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)أكتوبر – ديسمبر( 2012 السنة الثالثون العدد الفصلي الرابع امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

ورغ���م اأن ال���دول العربية �س���ارعت من وترية 
الإ�ساحات خ���ال ال�سن���وات الأربع الأخرية 
وطبقت نحو 132 اإ�ساحا �سهلت بها ممار�سة 
اأن�س���طة الأعمال يف عدد من املجالت �س���ملت 
باخل�س���و�س؛ تاأ�سي�س ال�س���ركات، وا�ستخراج 
الرتاخي�س، واإنفاذ العقود، وت�س���جيل امللكية، 
واحل�س���ول عل���ى الئتم���ان امل�س���ريف، ودف���ع 
ال�سرائ���ب، والتج���ارة عرب احل���دود، وحماية 
امل�ستثمري���ن، اإل اأن���ه لزال���ت هن���اك معوقات 
قائم���ة، يتطل���ب معاجلته���ا وذلك ع���ن طريق 
جمموعة من الإ�ساحات يف املجالت املت�سلة 
ببيئ���ة اأداء الأعم���ال، وعل���ى اأربع���ة م�ستويات 

رئي�سية هي؛
الدولي���ة  ال�ش���راكة  م�ش���توى  عل���ى  اأوال: 
العرب���ي  التع���اون  تعزي���ز  يج���ب  والعربي���ة: 
وال���دويل عرب ال�ستم���رار يف بن���اء ال�سراكات 
الرتتيب���ات  م���ن  املزي���د  اإب���رام  والتكت���ات، 
جم���ال  يف  وخ�سو�س���ا  والإقليمي���ة  الدولي���ة 
ال�ستثم���ار، تعزي���ز ال�ستف���ادة م���ن ق���درات 
موؤ�س�سات التمويل العربية، وت�سجيع ال�سركات 

عرب القومية العربية.
ثانيا: على م�شتوى االإ�شالحات الت�شريعية: 
وذلك م���ن خال حتديث وتطوير الت�سريعات، 
حتقي���ق العدالة، اإ�س���اح النظ���ام الق�سائي، 
تقوي���ة �سلطة اإنفاذ القان���ون، احلد من تدخل 
املوؤ�س�س���ات الع�سكري���ة، تعزي���ز الدميقراطية 
لل�سلط���ة،  ال�سلم���ي  والنتق���ال  وال�سفافي���ة 

كفال���ة ال�ستق���رار والأمن، وج���ودة العاقات 
اخلارجية.

ثالثا: على م�شت���وى ال�شيا�شات االقت�شادية: 
عرب تطوير البنى التحتي���ة، �سبط ال�سيا�سات 
القت�س���اد،  وتنوي���ع  الداخلي���ة  القت�سادي���ة 
حت�س���ن الأداء اخلارج���ي وخ�سو�س���ًا امليزان 
التجاري وميزان املدفوع���ات، ت�سجيع القطاع 
اخلا����س ومنح���ه الدع���م والتموي���ل الازمن 
لا�ستثم���ار، ت�سجيع القت�س���اد اجلديد ونقل 
الإح�س���اءات  دق���ة  وحت�س���ن  التكنولوجي���ا، 
ونطاق تغطيتها ملختل���ف امليادين القت�سادية 

والجتماعية.
رابعا: على م�شتوى بيئة اأداء االأعمال: وذلك 
ع���رب تقلي�س وتب�سيط ودم���ج اإجراءات تعامل 
ال�س���ركات وخف�س زمن وكلفة تلك التعامات 
عل���ى اأن تك���ون حتت مظل���ة جهة وحي���دة، مع 
التو�سع يف اإجناز املعامات اإلكرتونيا يف كافة 
املراحل بداية من تاأ�سي�س امل�سروع وا�ستخراج 
الرتاخي�س واحل�سول على الئتمان وتوظيف 
املناف���ذ  �سلط���ات  م���ع   والتعام���ل  العامل���ن 

واجلمارك وال�سرائب وغريها.
قاع���دة  اإن�س���اء  وراء  م���ن  املوؤ�س�س���ة  وت�سع���ى 
البيان���ات وحتلي���ل و�سع ال���دول العربي���ة اإلى 
ر�س���د جوانب ال�سع���ف والقوة املح���ددة ملناخ 
ال�ستثمار يف دول املنطقة واإلى تزويد �سانعي 
القرار بتو�سيف دقي���ق وعملي لكيفية حت�سن 
بيئ���ة اأداء الأعمال وبالتايل من���اخ ال�ستثمار، 

خ�سو�س���ا واأن مب���ادرة املوؤ�س�س���ة ق���د لق���ت 
ا�ستح�سان العديد م���ن احلكومات وتنظيمات 
والدولي���ة  الإقليمي���ة  واملوؤ�س�س���ات  الأعم���ال 

املعنية.
والأه���م اأن جمم���ل الإج���راءات والإ�ساحات 
الهادف���ة اإلى حت�س���ن بيئ���ة اأداء الأعمال هي 
مبنزلة املدخل الأ�سا�سي لتعزيز ال�ستثمارات 
لت�سه���م يف مواجه���ة العدي���د م���ن التحدي���ات 
عل���ى  املنطق���ة  دول  تواج���ه  الت���ي  ال�سخم���ة 
اختاف م�ستوياتها ومن اأهمها ق�سايا البطالة 
والفق���ر. حيث ت�سري تقديرات املوؤ�س�سة اإلى اأن 
ال�ستثم���ارات الإجمالي���ة احلكومية واخلا�سة 
يف ال���دول العربي���ة املتوقع���ة خ���ال ال�سنوات 
ال�س���ت ما ب���ن عام���ي )2012-2017( تقدر 
بنح���و 4 تريليون���ات دولر متوق���ع اأن ي�ساه���م 
القطاع اخلا�س بحوايل 60% منها، لت�ساعد 
تل���ك ال�ستثمارات يف توفري ما بن 30 اإلى 36 

مليون فر�سة عمل خال نف�س الفرتة.
ول�س���ك اأن تعاون العديد م���ن حكومات الدول 
العربي���ة مع املوؤ�س�سة يف هذا املجال والهتمام 
بتنفيذ الإ�ساحات املطلوب���ة وموا�سلة جهود 
حت�س���ن مناخ ال�ستثمار ميث���ل الطريق الأمثل 
ملواجه���ة العديد م���ن التحدي���ات القت�سادية 
والجتماعي���ة، ب���ل وامل�سي قدم���ا نحو حتقيق 

اأهداف التنمية والتقدم.
واهلل ويل التوفيق 

حت�سن بيئة اأداء االأعمال يف الدول العربية مدخل اأ�سا�سي جلذب اال�ستثمار
يف اإطار حر�ص املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان اال�صتثمار وائتمان ال�صادرات 
)�صمان( على متابعة تطورات مناخ اال�صتثمار وبيئة اأداء االأعمال يف 
الدقيقة  املتابعة  يف   2010 عام  ومنذ  )�صمان(  بداأت  العربية  الدول 
ال�صادرة  العربية  الدول  يف  االأعمال  اأداء  بيئة  لبيانات  والدورية  وال�صاملة 
عن جمموعة البنك الدويل، وخ�ص�صت منذ ذلك التاريخ العدد  الف�صلي الرابع 
اأهم امل�صتجدات يف هذا  من كل عام من ن�صرة »�صمان اال�صتثمار« ال�صتعرا�ص 
املجال. ويف هذا ال�صياق ونتيجة للتطورات واالأحداث وامل�صتجدات ال�صيا�صية 
التي �صهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى االآن فقد ات�صم اأداء 
لعام  االأعمال  اأداء  لبيئة  تقرير  اآخر  يف  ورد  ما  وفق  بالتباين  املنطقة  دول 
2013، الذي ير�صد اأداء 185 دولة حول العامل منها 19 دولة عربية خالل 
الفرتة من يونيو 2011 اإلى يونيو 2012. حيث حت�صن ترتيب 3 دول عربية  

وا�صتقر ترتيب 4 دول عربية وتراجع ترتيب 12 دولة.

االفتتـــــاحيــــــة 

فهد را�صد االإبراهيم 
املدير العام 

ضمان المخاطر وتشجيع الصادرات العربية

وهللا ولي التوفيق ،،،
فهد راشد اإلبراهيم 

المدير العام 

        انطالقــا مــن أهمية التجــارة الخارجية ودورها في ربط االقتصادات 
والمجتمعــات ومســاعدتها علــى النمو والتطــور، والى جانــب تأثيراتها 
المتعددة على مختلف مؤشرات األداء االقتصادي الداخلي والخارجي وكذلك 
الرتباطها الواضح باالســتثمار األجنبي المباشــر، جاء اهتمام المؤسســة 
فــي العــام 1986 بإصدار النظــام العربي لضمان ائتمــان الصادرات ضد 
المخاطر التجارية وغير التجارية، بل وقدمت ضمانات في هذا الشأن منذ 

تأسيسها وحتى نهاية عام 2015 بنحو 10 مليارات دوالر.

وطوال تلك الفترة حرصت المؤسســـة 
علـــى متابعـــة أداء التجـــارة العربية 
الـخـارجــيــــة والسيــمـا الـصـادرات 
وتـطــورهـا وتـوزيـعـهـا الـجـغـرافـي 
رئيســـيا  هدفا  باعتبارها  والقطاعـــي 
لعملياتهـــا ومـــن منطلق مســـئوليتها 
فـــي نشـــر الوعـــي بهـــذا القطـــاع 
المهـــم للتنمية فـــي الـــدول العربية.

إطـــار  وفـــي  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
استخالص المؤسســـة لبيانات التجارة 
العربيـــة من واقع  بيانـــات المنظمات 
األمـــم  مؤتمـــر  وأهمهـــا  الدوليـــة، 
المتحدة للتجـــارة والتنمية )االونكتاد( 
ومنظمـــة التجـــارة العالمية وصندوق 
النقـــد الدولـــي، يمكـــن التوصل لعدد 
مـــن المؤشـــرات أبرزهـــا مـــا يلي: 

• تبلـــغ قيمة تجارة الســـلع والخدمات 
مليـــار دوالر   2561 نحـــو  العربية 
بحصـــة تبلـــغ 5.4% مـــن التجارة 
الـعـالـمـيــــة وبـنـسـبــــة 92% مـــن 
الـنـاتــــج الـمـحـلـي اإلجـمالي العربي 
بـــأن  2014، مـــع توقعـــات  عـــام 
تتراجـــع إلـــى 2149 مليـــار دوالر 
انخفـــاض  جـــراء   2015 عـــام 
النفـــط وعائـــدات تصديره.  أســـعار 

•  المنطقـــة العربيـــة فـــي مجموعها 
كانت مســـتفيدة صافية مـــن تجارتها 
261 مليار  بلـــغ  بفائـــض  الســـلعية 

دوالر عام 2014 إال أن هذا الفائض 
متوقع أن يتحول إلـــى عجز قد يصل 
إلـــى 55 مليار دوالر عـــام 2015.

• جــغــرافــيـــــا تستـــــحوذ دولتـــان 
هــمــــا اإلمـــــارات والـسـعـوديــــة، 
إجمالـــي  مـــن   %85 نحـــو  علـــى 
.2014 لعـــام  العربيـــة  التجـــارة 

• قطاعيـــا تمثـــل التجـــارة الســـلعية 
نحـــو83% مـــن اإلجمالـــي لنفـــس 
العـــام.، كما تمثـــل منتجـــات الوقود 
 %56 عـــن  يزيـــد  مـــا  والتعديـــن 
العربيـــة  الســـلعية  التجـــارة  مـــن 
الصـــادرات  مـــن   %86 ونحـــو 
.2014 لعـــام  العربيـــة  الســـلعية 

• تحقـــق جميع الـــدول العربية عجزا 
في تجارة المنتجـــات الصناعية حيث 
تصدر منتجـــات صناعية بنحو 103 
مليـــارات دوالر فقـــط لعـــام 2014 
تمثل 12% من الصادرات الســـلعية 
العربيـــة ومـــا يزيـــد عـــن 7% من 
إجمالـــي صادرات الســـلع والخدمات 
وتســـتحوذ بهـــا علـــى حصـــة أقـــل 
مـــن 1% مـــن صـــادرات المنتجات 
المقابل  العالم، وفـــي  فـــي  الصناعية 
المصنعـــة%71   الـــواردات  تمثـــل 
مـــن الـــواردات الســـلعية العربيـــة.

الخدميـــة  التجـــارة  قيمـــة  تقـــدر   •
مليـــار دوالر،   423 بنحـــو  العربية 

دولـــة   13 ولنحـــو   2014 لعـــام 
عربيـــة وتعـــد المنطقـــة العربية في 
للخدمات  مجموعها مســـتورداً صافياً 
مـــن العالـــم بوجـــود عجـــز بقيمـــة 
العـــام.  لنفـــس  دوالر  مليـــار   172

• بلغ حجـــم التجارة العربيـــة البينية 
نـحــــو 134 مـلـيــــار دوالر عــــام 
2014 منهـــا نحـــو 46% تجـــارة 
بينيـــة خليجيـــة، فـــي حين تشـــارك 
كل مـــن اإلمـــارات والســـعودية بما 
إجمالـــي  مـــن   %51 عـــن  يزيـــد 
الصـــادرات العربيـــة البينيـــة وعلى 
29% من الـــواردات العربية البينية.

وتهـــدف المؤسســـة من خـــالل هذا 
العدد من النشـــرة إلى المســـاهمة في 
مســـاعدة صنـــاع القـــرار والمعنيين 
والمؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة 
بالتجـــارة الخارجية لمواصلة  المعنية 
لتعزيز  الرامية  وتحركاتها  مســـاعيها 
الفوائـــد التـــي يمكن أن تعـــود على 
المنطقـــة مـــن عالقاتهـــا التجاريـــة 
البينية ومع العالم الخارجي والســـيما 
الصـــادرات. تشـــجيع  مجـــال  فـــي 

االفتتاحية
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مجلس مساهمي المؤسسة عقد اجتماعه الـ 43 في البحرين

العربية  المؤسسة  مساهمي  مجلس  عقد 
الصادرات  وائتمان  االستثمار  لضمان 
)ضمان( اجتماع دورته الثالثة واألربعين 
العربية  الدول  مندوبي  السادة  بحضور 
والهيئات المالية العربية المشتركة األربع 
خالل  وذلك  المؤسسة  في  األعضاء 
المالية  للمؤسسات  السنوي  االجتماع 
المنامة  البحرينية  العاصمة  في  العربية 
يوم األربعاء الموافق 6 أبريل 2016، 
وذلك لمناقشة سبل مواصلة تعزيز دور 
المؤسسة في تشجيع االستثمار والتجارة 

في الدول العربية.

