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وعلى الصعيد العربي زادت بش��كل كبير 
أهمي��ة التج��ارة الدولي��ة نتيج��ة منوه��ا 
الس��ريع واملتواص��ل ف��ي اآلون��ة األخيرة، 
حي��ث ارتفعت نس��بتها  إل��ى الناجت احمللي 
اإلجمال��ي، م��ن نحو 65 % في املتوس��ط 
خ��الل العقد األخير م��ن القرن املاضي إلى 
نح��و 85% خالل الفترة بني عامي 2000 
% خالل السنوات 

 
و2007، ثم إلى نحو 92

الثالث األخيرة بني عامي 2009 و2012. 

وف��ي ظل زي��ادة التحدي��ات والتغيرات في 
مختل��ف اجمل��االت االقتصادي��ة والتجارية 
الدولي��ة والس��يما تنام��ي دور التكت��الت 
االقتصادية واملنظمات الدولية والشركات 
متعددة اجلنس��ية، زادت أهمي��ة التكامل 
االقتصادي والتجاري ب��ني مجموعة الدول 
العربية عب��ر االتفاقات الثنائية واجلماعية 
ف��ي إطار منطق��ة التج��ارة العربية احلرة 
والس��وق اخلليجي��ة والعربية املش��تركة 
التي تستهدف في النهاية تنمية التجارة 
العربي��ة البيني���ة والص��ادرات الع�ربية 

للخارج. 

ويأت��ي اهتمام املؤسس��ة العربية لضمان 
االس��تثمار وائتمان الص��ادرات بالتدفقات 
التجاري��ة انطالق��اً م��ن دوره��ا التاريخي 
الرامي إلى تشجيع صادرات الدول العربية 
لألسواق العربية واخلارجية والذي بدأته في 
العربي  النظ��ام  إصدار  الع��ام 1986 عبر 
لضمان ائتمان الصادرات وتوفير الضمانات 
ض��د اخملاطر التجارية وغي��ر التجارية التي 
ميك��ن أن تواجهه حيث قدمت املؤسس��ة 

ضمان��ات ف��ي ه��ذا الش��أن بقيم��ة 9.5 
مليارات دوالر منذ تأسيس��ها وحتى نهاية 
ع��ام 2012، معظمه��ا لضم��ان ائتم��ان 

الصادرات.

وفي هذا الس��ياق تقدم املؤسسة في هذا 
العدد من النشرة الفصلية رصداً مختصراً 
ألهم مؤش��رات التج��ارة العربية اخلارجية 
وتطوره��ا وتوزيعها اجلغراف��ي والقطاعي 
والتي كش��فت عن مجموعة من احلقائق 

املهمة أبرزها ما يلي:

تبلغ قيمة جتارة الس��لع واخلدمات العربية 
نحو 2469 مليار دوالر بحصة تبلغ %5.5  
% من 

 
من التج��ارة العاملية وبنس��بة 94

الناجت احمللي اإلجمال��ي العربي عام 2012، 
مع توقعات بأن تنمو بقيمة 134.4 مليار 
5.4% إلى 2603 مليارات 

 
دوالر وبنس��بة 

دوالر عام 2014.

تس��تحوذ 7 دول فق��ط عل��ى أكث��ر م��ن 
التجارة  التجارة العربية، ومتثل  80%  من 

% من اإلجمالي. 
 
السلعية نحو 85

ف����ي مجموعه����ا  العربي��ة  املنطق��ة 
مس��تفيدة من جتارتها السلعية بفائض 
2012 حيث  دوالر ع��ام  بل��غ 525 ملي��ار 
% من إجمالي 

 
متثل الصادرات أكثر من 62

التجارة السلعية.

حتقق جمي��ع الدول العربية عجزاً في جتارة 
املنتج��ات الصناعية حيث تص��در بقيمة 
196.6 مليار دوالر فقط متثل نحو %14.7  

 %
 
من الصادرات الس��لعية العربية و13.6

م��ن إجمال��ي ص��ادرات الس��لع واخلدمات 
و7.6 % من الن��اجت احمللي اإلجمالي العربي 
وتس��تحوذ به��ا على حص��ة ضئيلة تبلغ 
1.7% من صادرات املنتجات الصناعية في 

العالم. 

تق��در التج��ارة اخلدمي��ة العربي��ة بنح��و 
346.5 مليار دوالر، وتعد املنطقة العربية 

ف��ي مجموعه��ا مس��تورداً للخدمات من 
العال��م بوجود عجز بقيم��ة 119.6 مليار 

دوالر عام 2012. 

تق��در حجم التجارة العربية البينية بنحو 
منه��ا   2012 ع��ام  دوالر  ملي��ارات   105

نح��و 43.7 % جتارة بيني��ة خليجية، كما 
تس��تحوذ كل م��ن الس��عودية واإلم��ارات 
على نحو 48.5 % م��ن إجمالي الصادرات 
العربية البينية وعلى 25.7 % من الواردات 

العربية البينية.

وتأمل املؤسس��ة أن يس��اهم هذا التقرير 
ف��ي تكوين ص��ورة أولية ع��ن أداء التجارة 
اخلارجي��ة لل��دول العربي��ة ومب��ا ميك��ن أن 
يساعد صناع القرار واملعنيني واملؤسسات 
احلكومي��ة واخلاصة املعني��ة على التحرك 
لتعزي��ز الفوائ��د التي ميك��ن أن تعود على 
املنطقة من عالقاتها التجارية مع العالم 
اخلارج��ي والس��يما ف��ي مجال تش��جيع 

الصادرات.

واهلل ولي التوفيق

متث��ل التب��ادالت التجارية الدولية بش��كل ع��ام والصادرات 
بشكل خاص أهمية بالغة خملتلف الدول وذلك  لدورها الكبير 
في ربط االقتصادات واجملتمعات، ومساعدتها على النمو والتطور 
من خالل نقل التكنولوجي��ا واملعارف واخلبرات وتعزيز قدرة الدولة 
التنافسية في األس��واق العاملية وتصريف فائض إنتاجها وهو ما 
ينعكس إيجابا في مختلف مؤشرات التعامالت اخلارجية ومنها؛ 
املي��زان التجاري ومي��زان املدفوع��ات واالحتياطيات م��ن العمالت 

األجنبية وغيرها.

فهد راشد اإلبراهيم 
املدير العام 

االفتتـــــاحيــــــة 
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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 اخملاطر وتشجيع الصادرات العربية
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مجلس مساهمي المؤسسة يقر زيادة رأس المال بنسبة 50%أنشطة املؤسسة 
وبناًء  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  من  كرمية  بدعوة 
على قرار مجلس املساهمني رقم ) 5 ( لسنة 2012 
لضمان  العربية  املؤسسة  مساهمي  مجلس  عقد 
األربعني  لدورته  اجتماعه  الصادرات  وائتمان  االستثمار 
يوم  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  دبي  مدينة  في 
كافة  بحضور  وذلك   .2013 أبريل   2 املوافق  الثالثاء 
باملؤسسة، وبحضور  والهيئات األعضاء  الدول  مندوبي 
العام  واملدير  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  سعادة 
املستشار  اجمللس  سر  أمني  بأعمال  وقام  للمؤسسة، 

القانوني للمؤسسة.
رئيس  سعادة  االجتماع  وترأس  الدورة،  أعمال  افتتحت 
في  للمجلس  رئيساً  بصفته  اليمنية  اجلهورية  وفد 
اإلمارات  دولة  إلى  الشكر  وجه  وقد  السابقة،  دورته 
رئيساً وحكومة وشعباً على احلفاوة وحسن االستقبال 
وأعضاء  رئيس  شكر  كما  الدورة،  أعمال  واستضافة  
مجلس اإلدارة واملدير العام والعاملني باملؤسسة على ما 

بذلوه من جهود لإلعداد الجتماعات هذه الدورة. 
ألقى سعادة األستاذ/ ناصر بن محمد القحطاني رئيس 
وصادق  الشكر  بتوجيه  استهلها  اإلدارة كلمة  مجلس 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  التقدير 
نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة حفظه اهلل، 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  ولصاحب 
دبي  حاكم  ال��وزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
عبيد  حفظه اهلل وحلكومته الرشيدة وملعالي السيد/ 
حميد الطاير وزير الدولة للشئون املالية وألجهزة الدولة 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ولشعب  ومؤسساتها، 
دورته  في  املؤسسة  اجتماع  شملوا  الذين  الشقيق 

األربعني بحسن رعايتهم وكرمي ضيافتهم. 
وباسم  املساهمني  مجلس  باسم  بالشكر  توجه  كما 
والعاملني فيها  إلى مدير عام املؤسسة  اإلدارة  مجلس 
على ما بذلوه من جهد متميز خالل العام ، والذي توج 
وللسنة  االئتماني  تصنيفها  على  املؤسسة  مبحافظة 
اخلامسة على التوالي بدرجة )AA مستقر ( من وكالة 
التصنيف العاملية “ستاندر آندر بورز” وهو ما سيعطى 
دعما  احلالي  لوضعها  إضافة  للمؤسسة  شك  وبال 
الضمان  توفير  مجال  في  تفضيلية  ومكانة  لريادتها، 
على املستويني اإلقليمي والعاملي، كذلك توجه سعادته 
وحكومة  أميراً  املقر  دولة  الكويت  دولة  إلى  بالشكر 
وشعباً على ما يقدمونه للمؤسسة من خدمات جليلة 

ورعاية كرمية. 
كما تناول في كلمته أهم ما جاء في التقرير السنوي 
حيث بلغت  عن أعمال املؤسسة خالل العام 2012 ، 
نهاية  في  الضمان  عقود  حملفظة  اإلجمالية  القيمة 
العام حوالي 1723 مليون دوالر مقارنة بحوالي 1440 
عام  عن   %  19.6 نسبتها  بزيادة  وذلك  دوالر،  مليون 
2011. وقد استفاد من اخلدمات التأمينية للمؤسسة 
دولة عربية وعدد من   )15( مستثمرون ومصدرون من 
البنوك العربية األجنبية املشتركة املقيمة خارج الدول 
العربية، كما استفادت منها كدول مضيفة لالستثمار، 
ومستوردة للسلع )98( دولة، منها )17( دولة عربية 
لتبلغ  العقود،  هذه  قيمة  من  عربية  غير  دولة  و)81( 
حني  في  دوالر،  مليون   4.86 الضمان  أقساط  إيرادات 
 )253.6( حوالي  املدفوعة  التعويضات  قيمة  بلغت 
التعويضات  إجمالي  قيمة  بذلك  ليكون  دوالر.   ألف 
جتارية  مخاطر  عن  املؤسسة  دفعتها  التي  املتراكمة 
مبلغ   2012/12/31 حتي  إنشائها  منذ  جتارية  وغير 
155.7 مليون دوالر، استردت منها 146.6 مليون دوالر 
التعويضات  صافي  ليسجل   %  94 نسبة  ميثل  مبا   ،
دوالر  مليون   9.2 اآلن  حتى  املستردة  وغير  املدفوعة 
مستمرة املؤسسة بكافة الطرق الودية والقانونية في 

