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Résume : 
Le monde connaît ces dernières années des évolutions 
commerciales internationales spectaculaires (augmentations des 
flux d’échanges internationaux, les blocs commerciaux,l’OMC et 
ses commandes…). Face à ces évolutions, les pays arabes tentent de 
former eux aussi un bloc commercial par la création d’une zone de 
libre échanges (qui englobe la plupart des pays arabes) et ayant un 
objectif lointain d’atteindre une union économique arabe ; entre 
temps des bloc commerciaux régionaux se sont formes, tels que « le 
conseil de coopération des pays du golf » et « l’union du Maghreb » 
A travers tous cela, que doivent faire les pays arabes pour améliorer 
leur participation dans le commerce mondiale et le commerce intra-
arabes. 
Nous allons répondre à cette problématique à travers les points 
suivants : 
1/Les caractéristiques économiques des pays arabes 
2/Les secteurs économiques dans le monde arabe 
3/Les politiques du commerce extérieur des pays arabes 
4/le commerce extérieur global des pays arabes 
5/Le commerce extérieur intra-arabes 

 
 :مقدمة

     ختتلف املنطقة العربية عن باقي مناطق العامل كوا جمموعة متجانسة ومتقاربة من حيث 
العادات والديانة والثقافة، كما أا حتتل موقعا استراتيجيا مبا أا منطقة تربط ثالثة قارات، 

 .باإلضافة إىل امتالكها كفاءات اقتصادية واسعة سواء كانت مادية أوبشرية
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     وحبصول الدول العربية على استقالهلا السياسي، تبنت عدة خطط تنموية وذلك للنهوض 
يتها عجزت عن معاجلة اخللل يف البنية اهليكلية القتصادياا مبجتمعاا حنوالتقدم، إال أن غالب

اقتصادية وهيكلية، -والتخلص من مسات التخلف والفقر رغم إتباع أغلبها إصالحات ماكرو
  .هذه اإلصالحات اليت نتج عنها حتسن يف بعض ااالت دون غريها
العربية أن مستقبلها مرهون      ويف ظل آليات وطبيعة النظام العاملي اجلديد، تأكد للدول 

مبدى مواكبتها هلذه املستجدات الدولية وما تطرحه من حتديات كثرية على املنطقة العربية، 
التكتالت االقتصادية  وأصبح من العسر مواجهة كل دولة على حدى مع اجتاه العامل حنو

دة يف البالد  التجارية العمالقة باإلضافة إىل انتشار موجة محائية جديتوبروز التكتال
 مطالبة بتحرير - ومن بينها الدول العربية–مقابل ذلك نرى أن الدول النامية . الصناعية

  .جتارا اخلارجية، مبعىن آخر وأصح فتح أسواقها للمنتجات األجنبية
     إنه ملن املؤسف أن تواجه وتتحمل الدول العربية أعباء حترير جتارا اخلارجية يف مناخ 

متكافئ، وذلك قد يعرقل دون شك اإلصالحات االقتصادية اليت بادرت أغلبها جتاري غري 
، ويف هذا اإلطار قامت الدول العربية بتخفيض معدالت 20بتطبيقها منذ مثانينات ق

  .تعريفاا اجلمركية وإلغاء العوائق غري اجلمركية
صالح االقتصادي،      أصبح إصالح السياسات التجارية من املكونات األساسية لربامج اإل

وذلك ألن سياسة التجارة اخلارجية ذات صلة مباشرة بالنمواالقتصادي والقدرة التنافسية يف 
  .األسواق العاملية وتوازن ميزان املدفوعات

     ملواجهة هذه التحديات حتاول الدول العربية مند فترة طويلة االحتاد فيما بينها لتكوين 
 لن يتم ذلك إذ مل تتوافر اإلرادة السياسية -ألسباب عدة ونظرا –تكامل عريب؛ إال أنه 

وما دامت هده الدول تابعة يف معامالا التجارية للدول غري . والشفافية يف اختاذ اإلجراءات
  .العربية لن يشجع ذلك املبادالت التجارية العربية البينية

وم على أساس التكامل لقد بدأت البالد العربية مرحلة جديدة للتكامل االقتصادي وهي تق
فشهدت . اإلقليمي بني عدد حمدود من البلدان بدال من التكامل القومي بني كل البالد العربية

، 1981جملس التعاون اخلليجي سنة :  ظهور ثالثة تكتالت إقليمية عربية20فترة مثانينات ق
  .1989واحتاد املغرب العريب وجملس التعاون العريب سنة 

ل العربية القيام به اجتاه حتسني أداء جتارا اخلارجية سواء البينية فماذا جيدر بالدو
   أوالدولية؟
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هذا ما نسعى لإلجابة عنه من خالل هذه الدراسة اليت دف إىل الوصول إىل معرفة أداء 
السياسات التجارية اخلارجية يف الدول العربية، ومكانة هذه األخرية يف النظام التجاري 

  .2004-2000 حصة جتارة هذه الدول ومدى تطورها خالل الفترة العاملي من خالل
  :وعليه قمنا بتقسيم دراستنا إىل األقسام التالية

  خصائص االقتصاد العريب/ أوال
  القطاعات االقتصادية يف الوطن العريب/ ثانيا
  سياسات التجارة اخلارجية للدول العربية/ ثالثا
  دول العربيةالتجارة اخلارجية اإلمجالية لل/ رابعا
 التجارة العربية البينية/ خامسا

   خصائص االقتصاد العريب:أوال

تتميز االقتصاديات العربية ببعض اخلصائص املشتركة نظرا لطبيعة االقتصاد العريب الذي ميتاز 
وقبل التطرق إىل هذه ). وخاصة مصادر الطاقة والثروات املعدنية(بتوفر املوارد الطبيعية 

   )1(: قسيم العامل العريب أوال حسب املناطق األساسية التاليةاخلصائص نقوم بت
 تشمل كل من ليبيا، واجلزائر، وتونس، واملغرب، :منطقة مشال إفريقيا •

 ".احتاد املغرب العريب"وموريتانيا؛وهي تشكل دول 
 .تضم كل من مصر، والسودان، وجيبويت: منطقة حوض النيل والقرن اإلفريقي •
 تضم كل من العراق، وسوريا، واألردن، ولبنان، :منطقة اهلالل اخلصيب •

 .وفلسطني؛ وتعترب هذه البلدان األكثر تطورا يف املوارد البشرية من حيث التعليم والتدريب
 تشمل كل من السعودية، واإلمارات، والكويت، :منطقة شبه اجلزيرة العربية •

جملس التعاون  "-ء اليمن باستثنا–وعمان، والبحرين، وقطر، واليمن؛ وتشكل هذه البلدان 
أين يعد دخل الفرد مرتفع مقارنة بدخل )  اليمنءدائما باستثنا(وهي دول غنية " اخلليجي

 .الفرد يف الدول العربية األخرى
حسب قيمة ناجتها ) يف غياب إحصائيات كل من العراق وفلسطني(وميكن ترتيب هذه الدول 

 )2(:  كما يلي2001الداخلي اخلام لسنة 

 

 

 

  



                                             كبري مسية2004-2000( أداء التجارة اخلارجية العربية والبينية 

  2001سنة   ترتيب الدول العربية حسب الناتج الداخلي اخلام  )1(دول اجل
  اجلزائر-10   قطر-1
   األردن-11   العربية املتحدة االمارات-2
   مصر-12   الكويت-3
   املغرب-13   البحرين-4
   سوريا-14   السعودية-5
   جيبويت-15   عمان-6
  اليمن-16   ليبيا-7
  السودان-17  لبنان-8
  موريطانيا-18   تونس-9

Revue Finances & Développement ;N°1 ;Mars 2003 ;p 12  
  :بالنسبة للخصائص املشتركة للدول العربية ميكن ذكر أمهها

 تعاين الدول العربية من التبعية االقتصادية للدول الصناعية منذ :التبعية االقتصادية .1
لى تصدير املواد األولية حصوهلا على االستقالل السياسي، وتعتمد يف اقتصادياا ع