سعادة  برئاسة  الدورة  أعمال  وإفتتحت 
رئيس وفد الجمهورية التونسية، بصفته 
رئيساً للمجلس في دورته الحالية، حيث 
تمت مناقشة بنود جدول أعمال المجلس 
التي شملت اختيار رئيس المجلس ونائبه 
 2015 لسنة  اإلدارة  مجلس  وتقرير 

العامة  والميزانية  المؤسسة  أعمال  عن 
وحـــســاب اإليـــرادات والمصــروفــات 
المنتهية  للسنة  الحسابات  مدققي  وتقرير 
متابعة  ومذكرة   ،31/12/2015 في 
بشأن تنفيذ قرار مجلس المساهمين لسنة 
المؤسسة،  رأسمال  زيادة  بشأن   2013
إضافة إلى تعيين ممثل جديد للجمهورية 

العراقية بمجلس إدارة المؤسسة.

لعقود  اإلجمالية  القيمة  بلغت  وقد  هذا 
حوالي  العام  خالل  المبرمة  التأمين 
بحوالي  مقارنة  دوالر،  مليون   1127
 2014 عام  عن  دوالر  مليون   1087
من  استفاد  وقد   .%3.6 نسبتها  بزيادة 
ومصدرون  مستثمرون  المؤسسة  نشاط 
عربية  دول   10 منها  دولة   17 من 
العربية  البنوك  من  عدد  إلى  باإلضافة 
الدول  المقيمة خارج  المشتركة  األجنبية 
العربية، وكـــدول مضيفة لالستــثــمــار 

هذه  من  استفادت  فقد  للسلع  ومستوردة 
العقود 54 دولة، منها 17 دولة عربية. 

المؤسسة  موجودات  إجمالي  بلغ  كما 
كما  دوالر،  مليون   437.3 حوالي 
مليون   412.1 نحو  الملكية  حقوق  بلغ 
مليون   28.4 قدرها  بزيادة  دوالر، 
دوالر، فيما بلغ إجمالي األرباح المحققة 

نحو 21.9 مليون دوالر.

للمؤسسة  العام  المدير  أكد  جهته  من 
وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية 
أن  اإلبراهيم  راشد  فهد  الصادرات 
خبراتها  بفضل  نجحت  المؤسسة 
وقدراتها  المؤهلة،  وكوادرها  المتراكمة 
المالية المتمثلة في رأسمالها واحتياطاتها 
دوالر  مليون   416 من  أكثر  البالغة 
تقديم ضمانات  في   2015 العام  بنهاية 
مليار   13.3 التراكمية  قيمتها  تجاوزت 
عام  نهاية  وحتى  تأسيسها  منذ  دوالر 

اجتماع المؤسسات المالية العربية في مملكة البحرين بتاريخ 5 أبريل 2016
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اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات في مملكة البحرين يوم 6 أبريل 2016

العمليات  تلك  من  استفاد  وقد   .2015
والمصدرين  المستثمرين  من  المئات 
الدول  جميع  من  المالية  والمؤسسات 

العربية ودول أخرى.

وشدد المدير العام للمؤسسة على حرص 
)ضمان( على تلبية غالبية طلبات الضمان 
المقدمة لها من المستثمرين والمصدرين 
وبمناسبة  انه  إال   ، الدول  مختلف  من 
الحدث  لهذا  البحرين  مملكة  استضافة 
المهم فقد أعلن أن حجم عمليات الضمان 
عام  إنشائها  منذ  المؤسسة  قدمتها  التي 
1974 وحتى مارس 2016 واستفادت 
ورأس  للسلع  كمصدرة  البحرين  منها 
ومستوردة  لالستثمار  ومضيفة  المال 
للسلع بلغ أكثر من 636 مليون دوالر.

وأضاف المدير العام أن قائمة المستفيدين 
من عمليات المؤسسة في مملكة البحرين 
تشمل 194 جهة بشكل مباشر تتضمن 
في  وشركات  وبنوكاً  حكومية  جهات 

والخدمية  الصناعية  القطاعات  مختلف 
وتغطي أنشطة شديدة التنوع في االقتصاد 

البحريني.

لها  كان  الضمانات  تلك  أن  إلى  وأشار 
من  مليارات  عدة  جذب  في  مهم  دور 
االستثمارية  التدفقات  من  الدوالرات 
البينية  الــمـبـاشــرة والـعــربية  األجنبية 
وخدمات  سلع  وتصدير  المنطقة  إلى 
من  أيضا  الدوالرات  من  مليارات  بعدة 
المنطقة إلى مختلف دول العالم، هذا إلى 
جانب دورها في تحسين مؤشرات النمو 
واألداء الخارجي والتنمية والتشغيل في 

الدول األعضاء .

المؤسسة  أن  عن  العام  المدير  وكشف 
واستراتيجية  برؤية  للمستقبل  تتطلع 
تستهدف   2018 العام  حتى  واعية 
االستثمار  جهات  مع  التعاون  تعزيز 
والتجارة والضمان إقليميا ودوليا، وتقديم 
للمستثمرين  والحماية  الدعم  من  المزيد 

خدمات  تطوير  ومواصلة  والمصدرين، 
المتغيرة،  االحتياجات  لمواكبة  الضمان 
وتطوير الخدمات المساندة في  مجاالت 
المعرفة والبحوث والترويج ودعم  نشر 
األداء  تطوير  واستمرار  القرار  متخذي 
االستثماري الستدامة عمل المؤسسة من 
مواردها الذاتية وتقوية وتعزيز القدرات 
والكفـاءات الـمـالـيـة والبشـريـة لـتـحقيق 

أهداف االستراتيجية المستقبلية.

وأعرب المدير العام عن أمله أن تنجح 
)ضمان( بالتعاون مع المؤسسات األخرى 
القرار  الصلة في مساعدة صانعي  ذات 
االستثماري واالقتصادي، في القطاعين 
العام والخاص بما يؤدي في النهاية إلى 
مضاعفة االستثمارات العربية واألجنبية 
في قطاع الريادة واالبتكار بشكل خاص 
وبما  عام،  بشكل  القطاعات  ومختلف 
يسهم في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل 

في جميع دول المنطقة.



67

السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي األول )يناير - مارس 2016( السنة الرابعة والثالثون - العدد الفصلي األول )يناير - مارس 2016(

أنشطة المؤسسة

عقد مجلس إدارة المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات اجتماعه األول لعام  2016 يوم الثالثاء الموافق 

1 مارس 2016 بمقر المؤسسة في دولة الكويت.

وقد استعرض السيد المدير العام في تقريره عن انشطة المؤسسة 
وأشاد   ،2015/12/31 إلى   2015/9/1 من  الفترة  خالل 

المجلس بالنتائج التي حققتها المؤسسة خالل فترة التقرير.

وقد بلغت القيمة اإلجمالية لعمليات التأمين المبرمة خالل فترة 
التقرير)238.4( مــلــيــون دوالر وذلك بــزيـادة بلغت نسبتها 
64% عن قيمة العمليات لذات الفترة من عام 2014. حيث 
تسلمت  كما  متحفظة،  اكتتابية  سياسة  باتباع  المؤسسة  قامت 
إجمالية  بقيمة  استثمار  لضمان  طلباً  الفترة  خالل  المؤسسة 
بلغت 380 مليون دوالر، تقدمت به شركة من دولة الكويت 

تعمل في مجال االتصاالت بجمهورية العراق. 

واستفاد من تأمين المؤسسة خالل الفترة شركات ومؤسسات 
دول   )3( إلي  باإلضافة  عربية مصدرة  دول   )7( من  مالية 
العربية األجنبية المشتركة، كما بلغ  البنوك  أجنبية وعدد من 

عدد الدول المستوردة للسلع )29( دولة.

شاركت  المساندة  والخدمات  المكملة  باألنشطة  يتعلق  وفيما 
المؤسسة في العديد من المؤتمرات والندوات ذات الصلة بنشاط 
المؤسسة، كما واصلت المؤسسة توزيع تقرير مناخ االستثمار 
في  المختصة  الجهات  على   2015 لعام  العربية  الدول  في 
الدول األعضاء وعلى المؤسسات اإلقليمية والجهات البحثية 
العربية وخارجها  المنطقة  والمستثمرين ورجال األعمال في 
كما قامت بتلبية الطلبات التي ترد إليها بشأن تزويدهم بتقرير 

مناخ االستثمار. 

كما عقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعه الثاني لسنة 2016 
البحرين  مملكة  في   2016 أبريل   6 الموافق  األربعاء  يوم 

وذلك عقب اجتماع مجلس المساهمين. 

دور  في  المساهمين  مجلس  قرارات  على  المجلس  وأطلع 
انعقاده الثالث واألربعين في مملكة البحرين المنعقد بتاريخ 6 

أبريل 2016.

مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعيه األول والثاني لعام 2016
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كثفت المؤسسة جهودها التسويقية خالل 
الربع األول من العام من خالل تنفيذ عدد 
فبراير  شهر  ففي  التسويقية.  المهام  من 
نفذت المؤسسة مهام تسويقية إلى إمارتي 
دبي وأبو ظبي على مرحلتين أوال لشركة 
مستثمرة  وذلك لترويج خدمات المؤسسة 
في مجال ضمان االستثمار، ثم تم تنفيذ 
مهمة إلى  شركة كبرى مصدرة بهدف 
وميزاتها  المؤسسة  بخدمات  تعريفها 
زيارة   الشهر  خالل  تم  كما  التأمينية، 
تعريفها  بهدف  مصدرة  عربية  شركة 
الصادرات،  ائتمان   تأمين  بخدمات 
الشركات  بعض  مقرات  زيارة  وكذلك 

المصدرة في اإلمارة. 

مهام  المؤسسة  نفذت  مارس  شهر  وفي 
تـسـويـقــيـة شـمـلـت العاصمة المصرية 
الــقــاهــرة تم خــاللها زيــارة عــدد من 

الشركات الكبرى المصدرة، وكذلك مدن 
الدمام والخبر والجبيل السعودية لزيارة 
عدد من الشركات المصدّرة ، كما تم تنفيذ 
المغربية  البيضاء  الدار  مدينة  مهمة في 
عمان  األردنية  العاصمة  إلى  وكذلك 
المستثمرين  من  عدد  زيارة  خاللها  تم 
خالل  تم  كذلك  والمصدرين.  والبنوك 
الشركات  من  عدد  زيارة  التقرير  فترة 

المستثمرة والمصدرة في دولة المقر. 

المؤسسة  أصدرت  ذاته  السياق  وفي 
العربية  باللغة  جديداً  تعريفياً  بروشوراً 
عن  محّدثة  معلومات  على  يحتوي 
الخدمات واألنشطة التي تقدمها المؤسسة 
بريدية  حملة  بتنفيذ  المؤسسة  قامت  كما 
استهدفت عــدداً من الشــركــات العربيـة 
تقدمها  التي  بالخدمات  تعريفهم  بغرض 

المؤسسة. 

تســـلمت المؤسســـة خـــالل الربـــع األول 
مـــن العـــام 64 طلبـــاً لتأميـــن ائتمـــان 
صـــادرات مـــن شـــركات مصـــدرة مـــن 
7 دول عربيـــة ومـــن جهـــات أجنبيـــة 
وعربيـــة أجنبيـــة مشـــتركة إضافـــة إلـــى 
ـــاد  ـــات اعتم ـــن خطاب ـــارا لتأمي 18 استفس
معـــززة بقيمـــة تبلـــغ حوالـــي 534 مليـــون 
دوالر وكذلـــك 17 طلبـــا إلعـــادة تأميـــن 
وارد اختيـــاري بقيمـــة بلغـــت حوالـــي 37 
مليـــون دوالر. كمـــا تســـلمت المؤسســـة 
8 استفســـارات بقيمـــة 948.7 مليـــون 
164.5 مليـــون  بقيمـــة  دوالر وطلبـــا 
وأجنبيـــة  عربيـــة  دول   8 مـــن  دوالر 
لضمـــان مشـــاريع اســـتثمارية فـــي 3 دول 
ـــس  ـــة. ووقعـــت المؤسســـة خـــالل نف عربي
الفتـــرة عقـــودا ومالحـــق بقيمـــة 328 
مليـــون دوالر توزعـــت بيـــن 27 عقـــدا 
ـــادرات  ـــان الص ـــن ائتم ـــا لتأمي و25 ملحق
بقيمـــة 208 مالييـــن دوالر و4 عقـــود 
ـــة  ـــززة بقيم ـــاد مع ـــات اعتم ـــن خطاب لتأمي
لضمـــان  وعقـــدا  دوالر  مليـــون   45

ــون دوالر. ــة 75 مليـ ــتثمار بقيمـ اسـ

أنشطة المؤسسة

 ،Standard & Poors بورز  آند  ستاندرد  وكالة  أكدت 
وهي إحدى أهم وكاالت التصنيف االئتماني العالمية، تصنيفها 
الصادرات  وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية  للمؤسسة 
ألداء  المستقبلية  نظرتها  تغيير  مع   ”AA“ بدرجة  )ضمان( 

المؤسسة من سلبية  إلى مستقرة. 
وأفــاد الــتــقــريــر الـذي أصـدرتـه الـوكـالـة بـهـذا الــشــأن 
بأن تثبيت التصنيف وتحسين النظرة المستقبلية من سلبي إلى 
مستقر يعكس توقعات الوكالة بأن تحافظ “ضمان” على سجل 
صعيد  على  وخصوصا  قوي  مالي  وأداء  جدا  قوي  عمليات 
رأس المال واألرباح الجيدة هذا إلى جانب الدعم القوي الذي 
المالية المشتركة  الدول األعضاء والمؤسسات  تحظى به من 
األربع الحريصة على استمرار المساهمة في زيادة رأسمالها.
المؤسسة  أداء  أيضا  يعكس  التصنيف  أن  التقرير  وأضاف 
الذي يستند إلى سجل عمليات يمتد ألكثر من 40 عاماً والذي 
المساهمة في  بإنجاز أغراضها في  المؤسسة من خالله  تقوم 
العالقة  وإلى  األعضاء،  دولها  في  االقتصادية  التنمية  عملية 

المستقرة والداعمة التي تربطها بتلك الدول، ونظام الحوكمة 
الذي ينظم أعمالها، كما يعكس التصنيف قوة الكفاية الرأسمالية 
التزاماتها  القادرة على مقابلة  العالية  لدى المؤسسة وسيولتها 

التأمينية، ودرجة المرونة االستثمارية والمالية القوية.
وقد عبر فهد راشد اإلبراهيم، المدير العام للمؤسسة عن سعادته 
لنجاح المؤسسة في المحافظة وللعام التاسع على التوالي على 
تصنيفها االئتماني مع تغيير نظرة الوكالة العالمية المستقبلية 
ألداء المؤسسة من سلبية  إلى مستقرة، وذلك رغم األحداث 
السياسية الكبيرة في بعض أسواق عملها، والمستمرة منذ أكثر 
من خمسة أعوام، مشيرا إلى أن المؤسسة حرصت على مواكبة 

التطورات بزيادة حجم عملياتها اإلجمالية خالل تلك الفترة.
وأوضح اإلبراهيم أن المؤسسة تسعى لمواجهة التحديات التي 
التأكد وأثر  نتيجة الرتفاع حالة عدم  المنطقة  تفرزها أحداث 
ذلك على حجم األنشطة االستثمارية والتجارية عبر مواصلة 
المزيد من  أنشطتها في  لتعزيز  تقديم خدمات جديدة والسعي 

األسواق.