حتصيلهما.
لعقود  التراكمية  اإلجمالية  القيمة  تكون  وبذلك 
الضمان منذ إنشاء املؤسسة وحتى نهاية عام 2012 
نحو 9.5 مليارات دوالر. كما بلغت القيمة اإلجمالية 
حوالي   2012 لعقود الضمان السارية في نهاية عام 
ذات  عن   %  2.3 قدرها  بزيادة   ، دوالر  مليار   1.261

الفترة من العام السابق، توزعت بنسبة نحو 15,5 % 
ائتمان  لتأمني   %  84.5 وبنسبة  االستثمار  لضمان 
الصادرات مبا فيها التجارة الداخلية وإعادة التأمني. وفي 
إطار السعي لتطوير التعاون مع وكاالت تأمني الصادرات 
الوطنية العربية وذلك بهدف تخفيض اخملاطر وتوسيع 
قدرة املؤسسة التأمينية، فقد مت إبرام عدد من اتفاقيات 
واالختيارية خالل عام  النسبية  التأمني باحلصص  إعادة 
مليون   189.2 بلغت حوالي  إجمالية  بقيمة   2012

دوالر.
امليزانية  أظهرت  فقد  املالية  بالنتائج  يتعلق  وفيما 
إجمالي  أن   2012 ديسمبر   31 في  كما  العمومية 
دوالر،  مليون   350.1 حوالي  بلغ  املؤسسة  موجودات 
بني  أساسية  بصورة  املوجودات  نسبة  توزعت  وقد 
 25 بنسبة  والنقدية   % 72.5 بنسبة  االستثمارات 
بلغت  كما   .%  2.5 بنسبة  األخرى  واملوجودات   %
نحو   2012 ديسمبر   31 في  كما  املساهمني  حقوق 
دينار  مليون   3.11 بزيادة قدرها   ، مليون دوالر   325.5
املال  رأس  بلغ  دوالر.  مليون   11.04 يعادل  ما  كويتي 
بلغ  كما  دوالر  مليون   197.4 حوالي  منها  املدفوع 

االحتياطي العام حوالي 128.1 مليون دوالر.
ديسمبر   31 في  كما  واإلنفاق  بالدخل  يتعلق  وفيما 
والفوائد  الضمان  نتائج  من  الدخل  بلغ  فقد   2012
على السندات والودائع وحسابات حتت الطلب واإليرادات 
كما  دوالر.  مليون   6.51 على  يزيد  مبلغاً  األخ��رى 
محققة  أرباح  العملة  وفروق  االستثمار  نتائج  أظهرت 
قدرها 6.54 مليون دوالر ، وبذلك يكون مجموع األرباح 
التشغيلية حوالي 13.05 مليون دوالر. وفيما يتعلق 
بصافي نتائج أعمال السنة 2012 فيظهر ربحاً قدره 

نحو 3.8 مليون دوالر.
أعمال  نتائج  في  احملققة  الفعلية  األرب��اح  وتعزى 
املؤسسة  إلدارة  املستمرة  املتابعة  إلى  املؤسسة 
ألوضاع األسواق املالية العاملية والعربية واتخاذ القرارات 
رغم  للمؤسسة،  العوائد  أفضل  حتقق  التي  املناسبة 
الظروف السياسية احلالية في الوطن العربي إلى جانب 
االقتصاد  على  وتداعياتها  العاملية  املالية  التطورات 
حجم  وعلى  املؤسسة  وضع  على  وتأثيرها  العاملي 
باملصاريف  يتعلق  فيما  أما  واستثماراتها.  عملياتها 
العمومية فلقد بلغت املصروفات اإلجمالية نحو 9.22 
مليون دوالر كما في 31 ديسمبر 2012، وهي ما زالت 
التقديرية  باملوازنة  لها  احملددة  التقديرات  ضمن  بذلك 

لعام 2012.
على  أعمالها  تطوير  في  املؤسسة  جلهود  واستمراراً 
مستوى  وعلى  اجلديدة،  واخلدمات  األنشطة  صعيد 
تقوم  االستثمارية،  أصولها  وتوزيع  العمليات  حجم 
لألعوام  عمل  خطة  بإعداد  حالياً  املؤسسة  إدارة 
تنفيذه  مت  ما  االعتبار  بعني  تأخذ   )2018-2014(
املعتمدة  االستراتيجية  اخلطة  في  توصيات  من 
من  جديدة  أهدافاً  ترسم   ،)2014-2007( لألعوام 
الرائد في أسواق عملها  شأنها ترسيخ دور املؤسسة 
التأمينية.  عملياتها  حجم  في  نوعية  طفرات  وحتقق 
لهذه اخلطة  بعرض شامل  التنفيذية  اإلدارة  وستقوم 
على مجلس اإلدارة في اجتماعه الرابع املزمع عقده في 

نوفمبر 2013.
اإلدارة  مجلس  تقرير  اجمللس  رئيس  سعادة  قدم  ثم 
السنوي لسنة 2012 عن أعمال املؤسسة ومت اعتماد 
تقرير مدققي احلسابات عن السنة املالية املنتهية في 
العمومية  امليزانية  على  والتصديق   2012/12/31
سعادة  استعرض  ثم  واملصروفات.  اإليرادات  وحساب 
ما  أهمها،  من  كان  والتي  التقرير  محاور  العام،  املدير 
االستثمار  إيرادات  في  استقرار  من  املؤسسة  حققته 
وتنويعها، رغم الضغوط املالية التي تعرضت لها أسواق 
املال العاملية والعربية بسبب األحداث السياسية اجلارية 
تشغيلية  أرباح  مجموع  محققة  العربية،  باملنطقة 
حوالي 13.05 مليون دوالر بزيادة في حقوق املساهمني 
قدرها 3.11 مليون دينار كويتي )11.04 مليون دوالر(، 
كما زادت املؤسسة من حجم أنشطتها من خالل تقدمي 

منتجات جديدة، وتنويع أدوات الضمان من خالل أنظمة 
وأنشطة جديدة. 

السنة  عن  اخلارجي  املدقق  بتقرير  علما  اجمللس  وأخذ 
كما  واعتمده   ،2012/12/31 في  املنتهية  املالية 
أعمال  عن   2012 لسنة  اإلدارة  مجلس  تقرير  اعتمد 
وحسابات  العمومية  امليزانية  على  وصادق  املؤسسة 

اإليرادات واملصروفات على النحو الذي قدمت به. 
التنموية  الثالثة  العربية  القمة  قرار  اجمللس  ناقش 
رؤوس  بزيادة  املتعلقة  واالجتماعية  االقتصادية 
بالشرح  املشتركة.  العربية  املالية  املؤسسات  أموال 
من  ومقترحات  مرئيات  من  تضمنته  ملا  والتفصيل 

مجلس إدارة املؤسسة، ثم مت اتخاذ القرار التالي : 
• بنسبة 	 املؤسسة  مال  رأس  زيادة  على  املوافقة 

أن  على  احلالي،  املؤسسة  مال  رأس  من   %  50
تقسم هذه الزيادة على الدول والهيئات األعضاء 
مال  رأس  في  حصته  بنسبة  كل  باملؤسسة، 

املؤسسة احلالي. 
• مقدار 	 حتديد  للمؤسسة  العامة  اإلدارة  تكليف 

برأس  والهيئات(  ونسبة كل عضو)الدول  حصة 
مال املؤسسة احلالي قبل وبعد الزيادة. 

• كافة 	 في  العام  واملدير  اإلدارة  مجلس  تفويض 
آليات  وضع  من  يلزم  ما  كل  التخاذ  الصالحيات 
وإجراءات وقرارات واتصاالت لتنفيذ الزيادة املقررة 

بالفقرة األولى من هذا القرار.
• عرض نتائج هذا التفويض املقرر بالفقرة الثالثة 	

األعضاء  والهيئات  الدول  على  القرار  هذا  من 
وذلك قبل وقت كاف من عرضها على  لإلحاطة، 

مجلس املساهمني في دورته القادمة.
مال  برأس  زيادة حصتها  قطر  دولة  اجمللس طلب  ناقش 
من  الزيادة  هذه  علي  سيترتب  وما  احلالي،  املؤسسة 
اكتسابها مقعداً دائماً مبجلس إدارة املؤسسة، ثم وافق 
بغض  أعضاء  تسعة  من  اإلدارة  مجلس  تشكيل  على 
رأس  في  عضو  دولة  كل  مساهمة  نسبة  عن  النظر 
دول  خمس  ألكبر  يكون  أن  على  احلالي،  املؤسسة  مال 
مساهمة في رأس مال املؤسسة احلالي خمسة مقاعد 

دائمة العضوية في مجلس إدارة املؤسسة.
إدارة  وافق اجمللس على تعيني عضو جديد مبجلس  كما 
املؤسسة حيث قامت اجلمهورية اليمنية بترشيح عضو 
السابق،  ملمثلها  خلفاً  املؤسسة  إدارة  مبجلس  جديد 
والتي  اإلدارة  احلالية جمللس  للمدة  املتممة  للفترة  وذلك 
املنصوص  املكافأة  وبذات   ،2014 أبريل  في  ستنتهي 
رقم  املساهمني  مجلس  قرار  من   )2( بالفقرة  عليها 
)5( لسنة 2011 في شأن حتديد مكافأة ومخصصات 
أعضاء مجلس اإلدارة. كذلك ناقش اجمللس في  بند ما 
للشئون  الدولة  وزير  معالي  كتاب  أعمال  من  يستجد 
املالية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، بتسمية اإلمارات 
لعضو مجلس إدارة جديد خلفاً ملمثلها السابق مبجلس 

إدارة املؤسسة احلالي.
وأخذا بعني االعتبار توصية مجلس اإلدارة وافق مجلس 
“أرنست  السادة  تعيني  جتديد  إعادة  على  املساهمني 
كمدققني  وشركاهم  والعصيمي  العيبان  ويوجن« 
وذلك   2013 املالية  للسنة  املؤسسة  حلسابات 
العامة  اإلدارة  تكليف  مع  واألخيرة.  اخلامسة  للسنة 
التدقيق  مكاتب  من  عروض  باستدعاء  للمؤسسة 
العاملية األخرى التي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها، 
وعرض األمر على مجلس اإلدارة التخاذ ما يلزم متهيداً 
انعقاده  دور  في  املساهمني  مجلس  إلى  األمر  لرفع 

املقبل. 
وفي ختام اإلجتماع  ق�رر اجمللس توجيه الشكر لسعادة 
السيد رئيس وفد اجلمهورية اليمنية، على ما بذله من 
دورته  في  املساهمني  جمللس  رئاسته  فترة  خالل  جهد 

السنوية التاسعة والثالثني.
احلادية  العادية  ال��دورة  عقد  على  املوافقة  متت  كما 
اللذين  واملوعد  املكان  في  للمجلس  املقبلة  واألربعني 
للهيئات  املشتركة  السنوية  االجتماعات  تعقد فيهما 

املالية العربية.
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مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعيه الثاني والثالث لعام 2013أنشطة املؤسسة 
الثاني  اجتماعه  املؤسسة  إدارة  عقد مجلس 
لعام 2013 يوم الثالثاء املوافق 2013/4/2 
التصديق  خالله  ومت  اإلماراتية،  دبي  مبدينة 
السابق  االجتماع  وق���رارات  محضر  على 
املساهمني  مجلس  اجتماع  قرارات  ومتابعة 

لدور انعقاده األربعني.
كما عقد مجلس اإلدارة اجتماعه الثالث لعام 
 2013/6/6 املوافق  اخلميس  يوم   2013
مبدينة دبي اإلماراتية، برئاسة سعادة األستاذ/ 
اجمللس  رئيس  القحطانى  محمد  بن  ناصر 
العام  واملدير  اجمللس  أعضاء  السادة  وبحضور 

للمؤسسة،
استعرض السيد املدير العام تقريره عن نشاط 
املؤسسة والذي اشتمل على ثالثة فصول هي 
والتقرير  املكملة  األنشطة  الضمان،  عمليات 
خالل  تلقت  املؤسسة  أن  إلى  مشيرا  املالي، 
ائتمان  لتأمني  طلبا   )143( التقرير  فترة 
الصادرات واالستثمار بلغت قيمتها اإلجمالية 
ثالثة  شملت  دوالر،  مليون   )736( حوالي 
طلبات ضمان استثمار بقيمة إجمالية بلغت 
)421.5( مليون دوالر، تقدمت بهما شركتان 
هذا وقد بلغ  عربيتان وشركة أجنبية واحدة. 
عدد طلبات تأمني ائتمان الصادرات خالل تلك 
بلغت  إجمالية  بقيمة  طلباً   )140( الفترة 

طلب   )15( منها  دوالر  مليون   )314.5(
 )15.7( بقيمة  داخلية  جتارة  ائتمان  تأمني 
مليون دوالر، تقدمت بها شركات ومؤسسات 
أجنبية  ودول��ة  عربية  دول   )7( من  مالية 
واحدة باإلضافة إلى عدد من املصارف العربية 

األجنبية املشتركة. 
لعمليات  اإلجمالية  القيمة  بلغت  كما 
حوالي  التقرير  فترة  خالل  املبرمة  التأمني 
بلغت  بزيادة  وذلك  دوالر،  مليون   )493.9(
18.52% عن قيمة العمليات لذات الفترة 
القيمة  هذه  بأن  علماً   ،2012 العام  خالل 
اتفاقيات  من  املؤسسة  حصة  تشمل  ال 
املبرمة  النسبية  باحلصص  التأمني  إعادة 
العربية.  الوطنية  التأمني  هيئات  بعض  مع 
الضمان  اإلجمالية ألقساط  القيمة  وبلغت 
دوالر.  مليون   1,116 التقرير  فترة  خالل 
فيما بلغت القيمة اإلجمالية حملفظة عقود 
الضمان كما في 2013/4/30 )1,150( 
 %  16.96 بنسبة  موزعة  دوالر  مليون 
 83.04 ونسبة  االستثمار،  ضمان  لعقود 
يتعلق  وفيما  االئتمان.  تأمني  لعقود   %
بإجمالي التعويضات املتراكمة التي دفعتها 
جتارية  وغير  جتارية  مخاطر  عن  املؤسسة 
منذ إنشائها وحتى 30 أبريل 2013 فقد 

است��ردت  دوالر،  ملي��ون   )155.9( بلغت 
نسبته  ما  أي  دوالر  مليون   )146.5( منها 
94 % وب�ذلك يكون صاف�ي التعويض�ات 
ماليني   )9.4( املستردة  وغي�ر  املدفوع�ة 
جهودها  تواصل  املؤسسة  بأن  علماً  دوالر. 
لتحصيل هذه احلقوق من املستوردين الذين 
مت دفع هذه التعويضات عنهم بكافة الطرق 

الودية والقضائية. 
واخلدمات  املكملة  األنشطة  مجال  وفي 
ست  في  املؤسسة  شاركت  املساندة 
الفترة،  هذه  خالل  وإقليمية  دولية  فعاليات 
تسويقية  مهام  بعدة  املؤسسة  قامت  كما 
بزيارة مؤسسات مالية وشركات في عدد من 
الدول العربية، كما مت إصدار العدد الفصلي 
األول من نشرة “ضمان االستثمار” متضمناً 
جلاذبية  “ضمان  ملؤشر  املؤسسة  إط��الق 
نسخة   4000 منها  وزعت  االستثمار”. 
منها عبر البريد، إضافة إلى 1000 نسخة 
بيانات  ونشر  إع��داد  وكذلك  إلكترونية. 
صحفية لتغطية عدد من أنشطة املؤسسة 

خالل فترة التقرير.
لعام  الرابع  اجتماعه  عقد  اجمللس  قرر  وقد 
 2013/11/14 املوافق  يوم اخلميس   2013

مبقر املؤسسة بدولة الكويت.

عمليات الضمان:
الصادرات  ائتمان  تأمني  عمليات  صعيد  على 
خالل الربع الثاني )أبريل- يونيو( من عام 2013 
ائتمان  لتأمني  طلباً   93 املؤسسة  تسلمت 
دول   10 صادرات من شركات عربية مصدرة من 
عربية وجهة عربية أجنبية مشتركة، وبلغ عدد 
ملحق  و51  عقدا   23 املبرمة  التأمني  عقود 
دوالر،  مليون   162 حوالي  قيمتها  بلغت  عقد، 
كما استلمت املؤسسة طلبني لتأمني مشروعني 
مليون   136.5 تبلغ حوالي  بقيمة  استثماريني 

دوالر في احدى الدول األعضاء.
اتفاقيات تعاون:

التركية  العاصمة  ف��ي  املؤسسة  وقعت 
»اتفاقية   2013 13مايو  يوم  إسطنبول 
والتصدير  لالستيراد  التركي  البنك  مع  وكالة« 
البنك  يقوم   EXIMABANK  TURK
مبقتضاها بتسويق خدمات املؤسسة في أوساط 
مع  املتعاملني  األتراك  واملستثمرين  املصدرين 

األسواق العربية.
مت عقد اجتماع مع مسؤولني في املكتب الوطني 
للكهرباء بوزارة املالية املغربية خالل الفترة 16-

من  عدد  في  التباحث  بهدف   2013 أبريل   17
املوضوع��ات ذات االهتم��ام املشترك.

اجلهود التسويقية:
• ميدانية 	 زي��ارة   83 املؤسسة  وفود  نفذت 

في  عامل�ة  مالية  ومؤسس�ات  لشركات 
والتموي�ل  واالستثم�ار  التص�دير  مج�االت 
والسعودية  واألردن  قط��ر  م��ن  ك�ل  في 

والبحرين باإلضافة إلى دولة املقر.
• قطر 	 في  تسويقية  مبهمة  املؤسسة  قامت 

خالل شهر أبريل 2013 مت خاللها زيارة عدد 

مجال  في  التعاون  لتعزيز  احمللية  البنوك  من 
تأمني عمليات متويل التجارة.

• األردن 	 في  تسويقية  مبهمة  املؤسسة  قامت 
خالل شهر أبريل 2013 مت خاللها زيارة عدد 
بخدمات  لتعريفها  املصدرة  الشركات  من 
املؤسسة وميزاتها التأمينية في مجال تأمني 

الصادرات واملبيعات احمللية.
• في 	 تسويقية  مهمة  املؤسسة  نفذت 

العاصمة السعودية الرياض خالل شهر أبريل 
في  تسويقية  مهمة  نفذت  كما   ،  2013
خاللهما  مت   2013 يونيو  شهر  خالل  جدة 
لتعريفها  املصدرة  الشركات  من  عدد  زيارة 
في  التأمينية  وميزاتها  املؤسسة  بخدمات 
الصادرات  وائتمان  االستثمار  تأمني  مجال 

واملبيعات احمللية.
الندوات واملؤمترات:

• االجتماع�ات 	 ف�ي  املؤسس�ة  ش�ارك�ت 
املال�ية  للهيئات  املشترك�ة  السنوي�ة 
الثاني  السنوي  واالجتم�اع  العربي��ة 
العربي  الصندوق  محافظي  جمللس  واألربعني 
الذي عقد في  واالجتماعي  االقتصادي  لإلمناء 

اإلماراتية. 2013 في مدينة دبي  2 أبريل 
• غرف 	 اجتماعات  في  املؤسسة  شاركت 

التجارية  والغرف  األملانية  والصناعة  التجارة 
العربية األملانية املشتركة الذي عقد في دولة 

قطر خالل شهر أبريل 2013.
• اللبنانية 	 العاصمة  إلى  املؤسسة  أوفدت 

تدريبية  دورة  في  للمشاركة  موظفني  بيروت 
خالل  االئتمان  مخاطر  اكتتاب  سياسات  عن 
الدورة  نظم   2013 أبريل  )نيسان(  شهر 
أمان« وشارك فيها متدربون من عدة  »احتاد 

هيئات تأمني ائتمان وطنية عربية وإسالمية.
• اجمللس 	 اجتماع  في  املؤسسة  شاركت 

جدة  مدينة  في  أم��ان  الحت��اد  التنفيذي 
السعودية خالل شهر مايو 2013، حيث متت 
ومشروع  اإلحتاد  أنشطة  مختلف  مناقشة 
قاعدة البيانات وبرنامج عمله للفترة املقبلة.

• بيروت 	 اللبنانية  العاصمة  املؤسسة  وفد  زار 
خالل الفترة 6-10 مايو 2013 لتقدمي ورقة 
عمل  في »منتدى االقتصاد العربي« وحضور 
مللتقى  التنظيمية  للجنة  األول  »االجتماع 
هيئات تشجيع االستثمار في الدول العربية« 
األعمال  أصحاب  ملؤمتر  التحضيري  واالجتماع 
عقد  كما   .16 مرام  العرب  واملستثمرين 
من  عدد  مع  واجتماعات  لقاءات  عدة  الوفد 
واملستثمرين  واملصدرين  البنوك  ممثلي  كبار 

لبحث سبل تعزيز التعاون مع املؤسسة.
• مؤمتر 	 في  عمل  ورق��ة  املؤسسة  قدمت 

»االستثمار في األمن الغذائي العربي« والذي 
العاصمة السودانية اخلرطوم خالل  عقد في 

الفترة 20-21 مايو 2013.
• البحرينية 	 العاصمة  املؤسسة  من  وفد  زار 

شرحا  وقدم   2013 مايو   21 يوم  املنامة 
العربية  »املؤسسة  من  لكل  اخلدمات  عن 
و“بنك   )Apicorp( البترولية  لالستثمارات 

.”)GIB( اخلليج الدولي
• اجتماع�ات 	 ف���ي  املؤسس���ة  شارك��ت 

نادي براغ السنوية والتي عقدت في جمهورية 
 2013 27-29 مايو  الفترة  خالل  التشيك 
وتطورات  مستجدات  على  للوقوف  وذلك 
نشاط تأمني ائتمان الصادرات واالستثمار في 

مختلف دول العالم.
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التجارة الخارجية العربية.. مؤشرات األداء والتطور
متثل التجارة اخلارجية مجموعة الصادرات والواردات املنظورة وغير املنظورة، أو املعامالت التجارية الدولية الشاملة النتقال 
السلع واألفراد و رؤوس األموال والتي تنشأ بني أفراد أومؤسسات يقيمون في وحدات سياسية مختلفة بهدف إشباع أكبر 

حاجات ممكنة. 
وتكتسب املعامالت  التجارية أهمية خاصة بالنظر لدورها في ربط االقتصادات واجملتمعات، ولكونها منفذا لتصريف فائض اإلنتاج 
عن حاجة الس��وق احمللية، وباعتبارها مؤش��را لتنافس��ية الدول في األسواق العاملية وانعكاس��ا لقدراتها اإلنتاجية والتصديرية 

املتاحة والتي تصب بشكل مباشر في امليزان التجاري ومستويات الدخول و الرصيد من العمالت األجنبية.
كما تش��ير كثير من األدبيات إلى وج��ود عالقة طردية قوية بني التجارة والتدفقات الرأس��مالية ومعدالت النمو االقتصادي، حيث 

تساهم التجارة اخلارجية إلى جانب ما سبق في نقل التكنولوجيا واملعارف واخلبرات التسويقية األخرى.  
وق��د ش��هدت الفترة األخيرة املزيد من اندماج اقتصادي��ات الدول العربية في التجارة الدولية بزيادة معدالت التصدير واالس��تيراد، 
وبالتالي زيادة تأثير وتأثر هذه االقتصاديات بالتطورات االقتصادية العاملية، بحيث أصبحت الدول العربية أكثر اعتماداً وانكش��افا 
على العالم اخلارجي، وزادت نسبة التجارة اخلارجية العربية إلى الناجت احمللي اإلجمالي لكافة الدول العربية في املتوسط، وبشكل 
متواصل، من نحو 65 % في العش��رية األخيرة من القرن املاضي إلى نحو 84.9 % خالل الفترة 2000-2007، ثم إلى نحو 92.1 % 

للفترة 2009 � 2012. 
وف��ي ظل زيادة التحديات االس��تراتيجية في املنطق��ة العربية والتغيرات املتس��ارعة في األنظمة االقتصادي��ة والتجارة الدولية 
وتنامي تأثير املنظمات واملؤسسات العاملية وظهور وزيادة التكتالت االقتصادية الدولية، يعتبر تنمية التجارة اخلارجية من املداخل 
الرئيس��ية لتحقي��ق مزيد من التكامل االقتصادي بني مجموع��ة الدول العربية عبر تنمية التجارة العربية البينية. فقد س��عت 
دول املنطقة إلى إرس��اء قواعد ثابتة الس��تدامة منو التجارة العربية البينية من خالل عقد االتفاقيات التجارية الثنائية واملتعددة 

وتنفيذ برامج مشتركة لتمويل وضمان التجارة العربية، باإلضافة إلى إنشاء مناطق التجارة احلرة بني بعض الدول العربية. 
ويأتي اهتمام املؤسس��ة العربية لضمان االس��تثمار وائتمان الصادرات بهذا احملور انطالقا من دورها التاريخي الرامي إلى تشجيع 
صادرات الدول العربية لألسواق العربية واخلارجية والذي بداته في العام 1986 عبر إصدار النظام العربي لضمان ائتمان الصادرات 
وتوفير الضمانات ضد اخملاطر التجارية وغير التجارية التي ميكن أن تواجهه حيث قدمت املؤسسة ضمانات في هذا الشأن بقيمة 
9.5 ملي��ارات دوالر من��ذ تأسيس��ها وحت��ى اآلن معظمها لضمان ائتمان الص��ادرات ومنها 1338.8 ملي��ون دوالر خالل عام 2012 

وبنسبة 77.7 % من إجمالي الضمانات املقدمة من قبل املؤسسة.
وفي هذا الس��ياق تقدم املؤسس��ة في هذا العدد من النش��رة الفصلية رصدا مختصرا ألهم مؤش��رات التجارة العربية اخلارجية 
وتطورها وتوزيعها اجلغرافي والقطاعي ومبا يس��اهم في تكوين صورة أولية عن أداء الدول العربية في هذا القطاع املهم ومبا ميكن 
أن يساعد صناع القرار واملؤسسات احلكومية واخلاصة املعنية على التحرك في اجتاه تعزيز الفوائد التي ميكن أن تعود على الدول 

العربية من عالقاتها التجارية مع العالم اخلارجي والسيما في مجال تشجيع الصادرات وفيما يلي التفاصيل:

أوال على املستوى اإلقليمي:

العربية  للدول  واخلدمات  السلع  جتارة  شهدت 
منوا واضحا خالل السنوات األربع األخيرة بقيمة 
تغير 19.4 % من  وبنسبة  400.7 مليار دوالر 
2068 مليار دوالر عام 2008 إلى 2469 مليار 

.)1 رقم  دوالر عام 2012 )جدول 

التي  النمو  لنسبة  مواكباً  النمو  هذا  وجاء 
على  واخلدمات  السلع  جتارة  حجم  شهدها 
دوالر  تريليون   2.53 بقيمة  العاملي  املستوى 
تريليون   20 نحو  من   %  12.7 تغير  وبنسبة 
دوالر  تريليون   22.4 نحو  إلى   2008 عام  دوالر 
خالل نفس الفترة. كما ارتفع الفائض التجاري 
دوالر  مليار   82.4 بقيمة  العربي  اإلجمالي 

ومبعدل 24.2 % من 341 مليون دوالر إلى 424 
مليون دوالر خالل نفس الفترة.

كما شهدت حصة التجارة العربية من السلع 
منوا  العاملية  التجارة  إجمالي  من  واخلدمات 
نحو  إلى   2008 عام   % 5.2 نحو  من  طفيفا 

5.5 % عام 2012.

السلع  جتارة  حجم  في  النمو  هذا  جاء  وقد 
لنمو حجم صادرات  نتيجة  العربية  واخلدمات 
السلع واخلدمات العربية بقيمة 241.6 مليار 
دوالر ومبعدل 20.1 % من 1205 مليارات دوالر 
عام  دوالر  مليار   1446 نحو  إلى   2008 عام 
النفطية،  الدول  صادرات  وخصوصا   ،2012
واخلدمات  السلع  واردات  حجم  لنمو  وكذلك 
ومبعدل  دوالر  مليار   159.2 بقيمة  العربية 

18.4 % من 863 مليار دوالر إلى 1022 مليار 
دوالر خالل نفس الفترة )جدول رقم 1(.

التجارة  نسبة  شهدت  املقابل  وفي  أنه  إال 
العربي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  إلى  العربية 
من   % 6.4 بواقع  الفترة  نفس  خالل  تراجعا 
100.6 % عام 2008 إلى 94.1 % عام 2012، 
وذلك انعكاسا لتراجع حصة الصادرات العربية 

 55.1 58.6 % إلى  من الناجت بواقع 3.4 % من 
الناجت  من  العربية  الواردات  حصة  ولتراجع   %
وبالتبعية   .% 39 إلى   %  42 من   % 3 بواقع 
من  العربي  التجاري  الفائض  نسبة  تراجعت 
نفس  خالل   % 16.2 إلى   %16.6 من   الناجت 

)2 رقم  الفترة. )جدول 

1- جتارة السلع واخلدمات في الدول العربية 
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ثانيا على املستوى القطري:
أما فيما يتعلق بتجارة السلع واخلدمات على 
مستوى األقطار العربية فتشير اإلحصاءات 
أكثر  على  تستحوذ  عربية  دول   7 أن  إلى 
اخلارجية  التجارة  إجمالي  من   %  80 من 
حلت  التي  السعودية  وهي:  العربية  للدول 
دوالر  مليار   621.7 بقيمة  األول  املركز  في 
وبنسبة 24.1% ثم اإلمارات بقيمة 588.6 
مليار دوالر وبنسبة 23.3 % ثم قطر والعراق 
ومن  التوالي،  على  ومصر  واجلزائر  والكويت 
للنفط  مصدرة  دول  جميعها  أن  املالحظ 

فيما عدا مصر )جدول رقم 3(.

التي  العربية  الدول  قائمة  قطر  تصدرت  وقد 
السلع  جتارة  لقيمة  منو  نسبة  اعلى  شهدت 
 2008 عامي  بني  ما  الفترة  خالل  واخلدمات 
بنسبة  العراق  تلتها   %  62 بنسبة  و2012 

54.8  % ثم موريتانيا بنسبة 50.1  %.

وفيما يتعلق بحصة جتارة السلع واخلدمات من 
الناجت احمللي اإلجمالي فيوضح اجلدول رقم 4 أن 
ال�  عن  النسبة  تلك  فيها  زادت  عربية  دول   8
100 % أبرزها موريتانيا في املرتبة األولى بنسبة 
164.4 % ثم اإلمارات في املرتبة الثانية بنسبة 
املرتبة الثالثة بنسبة  في  البحرين  164 % ثم 
150 % ثم لبنان واألردن وليبيا وسلطنة عمان 

وتونس على التوالي. 

كما جاءت موريتانيا في املرتبة األولى كصاحبة 
واخلدمات  السلع  جتارة  حصة  في  ارتفاع  أعلى 
من الناجت بنسبة 26.4  % تلتها ليبيا في املرتبة 
مبعدل  اإلم��ارات  ثم   %  15.7 بنسبة  الثانية 
2008 و2012. الفترة بني عامي  9.8% خالل 

2 
 

 في الدول العربية تجارة السلع والخدمات 

 أوال على المستوى اإلقليمي:

وبنسبة دوالر  مليار 711.7شهدت تجارة السلع والخدمات للدول العربية نموا واضحا خالل السنوات األربع األخيرة بقيمة 
 .2192دوالر عام  مليار 2781إلى  2116دوالر عام  مليار 2186% من 91.7 تغير

وبنسبة تغير دوالر  تريليون 2.98وتواكب هذا النمو مع نمو حجم تجارة السلع والخدمات على المستوى العالمي بقيمة 
كما ارتفع الفائض  تريليون دوالر خالل نفس الفترة. 22.7إلى نحو  2116تريليون دوالر عام  21% من نحو 92.7

مليون دوالر خالل  727مليون دوالر إلى  879% من 27.2دوالر وبمعدل  مليار 62.7التجاري اإلجمالي العربي بقيمة 
 نفس الفترة.

