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  التجارة الخارجية للدول العربيةالتجارة الخارجية للدول العربية

\  
  
  

  
  نظرة عامة

  

ارتفاع إلى  ويرجع ذلك .للعام الخامس على التواليالعربية معدل نمو مرتفع حققت التجارة الخارجية اإلجمالية للدول 

  في حصةارتفاع طفيف مما ساهم في ، الزيادة المطردة في األسعار العالمية للنفط عنالناجمقيمة الصادرات النفطية 

 ضعف معدل نمو عن آما نمت الواردات العربية اإلجمالية بمعدل يربو .الصادرات العربية في الصادرات العالمية

 آما ساهم في . بفعل ارتفاع األسعار العالميةالسلع الغذائية والسلع الوسيطةواردات  ارتفاع  أسعار جراءالصادرات 

،  الوارداتقيمة، مما أدى إلى ارتفاع مقابل الدوالرظم العمالت الرئيسية مع  صرفارتفاع أسعارارتفاع قيمة الواردات 

  .وخاصة في الدول العربية المثبتة عمالتها مقابل الدوالر

  

 الصادرات العربية إلى بعض هؤالء الشرآاء  قيمةوعلى صعيد التبادل التجاري مع الشرآاء الرئيسيين، فقد سجلت

متفاوتة في ت إلى آل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة واليابان بدرجات  حيث انخفضت هذه الصادرا،تراجعًا

وقد أدى ذلك إلى تراجع حصصها في الصادرات العربية اإلجمالية في حين ارتفعت حصة الصين وباقي . 2007عام 

ن الرئيسيين بنسب وبخصوص مصادر الواردات العربية، فقد نمت الواردات من جميع الشرآاء التجاريي. دول العالم

 محصلة التغيرات إلى زيادة حصة آل من االتحاد األوروبي والصين في الواردات العربية اإلجمالية أدتوقد . مرتفعة

وتجدر اإلشارة إلى أن االتحاد . نفس مستواهافي إلى تراجع حصة اليابان بشكل طفيف وبقاء حصة الواليات المتحدة و

  .ي األول للدول العربية سواء من جانب الصادرات أو الوارداتاألوروبي ما زال الشريك التجار

  

وفيما يتعلق بالتجارة البينية العربية، فقد نمت الصادرات البينية العربية بنسبة أقل من الصادرات العربية اإلجمالية مما 

نية العربية األمر الذي وقد حصل نفس األمر بالنسبة للواردات البي. أدى إلى انخفاض حصتها في الصادرات اإلجمالية

      .2007 في المائة في عام 10.2 عنه تراجع حصة التجارة البينية العربية في التجارة العربية اإلجمالية إلى تمخض

  

 يتبوأ فما زال الوقود المعدني . فلم يحدث فيه تغير يذآر للتجارة الخارجية للدول العربية الهيكل السلعي بخصوصأما

 بعده المصنوعات توقد جاء .هيكل الصادرات مستحوذا على ثالثة أرباع قيمة الصادرات العربيةي فالمرتبة األولى 

 في  النقل اآلالت ومعداتفقد حلت، الواردات العربيةبالنسبة لهيكل  أما .ومعدات النقل والمنتجات الكيماويةواآلالت 

  .لمصنوعات ثم األغذية والمشروباتدها ا بعت جاء،من الواردات في المائة 38المرتبة األولى مستحوذة على 
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يلية على ص بين الدول األعضاء على قواعد منشأ تفاالتفاقوعلى صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فقد تم 

 فترة مع ،2008 مطلع عام  فيالعمل بهذه القواعد لهذه المجموعة، وقد تم أسس تفضيلية لمجموعة ثانية من السلع

  .العامذلك  منتصف تمرت حتىاس انتقالية

  

  قيمة التجارة اإلجمالية  
  

إلى جانب ارتفاع أسعار المواد  العالمية زيادة قيمة الصادرات النفطية العربية الناجمة عن ارتفاع  أسعار النفط ساهمت

 784.7 إلى 2006مليار دوالر في عام  675.6  زيادة قيمة الصادرات العربية اإلجمالية من حوالي الخام والوسيطة في

ولقد ساهم في . 2002 عام معدل نمو سنوي منذ أقل وهو ، في المائة16.1، أي بنمو نسبته 2007مليار دوالر في عام 

 غير أن حصة الصادرات .هذا التراجع بشكل أساسي تباطؤ وتيرة نمو االقتصاد العالمي، وخاصة االقتصاد األمريكي

أما الواردات العربية اإلجمالية . 2007 في المائة في عام 5.7 بشكل طفيف إلىارتفعت العربية في الصادرات العالمية 

 ا نسبته بزيادة، أي2007 مليار دوالر في عام 508 إلى نحو 2006 مليار دوالر في عام 382.5فقد ارتفعت من حوالي 

ن األسباب أهمها ويعود ذلك إلى جملة م. 2006 ضعف معدل نمو الواردات عام  في المائة، وهو أآبر من32.8

وأسعار صرف العمالت الرئيسية مقابل الدوالر  الغذائية والسلع الوسيطة وأسعار النفط السلعاالرتفاع الكبير في أسعار 

وقد أدى هذا النمو الكبير في الواردات العربية اإلجمالية إلى ارتفاع  . المصنعةالسلع انعكست على أسعار آافة التي

  ).1(، الجدول رقم 2006 في المائة عام 3.1، مقابل 2007 في المائة عام 3.5إلى  لمية في الواردات العاحصتها

  

الجدول رقم (1)
التجارة الخارجية العربية اإلجمالية

2007-2003
متوسط معدل 
التغير في الفترة
2007-2003

2003200420052006*20072003200420052006*2007(%)

31.937.919.416.126.0  311.0410.3566.0675.6784.727.6 الصادرات العربية
34.220.314.432.825.1  207.3278.1334.5382.5508.013.6 الواردات العربية
21.613.515.814.516.3  7,510.79,133.210,370.512,005.213,747.716.8 الصادرات العالمية
22.113.415.815.716.7  7,763.39,477.010,747.912,448.914,399.116.9 الواردات العالمية

 وزن الصادرات العربية في
 الصادرات العالمية (%)

4.14.55.55.65.7

 وزن الواردات العربية في
 الواردات العالمية (%)

2.72.93.13.13.5

بيانات أولية .   *
المصادر : -  االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2008، ومصادر وطنية أخرى.