”AA“ ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف  “ضمان  االستثمار”  عند
مع تحسين نظرتها المستقبلية لألداء من سلبي إلى مستقر

تــســويــق  خدمـــات  المــــؤسســة    في  الـــــــســــــعـــــوديـــــة   ومـــــصــــر
ــرين والـــــــمـــــــغــــــــــرب واألردن ــارات والـــــــبـــــــحــــــــ واإلمــــــــــ

ـــودا ومالحـــق بقيمـــة 328  المؤسســـة وقعـــت عق
مليـــون دوالر فـــي الربـــع األول لعـــام 2016
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أنشطة المؤسسة

ضمان االستثمار شاركت  في تنظيم ملتقى االستثمار في السودان
تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عمر البشير يومي 17 و18 فبراير 2016

جمهورية  رئيس  فخامة  رعاية  تحت 
السودان المشير عمر حسن أحمد البشير، 
المالية  وزارة  من  مشترك  وبتنظيم 
والتخطيط االقتصادي ووزارة االستثمار 
العربية  والمؤسسة  السودان  بجمهورية 
الصادرات  وائتمان  االستثمار  لضمان 
للتنمية  السعودي  والصندوق  )ضمان( 
انعقد  واألعمال،  االقتصاد  ومجموعة 
في  السودان  في  االستثمار  ملتقى 
و18   17 بتاريخ  الخرطوم  العاصمة 

فبراير 2016.
افتتاح  في  ألقاها  التي  كلمته  وخالل 
جمهورية  رئيس  فخامة  تعهد  الملتقى 
أحمد  حسن  عمر  المشير  السودان 
االستثمارات  وحماية  برعاية  البشير 
العربية واألجنبية في بالده، وتهيئة مناخ 
االستثمار لرؤوس األموال الوافدة اليها.

إلى  العرب  المستثمرين  الرئيس  ودعا 
السودان  “موارد  وصفها  مما  االستفادة 
الــهــائلة من أراض خــصــبــة ومــيــاه 
وموقع  ومعدنية  حيوانية  وثروة  وفيرة 
سياسية  تجمعات  بين  يربط  استراتيجي 

واقتصادية في أفريقيا”.
وأشار إلى سن حكومته »قوانين ولوائح 
وإجراءات لتهيئة مناخ االستثمار وزيادة 
حجم التبادل التجاري« مع الدول العربية 

واإلسالمية واألفريقية.
المملكة  تعاون بالده مع  البشير  وامتدح 
جهود  “نثمن  قائال  السعودية  العربية 
العزيز حفظه هللا  عبد  بن  سلمان  الملك 
لنا في االستثمار  الذي كان خير شريك 
لالستثمارات  وحمايتنا  رعايتنا  ونؤكد 
التي  الخصوصية  وإعطاءها  السعودية 

تستحقها”.

وأبدى الرئيس السوداني التزام حكومته 
التي  العربي  الغذائي  األمن  بمبادرة 
الماضي،  العام  العربية  الجامعة  تبنتها 
وتشمل خططها تمويل الصناديق العربية 

لمشروعات زراعية في السودان.
المالية  وزير  معالي  قال  جانبه  من 
السعودي إبراهيم العساف خالل الجلسة 
على  عازمة  المملكة  أن  االفتتاحية، 
وتطوير  األموال  رؤوس  تدفق  زيادة 
االستثمارات المشتركة مع السودان، كما 
دعا رجال األعمال في بالده إلى النظر 
السودان وبناء  في فرص االستثمار في 

شراكات استثمارية فعالة.
وفي كلمته التي ألقاها بالجلسة االفتتاحية 
للمؤسسة  العام  المدير  أوضح  للمؤتمر 
فهد راشد اإلبراهيم انه ورغم التحديات 
السنوات  خالل  السودان  واجهها  التي 
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العناصر  وبفضل  نجح  انه  إال  األخيرة 
الــجــاذبة الــكــامــنــة فيه في استقطاب 
أرصدة تقدر بنحو 23 مليار دوالر من 
االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة 
األرصدة  إجمالي  من   %3 نحو  تمثل 
المتراكمة لدى مجمل الدول العربية حتى 
نهاية العام 2014 وذلك حسب تقديرات 

االونكتاد.
وأضــــاف أن الــســودان تــمــكــن مــن 
األجنبية  الشركات  عشرات  استقطاب 
والغاز  النفط  أبرزها  لقطاعات  المهمة 
والهند  وماليزيا  وألمانيا  الصين  من 
من  كبرى  عربية  شركات  جانب  إلى 
السعودية وقطر ومصر ولبنان والسيما 

في قطاعات العقار واألغذية.
وجود  عن  كلمته  في  اإلبراهيم  وكشف 
مكونات  في  السودان  لدى  نسبي  تحسن 
فرعية لمؤشر ضمان لجاذبية االستثمار 
لعام 2015 مثل عدد اتفاقيات االستثمار 
عوائد  ونصيب  العالم  دول  مع  الموقعة 
الــمــوارد الطبيعية من الــنـاتــج وعــدد 
أزمـــات ســعــر الــصــرف ومـعــدالت 
للناتج  الموازنة  عجز  ونسبة  الناتج  نمو 
الملكية  تسجيل  معامالت  إنجاز  ومدة 

وإدخال الكهرباء ودفع الضرائب.
وأكـد الــمــديــر الـعــام حرص المؤسسة 
والمتواصل  الدائم  دعمها  استمرار  على 
من  المزيد  جذب  أجل  من  للسودان 
صادراته  وتشجيع  الرأسمالية  التدفقات 
إلى جميع دول العالم، وذلك من خالل ما 
تقدمه من خدمات تأمينية متنوعة والسيما 
الرامية  والبرامج  الخطط  استمرار  مع 
السودان  في  االستثمار  مناخ  لتحسين 
وتكثيف جهود الترويج الستقطاب المزيد 

من التدفقات.
كما استعرضت المؤسسة أنظمة الضمان 
وللمستثمرين  للمصدرين  تقدمها  التي 
العرب واألجانب وتم تقديم شرح مفصل 
عن آليات الضمان المعمول بها كما قدمت 
التأمينية في  المؤسسة نبذة عن أنشطتها 

جمهورية السودان والتي مكنت من تنفيذ 
منتجات  واستيراد  استثمارية  مشاريع 
ومواد أساسية تعود بالنفع على الصناعة 

واالقتصاد السوداني.

التالية:  المحاور  تناول  قد  الملتقى  وكان 
السوداني  االقتصاد  اتجاهات وتطورات 
الدولية،  العقوبات  لرفع  االتجاه  في ظل 
لإلصالح  الخماسي  البرنامج  وإقرار 
في  االستثمار  ومناخ  بيئة  االقتصادي، 

التنفيذية  واللوائح  القوانين  إقرار  ضوء 
الجديدة:  الحرة  المناطق  الجديدة، 
المقّومات والمزايا والحوافز، التطورات 
البنى  المالية والمصرفية، خطط تطوير 
التحتية وفرص االستثمار المتاحة للقطاع 
قطاع  في  االستثمار  فرص  الخاص، 
والسمكية،  الحيوانية  والثروة  الزراعة 
والغذائية  الزراعية  الصناعات  آفاق 
وفرص االستثمار المرتبطة بها، فرص 
والغاز  النفط  قطاعات  في  االستثمار 

ومؤسسات  الصناديق  دور  والتعدين، 
التمويل العربية والدولية في دعم التنمية 
لعدد  السودان، وعرض  في  االقتصادية 
لالستثمار  المطروحة  المشاريع  من 

ودراسات الجدوى الخاصة بها.

مشارك،  ألف  من  أكثر  الملتقى،  حضر 
من الــوزراء والــمــســؤولين الــعــرب 
بــالقطاعات  الــمــعــنـيـين  والـــوزراء 
السودان،  في  واالستثمار  االقتصادية 
التمويل  وصناديق  الهيئات  ومسؤولي 

العربية واإلسالمية واألفريقية.

الرئيس  قّدم  الملتقى،  إطار  وضمن 
زكي  أبو  رؤوف  للمجموعة  التنفيذي 
لرئيس  واألعمال  االقتصاد  جائزة 
جمهورية السودان المشير عمر البشير.

ونظراً للنجاح الذي حققه الملتقى، سواء 
المالية  الهيئات  قيادات  استقطاب  عبر 
العربية  الشركات  كبريات  وممثلي 
توقيع  عبر  أو  منها،  الخليجية  السيما 
عدد من العقود واالتفاقيات االستثمارية، 
االقتصاد  مجموعة  بين  االتفاق  تّم  فقد 
ممثلة  السودانية،  والحكومة  واألعمال 
عقد  على  واالستثمار  المالية  بوزارتي 

الملتقى سنوياً.
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فــي ظــل التحديات االقتصادية التي تواجه المنطقة العربية والتغيرات المتســارعة في األنظمة االقتصادية والتجارية الدولية وتنامي 
تأثير المنظمات والمؤسســات والتكتالت االقتصادية، تعتبر تنمية التجارة الخارجية من المداخل الرئيســية لمســاعدة خطط التنمية 
العربية عبر توفير مستلزمات اإلنتاج واإلعمار والتنمية بشكل عام من موارد مادية وتمويلية عبر تعظيم فرص االستفادة من التبادل 

التجاري مع دول المنطقة والعالم، من خالل اتفاقات ثنائية وإقليمية ودولية وبرامج مشتركة لتمويل وضمان التجارة العربية.

ويأتي اهتمام المؤسســة العربية لضمان االســتثمار وائتمان الصادرات بهذا المحور انطالقا من دورها التاريخي الرامي إلى تشجيع 
صادرات الدول العربية لألسواق العربية والخارجية والذي بداته في العام 1986 عبر إصدار النظام العربي لضمان ائتمان الصادرات 
وتوفير الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي يمكن أن تواجهها، حيث قدمت المؤسسة ضمانات في هذا الشأن بقيمة 

تتجاوز 13 مليار دوالر منذ تأسيسها وحتى اآلن معظمها لضمان ائتمان الصادرات.

وفي هذا الســياق ترصد المؤسســة في هذا العدد من النشــرة الفصلية أهم مؤشــرات التجارة العربية الخارجية وتطورها وتوزيعها 
الجغرافي والقطاعي، بما يســاهم في تكوين صورة أولية عن أداء الدول العربية في هذا القطاع المهم وبما يمكن أن يســاعد صناع 
القــرار والمؤسســات الحكوميــة والخاصة المعنية على التحــرك في اتجاه تعزيز الفوائد التي يمكن أن تعــود على الدول العربية من 

عالقاتها التجارية مع العالم الخارجي، السيما في مجال تشجيع الصادرات، أهمها ما يلي:

•  تكتسب المعامالت التجارية أهمية خاصة بالنظر لدورها في ربط االقتصادات والمجتمعات.

•  التجارة منفذ مهم لتصريف فائض اإلنتاج عن حاجة السوق المحلية.

•  تعد مؤشرا لتنافسية الدول في األسواق العالمية وانعكاسا لقدراتها اإلنتاجية والتصديرية المتاحة.

•  محصلة التجارة تصب بشكل مباشر في الميزان التجاري ومستويات الدخول والرصيد من العمالت األجنبية،

•  التجارة النشطة تنعكس إيجابا على التدفقات الرأسمالية. 

•  تساهم التجارة الخارجية في نقل التكنولوجيا والمعارف والخبرات التسويقية األخرى والنمو االقتصادي بشكل عام.