واسترياد السلع االستهالكية؛ هذا ما يربط اقتصادها باألسواق العاملية ومنه زيادة ) كالبترول(
 كما –درجة االعتماد على القوى االقتصادية اخلارجية خاصة يف جمال التجارة واإلنتاج 

 العربية إىل عدة  ويرجع هذا االختالل الذي ساد اهلياكل االقتصادية-سوف نراه الحقا 
 )3(:أسباب، ميكن حصرها فيما يلي

  عدم مرونة اهلياكل االقتصادية العربية -
  استمرار وضع احلواجز اجلمركية بني األقطار العربية -
 عجز امليزان التجاري ملعظم األقطار العربية -

 .وجود نقص يف الغذاء بالنسبة لبعض الدول العربية مما جعلها تابعة غذائيا للخارج -
 ثمار عائدات البترول يف الدول الغربيةاست -
 ارتفاع املديونية العربية لدى الدول الرأمسالية والبنك الدويل -
 ميكن القول أن نسبة التجارة العربية البينية منخفضة :ضعف التبادل التجاري .2

 راجع إىل ضعف العالقات التجارية النامجة امقارنة مع نسبة التجارة العربية اخلارجية، وهذ
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مما أدى إىل زيادة  احلواجز اجلمركية القائمة بينها وكذلك عن متاثل منتجاا املصدرة؛عن 
  )4( .التنافس التجاري فيما بينها عوض التكامل

رغم متتع الدول العربية مبوارد اقتصادية هامة املادية : سوء استغالل املوارد االقتصادية .3
نية وبرشادة، ويظهر ذلك يف نقص استغالل منها والبشرية، إال أا غري مستغلة بطريقة عقال

األراضي الصاحلة للزراعة، وارتفاع مستوى البطالة، باإلضافة إىل سوء استعمال ايرادا 
وعدم الرشادة يف توزيعها حسب خطط تنموية وحسب ) خاصة العوائد النفطية(وعوائدها 
 .األولويات

تبعية التكنولوجية للدول املتقدمة،  تعاين أيضا الدول العربية من ال:التخلف التكنولوجي .4
وهذا لسوء متويلها للمشاريع العلمية وعدم تشجيعها للبحث والتطوير مبا فيه الكفاية، 
باإلضافة إىل سوء استغالل أصحاب املهارات العلمية وإمهاهلم، األمر الذي شجع على هجرة 

  .   األدمغة
   : للعامل العريب يف اجلدول اآليتباإلضافة إىل ما سبق ميكن تلخيص نقاط القوى والضعف

  نقاط القوى والضعف للعامل العريب) : 2(اجلدول 
  نقاط الضعف  نقاط القوى

  توفر الطاقة.

   مليون مستهلك يف السوق300أكثر من .

إقليم يربط ثالثة قارات .
  )أوروبا،آسيا،وإفريقيا(
  أغلب فئة السكان شباب.

  ندرة املياه.

  األمية.

  ةالتبعية الغذائي.

  االعتماد الكبري على احملروقات.

 KHELADI Mokhtar ;  « Le pois économique du monde arabe :املصدر
en méditerranée » ; 

كلية –اشكالية النمواالقتصادي يف بلدان الشرق األوسط ومشال افريقيا : امللتقى العلمي الدويل الثاين حول 
  .63؛ ص 2005 نوفمرب -جلزائر جامعة ا-العلوم االقتصادية وعلوم التيري

   القطاعات االقتصادية يف الوطن العريب:ثانيا

وخاصة ) الزراعة واالستخراج(تبقى أغلب الدول العربية مرتبطة كثريا بالقطاع األويل 
الزراعة املعيشية؛ بينما مل تنتشر الصناعة يف كثري من املناطق بل كانت موجهة حنوإستراتيجية 

مثل النسيج واملواد (صت يف فروع غري إستراتيجية ومتوفرة دوليا إحالل الواردات وختص
  ...).الغذائية ومواد البناء
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فيشمل اإلدارات والسياحة خاصة، باستثناء بعض ) القطاع الثالث(أما فيما خيص اخلدمات 
  .الدول الصغرية مثل قطر أولبنان اللتان حتاوالن السري يف جمال خدمات ذات مستوى عايل

  :ىل هذه القطاعات بتفاصيل أكثرسنتطرق إ
 تعترب الزراعة من أهم اقتصاديات الدول العربية حيث تضم أكرب :قطاع الزراعة -1

يتضح من خريطة الوطن العريب أن معظم أراضيه صحراوية أوشبه . نسبة من العمال
من صحراوية، حمدودة املوارد املائية، ومساحة األراضي املزروعة يف الدول العربية متفاوتة 

دولة إىل أخرى؛ حيث جند يف شبه اجلزيرة العربية وسواحل إفريقيا الشمالية تسودها زراعة 
  .القمح، الشعري، الزيتون، الكروم وبعض البقوليات

كما تسود املناطق الزراعية املطرية الصيفية يف السودان واليمن زراعة الذرة العريضة والذرة 
 الوديان واألار فتسودها زراعة القمح، الذرة، أما. الرفيعة، السمسم والفول السوداين

   )5(. الشعري، البقول، القطن، احملاصيل االستوائية كالنب والشاي واألناناس واملوز
مصر، (تنتشر زراعة احلمضيات على املناطق الساحلية املطلة على البحر األبيض املتوسط 

ت الطازجة كالبطاطا والطماطم فتوجه بينما اخلضروا) اجلزائر، املغرب، تونس، ليبيا، ولبنان
  .لالستهالك الداخلي

  )6(. يعترب القطن من أهم الثروات الزراعية يف مصر والسودان والصومال
حتتل إذن الزراعة مركزا هاما يف اهليكل االقتصادي لعدد من الدول العربية، اذ متثل يف ستة 

ايل الناتج الزراعي يف الدول  من إمج%75.3حوايل (دول ذات املوارد الزراعية الوفرية 
 يليه السودان ،%33.6العربية؛ أين تتصدر العراق املركز بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 

لتفاصيل أكثر حول الزراعة يف (. %22.6 وموريطانيا بـ %28 مث سوريا بـ %33بـ 
  )-1- أنظر امللحق (الوطن العريب

ة املركز الثاين بعد الزراعة، وامليزة اليت تطبع هذا القطاع  حتتل الصناعة العربي:قطاع الصناعة
...) النفط والغاز الطبيعي(كونه مازال ضعيفا وقائما على الصناعات االستخراجية 

  )7(...). الصناعات الغذائية، املنسوجات واملالبس، الصناعات الكيماوية(والتحويلية 
الفقر، فالصناعة االستخراجية تساهم يف يساهم قطاع الصناعة يف احلد من تداعيات ظاهرة 

توفري التمويل الالزم ملشاريع التنمية، وللخدمات األساسية مثل التعليم واخلدمات الصحية 
كما تساهم الصناعة التحويلية يف زيادة . والضمان االجتماعي، وخدمات البنية األساسية

انظر إىل امللحق . (ى املعيشةحجم التشغيل واإلنتاج والدخول، وهوما يؤدي إىل حتسني مستو
  ). للتعرف على أهم الثروات األرضية يف الدول العربية-1-
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ظهرت يف الدول العربية ثالثة أمناط صناعية، انتهجت كل دولة أحد األمناط ويف بعض 
وهي السياسات التجارية (هذه األمناط . الدول مت انتهاج منطني متتالني أوحىت األمناط الثالثة

سياسة إحالل الواردات، سياسة التوجه التصديري : هي) تها معظم الدول الناميةاليت اتبع
  )8.(أوتشجيع الصادرات، وسياسة الصناعة التكاملية

 جند يف هذا القطاع كل ما يتعلق باإلدارة، التجارة، النقل، :قطاع اخلدمات -2
ة خاطئة عن ؛ وتضخم أحد هذه املكونات ميكن أن خيلق فكر...السياحة، البحث، املالية

 ).مثلما هواحلال بالنسبة لعدة دول عربية(تطور هذا القطاع 
 وبعض الدول اليت - اليت حتاول النشاط يف خدمات ذات جودة عالية–باستثناء دول اخلليج 

