 3.7و) موريتانياليبيا و(المائة 
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  والصومالالبحرينات آل من تساهم وارد وفي جانب أهمية الواردات البينية في الواردات اإلجمالية للدول فرادى،

 في المائة من وارداتها اإلجمالية، وبذلك تعتبر 46.9 في المائة و40.8 إلى الدول العربية بحصة تتراوح بين واليمن

في تساهم الواردات البينية و.  األسواق العربية االستيراد منواردات هذه الدول من أآثر الدول العربية اعتماداًً على

 في الواردات)  في المائة11.1( من متوسط حصة الواردات البينية  أعلىحصصب  أخرى دولمالية لتسعالواردات اإلج

 تعتبر الجزائرو). األردن( في المائة 33.5و) المغرب ( في المائة12.8 بين الحصصتتراوح هذه و العربية، اإلجمالية

 وارداتها من بقية الدول تساهم حيث ، األسواق العربية االستيراد من اعتمادًا علىالعربية  أقل الدولواإلماراتوليبيا 

، 2008 في عام  على التواليا اإلجمالية في المائة في وارداته4.9و  في المائة4.2 في المائة و3.2 بحصة العربية

  .)8/4(الملحق 

  

 اتجاهات التجارة البينية
 

 أن 2008وتشير البيانات لعام . عربية متجاورةيترآز معظم التبادل التجاري بين الدول العربية بشكل عام في دول 

 في المائة من صادراتها البينية، أما 68 في دولتين مجاورتين هما ليبيا والجزائر بنسبة تصادرات تونس ترآز

 في المائة، وترآزت 89صادرات الجزائر البينية فقد ترآزت في ثالث دول هي تونس والمغرب ومصر بنسبة 

آما  . في المائة على التوالي74 في المائة و87 من قطر وعمان في اإلمارات والسعودية بنسبة الصادرات البينية لكل

.  في المائة61 في المائة، وصادرات اليمن في اإلمارات بنسبة 51ترآزت صادرات موريتانيا البينية في الجزائر بنسبة 

اهات صادراتها إلى عدد أآبر من الدول  السعودية وسورية والكويت ولبنان ومصر إلى توسيع اتج آل منوتوصلت

  ).8/6(و) 8/5(العربية، الملحقان 

  

 ترآزت واردات األردن من الدول العربية في دولة واحدة هي السعودية بنسبة ب اتجاهات الواردات البينية، فقدوفي جان

 منمائة، وواردات قطر  في ال84 في المائة، وترآزت واردات البحرين من الدول العربية في السعودية بنسبة 65

 في المائة، وواردات اليمن من 53 في المائة، وواردات المغرب من السعودية بنسبة 74اإلمارات والسعودية بنسبة 

 من الدول العربية، حيث العربية تنوعًا في مصادر وارداتهلبنان أآثر الدول عتبر يو.  في المائة62ارات بنسبة اإلم

  . البينيةوارداته في المائة من 23وفي المائة  12.5نسب تتراوح بين  ب عربيةستورد من خمس دولي

  

  )3(الهيكل السلعي للتجارة البينية
  

 المعدني والمواد للوقود عن زيادة األهمية النسبية ،تشير البيانات المجمعة عن الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية

وقد حلت األغذية . 2008 في المائة في عام 59.6 إلى 2007عام  في المائة في 58.9ا من مالخام حيث ارتفعت حصته

                                                 
الهيكل  الهيكل السلعي للواردات البينية، وعليه فقد تم االعتماد في التحليل على هو نفسهيفترض أن الهيكل السلعي للصادرات البينية    )3(

 . البينيةالسلعي للصادرات
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. 2008 في المائة في عام 13.3 إلى في المائة 13.0 من  بصورة طفيفةوالمشروبات في المرآز الثاني بحصة ارتفعت

 التي  المنتجات الكيماوية حصة ثم، في المائة12.5 في المائة إلى 13.0 التي انخفضت حصتها من المصنوعات تلتها

 في المائة إلى 4.5 من  حصتهاتالتي انخفض في المائة، فاآلالت ومعدات النقل 10.1 في المائة إلى 9.5ارتفعت من 

  ).5(الجدول رقم  في المائة خالل الفترة نفسها، 4.2

  

2007(1)20082007(1)2008

58.959.652.757.2المواد الخام والوقود المعدني
13.013.311.812.4األغذية والمشروبات
9.510.110.49.6المنتجات الكيماوية

13.012.516.413.1المصنوعات
4.54.26.97.4اآلالت ومعدات النقل

1.20.31.70.3سلع غير مصنفة  
100.0100.0100.0100.0المجموع

(1) بيانات أولية.