أوال: على المستوى اإلقليمي:
إال  أحداث  من  المنطقة  شهدته  ما  رغم 
أن تجارة السلع والخدمات للدول العربية 
شهدت وبشكل عام نموا واضحا ما بين 
عامي 2011 و2014 وبمتوسط معدل 
نمو سنوي بلغ 2.7% من 2301 مليار 
مليار   2561 إلى   2011 عام  دوالر 
دوالر عام 2014 وذلك قبل أن تظهر 
وبوضوح تداعيات انخفاض أسعار النفط 
عام  من  اعتبارا  العالمية  األسواق  في 

2015 )جدول رقم 1(.
النمو  لنسبة  مواكباً  النمو  هذا  وجاء 
والخدمات  السلع  تجارة  شهدتها  التي 
معدل  بمتوسط  العالمي  المستوى  على 
نمو سنوي بلغ 1.5% من نحو 22.4 
نحو  إلى   2011 عام  دوالر  تريليون 

23.7 تريليون دوالر عام 2014. في 
المقابل تراجع الفائض التجاري اإلجمالي 
العربي بمتوسط سنوي بلغ 10.8%من 
مليار   261 إلى  دوالر  مليار   412

دوالر خالل نفس الفترة.
من  العربية  التجارة  حصة  شهدت  كما 
التجارة  إجمالي  من  والخدمات  السلع 
العالمية نموا طفيفا من نحو 5.1 % عام 

2011 إلى نحو 5.4% عام 2014.
وقد جاء هذا النمو في حجم تجارة السلع 
حجم  لنمو  نتيجة  العربية  والخدمات 
واردات السلع والخدمات العربية بمتوسط 
سنوي بلغ 5% من 945 مليار دوالر 
عام 2011 إلى 1150 مليار دوالر عام 
2014 ، وكذلك لنـمــو حجم صــادرات 
السلع والخدمات العربية بمتوسط سنوي 

إلى  دوالر  مليار   1357 من   %1 بلغ 
نفس  خالل  دوالر  مليار   1411 نحو 

الفترة )جدول رقم 1(.
إال أنه وفي المقابل شهدت نسبة التجارة 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  العربية 
الفترة  العربي تراجعا طفيفا خالل نفس 
نحو  إلى   2011 عام   % 95 نحو  من 
92% عام 2014، وذلك انعكاسا لتراجع 
حصة الصادرات العربية من الناتج نحو 
والرتفاع حصة   %50.6 إلى   % 56
الواردات العربية من الناتج من 39 % 
نسبة  تراجعت  وبالتبعية   .%41.3 إلى 
الناتج من    العربي من  التجاري  الفائض 
الفترة.  نفس  خالل   %9.4 إلى   %17

)جدول رقم 1(.

1- تجارة السلع والخدمات في الدول العربية 

التجارة الخارجية العربية .. التطور وآفاق المستقبل
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ثانيا على المستوى القطري:
السلع  بتجارة  يتعلق  فيما  أما 
األقطار  مستوى  على  والخدمات 
العربية فتشير اإلحصاءات إلى أن 
7 دول عربية تستحوذ على أكثر 
التجارة  إجمالي  من   %82 من 
وهي:  العربية  للدول  الخارجية 
المركز  في  حلت  التي  اإلمارات 
األول بقيمة 702.5 مليار دوالر 
بقيمة  السعودية  ثم   %27 وبنسبة 
وبنسبة  دوالر  مليارات   610
والــكــويت  قطر  ثم   %24
والــعـراق والجزائر ومصر على 
التوالي، ومن المالحظ أن جميعها 
دول مصدرة للنفط فيما عدا مصر 

)جدول رقم 2(.
وقد تصدرت جيبوتي قائمة الدول 
العربية التي شهدت اعلى متوسط 
تجارة  لقيمة  سنوية  نمو  نسبة 
ما  الفترة  خالل  والخدمات  السلع 
بين عامي 2011 و2014 بنسبة 

9% تلتها ليبيا بنسبة 7.4 % ثم 
فلسطين بنسبة %7 .

السلع  تجارة  بحصة  يتعلق  وفيما 
المحلي  الناتج  من  والخدمات 
 3 الجدول رقم  فيوضح  اإلجمالي 
أن 6 دول عربية زادت فيها تلك 
أبرزها   %100 الـ  عن  النسبة 
األولى  المرتبة  في  اإلمارات 
عمان  سلطنة  ثم   %176 بنسبة 
في المرتبة الثانية بنسبة %121 
الثالثة  المرتبة  في  البحرين  ثم 
واألردن  ليبيا  ثم   %115 بنسبة 

وموريتانيا على التوالي. 
كما جاءت ليبيا في المرتبة األولى 
كصاحبة أعلى متوسط نمو سنوي 
في حصة تجارة السلع والخدمات 
تلتها   %2.9 بنسبة  الناتج  من 
بنسبة  الثانية  المرتبة  في  جيبوتي 
بمعدل  اإلمارات  ثم   %  2.4
عامي  بين  الفترة  خالل   %1.7

2011 و2014.
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تصديرا  العربية  الدول  أكثر  صعيد  وعلى 
في  اإلمارات  حلت  فقد  والخدمات  للسلع 
دوالر  مليار   391 بقيمة  األولى  المرتبة 
ثم  دوالر  مليار   315 بقيمة  السعودية  ثم 
الكويت  ثم  دوالر  مليار   145 بقيمة  قطر 
في المرتبة الرابعة بقيمة 111 مليار دوالر 

)جدول رقم 4(.
كما حققت فلسطين أعلى متوسط نمو سنوي 
للصادرات من السلع والخدمات خالل الفترة 
المرتبة  في  اإلمارات  تلتها   %9.2 بنسبة 
الثانية بمعدل 5.6% ثم جيبوتي في المرتبة 
المرتبة  في  قطر  ثم   5.25 بمعدل  الثالثة 

الرابعة بمعدل %4.5.
السلع  واردات  قيمة  صعيد  على  أما 
المرتبة  في  اإلمارات  حلت  فقد  والخدمات 
األولى كأكبر مستورد عربي بقيمة 311.2 
الكبير  نشاطها  بفضل  وذلك  دوالر  مليار 
ثم  المنطقة  إلى  التصدير  إعادة  تجارة  في 
السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 255.4 
وبقيمة  كبير  بفارق  ثم مصر  دوالر  مليار 

73.5 مليار دوالر )جدول رقم 5(.
ليبيا أعلى متوسط نمو سنوي في  وقد حققت 
قيمة واردات السلع والخدمات خالل الفترة بين 
عامي 2011 و2014 بمعدل 20% ثم جاءت 
جيبوتي في المرتبة الثانية بمعدل11.1% ثم 

قطر في المرتبة الثالثة بمعدل %10 . 
وعلى صعيد أكثر الدول استفادة من تجارتها 
المرتبة  السعودية في  فقد جاءت  الخارجية 
األولى بفائض في ميزان تجارتها من السلع 
والخدمات بلغت قيمته 99.2 مليار دوالر، 
ثم حلت قطر في المرتبة الثانية بقيمة 81.2 
مليار دوالر، ثم اإلمارات في المرتبة الثالثة 

بقيمة 80.1 مليار دوالر )جدول رقم 6(
دول   7 تحقيق  ورغم  انه  المالحظ  ومن 
واإلمارات  وقطر  السعودية  هي  عربية 
والكويت والعراق وسلطنة عمان والبحرين 
تلك  أن  إال  التجاري  ميزانها  في  فوائض 
الفوائض شهدت تراجعا خالل العام 2014 
مقارنة بالعام السابق فيما تحول الفائض إلى 
عجز في الجزائر وليبيا كما زاد العجز في 

6 دول وتراجع في 4 دول.
في  العربية  الدول  بترتيب  يتعلق  فيما  أما 
كنسبة  التجاري  الميزان  فائض  مؤشر 
 ،2014 لعام  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
بنسبة  األولى  المرتبة  في  قطر  حلت  فقد 
الثانية  المرتبة  في  الكويت  ثم   %38.7
المرتبة  في  البحرين  ثم   %34.7 بنسبة 

الثالثة بنسبة 27.1% )جدول رقم 7(.
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من   %85.6 نحو  السلعية  التجارة  تمثل 
إجمالي تجارة السلع والخدمات في الدول 
العربية وذلك كمتوسط عام للفترة الممتدة 
ذلك  ويعزى  2011 و2014  بين عامي 
إلى هيمنة النفط والغاز على حصة كبيرة 

من التجارة الخارجية العربية.
الجدول  في  المبينة  اإلحصاءات  وتشير 
الدول  التجارة السلعية في  رقم 8 إلى أن 
بلغ  سنوي  بمتوسط  نموا  شهدت  العربية 
2.5% خــالل السنــوات األربــع الممتدة 
من  وذلك  و2014   2011 عامي  بين 
 2115.2 إلى  دوالر  مليار   1916.8
الذي  النمو  لذلك  وكنتيجة  دوالر.  مليار 
كــان أعــلــى من مــعــدل الــنمو العالمي 
ارتفعت حصة التجارة السلعية العربية من 
من  الفترة  العالمية خالل  السلعية  التجارة 

نحو 5.3% إلى نحو %5.7.
وقد حلت اإلمارات في المرتبة األولى من 
 2014 لعام  السلعية  التجارة  حجم  حيث 
وبنسبة  دوالر  مليارات   610.5 بقيمة 
السعودية  تلتها  اإلجمالي  من   %  28.9
وبنسبة  دوالر  مــلــيــار   500.8 بقيمة 
من  يقرب  ما  الدولتان  لتشكل   %23.7
ثم  السلعية،  العربية  التجارة  من   %53
وبفارق  الثالثة  المرتبة  في  قطر  جاءت 
وبحجم  والسعودية  اإلمارات  عن  كبير 
وبنسبة  دوالر  مليار   162.9 بلغ  تجارة 

7.7% من اإلجمالي العربي.
وقد حققت جيبوتي أعلى متوسط معدل نمو 
الفترة  خالل  السلعية  تجارتها  في  سنوي 
المركز  في  ليبيا  وحلت   %15.8 بواقع 
الثاني بنسبة نمو بلغت 11.1% ثم فلسطين 

في المركز الثالث بنمو بلغ %9.4.
أما على صعيد أكثر الدول اعتمادا على 
التجارة  استحوذت  فقد  السلعية  تجارتها 
الخارجية  التجارة  غالبية  على  السلعية 
لنحو 18 دولة عربية وبنسب تراوحت 
100%. حيث حلت  و   %67 بين  ما 
المرتبة األولى بنسبة %100  ليبيا في 
للتجارة السلعية من إجمالي تجارة السلع 
البحرين  تلتها   2014 لعام  والخدمات 
بنسبة  الجزائر  ثم   %90 بلغت  بحصة 

89% )شكل رقم 3(.

الصادرات السلعية 
كما يوضح الجدول رقم 9، أن الصادرات 
إجمالي  من   %61 نحو  مثلت  السلعية 
التجارة السلعية العربية لعام 2014 وقد 
بين  الفترة  خالل  واضحا  نموا  شهدت 
معدل  بمتوسط  و2014   2011 عامي 
مليار   1231 من   %1.1 سنوي  نمو 
في  دوالر.  مليار   1288.5 إلى  دوالر 

السلعية  الصادرات  استقرت حصة  حين 
خالل  العالمي  اإلجمالي  من  العربية 

الفترة حول %6.9.
والمغرب  وجيبوتي  فلسطين  واحتلت 
صادراتها  في  نموا  الدول  أعلى  قائمة 
 2011 عامي  بين  الفترة  خالل  السلعية 
بلغت  سنوية  نمو  بمتوسطات  و2014 
22.2 و13.6 و 6.7% على التوالي.

2-  التجارة السلعية في الدول العربية 
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األولى  المرتبة  في  اإلمارات  وقد حلت 
العام  للسلع خالل  كأكبر ٌمصدر عربي 
دوالر  مليار   370.7 بقيمة   2014
اإلجمالي  من   %30.2 بلغت  وبحصة 
 342.3 بقيمة  السعودية  تلتها  العربي 
مليار دوالر وبحصة 26.7% ثم قطر 
وبحصة  دوالر  مليار   131.7 بقيمة 

بلغت %10.2.

الواردات السلعية
العربية  السلعية  الواردات  شهدت 
 %4.8 بلغ  سنوي  نمو  معدل  متوسط 
خالل الفترة بين عامي 2011 و2014 
 826.8 إلى  مليار دوالر   685.7 من 
مليار دوالر. كما زادت حصة الواردات 
السلعية  الواردات  من  العربية  السلعية 
إلى   %3.9 من  الفترة  خالل  العالمية 

4.6% )جدول رقم 10(.
 واحتلت ليبيا وجيبوتي والسعودية قائمة 
السلعية  تجارتها  في  نموا  الدول  أعلى 
خالل الفترة بين عامي 2011 و2014 
على  و%7.2  و16.1   20.9 بنسب 

التوالي.
األولى  المرتبة  في  اإلمارات  وقد حلت 
كأكبر مستورد عربي للسلع خالل العام 
المشار إليه بقيمة 239.8 مليار دوالر 
اإلجمالي  من   %29 بلغت  وبحصة 
 158.5 بقيمة  السعودية  تلتها  العربي 
بحصة 19.2% ثم مصر بحصة بلغت 

.%7.2

الميزان التجاري السلعي
في  المعروضة  اإلحصاءات  وتشير 
الجدول رقم 11 إلى أن المنطقة العربية 
تجارتهـا  مــن  مستفيدة  مجموعها  في 
السلعية مع العالم بوجود فائض تجاري، 
وقد شهد هـذا الفائـض تذبذبا مع تغيرات 
النفط العالمية  حيث تراجع إلى  أسعار 
461.7 مليار دوالر عام 2014 مقارنة 

مع 562.3 مليار دوالر عام 2013.
القطري  المستوى  الصورة على  أن  إال 
تختلف، مثلما يوضحه الجدول رقم 11 
وشكل رقم 4. ثماني دول عربية  هي 

والكويت  وقطر  واإلمارات  )السعودية 
والبحرين  عمان  وسلطنة  والعراق 
تجارتها  من  فائضا  حققت  والجزائر( 
من  متفاوتة  بنسب  الخارجية  السلعية 
الناتج تراوحت ما بين 48% في قطر 
و3% في الجزائر في حين حققت بقية 
الدول عجزا بدرجات متفاوتة تراوحت 
في  و%4  جيبوتي  في   %50 بين  ما 

ليبيا.