إلى  2116% عام 9.2طفيفا من نحو وقد شهدت حصة التجارة العربية من السلع والخدمات من إجمالي التجارة العالمية نموا 
 .2192% عام 9.9نحو 

 279.8ت العربية نتيجة لنمو حجم صادرات السلع والخدمات العربية بقيمة وقد جاء هذا النمو في حجم تجارة السلع والخدما
وخصوصا ، 2192دوالر عام مليار  9778إلى نحو  2116دوالر عام  مليار 9219% من 21.9دوالر وبمعدل  مليار

% من 96.7دوالر وبمعدل مليار  991.2وكذلك لنمو حجم واردات السلع والخدمات العربية بقيمة صادرات الدول النفطية 
 خالل نفس الفترة.مليار دوالر  9122إلى دوالر  مليار 688

 %8.7الناتج المحلي اإلجمالي العربي تراجعا خالل نفس الفترة بواقع  إلىإال أنه وفي المقابل شهدت نسبة التجارة العربية 
 %8.7، وذلك انعكاسا لتراجع حصة الصادرات العربية من الناتج بواقع 2192% عام 17.9 إلى 2116 % عام911.8من 
وبالتبعة تراجعت  .%81% إلى 72من  %8لتراجع حصة الواردات العربية من الناتج بواقع و% 99.9% إلى 96.8من 

 % خالل نفس الفترة.98.2% إلى 98.8نسبة الفائض التجاري العربي من الناتج من 

 التجارة العربية للسلع والخدمات بالمليار دوالر حجم تطور (:1)جدول 

  0222–0222 2008 2009 2010 2011 2012 
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 20.05 241.6 1,446 1,323 1,043 850 1,205 479 صادرات السلع والخدمات
 18.44 159.2 1,022 922 840 778 863 344 واردات السلع والخدمات

 24.15 82.4 424 401 203 72 341 134 الميزان التجاري  للدول العربية
 19.38 400.7 2,469 2,245 1,883 1,627 2,068 823 إجمالي التجارة العربية
 12.70 2,526.0 22,413 22,276 18,904 15,889 19,887 -- إجمالي التجارة العالمية

 -- 0.3 5.5 5.0 5.0 5.1 5.2 -- العالم( %التجارة العربية )كنسبة من 
         صندوق النقد الدوليالمصدر: 
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 )%( اإلجماليحصة التجارة العربية من الناتج المحلي  (:2)جدول 

  0222–0222 2008 2009 2010 2011 2012 
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 27.51 565.8 2,622 2,411 2,089 1,791 2,057 970 بالمليار دوالرالناتج المحلي اإلجمالي العربي 
 -- 3.4- 55.1 54.9 49.9 47.4 58.6 49.3 نسبة الصادرات العربية من الناتج %
 -- 3.0- 39.0 38.2 40.2 43.4 42.0 35.5 نسبة الواردات العربية من الناتج %

 -- 6.4- 94.1 93.1 90.1 90.9 100.6 84.9 نسبة التجارة العربية من الناتج %
 -- 0.4- 16.2 16.6 9.7 4.0 16.6 13.8 نسبة الميزان التجاري العربي من الناتج %

 صندوق النقد الدوليالمصدر: 
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 )%(من الناتج المحلي االجمالي التجارة العربية للسلع والخدمات نسبة  (:2)شكل 

 %نسبة التجارة العربية من الناتج  %نسبة الميزان التجاري العربي من الناتج  %نسبة الصادرات العربية من الناتج 
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 )%( اإلجماليحصة التجارة العربية من الناتج المحلي  (:2)جدول 

  0222–0222 2008 2009 2010 2011 2012 
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 27.51 565.8 2,622 2,411 2,089 1,791 2,057 970 بالمليار دوالرالناتج المحلي اإلجمالي العربي 
 -- 3.4- 55.1 54.9 49.9 47.4 58.6 49.3 نسبة الصادرات العربية من الناتج %
 -- 3.0- 39.0 38.2 40.2 43.4 42.0 35.5 نسبة الواردات العربية من الناتج %

 -- 6.4- 94.1 93.1 90.1 90.9 100.6 84.9 نسبة التجارة العربية من الناتج %
 -- 0.4- 16.2 16.6 9.7 4.0 16.6 13.8 نسبة الميزان التجاري العربي من الناتج %

 صندوق النقد الدوليالمصدر: 
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 )%(من الناتج المحلي االجمالي التجارة العربية للسلع والخدمات نسبة  (:2)شكل 

 %نسبة التجارة العربية من الناتج  %نسبة الميزان التجاري العربي من الناتج  %نسبة الصادرات العربية من الناتج 
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 )%( اإلجماليحصة التجارة العربية من الناتج المحلي  (:2)جدول 

  0222–0222 2008 2009 2010 2011 2012 
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 27.51 565.8 2,622 2,411 2,089 1,791 2,057 970 بالمليار دوالرالناتج المحلي اإلجمالي العربي 
 -- 3.4- 55.1 54.9 49.9 47.4 58.6 49.3 نسبة الصادرات العربية من الناتج %
 -- 3.0- 39.0 38.2 40.2 43.4 42.0 35.5 نسبة الواردات العربية من الناتج %

 -- 6.4- 94.1 93.1 90.1 90.9 100.6 84.9 نسبة التجارة العربية من الناتج %
 -- 0.4- 16.2 16.6 9.7 4.0 16.6 13.8 نسبة الميزان التجاري العربي من الناتج %

 صندوق النقد الدوليالمصدر: 
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 )%(من الناتج المحلي االجمالي التجارة العربية للسلع والخدمات نسبة  (:2)شكل 

 %نسبة التجارة العربية من الناتج  %نسبة الميزان التجاري العربي من الناتج  %نسبة الصادرات العربية من الناتج 
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 ثانيا على المستوى القطري:

دول عربية تستحوذ على  7أما فيما يتعلق بتجارة السلع والخدمات على مستوى األقطار العربية فتشير اإلحصاءات إلى أن 
مليار  829.7وهي: السعودية التي حلت في المركز األول بقيمة % من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية 61أكثر من 

% ثم قطر والعراق والكويت والجزائر ومصر 28.8مليار دوالر وبنسبة  966.8% ثم اإلمارات بقيمة 27.9ة دوالر وبنسب
 .، ومن المالحظ أن جميعها دول مصدرة للنفط فيما عدا مصر على التوالي

ما بين عامي  لقيمة تجارة السلع والخدمات خالل الفترة نمونسبة وقد تصدرت قطر قائمة الدول العربية التي شهدت اعلى 
 %.91.9% ثم موريتانيا بنسبة 97.6العراق بنسبة % تلتها 82بنسبة  2192و 2116

 بالمليار دوالر العربية تجارة السلع والخدمات حجمتطور (: 3)جدول 

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة

0222 - 0200 

 التغير
معدل 
التغير 
)%( 

 24.46 122.2 621.73 574.27 436.04 364.13 499.54 السعودية
 25.38 119.1 588.55 538.89 426.68 389.61 469.43 اإلمارات

 62.02 67.0 175.10 167.28 119.61 78.40 108.07 قطر
 54.83 61.4 173.38 140.00 107.46 94.19 111.98 العراق
 21.01 28.7 165.30 154.11 112.00 98.17 136.61 الكويت
 4.18 5.5 136.63 134.07 111.47 97.25 131.15 الجزائر

 1.31- 1.5- 114.84 110.07 103.63 106.90 116.36 مصر
 8.67 7.6 94.83 34.69 78.08 64.51 87.27 ليبيا

 27.17 18.0 84.10 77.54 62.77 50.81 66.13 سلطنة عمان
 5.34 4.3 83.96 85.07 70.42 63.45 79.70 المغرب

 17.04 8.7 59.56 58.62 55.60 51.29 50.88 لبنان
 6.62- 3.4- 48.33 48.62 46.59 41.01 51.76 تونس

 10.27 3.8 40.53 36.43 30.45 26.65 36.75 البحرين
 16.20 5.1 36.81 34.49 30.91 27.42 31.67 األردن

 4.41- 1.0- 20.90 20.77 20.08 17.09 21.86 اليمن
 33.22- 7.9- 15.91 22.29 24.27 19.12 23.82 السودان

 50.06 2.3 6.90 6.29 4.80 3.55 4.60 موريتانيا
 18.97 0.2 1.28 1.17 0.87 0.98 1.07 جيبوتي
 -- -- -- -- 40.98 32.73 39.23 سورية

 19.38 400.74 2,468.63 2,244.66 1,882.70 1,627.24 2,067.90 الدول العربية
صندوق النقد الدوليالمصدر:        

 

دول عربية زادت فيها تلك النسبة عن الـ  6وفيما يتعلق بحصة تجارة السلع والخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي فهناك 
% ثم البحرين في 987% ثم اإلمارات في المرتبة الثانية بنسبة 987.7% أبرزها موريتانيا في المرتبة األولى بنسبة 911

 األردن وليبيا وسلطنة عمان وتونس على التوالي. % ثم لبنان و991المرتبة الثالثة بنسبة 

% 28.7كما جاءت موريتانيا في المرتبة األولى كصاحبة أعلى ارتفاع في حصة تجارة السلع والخدمات من الناتج بنسبة 
 .2192و 2116% خالل الفترة بين عامي 1.6بمعدل  اإلمارات% ثم 99.7تلتها ليبيا في المرتبة الثانية بنسبة 
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 )%(من الناتج العربية تطور نسبة تجارة السلع والخدمات  (:4)جدول 

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 26.38 34.3 164.4 146.8 130.1 117.2 130.1 موريتانيا
 9.84 14.7 164.0 157.6 150.3 150.0 149.3 اإلمارات
 9.64- 16.0- 150.0 140.8 141.7 138.2 166.0 البحرين

 15.97- 27.4- 144.0 150.3 149.8 148.0 171.4 لبنان
 18.16- 26.2- 117.9 119.4 116.9 115.0 144.1 األردن

 15.73 15.7 115.8 99.9 104.4 102.3 100.0 ليبيا
 1.03 1.1 110.0 110.8 106.7 105.3 108.9 سلطنة عمان

 8.12- 9.4- 106.0 105.1 105.2 94.2 115.3 تونس
 1.84 1.7 95.5 96.5 93.9 80.2 93.8 قطر

 2.84 2.6 95.3 95.7 93.4 92.6 92.7 الكويت
 13.55- 14.8- 94.3 94.2 77.0 93.2 109.1 جيبوتي
 4.00- 3.6- 86.1 85.7 77.6 69.8 89.7 المغرب

 11.05- 10.6- 85.5 85.8 82.8 84.9 96.1 السعودية
 4.11- 3.5- 81.6 77.5 79.3 84.4 85.1 العراق

 14.01- 10.7- 65.8 67.5 68.9 70.7 76.5 الجزائر
 27.83- 22.6- 58.6 61.5 64.7 68.0 81.2 اليمن
 37.56- 26.9- 44.7 46.7 47.4 56.7 71.6 مصر

 39.25- 17.1- 26.5 33.4 37.0 35.8 43.7 السودان
 -- -- -- -- 68.4 60.7 74.6 سورية

 6.38- 6.41- 94.1 93.1 90.1 90.9 100.6 الدول العربية
صندوق النقد الدوليالمصدر:        
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مليارات دوالر ثم  791بقيمة لسلع والخدمات فقد حلت السعودية في المرتبة األولى لوعلى صعيد أكثر الدول العربية تصديرا 
مليار دوالر  928.1ثم الكويت في المرتبة الرابعة بقيمة  مليار دوالر 927.8مليار دوالر ثم قطر بقيمة  899اإلمارات بقيمة 
 وبفارق بسيط.