المصدر : االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2009.
 -  مصادر وطنية أخرى، وتقديرات الجهات المعدة للتقرير.

الواردات البينية الصادرات البينية 

الجدول رقم (5)
الهيكل السلعي للصادرات والواردات البينية العربية

2008-2007

  
  

  تنافسية الصادرات العربية
  

  )4(مؤشرات التنوع والترآز السلعي

  

هي  عربية ة دولةإلحدى عشر، وذلك بالنسبة 2004عام بالمقارنة  2007 لعام للصادرات العربية مؤشر التنوعانخفض 

مؤشر تنوع إال أن  .اليمنو  المغرب، العراق، سوريةالجزائر، مصر، ليبيا، السودان، تونس، موريتانيا، األردن،

 تنوعل على زيادة يد، مما )0.5(ثالث دول عربية، وهي مصر، تونس واألردن اقترب من متوسط العالم الصادرات في 

وفي المقابل ارتفع مؤشر تنوع . الصادرات الوطنية لتلك الدول مقارنة بالتنوع الحاصل في هيكل الصادرات العالمية

، جزر القمر، جيبوتي، البحرينهي رى  دول عربية أختسعفي للفترة ذاتها  2004 مقارنة بعام 2007لعام الصادرات 

 ، هيكل صادراتها عن هيكل الصادرات العالميةتباعد، مما يدل على ية، اإلمارات، عمان، قطر، السعودالكويت، لبنان

حتسب على أساس مجموعات سلعية رئيسية ال تعكس التنوع في عدد السلع ا نظرًا ألنه  تقريبيغير أن هذا المؤشر

  ).1(رقم واإلطار ) 6(الجدول رقم  المصدرة،
                                                 

توفرة للمجموعات السلعية على أساس رقمين من تصنيف النظام المنسق تم احتساب مؤشرات التنوع والترآز باالعتماد على البيانات الم   )4(
)HS-2digit.(  
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  )1( رقم طاراإل
  مؤشرات تنافسية الصادرات

  
 مؤشرات مختارة في ضوء البيانات المتاحة إلجراء المقارنة الدولية لتنافسية الصادرات ةتناول في هذا السياق ثالثن

  .العربية
  

، عن حصة الصادرات ها يقيس انحراف حصة صادرات السلع الرئيسية لدولة معينة في إجمالي صادرات:مؤشر التنوع 
، بحيث آلما اقترب المؤشر من 1 و0ويتراوح هذا المؤشر بين . العالميةالوطنية لتلك السلع الرئيسية في الصادرات 

صفر يتطابق هيكل الصادرات الوطنية مع إلى  المؤشر يصلصفر آلما آانت درجة تنوع الصادرات أعلى، وعندما 
  .هيكل الصادرات العالمية

  
 في إجمالي الصادرات الوطنية،  ويقيس درجة ترآز صادرات السلع الرئيسية يقابل مؤشر التنوع:مؤشر الترآز 

  . إلى ترآز تام للصادرات الوطنية1، وترمز 1 و0تراوح قيمة مؤشر الترآز بين تو
  

 على عدد من المؤشرات احتسابه وهو مؤشر مرآب يرتكز :Trade Performance Indexمؤشر آفاءة التجارة 
 السوقية، تنوع توسط نصيب الفرد للصادرات، الحصةتنافسية الصادرات الوطنية في األسواق العالمية، مثل ملالفرعية 

ويؤدي احتساب مؤشر آفاءة التجارة إلى ترتيب عام لموقع الدولة .  وتنوع أسواق التصدير العالميةالمنتجات المصدرة
مجموعة سلعية 14 بالنسبة لـ  وآذلك ترتيب فرعي للدول حسب السلع المصدرة، وذلك، دولة184المصدرة ضمن 