من  استفادة  الدول  بأكثر  يتعلق  وفيما 
في  السعودية  حلت  السلعية  تجارتها 
 183.9 قيمته  بفائض  األولى  المرتبة 
مليار دوالر وبحصة تقدر بـ 40% من 
إجمالي الفائض العربي ثم حلت اإلمارات 
مليار   130.8 بقيمة  الثانية  المرتبة  في 
دوالر تلتها قطر وبفارق ضئيل وبقيمة 

100.6 مليار دوالر.
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التوزيع القطاعي للتجارة السلعية 
فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للتجارة السلعية 
المواد  سيطرة  إلى  البيانات  تشير  العربية، 
الزراعية  المنتجات  تشمل  التي  األولية 
 %65 بنسبة  والتعدين  الوقود  ومنتجات 
إجمالي  من  دوالر  مليار   900.8 وبقيمة 
يبلغ 1388 مليار دوالر عام 2014. بل إن 
حصة منتجات الوقود والتعدين وحدها تمثل 

56.4%  من اإلجمالي )شكل رقم 5(.
المصنعة  المنتجات  المالحظ أن تجارة  ومن 
دوالر  مليار   487.2 قيمتها  البالغ  العربية 
اإلجمالي  من  فقط   %1.95 سوى  تمثل  ال 
منتجات  حصة  مثلت  حين  في  العالمي 
وتجـارة   %10.15 نحـو  والتعـدين  الوقـود 
مــن   %3.25 نحــو  الـزراعيــة  المنتجـات 

اإلجمالي العالمي.
وعلى المستوى القطري جاءت السعودية في 
صعيد  على  القيمة  حيث  من  عربيا  المقدمة 
الوقود  ومنتجات  الزراعية  المنتجات  تجارة 
والتعدين بنحو 28.2 مليار دوالر و295.7 
مليار دوالر على التوالي في حين تصدرت 
اإلمارات في تجارة المنتجات الصناعية بقيمة 

224.3 مليار دوالر خالل عام 2014.

التوزيع القطاعي للصادرات السلعية 
منتجات وقود وتعدين  العربية  الدول  تصدر 
على  وتستحوذ  دوالر  مليار   725.8 بقيمة 
الصادرات  من   %56.3 تبلغ  مهمة  حصة 
19.16%من  تبلغ  وحصة  العربية  السلعية 
منتجات  من  العالمية  الصادرات  إجمالي 

المنتجات 
الزراعية

منتجات الوقود 
المنتجات المصنوعاتوالتعدين

الزراعية
منتجات الوقود 

المنتجات المصنوعاتوالتعدين
الزراعية

منتجات الوقود 
المنتجات المصنوعاتوالتعدين

الزراعية
منتجات الوقود 

المصنوعاتوالتعدين

4.97-6.00-2.64-6.07.2716.791.670.635.914.316.6410.88األردن
54.41-9.8099.71-25.9123.18224.288.05111.4484.9317.8511.74139.34اإلمارات
0.50-0.827.97-2.121.3110.680.6414.645.091.456.675.59البحرين

4.34-2.29-1.23-4.68.1828.541.672.9512.102.915.2416.44تونس
40.74-12.3757.74-13.065.0943.140.3461.411.2012.713.6741.94الجزائر

79.21-21.41277.29-28.2295.70169.813.41286.4945.3024.829.20124.51السعودية
16.05-2.5540.23-5.048.1026.721.2244.175.333.773.9421.38سلطنة عمان

4.01-0.130.50-1.92.024.280.871.260.131.000.764.14السودان
3.18-0.58-1.16-2.02.444.060.400.930.441.571.513.62سورية
42.30-13.9782.09-14.086.5242.590.0284.300.1513.992.2142.45العراق

12.23-3.16112.14-3.2116.3637.500.01114.2512.633.182.1124.86قطر
18.76-4.5293.70-5.795.6730.460.5894.695.855.100.9824.61الكويت

9.29-4.50-2.77-4.15.8412.580.660.671.643.425.1710.93لبنان
15.33-2.4719.83-2.520.8516.630.0020.340.652.470.5115.98ليبيا

23.90-5.55-12.17-22.320.2850.795.077.3613.4417.2312.9137.35مصر
10.57-9.67-1.82-11.015.7342.294.613.0315.866.4312.7026.43المغرب

1.46-1.11.901.460.681.140.000.450.761.460.230.38موريتانيا
4.55-3.375.52-4.26.054.900.445.780.173.810.264.73اليمن

281.60-81.66669.14-118.24782.55487.2118.29725.84102.8099.9556.70384.40إجمالي الدول العربية

------3,638.477,710.5525,031.301,765.403,788.9412,242.881,873.073,921.6112,788.42العالم

------3.2510.151.951.0419.160.845.341.453.01(%كنسبة من العالم )الدول العربية 
(2015أغسطس )منظمة التجارة العالمية : المصدر 

2014إجمالي التجارة السلعية حسب السلع بالمليار دوالر لعام : (12)جدول رقم 

الدولة
الميزانالوارداتالصادراتاإلجمالي

الدولة
المنتجات 
الزراعية

منتجات الوقود 
المنتجات المصنوعاتوالتعدين

الزراعية
منتجات الوقود 

المصنوعاتوالتعدين

20.37.772.019.730.449.9األردن
3.954.541.510.66.982.5اإلمارات
3.171.925.010.648.640.8البحرين

10.017.672.411.821.366.9تونس
0.597.61.921.86.371.9الجزائر

1.085.513.515.75.878.5السعودية
2.487.110.512.913.573.5سلطنة عمان

38.455.85.916.912.970.2السودان
22.752.624.723.422.554.1سورية
0.099.80.223.93.872.4العراق

0.090.010.010.57.082.5قطر
0.693.65.816.63.280.2الكويت

22.122.655.317.526.556.0لبنان
0.096.93.113.02.784.3ليبيا

19.628.552.025.519.155.3مصر
19.612.967.514.127.958.0المغرب

37.262.80.016.928.554.7موريتانيا

6.890.52.743.33.053.7اليمن

2.285.712.118.510.571.0إجمالي الدول العربية
(2015أغسطس )منظمة التجارة العالمية : المصدر 

2014هيكل التجارة السلعية حسب السلع لعام : (13)جدول رقم 

من إجمالي الواردات (%)من إجمالي الصادرات (%)

الوقود والتعدين البالغ قيمتها أكثر من 3789 
مليار دوالر لعام 2014، في المقابل تصدر 
منتجات صناعية بقيمة 102.8 مليار دوالر 
تستحوذ بها على حصة ضئيلة تبلغ %0.84 
منتجات  تصدر  كما  العالمي،  اإلجمالي  من 
بحصة  دوالر  مليار   18.29 بقيمة  زراعية 

1.04% من اإلجمالي العالمي.
وعلى صعيد حصة الصادرات السلعية العربية 
فقد تصدرت بالطبع منتجات الوقود والتعدين 
الصادرات  إجمالي  من   %85.7 بنسبة 
تلتها  الصادرات  في  أداء  كأفضل  السلعية 
ثم   %12.1 بنسبة  الصناعية  المنتجات 

المنتجات الزراعية بنسبة %2.2.
للمنتجات  المصدرين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
حلت  فقد  القيمة  حيث  من  العربية  الزراعية 

في  المغرب  ثم  مصر  ثم  اإلمارات  من  كل 
 8.05 تبلغ  بقيم  األولى  الثالثة  المراكز 
و5.07 و4.61 مليارات دوالر على التوالي 

وبحصة تبلغ 92% من اإلجمالي العربي. 
أما أكبر المصدرين لمنتجات الوقود والتعدين 
من حيث القيمة فقد حلت كل من السعودية ثم 
قطر ثم اإلمارات في المراكز الثالثة األولى 
بقيم تبلغ 286.5 و114.25و111.44مليار 

دوالر على التوالي. 
للمنتجات  المصدرين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
من  كل  حلت  فقد  القيمة  حيث  من  المصنعة 
اإلمارات ثم السعودية ثم المغرب في المراكز 
و45.3   84.93 تبلغ  بقيم  األولى  الثالثة 

و15.86مليار دوالر على التوالي. 
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المنتجات 
 الزراعية

منتجات الوقود  8.5%
 والتعدين

56.4% 

 المصنوعات
35.1% 

 (  السلعية)إجمالي التجارة العربية (: 5)شكل رقم 
   2014 حسب السلع لعام

 (  السلعية) التجارة العربيةواردات (: 6)رقم  شكل
   2014 حسب السلع لعام

المنتجات 
 الزراعية

18.5% 

منتجات الوقود 
 والتعدين

10.5% 

 المصنوعات
71.0% 

 (  السلعية) صادرات التجارة العربية(: 7)شكل رقم 
  2014 حسب السلع لعام

المنتجات 
 الزراعية

2.2% 

منتجات الوقود 
 والتعدين

85.7% 

 المصنوعات
12.1% 

التوزيع القطاعي للواردات السلعية 
تستورد الدول العربية منتجات صناعية 
بقيمة 384.4 مليار دوالر بنسبة %71 
العربية  السلعية  الواردات  إجمالي  من 
الواردات  إجمالي  من   %3 وحصة 
البالغ  الصناعية  للمنتجات  العالمية 
لعام   تريليون دوالر   12.8 نحو  قيمتها 
2014، وتستورد منتجات زراعية بقيمة 
100 مليار دوالر بنسبة 5.34% من 
اإلجمالي العالمي، كما تستورد منتجات 
وقود وتعدين بقيمة 56.7 مليار دوالر 
بحصة 1.45% من اإلجمالي العالمي .

وفيما يتعلق بأكبر المستوردين للمنتجات 
فقد  القيمة  حيث  من  العربية  الزراعية 
ثم  ثم اإلمارات  السعودية  حلت كل من 
بقيم  األولى  الثالثة  المراكز  في  مصر 
مليار  24.82 17.85 و17.23  تبلغ 
دوالر على التوالي وبحصة تبلغ %60 

من اإلجمالي العربي. 

أما أكبر المستورديـن لمنتجـــات الوقــود 
فقد حلت كل  القيمة  والتعدين من حيث 
في  اإلمارات  ثم  المغرب  ثم  من مصر 
المراكز الثالثة األولى بقيم تبلغ 12.91 
على  دوالر  مليار  و11.74  و12.7 

التوالي. 

وفيما يتعلق بأكبر المستوردين للمنتجات 
القيمة فقد حلت كل  المصنعة من حيث 
العراق  ثم  السعودية  ثم  اإلمارات  من 
تبلغ  بقيم  األولى  الثالثة  المراكز  في 
مليار  139.34 و124.51 و42.45 

دوالر على التوالي. 

الميزان السلعي
تجارة  في  عجزا  العربية  الدول  تحقق 
تبلغ  إجمالية  بقيمة  الزراعية   0.0المنتجات 

0.2 
1.9 
2.7 
3.1 

5.8 
5.9 

10.0 
10.5 

13.5 
24.7 
25.0 

41.5 
52.0 

55.3 
67.5 

72.0 
72.4 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00

 موريتانيا
 العراق
 الجزائر

 اليمن
 ليبيا

 الكويت
 السودان

 قطر
 سلطنة عمان

 السعودية
 سورية

 البحرين
 اإلمارات

 مصر
 لبنان

 المغرب
 األردن
 تونس

صادرات السلع العربية المصنعة كنسبة من (: 8)شكل رقم 
 2014لعام )%( إجمالي الصادرات السلعية  

81.66 مليار دوالر عام 2014، ومن 
الالفت أن هذا العجز جاء نتيجة وجود 
في  الزراعية  التجارة  ميزان  في  عجز 
بلغ  استثناء  بال  العربية  الدول  جميع 
السعودية  في  القيمة  حيث  من  أقصاه 
العراق  ثم  دوالر  مليار   21.41 بقيمة 
بقيمة  14 مليار دوالر ثم الجزائر بقيمة 

12.37 مليار دوالر. 

والتعدين  الوقود  بمنتجات  يتعلق  وفيما 
تحقق الدول العربية فائضا إجماليا يبلغ 
669.14 مليار دوالر تساهم السعودية 
وبنسبة  فيه  مليار دوالر   277.3 بنحو 
41.4% تلتها قطر بقيمة تبلغ 112.14 
مليار دوالر ثم اإلمارات ب بقيمة تبلغ 

99.71 مليار دوالر .

وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية تحقق 
إجماليا  عجـزا  جميعها  العربية  الدول 
تساهــم  دوالر  مليــار   281.6 يبلـغ 
دوالر  مليار  بنحو79.21  السعوديــة 
 54.41 بقيمـة  اإلمارات  تلتهـا  فيه 
 42.3 بقيمة  العراق  ثـم  دوالر  مليـار 

مليار دوالر.
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الدول  في  الخدمية  التجارة  حصة  تبلغ 
16.5% من إجمالي  اكثر من  العربية 
إنها  حيث  والخدمات  السلع  تجارة 
دوالر  مليار   385.2 من  نموا  شهدت 
دوالر   مليار   422.7 إلى   2011 عام 
 %2.3 سنوي  نمو  معدل  وبمتوسط 
اقل من  النمو كان  الفترة. و هذا  خالل 
فقد  الخدمية  التجارة  في  العالمي  نظيره 
التجارة  حصة  طفيف  وبشكل  تراجعت 
العالمي  اإلجمالي  من  العربية  الخدمية 
أقل  إلى   %8.7 نحو  من  الفترة  خالل 

من %8.4.

وقد حلت السعودية  في المرتبة األولى 
لعام  الخدمية  التجارة  حجم  حيث  من 
دوالر  مليارات   109 بقيمة   2014
تلتها  اإلجمالي  من   %25.8 وبنسبة 
اإلمارات بقيمة 92 مليار دوالر وبنسبة 
المرتبة  في  قطر  جاءت  ثم   %21.8
الثالثة بقيمة 46.4 مليار دوالر وبنسبـة 
11% مــن اإلجمالــي العربـي )جدول 

رقم 14(.