؛ متلك أغلب الدول العربية قطاع ثالث )املغرب، تونس، ومصر( تم بالسياحة كثريا 
  .ضعيف وغري منتج

لقطاع يلعب دورا هاما ومتزايدا يف النشاط االقتصادي للدول العربية، حيث يبقى هذا ا     
 من الناتج احمللي %20نسبة تزيد عن ) واردات+صادرات(يبلغ إمجايل جتارة اخلدمات 

  .اإلمجايل للدول العربية
غري أن اخلدمات ال تظهر بصورة تفصيلية يف بيانات جتارة اخلدمات يف بنود ميزان      
  .ات بالنسبة لعدد كبري من الدول العربية على الرغم من أمهيتهااملدفوع

 وذلك راجع جلزء كبري إىل ،%65متثل حمصالت صادرات اخلدمات ملصر أعلى حصة بلغت 
كما تبلغ صادرات اخلدمات لألردن . متحصالت رسوم املرور عرب قناة السويس والسياحة

 .%27 واملغرب ،%33 مث تونس ،%42حنونصف إمجايل صادراا، وتأيت سوريا بنسبة 
أما فيما خيص واردات الدول العربية من اخلدمات، فتعترب كل من السعودية والكويت       

 %34واألردن واجلزائر من أهم املستوردين للخدمات حيث تتراوح النسبة فيها بني 
  )9(. %41و
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  .KHELADI. M ; opcit, p53  مستخرج من اجلدول للمرجع :املصدر
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  سياسات التجارة للدول العربية: ثالثا

نتيجة للتغريات والتطورات االقتصادية الدولية املستمرة، أصبحت اقتصاديات الدول العربية 
مرا ضروريا من أجل اإلسراع يف أكثر انفتاحا على العامل اخلارجي، مما جعل حترير التجارة أ

واستنادا هليكلة الصادرات .عملية التنمية يف ظل اقتصاد عاملي على درجة عالية من التكامل
ومدى تأثري ذلك على السياسات احمللية واألداء االقتصادي، تنقسم الدول العربية إىل ثالثة 

  )10(: جمموعات
زائر، البحرين، الكويت، تشمل كل من اجل: جمموعة الدول املصدرة للبترول •

 أوأكثر من حصيلة %80حتصل هذه البلدان على . ، واإلماراتاعمان، قطر، السعودية، ليبي
صادراا من صادرات النفط، وتنويع صادراا عادة موجها حنوالصناعات البتروكيماوية 

 .أوالصناعات كثيفة االستخدام للطاقة
ن مصر، األردن، املغرب، سوريا  تشمل كل م:جمموعة الدول متنوعة الصادرات •

لديها قاعدة إنتاجية أوسع وهيكل تصديري يزيد عن البلدان املصدرة للنفط، . وتونس
، املنسوجات ةالقطن، الفواكه الطازجة واملعلبة، اخلضر، األمسد: وتشمل هذه الصادرات

 ... واملالبس
 على سلعة  أي تعتمد يف صادراا:جمموعة الدول املصدرة للمنتجات األولية •

تتمثل أهم . ، والسودانلأوسلعتني، وتشمل هذه اموعة كل من موريتانيا، الصوما
  .صادرات هذه الدول على التوايل يف احلديد واألمساك، املوز واملاشية، والقطن

هناك فروق كبرية بني البلدان العربية فيما يتعلق :  السياسة التجارية للدول العربية -1
 فإن معظم الدول املصدرة للبترول يف اموعة - وباستثناء اجلزائر وليبيا– بسياساا التجارية

جملس التعاون "وهي الدول اليت تكون ( تتمتع بنظم مفتوحة للتجارة واملدفوعات 
أما بالنسبة للدول العربية األخرى فتفاوتت درجات احلماية ملختلف قطاعاا "). اخلليجي

الصناعات والزراعة أوعن طريق فرض رسوم مجركية سواء كان ذلك عن طريق دعم بعض 
  ... .مرتفعة باإلضافة إىل قيود كمية ونقدية

 أن العامل العريب أكثر تبعية للخارج وأكثر تأثرا باألزمات )3جدول( يدل مؤشر االنفتاح
 .   اخلارجية مقارنة باالحتاد األورويب وبعيدا كل البعد عن الواليات املتحدة األمريكية
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  2004 للدول العربية لسنة (*) مؤشر االنفتاح):           3(دول ج
  مؤشر االنفتاح  الدول  مؤشر االنفتاح  الدول  مؤشر االنفتاح  الدول
  9.04  سودان  80.29  الكويت  24.18  اجلزائر

  19.18  سوريا  26.29  لبنان  48.09  السعودية

  31.43  تونس  69.03  ليبيا  108.18  البحرين

  50.47  اليمن  25.33  يطانيامور  32.47  جيبويت

  19.78  املغرب  53.16  عمان  10.23  مصر

  38.13  العامل العريب  276.9  فلسطني  180.83  االمارات

  UE  30.23  108.5  قطر  22.27  العراق

  19.32 االمريكية.م.و  9.20  الصومال  29.33  األردن

 KHELADI .M ;opcit ;p60: املصدر

عد اقتصاد دول جملس التعاون اخلليجي اقتصادا ي :)11( :دول جملس التعاون اخلليجي*
إىل ) واردات+ صادرات (منكشفا على العامل اخلارجي، إذ يصل حجم التجارة اخلارجية 

  .مستويات مرتفعة نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل
 –    درجة انفتاح دول الس على العامل اخلارجي عالية جدا مقارنة مع باقي الدول العربية 

 وحىت مع الدول الصناعية؛ األمر الذي يعين اخنفاض -ما نالحظه من خالل اجلدول أعالهك
إال أنه البد من مالحظة أن ذلك ال يعين قدرة . العوائق التجارية من رسوم مجركية وغريها

منتجات هذه الدول غري النفطية النفاذ لألسواق العاملية، فهي ال تشكل إال نسبة ضئيلة من 
 ، فهي تعاين من ضعف يف قدرا التنافسية الرتفاع تكلفتها )%10ال تتجاوز (صادراا 

  .ولقلة جتربتها التسويقية وغري ذلك من األسباب
    ومبراجعة نظام احلماية التجاري احلايل املرتبط بالرسوم اجلمركية يف دول الس، فإنه ال 

كل من دول الس اليت انضمت يوجد ما يتعارض ينب رسوم احلماية واالتفاقيات اخلاصة ل
  )12(. إىل املنظمة العاملية للتجارة

يف دراسة حول هذا ) 2000لسنة (     توضح منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية 
املوضوع بأنه ال يوجد حاليا سلع حتت احلماية يف كل من دولة اإلمارات وعمان والكويت، 

 كإجراء حلماية قضبان حديد التسليح %20يف حني تقوم دولة قطر بفرض رسوم مقدارها 
زيوت ومثل قضبان ومقاطع األملنيوم، اإلسفنج، ( منتجات 10العادي، وتقوم البحرين حبماية 
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، كما تفرض السعودية رسوما مماثلة حلماية %20وذلك بفرض رسوم محاية مقدارها ) نباتية
  . منتوج439

  .قييد الكمي للواردات يف الوقت احلايلوتؤكد الورقة ذاا بأن دول الس ال متارس الت

  )بالنسبة املئوية(التعريفة اجلمركية لدول الس ):     4(جدول 
  2000  1999  1994  1988 1985 1984 1984قبل  الدولة

  4  4  4  2  2  2  1  اإلمارات

 20-10-5 20-10-5 20-10-5  10-5  10-5 10-5  10-5  البحرين

 20-12-7 20-12-7 20-12-7 20-12-7  7  4  3  السعودية

  5 20-15-5  5  5  4  4  2  عمان

  4  4  4  4  4  4  25  قطر

  4  4  4  4  4  4  4  الكويت

 دول جملس التعاون اخلليجي يف ظل االنضمام إىل املنظمة تاقتصاديا"أمحد بن سلمان بن عبيد، : املصدر
  "العاملية للتجارة

فقد أقر هذا الس فيما يتعلق بإجراءات احلماية من خالل دول جملس التعاون اخلليجي، 
 نظاما موحدا حلماية املنتجات الصناعية ذات املنشأ الوطين بدول 1988األعلى يف عام 