               -   صندوق النقد الدولي، اتجاهات التجارة الخارجية، يونيو 2008. 

معدل التغير السنوي (%)القيمة (مليار دوالر)

  
  

 بدرجات ، فقد ارتفعت صادرات جميع الدول العربية2007 عام  فيوعلى صعيد أداء صادرات الدول العربية فرادى

عام في من حيث معدل نمو الصادرات  وقد حل السودان في المرآز األول بين الدول العربية .نمتفاوتة، باستثناء اليم
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 في المائة، ثم جيبوتي بنسبة 40.1 قطر بنمو بلغت نسبته تبعته في المائة، 41.7حيث ارتفعت صادراته بنسبة  ،2007

بنسبة واإلمارات  ، في المائة26.4 نمو بنسبة وتونس ، في المائة27.6 في المائة، والصومال بنسبة نمو 36.4نمو 

 في 17.8 وسورية بنسبة في المائة، 19 آما نمت صادرات مصر بنسبة . في المائة23.4ولبنان بنسبة ،  في المائة24.3

 في المائة 11.8تراوح نمو صادرات البحرين والسعودية والجزائر بين في حين  في المائة، 15 والمغرب بنسبة المائة،

 أما صادرات . في المائة9أقل من وموريتانيا والكويت آل من األردن  بلغت نسبة نمو صادرات وقد . في المائة10و

 في 52.8 وتجدر اإلشارة إلى أن صادرات السعودية واإلمارات مثلتا حوالي . في المائة21.2 اليمن فقد انخفضت بنسبة

  ).8/1(، الملحق 2007المائة من قيمة الصادرات العربية اإلجمالية في عام 

  

وقد بلغت أعلى نسبة نمو في . بدرجات متفاوتة الدول العربية جميعواردات أما في جانب الواردات، فقد ارتفعت قيمة 

 في المائة، والكويت بحوالي 55.1 في المائة، وليبيا بنسبة 57.7 في المائة، ثم اليمن بنسبة 66الواردات في قطر بواقع 

 ن مصر وموريتانيا والمغرب وقد تراوحت نسبة نمو واردات آل م. في المائة40.6 في المائة واإلمارات بنحو 47.9

وقد نمت واردات األردن  . في المائة25.7 في المائة و35.8بين ولبنان  والسعودية والبحرين والجزائر وسورية

 في حين جاءت نسبة النمو في واردات آل من عمان والعراق والسودان ،2007 في المائة في عام 19.1اإلجمالية بنسبة 

 في المائة من قيمة 41.6 حوالي اويشار إلى أن واردات السعودية واإلمارات شكلت.  في المائة12وجيبوتي دون 

  .2007الواردات العربية اإلجمالية في عام 

  

  تجاهات التجارة العربية الخارجيةا
    

ل  متأثرة بشك،2007 جميع الشرآاء التجاريين الرئيسيين بنسب متفاوتة في عام مع العربية قيمة التجارة الخارجية نمت

 سجلت الصادرات العربية إلى فعلى صعيد اتجاه الصادرات،. إيجابي بالنمو الكبير في الواردات من هؤالء الشرآاء

 وحلت . في المائة23الصين أعلى زيادة في قيمة الصادرات العربية إلى شرآائها التجاريين الرئيسيين بلغت نسبتها 

 في المائة في عام 31.3متراجعة عن نسبة الزيادة التي بلغت لمائة في ا 12.7بعدها الصادرات العربية البينية بنسبة 

 في المائة مقابل 9.7حيث ارتفعت بنسبة ) باستثناء اليابان والصين( الصادرات العربية إلى دول آسيا  جاءت ثم،2006

بقية الشرآاء  ل2006 عن مستوى عام 2007 وقد انخفضت الصادرات العربية في عام .2006 عام في في المائة 21.5

 ارتفاعها بنسبة في المائة مقابل 0.8التجاريين الرئيسيين، فانخفضت قيمة الصادرات العربية إلى الواليات المتحدة بنسبة 

 في المائة في 3.9آما انخفضت قيمة الصادرات العربية إلى االتحاد األوروبي بنسبة . 2006 في المائة في عام 21.6

 ارتفاعها بنسبة في المائة مقابل 3.3، والى اليابان بنسبة 2006 في المائة في عام 12.4 زيادة بلغت مقابل 2007عام 

عام في   في المائة69.1 دول العالم فقد ارتفعت بنسبة باقي إلى أما الصادرات العربية .2006عام في في المائة  18.2

  ).8/2( ، الملحق2006عام في  20 مقابل 2007
  

 فقد تراجعت حصة . تغير في حصص الشرآاء التجاريين الرئيسيين في الصادرات العربيةوقد نجم عن هذه التطورات

 في المائة 18.3 إلى 2006 في المائة في عام 22.1االتحاد األوروبي، وهو الشريك التجاري األول  للدول العربية، من 
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الــــواردات

، وحصة اليابان في الصادرات العربية  في المائة9.8 في المائة إلى 11.5، و حصة الواليات المتحدة من 2007في عام 

 آما انخفضت حصة الصادرات البينية العربية .2007 في المائة في عام 11.4إلى  2006 في المائة في عام 13.7من 

 آذلك تراجعت. 2007 في المائة في عام 8.3 إلى 2006 في المائة في عام 8.5في الصادرات العربية اإلجمالية من 

 في 18.6 إلى 2006 في المائة في عام 19.7في الصادرات العربية من ) تثناء اليابان والصينباس(حصة دول آسيا 

 في المائة خالل الفترة نفسها، وارتفعت 5.3 في المائة إلى 5، بينما ارتفعت حصة الصين من 2007المائة في عام 

  ).1(والشكل ) 2(جدول رقم ال في المائة، 28.3في المائة إلى  19.5حصة باقي دول العالم من 

  

(2) الجدول رقم
 اتجاه التجارة الخارجية  للدول العربية 

2007-2003
( نسبة مئوية)

الورادات العربية اإلجماليةالصادرات العربية اإلجمالية
2003200420052006*20072003200420052006*2007

   12.1   13.3   12.4   10.8   10.7     8.3    8.5    7.7    8.7    8.2الدول العربية
   36.0   35.7   39.2   40.0   44.2   18.3   22.1  23.5  23.8  24.5االتحاد األوروبي
     9.2     9.2     8.2     6.9     7.9     9.8   11.5  11.3  12.1  12.1الواليات المتحدة

   33.3   33.6   29.1   28.8   25.7   35.3   38.4  38.1  38.1  37.1آسيا
     5.5     5.6     4.8     5.1     6.0   11.4   13.7  13.8  13.5  14.1 -  اليابان
   10.8   10.1     7.1     6.3     6.3     5.3    5.0    4.9    4.7    4.0 -  الصين

   17.0   17.9   17.2   17.3   13.4   18.6   19.7  19.4  19.9  19.0 -  باقي دول آسيا
     9.4     8.2   11.0   13.5   11.5   28.3   19.5  19.3  17.3  18.1باقي دول العالم

100.0 100.0100.0100.0100.0العالم  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

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

  

  

     

             

  

  

  

  

  

  

  
                        

  ).2(الجدول رقم : المصدر                       

الشكـل (1) : حصص أهـم الشـرآـاء التجاريين للـدول العـربية 
في عام  2007



  
التجارة الخارجية للدول العربية: الفصل الثامن    

  
145

 في المائة 42.1من الصين أآبر نسبة نمو بلغت حققت الواردات العربية ، فقد ا يتعلق بمصادر الواردات العربيةموفي

 وجاءت بعدها  الواردات العربية من . في المائة63.3 والتي بلغت 2006 عام  فيقةالمتحقوان آانت أقل من نسبة النمو 

  في 4.2 مقارنة بنمو بلغت نسبته 2007 في المائة في عام 34.1 ارتفعت بنسبة آبيرة  بلغت التياالتحاد األوروبي 

 2007في عام  في المائة 32.7 ةبنسب ارتفعت الواردات العربية من الواليات المتحدة آما. 2006المائة فقط في عام 

 بعد أن سجلت 2007 في المائة في عام 30.3، والواردات العربية من اليابان بنسبة 2006 عام  في في المائة28مقابل 

باستثناء اليابان (بلغت نسبة النمو في الواردات العربية من باقي دول آسيا قد و .2006 في المائة في عام 32.5 بلغ نموًا

، بينما نمت الواردات البينية العربية بنسبة 2006 في المائة في عام 19  بلغت في المائة مقارنة بنسبة نمو26) والصين

  . في المائة 22.5 والتي بلغت 2006 متراجعة عن نسبة النمو المسجلة في عام 2007  في المائة في عام20.6

  

هؤالء  في حصص تغير طفيف إلى آاء التجاريين نمو الواردات العربية من مختلف الشرنجم عن التفاوت فيوقد 

 في 36 إلى 2006عام في  في المائة 35.7، فقد ارتفعت حصة االتحاد األوروبي في الواردات العربية من الشرآاء

 . في المائة9.2العربية عند مستوى ، في حين بقيت حصة الواليات المتحدة في الواردات 2007عام في المائة 

، آما انخفضت حصة دول 2007عام في  في المائة 5.5 إلى 2006عام في  في المائة 5.6بان من وانخفضت حصة اليا

ي المائة في عام  ف17 إلى 2006 في المائة في عام 17.9في الواردات العربية من ) باستثناء اليابان والصين(آسيا 

 في المائة في عام 13.3 فقد تراجعت من  حصة الواردات البينية العربية في الواردات العربية اإلجماليةأما. 2007

  . 2007 في المائة في عام 12.1 إلى 2006

  

  الهيكل السلعي للتجارة العربية اإلجمالية
    

تشير التقديرات األولية للهيكل السلعي للصادرات العربية اإلجمالية حسب المجموعات الرئيسية إلى الثبات النسبي فيه 

 فالوقود المعدني، الذي يشكل الجزء األآبر من الصادرات العربية، ازدادت حصته .2006 مقارنة بعام 2007عام في 

 ارتفاع قيمة ، وذلك جراء2007 في المائة في عام 75.4 إلى 2006 في المائة في عام 75.1 من بشكل ضئيل

ربية اإلجمالية في  في المائة في الصادرات الع11.8 وقد حلت المصنوعات في المرآز الثاني بحصة .الصادرات النفطية

، ثم جاءت اآلالت ومعدات النقل في المرآز الثالث 2006 في المائة في عام 11.6 مقارنة بحصة بلغت 2007عام 

 في المائة 3.6 وقد تبعتها المنتجات الكيماوية بحصة .2006 في عام  في المائة4.1 في المائة من 4بحصة انخفضت إلى 

 في المائة 2.2األغذية والمشروبات بحصة  في المائة في العام السابق، ثم 4مقارنة بحصة نسبتها  2007في عام 

  ).2(والشكل ) 3(، الجدول رقم  في المائة2.1م بحصة والمواد الخا

  

وفيما يتعلق بالهيكل السلعي للواردات العربية اإلجمالية، فقد حافظت اآلالت ومعدات النقل على المرآز األول مع 

. 2006 عام  في المائة في38.3 بعد أن آانت  2007في عام  في المائة 38ردات العربية إلى انخفاض حصتها في الوا

  عامفي  في المائة 27.5 بعد أن آانت 2007 في عام  في المائة27.8  في المرآز الثاني بحصة المصنوعاتوجاءت



  
 التجارة الخارجية للدول العربية: الفصل الثامن 

 
146

 المواد الخام
2.1%

األغذية 
والمشروبات 

2.2%

الوقود 
المعدني
75.4%
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الخام
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األغذية 
والمشروبات 

12.7%
المصنوعات

27.8%

الـــــواردات

 في المائة خالل الفترة 11.7نت  في المائة بعد أن آا12.7، ثم األغذية والمشروبات التي ارتفعت حصتها إلى 2006

 في المائة 7.8 من 2007 في المائة في عام 7.9 حصة المنتجات الكيماوية في الواردات العربية إلى ارتفعتوقد  .نفسها

أما حصة .   في المائة في الفترة ذاتها7 في المائة من 5.9، بينما انخفضت  حصة الوقود المعدني إلى 2006في عام 

 السلع غير حين بلغت حصةفي ،  في المائة4.9 إلى في المائة 5ن فقد تراجعت هي األخرى بشكل طفيف مالمواد الخام 

  . في المائة2.8المصنفة 

الجدول رقم (3)
الهيكل السلعي للتجارة الخارجية للدول العربية

2007-2003
( نسبة مئوية)

الورادات العربية الصادرات العربية 
2003200420052006*20072003200420052006*2007

   12.7   11.7   12.2   12.8   14.2     2.2    2.4    2.8    3.1    3.6األغذية والمشروبات
     4.9     5.0     5.0     5.1     5.0     2.1    2.1    2.2    2.6    2.5المواد الخام

     5.9     7.0     7.9     5.5     4.5   75.4   75.1  74.7  71.0  69.6الوقود المعدني
     7.9     7.8     8.2     8.4     8.7     3.6    4.0    3.2    4.1    4.1المنتجات الكيماوية
   38.0   38.3   36.4   36.9   36.4     4.0    4.1    3.6    4.3    4.2اآلالت ومعدات النقل

   27.8   27.5   27.5   28.6   28.3   11.8   11.6  12.8  14.2  15.1المصنوعات 
     2.8     2.7     2.8     2.7     2.9     0.9    0.7    0.7    0.7    0.9سلع أخرى

100.0100.0100.0100.0 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

*  بيانات أولية.
المصادر : - االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2008.

                 -  بيانات وطنية، وتقديرات الجهات المعدة للتقرير.
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ).3(الجدول رقم : المصدر         

الشكـل (2) : الهيكل السـلعي للصادرات والـواردات العـربية اإلجمالية  
في عـام  2007



  
التجارة الخارجية للدول العربية: الفصل الثامن    

  
147

  التجارة البينية العربية
  

  أداء التجارة البينية العربية
  

، متراجعة عن نسب 2007 في المائة في عام 16.7رة البينية العربية نمت بنسبة تشير البيانات األولية بأن قيمة التجا

 64.8  في المائة لتبلغ12.7وقد نمت قيمة الصادرات البينية العربية بنسبة . النمو المسجلة في األعوام األربعة السابقة

 مليار دوالر، 61.5لمائة لتصل إلى نحو  في ا20.6مليار دوالر، في حين ارتفعت قيمة الواردات البينية العربية بنسبة 

  ).4(الجدول رقم 

2003200420052006 (2)20072003200420052006 (2)2007

     16.7  26.9  30.7  37.6  17.2      63.1  54.2 42.7 32.9 23.8متوسط التجارة البينية العربية (1)

     12.7  31.3  40.522.5  22.9      64.8  57.5 43.8 35.7 25.4 الصادرات البينية العربية

     20.6  22.5  38.9  34.8  11.5      61.5  51.0 41.6 30.0 22.2 الواردات البينية العربية

.(2 ÷ (1)  ((الصادرات + الواردات)

بيانات أولية.   (2)

المصدر : الملحق (3/8).

معدل التغير السنوي (%)القيمة (مليار دوالر)

الجدول رقم   (4)
أداء التجارة البينية العربية   

2007-2003

  
  

وعلى صعيد أداء الدول العربية فرادى بالنسبة للصادرات البينية، فقد سجلت جميع الدول العربية نموًا بدرجات متفاوتة 

إلى الدول العربية وقد حلت موريتانيا في المرتبة األولى بزيادة صادراتها . ، باستثناء السودان واليمن2007في عام 

  في المائة،32.2والعراق بنسبة   في المائة،32.4 في المائة، ولبنان بنسبة 50.2 في المائة، تلتها ليبيا بنسبة 84.6بنسبة 

 في المائة، 23.5بنسبة آل من تونس وسورية  في المائة، و23.9 في المائة، والجزائر بنسبة 28.7والصومال بنسبة 

 15.3 اإلمارات والكويت وجيبوتي واألردن بين  آل منوقد تراوحت هذه النسبة في. في المائة 22.6والبحرين بنسبة 

 في المائة في آل من السعودية ومصر 6.5 في المائة و8.8 في المائة، فيما تراوحت هذه النسبة بين 11.5في المائة و

، وفي اليمن بنسبة 2007ي المائة في عام  ف23وقد تراجعت قيمة الصادرات البينية في السودان بنسبة . وعمان وقطر

 ).8/3( في المائة، الملحق 13.9

  

، 2007وفيما يتعلق بالواردات البينية العربية، فقد شهدت جميع الدول العربية زيادة في وارداتها بنسب متفاوتة في عام 

 في المائة، وآل من 28.2 بنسبة  في المائة، وليبيا36.9 في المائة، واليمن بنسبة 110.2تقدمتها موريتانيا بنسبة 

وقد نمت قيمة الواردات البينية لكل من اإلمارات والجزائر والسعودية .  في المائة26.9المغرب والعراق بنسبة 
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 في المائة، في حين تراوحت نسب نمو 20.3 في المائة و24.9والصومال ولبنان ومصر وقطر بنسب تراوحت بين 

أما في آل .  والكويت واألردن في المائة لكل من البحرين وسورية وعمان10.6 المائة و في14.5الواردات البينية بين 

  . في المائة9.8من تونس وجيبوتي والسودان فقد ارتفعت الواردات البينية العربية بنسب لم تتجاوز 

  

ل نمو الصادرات البينية وبخصوص مساهمة التجارة البينية العربية في التجارة العربية اإلجمالية، فقد أدى تراجع معد

العربية عن معدل نمو الصادرات العربية اإلجمالية إلى انخفاض حصة الصادرات البينية في إجمالي الصادرات العربية 

وقد حصل نفس األمر فيما يتعلق بالواردات البينية . 2007 في المائة في عام 8.3 إلى 2006 في المائة في عام 8.5من 

 عن معدل نمو إجمالي الواردات العربية، مما أدى إلى انخفاض حصة 2007عدل نموها في عام العربية، فقد تراجع م

. 2007 في المائة في عام 12.1 إلى 2006ي عام  في المائة ف13.3الواردات البينية في الواردات العربية اإلجمالية من 

وبذلك، انخفضت حصة التجارة البينية العربية في التجارة العربية اإلجمالية، محتسبة سواء من جانب الصادرات أو 

  ).5(، الجدول رقم 2007 في المائة في عام 10.2 إلى 2006 في المائة في عام 10.9الواردات البينية، من 
  

(نسبة مئوية)

2003200420052006*2007

8.28.77.78.58.3نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي الصادرات العربية

10.710.812.413.312.1نسبة الواردات البينية إلى إجمالي الواردات العربية

متوسط حصة التجارة البينية العربية في التجارة العربية 
9.59.710.110.910.2اإلجمالية

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

الجدول رقم (5)
مساهمة التجارة البينية في التجارة العربية اإلجمالية

2007-2003

  

همة الدول العربية فرادى في الصادرات البينية، فقد استأثرت السعودية بأآبر حصة في الصادرات وبخصوص مسا

 26.8وقد ارتفعت صادرات السعودية إلى الدول العربية من . 2007 في المائة في عام 45البينية العربية حيث بلغت 

 في المائة، 15.2عتها اإلمارات بحصة بلغت وقد تب. 2007 مليار دوالر في عام 29.2 إلى 2006مليار دوالر في عام 

. 2006 مليار دوالر في عام 8.5 مقارنة بحوالي 2007 مليار دوالر في عام 9.9حيث وصلت صادراتها البينية إلى 

 مليار 2.9 في المائة وبقيمة 4.5 مليار دوالر، ثم عمان بحصة 4.6 في المائة وبقيمة 7وجاءت بعدهما سورية بحصة 

آما تخطت الصادرات البينية لتسع دول أخرى مقدار .  مليار دوالر2.4 في المائة وبقيمة 3.7 بحصة دوالر، ومصر

  . والعراقلبنان ،، الجزائر، تونسن، الكويت، البحرين، قطر، ليبياالمليار دوالر وهي األرد

  
فقد . حصصها في الصادرات البينيةوفيما يتعلق بمساهمات الدول العربية في الواردات البينية، فقد جاءت أقل تفاوتًا من 

 11.2 في المائة، حيث ارتفعت قيمة وارداته من الدول العربية إلى 18.3حل العراق في المرآز األول بحصة بلغت 
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 في 12.5وتبعته اإلمارات بحصة بلغت . 2006 مليار دوالر في عام 8.9 مقارنة بقيمة 2007مليار دوالر في عام 

وجاءت السعودية في . 2006 مليار دوالر في عام 6.1 مقارنة بقيمة 2007 دوالر في عام  مليار7.7المائة وبقيمة 

 مليار 6.7 في المائة من إجمالي الواردات البينية العربية وبقيمة بلغت 10.9المرآز الثالث حيث شكلت وارداتها البينية 

 7.8 وبحصة نسبتها  مليار دوالر4.8مة بلغت وقد تلتها مصر بقي. 2006 مليار دوالر في عام 5.4دوالر مقارنة بقيمة 

وقد تراوحت الواردات البينية العربية .  في المائة7.4 وبحصة بلغت  مليار دوالر4.6، واألردن بقيمة بلغت في المائة

 مليار دوالر في حين بلغت قيمة الواردات البينية 3 مليار دوالر و3.9لكل من عمان والمغرب واليمن والكويت بين 

آما تجاوزت قيمة الواردات البينية ألربع دول أخرى . 2007 مليار دوالر في عام 2 مليار دوالر ولسورية 2.1ر لقط

  .مقدار المليار دوالر، وهي السودان، لبنان وتونس والبحرين

  

  اتجاهات التجارة البينية العربية

  

، حيث ترآز معظم التبادل التجاري البيني، 2007لم يطرأ تغير آبير على اتجاهات التجارة بين الدول العربية في عام 

وتشير البيانات األولية التجاهات التجارة البينية العربية أن صادرات قطر ترآزت . بشكل عام، في دول عربية متجاورة

 في المائة من صادراتها البينية، وصادرات تونس في ليبيا بنسبة 62في دولة مجاورة واحدة هي اإلمارات بنسبة بلغت 

 19 في المائة والسعودية بنسبة 27أما صادرات األردن البينية فقد ترآزت في دولتين هما العراق بنسبة .  في المائة51

وقد .  في المائة22 في المائة وفي البحرين بنسبة 25في المائة، وترآزت صادرات السعودية البينية في اإلمارات بنسبة 

 في المائة والسعودية 16 في المائة وسورية بنسبة 18 هي اإلمارات بنسبة ترآزت صادرات لبنان البينية في ثالث دول

  ).8/5(و) 8/4( في المائة، الملحقان 14بنسبة 

  

 في 72وعلى صعيد الواردات البينية العربية، فقد ترآزت واردات عمان البينية في دولة واحدة هي اإلمارات بنسبة 

 في المائة من وارداتها البينية، والتي تتشكل معظمها من واردات 62عودية المائة، في حين بلغت واردات األردن من الس

 في المائة لكل منهما، 29وقد ترآزت واردات سورية البينية في دولتين هما السعودية ومصر بنسبة . النفط الخام

 وتجدر اإلشارة إلى أن . في المائة على التوالي26 في المائة و46وواردات مصر البينية في السعودية والكويت بنسبة 

فباإلضافة إلى األردن وسورية ومصر، فقد . السعودية تشكل المصدر الرئيسي للواردات البينية للعديد من الدول العربية

 في المائة، 50 في المائة من وارداتها البينية، وواردات المغرب منها بنسبة 51بلغت واردات البحرين من السعودية 

  . في المائة21 في المائة، واليمن بنسبة 34 في المائة، والسودان بنسبة 35مائة، واإلمارات بنسبة  في ال45وقطر بنسبة 

  
  الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية 

  
تشير البيانات المتاحة عن الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية أن األهمية النسبية لمجموعات السلع الرئيسية المتبادلة 

ففيما يتعلق بالصادرات البينية العربية، بقيت المواد الخام والوقود المعدني تحتفظ . 2007 بعض التغير في عام قد شهدت
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 في المائة في عام 60.5 إلى 2006 في المائة في عام 56.3بأآبر حصة في الصادرات البينية مع زيادة في نسبتها من 

 في المائة من الصادرات البينية مقارنة بحصة 13.8لغت وقد حلت المصنوعات في المرآز الثاني بحصة ب. 2007

 في 9وقد جاءت اآلالت ومعدات النقل في المرآز الثالث بعد أن انخفضت حصتها إلى . 2006 في المائة في عام 15.6

 أما المنتجات الكيماوية فقد حلت في. 2006 في المائة في عام 9.8 من 2007المائة من الصادرات البينية في عام 

 في المائة من الصادرات البينية 7 في المائة وتبعتها األغذية والمشروبات بحصة نسبتها 8.9المرآز الرابع بحصة بلغت 

 ).6(رقم  ، الجدول2007في عام 

(نسبة مئوية)

2006*20072006*2007
56.360.548.752.4المواد الخام والوقود المعدني

8.57.012.612.2األغذية والمشروبات
9.38.910.38.7المنتجات الكيماوية

15.613.817.215.6المصنوعات
9.89.010.09.6اآلالت ومعدات النقل
0.50.81.21.5سلع غير مصنفة

100.0100.0100.0100.0المجموع

*  بيانات أولية.
المصدر : االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2008، ومصادر وطنية أخرى.

الجدول رقم (6)
الهيكل السلعي للصادرات والورادات البينية العربية

الوارداتالصادرات

2006 و2007

  

 
وفي جانب الهيكل السلعي للواردات البينية العربية، فقد حافظت المواد الخام والوقود المعدني أيضًا على الحصة األآبر 

 في المائة في عام 52.4 إلى 2006 في المائة في عام 48.7الواردات البينية العربية، حيث ارتفعت حصتها من في 

 بعد 2007 في المائة من الواردات البينية في عام 15.6وقد حلت المصنوعات في المرآز الثاني بحصة بلغت . 2007

 والمشروبات في المرآز الثالث وتراجعت حصتها وجاءت األغذية. 2006 في المائة في عام 17.2أن آانت حصتها 

تبعتها اآلالت ومعدات النقل التي انخفضت حصتها بصورة قد و. 2006 في المائة في عام 12.6 في المائة من 12.2إلى 

 2007 في المائة في عام 8.7، والمنتجات الكيماوية التي تراجعت حصتها إلى 2007 في المائة في عام 9.6طفيفة إلى 

  .2006 في المائة في عام 10.3من 

  

  التطورات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
  

تشكل قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية أحد المرتكزات األساسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي يمكن 

وقد اتخذ .  التي تتيحها المنطقة للسلع العربيةلدول العربية مستفيدة من الميزاتإلى امن خاللها منع تسرب سلع أجنبية 

مجموعة األحكام العامة لقواعد المنشأ " بالموافقة على 2007حزيران / المجلس االقتصادي واالجتماعي قرارًا في يونيو

التي تشمل التي سبق وأن وافقت عليها اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية و" التفصيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية
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هي المجموعة الثانية من السلع التي يتم و. قواعد تفصيلية خاصة بالسلع الزراعية وأخرى خاصة بالسلع الصناعية

إلى  عدد السلع التي تم التوافق على قواعد منشأ تفصيلية بشأنها وصلوبذلك . التوافق على قواعد منشأ تفصيلية بشأنها

  .)SITC Rev2 ( الدوليالتجارةابعة المعرفة ضمن تصنيف من سلع الفئة الر في المائة 45حوالي 

  

القاعدة  أو قواعد المنشأ التفصيلية، على أن يستمر العمل بأي من 2008وقد تم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من مطلع عام 

حلية التي ال تقل القيمة المضافة المب  القاعدة العامةوتعرف .2008حتى منتصف عام  استمرت خالل فترة انتقالية العامة

التي لم يتم و، على مجموعة السلع الصناعية ونصف المصنعة )سعر تسليم المصنع( في المائة من قيمة المنتج 40عن 

  .  وتصبح القاعدة الرئيسية لهذه السلع، على قواعد منشأهااالتفاق

  

 الدول األعضاء في منطقة التجارة وعلى صعيد تحرير تجارة الخدمات البينية العربية، فما زالت المفاوضات بين بعض
وقد جرت عدة جوالت من المفاوضات حول جداول االلتزامات التي تقدمت بها . الحرة العربية الكبرى جارية بشأنها

 هي األردن، اإلمارات، البحرين، تونس، السعودية، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر ،إحدى عشرة دولة عربية
 الخدمات األنشطة في قطاعاللتزام بفتح أسواقها في بعض ازامات عروض الدول العربية وتشمل هذه االلت. والمغرب

وتجدر اإلشارة إلى أن العروض المقدمة من أي من الدول العربية، ضمن . أمام المصدرين من الدول العربية األخرى
  ).الجاتس(سلع هذا اإلطار، يجب أن تزيد عن التزاماتها المقدمة في االتفاقية العامة لتجارة ال

  
  تنافسية الصادرات العربية

  
ظهرت في األدبيات االقتصادية العديد من المؤشرات التي تقيس قدرة اقتصاد معين على المنافسة في األسواق 

ومن أبسط  .، ويقدم اإلطار أحدث المؤشرات التي طورتها بعض المؤسسات الدولية في مجال التنافسيةالخارجية
فكلما . نسبة الصادرات السلعية إلى الناتج المحلي اإلجماليسية صادرات دولة معينة، احتساب المؤشرات لقياس تناف

ارتفعت قيمة هذا المؤشر، أي آلما ازدادت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي، آلما دل ذلك على تنافسية 
 في المائة 54.2 إلى 2002ي المائة في عام  ف36.2وفي الدول العربية، فقد ارتفعت قيمة هذا المؤشر من . الصادرات

  .وتعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة ببعض المناطق األخرى. 2007في عام 
  

 إذ قد تكون معظم هذه الصادرات من السلع الخام األمر الذي ،غير أن هذا المؤشر ال يعكس مكونات الصادرات السلعية
وبناءًا على ذلك، . ي هذه الدول أو أنها غير تنافسية في األسواق العالميةيعني أن الصناعة التحويلية إما أنها غير هامة ف

فقد يكون من المناسب أخذ مؤشر آخر يتناسب مع وضع الدول العربية وهو حصة الصادرات غير النفطية في 
. 2007 في المائة في عام 24.6 و2002 في المائة في عام 32.4وقد تراوحت هذه الحصة بين . الصادرات العربية

وتعتبر هذه الحصة متدنية مقارنة بالحصص السائدة في العديد من المناطق باإلضافة إلى تراجعها بشكل آبير خالل 
 غير أن هذا المؤشر ال .ويدل هذا المؤشر على انخفاض وتراجع تنافسية الصادرات العربية. األعوام القليلة الماضية

 يطغى االرتفاع في إجمالي الصادرات جراء ارتفاع الصادرات يعكس التنافسية بشكل صحيح حيث من الممكن أن
  .النفطية على قيمة المؤشر حتى في حالة حدوث ارتفاع ملحوظ في الصادرات غير النفطية
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وقد ارتفعت هذه الحصة . ويقيس مؤشر آخر حصة الدول العربية آمجموعة في واردات الشرآاء التجاريين الرئيسيين

 بعد أن شهدت تراجعًا خالل 2006-2003روبي والواليات المتحدة والصين واليابان خالل الفترة في أسواق االتحاد األو

وعلى الرغم من ذلك فإن حصص الدول العربية في هذه األسواق، باستثناء اليابان، تبقى متدنية . 2002-2000الفترة 

  .ويغلب عليها الصادرات النفطية

  
  اإلطار

  دبيات االقتصادية في بعض األالتنافسيةمؤشرات 
  

وقد شهد مفهوم التنافسية تغيرًا ملحوظًا . إن مفهوم التنافسية مفهوم دائم التغير، ولذلك ال يمكن تعريفه من وجهة نظر جامدة
مؤخرًا، وخاصة في ظل التغيرات المتالحقة  في العالقات التجارية العالمية، والتغير المماثل في أسس التنظيمات الصناعية 

ورغم ذلك، فإنه يوجد اتجاه لتعميم بعض التعريفات العملية لمفهوم التنافسية على المستوى الكلي والقطاعي، وآذلك . العالمية
  .على مستوى المنشأة

  
فعلى مستوى االقتصاد الكلي، يتم تعريف التنافسية بأنها قدرة االقتصاد على توفير مستوى معيشة مرتفع للمواطنين، قياسًا 

 وقد قامت المؤسسات الدولية باستحداث .على خلق الثروات، من خالل تعظيم اإلنتاجية ودعم قدرات االبتكاربقدرة االقتصاد 
 Growthمؤشر تنافسية النمو : العديد من المؤشرات واألرقام القياسية لترتيب الدول من حيث التنافسية، مثل

Competitiveness Index نوعية البيئة  : هي،قدرة التنافسية الكليةالذي يحتسب على أساس ثالث رآائز تحدد ال 
 مؤشر تنافسية بيئة األعمال ويكمل. والتقنيةاالقتصادية الكلية، حالة المؤسسات العامة العاملة في الدولة ومستوى االستعداد 

Business Competitiveness Index طاعية التي الصورة حول التنافسية بالترآيز على العوامل االقتصادية الجزئية أو الق
 وآذلك مؤشر استعداد . قبل المنتدى االقتصادي العالميمنوينشر آال المؤشرين . تحدد مستويات اإلنتاجية القابلة لالستمرار

 بتقنية، والذي يقيس مدى تأهل االقتصاد لالستفادة من التطورات المتعلقة Network Readiness Indexالشبكات 
  .المعلومات واالتصاالت

  
 القطاع على التنظيم بما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة ة تتحدد بمدى قدرة الصناعة أوالصعيد القطاعي، فإن التنافسيأما على 

على أنها قدرة المنشأة على تعظيم القيمة تعرف التنافسية فإن  مستوى المنشأة، أما على. Supply Chain اإلنتاجفي سلسلة 
  . لى الفعل ورد الفعل فيما يتعلق بالظروف التنافسية المحيطة قدرتها عوآذلكللعمالء والمساهمين، 

  
أداة فاعلة لدعم مجتمع األعمال العربي وتذليل ) دافوس(يعد تقرير التنافسية العربية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي و

تقرير التنافسية " وقد صدر .دروسةالمعوقات إلدارة برامج ومنظومة عملية التنمية االقتصادية بالشكل الصحيح وفق سياسة م
مجموعة من مد على مؤشر التنافسية العالمية استنادًا إلى  التي تعتت منهجية تقييم تنافسية االقتصاديامتضمنًا" 2007العربية 

 مفصلة ويشتمل التقرير على معلومات. "استطالع آراء المديرين التنفيذيين"البيانات الرسمية التي تصدرها الحكومات ونتائج 
 غطتها الدراسة، ويوفر ملخصًا شامًال لمرتبة آل منها على مؤشر التصنيفات، إضافة إلى ثالثة عشرة دولة عربيةعن 

 دولة اإلمارات وقد احتلت. معلومات حول المزايا التي تعزز القدرة التنافسية والعوائق التي تقوض هذه القدرة في آل دولة
 40االقتصادي، والتي تضم  ل بلد عربي ضمن مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور آأفض29 العربية المتحدة المرتبة

  .اقتصادًا على مستوى العالم في هذا التقرير
  

 قياس تنافسية الصادرات بصورة أدق يتطلب أخذ مؤشرات أخرى تقيس قدرة السلع المصنعة على وفي ضوء ذلك فإن

 مؤشر تنوع السلع التصديرية، ومؤشر ترآز مؤشرين، هما تم األخذ باالعتبار ولذلك فقد.  األسواق العالميةإلىالنفاذ 

  .السلع التصديرية



  
التجارة الخارجية للدول العربية: الفصل الثامن    

  
153

 صادرات  في إجمالي)1(السلع الرئيسية يقيس درجة انحراف حصة صادرات الذيعلى صعيد مؤشر تنوع الصادرات، و

ويدل .  في الصادرات العالميةطنيةالوصادرات الدولة معينة عن الحصة المقابلة على الصعيد العالمي، أي عن حصة 

ولذلك، فإن انخفاض قيمة هذا المؤشر تدل على تنوع أآبر في .  وجود درجة أآبر من التنوععلىاالنحراف القليل 

أنها ، أي 1995 مقارنة بعام 2006العديد من الدول العربية في عام في  انخفضويالحظ أن هذا المؤشر . الصادرات

  ).7(بالتنوع في الصادرات العالمية، الجدول رقم دراتها مقارنة  تنوع صاسجلت زيادة في

  

عدد سلع  
الفئة الثالثة 

مؤشر  
التنوع  

مؤشر  
الترآز 

عدد سلع  
الفئة الثالثة 

مؤشر  
التنوع  

مؤشر  
الترآز 

عدد سلع  
الفئة الثالثة 

مؤشر  
التنوع  

مؤشر  
الترآز 

2210.6350.2142010.5230.1102030.6010.145األردن
2580.6920.5582500.7160.5752530.5840.451اإلمارات
1380.7680.4811280.7780.5321390.8190.787البحرين  

1930.6750.2161900.6660.2092090.6150.187تونس   
990.8170.5301010.8510.5191080.8040.606الجزائر 

450.6240.769460.6050.881510.6730.475جزر القمر
1770.5220.1301630.5080.1201960.6900.191جيبوتي   

2200.8600.7362210.8420.7962370.7840.755السعودية  
190.5660.351630.7810.612570.7520.872السودان 
1310.6980.539840.5180.6791860.6990.340سورية  
300.7190.733500.8210.9861680.8040.924العراق
1890.7090.7662210.7320.7931180.6550.749عمان
1020.8350.6411300.8240.5642310.7970.562قطر

1350.8350.9401550.8430.6352390.8340.666الكويت 
1800.5960.1021720.6650.1272540.6400.120لبنان  
290.5230.768360.5710.7431880.7840.799ليبيا   
1640.6660.2472310.6840.3171960.6860.356مصر

1690.7490.1791780.6990.1811990.6830.159المغرب
310.7000.50030.5100.73750.5060.740موريتانيا    

700.7610.891830.7880.8961240.7760.852اليمن 
2530.3810.1242550.3820.1362460.3960.147اليابان  

2570.2840.0752580.2660.0912570.2750.076الواليات المتحدة 
2350.4420.1112380.4780.1712550.4650.190تايوان  

2400.4060.1492400.3820.1582420.3940.156آوريا الجنوبية 
2570.5140.1802570.5020.2192540.4590.186ماليزيا  

2490.5030.2182560.4740.2752470.4950.271سنغافورة  

UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics 2007, online data. :    المصدر

جدول رقم (7)
تنافسية الصادرات العربية    :

مؤشرات تنوع وترآز الصادرات في الدول العربية      

199520002006
الدولة

  

                                                 
  ).digit SITC-3(الدولي مصنفة على أساس ثالثة أرقام من تصنيف التجارة    )1(
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