وقد حققت قطر أعلى متوسط معدل نمو 
سنوي في تجارتها الخدمية خالل الفترة 
بواقع  و2014   2011 عامي  بين  ما 
المركز  في  السودان  وحل   %17.6
ثم   %10.1 بلغت  نمو  بنسبة  الثاني 
بلغ  بنمو  الثالث  المركز  في  اإلمارات 

.%7.3

الصادرات الخدمية العربية 
تمثـل الصادرات الخدمية نحـو %8.9 
للسلع  العربية  الصادرات  إجمالي  مـن 
ارتفعت  حيث   2014 لعام  والخدمات 
بين  الفترة  خالل  جدا  طفيف  بشكل 
نمو  بمتوسط  و2014   2011 عامي 
124.8مليار  من   %0.1 بلغ  سنوي 
مليار   125.2 إلى   2011 عام  دوالر 
دوالر عام 2014. كما تراجعت حصة 

متوسط

2005 - 2010

74.189.584.588.5109.15.1السعودية
42.169.379.385.692.07.3اإلمارات

10.024.333.838.746.417.6قطر
33.933.238.234.739.44.4مصر

22.329.129.927.230.10.8الكويت
5.3-25.532.628.527.826.3لبنان

19.024.523.521.925.30.9المغرب
1.6-11.516.314.714.715.3الجزائر

6.510.211.312.913.57.2سلطنة عمان
7.610.211.010.911.73.5األردن
7.77.88.38.18.31.4تونس

2.52.43.23.33.610.1السودان
1.9-1.32.02.11.61.9فلسطين

....5.45.14.64.9البحرين

....0.40.50.50.5جيبوتي

....8.413.916.117.4العراق

....4.24.47.18.7ليبيا
....0.71.01.21.2موريتانيا

........7.35.4سورية

....2.93.43.94.0اليمن

293.4385.2401.7412.5422.72.3الدول العربية
3,485.84,404.04,544.94,786.65,016.73.3العالم

0.9-8.48.78.88.68.4(%)الدول العربية كنسبة من العالم 
  (Goods and Services BPM6)األونكتاد : المصدر 
  منظمة التجارة العالمية2011 و 2010-2005السودان : المصدر

إجمالي تجارة الخدمات التجارية العربية بالمليار دوالر: (14)جدول رقم 
2014حسب الترتيب التنازلي لعام 

2011201220132014الدولة
متوسط معدل التغير

2011 - 2014 
(%)

متوسط

2005 - 2010

20.219.121.818.321.93.4مصر

8.512.816.118.220.612.7اإلمارات

13.315.915.314.416.40.7المغرب

8.9-14.319.716.614.713.5لبنان
3.27.49.911.213.516.3قطر

12.011.511.011.812.21.5السعودية

4.05.76.46.47.15.6األردن
11.2-9.310.18.86.26.3الكويت
4.94.65.14.84.81.2تونس

1.0-3.03.73.83.93.6الجزائر
1.62.42.62.93.05.4سلطنة عمان

0.30.31.11.31.549.6السودان
8.4-0.51.00.90.60.7فلسطين
....3.73.33.13.3البحرين
....0.30.30.30.4جيبوتي
....1.42.82.82.5العراق

....0.40.00.20.2ليبيا
....0.10.20.10.2موريتانيا

........4.42.5سورية
....1.01.31.61.7اليمن

106.2124.8127.6122.8125.20.1الدول العربية
3,485.84,404.04,544.94,786.65,016.73.3العالم

3.1-3.02.82.82.62.5(%)الدول العربية كنسبة من العالم 
  (Goods and Services BPM6)األونكتاد : المصدر 
  منظمة التجارة العالمية2011 و 2010-2005السودان : المصدر

إجمالي صادرات الخدمات التجارية العربية بالمليار دوالر: (15)جدول رقم 
2014حسب الترتيب التنازلي لعام 

2011201220132014الدولة
متوسط معدل التغير

2011 - 2014 
(%)

 3- التجارة الخدمية في الدول العربية

الصادرات الخدمية العربية من اإلجمالي 
 %2.8 نحو  من  الفترة  خالل  العالمي 

إلى 2.5% )جدول رقم 15(.

واإلمارات  وقطر  السودان  واحتلت   
صادراتها  في  نموا  الدول  أعلى  قائمة 
الخدمية خالل الفترة بين عامي 2011 
و2014 بنسب 49.6%  و16.3% و 

12.7% على التوالي.

األولـى  المرتبـة  في  مصـر  حلـت  وقد 
خالل  للخدمات  عربي  ٌمصدر  كأكبـر 
مليار   21.9 بقيمة  إليه  المشار  العام 
من   %17.5 بلغت  وبحصة  دوالر 
بقيمة  اإلمارات  تلتها  العربي  اإلجمالي 
بقيمة  المغرب  ثم  دوالر  مليار   20.6

16.4 مليار دوالر.
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الواردات الخدمية العربية
العربيـة  الخدميـة  الواردات  شهـدت 
متوسط معدل نمو سنوي بلغ3.4 خالل 
من  و2014   2011 عامي  بين  الفترة 
260.5 مليار دوالر إلى 297.6 مليار 
الواردات  حصة  استقرت  لكن  دوالر. 
الخدمية  الواردات  من  العربية  الخدمية 
 %6.1 حول  الفترة  خالل  العالمية 

)جدول رقم 16(.
 واحتلت قطر وسلطنة عمان واإلمارات 
وارداتها  في  نموا  الدول  أعلى  قائمة 
الخدمية خالل الفترة بين عامي 2011 
و2014 بنسب 18.1% و 7.8% و 

6% على التوالي.
األولى  المرتبة  في  السعودية  حلت  وقد 
خالل  للخدمات  عربي  مستورد  كأكبر 
مليار   96.9 بقيمة  إليه  المشار  العام 
من   %32.6 بلغت  وبحصة  دوالر 
اإلجمالي العربي تلتها اإلمارات بحصة 

24% ثم قطر بحصة بلغت %11.

الميزان التجاري للخدمات
المنطقة  أن   17 رقم  الجدول  يوضح 
صاٍف  مستورد  مجموعها  في  العربية 
للخدمات من العالم بوجود عجز تجاري 
عن  الواردات  قيمة  زيادة  عن  نجم 
الصادرات، بقيمة 172.4 مليار دوالر 
135.7مليار  كان  بعدما   2014 عام 

دوالر فقط عام 2011.
 5 حققت  القطري  المستوى  وعلى 
واألردن  )المغرب ومصر  عربية  دول 
تجارتها  من  فائضا  ولبنان(  وتونس 
الخدمية الخارجية بقيم تراوحت ما بين 
و0.8  المغرب   في  دوالر  مليار   7.4
مليار دوالر في لبنان في المقابل حققت 
والسودان  )فلسطين  هي  دول عجزا   8
والكويت  والجزائر  عمان  وسلطنة 
وقطر واإلمارات والسعودية(  بدرجات 
مليار   84.7 بين  ما  تراوحت  متفاوتة 
في  مليار  و0.5  السعودية  في  دوالر 

فلسطين.

متوسط

2005 - 2010

62.178.073.476.796.95.6السعودية

33.556.563.367.471.46.0اإلمارات

6.716.923.927.532.918.1قطر

13.019.021.121.023.85.8الكويت
13.814.116.516.417.55.6مصر

0.5-11.213.011.913.012.7لبنان

1.8-8.512.610.910.811.7الجزائر
5.07.78.710.010.47.8سلطنة عمان

5.88.68.17.69.01.1المغرب
3.64.54.54.64.60.6األردن
2.83.23.23.33.41.8تونس

0.7-2.22.12.22.02.1السودان
0.81.11.21.01.23.0فلسطين
....1.71.81.51.6البحرين
....0.10.10.10.2جيبوتي
....7.111.113.314.9العراق

....3.84.47.08.5ليبيا
....0.60.81.01.0موريتانيا

........2.92.9سورية
....1.92.22.32.3اليمن

187.1260.5274.1289.6297.63.4الدول العربية
3,354.34,251.74,397.24,653.44,904.03.6العالم

0.2-5.66.16.26.26.1(%)الدول العربية كنسبة من العالم 
  (Goods and Services BPM6)األونكتاد : المصدر 
  منظمة التجارة العالمية2011 و 2010-2005السودان : المصدر

إجمالي واردات الخدمات التجارية العربية بالمليار دوالر: (16)جدول رقم 
2014حسب الترتيب التنازلي لعام 

2011201220132014الدولة
متوسط معدل التغير

2011 - 2014 
(%)

متوسط

2005 - 2010

7.57.37.26.87.4المغرب
6.45.15.31.94.4مصر

0.51.31.91.82.5األردن
2.21.41.91.51.4تونس
3.16.74.71.70.8لبنان

0.5-0.4-0.3-0.1-0.3-فلسطين
0.6-0.8-1.1-1.8-2.0-السودان

7.4-7.1-6.2-5.3-3.4-سلطنة عمان
8.1-6.8-7.0-8.9-5.5-الجزائر
17.5-14.8-12.3-8.9-3.7-الكويت

19.3-16.3-14.0-9.5-3.5-قطر
50.8-49.3-47.2-43.7-25.0-اإلمارات
84.7-64.8-62.4-66.5-50.2-السعودية
..2.01.51.61.7البحرين

..0.20.20.20.2جيبوتي

..12.3-10.5-8.3-5.7-العراق
..8.3-6.8-4.3-3.5-ليبيا

..0.8-0.9-0.6-0.5-موريتانيا

......0.4-1.5سورية

..0.5-0.8-0.9-1.0-اليمن

172.4-166.8-146.5-135.7-80.9-الدول العربية
  (Goods and Services BPM6)األونكتاد : المصدر 
  منظمة التجارة العالمية2011 و 2010-2005السودان : المصدر

ميزان تجارة الخدمات التجارية العربية بالمليار دوالر: (17)جدول رقم
2014حسب الترتيب التنازلي لعام 

2011201220132014الدولة
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التوزيع القطاعي لتجارة الخدمات 
الخدمية  للتجارة  القطاعي  بالتوزيع  يتعلق  فيما 
العربية، تشير البيانات إلى توزيع متقارب نسبيا 
خدمات  وهي:  الثالث  حساب  على  قطاعين  بين 
النقل )للركاب والبضائع الجوي والبحري والبري 
دوالر  128.34مليار  بقيمة  األنابيب(  وعبر 
والخدمات  السلع  كل  )تشمل  السفر  وخدمات 
المستهلكة من قبل المسافرين مثل السكن واألغذية 
وغيرهـا(  والهدايا  والنقل  والترفيه  والمشروبات 
بــقــيـمـــة 111.74 مــلــيــار دوالر  والخـدمات 
االتصاالت  خدمات  )أهمها  األخرى  التجاريـة 
واإلنشاءات  والمعلومات  والمالية  والتأمين 
والقانونية والمحاسبية والشخصية وغيرها( بقيمة 
77.46 مليار دوالر. لكن يوجد هناك تباين على 
في  أقصاها  تبلغ  حيث  العالم  من  صعيد حصتها 
خدمات النقل بنسبة 6.1% من اإلجمالي العالمي 
السفر  خدمات  ثم  دوالر،  مليار   2121 البالغ 
بنسبة 4.9% من اإلجمالي العالمي البالغ 2271 
مليار دوالر، ثم الخدمات التجارية األخرى بنسبة 
 4608.5 البالغ  العالمي  1.68% من اإلجمالي 

مليار دوالر. 
في  اإلمارات  جاءت  القطري  المستوى  وعلى 
المقدمة عربيا من حيث القيمة على صعيد تجارة 
 48.4 بنحو  السفر  النقل وكذلك خدمات  خدمات 
حين  في  دوالر  مليار  و28.6  دوالر  مليار 
تصدرت السعودية الخدمات التجارية األخـرى بـ 

15.83 مليـار دوالر  خالل عام 2013.

التوزيع القطاعي للصادرات الخدمية  
تصدر الدول العربية خدمات نقل بقيمة 22.85 
مليار دوالر وتستحوذ على حصة تبلغ 25.2%من 
 )11 رقم  )شكل  العربية  الخدمية  الصادرات 
الصادرات  إجمالي  من   %2.44 تبلغ  وحصة 
الخدمية العالمية البالغ قيمتها نحو 935.1 مليار 
المقابل تصدر خدمات  2014، في  لعام   دوالر 
سفر بقيمة 47.24 مليار دوالر تستحوذ بها على 
العالمي، كما  3.97% من اإلجمالي  تبلغ  حصة 
تصدر خدمات تجارية أخرى بقيمة 20.59 مليار 

دوالر بحصة 0.85% من اإلجمالي العالمي.
النقل  لخدمات  المصدرين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
مصـر  مـن  كل  حلـت  القيمـة  حيـث  من  العربية 
ثم قطر ثـم اإلمارات فـي المراكز الثالثة األولى 
دوالر  مليارات  و4.96  و5.6   9.42 تبلغ  بقيم 

على التوالي. 
حيث  من  السفر  لخدمات  المصدرين  أكبر  أما 
السعودية  ثم  اإلمارات  من  كل  حلت  فقد  القيمة 
تبلغ         بقيم  األولى  الثالثة  المراكز  في  مصر  ثم 
على  دوالر  مليار  و6.85  12.39و7.65 
خدمات  صادرات  نسبة  حيث  من  أما  التوالي. 
فيتصدر  الخدمية   الصادرات  إجمالي  من  السفر 
 75.9 بنسب  السعودية  ثم  اإلمارات  ثم  السودان 

و71.4 و67.7% على التوالي لعام 2013.
التجارية  للخدمات  المصدرين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
األخرى من حيث القيمة فقد حلت كل من السعودية 

خدمات تجارية خدمات السفرخدمات النقل
خدمات تجارية خدمات السفرخدمات النقلأخرى

خدمات تجارية خدمات السفرخدمات النقلأخرى
خدمات تجارية خدمات السفرخدمات النقلأخرى

أخرى
2.91-0.17-3.25-4.80.678.510.790.252.804.030.425.71الجزائر
1.41.881.290.701.171.120.680.710.170.020.450.95البحرين
0.01-0.30.040.030.130.020.010.120.020.020.010.00جيبوتي

2.31-16.59.067.159.426.052.427.063.014.732.353.03مصر
4.24-1.10-6.85-8.04.004.900.581.450.337.432.554.57العراق
0.23-1.243.03-4.05.201.241.404.120.512.641.080.74األردن
0.91-9.36-3.89-6.59.958.941.280.304.025.189.654.92الكويت