  .الس

 اليت مت مبوجبها 1988عند إبرام معاهدة مراكش يف فيفري : دول احتاد املغرب العريب*
باين كبري، إنشاء احتاد املغرب العريب، كانت السياسات التجارية للدول األعضاء تتسم بت

  )13( :وميكن أن نصنف دول االحتاد إىل نوعني
  .تونس واملغرب: الدول اليت طبقت سياسة جتارية ليربالية-
  .ليبيا واجلزائر: الدول اليت اتبعت سياسة احتكار من طرف الدولة-

أما موريتانيا فتشكل حالة منفردة نظرا لوضعها كدولة أقل منوا، ونظرا لكون الدولة تشجع 
ادرة اخلاصة مع العلم أا تزاول يف نفس الوقت مراقبة صارمة على توزيع حصص العملة املب

  .الصعبة بني املستوردين
 بتحرير املبادالت التجارية مع اخلارج، وقد شرع يف ج  املغربتتسم التجارة اخلارجية يف

ع القيود على ، برفع مجي1983هذه السياسة عندما وضع املغرب برنامج التقومي اهليكلي سنة 
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 من جمموع %10التجارة اخلارجية حيث مل تعد تشكل نسبة املواد اخلاضعة للرقابة سوى 
  .الواردات املغربية

أما فيما خيص الصادرات، فهي ال ختضع ألي قيود مجركية أوغري مجركية وتستفيد من 
  .تشجيعات وحوافز من أجل إنعاشها

ديالت جد هامة على التعريفة اجلمركية املغربية، يف جمال السياسة اجلمركية فقد مت إدخال تع
  .1986 سنة %45 إىل 1982 سنة%400إذ مت ختفيض احلد األقصى للحقوق اجلمركية من 

كما مت التقليل التدرجيي الستعمال القيود الكمية قبل إلغائها ائيا، واخنفضت تراخيص 
ىل التخلي الفوري على ، باإلضافة إ1994 سنة %10 إىل 1983سنة  %75االسترياد من 

 نشري إىل أن املغرب هوعضويف )14.(سياسة حظر الواردات منذ بدء برنامج التعديل اهليكلي
  .1995املنظمة العاملية للتجارة منذ 

 20، عرفت التجارة اخلارجية سياسة تقييد ورقابة إىل غاية اية مثانينات قجلزائرفيما خيص ا
، وأين كانت الرسوم اجلمركية )جلمركية وغري اجلمركيةأين مت استعمال خمتلف العوائق ا(

  .أعلى مستوى من باقي دول االحتاد
 حتت برنامج التعديل اهليكلي هي 1994إال أنه مت انتهاج حترير تدرجيي للتجارة اخلارجية منذ 

األخرى الذي نص عليه صندوق النقد الدويل، مت على إثره حترير الواردات من القيود الكمية 
اخيص االسترياد وكل اإلجراءات املتعلقة باالسترياد، كما مت إعادة هيكلة الرسوم وتر

 )15(.%50اجلمركية مبا يناسب مستويات الدول ااروة حيث مت ختفيض حدها األقصى إىل 
  .كما أن اجلزائر حاليا يف إطار التفاوض لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة

 خمططا يقضي بتحرير جتارا اخلارجية 1986رية وضعت سنة ، فهذه األخ لتونسبالنسبة
بإلغاء القيود الكمية على توريد جمموعة كبرية من املواد املصنعة ومواد التجهيز وعلى قسم 

 %43وخبصوص السياسة اجلمركية لتونس فإن أعلى مستوى ال يتعدى . من مواد االستهالك
  .1995مة العاملية للتجارة منذ وتونس هي األخرى مثل املغرب عضوة يف املنظ.

 أقل اخنفاضا من باقي دول االحتاد، وقد اختذت ليبيا قرارا ليبياتعترب الرسوم اجلمركية يف 
تعد ليبيا هي الدولة الوحيدة من . انفراديا بإعفاء مجيع املنتجات العربية من احلقوق اجلمركية

رويب، وتبقى عضو مراقب يف املنظمة العاملية االحتاد اليت ال تربطها عالقة جتارية مع االحتاد األو
  .للتجارة

 كوا تعد من الدول األقل منوا يف العامل، فهي حتظى بامتيازات تفضيلية يف إطار  موريتانياأما
. اليت تربط اموعة األوروبية ببعض الدول اإلفريقية واحمليط اهلادي والكاريييب" لومي"اتفاقية 
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 ما عدا السيارات اليت ختضع - %78 و5كية تتراوح نسبتها بني تطبق موريتانيا رسوم مجر
   .%175لرسم 

ميكن تصنيف الدول العربية : احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية يف الدول العربية -2
 - وهي دول جملس التعاون اخلليجي–إىل دول ذات تعريفة مجركية منخفضة على الواردات 

  .-الدول العربية األخرى وهي غالبية –ودول ذات تعريفة عالية 
حدث اخنفاض حاد يف معدالت الرسوم اجلمركية املرجحة على الواردات لكل من األردن 

، نتيجة التغريات يف أنظمة التعريفة اجلمركية يف إطار 1990وتونس ومصر واملغرب سنة 
  .التصحيح االقتصادي الذي طبقته هذه الدول
السلع احملظورة، احتكار احلكومة للواردات، : ملفيما خيص احلواجز غري اجلمركية واليت تش

 فسنتطرق إىل بعض هذه )16(،...التدابري النقدية واملالية، تراخيص االسترياد واحلصص
  :احلواجز اليت استعملت يف الدول العربية فيما يلي

طبقت تراخيص االسترياد تقريبا على مجيع الواردات يف : تراخيص االسترياد واحلصص*
األردن، اجلزائر، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عمان، ليبيا، ( عربية عشرة دول

؛ واشترط احلصول على تراخيص االسترياد وفقا لقوائم سلعية حتددها )موريتانيا، واليمن
البحرين، تونس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، ( السلطات املعنية يف مثانية دول عربية 

اشتراط هذه التراخيص يف السعودية وقطر والكويت كان بغرض ؛ إال أن )مصر، واملغرب
نشري إىل أن هذه . اإلحصاء وإعالن السلطات اجلمركية وليس بغرض احلد من االسترياد

  .     التراخيص مل تطلب يف اإلمارات

 وال تزال لغاية اآلن يف بعض –تولت املؤسسات احلكومية : احتكار احلكومة للواردات*
 يف العديد من الدول العربية احتكار استرياد السلع األساسية اليت تشمل -ةالدول العربي

وتفاوتت درجة احتكار هذه . املنتجات النفطية واخلامات واملعادن واحلبوب واملواد الزراعية
يف كل من اجلزائر وسوريا والعراق وليبيا؛ وبني  %95 و%75املؤسسات هلذه الواردات بني 

  .دن وتونس والسودان والصومال ومصر وموريتانيا واليمن يف كل من األر25-70%

يعد اشتراط إيداع مبالغ من أهم القيود النقدية اليت مارسها عدد كبري من : التدابري النقدية*
األردن، ( دولة فرضت اإليداع املسبق لالسترياد 12الدول العربية للحد من الواردات؛ توجد 

) عمان، لبنان، ليبيا، مصر، املغرب، موريتانيا، واليمنالسودان، سوريا، الصومال، العراق، 
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من قيمة السلع املستوردة، حىت أن يف بعض الدول  %100 و10وتراوح هذا اإليداع بني 
مثلما كان هواحلال يف السودان، سوريا، (كان يشترط اإليداع أن يكون بالعملة الصعبة 

  ).الصومال، العراق، عمان، ولبنان

 بصفة عامة هي رسوم إضافية تفرض على الواردات عادة وهلا أثر :ركيةالقيود شبه اجلم*
. مماثل للتعريفة، ألا تستخدم لتقييد الطلب على الواردات وتشجيع إحالل الواردات

استعملت أغلبية الدول العربية هذا النوع من القيود؛ غري أن عدم شفافية هذه الرسوم 
ة احلكومية اليت تديرها، جعل هلذه القيود تأثريا وتعددها وقلة وضوح طرق احتساا واجله