  .رئيسية
  

  

وفيما يتعلق بمؤشر الترآز الذي يقابل مؤشر التنوع ويقيس درجة ترآز صادرات المجموعات السلعية في إجمالي 

المغرب،  في خمس دول عربية هي 2004العام مقارنة ب 2007هذا المؤشر لعام  فلقد انخفضالصادرات الوطنية، 

 المغرب، تونس، األردن، لبنان وسورية انخفض هي مصر،و  إال أن ست دول عربية.تونس، موريتانيا، سورية واليمن

، وبالتالي فإن درجة ترآز الصادرات لتلك )0.5(فيها مؤشر ترآز الصادرات مقارنة مع متوسط العالم لمؤشر الترآز 

  .الدول ال تزال تعتبر منخفضة نسبيًا

  
ا مكبيرة في األهمية النسبية لصادراتهوأنه في ضوء الزيادة ال البحرينفي اإلمارات وارتفع مؤشر الترآز وفي المقابل، 

 على درجة تنوع طرأت ارتفاع هذا المؤشر التطورات التي يالنفطية نتيجة الرتفاع أسعار النفط العالمية، فقد يخف

  .لهاتين الدولتين  في السلع غير النفطيةالصادرات
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2004*  2007
مؤشر الترآزمؤشر التنوعمؤشر الترآزمؤشر التنوع

0.7140.2360.7750.697جزر القمر
0.8940.5100.9390.590جيبوتي 
0.8700.9800.8410.982الجزائر
0.5830.2750.5680.384مصر
0.8440.9480.8280.967ليبيا 

0.6200.2190.6080.195المغرب
0.8300.7530.8220.924السودان

0.5240.2660.4510.233تونس 
0.9470.6260.8210.577موريتانيا 
0.4670.5160.7620.775البحرين
0.8580.9670.8400.981العراق
0.6060.1750.5520.175االردن
0.6750.8580.8150.949الكويت
0.5130.1540.6540.184لبنان
0.4970.5560.6650.779عمان
0.6400.7220.7710.885قطر

0.6190.7310.7400.869السعودية
0.7280.6460.6130.364سوريه 
0.6260.4250.6550.707االمارات
0.8260.9110.7860.894اليمن
0.3590.3570.3280.317ماليزيا

0.3700.4000.3390.372سنغافورة
0.3220.2970.3450.274آوريا
0.0000.0690.0000.079العالم

المصدر: قاعدة  بيانات خارطة التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية واالونكتاد حسب التصنيف السلعي لنظام المنسق لــ 97 سلعة (تصنيف ذو رقمين).
* المؤشرات :

                              ، حيث ان            تمثل حصة صادرات  السلعة  i  من إجمالي صادرات الدولة j 1) مؤشر التنوع
                                          تمثل حصة صادرات السلعة i من اجمالي صادرات العالم 

تتراوح قيمة مؤشر التنوع مابين 0، و 1 ويقيس مدى االختالف  هيكل صادرات الدولة i ومتوسط العالم  ، حيث 1 تعني اختالف آبير 

                               ، حيث       صادرات السلعة i ، و X  إجمالي صادرات السلع لدولة j ، و n عدد السلع2) مؤشر الترآز

تتراوح قيمة مؤشر الترآز مابين 0 و 1 حيت تعني 1 ترآز تام.

الجدول رقم (6)
تنافسية الصادرات العربية :

مؤشر الترآز والتنوع  السلعي  لصادرات الدول العربية و دول مختارة أخرى 

12الدول 12

  
  

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

، الذي يعتبر أآثر شمولية في تقييم أداء وآفاءة صادرات الدول العربية رة المرآب لكفاءة التجا)5( المؤشراستخدامخالل 

 دولة مصدرة ألهم 184وذلك ضمن  المصدرة هذا المؤشر ترتيبًا للدول العربية ويتضمن.  األسواق العالميةإلى

 المنتجات الزراعية، األغذية المصنعة، المنسوجات، المالبس الجاهزة،  وهيفي الصادرات العالميةسلعية األصناف ال