1.271.531.34-3.510.1914.101.105.867.722.374.336.38لبنان
1.65-2.43-3.14-3.42.431.740.130.000.053.272.431.69ليبيا

0.46-0.02-0.30-0.40.100.650.030.040.100.330.060.55موريتانيا
0.645.531.39-5.38.175.692.316.853.542.951.322.15المغرب

3.75-0.17-3.21-5.62.614.721.171.220.494.381.394.24سلطنة عمان
6.75-3.16-4.64-15.910.079.225.603.461.2310.256.627.98قطر

13.84-10.01-16.58-21.925.3115.832.677.650.9919.2517.6614.84السعودية
0.34-0.880.31-1.11.230.600.120.770.130.990.460.47السودان

0.401.520.32-3.02.871.901.272.191.111.680.680.79تونس
6.74-3.81-38.52-48.428.596.744.9612.390.0043.4716.206.74اإلمارات

0.44-1.070.85-1.51.031.200.230.940.381.300.090.82اليمن

36.29-17.26-82.63-128.34111.7477.4622.8547.2420.59105.4964.5056.87الدول العربية

------2,121.22,271.44,608.5935.11,188.52,433.91,186.01,082.92,174.7العالم

------6.054.921.682.443.970.858.895.962.62(%كنسبة من العالم )الدول العربية 
(2015أغسطس )منظمة التجارة العالمية : المصدر 

2013إجمالي الخدمات التجارية حسب الخدمة بالمليار دوالر لعام : (18)جدول رقم 

الدولة
الميزانالوارداتالصادراتاإلجمالي

خدمات تجارية خدمات السفرخدمات النقل
خدمات تجارية خدمات السفرخدمات النقلأخرى

أخرى
20.56.573.039.74.156.2الجزائر
23.539.137.543.445.710.9البحرين
79.812.87.475.812.012.2جيبوتي

52.733.813.547.720.431.9مصر
24.661.513.951.117.531.4العراق
23.368.38.459.224.216.5األردن
22.95.371.826.248.924.9الكويت

7.539.952.618.133.148.8لبنان
73.00.027.044.232.822.9ليبيا

18.124.357.635.16.258.7موريتانيا
18.254.027.846.020.533.5المغرب

40.742.416.943.813.942.4سلطنة عمان
54.433.612.041.226.632.1قطر

23.667.78.837.234.128.7السعودية
11.475.912.851.623.924.5السودان

27.847.924.353.421.525.1تونس
28.671.40.065.524.410.1اإلمارات

14.960.624.559.13.937.0اليمن

25.252.122.746.528.425.1إجمالي الدول العربية
(2015أغسطس )منظمة التجارة العالمية : المصدر 

2013هيكل تجارة الخدمات حسب الخدمة لعام : (19)جدول رقم 

الدولة
من إجمالي الواردات (%)من إجمالي الصادرات (%)

بقيم  األولى  الثالثة  المراكز  في  قطر  ثم  لبنان  ثم 
تبلغ 15.83 و14.1 و9.22 مليار دوالر على 
الخدمات  صادرات  نسبة  حيث  من  أما  التوالي. 
التجارية األخرى من إجمالي الصادرات الخدمية 
فتتصدر الجزائر فالكويت  ثم موريتانيا بنسب 73 

و71.8 و 57.6% على التوالي لعام 2013.

التوزيع القطاعي للواردات الخدمية 
تستورد الدول العربية خدمات نقل بقيمة 105.5 
إجمالي  من   %46.5 بنسبة  دوالر  مليارات 
من   %8.9 وحصة  العربية  الخدمية  الواردات 
إجمالي واردات خدمات النقل العالمية البالغ قيمتها 
نحو 1186 مليار دوالر لعام  2013 )شكل رقم 
مليار   64.5 بقيمة  18(، وتستورد خدمات سفر 
دوالر بنسبة 5.96% من اإلجمالي العالمي، كما 
تستورد خدمات تجارية أخرى بقيمة 56.87 مليار 

دوالر بحصة 2.62% من اإلجمالي العالمي.
وفيما يتعلق بأكبر المستوردين لخدمات النقل من 
حيث القيمة حلت كل من اإلمارات ثم السعودية ثم 
قطر في المراكز الثالثة األولى بقيم تبلغ 43.47 
و19.25و10.25 مليار دوالر على التوالي. أما 

من حيث نسبة واردات خدمات النقل من إجمالي 
واإلمارات  جيبوتي  فتتصدر  الخدمات  واردات 
على  و%59.2  و65.5   75.8 بنسب  واألردن 

التوالي لعام 2013 )جدول رقم 19(.
حيث  من  السفر  لخدمات  المستوردين  أكبر  أما 
اإلمارات  ثم  السعودية  من  كل  حلت  فقد  القيمة 
تبلغ  بقيم  األولى  الثالثة  المراكز  في  الكويت  ثم 
17.66 و16.2و9.65 مــلــيــار دوالر عــلــى 
التوالي. أما من حيث نسبة واردات خدمات السفر 
الكويت  فتتصدر  الخدمات  واردات  إجمالي  من 
ثم البحرين ثم السعودية بنسب 48.9 و45.7 و 

34.1% على التوالي لعام 2013.
التجارية  الخدمات  مستوردي  بأكبر  يتعلق  وفيما 
السعودية  من  كل  حلت  القيمة  حيث  من  األخرى 
بقيم  األولى  الثالثة  المراكز  في  لبنان  ثم  قطر  ثم 
تبلغ 14.84 و7.98 و6.38 مليار دوالر على 
الخدمات  واردات  نسبة  حيث  من  أما  التوالي. 
الخدمات  واردات  إجمالي  من  األخرى  التجارية 
فتتصدر موريتانيا فالجزائر ثم لبنان بنسب 58.7 

و56.2 و 48.8% على التوالي لعام 2013.
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 خدمات السفر
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خدمات تجارية 
 أخرى
24.4% 

الميزان الخدمي

تجارة  في  عجزا  العربية  الدول  تحقق 
 172.4 تبلغ  إجمالية  بقيمة  الخدمات 
الالفت  ومن   ،2014 عام  دوالر  مليار 
أن هذا العجز جاء نتيجة وجود عجز في 
السعودية  في  أقصاه  بلغ  8 دول عربية 
اإلمارات  ثم  دوالر  مليار   84.7 بقيمة 
بقيمة 50.8 مليار دوالر ثم قطر بقيمة 

19.3 مليار دوالر.

تحقق  النقل  بخدمات  يتعلق  وفيما 
يبلغ  إجــمــالـيا  عــجــزا  العربية  الدول 
لتحقيق  كمحصلة  دوالر  مليار   82.63
جميع الدول العربية عجزا مقابل تحقيق 
3 دول فقط فائضا وقد حلت مصر في 
المرتبة األولى كصاحبة أعلى فائض من 
حيث القيمة بنحو2.35 مليار دوالر فيه 

تلتها جيبوتي ثم البحرين بقيم محدودة.

وفيما يتعلق بخدمات السفر فتحقق الدول 

العربية عجزا إجماليا يبلغ 17.26 مليار 
دول عربية   9 لتحقيق  كمحصلة  دوالر 
فائضا مقابل تحقيق 9 دول أخرى عجزاً 
األولى  المرتبة  في  المغرب  حلت  وقد 
القيمة  حيث  من  فائض  أعلى  كصاحبة 
تلتها  فيه  دوالر  مليارات  بنحو5.53 
مليارات   3.03 بقيمة  واألردن  مصر 

دوالر لكل منهما.

وفيما يتعلق بالخدمات التجارية األخرى 
عجزا  جميعها  العربية  الدول  تحقق 
دوالر   مليار   36.29 يبلغ  إجماليا 
فائضا  دول عربية   4 لتحقيق  كمحصلة 

مقابل تحقيق 14 دولة أخرى عجزاً.

األولى  المرتبة  في  المغرب  حلت  وقد 
القيمة  حيث  من  فائض  أعلى  كصاحبة 
لبنان  تلتها  فيه  1.39مليار دوالر  بنحو 
البحرين  ثم  دوالر  مليار   1.34 بقيمة 

بقيمة 0.95 مليار دوالر.
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313.22328.402.4اإلمارات
237.02239.300.5السعودية

75.8777.300.9العراق
0.5-72.8872.21مصر
66.0769.862.8قطر

65.3065.540.2الجزائر
49.5151.301.8الكويت

39.4043.264.8سلطنة عمان
40.7242.802.5المغرب

30.9531.631.1لبنان
22.7423.401.4األردن
22.8522.980.3تونس

3.2-23.5422.06ليبيا
11.7011.900.8البحرين

8.4510.6012.0اليمن
9.6810.011.7السودان
7.837.950.8فلسطين

2.642.843.7موريتانيا
1.301.331.2جيبوتي
.........سورية

1,101.661,134.661.49إجمالي الدول العربية
(IMF-October 2015)صندوق النقد الدولي : المصدر 

واردات السلع والخدمات المتوقعه:  (21)جدول رقم 
2016-2015بالمليار دوالر لعامي 

معدل التغير2015الدولة
2015 - 2016 (%) 2016

30.7131.26اإلمارات
37.8520.67قطر

14.8713.33الكويت
5.565.59البحرين
0.69-0.70-جيبوتي

0.89-3.14سلطنة عمان
1.27-1.04-موريتانيا
2.96-3.03-السودان

3.83-4.63-تونس
4.25-4.65-اليمن

5.59-5.47-فلسطين
8.11-8.74-المغرب
8.20-8.40-األردن
9.98-10.60-لبنان

14.11-20.55-العراق
15.39-1.93-السعودية

15.93-18.42-ليبيا
29.63-28.41-مصر

30.27-30.19-الجزائر
......سورية

80.25-54.64-إجمالي الدول العربية
(IMF-October 2015)صندوق النقد الدولي : المصدر 

توقعات مصدر البيانات* 

ميزان التجارة العربية للسلع والخدمات :  (23)جدول رقم 
2016-2015المتوقع بالمليار دوالر لعامي 

2016الدولة 2015

343.93359.662.3اإلمارات
2.4-235.10223.90السعودية

6.7-103.9290.53قطر
64.3764.630.2الكويت
55.3263.196.9العراق
2.1-44.4642.57مصر

0.2-42.5442.36سلطنة عمان
35.1035.270.2الجزائر
31.9834.694.2المغرب

20.3521.643.1لبنان
18.2219.162.5تونس

17.2717.490.6البحرين
14.3415.192.9األردن

6.657.053.0السودان
3.806.3529.3اليمن
5.116.149.5ليبيا

2.362.360.0فلسطين
1.1-1.601.57موريتانيا
0.600.643.7جيبوتي
.........سورية

1,047.031,054.410.35إجمالي الدول العربية

توقعات مصدر البيانات* 
(IMF-October 2015)صندوق النقد الدولي : المصدر 

صادرات السلع والخدمات المتوقعه : (20)جدول رقم 
2016-2015بالمليار دوالر لعامي 

2016الدولة معدل التغير2015
2015 - 2016 (%)

657.16688.072.3اإلمارات
0.9-472.12463.20السعودية

2.9-170.00160.39قطر
131.18140.493.5العراق
113.88115.930.9الكويت

1.1-117.34114.78مصر
100.40100.810.2الجزائر

81.9385.622.2سلطنة عمان
72.7077.493.2المغرب

51.3053.271.9لبنان
41.0742.141.3تونس
37.0838.592.0األردن

28.9729.390.7البحرين
0.8-28.6528.20ليبيا

16.3317.062.2السودان
12.2516.9517.6اليمن

10.1810.300.6فلسطين
4.244.401.9موريتانيا
1.901.982.0جيبوتي
.........سورية

2,148.692,189.070.94إجمالي الدول العربية
(IMF-October 2015)صندوق النقد الدولي : المصدر 

توقعات مصدر البيانات* 

حجم التجارة العربية للسلع والخدمات :  (22)جدول رقم 
2016-2015المتوقعه بالمليار دوالر لعامي 

2016الدولة معدل التغير2015
2015 - 2016 (%)

وفق آخر تقديرات للصندوق النقد الدولي، يتوقع أن تشهد تجارة 
السلع والخدمات في الدول العربية نموا بمعدل 0.94% من 
2149 مليار دوالر عام 2015 إلى 2189 مليارات دوالر 

عام 2016.
ومن المرجح أن تحقق اليمن اعلى نسبة نمو في تجارتها خالل 
الفترة ما بين عامي 2015 و2016 بمعدل 17.6%، تليها 

العراق بنمو 3.5% ثم المغرب بمعدل %3.2.
صادرات  ترتفع  أن  المرجح  فمن  الصادرات  صعيد  وعلى 
مليار   1047 من   %0.35 بنسبة  العربية  والخدمات  السلع 

دوالر عام 2015 إلى 1054 مليار دوالر عام 2016.
وفيما يتعلق بالواردات فمن المرجح أن ترتفع واردات السلع 
دوالر  مليار   1102 من   %1.49 بنسبة  العربية  والخدمات 

عام 2015 لتبلغ نحو 1135 مليار دوالر عام 2016 .
والخدمات  السلع  تجارة  بميزان  الخاصة  التوقعات  بشأن  أما 
للدول العربية فمن المرجح أن يتحول إلى عجز بقيمة 54.64 
مليار دوالر عام 2015 يرتفع إلى 80.25 مليار دوالر عام 

.2016

4-  آفاق المستقبل 
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5- التجارة العربية البينية 
من واقع بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
التجارة  حجم  تقدر  )االونكتاد(  والتنمية 
دوالر  مليار   133.6 بنحو  البينية  العربية 
تقديرات  عن  بزيادة  وذلك   2014 عام  
نفس  عن  الصادرة  البينية  العربية  التجارة 
نحو  حجمها  والبالغ   2012 لعام  المصدر 

93.9 مليار دوالر.