  .يشوه أمناط التجارة بصورة مماثلة للقيود غري اجلمركية األخرى
مبشاركة الدول العربية : التطورات يف السياسة التجارية اخلارجية للدول العربية -3

هي بصدد  يف املنظمة العاملية للتجارة، وكذلك الدول العربية األخرى اليت )17(األعضاء 
 - أوهي يف مسار اإلصالحات–االنضمام إىل املنظمة، يعين أن هذه الدول قامت بإصالحات 

يف السياسات التجارية حىت تتماشى مع املستوى العاملي املطلوب؛ غري أن درجة إتباع هذه 
اإلصالحات فيما خيص السرعة والفعالية يتعلق باإلرادة السياسية عند بعض الدول، ومبدى 

  .اإلمكانيات عند دول األخرىتوفر 
 سوف –     على صعيد السياسة التجارية للدول العربية مع الشركاء التجاريني الرئيسيني 

 ويف إطار مبادرة الواليات املتحدة األمريكية إلبرام اتفاقيات جتارة حرة -نرى ذلك الحقا
اتفاقية ) 2004سنة (واملغرب ) 2001سنة (ثنائية مع الدول العربية، وقعت كل من األردن 

جتارة حرة معها؛ كما قامت البحرين من جانبها بتوقيع اتفاقية للتجارة احلرة معها يف سبتمرب 
    )18(. باإلضافة إىل تطورات اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب. 2004

أصبحت السلع املتبادلة بني : التطورات يف السياسات التجارية البينية العربية -4
ال ختضع ألي رسوم ) باستثناء اجلزائر، جيبويت، الصومال، وموريتانيا(عربية األعضاء الدول ال

مجركية وذلك مع انتهاء تطبيق الربنامج التنفيذي إلقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 
  .، مما قد يعطى قوة دفع تساهم يف زيادة حجم التجارة العربية البينية2005يف مطلع سنة 

ر استكمال آليات إدارة هذه املنطقة، مت إنشاء آلية لفض املنازعات، وجيري العمل ويف إطا
حاليا على االتفاق على قواعد املنشأ التفصيلية وختفيض القيود غري اجلمركية؛ كما جيري 
العمل على توحيد السياسات اجلمركية يف إطار مشروع إقامة احتاد مجركي عريب حبلول عام 

  .األرضية الصلبة لتعزيز التبادل التجاري العريب مما قد يوفر 2010
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     وعلى صعيد الدول العربية اليت وقعت كل منها على اتفاقية شراكة مع االحتاد األورويب، 
، 2004يف فيفري " اتفاقية أغادير"قامت مصر واملغرب وتونس واألردن بالتوقيع على 

امة منطقة جتارة حرة فيما بينها متكنها من االستفادة من قواعد ويهدف هذا االتفاق إىل إق
 .  املنشأ التراكمي املعمول ا يف منطقة االحتاد األورويب

  التجارة اخلارجية اإلمجالية للدول العربية: رابعا

إىل الدفع باملبادالت التجارية العاملية بنسبة  %2.5     أدت زيادة اإلنتاج العاملي بنسبة 
، وميكن 2004 حسب التقرير السنوي للمنظمة العاملية للتجارة الصادر يف أفريل 4.5%

نشري إىل أن االقتصاديات . تفسري هذه الزيادة بالتحسن االقتصادي امللحوظ يف أمريكا وآسيا
 12و % 10 حيث زادت جتارا بنسبة 2003األسيوية واالنتقالية سجلت أفضل النتائج سنة 

 بفضل % 35 يف الصني فقد زادت املبادالت التجارية مبا يفوق عن  على التوايل؛ أما%
 2004 كما شهدت الدول النامية سنة )18(. املعدات املكتبية ومعدات االتصاالت الالسلكية

 وحققت بذلك أعلى مستوى هلا % 31زيادة حصتها يف املبادالت العاملية للسلع لتصل إىل 
 2005من طرف املنظمة العاملية للتجارة ألفريل ، حسب اإلحصائيات املنشورة 1950منذ 

 اعتمدنا يف دراستنا هذه على فما هي يا ترى حصة الدول العربية من التجارة العاملية ؟) 19(
  .            2005إحصائيات التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة 

بية اإلمجالية مبعدل منت قيمة التجارة العر: قيمة التجارة اخلارجية العربية اإلمجالية -1
 نتيجة لالرتفاع -2001 فاق نسب النموالسنوية املسجلة منذ عام -  2004مرتفع عام 

الكبري يف قيمة الصادرات العربية الناجتة أساسا من ارتفاع األسعار العاملية للنفط الذي بدأ منذ 
. لعاملي املتزايد ،وزيادة الدول العربية الكميات املصدرة منه ملقابلة الطلب ا2004منتصف 

 ، كما أا جتاوزت حىت نسبة % 30.4 بـ 2003فزادت الصادرات مقارنة بسنة 
 وبذلك ارتفعت حصة الصادرات العربية يف % 21.3منوالصادرات العاملية اليت بلغت 

  .2004 سنة %4.4 إىل 2003سنة % 4.1الصادرات العاملية من 
عدالت عالية يف نفس السنة، ويرجع ذلك إىل مقابل ذلك ارتفعت أيضا الواردات العربية مب

جانب كبري إىل تراجع سعر صرف الدوالر مقابل معظم العمالت الرئيسية األخرى، قدر هذا 
 22.1ومل يسفر النمو الكبري يف الواردات العاملية الذي وصل إىل . % 24.7االرتفاع بنسبة 

  .العاملية عن تغيري يذكر يف حصة الواردات العربية يف الواردات %
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  2004-2000تطور التجارة اخلارجية العربية اإلمجالية ):    5(جدول 
  )القيمة مباليري الدوالرات(

القيمة   السنة
  ونسبة النمو

الصادرات 
  )1(العربية

الواردات 
  )2(العربية

الصادرات 
  )3(العاملية

الواردات 
  )4(العاملية

)3)/(1(  
%  

)4)/(2(  
%  

    2.3  4.1  6595.6  6385.0  149.7  259.7  القيمة
      13.3  12.7  6.4  47.9 النمو نسبة  2000

    2.5  3.9  6392.3  6140.4  161.0  236.7  القيمة
      3.1-  3.8-  7.6  8.8- النمو نسبة  2001

    2.9  3.8  6640.3  6427.7  171.5  245.0  القيمة
      3.9  4.7  6.5  3.5 النمو نسبة  2002

    2.5  4.1  7757.8  7498.8  194.9  304.0  القيمة
      16.8  16.7  13.6  24.1 النمو نسبة  2003

    2.6  4.4  9470.0  9099.3  243.1  396.5  القيمة
      22.1  21.3  24.7  30.4 النمو نسبة  2004

  2005التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة : املصدر

     وعلى صعيد التجارة اخلارجية للدول العربية فرادى، سجلت الدول العربية املصدرة 
 %82لبترول أعلى نسب الزيادة يف الصادرات، حيث عرفت صادرات العراق أكرب منوبـ ل
اليت (  %48.6، وحل بعده السودان بنسبة )خاصة بعدما رفعت العقوبات الدولية عنه(

، ومن املرجح أن ترتفع خالل السنوات القادمة 1999عرفت صادراا من النفط منوا منذ 
، تليها كل من ليبيا والكويت ومصر والسعودية )20() ار جديدةبفضل االستغالل املتوقع آلب

 % 31.7،و% 33.8، % 35.1، %36.5، % 39، % 41.7وقطر واجلزائر بالنسب التالية 
فيما خيص الدول العربية املتبقية عرفت هي األخرى منوا يف صادراا، باستثناء . على الترتيب

 نتيجة الخنفاض حجم وقيمة الصادرات % 10.9سوريا اليت تراجعت قيمة صادراا بنسبة 
  .النفطية

     ويف جانب الواردات، سجلت كل الدول العربية زيادة يف قيمة وارداا بنسب متفاوتة؛ 
أوهلا استمرار اخنفاض سعر صرف الدوالر : وترجع أسباب هذا النمو إىل عاملني أساسيني

دات، وثانيهما كذلك شهدت الدول األمريكي األمر الذي أدى إىل ارتفاع أسعار الوار
.   وما يتطلبه األمر من زيادة استرياد مستلزمات النمو2004العربية منوا اقتصاديا خالل سنة 
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نتيجة لرفع العقوبات الدولية ( % 81.6سجل العراق أعلى نسبة منويف قيمة الواردات بلغت 
نتيجة الرتفاع  (% 42.4نسبة ، وتبعه األردن الذي ارتفعت وارداته ب)عنه كما ذكرناه سابقا

؛ يليه كل من )قيمة واردات النفط ومشتقاته وكذلك الواردات من اآلالت ومعدات النقل
 % 39.8، % 40.1، % 41.4السودان ومصر وقطر وسوريا بالنسب التالية على التوايل 

اوحت أما بالنسبة لباقي الدول العربية فقد تر . % 31.1 ؛ مث لبنان وعمان بنسبة % 32و
  .بالنسبة لليمن % 1.8 بالنسبة للجزائر و% 25.5الزيادة يف قيمة الواردات بني 

أفضت التطورات يف السوق النفطية وحتسن : اجتاهات التجارة اخلارجية العربية -2
أداء االقتصاديات يف الدول املتقدمة والدول النامية إىل زيادة قيمة التجارة اخلارجية العربية مع 

فالبنسبة الجتاه الصادرات ومصدر . التجاريني الرئيسيني وبدرجات متفاوتةمجيع الشركاء 
الواردات العربية فقد سجلت قيمة الصادرات والواردات العربية إىل ومن آسيا ارتفاعا 

، وبذلك حصل تغري يف حصص )خاصة التعامل مع الصني(ملحوظا وأعلى معدالت الزيادة 
خيص اجتاه الصادرات، تراجعت حصة  الصادرات العربية فيما . الشركاء التجاريني الرئيسيني

 إىل 2003 سنة % 36.8 من - الشريك التجاري األول للدول العربية–إىل االحتاد األورويب 
 الشريك التجاري –كما اخنفضت حصة الصادرات العربية حنواليابان . 2004سنة  % 32.2
أ بنسبة طفيفة من .م.ربية إىل و وتراجعت حصة الصادرات الع،%13 إىل %14 من -الثاين

إىل  8.4من ( ويف املقابل ارتفعت حصة الصادرات العربية البينية قليال .% 11.7إىل  12.1
  . %5.2 إىل 4.5، بينما ارتفعت حصة الصادرات العربية حنوالصني من ) 8.7%

اردات      أما فيما خيص مصدر الواردات، واصلت حصة االحتاد األورويب تراجعها يف الو
 مقارنة بـ 2004 سنة % 31.8حيث بلغت  (-2001وذلك منذ سنة -العربية اإلمجالية 

 إىل 6، كما اخنفضت حصة الواردات العربية من السوق اليابانية من )2003 سنة 38.1%
باملقابل واصلت حصة كل من الواردات العربية البينية والواردات العربية من الصني . % 5.3

 بالنسبة % 7.4 إىل 6 بالنسبة للواردات العربية البينية، ومن %12.2 إىل 11.2من (تقدمها 
  ).للواردات العربية من الصني

تشري التقديرات األولية للهيكل السلعي : اهليكل السلعي للتجارة العربية اإلمجالية -3
دين للصادرات العربية اإلمجالية حسب اموعات الرئيسية للسلع إىل أن جمموعة الوقود املع

مازالت تستأثر بالنصيب األكرب من الصادرات العربية، على الرغم من تراجع طفيف يف 
وقد حلت يف املرتبة الثانية جمموعة . 2004حصتها مقارنة بالسنوات السابقة لسنة 

 وذلك راجع رمبا إىل جهود التصنيع والتنمية يف -املصنوعات اليت شهدت ارتفاعا ملموسا 
أما حصة ). 2004 سنة % 17 إىل 2003 سنة % 16.5قلت من انت (-الدول العربية
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صادرات اموعة السلعية الرئيسية األخرى فقد تراجعت بدرجات متفاوتة وتشمل هذه 
  ).اآلالت ومعدات النقل، املنتجات الكيماوية، األغذية واملشروبات، واملواد اخلام(اموعة 

ة اإلمجالية، حافظت جمموعة اآلالت ومعدات أما فيما خيص اهليكل السلعي للواردات العربي
فيما شهدت الواردات العربية من ، )% 37.3( على نفس حصتها 2004النقل سنة 

؛ على عكس جمموعة األغذية واملشروبات )% 25.8 إىل 25.7من (املصنوعات زيادة طفيفة 
ة وكذلك األمر بالنسب ) % 11.6 إىل 13.5من (اليت تراجعت حصتها بشكل ملموس 

باملقابل ارتفعت حصة واردات الوقود املعدين نتيجة الرتفاع أسعار . للمنتجات الكيماوية
  .النفط

   التجارة العربية البينية:خامسا

اكتسب موضوع التبادل التجاري بني الدول العربية أمهية متزايدة، لكونه أحد املداخل 
االقتصادي فيما بينها، ودفع عجلة الرئيسية اليت تبنتها هذه الدول لتحقيق التنسيق والتعاون 

التنمية االقتصادية مبا فيها التجارة وحرية انسياا بني الدول العربية، وكان ذلك من احملاور 
األساسية للعمل االقتصادي املشترك سواء يف إطار اجلامعة العربية من خالل االتفاقيات 

الس اإلقليمية كمجلس التعاون االقتصادية والتجارة اجلماعية أوخارج اجلامعة من خالل ا
  .لدول اخلليج العربية

الصادرات (تشري التقديرات إىل أن قيمة التجارة العربية البينية : أداء التجارة البينية -1
 ( 2004 مليار دوالر سنة 64.5 إىل 2003 مليار دوالر سنة 47.3قفزت من ) الواردات+ 

رتفعت قيمة الصادرات العربية البينية ؛ حيث ا) % 36.3أي ما يعادل نسبة منوتقدر بـ 
 36.6وقيمة الواردات العربية البينية بـ ) 2004 مليار دوالر سنة 34.7( % 36.1بنسبة 

وبذلك عرفت نسبة كل من الصادرات والواردات ). 2004 مليار دوالر سنة 29.8 (%
وضح يف اجلدول العربية البينية من إمجايل الصادرات والواردات العربية ارتفاعا كما هوم

 :التايل
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  مسامهة التجارة البينية يف التجارة العربية اإلمجالية): 6(اجلدول 
  )بالنسبة املئوية (2004 إىل سنة 2000من سنة 

  2000  2001 2002  2003 2004 

 الصادرات البينية إىل نسبة
  الصادرات العربية اإلمجالية

6.2  7.3  8.5  8.4  8.7  

إىل  الواردات البينية نسبة
  الواردات العربية اإلمجالية

10.5  10.6  11.8  11.2  12.2  

  2005التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة :            املصدر

     فيما يتعلق بأداء الدول فرادى، فقد سجلت أغلب الدول العربية زيادة يف صادراا البينية 
 وجاءت بعدها كل ؛)%67(ة األوىل ، أين حلت قطر يف املرتب- باستثناء اليمن والبحرين–

، % 45.1، % 53.1من اإلمارات ولبنان والسعودية والسودان بالنسب التالية على الترتيب 
وقد منت الصادرات البينية لكل من موريتانيا واجلزائر واألردن . %41.7، و 44.3%

ول العربية فيما تراوحت نسبة النمو ملعظم صادرات الد، % 40 و30والعراق وجيبويت بني 
نشري إىل أن ارتفاع سعر البترول .  يف ليبيا% 2.9يف الكويت و % 28.2األخرى ينب 

  .هوالذي كان السبب الرئيسي يف زيادة قيمة الصادرات العربية البينية
، فقد حققت معظم الدول 2004     فيما خيص جانب أداء الواردات البينية دائما لسنة 

بلغ (أين سجلت العراق أكرب منوا ) ما عدا السودان واليمن(البينية العربية زيادة يف وارداا 
لتأيت بعدها ، %89.6 مث تلتها عمان بنسبة منو- لنفس األسباب املذكورة سابقا- ) % 101

وباقي الواردات البينية ). % 58.3، % 60.7، % 62.7(كل من ليبيا وسوريا واألردن 
  .يف تونس %4.6 يف قطر و % 47ا بني للدول العربية األخرى تراوحت نسب منوه

     تبقى حصة السعودية تساهم بأكرب حصة يف الصادرات العربية البنية وتليها اإلمارات 
؛ ومن اجلدير بالذكر أن )2004 مليار دوالر على التوايل سنة 4.2 مليار دوالر، 14.7(

 هي 2004ملليار دوالر سنة الدول العربية األخرى اليت جتاوزت قيمة صادراا البينية حاجز ا
  )-2-انظر امللحق .( سوريا وعمان ومصر واألردن والكويت

وعلى صعيد حصص الدول العربية يف الواردات البينية، فقد جاءت اإلمارات يف املرتبة األوىل 
بـ (، وتلتها يف املرتبة الثانية السعودية )2004مليار دوالر سنة  3.8بـ (كأكرب مستورد 

وقد جتاوزت ).مليار دوالر على التوايل 2.5 و3.6( مث عمان واألردن ) دوالر مليار 3.78
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العراق والكويت واملغرب ومصر : الواردات البينية لتسع دول أخرى مقدار مليار دوالر وهي
  ).-2-انظر امللحق( واليمن ولبنان وقطر وسوريا والسودان 

نية العربية بالتركز يف عدد قليل تتصف التجارة البي: اجتاهات التجارة البينية العربية -2
) سواء يف جانب الصادرات أوالواردات(من الشركاء التجاريني، اذ أن التبادل التجاري البيين 

  .يتم يف معظمه بني دول عربية متجاورة نتيجة الخنفاض تكلفة النقل ولسهولة التسويق
  :واجلدول املوايل يلخص أهم الشركاء التجاريني العرب فيما بينهم

  أهم اجتاهات الصادرات ومصادر الواردات السلعية  البينية للدول العربية ) : 7(اجلدول 
  2004لسنة ) يةبالنسبة املئو(

  2005اعتمادا على إحصائيات التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة – من إعداد الباحثة :املصدر

  مصدر الواردات  اجتاه الصادرات الدول مصدر الواردات اجتاه الصادرات  الدول
  )14.9(السعودية  األردن

  )10.2(سوريا
  )78(األردن  العراق  )64.9(السعودية

  )18.3(سوريا
  )37.3(األردن
  )29.6(سوريا

  )33.9(السعودية  )39.1(عمان   اإلمارات
  )26.8(عمان

  )77.6(االمارات  )61.8(االمارات  عمان

  )59.5(السعودية  البحرين
  )13(االمارات

  )54.6(السعودية
  )27.2(االمارات

  )54.7(االمارات  قطر
  )19.6(السعودية

  )47.4(السعودية
  )31.5(االمارات

  )53.1(ليبيا  تونس
  )16.6(اجلزائر
  )11.3(مغرب

  )50.8(ليبيا
  )13.6(السعودية

  )25.5(السعودية  الكويت
  )22.5(العراق

  )18.6(االمارات

  )46.4(سعوديةال
  )31.5(االمارات

  )49.2(مصر  اجلزائر
  )24.5(املغرب
  )17(تونس

  )24.3(مصر
  )16.1(تونس

  )12.5(االمارات

  )15.7(سوريا  لبنان
  )14.6(االمارات
  )12.2(السعودية

  )30.8(السعودية
  )17.8(سوريا

  )11.2(االمارات
  )71.6(الصومال  جيبويت

  )25.3(اليمن
  )68.9(تونس  ليبيا  )79.6(السعودية

  )15.3(مصر
  )55.3(تونس
  )20.5(مصر

  )22.2(االمارات  السعودية
  )20.9(البحرين
  )12.4(األردن

  )31.5(االمارات
  )11.9(البحرين
  )11.2(مصر

  )15.5(السعودية  مصر
  )14.3(لبنان
  )13.8(سوريا

  )34.9(اجلزائر
  )32.4(السعودية

  )38.2(السعودية  السودان
  )25.2(مصر

  )21(االمارات

  )44.9(السعودية
  )22.8(االمارات
  )19.9(مصر

  )19(تونس  املغرب
  )17.9(السعودية
  )12.7(اجلزائر

  )61(السعودية
  )10.3(اجلزائر

  )32.1(العراق  سوريا
  )22.1(السعودية
  )12.4(لبنان

  )28.3(السعودية
  )17.2(مصر

  )13.9(االمارات

  )40.9(اجلزائر  موريطانيا
  )24.2(مصر
  )10.6(تونس

  )42.5(املغرب
  )27.4(اجلزائر

  )46.5(االمارات  الصومال
  )30.5(اليمن

  )75.1(جيبويت
  )12.5(االمارات

  )30.4(االمارات  اليمن
  )27.5(السعودية
  )20(الكويت

  )42.3(االمارات
  )22.7(السعودية
  )17.6(الكويت
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نشري إىل أن واردات العديد من الدول العربية من السعودية تشكل نسبة كبرية من وارداا 
  .البينية

املتاحة للهيكل تبني اإلحصائيات  :)21( :اهليكل السلعي للتجارة البينية العربية -3
 أن ترتيب فئات السلع الرئيسة مل يتغري على الرغم من 2004السلعي للتجارة البينية لسنة 

حصول تغريات يف حصصها، فسواء من جانب الصادرات أو الواردات كان ترتيب السلع 
  :على النحو التايل

  اهليكل السلعي للتجارة البينية العربية):   8(اجلدول 
 النسبة من إمجايل الواردات البينية  يل الصادرات البينيةالنسبة من إمجا  

  49.1  54.8  املواد اخلام والوقود

  17.8  17.8  األغذية واملشروبات

  15.8  14.6  املواد الكيماوية

  10.9  7.8  املصنوعات

  6.4  5.0  اآلالت ومعدات النقل

  نفس املرجع السابق: املصدر

ذكرناه يف بادئ البحث وكما تبني من كما  :معوقات التجارة العربية البينية -4
خالل الدراسة املقدمة حول التجارة العربية البينية، يتجلى لنا واضحا أن نسبتها جد 

 أما متوسط الواردات ،% 8حيث يتراوح متوسط الصادرات العربية البينية بـ (منخفضة 
، )بية اإلمجاليةمن إمجايل الصادرات والواردات العر  %11.3العربية البينية فهو يقارب 
  )21( : -معروفة–ويعود ذلك إىل عدة عوامل 

وجود عوائق كثرية للتجارة تتمثل يف احلواجز اجلمركية، ووجود القوائم السلبية  •
واالستثناءات يف اتفاقيات حترير املبادالت يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية؛ باإلضافة 

 .قبات انتقال األفراد ورؤوس األموالللحواجز السياسية والرتاعات اإلقليمية وع
أي أا منافسة (قلة السلع املنتجة، والتماثل الكبري بني ما ينتج يف البلدان العربية  •

وذلك ناتج عن سياسة اإلحالل حمل الواردات اليت بين على أساسها التصنيع ) لبعضها البعض
دة للصناعات الناشئة واليت يف معظم هذه البلدان، باإلضافة إىل تطبيق سياسات محائية شدي

أفقدا اجلودة واملواصفات الالزمة للتنافس مع مثيالا يف اخلارج، وحىت الصناعات 
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التصديرية فإن معظمها أنشئ حلاجات أسواق خارج البلدان العربية مثل الصناعات النفطية 
  .     ومشتقاا

قة بضعف وختلف القطاعات دون أن ننسى أن مشكلة الدول العربية هي مشكة بنيوية متعل
 –اإلنتاجية، ولذلك فمبدأ حترير التجارة بينها ال يعين هلا الكثري ألا تصدر منتوجات متماثلة 

ولوأن ذلك قد يكون حمفزا لزيادة التبادل بني الدول العربية نظرا لتماثل األذواق وبعض 
  .فوق بكثري العالقات العربية، فنرى أن العالقات غري العربية ت-العادات والتقاليد بني العرب

  :امتةخ
 تعترب دول مهمشة يف - باستثناء السعودية يف سوق النفط–ميكن القول أن الدول العربية 

مبعىن أن اختفاء أحد الدول العربية لن يؤثر على املسار التجاري يف (النشاط التجاري العاملي 
 باستثناء منطقة –اقتصادي عريب ؛ رغم احملاوالت الطويلة لالندماج يف ظل تكامل )العامل

كمصر وسوريا سنة ( ومع ظهور باملوازاة احتادات ثنائية -2001التجارة احلرة العربية لسنة 
مثل جملس (وتكتالت إقليمية ) ، االحتاد العريب بني العراق واألردن يف نفس السنة1958

تقارن بنتائج احتاد  والذي قطع مسارا معتربا وشهد نتائج ال 1981التعاون اخلليجي سنة 
من خالل دراستنا هذه ارتأينا إىل تقدمي بعض االقتراحات اليت نراها كحل ). املغرب العريب

  :أوسبيل قد ميكن الدول العربية من حتسني أدائها
متلك الدول العربية ثروات أرضية متعددة وزراعة متنوعة إضافة إىل يد عاملة  •

 هلذه املوارد وذلك يعترب فرصة ضائعة لتنويع نشيطة، ولكن يبدو أن هناك سوء استغالل
أولني يف التجارة الدولية حول وفرة عوامل -فاستنادا إىل نظرية هيكشر. النشاط االقتصادي

سامويلسن يف تعادل أسعار عوامل اإلنتاج، على الدول -أولني-اإلنتاج أو نظرية هيكشر
ج بكفاءة عالية وأن تدعمها القطاعات القادرة على اإلنتا/العربية أن حتدد الصناعات

 باستثناء الزراعة اليت حتتاج إىل تدعيم متواصل باعتبارها قطاع –تدعيما مناسبا ومؤقتا (
جلعلها قادرة على املنافسة اخلارجية، مع تشجيع ) -حساس وله عالقة بقضية األمن الغذائي
 .نشاط القطاع اخلاص يف هذه ااالت

نظرا (اعات اليت تعجز الدول العربية النشاط فيها جلب االستثمار األجنيب يف القط •
لتوفري ...) واخلربة الكافية والتكنولوجيا-ليس يف دول مثال دول اخلليج–لقلة األموال 

 ).أي إحالل الواردات مبسامهة االستثمار األجنيب(منتوجات متنوعة حمليا 
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والقيام ) ثمار املالئمبتوفري مناخ االست(حماولة استثمار األموال العربية فيما بينها  •
بني الدول العربية اليت تنتج سلع متماثلة، لالستفادة ) خاصة الضخمة منها(مبشاريع مشتركة 
 .من وفورات احلجم

 سواءا اإلمجالية أوالبينية –ويف آخر القول أشري إىل أن موضوع التجارة اخلارجية العربية 
موجة التحرر التجاري العاملي  يبقى حمل دراسات كثرية، خاصة يف ظل -أوعلى فرادى

وظهور املبادالت التجارية ما بني الكتل االقتصادية، وانضمام الكثري من الدول العربية إىل 
فكان بودي معاجلة هذا . املنظمة العاملية للتجارة ومدى تأثري ذلك على اقتصاد الدول العربية
املكاسب احملتملة من حترير "املوضوع بالتطرق إىل جوانب أخرى، تترك لبحوث مقبلة، حول 

  ".جتارة اخلدمات يف الدول العربية"و" التجارة العربية البينية
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  املالحق
  أهم  الزراعة والثروات األرضية األساسية يف العامل العريب-1-ملحق 

 الدول  املنتوجات الزراعية األساسية الثروات األرضية األساسية
  .كسيتبو.فحم.غازطبيعي.بترول

 خشب.ملح.نيكل.ذهب.حناس.كروميت
 اجلزائر اخلرفان.احلمضيات.العنب.الشعري.القمح

  .التمور.البطيخ.الطماطم.الشعري.القمح حناس.ذهب.غاز طبيعي.بترول
 اخلرفان.احلمضيات

 السعودية

منتوجات .الدواجن.الفوكه لؤلؤ.غاز طبيعي.بترول
 بقوليات.الصيد.حليبية

 البحرين

. جيبس. كالكري.رخام.نيط. زيوت نباتية
 بترول

 جيبويت بقوليات.اجللود.االبل.املعز.خرفان.فواكه

كا.منغنيز.فوسفات.ذهب.غازطبيعي.بترول
 زنك.رصاص.جيبس.لكري

. اخلرفان.الفواكه.الفول.الذرة.األرز.القطن
 بقوليات

 مصر

 اإلمارات بقوليات.منتوجاحتليبية.البيض.الدواجن.التمور غاز طبيعي.بترول
بقوليات.امعز.الغنم.القطن.التمور.األرز.القمح سولفور.فوسفات.غاز طبيعي.لبترو  العراق

معز.خرفان.زيتون.بطيخ.طماطم.الشعر.القمح بوتاسيوم.فوسفات  األردن
 الكويت السمك غاز طبيعي.بترول
 لبنان بقوليات.غنم.تبغ.زيتون.عنب.محضيات ماء.ملح.ذهب.كالكري
 ليبيا .صوجا.كاكاو.خضر.متور.يتونز.شعري.قمح .جيبس.غاز.بترول

 املغرب .مواشي.زيتون.خضر.مخور.قمح.شعري ملح.زنك.منغنيز.ذهب.فوسفات
. ذهب. أملاس.فوسفات.حناس.جيبس.ذهب
 بترول

 موريطانيا sorgho.millet.قرون.معز.غنم.متور

 انعم  بقوليات.البقر.منتوجات حليبية.دواجن.متور .غاز طبيعي.جيبس.كروميت.حناس.بترول
 فلسطني بقوليات.منتوجات حليبية.بقر.ليمون.زيتون غاز طبيعي

بوكسي.جيبس.ألومنيوم.ذهب.غاز.بترول
 .حناس.ت

منتوجات .دواجن.خضر.فواكه
 مسك.بقر.حليبية

 قطر

.بوكسيت.جيبس.ألومنيوم.ذهب.أورانيوم
 غاز طبيعي.ملح.حناس

قصب .أرز.كاكاو.قمح.موز.معز.غنم
  مسك.مسسم.سكري

 الصومال

. تنغستان.زنك.كروميت.حناس.لبترو
 ذهب.فضة

 السودان قصب سكري.قمح.فول سوداين.قطن

ر.ملح.ذهب.منغنيز.كروم.فوسفات.بترول
 جيبس.خام

بنجر .زيتون.قطن.شعري.قمح
 حليب.بيض.دواجن.خروف.بقر.سكري

 سوريا

بنجر .محضيات.منتوجات حليبية.زيتون ملح.زنك.رصاص.ذهب.فوسفات.بترول
 خضروات.بقر.لوز.متور.سكري

 تونس

. نيكل.رصاص.ذهب.رخام.ملح.بترول
 حناس

منتوجات .قطن.بن.فواكه.حبوب
 مسك.دواجن.مواشي.حليبية

 اليمن

 Kheladi,opcit, p 54et p57: املصدر
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  )مليون دوالر (2004 قيمة الصادرات والواردات البينية العربية لسنة -2-ملحق 
  رداتالوا  الصادرات  الدول  الواردات  الصادرات  الدول
  1837.3  464.3  العراق  2491.0  1305.0  األردن

  3593.9  1497.8  عمان  3796.3  6487.6  االمارات

  1205.0  992.1  قطر  685.4  804.1  البحرين

  1666.3  1068.3  الكويت  862.4  678.3  تونس

  1344.3  925.3  لبنان  645.1  839.2  اجلزائر

  715.6  540.9  ليبيا  244.7  222.9  جيبويت

  1536.0  1428.5  مصر  3780.0  14.708.0  السعودية

  1553.2  321.4  املغرب  1051.1  430.0  السودان

  56.5  15.6  موريطانيا  1110.7  1537.2  سوريا

  1398.4  292.1  اليمن  168.5  91.7  الصومال

  2005التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة : املصدر
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