  .المنتجات المعدنية، اإللكترونيات والمنتجات الجلدية

  

                                                 
مرآز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة ) Trade Performance Index – TPI(يقوم باحتساب مؤشر آفاءة التجارة العالمية    )5(
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 هذال التجارة آفاءة  مؤشر عالميًا في27رقم المرتبة تحتل  تأتي سورية آأول دولة عربية والنسبة للمنتجات الزراعية،ب
وتأتي مصر، في المرتبة . هذا المؤشر عالميًا في 42 وبالمرتبةأتي المغرب آثاني دولة عربية يالصنف السلعي، ثم 

 التجارة لمؤشر آفاءةأما بالنسبة .  عالميًا88 المرتبة عالميًا ولبنان 87 المرتبة فاألردن ، عالميًا62 والمرتبةالثالثة عربيًا 
 54و في المرتبة الثانية عربيًا عالميًا، ثم تأتي سورية 50ورب المرتبة األولى عربيًا حتل المغيفي األغذية المصنعة، 

بالنسبة أما .  عالميًا59و  عربيًا والسعودية في المرتبة الرابعة، عالميًا58وفي المرتبة الثالثة عربيًا عالميًا، فتونس 
هذا الصنف لالتجارة  آفاءة  مؤشر عالميًا في24قم  ر المرتبةللمنسوجات والغزل، تتصدر سورية الدول العربية وتحتل

 بالمرتبة والمغرب 73بالمرتبة  واألردن ، عالميًا69بالمرتبة  عالميًا، فتونس 49السلعي، تليها مصر التي تحتل المرتبة 
  . عالميًا77

  
مؤشر  عالميًا في 24رتبة  تتصدر تونس قائمة الدول العربية المصدرة لها، وتحتل الم،وفيما يتعلق بالمنتجات الجلدية

بالمرتبة  عالميًا ومصر 36 بالمرتبة فالمغرب  عالميًا31بالمرتبة هذا الصنف السلعي، ثم تليها سورية في  التجارةآفاءة 
 آفاءة  مؤشر عالميًا في32وفي المنتجات المعدنية، تتصدر البحرين قائمة الدول العربية وتحتل المرتبة .  عالميًا60

 وتونس ، عالميًا59 عالميًا، فالسعودية في المرتبة 46ليها مصر التي تأتي في المرتبة ت ثم ، الصنف السلعيالتجارة لهذا
 في الترتيب 29وبالنسبة لإللكترونيات تتصدر تونس الدول العربية المصدرة لها وتحتل المرتبة .  عالميًا71في المرتبة 
 59بالمرتبة  وسورية  عالميًا55بالمرتبة  عالميًا، فمصر 47لمرتبة ابأتي المغرب ، ثم يالتجارةآفاءة مؤشر العالمي ل
 عالميًا في 13تتصدر تونس قائمة الدول العربية المصدرة لها وتحتل المرتبة فلمالبس الجاهزة، ل أما بالنسبة. عالميًا

 22ولمرتبة الثالثة عربيًا  وتأتي سورية في ا، في الترتيب العالمي18 المرتبةب المغرب يأتيثم . التجارةآفاءة مؤشر 
) 8/7( عالميًا، الملحق 54و عالميًا، ومصر في المرتبة الخامسة عربيًا 46وعالميًا، فاألردن في المرتبة الرابعة عربيًا 

  ).3(والشكل 
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األردن تونس السعودية سورية مصـر المغرب

  
  ).8/7(الملحق : المصدر           

الشكل (3):  ترتيب تنافسية الصادرات السلعية لبعض الدول العربية في مؤشر آفاءة التجارة العالمية  
لعام 2006
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  األزمة المالية العالمية وتمويل التجارة العربية

  
 الربع ، فباإلضافة إلى تراجع أسعار النفط العالمية في2008لعربية تطورات هامة خالل عام شهد تمويل التجارة ا

، وما ترتب عنه من انعكاسات سلبية على قيمة الصادرات النفطية التي تعد المكون الرئيسي في 2008عام األخير من 

 إلى شح السيولة في األسواق 2008ذ سبتمبر الصادرات العربية اإلجمالية، فقد أدى تفاقم األزمة المالية العالمية من

ولقد تأثرت أيضًا التسهيالت المتاحة لتمويل التجارة العربية . المالية وتقلص التسهيالت المتاحة لتمويل التجارة العالمية

الية ثر انكماش السيولة المتوفرة لدى المصارف العربية وعزوف هذه المصارف عن المخاطرة والتفريط في الموارد المإ

 التسهيالت االئتمانية بتوفيراإلقليمية وآذلك مؤسسات التمويل العربية العربية و الدول قام عدد منولقد . المتاحة لديها

  . المزيد من الشرح)2(رقم  اإلطار ويقدم ،لتمويل التجارة

  

  )2(اإلطار رقم 

  آثار األزمة المالية العالمية على تمويل التجارة العربية

  
وتوجه  ، مع اختفاء مؤسسات مالية آبرى2008رة العالمية ومنها التجارة العربية صعوبات متزايدة منذ سبتمبر واجهت التجا

 من جراء األزمة المالية وآذلك لمواجهة تكبدتها إلى إعادة بناء قواعدها الرأسمالية بعد الخسائر التي العالمية المصارف معظم
 بدخول االقتصاد العالمي في فترة رآود، وقد أدى ذلك إلى شح السيولة في مخاطر مستقبلية متزايدة في ضوء التوقعات

  . اءلت التسهيالت المتاحة لتمويل التجارة الدوليةضومع الضغوط على السيولة بصفة عامة ت. األسواق العالمية
  

قابله تمويل فعلي من قبل  أن الطلب على تمويل تجارة الدول النامية والذي لم ي*ويفيد تقرير لمنظمة التجارة العالمية
ولقد سارعت الجهود الدولية لتوفير .  مليار دوالر300 مليار دوالر و100المؤسسات المالية يتراوح مقداره سنويًا ما بين 

 وجنوب إفريقيا، والهند واندونيسيا واألرجنتين ،السيولة للتجارة العالمية، حيث قام عدد من الدول النامية آالبرازيل، وآوريا
. قديم تسهيالت ائتمانية للمصارف العاملة فيها بصدد توفير السيولة لديها واالستجابة إلى طلبات تمويل تجارتها الخارجيةبت

وتبذل حاليًا مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية جهودًا حثيثة لتقديم الدعم الالزم، حيث ضاعفت مواردها المتاحة لتقديم 
 مليار دوالر من 30 مليار دوالر، وبما يسمح لها بتمويل 8 مليار دوالر إلى 4الدولية من حوالي التسهيالت االئتمانية للتجارة 

  .الصفقات الصغيرة والمتوسطة للتجارة الدولية
  

وبالنسبة للمنطقة العربية، فقد تأثرت التجارة العربية نتيجة النخفاض أسعار النفط العالمية، وانكماش السيولة المتوفرة لتمويل 
جارة سواء في شكل االئتمان السابق للتصدير أو الالحق للتصدير، وآذلك نتيجة الستراتيجيات التقليل من المخاطر من الت

ولقد تزايدت صعوبات تمويل التجارة العربية في ضوء . جانب المصارف العربية وترآيزها على دعم قواعدها الرأسمالية
مخاطرة والتفريط في الموارد المتاحة لديها، وارتفعت تكاليف تمويل عزوف المصارف العاملة في الدول العربية عن ال

التجارة، وتقلصت فترات السداد للتسهيالت التي تقدمها المصارف للتجارة الخارجية، وازدادت أيضًا شروط الضمانات التي 
  .زز لتمويل التجارةيطلبها البنك من الزبون لتمويل الصادرات أو الواردات آاشتراط فتح خطابات االعتماد المع

                                                 
*   WTO – Job (09) 30; March 2009.    
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 في الفصل السابع من هذا التقرير بضخ السيولة في الجهاز المصرفي تم استعراضهولقد قام عدد من الدول العربية آما 

آذلك قام عدد من .  بما في ذلك تمويل التجارة الخارجية،لتعزيز قدرته على اإلقراض وتقديم التسهيالت بصورة عامة

اإلقليمية العاملة في مجال تمويل التجارة بتوفير التسهيالت المتاحة لتمويل التجارة وزيادتها وذلك مؤسسات التمويل العربية و

وفي هذا . حرصًا منها على دعم قطاعات التصدير وتوفير االحتياجات من السلع اإلستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج

واإلقليمية اجتماعات موازية للتنسيق الوطنية  العربية التنمية الصدد عقد على هامش اجتماعات مجموعة التنسيق لمؤسسات

بين برامج تمويل وضمان التجارة التابعة لها، تم خاللها وضع األطر الالزمة لتعزيز التعاون وتضافر الجهود لتوفير التمويل 

  .ماليةوالضمان للتجارة العربية بصورة متزايدة وذلك لمواجهة التحديات التي فرضتها األزمة ال
  

  

  التعاون االقتصادي العربي مع الدول والتجمعات االقتصادية
  

ة بين الدول العربية ومختلف الدول والتجمعات االقتصادية، وقعت جامعة الدول في إطار تعزيز العالقات االقتصادي

معظم تلك تضمن والعربية عدد من مذآرات التفاهم واتفاقيات التعاون إلنشاء منتديات مع تلك الدول والتجمعات، 

من بينها المجال االقتصادي، إال أن البعض األخر رآز على الجانب واالتفاقيات أو المنتديات مختلف مجاالت التعاون 

ول وخاصة على االقتصادي فقط، وهذه المنتديات واالتفاقيات آان لها أثر آبير على التعاون االقتصادي مع تلك الد

   :أهم تلك االتفاقيات والمنتديات، وفيما يلي التجارة واالستثمار

  

   الصيني-التعاون العربي

 للحوار والتعاون الجماعي بين الطرفين ًا، وهو يعد إطار2004عام ال الصيني في –تم التوقيع على إقامة المنتدى العربي 

 وتوسيع التعاون العربي على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ، وذلك إلثراء مقومات العالقات العربية الصينية وتوطيد

الصيني على مختلف المستويات وبشكل خاص في مجال التجارة واالستثمار، وإقامة مستوى جيد من عالقات الشراآة 

ولقد . الصينيين، منذ تأسيس المنتدىوتتميز بالتكافؤ والتعاون الشامل، وقد تم عقد ثالثة مؤتمرات لرجال األعمال العرب 

  ).8/2(، الملحق 2008-2004اون في تزايد حصة التجارة العربية مع الصين خالل الفترة انعكست نتائج هذا التع

  

  لجنوبيةاالتعاون بين الدول العربية وأمريكا 

ن للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، ا قمتت فقد انعقد،في إطار تعزيز العالقات بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية

 صدر 2009 عام  في، والقمة الثانية في الدوحةن برازيليا وصدر عنها إعال2005 في العامليا األولى في برازيالقمة 

الموارد واالجتماعية والبيئية و االقتصادية راسخا للتعاون في المجاالت اإلعالنان إطارًايمثل  و.عنها إعالن الدوحة

  .  االستثمار والتجارة بين اإلقليمين والذي انعكس قي شكل ايجابي على مستويات ،المائية ومكافحة التصحر
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    الهندي-التعاون العربي

، لتأسيس 2008 عام  فيآرة تفاهم بين الجانبينفي إطار تعزيز العالقات االقتصادية العربية الهندية، تم توقيع مذ

ختلف المجاالت في م لعربية الهندية إلى عالقات شراآةالمنتدى العربي الهندي الذي يهدف إلى تطوير العالقات  ا

  .السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية

  

  األفريقي -التعاون  العربي 

 وقد تم،  بالرياض2007 عام  فيتم توقيع اتفاقية عامة للتعاون بين جامعة الدول العربية ومفوضية االتحاد اإلفريقي

 خالل "التنميـة الزراعيـة واألمـن الغذائي"ول تفعـيل هـذا التعاون مـن خالل عقد مؤتمر على مستوى آبار الخبراء ح

حيث تم الترحيب بإنشاء  ،2009األفريقية الثانية خالل عام ويجري التحضير لعقد القمة العربية . 2008وبر شهر أآت

  . القمة األخيرة428رقم  على قراربناء ) يعقد آل عامين(المنتدى العربي اإلفريقي للتنمية 