واإلمارات  السعودية  من  كل  وتستحوذ 
على نحو 51.3% من إجمالي الصادرات 
في  اإلمارات  حلت  حيث  البينية  العربية 
 41.7 قيمتها  بصادرات  األول  المركز 
مليار دوالر وبنسبة 31.2% من اإلجمالي 
دوالر  مليار   26.8 بقيمة  السعودية  تلتها 
وبنسبة 20.1% ثم حلت قطر في المرتبة 
وبنسبة  دوالر  مليار   10.3 بقيمة  الثالثة 

.%7.7

من  كل  أيضا  تستحوذ  المقابل  وفي 

 %28.95 على  والسعودية  اإلمارات 
البينية حيث  العربية  الواردات  إجمالي  من 
حلت اإلمارات في المركز األول بواردات 
قيمتها 22.59 مليار دوالر من بقية الدول 
العربية وبنسبة 16.9% من اإلجمالي تلتها 
السعودية بقيمة 16.1 مليار دوالر وبنسبة 
12.1% ثم حلت سلطنة عمان في المرتبة 
الثالثة بقيمة 13.74 مليارات دوالر وبنسبة 

.%10.28

التجارية  االتفاقات  بتأثير  يتعلق  وفيما 
العربية  التجارة  على  اإلقليمية  والترتيبات 
التجارة  أن  إلى  اإلحصاءات  تشير  البينية 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بين  البينية 
لعام  دوالر  مليار   61 بنحو  تقدر  الست 
اإلجمالي  من   %45.6 بنسبة   2014
العربي البالغ 133.6 مليارات دوالر وذلك 
وهيكل  الدول  تلك  اقتصادات  تشابه   رغم 

في  اإلمارات  وقد حلت  إنتاجها وتجارتها. 
التجارة  في  مساهم  كأكبر  األولى  المرتبة 
بصادرات   %59 بنسبة  الخليجية  البينية 
المجلس  لدول  دوالر  مليار   17.4 قيمتها 

وواردات قيمتها 18.6 مليار دوالر.

كما تشير اإلحصاءات إلى أن التجارة البينية 
)ليبيا  الخمس  العربي  المغرب  دول  بين 
وموريتانيا(  والمغرب  والجزائر  وتونس 
لعام  دوالر  مليارات   5.7 بنحو  تقدر 
اإلجمالي  من  فقط   %4.2 بنسبة   2014
وذلك  دوالر  مليار   133.6 البالغ  العربي 
وهيكل  الدول  تلك  اقتصادات  تنوع   رغم 
في  تونس  حلت  وقد  وتجارتها.  إنتاجها 
التجارة  في  مساهم  كأكبر  األولى  المرتبة 
المغاربية البينية بنسبة 64.9% بصادرات 
المغرب  لدول  دوالر  مليار   1.66 قيمتها 
العربي وواردات قيمتها 2.1 مليار دوالر.

اإلجمالياليمنموريتانياالمغربمصرليبيالبنانالكويتقطرفلسطينالعراقالصومالسوريةالسودانسلطنة عمانالسعوديةجيبوتيالجزائرتونسالبحريناإلماراتاألردن

1,272.16148.2411.156.030.143,816.4028.8920.7529.600.2270.8385.29148.61192.72164.910.82527.1126.840.0136.746,587..األردن

38.2220.336,993.2975.65426.45330.15922.1670.8240.84433.8122,594..1,828.971.006.3629.134,530.144,265.221,136.7150.52..324.79اإلمارات

0.580.030.054,298.87130.970.349.6315.760.030.36329.44120.4617.900.0346.142.840.071.225,829..55.50798.41البحرين

0.060.0324.2923.6711.57372.55183.54107.710.910.642,763..1,576.70.02225.819.446.470.69..19.80176.7921.94تونس

0.00519.1440.230.483.460.000.151.8290.5225.5177.004.73509.37213.980.430.082,628..130.03405.8996.54508.29الجزائر

18.11233..19.2913.05..1.562.562.39......0.08..38.98....2.18130.931.302.850.01جيبوتي

0.8515.831,222.5829.28444.1512.851,841.2110.670.60275.0516,086..1,728.52163.91271.35..1,016.475,122.882,979.839.816.003.95السعودية

28.6113,741..0.231.17269.8470.170.35455.25201.8117.900.14102.336.17..55.1811,021.3403.844.060.021.171,101.85سلطنة عمان

55.132,347..0.2753.4420.1024.152.81384.1937.59....3.94..4.39466.7929.30..77.611,163.1622.151.59السودان

7.17517.25391.67346.44327.0446.070.368.878,253..1,008.7....3,128.4713.349.82..218.782,149.7538.8315.0725.01سورية

63.29474....37.47....1.300.24......0.06..189.08........1.20180.920.08الصومال

35.3512,750..727.099.98..0.71133.30969.43271.09....168.672.151,097.0....1,256.178,006.7828.7012.5131.09العراق

292....127.652.04....4.700.27..........1.36......118.2424.9312.070.51فلسطين

314.66114.210.07281.167.950.195.816,454..120.823,254.29701.784.910.542.861,306.23317.453.034.301.870.5011.41قطر

96.370.01488.7712.890.38173.346,712..10.87592.32..1,843.04445.811.62116.530.67..160.622,276.66464.357.2920.74الكويت

44.22523.6383.851.341.152,509..4.290.0131.36530.31..136.93590.2734.5627.4461.420.58365.7625.2613.3233.64لبنان

1.032,470..921.2836.65..0.0310.591.7124.79....67.3080.920.50112.58..43.86202.7121.78908.0036.43ليبيا

133.481.8346.489,748..115.111,836.23276.1470.38482.223.392,123.12152.3932.1322.281.38566.520.2760.393,639.2110.1675.20مصر

0.680.175,965..956.940.0573.4279.3925.0622.81456.31..12.28514.71174.77204.691,226.90.012,190.9523.910.021.80المغرب

0.03635..15.44189.66..0.120.731.261.46....2.89..15.792.00..0.82126.150.4736.08242.05موريتانيا

4,531..1.792.1115.53687.9717.960.00224.6817.100.00..57.292,478.9832.086.200.0432.12814.39128.424.5510.13اليمن

3,92441,7347,2881,9323,7227826,8147,8201,3961,8722902,71915010,2509,1332,2391,2138,6661,129481,185133,601
األونكتاد: المصدر

اإلجمالي

 بالمليون دوالر2014لعام   (السلعية)التجارة العربية البينبة : (24)جدول رقم 
الدول المصدرة

وردة
مست
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0.060.0324.2923.6711.57372.55183.54107.710.910.642,763..1,576.70.02225.819.446.470.69..19.80176.7921.94تونس

0.00519.1440.230.483.460.000.151.8290.5225.5177.004.73509.37213.980.430.082,628..130.03405.8996.54508.29الجزائر

18.11233..19.2913.05..1.562.562.39......0.08..38.98....2.18130.931.302.850.01جيبوتي

0.8515.831,222.5829.28444.1512.851,841.2110.670.60275.0516,086..1,728.52163.91271.35..1,016.475,122.882,979.839.816.003.95السعودية
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55.132,347..0.2753.4420.1024.152.81384.1937.59....3.94..4.39466.7929.30..77.611,163.1622.151.59السودان

7.17517.25391.67346.44327.0446.070.368.878,253..1,008.7....3,128.4713.349.82..218.782,149.7538.8315.0725.01سورية

63.29474....37.47....1.300.24......0.06..189.08........1.20180.920.08الصومال

35.3512,750..727.099.98..0.71133.30969.43271.09....168.672.151,097.0....1,256.178,006.7828.7012.5131.09العراق

292....127.652.04....4.700.27..........1.36......118.2424.9312.070.51فلسطين

314.66114.210.07281.167.950.195.816,454..120.823,254.29701.784.910.542.861,306.23317.453.034.301.870.5011.41قطر

96.370.01488.7712.890.38173.346,712..10.87592.32..1,843.04445.811.62116.530.67..160.622,276.66464.357.2920.74الكويت

44.22523.6383.851.341.152,509..4.290.0131.36530.31..136.93590.2734.5627.4461.420.58365.7625.2613.3233.64لبنان

1.032,470..921.2836.65..0.0310.591.7124.79....67.3080.920.50112.58..43.86202.7121.78908.0036.43ليبيا

133.481.8346.489,748..115.111,836.23276.1470.38482.223.392,123.12152.3932.1322.281.38566.520.2760.393,639.2110.1675.20مصر

0.680.175,965..956.940.0573.4279.3925.0622.81456.31..12.28514.71174.77204.691,226.90.012,190.9523.910.021.80المغرب

0.03635..15.44189.66..0.120.731.261.46....2.89..15.792.00..0.82126.150.4736.08242.05موريتانيا

4,531..1.792.1115.53687.9717.960.00224.6817.100.00..57.292,478.9832.086.200.0432.12814.39128.424.5510.13اليمن

3,92441,7347,2881,9323,7227826,8147,8201,3961,8722902,71915010,2509,1332,2391,2138,6661,129481,185133,601
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خدماتنا الجديدةخدمات ضمان
 ��ــ�ــ�ن ا�ــــ�ــ�ــ�ن ا��ـ�ـــ�رة ا�ــ�ا�ــ�ـ�ـ

ا�ـــ���ـ�ــ� �ــ� �ــ�ـــ��� 	ــــــ�م و�ــــ�ء 

ا�������.

�ـــ�ــ�ن ا�ــ�ــ�ــ�ــ�رات ا�ــ�ــ�ــــ���ــ�ــ� 

.��ا�ــ�ــ�ب �� أو����� ا �

.�����ــ�ــ�ن واردات ا�ــ�ــ�ـ� ا����ا�

.��ــ�ــ�ن ا��ـ�ـــ�ـ�ــ�رات ا�����

 ��ـــ�ــ�ن �ـــ�ـــ� �ــــــــ�ع ا�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ

.�ا��ا�ـــ� أو ا���ر��

�ـــ�ــ�ن �ـــــــــــــــ�ـــــــــــ� و�ـــــــــــ� 

أو ا�ـــ�ــــ�ــــ�ع ا	��ل.

 ���ـــ�ــ�ن �ــــــ�ـــــ� ا	ـــ�ـ�ل ا�رهــ��

وأ	��ل ا������.

-

-

-

-

-

-

-

ا����ر  ��ت ����  �����  �������  �����
 �¡	  ��ا���� ����آ�ت   �وا���£��  ���ا����

ا�¤�ود �� ����� ���ان ا�����.
 ��ا���� ا��ول   �� ا����ــ�را�ــ¥  �ــ�ــ�ن 
�ــ�ـ¦   �ا�ــ�ــ�ــ�ر�ــ §ــ�ــ�  ا������   ��
ا�ــ�ـــــ¨ـــــ�درة وا�ــ�ــ��ــ�ــ� وا�ــ¤ـــ�وب 
 ©�	 ا���رة  و	�م   ��اه� وا����ا��ت 

ا��¤£�¦ وا��ªل ������.
 ��ا���� ا�¨�درات  �����ن   ����ا����  ��ا����
 ¦�� �� أ�¤�ء ا����� �� ا������ ا����ر�����
إ	ــــــــ�ــــــــ�ر»  أو  ا�ــ�ــ��ـــ�  و��ء  	�م 

.�أو إ��ª¯، و�� ا������ §�� ا����ر�
 �����  ��  ��ا���� ���¨�رف  �����ت 
ا ـــــ�ار �ــــــ�ــــــ��ــــــ�ت ا	ـــــ�ـــ�ــــ�د 
وإ�©   �� ا�ــ�ــ�ــ�ــ£رد�ـ�  و�ــــ�ــــ£�ــــ¦ 

.��ا��ول ا����

-

-

-

-

DHAMAN Head Quarters: The Arab Organizations Headquarters Building
P.O Box 23568 Safat 13096, Kuwait City, State of Kuwait - Tel.: +965 24959555/000 - Fax: +965 24959596 / 7

Jamal Abdul Nasser Street and Airport Road intersection, Shuwaikh, Kuwait
E-mail: operations@dhaman.org

Regional Office: P.O Box: 25166 Riyadh 11466, Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966 1 4789270 / 80 - Fax: +966 1 4781195

E-mail: riyadhoffice@dhaman.org

.�� ا����رة ا��¤�������� ”���ن“ ��¡� ��£�² �¨¦ إ�© 90% (���� ز��د��� إ�© 100% �� ��² ا�¤��ت) �� �

.¯�����م ”���ن“ ���	� ��اد ا���£�¾�ت �ªل ���ة ���اوح ��� ��� و 6 أ��� و��� ��£ع ا���� ا��«�� 	�

� �ـ ”���ن“، ا��������� وا�ُ�¨�ر�� �� ا�¤¨£ل 	�© ا���£�¦ ا�ªزم ��������� ا������ر�� أو ا����ر�� ���وط �ُ���ة.���ُ���� ا���£د ا����

.��² ������ ا���£�¦ وا����اض �����ت ا�������� ���� �Á¾¦ ا��¨��� ا������� ا�����Á وا�Ãي ���	� 	�© �²Á ا���¨¨�ت ا���ا�Á� ©�	 “ن���” �	���

.���، و	¡� إ	�دة ا������ ا������ ��ى آ¡���ت ��آ�ت إ	�دة ا������ ا�Ãا������ت ا��¡�ى �Á¾¦ ��را��� ا��������� �� ا�ªز����� ا������£�� ”���ن“ ا����

� هÃا ا����ل.� �� و����� ا�����رات ا�ªز��� و��� ا��£	�� ���ل �¤��� ���خ ا������ر �� ا��ول ا����� ���£م ”���ن“ �È	�اد ا�¡¤£ث وا��را��ت ا����¨¨

� ����ت 	����.� ��� وا��و���، �� ����� ا����ون �� ا�����Éت ا��������م ”���ن“ ا��	� ا����� �£آ��ت ��و�Ë ا������ر و��Êت ����� ا�¾��ن �� ا��ول ا����

��       �� �����رد ��Í �£رز - 	����ت ���وزت 13 ����ر دو�ر�¨� - ����� و��É�� 4ت إ�����	 �� 21 دو��£¾�� ����� إ����»�AA

�� وا��¨�ر�� �� ا������أآ�� �� 40 	��� �� ا������ت �� ا��������� �� ا��ول ا����


