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  التجارة الخارجية للدول العربيةالتجارة الخارجية للدول العربية

  
  

  
  نظرة عامة

  
بقاء اسعار النفط العالمية عند  للدول العربية كمجموعة باستمرار 2012خالل عام  التجارة الخارجية العربيةتأثر اداء 

ار دوالر ملي 1310.5لتصل الى  في المائة 8.7بنسبة العربية عنه ارتفاع الصادرات  نجممستويات مرتفعة، االمر الذى 

في  7.9الواردات العربية االجمالية بنسبه وارتفعت ايضا   .2011خالل عام  مليار دوالر 1205.6 مع مستوى مقارنة

وقد جاء ذلك  ،2011عام خالل مليار دوالر  756.7مليار  دوالر مقارنة مع نحو   816.1لتبلغ ما قيمته  المائة

على باإلضافة الى تأثير اسعار النفط المرتفعة بعض الدول العربية رتفاع مستويات االنفاق الحكومي في كمحصلة ال

  الواردات البترولية في بعض الدول. 

  

للدول العربية  والواردات الصادراتكل من ارتفعت قيمة  ، فقد2012في عام  التجاھات التجارة العربيةوبالنسبة 

يكل السلعي للصادرات العربية، فقد زادت األھمية . وفيما يتعلق بتطور الھالشركاء التجاريين معظم  معكمجموعة 

كل نتيجة النخفاض المصنوعات مجموعة حصة  تتراجعبينما  ، والسلع الزراعيةالوقود والمعادنمجموعتي النسبية ل

الھيكل السلعي للواردات العربية، فقد حافظت حصة ما يخص وفي .واآلالت ومعدات النقل ،المصنوعات األساسيةمن 

استأثرت اآلالت ومعدات النقل على حيث ، على الرغم من تراجع اھميتھا النسبية االولى ت على المرتبةالمصنوعا

من مجموعة الواردات العربية في حين ارتفعت حصة الحصة األكبر، يليھا المصنوعات األساسية، ثم المواد الكيماوية. 

من واردات الحصة كما ارتفعت لواردات العربية، حتل المركز الثاني في الھيكل السلعي لالتي ت لسلع الزراعيةا

  في الھيكل السلعي للواردات. ةالثالثتبة المرتأتي في التي والوقود والمعادن مجموعة 

  

تأثر اداء التجارة العربية البينية باستمرار آثار التحوالت السياسية التي شھدتھا ، بالتجارة البينية العربيةوفيما يتعلق 

، و بقاء ع في سوريةاالقتصادية الناتجة عن تأزم االوضا تية وذلك باإلضافة الى استمرار التداعيابعض الدول العرب

أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة. حيث تأثرت حركة التجارة البينية بين بعض الدول العربية وخاصة المتعلقة 

اجع االنشطة االقتصادية االنتاجية بسبب االنفالت بالمنتجات الزراعية والغذائية بتلك التداعيات، ناھيك عن استمرار تر

 عام فيالعربية  )1(قيمة التجارة البينيةفقد تباطأ معدل نمو األمني وعدم االستقرار السياسي في بعض الدول العربية. 

 15.5لى بل ارتفاع بلغت نسبته حوامليار دوالر، مقا 111.7نحو صل الى في المائة لت 6.1ارتفاعاً بنسبة لتحقق  2012

 5.4 ليصل الىالصادرات البينية معدل نمو كل من تراجع جاء ھذا التباطؤ كمحصلة ل. و2011عام  في المائة خالل

                                                 
 .2تم احتساب قيمة التجارة البينية كمتوسط التجارة البينية (الصادرات + الواردات)    )1(
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الواردات البينية العام السابق، ومعدل نمو  فيمسجلة في المائة  9.9مقارنة مع ارتفاع بلغ حوالى  2012عام في المائة ب

  .2011عام  بالمائة خالل  22.2 غت نسبتهمقابل ارتفاع بلفي المائة  7 ليصل الى

  

مليار  10.4، فقد بلغت قيمة التجارة البينية للبترول الخام حوالى تطور الھيكل السلعي للتجارة البينيةاما فيما يخص 

في المائة من متوسط قيمة التجارة البينية العربية. وبالنسبة  9.3، مشكلة حصة بلغت حوالى 2012دوالر في عام 

ات التجارة البينية غير النفطية، فقد استحوذت السلع الزراعية على النصيب األكبر، ويلي ذلك المصنوعات لمكون

  األساسية، ثم المواد الكيماوية، واآلالت ومعدات النقل، والمصنوعات المتنوعة األخرى.

  

على القيود غير  لعربية للتغلبسعت الدول ا ،2012وبالنسبة للتطورات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 

فصل الرسوم عن طريق وذلك . الجمركية والتي تأتي على شكل رسوم وضرائب ذات أثر مماثل للتعرفة الجمركية

د ھيكل مسميات الرسوم وأجور الخدمات في المنافذ ااعتموفي ھذا اإلطار تم . الجمركية عن رسوم وأجور الخدمات

عدد من التي لم تستكمل إجراءاتھا بشأن تنفيذ تمرت المتابعة مع الدول األعضاء . كما اسالجمركية للدول األعضاء

  . موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

  

  لتجارة الخارجية اإلجماليةا
  

  أداء التجارة الخارجية

  

في منطقة اليورو تراجع معدالت الطلب الرغم من داء التجارة الخارجية العربية وذلك على أتحسن  2012شھد عام 

وان كان  2012عام خالل  االرتفاعأن الطلب على النفط  استمر في حيث . نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية األوروبية

لت عند مستويات مرتفعة. فقد سجأسعار النفط العالمية استمرار بقاء ، وقد رافقه في المائة 0.9بلغ حوالى  بمعدل طفيف

 مقارنة دوالر مليار 1310.5  حوالي لتبلغ المائة في 8.7نسبتھا   زيادة بلغت 2012لية عام الصادرات العربية اإلجما

. ونتيجة الرتفاع الصادرات اإلجمالية العربية بمعدل اكبر من معدل 2011 عام في دوالر مليار 1205.6 نحو مع

 الصادرات في العربية اإلجمالية وزن الصادرات، فقد ارتفع 2012الزيادة في قيمة الصادرات العالمية خالل عام 

 .السابق العام في مسجلة المائة في 6.6رنة مع مقا 2012 عامخالل المائة  في 7.2 إلى صليل ، العالمية

  

مليار دوالر مقارنة مع نحو   816.1لتبلغ نحو  2012عام  خالل شھد ارتفاعاً ، فقد اإلجمالية العربية أما أداء الواردات

ارتفاع مستويات تلك الزيادة الى  وترجع في المائة. 7.9،أي بزيادة بلغت نسبتھا  2011عام مليار دوالر  756.7

اضافة الى ارتفاع وتأثيره على ارتفاع الواردات من السلع الرأسمالية، وذلك  االنفاق الحكومي في بعض الدول العربية

   . ر اسعار النفط والغذاء عند مستويات مرتفعة نسبياً قيمة الواردات الخاصة بالدول العربية المستوردة للنفط نتيجة استمرا

 4.4بصورة طفيفة ليصل الى الواردات العالمية  فيالواردات العربية  رتفع وزنقد اكمحصلة للتطورات المذكورة فو

  ).1(الجدول رقم ، خالل العام السابقفي المائة  4.1مقابل نسبة بلغت  2012عام خالل في المائة 
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20082009*2010*2011*201220082009*2010*2011*2012

31.724.531.88.73.9-1,076.5734.8915.01,205.61,310.535.2الصادرات العربية
9.38.814.57.94.2-669.6607.5661.2756.7816.125.0الواردات العربية
22.321.719.90.24.3-16,132.012,531.015,254.018,291.018,323.015.1الصادرات العالمية
23.021.419.60.43.8-16,536.012,733.015,457.018,487.018,567.015.5الواردات العالمية

وزن الصادرات العربية 
في الصادرات العالمية

6.75.96.06.67.2

وزن الواردات العربية 
في الواردات العالمية

4.04.84.34.14.4

ة. * بيانات اولي
ة (2011-2007). ات التجارة العالمي ة بالنسبة لبيان ارة العالمي دولي ومنظمة التج ة، صندوق ال ق (1/8) بالنسبة لبيانات التجارة العربي المصدر: الملح

الجدول رقم (1) 
التجارة الخارجية العربية االجمالية

(2012-2008)

البنود
معدل التغير السنوي

  2011 -2008
(%)

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

  

  

، فقد حققت معظم الدول العربية تحسنا في أداء 2012عام في أداء التجارة  الخارجية للدول العربية فرادى وعلى صعيد 

 عودة صادراتھا النفطية الىنتيجة لفي المائة  240تجاوز نسبة اعلى معدل نمو حيث ليبيا سجلت ، وقد . ھذاصادراتھا

الدول الرئيسية المصدرة للنفط في تحقيق  معظماستمرت . و2011عام التراجع الكبير الذى شھده بعد  ةسابقمستوياتھا ال

في  15.9وفي المائة  18.2وعمان وقطر أعلى تلك النسب وبلغت والكويت نسب زيادة حيث حققت كل من العراق 

 6.6اإلمارات  والسعودية  نسب  زيادة  بلغت كل من في المائة على التوالي. كما حققت  7.9في المائة و 10.6والمائة 

حققت  في حين ، في المائة 0.6البحرين حوالى  فيبلغت نسبة الزيادة المسجلة . ورتيبفي المائة على الت 5.3وفي المائة 

  .في المائة 1.7الجزائر نسبة انخفاض بلغت 

  

لمائة في ا 5.8ة بلغت نسبارتفعت صادرات كل من المغرب بفقد  ،التنوع في صادراتھاالتي تتميز بأما الدول العربية  

المصنوعات راتھا من صاد ةاديزلفي المائة  5.1 لبنان بنسبةو، واالسماكالرتفاع الصادرات من السلع المصنعة نتيجة 

، في المائة 4.6نسبة ، وتونس بفي المائة 8.2نسبة بلغت بمصر في حين تراجعت الصادرات في كل من . المعدنية

، حيث انخفاض ةأعلى نسب ھاقيتحقالى  ةالسياسية بسورياألحداث و تاالتطوردت أوقد  .في المائة 1.2نسبة واالردن ب

وعلى مستوى باقي الدول العربية والتي تندرج تحت تصنيف الدول األقل نموا، فقد حققت  في المائة. 62.2بلغت 

بنسبة  في المائة نتيجة تزايد صادراتھا من الماشية، ثم اليمن 14.7الصومال أعلى نسبة نمو في صادراتھا وبلغت 

مر قال جاءتو، في المائة نتيجة الرتفاع اسعار النفط وتحسن صادراتھا من السلع الغذائية واألسماك 6.9ارتفاع بلغت 

السودان وجيبوتي وموريتانيا كل من حققت كما  في المائة. 0.7في المرتبة الثالثة وبلغت نسبة الزيادة في صادراتھا 

  .)8/1،الملحق (في المائة على التوالي 4.1في المائة و 7.1في المائة و 40.6نسب انخفاض بلغت 

  

الواردات في معظم الدول العربية  قيمة، فقد ارتفعت 2012عام خالل أداء الواردات للدول العربية خص وفيما ي

 اللالكبير الذى شھدته وارداتھا ختراجع البسبب ذلك ليبيا ووسجلتھا  في المائة 135.6وتراوحت بين اعلى نسبة بلغت 

بينما تراجعت  .الكويت في المائة بالنسبة لواردات 1.9 وبلغت أدنى نسبة حوالي، تطورات السياسيةنتيجة لل 2011عام 

على  في المائة 3.8وفي المائة  30.8وفي المائة  61.4بنسب بلغت  وجيبوتي والجزائر ةسوريالواردات في كل من 

   ).1الشكل ( ،2012الترتيب خالل عام 
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العربيةللدولاالجمالية لتجارةا): 1( الشكل
2012عام
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%نسبة تغير قيمة الصادرات االجمالية 
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  ).8/1المصدر: الملحق (                       

  
  

  اتجاه التجارة اإلجمالية العربية

  

 فبالنسبةن. الرئيسيي شركائھا التجاريين اتجاه في العربية اإلجمالية التجارة قيمة زيادة ت اسعار النفط المرتفعة فيساھم

 بلغت ارتفاعأعلى نسبة  حققتفقد ، درات العربيةلصالالرئيسية وجھة الوالتي تعتبر  ،آسيا إلى العربية الصادرات التجاه

الصادرات العربية الى االتحاد وقد جاءت  .وتركزت في الصادرات الى اليابان والصين 2012في المائة في عام  21

 المتحدة الواليات إلى العربية كما شھدت الصادرات .في المائة 16.7بنسبة زيادة بلغت األوروبي في المرتبة الثانية 

خالل عام  المائة في 5.4بنسبة فقد زادت  العربية البينية الصادرات ماأ. المائة في 16.1 نسبتھا بلغت أيضاً  يادةز

2012. 

   

األوروبي االتحاد  من كل حصة ارتفعت فقد العربية الصادرات في الرئيسيين التجاريين الشركاء لحصص وبالنسبة

، وذلك مقارنة مع   2012عام  في التوالي على المائةفي  10.5 و مائةال 13.5 لتمثل العربية الصادرات واليابان في

زيادة والصين الواليات المتحدة  كل من سجلت حصةو خالل العام السابق. التوالي على المائة في 9.4و المائة في 12.6

أما حصة  .2012عام  خاللعلى التوالي في المائة  8.6والمائة  في 8.1إلى  لتصل العربية طفيفة في الصادرات

  ).8/2، الملحق (العام المائة خالل في  8.7 إلى 9 فقد تراجعت بشكل طفيف من العربية البينية الصادرات
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المصادر  جميع من قيمتھا في زيادة شھدت فقد الرئيسيين، التجاريين الشركاء من العربية بالواردات يتعلق وفيما

في المائة تلتھا دول االتحاد  17.2بلغت  ة ارتفاعنسب حدة أعلىلواليات المتسجلت او. 2012 عامخالل  الرئيسية

 في 15.8بلغت بنسب  واليابان  الصين من  العربية الواردات ارتفعت كمافي المائة.  16.3األوروبي بنسبة زيادة بلغت 

، في المائة 7 ت بنسبةارتفعفقد  البينية العربية الواردات أما .2012على الترتيب خالل عام  المائة في 13.3 و المائة

  .)2(الشكل 

 إتجاھات التجارة العربية الى اھم الشركاء التجاريين): 2( الشكل
2012عام 
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(%)المساھمة في الواردات العربية 

  
  ).8/2المصدر: الملحق (            

 

آسيا باستحواذھا   استمرت  ،2012العربية لعام  الواردات في التجاريين الشركاء لحصص النسبي التوزيع جانب وفي

عام  خالل المائة  في 3.9و ائةالم في 12.7بنسبة  واليابان  الصينفي المائة من بينھا   34.4على الحصة الكبرى بنسبة 

 المائة في 8.7و المائة في 26.5إلى لتصل   المتحدة الوالياتو االتحاد األوروبي كل من حصة ارتفعتكما  .2012

عام  خالل  المائة في 13.4بصورة طفيفة لتمثل حوالي البينية  العربية الواردات حصةعلى التوالي. في حين تراجعت 

2012.  

  

  للتجارة اإلجمالية العربية  الھيكل السلعي

  

 وذلك وفقا لما اشارتالعربية  اإلجمالية الصادرات في األعلىفي االستئثار بالحصة  والمعادن الوقوداستمرت مجموعة 

 في 76.5إلى   2011 عام في المائة في 73.6 منللدول العربية، حيث ارتفعت حصتھا  المجمعة اإلحصائياتاليه 

 في 18.0 مع مقارنة 2012 عام في في المائة 15.9لتبلغ  المصنوعات حصة تراجعت حين في . 2012 عام المائة

الكيماوية،  نتيجة لتراجع معظم السلع المكونة لھا تقريبا. حيث تراجعت حصة كل من المواد السابق العام في المائة

على  المائة في 3.1و المائة في 3.8في المائة و 6واآلالت ومعدات النقل لتمثل حوالى ، والمصنوعات االساسية

في المائة  في  3.7مع المائة مقارنة  في 4.9النسبية لتبلغ  أھميتھا زادت فقد الزراعية السلع لمجموعة وبالنسبة الترتيب.

  ).3( والشكل )8/3( الملحق العام السابق،
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الھيكل السلعي للصادرات والواردات العربية االجمالية ): 3( الشكل
2012

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)8/3المصدر: الملحق (          

  

  

 المرتبة على حافظت المصنوعات مجموعة أن البيانات تشير العربية، اإلجمالية تللواردا السلعي للھيكل وبالنسبة

 في مائةلا في 62.8إلى   2011 عام في المائة في 64.0 من حصتھا بالرغم من انخفاضالعربية  في الواردات األولى

 في حصتھا دتزاحيث األول،  المركز على النقل ومعدات اآلالت استأثرتتلك المجموعة  وضمن. 2012عام 

 األساسية المصنوعات من كل حصة تراجعت المقابل وفي. المائة في 29.3 إلى المائة في 28 اإلجمالية من الواردات

 10.1و المائة في 19.3 مع مقارنة 2012 عام خاللالتوالي  على المائة في 9.8و المائة في 16.5 إلى والمواد الكيماوية

 في المائة في 19.9إلى لتصل  المائة يف 18.7 من  الزراعية السلعتفعت حصة ارفي حين . 2011 عام في في المائة

  . المائة في 16.1 لتبلغ المائة في 13.8 من والمعادن حصة الوقود ارتفعتكما . 2012 عام

  

  تنافسية الصادرات العربية

  

  مؤشر التنوع والتركز السلعي 

  

مقارنة بعام زالت تتصف بانخفاض درجة التنوع في صادراتھا ان الدول العربية ال 2012 خالل عاماظھرت البيانات 

زال بعيد يمؤشر التنوع للصادرات في معظم الدول العربية اال انه ال فيعلى الرغم من حدوث تحسن وذلك ، 2008

بھا  سجل) وذلك فيما عدا تونس ومصر واالمارات التي 0.5(ة من التنوع متوسطتحقيق مستويات بشكل كبير عن 

في كل  تحسناً  المؤشرلم يسجل على الترتيب. ھذا، في حين  0.55و 0.54و 0.53التنوع في الصادرات حوالىمؤشر 

يعني انخفاض درجة تنوع صادرات  حيث ارتفع فيھما المؤشر بماموريتانيا وليبيا ووالقمر ولبنان والعراق األردن من 

  ).2) والجدول رقم (1طار رقم (اإل، 2012عام تلك الدول خالل 
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الجدول رقم (2)
تنافسية الصادرات العربية

مؤشرات التركز والتوع السلعي للصادرات العربية ودول مختارة اخرى

20082012
1
مؤشر التنوعمؤشر التركزعدد السلعمؤشر التنوعمؤشر التركزعدد السلع 

2210.1870.6092340.1640.624االردن
2590.5110.5922590.4340.554االمارات
2050.3860.7062350.3560.702البحرين
2120.1730.5502260.1600.531تونس
1190.5800.761980.5400.728الجزائر
500.4180.669800.2840.608جيبوتي
2460.7750.7662540.7610.752السعودية
………980.8720.808السودان
2130.3210.6162210.1370.603سورية

510.3710.795660.3310.673الصومال
990.9700.8231370.9810.881العراق
2050.6250.7172340.6200.672عمان
1770.5620.7722320.5190.771قطر
100.4860.74070.5180.749القمر

2160.7020.7892330.7460.783الكويت
2270.1050.6152230.1590.642لبنان
1340.8380.7851410.8110.786ليبيا
2500.2120.5452390.1610.536مصر

2280.1810.7202450.1570.682المغرب
440.4710.759800.4610.817موريتانيا

1500.8300.7851900.5920.737اليمن
2520.1550.4392540.1640.455ماليزيا

2500.2580.4842490.2460.503سنغافورة
2460.1590.4642470.1440.447كوريا
2600.0870.0002600.0870.000العالم

ث). المصدر: االونكتاد حسب التصنيف SITC 3 digit (تصنيف للمستوى الثال

الدول

ن 100,000 دوالر أو تمثل أكثر من 0.3 في  تي أعلى م ة ال 1)  قيمة الصادرات من المنتجات  الوطني

ة. الي الصادرات الوطني المائة من إجم

  )1(رقم  اإلطار

  مؤشرات تنافسية الصادرات

  
  ثالثة مؤشرات مختارة في ضوء البيانات المتاحة إلجراء المقارنة الدولية لتنافسية الصادرات العربية. تم احتساب

  
يقيس انحراف حصة صادرات السلع الرئيسية لدولة معينة في إجمالي صادراتھا،  :Diversification Index مؤشر التنوع

، بحيث كلما 1و  0حصة الصادرات الوطنية لتلك السلع الرئيسية في الصادرات العالمية. ويتراوح ھذا المؤشر بين عن 
اقترب المؤشر من صفر كلما كانت درجة تنوع الصادرات أعلى، وعندما يصل المؤشر إلى صفر يتطابق ھيكل الصادرات 

  الوطنية مع ھيكل الصادرات العالمية. 
  

ھيرشمان ويقيس مستوى التركز السوقي لحصة الدولة  - ويعرف بمؤشر ھيرفندال :Concentration Index مؤشر التركز
من الصادرات / الواردات العالمية في سلعة أو مجموعة سلعية محددة أو تنوعھا بين أكثر من سلعة ومجموعة سلعية. 

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

  
وھو مؤشر مركب يرتكز احتسابه على عدد من المؤشرات الفرعية  :Trade Performance Indexمؤشر كفاءة التجارة 

صادرات، الحصة السوقية، تنوع المنتجات لمن التنافسية الصادرات الوطنية في األسواق العالمية، مثل متوسط نصيب الفرد 
المصدرة وتنوع أسواق التصدير العالمية. ويؤدي احتساب مؤشر كفاءة التجارة إلى ترتيب عام لموقع الدولة المصدرة ضمن 

  مجموعة سلعية رئيسية. 14دولة، وكذلك ترتيب فرعي للدول حسب السلع المصدرة، وذلك بالنسبة لـ  184
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الى وجود درجة عالية من التركز في الصادرات في  2012اشارت البيانات خالل عام  وفيما يتعلق بمؤشر التركز، فقد

بينما سجلت  . 0.981ومستوى  0.746وليبيا والعراق حيث سجلت قيم تراوحت بين مستوى  ةالسعوديالكويت وكل من 

   .0.2ويات منخفضة من التركز تقل عن مستوى و تونس وسورية ولبنان ومصر والمغرب مستاالردن كل من 

  

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

المركب لكفاءة التجارة، الذي يعتبر أكثر شمولية في تقييم أداء وكفاءة صادرات الدول العربية  )3(خالل استخدام المؤشر

ھم . وذلك ألدولة مصدرة 184المصدرة وذلك ضمن األسواق العالمية، ويتضمن ھذا المؤشر ترتيباً للدول العربية  إلى

المنتجات الخشبية،  المنتجات الزراعية، األغذية المصنعة،التي تتمثل في األصناف السلعية في الصادرات العالمية و

لجلدية، الصناعات االساسية، المعدات غير االلكترونية، صناعات المنسوجات والغزل، المنتجات الكيماوية، المنتجات ا

  صناعات متنوعة. تكنولوجيا المعلومات، معدات الكترونية، معدات نقل،  المالبس الجاھزة، المنتجات المعدنية،

  

التجارة لھذا عالمياً في مؤشر كفاءة  43وبالنسبة للمنتجات الزراعية، تأتي المغرب كأول دولة عربية وتحتل المرتبة 

عالمياً في ھذا المؤشر، أما األردن فقد أتت  44المرتبة ة حيث احتلت ثانيفي المرتبة المصر  جاءتالصنف السلعي، ثم 

  .عالمياً  86و عربياً  ةالرابع ةعالمياً، ثم تونس في المرتب 80في المرتبة الثالثة عربياً والمرتبة 

  

 جاءتعالمياً، ثم  44مصر المرتبة األولى عربياً واحتلت ية المصنعة، أما بالنسبة لمؤشر كفاءة التجارة في األغذ

عالمياً، وتونس في المرتبة  57عالمياً، فالمغرب  في المرتبة الثالثة عربيا و 49االمارات في المرتبة الثانية عربياً و

ثم تأتي  ،عالمياً  58و االولى عربياً  ةرتبأما بالنسبة للمنتجات الخشبية فقد حققت السعودية  الم عالمياً. 58الرابعة عربياً و

ً  ةفي المرتب االمارات، وجاءت عالمياً  59الثانية عربيا و ةمصر في المرتب . أما ما يتعلق عالمياً  63و الثالثة عربيا

عالميا تلتھا االمارات وتونس  27الدول العربية حيث جاءت في المركز بالمنسوجات والغزل فقد تصدرت مصر 

  على التوالي.اً عالمي 50و 45و 42مراكز التا وسوريا وحقق

  

على المستوى العالمي تلتھا قطر في  42و االولى عربياً  ةوعلى مستوى المنتجات الكيماوية حققت االمارات المرتب

كل من  جاءتھذا، وقد . عالمياً  49و عربياً  ةالثالث ةما مصر فقد حققت المرتبأ .عالمياً  46و المرتبة الثانية عربياً 

وذلك على المستوى  59في المركز واالردن  54في المركز وعمان  51 في المركزوالكويت  50مركز ال في المغرب

عالمياً في مؤشر كفاءة  33و أما المنتجات الجلدية فتتصدر تونس الدول العربية وتحتل المرتبة االولى عربياً العالمي. 

على التوالي.  60و 34الثالثة عند  ةالثانية ومصر في المرتب ةتبالتجارة لھذا الصنف السلعي، تليھا المغرب  في المر

عالمياً في مؤشر كفاءة  36المرتبة حيث احتلت  در االمارات قائمة الدول العربيةوفيما يتعلق بالصناعات االساسية  تتص

عالمياً. وفي المعدات غير  53عالمياً ثم البحرين  بالمرتبة  48التجارة في ھذا الصنف السلعي، ثم تليھا مصر  بالمرتبة 

عالمياً في مؤشر كفاءة التجارة لھذا الصنف  40االلكترونية، تتصدر االمارات قائمة الدول العربية وتحتل المرتبة 

سبة بالن. وعالمياً  60عالمياً و السعودية في  المرتبة  59عالمياً ثم لبنان  54السلعي، ثم تليھا تونس التي تأتي في المرتبة 

                                                 
تجارة ) مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة الTrade Performance Index – TPIب مؤشر كفاءة التجارة العالمية (يقوم باحتسا   )3(

 العالمية ومنظمة االونكتاد.
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في الترتيب العالمي لمؤشر كفاءة  36تتصدر االمارات الدول العربية وتحتل المرتبة تكنولوجيا المعلومات  لصناعة

. وفيما المياً ع 60عالمياً، واالردن بالمرتبة  57عالمياً، ثم البحرين  في المرتبة  45التجارة، ثم تأتي تونس بالمرتبة 

في الترتيب العالمي لمؤشر كفاءة  35باحتاللھا المركز لعربية لمعدات االلكترونية فتتصدر المغرب الدول ايخص ا

وفيما  .عالمياً  50 بالمرتبةتتبعھا االمارات  عالمياً  48 بالمرتبةعالميا، ثم مصر  36 بالمرتبةالتجارة، ثم تأتي تونس 

ب العالمي لمؤشر كفاءة في الترتي 45يتعلق بمعدات النقل تتصدر االمارات الدول العربية المصدرة لھا وتحتل المرتبة 

أما المالبس الجاھزة فتتصدر  على المستوي العالمي. 59و 58في المراكز التجارة تليھا كل من تونس والمغرب 

عالمياً في مؤشر كفاءة التجارة، ثم تأتي تونس بالمرتبة  21المغرب قائمة الدول العربية المصدرة لھا وتحتل المرتبة 

  44و عالمياً، واالردن في المرتبة الرابعة عربياً   38تي مصر في المرتبة الثالثة عربياً وفي الترتيب العالمي، وتأ 26

  عالمياً.

  

في  عالمياً  38 المرتبةوفيما يتعلق بالصناعات المتنوعة فتتصدر االمارات قائمة الدول العربية المصدرة لھا وتحتل 

 58الثالثة عربيا و المرتبةفي الترتيب العالمي، وتأتي تونس في  43الثانية و بالمرتبةتليھا الجزائر  مؤشر كفاءة التجارة

في مؤشر كفاءة التجارة تليھا االمارات في  وعالمياً  االولى عربياً  المرتبةأما المنتجات المعدنية فتحتل السعودية  .عالمياً 

على  13 المرتبةالعالمي والكويت في  في الترتيب 9و الثالثة عربياً  المرتبةوقطر في  عالمياً  5و الثانية عربياً  المرتبة

  ).8/4الملحق ( ،المستوى العالمي

  

وعموما تواجه الصادرات العربية جملة من العوامل التي تؤثر على تنافسيتھا أھمھا،  عدم االستخدام الكبير للتكنولوجيا 

ر منتجات متوسطة وكثيفة تعتمد  الصادرات العربية على الموارد الطبيعية بالرغم من بعض التحسن نحو تصدي حيث

كما أن ھناك العديد من المعوقات تتعلق بالخدمات اللوجستية في مجال  المحتوى التكنولوجي لدى عدد من الدول.

 كما تعاني من ارتفاع تكاليف النقل وخاصة بين دول المشرق والمغرب العربي. التجارة والمتمثلة بالنقل واالتصاالت.

قل منتظمة وغيرھا من القيود اإلدارية وغير الجمركية وخاصة الفنية منھا التي تخص إضافة إلى عدم توفر خطوط ن

باإلضافة إلى ضعف  وضعف البرامج التسويقية وفقدان الجودة عدم تطبيق المواصفات والمقاييس الدولية. المنتج تحديداً 

إلنتاج حسب الميز النسبية وتحسين وھذا يفرض التخصص في ا برامج التمويل القائمة على بناء األسواق التصديرية.

بنية كفاءة التجارة من كافة جوانبھا ذات العالقة بالممارسات التجارية والجمارك والنقل والمعلومات واالتصاالت 

  والبنوك والتمويل.
  

 التجارة البينية العربية

  
  أداء التجارة البينية

 

الت السياسية التي شھدتھا بعض الدول العربية وذلك باإلضافة الى تأثر اداء التجارة العربية البينية باستمرار آثار التحو

، و بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة. حيث ع في سوريةاالقتصادية الناتجة عن تأزم االوضا تاستمرار التداعيا

اعيات، ناھيك عن استمرار تأثرت حركة التجارة البينية العربية وخاصة المتعلقة بالمنتجات الزراعية والغذائية بتلك التد
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فقد تباطأ تراجع االنشطة االقتصادية االنتاجية بسبب االنفالت األمني وعدم االستقرار السياسي في بعض الدول العربية. 

 111.7نحو صل الى في المائة لت 6.1ارتفاعاً بنسبة لتحقق  2012 عام فيالعربية  )4(قيمة التجارة البينيةمعدل نمو 

نتيجة لتراجع معدل جاء ھذا التباطؤ . و2011عام  في المائة خالل 15.5بل ارتفاع بلغت نسبته حوالى قامليار دوالر، م

في المائة  9.9مقارنة مع ارتفاع بلغ حوالى  2012عام في المائة ب 5.4 ليصل الىالصادرات البينية النمو كل من 

عام  بالمائة خالل 22.2 مقابل ارتفاع بلغت نسبتهئة في الما 7 ليصل الىالواردات البينية العام السابق، ومسجلة في 

  ).3رقم ( والجدول )8/5، الملحق (2011

 

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

20082009 
(2) 

2010 
(2) 

2011 
(2) 

201220082009201020112012

(1)
15.913.515.56.13.3-95.580.291.1105.2111.741.4متوسط التجارة البينية العربية 

13.313.39.95.42.6-100.387.098.6108.3114.242.7الصادرات البينية العربية

18.913.622.27.04.0-90.773.583.5102.1109.240.1الواردات البينية العربية

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

(2) بيانات اولية.

المصدر: الملحق (5/8).

معدل التغير 
ترة  السنوي في الف
  2011 -2008

(%)

الجدول رقم (3)

أداء التجارة البينية العربية

(2012-2008)

البنود

  
  

بنسب  2012في قيمة الصادرات البينية خالل عام  عشر دولة ارتفاعاً  ثمانيةفقد سجلت ، وفيما يتعلق بالدول العربية

ساھم بقاء اسعار النفط عند مستويات بيا. وقد في لي في المائة تقريباً  85تراوحت بين واحد في المائة في مصر، و

الدول المصدرة الرئيسية للنفط ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة صادراتھا البينية. فقد سجلت كل من مرتفعة في تسجيل بعض 

في المائة. كما سجلت الصادرات  30.1في المائة و 24.7الجزائر وقطر والكويت معدالت نمو مرتفعة تراوحت بين 

في المائة  10.4في المائة و 6.7في المائة و 5.1االمارات و العراق معدالت نمو بلغت حوالى عمان و ة لكل من البيني

، 2012في المائة خالل عام  3.8معدل نمو منخفض بلغ حوالى  السعودية البحرين و سجلتعلى الترتيب. في حين 

. ثلث إجمالي الصادرات البينية العربية كثر منأثل وذلك على الرغم من ان صادرات السعودية الى الدول العربية تم

في المائة نتيجة لتفاقم  61.8وفى المقابل فقد شھدت الصادرات البينية لسورية انخفاضا بنسبة كبيرة بلغت حوالى 

 57.2 حوالى تبلغ تالى الدول العربية بمعدال جيبوتيكل من اليمن ويضا صادرات أاالوضاع السياسية. وتراجعت 

 . على الترتيب في المائة 7.1لمائة وفي ا

 

                                                 
 .2تم احتساب قيمة التجارة البينية كمتوسط التجارة البينية (الصادرات + الواردات)    )4(
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51.8

49.8

22.3

16.6

14.6

10.2

7.0

7.0

6.6

6.6

6.3

3.5

0.0

-4.8

-5.5

-6.0

-9.4

-10.2

-20.7

-46.3

-100.0 0.0 100.0

تونــــــــس

الصومـــال

اإلمــــارات

الكويــــــت

مصـــــــــر

الســـــودان

ُعمـــــــــان

مجموع الدول العربية

قطـــــــــــر

الســـعودية

األ ر  د  ن 

البحريـــــن

القمـــــــر

جيبــوتــــي

لبنــــــــــان

المغــــــرب

العـــــــراق

الجزائــــــر

سوريــــــــة

اليمــــــــــن

الواردات البينية 

85.1

45.9

37.5

30.1

28.7

24.7

19.5

15.8

15.4

11.4

10.4

6.7

5.4

5.1

3.8

3.8

1.8

1.6

1.0

-7.1

-100.0 0.0 100.0

ليبيـــــــــــا

المغــــــرب

موريتانــيــا

الكويــــــت

قطـــــــــــر

الجزائــــــر

القمـــــــر

الصومـــال

لبنــــــــــان

الســـــودان

العـــــــراق

اإلمــــارات

مجموع الدول العربية

ُعمـــــــــان

الســـعودية

البحريـــــن

األ ر  د  ن 

تونــــــــس

مصـــــــــر

جيبــوتــــي

الصادرات البينية 

في قيمة وارداتھا البينية ارتفاعا ، 2012خالل عام  عشر دولة عربية ثالثة حققتالواردات البينية، فقد على صعيد و

ھذا، بينما تراجعت الواردات  في المائة في موريتانيا. 230.8في المائة بالبحرين و 3.5بمعدالت متفاوتة تراوحت بين  

اعلى  اليمنسورية والجزائر والعراق والمغرب ولبنان وجيبوتي بمعدالت متباينة حيث سجلت اليمن وية في كل من البين

في المائة،  4.8في المائة في حين سجلت جيبوتي اقل معدل انخفاض بلغ حوالى  46.3معدل تراجع حيث بلغ حوالى 

  ).4الشكل (

(%)العربيةللدولالبينية لتجارةنسب تغير ا): 4( الشكل
2012عام

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مساھمة التجارة البينية في التجارة اإلجمالية 

 

في  8.7بصورة طفيفة لتسجل  2012ت نسبة مساھمة الصادرات البينية في إجمالي الصادرات العربية لعام تراجع

في الواردات البينية انخفضت حصة ا كمالمسجل خالل العام السابق.  في المائة 9 مستوىذلك مقارنة مع المائة و

في المائة  13.5رنة مع مقا 2012في عام في المائة  13.4 لتستقر عند مستوى بشكل طفيف العربيةجمالية الواردات اإل

من النمو المسجل في كبر بمعدل أالعربية الواردات االجمالية الصادرات وذلك نتيجة لنمو . وقد جاء في العام السابق

  الواردات البينية.الصادرات و

).8/5الملحق (المصدر:
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الصادرات  فقد سجلت حصة فرادى، العربية لتجارة البينية في التجارة اإلجمالية للدوللة يالنسبعلى صعيد االھمية و

للدول  متوسط حصة الصادرات البينيةنسب مساھمة تفوق  عشر دولة عربية إلحدىالبينية في الصادرات اإلجمالية 

على أ. وسجلت الصومال 2012ام في المائة في ع 8.7 والبالغة حوالى الصادرات العربيةإجمالي في  العربية كمجموعة

بلغت حيث  قل نسبة مساھمةأالسعودية كل من تونس و في حين سجلت ،في المائة 92نسبة مساھمة حيث بلغت حوالى 

ن حصة الصادرات البينية للسعودية في أ. ومن الجدير بالذكر على الترتيب في المائة 11.2في المائة و 10.7 حوالى

تعتبر صادرات كل من االردن ولبنان والسودان و مصر من . و2010لتناقص بدًء من عام إجمالي صادراتھا بدأت في ا

 48.6حيث ارتفعت نسبة مساھمتھا في إجمالي صادرات كل منھا لتحقق  تكامالً مع التجارة البينية العربيةكثر الدول أ

ذا باإلضافة الى سوريا التي بلغت حصة ھ في المائة على الترتيب. 31.8في المائة و 35.1في المائة و 38.9في المائة و

في المائة من إجمالي صادراتھا التي تراجعت بما يفوق النصف نتيجة لظروف عدم  40صادراتھا البينية حوالى 

والعراق الصادرات البينية لكل من اإلمارات والجزائر ھذا في حين استمرت  االستقرار السياسي التي تمر بھا حاليا.

أقل لذلك فإنھا تعتبر ، ومن إجمالي صادراتھاحصة ضئيلة  في تحقيقويت وليبيا والمغرب وموريتانيا والكوالقمر وقطر 

، في المائة من اجمالي صادراتھا 5.4. وتراجعت حصة الصادرات البينية لليمن لتسجل تكامالً مع التجارة البينية العربية

  ). 4والجدول رقم ( )8/6الملحق (

(نسبة مئوية)

200820092010* 2011* 2012

9.311.810.89.08.7نسبة الصادرات البينية العربية الى إجمالي الصادرات العربية

13.512.112.613.513.4نسبة الواردات البينية العربية الى إجمالي الواردات العربية

* بيانات أولية.

المصدر: الملحق  (6/8).

الجدول رقم (4)

مساھمة التجارة البينية في التجارة العربية االجمالية

(2012-2008)

 
 

العربية  فقد شكلت الصادراتلواردات البينية في الواردات اإلجمالية على صعيد الدول فرادى، أھمية اما يتعلق بوفي

البينية  واردات. حيث فاقت نسبة مساھمة العشر دولة عربية اربعةواردات حصة ملحوظة في  2012البينية خالل عام 

في  العربية الواردات البينية نسبة مساھمة متوسطفي المائة والذى يمثل  13.4في إجمالي الواردات لتلك الدول مستوى 

في المائة  48.2مستوى  و في المائة بلبنان 14.7مستوى  صص بينفقد تراوحت تلك الحالواردات اإلجمالية العربية. 

أما الدول التي سجلت نسباً أقل من متوسط نسبة الواردات البينية في الواردات اإلجمالية فقد بلغ عددھا  لصومال.في ا

عدداً من تجدر االشارة الى ان ھناك و عة دول، ھي اإلمارات وتونس والجزائر والسعودية والقمر وليبيا ومصر.سب

ھا من واردات االكبر جزءال ، يشكل النفط الخاموارداتھا من إجمالي حصة كبيرة البينيةوارداتھا  تمثلالتي  ،العربيةالدول 

تستحوذ الواردات البينية من النفط الخام على نحو  ومصر، حيثاألردن و اليمن والمغرب البينية. وتتمثل ھذه الدول في

، 2012في المائة على التوالي من قيمة وارداتھا البينية عام  21.9في المائة و 37.2في المائة و 40.8في المائة و 86.8

  ).5الجدول رقم (
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الزراعيةالسلع
18.9

الوقود
والمعادن

27.1

المواد
12.0الكيماوية

مصنوعات
18.1أساسية

ومعداتاآلالت
10.0النقل

اخرىمصنوعات
7.2

المصنوعات
47.3

غيرسلع
6.7 مصنفة

الصادرات البينية 

الزراعيةالسلع
15.7

الوقود
والمعادن

35.3

المواد
الكيماوية

13.6
مصنوعات
أساسية
17.40

ومعداتاآلالت
10.0النقل

أخرىمصنوعات
4.9

المصنوعات
44.1

غيرسلع
4.9 مصنفة

الواردات البينية 

جدول رقم (5) 

2,7627,42037.2االردن

6653,12221.3لبنان

2,0759,46121.9مصر

2,7446,72140.8المغرب

1,6251,87286.8اليمن

المصدر: الجدول (5/8)، (10/8).

 حصة واردات النفط الخام البينية من اجمالي الواردات البينية لبعض الدول العربية
عام 2012

الدول
واردات النفط الخام البينية 

(مليون دوالر امريكي)
إجمالي الواردات البينية 
(مليون دوالر امريكي)

النسبة المئوية من اجمالي 
الواردات البينية (% )

  
  

  الھيكل السلعي للتجارة البينيةتطور 

  
ارتفاع األھمية النسبية للوقود المعدني  2012العربية لعام  الھيكل السلعي للصادرات البينيةالبيانات المجمعة عن  ظھرت

والمعادن األخرى وتراجع األھمية النسبية لكل من السلع الزراعية، والمصنوعات في إجمالي الصادرات البينية. فقد 

في المائة مقارنة مع  27.1صل الى حوالى ارتفعت حصة الوقود المعدني والمعادن األخرى في الصادرات البينية لت

سعار الطاقة عند مستويات أويعزى ذلك بصفة اساسية إلى بقاء  .2011في المائة خالل عام  23.9ھا حصة قدر

ما حصة السلع الزراعية في إجمالي الصادرات البينية فقد تراجعت نتيجة تأثير تفاقم االوضاع في سوريا على أمرتفعة. 

 2012في المائة خالل عام  18.9و في دول الجوار حيث بلغت حصتھا حوالى لبينية سواء في سورية أالتجارة ا حركة

 ،أعلى حصة في الصادرات البينيةمثل المصنوعات التي تمجموعة أما في المائة مسجلة في العام السابق.  21.7مقابل 

 في المائة 49.1مقارنة مع حصة قدرھا  2012في المائة في عام  47.3انخفضت بقدر ضئيل لتستقر عند مستوى فقد 

ض الدول التي شھدت تحوالت داء االنشطة االنتاجية في بعأوقد جاء ذلك كمحصلة لتراجع  2011مسجلة في عام 

  .)5) والشكل (8/9الملحق (سياسية، 
  

(%)الھيكل السلعي للتجارة البينية العربية ): 5( الشكل
  2012عام 

  

  

  

  

  

  

  

 ).8/9المصدر: الملحق (
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2008200920102011201220082009201020112012

93,12275,60475,48793,383111,15819.085,47871,05774,25889,958106,61118.5منطقة التجارة الحرة العربية

41,39433,14427,54038,73955,76343.929,91923,65425,00932,86142,68129.9مجلس التعاون لدول الخليج العربية

3,3012,6932,8953,4854,08217.13,4042,5392,6722,7823,54327.4إتحاد دول المغرب العربي

2,1162,2251,9422,0132,1446.52,0591,9511,9372,1242,57721.3دول إتفاقية أغادير

المساھمة في إجمالي الواردات (في المائة)المساھمة في إجمالي الصادرات (في المائة)

9.89.88.47.88.513.311.911.612.413.2منطقة التجارة الحرة العربية

6.45.74.24.25.68.56.97.07.69.0مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2.02.52.02.72.52.72.22.02.32.5إتحاد دول المغرب العربي

2.73.93.32.62.91.81.71.61.31.6دول إتفاقية أغادير

منطقة التجارة الحرة تشمل جميع الدول العربية بإستثناء ( جيبوتي، الصومال، القمر وموريتانيا).

مجلس التعاون لدول الخليج العربية (االمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر والكويت).

إتحاد دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب وموريتانيا).

دول إتفاقية أغادير ( األردن، تونس ، مصر والمغرب).

المصدر :  استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد عام 2013، و تقارير قطرية ودولية متنوعة. 

معدل قيمة الواردات البينية
التغير 
 2012
(%)

التجارة البينية (مليون دوالر أمريكي)

الجدول رقم (6)  
 مساھمة  التجارة البينية العربية في التجارة االجمالية للتجمعات  العربية

2012-2008

معدل التغير التجمعات العربية
 2012
(%)

قيمة الصادرات البينية

جموعتي اآلالت ومعدات كل من م ھذا، وعلى مستوى المجموعات السلعية الفرعية المكونة للمصنوعات فقد سجلت

النقل، والمصنوعات المتنوعة األخرى تراجعا بقدر طفيف في حصصھا في الصادرات البينية. في حين ارتفعت 

وذلك  2012حصص كل من مجموعتي المواد الكيماوية، والمصنوعات األساسية في الصادرات البينية في عام 

  .بالمقارنة مع العام السابق

  

لواردات البينية، فمن المعروف أن الواردات البينية العربية ھي نفسھا الصادرات البينية العربية يما يتعلق بھيكل اوف

البينية يجب أال يختلف عن  للوارداتقيمة الشحن والتأمين ولھذا فمن الناحية النظرية، فإن الھيكل السلعي باإلضافة الى 

ختالفات إحصائية ناتجة عن اختالف الترتيب وأساليب التسجيل الھيكل السلعي للصادرات البينية. إال أنه عملياً توجد ا

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

جمعة عن ھيكل التجارة في الصادرات البينية مع الواردات البينية. وبالرغم من ھذه االختالفات، فيالحظ من البيانات الم

أن الحصص السلعية الرئيسية للواردات البينية حافظت على نسب متقاربة وفي نفس االتجاھات  2012البينية لعام 

 العامة التي سلكتھا الحصص السلعية للصادرات البينية.

 
  

  التجارة البينية للتجمعات العربية
  

البينية لدول مجلس التعاون ارتفاع الصادرات  2012خالل عام اظھرت تطورات التجارة البينية للتجمعات العربية 

منطقة التجارة الحرة في المائة. كما ارتفعت الصادرات البينية لكل من  43.9بنسبة بلغت حوالي  العربيلدول الخليج 

الصادرات  في المائة على الترتيب. بينما ارتفعت 17.1في المائة و 19اتحاد دول المغرب العربي بنسبة العربية و

. وفيما يتعلق بتطور حصة 2012في المائة خالل عام  6.5البينية لدول اتفاقية أغادير بنسبة اقل بلغت حوالي 

الصادرات البينية في إجمالي الصادرات لھذه التجمعات، فقد ارتفعت االھمية النسبية للصادرات البينية لكافة التجمعات 

يما عدا اتحاد دول المغرب العربي الذى سجل تراجعا بنسبة بلغت حوالى وذلك ف، 2012ولكن بقدر ضئيل خالل عام 

  .)6( الجدول رقم، في المائة 0.2
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منطقة يتبين ان التجارة البينية في  لتجارة البينية في التجارة اإلجمالية لھذه التجمعاتل النسبية ھميةاألمقارنة  عندو ھذا،

البينية لدول مجلس التعاون  ستحوذ على النصيب االكبر ثم يتبعھا حصة التجارةت التجارة الحرة العربية الكبرى

يشمالن في عضويتھما  تجمعي اتحاد دول المغرب العربي ودول اتفاقية أغادير. وعلى الرغم من ان كل من الخليجي

واالردن، اال ان االھمية دوال تتصف اقتصاداتھا بالتنوع في االنشطة االنتاجية والتصديرية مثل مصر والمغرب وتونس 

النسبية لتجارتھا البينية في التجارة االجمالية لھا ال تزال عند مستويات منخفضة ال تقارن بالتجمعات االقتصادية 

  ).6( الشكل، االخرى في الدول النامية مثل تجمع االسيان و المركسور
 

حصة الصادرات البينية في إجمالي صادرات التجمعات العربية): 6( الشكل
2012-2010

  

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0
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12.0

14.0

2010 2011 2012 2010 2011 2012

الصادرات الواردات

8.4 7.8
8.6

11.6
12.4

13.2

4.2
4.2

5.7 7.0 7.6

9.0

2.0
2.7 2.5

2.0
2.3 2.53.3 2.6 2.9 1.6

1.3 1.6

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

  
       

  

ارى، فتتمثل أھم السلع المتبادلة في نطاق منطقة التجارة الحرة وعلى صعيد اھم السلع المتبادلة في نطاق كل تكتل تج

المعادن ومنتجاتھا، ومنتجات الصناعات الكيماوية، واآلالت واالجھزة االلكترونية، العربية الكبرى في كل من 

متبادلة في والبالستيك والمطاط ومصنوعاتھما، ومنتجات صناعة االغذية والمشروبات والتبغ. وبالنسبة الھم السلع ال

اطار تجمع دول مجلس التعاون الخليجي فقد تمثلت في المعادن ومنتجاتھا، واآلالت واالجھزة االلكترونية، ومنتجات 

  ).7الصناعات الكيماوية، ومنتجات صناعة االغذية والمشروبات والتبغ، والسيارات ووسائل النقل، الشكل (

  
السلع المتبادلة في التجارة البينية  في التكتالت العربية أھم) : 7(شكل 

  2012-2009متوسط الفترة 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0

الدھون والزيوت 
الحيوانية والنباتية  

ومنتجاتھا

منتجات الخضروات منتجات صناعة 
األغذية، المشروبات 

والتبغ

المعادن ومنتجاتھا منتجات الصناعات 
الكيماوية

اآلآلت واألجھزة 
إلكترونيات

منطقة التجارة الحرة العربية  مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتحاد دول المغرب العربي دول اتفاقية اغادير
  

).5المصدر: الجدول رقم (
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لسلع المتبادلة في نطاقه في كل من المعادن ومنتجاتھا، ومنتجات الصناعات أما اتحاد دول المغرب العربي فقد تمثلت ا

الكيماوية، ومنتجات صناعة االغذية والمشروبات والتبغ، واآلالت واالجھزة االلكترونية، والدھون والزيوت الحيوانية 

المعادن ومنتجاتھا، ومنتجات والنباتية ومنتجاتھا. وعلى نطاق اتفاقية اغادير فقد تمثلت اھم السلع المتبادلة في 

الصناعات الكيماوية، ومنتجات الخضروات، ومنتجات صناعة االغذية والمشروبات والتبغ، واآلالت واالجھزة 

  ).7االلكترونية، والورق ومنتجاته، والبالستيك والمطاط ومصنوعاتھما، الجدول رقم (

 

جدول رقم (7)

نسبة مئوية

الحيوانات الحية ومنتجاتھا
منتجات الخضروات

الدھون والزيوت الحيوانية والنباتية  ومنتجاتھا

منتجات صناعة األغذية، المشروبات والتبغ

المعادن ومنتجاتھا

منتجات الصناعات الكيماوية

البالستيك والمطاط ومصنوعاتھما

الجلود الخام ومنتجاتھا

الخشب والفلين ومصنوعاتھما

الورق ومنتجاته

المنسوجات ومصنوعاتھا

االسمنت ومصنوعاتھا

االحجار الكريمة

اآلآلت واألجھزة اإللكترونية

السيارات ووسائل النقل

اجھزة البصريات

المصنوعات االخرى

االجمالي

* السلع المتبادلة = (الصادرات+الواردات)/2.

.www.Trademap.org :المصدر

31.7

 أھم السلع المتبادلة في التجارة البينية للتجمعات العربية 
متوسط الفترة (2012-2009)

االبواب السلعية (حسب التصنيف المنسق)
منطقة التجارة 
الحرة العربية

مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية

اتحاد دول المغرب 
العربي

دول اتفاقية 
اغادير

4.0
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100
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40.0
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0.4
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1.5

3.3

3.6

13.3
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0.4

1.2

100

44.0

7.9

6.9

0.3

0.3

0.2

1.2

100

2.5

2.3

2.8

3.3

7.4

2.9

  

  
  اتجاھات التجارة البينية

 

الدول العربية بتركزه في دول الجوار، وذلك وفقا لما يتضح من ھيكل اتجاه الصادرات يتسم التبادل التجاري بين 

تركزت صادرات األردن ، فقد 2012والواردات البينية العربية. ففيما يتعلق بالصادرات البينية للدول العربية خالل عام 

في المائة من  65. واتجه حوالى في المائة 22.7والسعودية بنسبة  في المائة 31.1إلى الدول العربية في العراق بنسبة 

في  76لبحرين البينية، حوالى عمان و قطر. كما اتجھت معظم صادرات اإلى كل من السعودية وصادرات االمارات 

دولتين مجاورتين ھما  فيصادرات تونس إلى الدول العربية لى كل من اإلمارات والسعودية وقطر. وتركزت إالمائة، 
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صادرات الجزائر إلى الدول العربية فقد تركزت ما أفي المائة.  26.7في المائة والجزائر بنسبة  45.5 لغتبليبيا بنسبة 

صادرات  معظم تركزقد و. تقريباً  في المائة 93بلغ اجماليھا حوالى  المغرب بنسبةمصر وفي ثالث دول ھي تونس و

صادرات في المائة من إجمالي  76. كما تركز حوالى إلى الدول العربية في اإلمارات في المائة 80.1حوالى  السودان

بنسبة  والمغربسورية  كل من وتركزت صادرات العراق البينية في .اإلمارات واليمنكل من  الصومال البينية في

 كل من صادراتفي المائة من  62و في المائة 71تقريبا. وقد استحوذت االمارات على حوالى  في المائة 86بلغت 

لصادرات البينية لكل من في المائة من ا 81و في المائة تقريباً  50كما استحوذت مصر على نسبة ر البينية. قط و عمان

نس لى كل من االمارات و توإفي المائة من صادرات ليبيا  94موريتانيا على الترتيب. وذھب حوالى الكويت و

ھذا، بينما تتوزع االسواق التصديرية  .والسعودية كل من اإلمارات وأخيراً، تركزت صادرات اليمن البينية في. وسورية

على حوالي خمس دول عربية  والمغرب ومصر السعوديةكثر تنوعا مثل أللدول العربية التي تتصف بانھا اقتصادات 

 رئيسية أو أكثر. 

  

احدة ھي في دولة و 2012عام  خاللتركزت واردات األردن من الدول العربية فقد وفي جانب الواردات البينية، 

في المائة  57ومثلت واردات االمارات من كل من عمان والسعودية نسبة بلغت حوالى  .في المائة 66السعودية بنسبة 

 ، وحوالىمن السعوديةالبينية واردات البحرين في المائة من  81وجاء حوالى من إجمالي وارداتھا من الدول العربية. 

الواردات البينية للسعودية في اإلمارات  ليبيا. وتركزتو الجزائر من كل منس الواردات البينية لتونمن  في المائة 60

في المائة، وواردات العراق البينية في  59بنسبة في المائة، وواردات الصومال البينية في جيبوتي  39بنسبة بلغت 

 76نسبة اإلمارات والسعودية، والواردات البينية لقطر في  في المائة من 70حوالى  في المائة. وتركز 66بنسبة  سورية

من في كل الواردات البينية للكويت في المائة من  61نسبة الواردات البينية لعمان في اإلمارات، وفي المائة من 

في  69مصر بنسبة بلغ اجماليھا حوالى من تونس وفقد تركزت في كل الواردات البينية لليبيا أما  واإلمارات. السعودية 

في  76حوالى  السعودية، وو الكويت منفي كل الواردات البينية لمصر في المائة من  58كز حوالى . كما ترالمائة

في المائة من الواردات البينية  86، وحوالى والعراق والجزائر السعوديةكل من الواردات البينية للمغرب من المائة من 

ھذا، . السعوديةو اإلماراتفي الواردات البينية لليمن  في المائة من 66نسبة  تركزتوأخيراً  .لموريتانيا من االمارات

تتوزع اذ ا من الدول العربية، ملبنان األكثر توسعاً في مصادر وارداتھ الواردات البينية لكل من الجزائر و وتعتبر

  .)8/8و( )8/7) و(8/6( المالحق، بين حوالى اربعة الى خمس دول عربية لكل منھا حصص االستيراد

  
  لبينية للبترول الخامالتجارة ا

 

لتصل الى  2012في المائة خالل عام  2.7بقدر ضئيل بلغت نسبته حوالى قيمة التجارة البينية للبترول الخام ارتفعت 

قد مثلت . ومليار دوالر مسجلة في العام السابق 10.16مقارنة مع حوالى  2012مليار دوالر في عام  10.44حوالي 

. 2012عام خالل قيمة التجارة البينية العربية  متوسط في المائة من 9.3قدرھا  ل الخام نسبةحصة التجارة البينية للبترو

دول مصدرة رئيسية إلى بقية الدول العربية، ھي السعودية  خمسة، ھناك للبترول الخام ففي جانب الصادرات البينية

في المائة من الصادرات البينية  92.1مجموع صادراتھا حوالي  يمثلالجزائر، حيث و اإلماراتو العراقوالكويت و

 ومصر المغرباألردن و تستحوذ كل من، البينية للبترول الخام . وفي جانب الواردات2012لعام  العربية للبترول الخام

  ).8) والجدول رقم (8/10في المائة من الواردات البينية العربية للبترول الخام، الملحق ( 88اليمن على حوالى و
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حصة الصادرات والواردات البينية من البترول الخام لبعض الدول العربية ) : 8(شكل 
2012 عام

صادرات
بينية

1.6%

للعالم
98.4%

 السعودية
صادرات
بينية

2.3%

للعالم
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صادرات
بينية
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للعالم
98.2% 

 االمارات
صادرات
بينية

0.0%

للعالم
100.0
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 قطر

 بقية دول العالم  حصة الصادرات البينية والى 

واردات
بينية

100.0
%

 االردن

واردات
بينية

98.3%

من
العالم
1.7%

 لبنان

واردات
بينية

70.7%

من
العالم
29.3%

 مصر

واردات
بينية

55.0%

من
العالم

45.0%

 المغرب

حصة الواردات البينية ومن بقية دول العالم  

2009201020112012

9,74310,87610,16310,437قيمة التجارة البينية للبترول الخام (مليون دوالر)

حصة التجارة البينية للبترول الخام في متوسط قيمة 

( %) 
(1)

التجارة البينية العربية 
12.111.99.79.3

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

المصدر: الملحقان (6/8) و(10/8).

الجدول رقم (8)

التجارة البينية للبترول الخام

(2012-2009)

  

  

 تمثلأھمية األسواق البينية العربية في تجارة البترول الخام، فإن حصة الصادرات البينية للبترول الخام تعلق بوفيما ي

ھذه ، فقد بلغت لدول المصدرة الرئيسية للبترول الخاما فعلى مستوىضئيلة في الصادرات اإلجمالية العربية له. نسبة 

في  2.3و لإلماراتفي المائة بالنسبة  1.8سعودية للبترول الخام وفي المائة من إجمالي صادرات ال 1.6 حوالىالحصة 

يستوفى  األردنتوضح ان البيانات ان أما بخصوص األسواق العربية الستيراد البترول الخام، ف .المائة بالنسبة للجزائر

ام من الدول العربية نحو واردات مصر للبترول الختمثل لبترول الخام ، وتقريبا جميع احتياجاته من ا من الدول العربية

في  على التوالي لبنانفي المائة بالنسبة للمغرب و 98.3في المائة و 55في المائة من إجمالي وارداتھا لھذه السلعة، و 71

  ).8، الشكل (2012عام 

  
  
  

  
     

  

  

  

  

  

  

  

  

  
).8/10الملحق (المصدر: 
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  تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واالتحاد الجمركي العربي

  

من التخفيض الجمركي على مع االنتھاء  2005حيز التنفيذ مطلع عام  )5(تجارة الحرة العربية الكبرىدخلت منطقة ال

الشرائح الجمركية، إال أن ذلك لم يلغ كافة الموضوعات التي تُكمل االندماج اإلقليمي، حيث ال تزال ھناك الكثير من 

التي تُعيق االنتھاء من مرحلة التكامل التام في  إطار  الموضوعات التفاوضية والمؤسسية والھيكلية والعوامل الخارجية

  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

  

تم بحث مقترحات الدول األعضاء في المنطقة حول كيفية التعامل مع الدول األعضاء غير الملتزمة  2012وخالل عام 

قيود غير الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة بإزالة أي من القيود غير الجمركية في إطار استكمال آلية متابعة ال

العربية الكبرى، ودراسة سبل التغلب على القيود غير الجمركية شبه التعريفية والتي تأتي على شكل رسوم وضرائب 

ذات أثر مماثل للتعرفة الجمركية. وقد تم في ھذا الصدد فصل الرسوم الجمركية عن رسوم وأجور الخدمات بحيث 

اعتماد ھيكل مسميات الرسوم لغ مقطوعه تتناسب والخدمة المقدمة بحد أدنى أو أعلى. كذلك، تم في ھذا اإلطار مبا تكون

بخدمات إصدار الشھادات  في المنافذ الجمركية وإعادة تصنيفھا بحيث تشمل بدل رسوم خدمات جمركية وما يتعلق

 المضافة وضريبة القيمة مثل ني والمستورد ضريبية ورسوم داخلية مطبقة على المنتج الوطورسوم  والتصاريح

  خدمات وسائط النقل البحري ورسوم العبور.وضريبة المبيعات باإلضافة إلى رسوم  ضريبة اإلنفاق االستھالكية

  

كما استمرت المتابعة مع الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي لم تستكمل إجراءاتھا بشأن تنفيذ 

وضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  سواء على مستوى استكمال عضوية اليمن في المنطقة أو عدد من م

على مستوى تنفيذ برامج الدعم الفني وبناء قدرات الدول العربية األقل نمواً األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية 

خلي عن القوائم السلعية المراد استثناءھا من اإلعفاءات التي الكبرى. كما استمر التفاوض مع كل من الجزائر واليمن للت

  وفرتھا المنطقة. 

  

كما استمر العمل بتحديد المحكمين المعنيين في فض النزاعات التجارية الناتجة عن تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة 

منت تلك الالئحة مجموعة من المواد و التجارة الحرة العربية الكبرى لتمكينھا من العمل بآلية فض المنازعات. وقد تض

اإلطار التطبيقي والمرجعي واألمور المتعلقة بالتوفيق والتحكيم بين المتنازعين وحاالت اللجوء إلى محكمة االستثمار 

العربية عند  التعامل مع النزاعات التجارية ومدى سريان الالئحة. كما تم  وضع إجراءات محددة خاصة بإجراءات 

  .غراق والدعم والتدابير الوقائيةمكافحة اإل

                                                 
المملكة األردنية الھاشمية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، مملكة :دولة ھي ةمنطقة ثماني عشرلابلغ عدد الدول العربية المنضمة إلى    )5(

البحرين، الجمھورية التونسية، الجمھورية الجزائرية الديمقراطية ،المملكة العربية السعودية، جمھورية السودان، الجمھورية العربية 
، جمھورية مصر العربية، ليبيا,لسطين، دولة قطر، ودولة الكويت، والجمھورية اللبنانية، السورية، جمھورية العراق، سلطنة عمان، دولة ف

 المملكة المغربية ،الجمھورية اليمنية.
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أما على صعيد إتمام باقي مسارات البنى األساسية لتحرير تجارة السلع في إطار المنطقة، وبعد االتفاق على عدد كبير 

من قواعد المنشأ التفصيلية على السلع العربية والموزعة على جميع فصول النظام المنسق سواء أكانت مواد غذائية 

من أجل االتفاق على باقي قواعد المنشأ التفصيلية  2012وية ومطاط وغيرھا، فقد استمر التفاوض عام ومنتجات كيما

  حول التجارة الخارجية، لالسترشاد بھا في استكمال مناقشة قواعد المنشأ العربية التفصيلية. واالستمرار بجمع بيانات

  

بمواصلة   2012قد استمر فريق العمل التفاوضي عام أما فيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات في إطار المنطقة ،ف

الجھود نحو التعاون مع المؤسسات العربية واإلقليمية والدولية المعنية لتقديم الدعم الفني وبصورة خاصة للدول العربية 

غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية والدول التي تحمل صفة مراقب. وتم وضع جدول زمني مقارن مفصل 

لتزامات الدول العربية في قطاع الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية والعروض المبدئية والُمحسنة التي تقدمت ال

بھا الدول العربية في ھذا اإلطار لالستفادة من ذلك في المفاوضات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية. 

دمات العربية ومجاالت تنمية التجارة بين الدول العربية في قطاعات كما تم إعداد دراسات قطاعية حول تجارة الخ

  مختارة مثل قطاع التأمين وإعادة التأمين. 

  

العتمادھا  كذلك تم التنسيق بين الدول العربية على تبادل التشريعات واللوائح الوطنية الُمنظمة للقطاعات الخدمية

الدول العربية بتحديد الدول التي ترغب في التفاوض معھا ثنائياً و  كأساس إلنھاء جولة بيروت على أن يشمل ذلك قيام

تقديم عروضھا الُمحسنة. وكذلك تم مطالبة الدول العربية التي لم تتقدم بعد بعروضھا لتقديم عروضھا في القطاعات التي 

الدول التي انضمت نوقشت من قبل لتسريع وتيرة المفاوضات وإعداد نسخة محدثة من جداول االلتزامات الخاصة ب

حديثاً إلى منظمة التجارة العالمية وبحيث تنعكس تلك االلتزامات في جوالت التفاوض مع الدول العربية، وبما يساعد 

التزامات الدول العربية في تحرير تجارة الخدمات سواًء على صعيد االلتزامات الدولية أو االلتزامات  على المقارنة بين

  .الحرة العربية الكبرى في إطار منطقة التجارة

  

بتقديم مرئياتھا نحو عدد من القطاعات الخدمية التي يمكن  2012واستكماالً لذلك  قام عدد من الدول العربية عام 

تحريرھا ضمن مبادرات قطاعية. واتفقت كل من األردن ومصر على تحرير كامل لعدد محدود من القطاعات 

وقد أبدت الكويت انضمامھا في مجال الحاسب اآللي ولبنان في مجاالت النقل (االتصاالت، الحاسب اآللي والتعليم). 

والسياحة والخدمات المالية، والمغرب في التعليم واالتصاالت والحاسب اآللي، واليمن في التعليم والحاسب اآللي. أما 

نقل والسياحة والخدمات القطاعات الخدمية األخرى التي يجري التفاوض عليھا بشكل مبدئي فتتمثل في قطاعات ال

المالية والتشييد والبناء والخدمات الھندسية المتصلة بھا بحيث تصبح المنطقة العربية الحرة للخدمات نموذجاً إقليمياً 

  يحتذى به بين التكتالت اإلقليمية األخرى. 

  

ي نتج عنھا تأسيس  لجنتين فنيتين ولمتابعة إقامة االتحاد الجمركي العربي، تم إنشاء لجنة االتحاد الجمركي العربي والت

لجنة القانون ھما لجنة االتحاد الجمركي العربي ولجنة القانون الجمركي العربي الموحد. ويشار في ھذا الصدد إلى أن 
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الجمركي العربي الموحد والمعنية بوضع القانون الجمركي الموحد والئحته التنفيذية ومذكرته اإليضاحية، قد أنجزت 

التحكيم الجمركي و المخالفات الجمركية مثل 2012واد القانون واستكملت مناقشة عدد من تلك المواد عام العديد من م

 كآلية لفض المنازعات الجمركية وتحديد غرامات المخالفات الجمركية وبعض األمور المتعلقة بحماية حقوق الملكية.

  

اء من توحيد البنود الوطنية في جداول التعريفة الجمركية أما لجنة التعريفة الجمركية الموحدة، فقد شارفت على االنتھ

للوصول إلى جدول عربي موحد للتصنيف السلعي يتم استخدامه في المرحلة التالية من عمل اللجنة كأساس للتفاوض 

 تم تأسيس لجنة اإلجراءاتمن جانب آخر،  على فئات التعريفة الجمركية التي ستطبق في االتحاد الجمركي العربي.

الجمركية والتي قامت بوضع أسس موحدة لإلجراءات والنماذج الجمركية في إدارات الجمارك في الدول والمعلومات 

 األعضاء وآليات تبادل المعلومات والربط اآللي بين المراكز الجمركية.

   

لجنة قد عملت ف وعلى صعيد تطورات مرحلة االتحاد الجمركي العربي وفق التوقيتات المحددة في برنامج العمل،

على  تحديد المعايير الفنية للمنافذ الجمركية المؤھلة في إطار االتحاد الجمركي العربي ومن ثم االتحاد الجمركي العربي 

المنفذ الجمركي مؤھالً في إطار االتحاد الجمركي العربي عند استيفائه لمجموعة من االشتراطات من أھمھا  اعتبار

البنية التحتية واإلجرائية بما فيھا توفر أنظمة تداول ومناولة حديثة وموارد بشرية مؤھلة جاھزية المنفذ على المستوى 

تقوم بتطبيق كافة اإلجراءات ضمن مفھوم النافذة الواحدة طبقا للمعايير الدولية الجمركية. على أن توفر ھذه المنافذ 

العالقة بالفحص الجمركي وكذلك الربط اآللي  خدمات الربط اآللي بين جميع ممثلي اإلدارات الحكومية والخاصة ذات

مع الوكالء المالحيين ووكالء الشحن واستخدام الوسائل واآلليات الحديثة لسداد الرسوم والضرائب وغيرھا من الرسوم 

  وأجور الخدمات األخرى. 

  

لنشرات اإلحصائية ألغراض باإلضافة إلى ما سبق يشترط في ھذه المنافذ،  توفر بنية معلوماتية الستصدار التقارير وا

التجارة والمقاصة والتسوية الجمركية بين الدول العربية و استخدام التقنيات الحديثة لعمليات الكشف والتفتيش والفحص 

وتطبيق مفاھيم إدارة المخاطر طبقا لالتفاقيات الدولية من خالل أنظمة آلية وغيرھا من المتطلبات ذات العالقة بتطبيق 

كما تم أعداد التصورات األولية حول الحصيلة  ية الحديثة مثل التخليص المسبق وتطبيق التدقيق الالحق.النظم الجمرك

 الجمركية في إطار االتحاد الجمركي العربي تمھيداً لدراستھا.

  

  