% تلتها العراق في المرتبة الثانية 71.7كما حققت قطر أعلى معدل نمو للصادرات من السلع والخدمات خالل الفترة بنسبة 
 %.86.8وتي في المرتبة الرابعة بمعدل نمو بلغ % ثم جيب78.7% ثم موريتانيا في المرتبة الثالثة بمعدل 99.8بمعدل 

 بالمليار دوالرالعربية تطور صادرات السلع والخدمات (: 5جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة

0222 - 0200 

 التغير
معدل 
التغير 
)%( 

 27.00 87.2 410.02 376.22 261.83 202.06 322.85 السعودية
 26.14 65.3 314.99 292.10 223.59 202.35 249.71 اإلمارات

 70.67 51.6 124.63 119.61 81.72 48.28 73.02 قطر
 25.80 25.4 123.78 114.47 76.96 65.89 98.40 الكويت
 51.31 32.6 96.15 82.45 54.24 40.63 63.55 العراق

 8.56- 7.0- 75.06 76.63 60.68 48.17 82.08 الجزائر
 0.52 0.3 62.67 19.09 47.26 37.44 62.35 ليبيا

 32.89 13.0 52.55 49.24 38.36 29.27 39.54 سلطنة عمان
 10.65- 5.7- 47.60 48.45 46.61 47.03 53.28 مصر

 3.87 1.3 34.72 35.55 30.33 26.28 33.43 المغرب
 10.56 2.4 25.18 25.44 24.60 22.84 22.77 لبنان

 19.17 4.0 25.09 22.68 17.69 15.52 21.05 البحرين
 12.29- 3.1- 22.10 22.69 22.24 19.92 25.20 تونس

 9.85 1.2 13.65 13.16 12.65 10.94 12.43 األردن
 9.03- 0.9- 9.26 9.91 9.26 7.09 10.18 اليمن

 59.30- 7.8- 5.35 11.83 12.96 8.49 13.14 السودان
 46.70 0.9 2.82 3.02 2.19 1.52 1.93 موريتانيا
 38.26 0.1 0.51 0.47 0.36 0.40 0.37 جيبوتي
 -- -- -- -- 19.47 15.44 19.29 سورية

 20.05 241.57 1,446.14 1,323.00 1,043.00 849.57 1,204.57 الدول العربية
صندوق النقد الدوليالمصدر:        
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 278.8المقابل على صعيد واردات السلع والخدمات فقد حلت اإلمارات في المرتبة األولى كأكبر مستورد عربي بقيمة  وفي
 299.7مليار دوالر وذلك بفضل نشاطها الكبير في تجارة إعادة التصدير إلى المنطقة ثم السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 

 مليار دوالر.   77.2مة مليار دوالر ثم العراق بفارق كبير وبقي

% ثم 91.9بمعدل  2192و 2116بين عامي وقد حقق العراق أعلى نسبة نمو في قيمة واردات السلع والخدمات خالل الفترة 
 %.77% ثم قطر في المرتبة الثالثة بمعدل 92.9جاءت موريتانيا في المرتبة الثانية بمعدل 

 بالمليار دوالر العربية تطور واردات السلع والخدمات(: 6جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة

0222 - 0200 

 التغير
معدل 
التغير 
)%( 

 24.51 53.8 273.56 246.78 203.08 187.26 219.71 اإلمارات
 19.82 35.0 211.71 198.05 174.20 162.07 176.69 السعودية

 59.45 28.8 77.23 57.56 53.22 53.57 48.43 العراق
 6.58 4.1 67.24 61.62 57.02 59.87 63.09 مصر

 25.47 12.5 61.57 57.44 50.79 49.08 49.07 الجزائر
 43.99 15.4 50.46 47.67 37.89 30.12 35.05 قطر

 6.41 3.0 49.23 49.52 40.09 37.17 46.27 المغرب
 8.66 3.3 41.52 39.64 35.04 32.27 38.21 الكويت

 22.29 6.3 34.38 33.18 31.00 28.45 28.11 لبنان
 29.05 7.2 32.16 15.60 30.83 27.07 24.92 ليبيا

 18.68 5.0 31.56 28.30 24.40 21.54 26.59 سلطنة عمان
 1.24- 0.3- 26.23 25.93 24.35 21.09 26.56 تونس

 20.31 3.9 23.16 21.33 18.27 16.48 19.25 األردن
 1.65- 0.3- 15.44 13.74 12.77 11.13 15.70 البحرين

 0.39- 0.0 11.64 10.86 10.82 10.00 11.68 اليمن
 1.13- 0.1- 10.56 10.47 11.31 10.63 10.68 السودان

 52.49 1.4 4.08 3.27 2.61 2.03 2.68 موريتانيا
 8.85 0.1 0.77 0.70 0.51 0.58 0.70 جيبوتي
 -- -- -- -- 21.51 17.29 19.93 سورية

 18.44 159.17 1,022.49 921.66 839.71 777.68 863.33 الدول العربية
صندوق النقد الدوليالمصدر:        
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بفائض في ميزان تجارتها من وعلى صعيد أكثر الدول استفادة من تجارتها الخارجية جاءت السعودية في المرتبة األولى 
مليار دوالر، ثم قطر في  62.8مليار دوالر، ثم حلت الكويت في المرتبة الثانية بقيمة  916.8السلع والخدمات بلغت قيمته 

 مليار دوالر.   77.2المرتبة الثالثة بقيمة 

% خالل الفترة ثم 19.8كما حلت قطر في المرتبة األولى كصاحبة أكبر تحسن في فائضها التجاري مع العالم بنمو بلغ 
 %.82.9بنسبة  في المرتبة الثالثة % ثم سلطنة عمان61.8بنمو بلغ في المرتبة الثانية البحرين 

 دوالربالمليار العربية تطور ميزان تجارة السلع والخدمات (: 7جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 35.67 52.1 198.30 178.18 87.63 39.99 146.16 السعودية
 36.68 22.1 82.26 74.83 41.92 33.62 60.19 الكويت

 95.30 36.2 74.17 71.94 43.83 18.16 37.98 قطر
 38.11 11.4 41.43 45.32 20.51 15.09 30.00 اإلمارات

 18.48- 6.9- 30.51 3.49 16.43 10.38 37.43 ليبيا
 62.06 8.0 20.99 20.93 13.96 7.73 12.95 سلطنة عمان

 25.23 3.8 18.93 24.89 1.02 12.94- 15.12 العراق
 59.14- 19.5- 13.49 19.19 9.89 0.91- 33.01 الجزائر
 80.29 4.3 9.64 8.94 4.92 4.40 5.35 البحرين
 23.60 0.1 0.26- 0.23- 0.15- 0.18- 0.33- جيبوتي

 67.36- 0.5- 1.26- 0.25- 0.41- 0.51- 0.75- موريتانيا
 58.30- 0.9- 2.37- 0.95- 1.56- 2.91- 1.50- اليمن
 202.36- 2.8- 4.13- 3.25- 2.11- 1.17- 1.37- تونس

 312.20- 7.7- 5.21- 1.36 1.65 2.14- 2.46 السودان
 72.26- 3.9- 9.21- 7.74- 6.41- 5.61- 5.34- لبنان

 39.37- 2.7- 9.50- 8.17- 5.62- 5.53- 6.82- األردن
 13.01- 1.7- 14.51- 13.97- 9.76- 10.89- 12.84- المغرب

 100.16- 9.8- 19.63- 13.18- 10.42- 12.83- 9.81- مصر
 -- -- -- -- 2.04- 1.85- 0.64- سورية
 24.15 82.41 423.65 401.35 203.29 71.89 341.24 العربية الدول

صندوق النقد الدوليالمصدر:        
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فقد حلت الكويت التجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  الميزانفائض  في مؤشرأما فيما يتعلق بترتيب الدول العربية 
 %.87.2% ثم ليبيا في المرتبة الثالثة بنسبة 71.7% ثم قطر في المرتبة الثانية بنسبة 77.7في المرتبة األولى بنسبة 

 )%(من الناتج العربية تطور نسبة ميزان تجارة السلع والخدمات (: 8جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

التغير  معدل التغير
)%( 

 16.16 6.6 47.4 46.5 35.0 31.7 40.8 الكويت
 22.76 7.5 40.4 41.5 34.4 18.6 32.9 قطر
 13.19- 5.7- 37.2 10.1 22.0 16.5 42.9 ليبيا

 47.73 11.5 35.7 34.6 22.9 22.8 24.2 البحرين
 28.74 6.1 27.5 29.9 23.7 16.0 21.3 سلطنة عمان

 3.04- 0.9- 27.3 26.6 16.6 9.3 28.1 السعودية
 20.99 2.0 11.5 13.3 7.2 5.8 9.5 اإلمارات

 22.44- 2.6- 8.9 13.8 0.8 11.6- 11.5 العراق
 66.27- 12.8- 6.5 9.7 6.1 0.7- 19.2 الجزائر

 19.52- 1.1- 6.7- 2.8- 5.0- 11.6- 5.6- اليمن
 26.64- 1.6- 7.6- 5.6- 4.8- 6.8- 6.0- مصر

 293.03- 13.2- 8.7- 2.0 2.5 4.0- 4.5 السودان
 197.50- 6.0- 9.1- 7.0- 4.8- 2.7- 3.0- تونس

 2.99- 0.4- 14.9- 14.1- 10.8- 12.0- 14.4- المغرب
 44.48 15.1 18.9- 18.3- 13.3- 17.1- 34.0- جيبوتي

 23.67- 4.3- 22.3- 19.9- 17.3- 16.2- 18.0- لبنان
 40.94- 8.7- 29.9- 5.9- 11.2- 16.7- 21.2- موريتانيا

 1.84 0.6 30.5- 28.3- 21.3- 23.2- 31.0- األردن
 -- -- -- -- 3.4- 3.4- 1.2- سورية

 2.64- 0.44- 16.2 16.6 9.7 4.0 16.6 الدول العربية
صندوق النقد الدوليالمصدر:        

 

 

وعلى صعيد أكثر الدول العربية تصديرا للسلع 
واخلدمات فقد حلت السعودية في املرتبة األولى 
بقيمة  اإلمارات  ثم  دوالر  مليارات   410 بقيمة 
124.6 مليار  بقيمة  ثم قطر  دوالر  315 مليار 
بقيمة  الرابعة  املرتبة  في  الكويت  ثم  دوالر 
رقم  )جدول  بسيط  وبفارق  دوالر  123.8 مليار 

 .)5

كما حققت قطر أعلى معدل منو للصادرات من 
 % 70.7 الفترة بنسبة  واخلدمات خالل  السلع 
  %51.3 مبعدل  الثانية  املرتبة  في  العراق  تلتها 
  %46.7 مبعدل  الثالثة  املرتبة  في  موريتانيا  ثم 
بلغ  منو  مبعدل  الرابعة  املرتبة  في  جيبوتي  ثم 

.% 38.3

واخلدمات  السلع  واردات  قيمة  صعيد  على  أما 
كأكبر  األولى  املرتبة  في  اإلم��ارات  حلت  فقد 
وذلك  دوالر  مستورد عربي بقيمة 273.6 مليار 
بفضل نشاطها الكبير في جتارة إعادة التصدير 
الثانية  املرتبة  في  السعودية  ثم  املنطقة  إلى 
بقيمة 211.7 مليار دوالر ثم العراق بفارق كبير 

  .)6 رقم  )جدول  دوالر  وبقيمة 77.2 مليار 

وقد حقق العراق أعلى نسبة منو في قيمة واردات 
 2008 السلع واخلدمات خالل الفترة بني عامي 
موريتانيا  جاءت  ثم   %  59.5 مبعدل  و2012 
في  قطر  في املرتبة الثانية مبعدل 52.5 % ثم 

املرتبة الثالثة مبعدل 44 %.

جتارتها  من  استفادة  الدول  أكثر  صعيد  وعلى 
اخلارجية من حيث تعزيز احتياطيات الدولة من 
املرتبة  في  السعودية  جاءت  األجنبية  العمالت 
السلع  من  جتارتها  ميزان  في  بفائض  األولى 
ثم  دوالر،  مليار   198.3 واخلدمات بلغت قيمته 
 82.3 بقيمة  الثانية  املرتبة  في  الكويت  حلت 
بقيمة  الثالثة  املرتبة  في  قطر  ثم  دوالر،  مليار 

  .)7 رقم  )جدول  دوالر  74.2 مليار 

كما حلت قطر في املرتبة األولى كصاحبة أكبر 
حتسن في فائضها التجاري مع العالم بنمو بلغ 
املرتبة  في  البحرين  ثم  الفترة  خالل   %  95.3
الثانية بنمو بلغ 80.3 % ثم سلطنة عمان في 

املرتبة الثالثة بنسبة 62.1 %.

أما فيما يتعلق بترتيب الدول العربية في مؤشر 
احمللي  الناجت  من  كنسبة  التجاري  امليزان  فائض 
الكويت في  2012، فقد حلت  لعام  اإلجمالي 
في  قطر  ثم   %  47.4 بنسبة  األولى  املرتبة 
في  ليبيا  ثم   %  40.4 بنسبة  الثانية  املرتبة 
.)8 املرتبة الثالثة بنسبة 37.2 % )جدول رقم 

تقاري����������ر 
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على تجارتها السلعية فقد استحوذت التجارة السلعية على غالبية التجارة الخارجية لنحو  اعتماداأما على صعيد أكثر الدول 
% للتجارة السلعية 16حلت اليمن في المرتبة األولى بنسبة  %. حيث98و %16دولة عربية وبنسب تراوحت ما بين  98

 %. 17% ثم قطر بنسبة 18تلتها سلطنة عمان بحصة بلغت  2192من إجمالي تجارة السلع والخدمات لعام 
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 اتالتجارة السلعية العربية كنسبة من تجارة السلع والخدم(: 3)شكل 
 2012لعام  )%(

العربية  الدول  2- التجارة السلعية في 

من   %  85 نحو  السلعية  التجارة  متثل 
الدول  في  واخلدمات  السلع  جتارة  إجمالي 
العربية وذلك كمتوسط عام للفترة املمتدة 
إلى  ذلك  ويعزى  و2012   2008 بني عامي 
هيمنة النفط والغاز على حصة كبيرة من 

التجارة اخلارجية العربية.

 9 رقم  اجلدول  في  املبينة  اإلحصاءات  وتشير 
العربية  الدول  في  السلعية  التجارة  أن  إلى 
دوالر  مليارات   410.7 بقيمة  منوا  شهدت 
األرب��ع  وبنسب�ة 23.7 % خ��الل السن��وات 
من  وذلك  و2012   2008 عامي  بني  املمتدة 
دوالر.  مليار   2145 إلى  دوالر  مليار   1734
من  أعلى  كان  الذي  النمو  لذلك  وكنتيجة 
التجارة  حصة  ارتفعت  العاملي  النمو  معدل 
السلعية  التجارة  من  العربية  السلعية 
إلى   % 5.35 نحو  من  الفترة  خالل  العاملية 

نحو 5.85 %.

من  األولى  املرتبة  في  السعودية  حلت  وقد 
 2012 لعام  السلعية  التجارة  حجم  حيث 
25 % من  وبنسبة  دوالر  بقيمة 530.1 مليار 
اإلجمالي تلتها اإلمارات بفارق ضئيل وبقيمة 
لتشكل   % 24.2 وبنسبة  دوالر  مليار   520
العربية  التجارة  من نصف  يقرب  ما  الدولتان 
الثالثة  املرتبة  في  قطر  جاءت  ثم  السلعية 
وبفارق كبير عن السعودية واإلمارات وبحجم 
 % 7.7 وبنسبة  دوالر  مليار   164.5 جتارة بلغ 

من اإلجمالي العربي.

أعلى نسبة منو في جتارتها  وقد حققت قطر 
بفضل   % 72.8 السلعية خالل الفترة بواقع 
وحل  الغاز  من  صادراتها  في  الهائلة  القفزة 
بلغت  منو  بنسبة  الثاني  املركز  في  العراق 
بنمو  الثالث  املركز  في  موريتانيا  60.6 % ثم 

بلغ 42.1 %.

أما على صعيد أكثر الدول اعتمادا على جتارتها 
السلعية  التجارة  استحوذت  فقد  السلعية 
دولة   16 التجارة اخلارجية لنحو  على غالبية 
و53 %.   % 98 بني  ما  تراوحت  وبنسب  عربية 
بنسبة  األولى  املرتبة  في  اليمن  حلت  حيث 
جتارة  إجمالي  من  السلعية  للتجارة   %98
سلطنة  تلتها   2012 السلع واخلدمات لعام 
بنسبة  قطر  ثم   % 96 بلغت  بحصة  عمان 

94 % )شكل رقم 3(. 
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مليارات دوالر ثم  791بقيمة لسلع والخدمات فقد حلت السعودية في المرتبة األولى لوعلى صعيد أكثر الدول العربية تصديرا 
مليار دوالر  928.1ثم الكويت في المرتبة الرابعة بقيمة  مليار دوالر 927.8مليار دوالر ثم قطر بقيمة  899اإلمارات بقيمة 
 وبفارق بسيط.

% تلتها العراق في المرتبة الثانية 71.7كما حققت قطر أعلى معدل نمو للصادرات من السلع والخدمات خالل الفترة بنسبة 
 %.86.8وتي في المرتبة الرابعة بمعدل نمو بلغ % ثم جيب78.7% ثم موريتانيا في المرتبة الثالثة بمعدل 99.8بمعدل 

 بالمليار دوالرالعربية تطور صادرات السلع والخدمات (: 5جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة

0222 - 0200 

 التغير
معدل 
التغير 
)%( 

 27.00 87.2 410.02 376.22 261.83 202.06 322.85 السعودية
 26.14 65.3 314.99 292.10 223.59 202.35 249.71 اإلمارات

 70.67 51.6 124.63 119.61 81.72 48.28 73.02 قطر
 25.80 25.4 123.78 114.47 76.96 65.89 98.40 الكويت
 51.31 32.6 96.15 82.45 54.24 40.63 63.55 العراق

 8.56- 7.0- 75.06 76.63 60.68 48.17 82.08 الجزائر
 0.52 0.3 62.67 19.09 47.26 37.44 62.35 ليبيا

 32.89 13.0 52.55 49.24 38.36 29.27 39.54 سلطنة عمان
 10.65- 5.7- 47.60 48.45 46.61 47.03 53.28 مصر

 3.87 1.3 34.72 35.55 30.33 26.28 33.43 المغرب
 10.56 2.4 25.18 25.44 24.60 22.84 22.77 لبنان

 19.17 4.0 25.09 22.68 17.69 15.52 21.05 البحرين
 12.29- 3.1- 22.10 22.69 22.24 19.92 25.20 تونس

 9.85 1.2 13.65 13.16 12.65 10.94 12.43 األردن
 9.03- 0.9- 9.26 9.91 9.26 7.09 10.18 اليمن

 59.30- 7.8- 5.35 11.83 12.96 8.49 13.14 السودان
 46.70 0.9 2.82 3.02 2.19 1.52 1.93 موريتانيا
 38.26 0.1 0.51 0.47 0.36 0.40 0.37 جيبوتي
 -- -- -- -- 19.47 15.44 19.29 سورية

 20.05 241.57 1,446.14 1,323.00 1,043.00 849.57 1,204.57 الدول العربية
صندوق النقد الدوليالمصدر:        
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 278.8المقابل على صعيد واردات السلع والخدمات فقد حلت اإلمارات في المرتبة األولى كأكبر مستورد عربي بقيمة  وفي
 299.7مليار دوالر وذلك بفضل نشاطها الكبير في تجارة إعادة التصدير إلى المنطقة ثم السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 

 مليار دوالر.   77.2مة مليار دوالر ثم العراق بفارق كبير وبقي

% ثم 91.9بمعدل  2192و 2116بين عامي وقد حقق العراق أعلى نسبة نمو في قيمة واردات السلع والخدمات خالل الفترة 
 %.77% ثم قطر في المرتبة الثالثة بمعدل 92.9جاءت موريتانيا في المرتبة الثانية بمعدل 

 بالمليار دوالر العربية تطور واردات السلع والخدمات(: 6جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة

0222 - 0200 

 التغير
معدل 
التغير 
)%( 

 24.51 53.8 273.56 246.78 203.08 187.26 219.71 اإلمارات
 19.82 35.0 211.71 198.05 174.20 162.07 176.69 السعودية

 59.45 28.8 77.23 57.56 53.22 53.57 48.43 العراق
 6.58 4.1 67.24 61.62 57.02 59.87 63.09 مصر

 25.47 12.5 61.57 57.44 50.79 49.08 49.07 الجزائر
 43.99 15.4 50.46 47.67 37.89 30.12 35.05 قطر

 6.41 3.0 49.23 49.52 40.09 37.17 46.27 المغرب
 8.66 3.3 41.52 39.64 35.04 32.27 38.21 الكويت

 22.29 6.3 34.38 33.18 31.00 28.45 28.11 لبنان
 29.05 7.2 32.16 15.60 30.83 27.07 24.92 ليبيا

 18.68 5.0 31.56 28.30 24.40 21.54 26.59 سلطنة عمان
 1.24- 0.3- 26.23 25.93 24.35 21.09 26.56 تونس

 20.31 3.9 23.16 21.33 18.27 16.48 19.25 األردن
 1.65- 0.3- 15.44 13.74 12.77 11.13 15.70 البحرين

 0.39- 0.0 11.64 10.86 10.82 10.00 11.68 اليمن
 1.13- 0.1- 10.56 10.47 11.31 10.63 10.68 السودان

 52.49 1.4 4.08 3.27 2.61 2.03 2.68 موريتانيا
 8.85 0.1 0.77 0.70 0.51 0.58 0.70 جيبوتي
 -- -- -- -- 21.51 17.29 19.93 سورية

 18.44 159.17 1,022.49 921.66 839.71 777.68 863.33 الدول العربية
صندوق النقد الدوليالمصدر:        
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بفائض في ميزان تجارتها من وعلى صعيد أكثر الدول استفادة من تجارتها الخارجية جاءت السعودية في المرتبة األولى 
مليار دوالر، ثم قطر في  62.8مليار دوالر، ثم حلت الكويت في المرتبة الثانية بقيمة  916.8السلع والخدمات بلغت قيمته 

 مليار دوالر.   77.2المرتبة الثالثة بقيمة 

% خالل الفترة ثم 19.8كما حلت قطر في المرتبة األولى كصاحبة أكبر تحسن في فائضها التجاري مع العالم بنمو بلغ 
 %.82.9بنسبة  في المرتبة الثالثة % ثم سلطنة عمان61.8بنمو بلغ في المرتبة الثانية البحرين 

 دوالربالمليار العربية تطور ميزان تجارة السلع والخدمات (: 7جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 35.67 52.1 198.30 178.18 87.63 39.99 146.16 السعودية
 36.68 22.1 82.26 74.83 41.92 33.62 60.19 الكويت

 95.30 36.2 74.17 71.94 43.83 18.16 37.98 قطر
 38.11 11.4 41.43 45.32 20.51 15.09 30.00 اإلمارات

 18.48- 6.9- 30.51 3.49 16.43 10.38 37.43 ليبيا
 62.06 8.0 20.99 20.93 13.96 7.73 12.95 سلطنة عمان

 25.23 3.8 18.93 24.89 1.02 12.94- 15.12 العراق
 59.14- 19.5- 13.49 19.19 9.89 0.91- 33.01 الجزائر
 80.29 4.3 9.64 8.94 4.92 4.40 5.35 البحرين
 23.60 0.1 0.26- 0.23- 0.15- 0.18- 0.33- جيبوتي

 67.36- 0.5- 1.26- 0.25- 0.41- 0.51- 0.75- موريتانيا
 58.30- 0.9- 2.37- 0.95- 1.56- 2.91- 1.50- اليمن
 202.36- 2.8- 4.13- 3.25- 2.11- 1.17- 1.37- تونس

 312.20- 7.7- 5.21- 1.36 1.65 2.14- 2.46 السودان
 72.26- 3.9- 9.21- 7.74- 6.41- 5.61- 5.34- لبنان

 39.37- 2.7- 9.50- 8.17- 5.62- 5.53- 6.82- األردن
 13.01- 1.7- 14.51- 13.97- 9.76- 10.89- 12.84- المغرب

 100.16- 9.8- 19.63- 13.18- 10.42- 12.83- 9.81- مصر
 -- -- -- -- 2.04- 1.85- 0.64- سورية
 24.15 82.41 423.65 401.35 203.29 71.89 341.24 العربية الدول

صندوق النقد الدوليالمصدر:        
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فقد حلت الكويت التجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  الميزانفائض  في مؤشرأما فيما يتعلق بترتيب الدول العربية 
 %.87.2% ثم ليبيا في المرتبة الثالثة بنسبة 71.7% ثم قطر في المرتبة الثانية بنسبة 77.7في المرتبة األولى بنسبة 

 )%(من الناتج العربية تطور نسبة ميزان تجارة السلع والخدمات (: 8جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

التغير  معدل التغير
)%( 

 16.16 6.6 47.4 46.5 35.0 31.7 40.8 الكويت
 22.76 7.5 40.4 41.5 34.4 18.6 32.9 قطر
 13.19- 5.7- 37.2 10.1 22.0 16.5 42.9 ليبيا

 47.73 11.5 35.7 34.6 22.9 22.8 24.2 البحرين
 28.74 6.1 27.5 29.9 23.7 16.0 21.3 سلطنة عمان

 3.04- 0.9- 27.3 26.6 16.6 9.3 28.1 السعودية
 20.99 2.0 11.5 13.3 7.2 5.8 9.5 اإلمارات

 22.44- 2.6- 8.9 13.8 0.8 11.6- 11.5 العراق
 66.27- 12.8- 6.5 9.7 6.1 0.7- 19.2 الجزائر

 19.52- 1.1- 6.7- 2.8- 5.0- 11.6- 5.6- اليمن
 26.64- 1.6- 7.6- 5.6- 4.8- 6.8- 6.0- مصر

 293.03- 13.2- 8.7- 2.0 2.5 4.0- 4.5 السودان
 197.50- 6.0- 9.1- 7.0- 4.8- 2.7- 3.0- تونس

 2.99- 0.4- 14.9- 14.1- 10.8- 12.0- 14.4- المغرب
 44.48 15.1 18.9- 18.3- 13.3- 17.1- 34.0- جيبوتي

 23.67- 4.3- 22.3- 19.9- 17.3- 16.2- 18.0- لبنان
 40.94- 8.7- 29.9- 5.9- 11.2- 16.7- 21.2- موريتانيا

 1.84 0.6 30.5- 28.3- 21.3- 23.2- 31.0- األردن
 -- -- -- -- 3.4- 3.4- 1.2- سورية

 2.64- 0.44- 16.2 16.6 9.7 4.0 16.6 الدول العربية
صندوق النقد الدوليالمصدر:        
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 التجارة السلعية في الدول العربية 

وذلك كمتوسط عام للفترة الممتدة بين % من إجمالي تجارة السلع والخدمات في الدول العربية 69تمثل التجارة السلعية نحو 
وقد شهدت  وذلك بفضل التفوق الساحق للنفط وهيمنته على حصه كبيرة من التجارة الخارجية العربية 2192و 2116عامي 

 .2192% عام 67تلك النسبة تذبذبا طفيفا خالل الفترة حتى بلغت 

% 28.7مليارات دوالر وبنسبة  791.7اإلحصاءات إلى أن التجارة السلعية في الدول العربية شهدت نموا بقيمة  تشيرو
وكنتيجة  مليار دوالر. 2979مليار دوالر إلى  9787وذلك من  2192و 2116خالل السنوات األربعة الممتدة بين عامي 

ت حصة التجارة السلعية العربية من التجارة السعية العالمية خالل لذلك النمو الذي كان أعلى من معدل النمو العالمي ارتفع
 %.9.69% إلى نحو 9.89الفترة من نحو 

% 29مليار دوالر وبنسبة  981.9بقيمة  2192وقد حلت السعودية في المرتبة األولى من حيث حجم التجارة السلعية لعام 
% لتشكل الدولتان ما يقرب من نصف 27.2ار دوالر وبنسبة ملي 921من اإلجمالي تلتها اإلمارات بفارق ضئيل وبقيمة 

 987.9التجارة العربية السلعية ثم جاءت قطر في المرتبة الثالثة وبفارق كبير عن السعودية واإلمارات وبحجم تجارة بلغ 
 % من اإلجمالي العربي.7.7مليار دوالر وبنسبة 

% بفضل القفزة الهائلة في صادراتها من الغاز 72.6ل الفترة بواقع وقد حققت قطر أعلى نسبة نمو في تجارتها السلعية خال
 %.72.9% ثم موريتانيا في المركز الثالث بنمو بلغ 81.8العراق في المركز الثاني بنسبة نمو بلغت  وحل

 بالمليار دوالر العربية إجمالي التجارة السلعية(: 9جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 23.68 101.5 530.1 496.4 358.0 287.9 428.6 السعودية
 24.94 103.8 520.0 490.0 385.0 335.0 416.2 اإلمارات

 72.78 69.3 164.5 144.2 98.0 72.9 95.2 قطر
 60.60 57.1 151.4 132.3 96.4 80.4 94.3 العراق
 30.90 34.7 147.0 129.1 92.7 73.9 112.3 الكويت
 1.69 2.0 120.8 120.7 97.5 84.5 118.8 الجزائر

 32.98 24.6 99.2 89.4 79.4 68.0 74.6 مصر
 15.09 10.8 82.0 26.0 66.3 49.8 71.2 ليبيا

 33.10 20.1 81.0 71.0 56.6 45.6 60.9 سلطنة عمان
 4.46 2.8 65.5 65.8 53.2 46.9 62.7 المغرب

 5.70- 2.5- 41.5 41.8 38.6 33.5 44.0 تونس
 9.61 3.1 35.4 32.4 27.2 22.0 32.3 البحرين
 14.61 3.6 28.6 26.9 22.6 20.6 24.9 األردن

 29.95 6.4 27.6 26.4 23.5 20.8 21.2 لبنان
 13.07 2.4 20.5 20.8 17.7 15.4 18.1 اليمن

 41.97- 8.8- 12.2 18.9 21.4 17.9 21.0 السودان
 64.79- 21.7- 11.8 26.9 30.4 26.3 33.5 سورية

 42.14 1.6 5.3 5.2 4.0 2.9 3.7 موريتانيا
 5.08 0.0 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 جيبوتي

 23.68 410.7 2,145 1,965 1,569 1,305 1,734 الدول العربية
 13.43 2,169.0 18,323 18,291 15,289 12,545 16,154 العالم

 -- 0.5 5.81 5.34 5.10 5.15 5.30 العالم()كنسبة من الدول العربية 
        منظمة التجارة العالميةالمصدر: 
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 الصادرات السلعية 

وقد شهدت نموا واضحا خالل الفترة  2192% من إجمالي التجارة السلعية العربية لعام 82تمثل الصادرات السلعية أكثر من 
مليار دوالر. كما  9889مليار دوالر إلى  9161% من 28.8مليار دوالر وبنسبة  297.6بقيمة  2192و 2116بين عامي 

 %.7.8% إلى 8.7بنسبة بسيطة خالل الفترة من  اإلجمالي العالميالسلعية العربية من  الصادراتزادت حصة 

 2192و 2116السلعية خالل الفترة بين عامي  صادراتهاواحتلت قطر وموريتانيا والكويت قائمة أعلى الدول نموا في  
 % على التوالي.86.89% و81.69% و11.1بنسب 

 اإلجمالي% من 27.8وقد حلت السعودية في المرتبة األولى كأكبر ٌمصدر عربي للسلع خالل العام المشار إليه بحصة بلغت 
 %.1.8% ثم قطر بحصة بلغت 22.9بحصة  اإلماراتعربي تلتها ال

 بالمليار دوالر العربية إجمالي الصادرات السلعية(: 10جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 23.14 72.5 386.0 364.7 251.1 192.3 313.5 السعودية
 25.41 60.8 300.0 285.0 220.0 185.0 239.2 اإلمارات

 90.92 61.2 128.5 114.3 74.8 48.0 67.3 قطر
 38.35 33.5 121.0 103.2 70.0 54.0 87.5 الكويت
 54.06 33.1 94.4 83.3 52.5 41.9 61.3 العراق

 6.71- 5.3- 74.0 73.5 57.1 45.2 79.3 الجزائر
 4.99- 3.1- 59.0 18.0 48.7 37.0 62.1 ليبيا

 37.86 14.3 52.0 47.1 36.6 27.7 37.7 سلطنة عمان
 12.10 3.2 29.4 30.5 26.4 23.1 26.2 مصر

 4.47 0.9 21.3 21.5 17.8 14.1 20.3 المغرب
 18.39 3.2 20.5 19.7 15.0 11.9 17.3 البحرين

 11.97- 2.3- 17.0 17.8 16.4 14.4 19.3 تونس
 12.08 0.9 8.5 10.8 8.4 6.3 7.6 اليمن

 0.66- 0.1- 7.9 8.0 7.0 6.4 7.9 األردن
 26.07 1.2 5.6 5.7 5.0 4.2 4.5 لبنان

 74.04- 11.4- 4.0 10.0 12.8 10.9 15.4 سورية
 73.44- 8.6- 3.1 9.7 11.4 8.3 11.7 السودان

 39.85 0.7 2.5 2.8 2.1 1.4 1.8 موريتانيا
 38.18 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 جيبوتي

 23.59 254.8 1,335 1,226 933 732 1,080 الدول العربية
 13.43 2,169.0 18,323 18,291 15,289 12,545 16,154 العالم

 الدول العربية
 -- 0.6 7.28 6.70 6.10 5.83 6.69 )كنسبة من العالم(

منظمة التجارة العالميةالمصدر:   
      

 

تقاري����������ر

الصادرات السلعية 

الصادرات  مثلت   ،10 رقم  اجلدول  يوضح  كما 
التجارة  إجمالي  السلعية أكثر من 62 % من 
السلعية العربية لعام 2012 وقد شهدت منوا 
واضحا خالل الفترة بني عامي 2008 و2012 
 % 23.6 وبنسبة  دوالر  مليار   254.8 بقيمة 

دوالر.  إلى 1335 مليار  دوالر  من 1080 مليار 
العربية  السلعية  الصادرات  زادت حصة  كما 
خالل  بسيطة  بنسبة  العاملي  اإلجمالي  من 

.% 7.3 الفترة من 6.7 % إلى 

واحتلت قطر وموريتانيا والكويت قائمة أعلى 
الدول منوا في صادراتها السلعية خالل الفترة 
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  %90.9 بنسب  و2012   2008 عامي  بني 
التوالي. و39.85 % و38.35 % على 

وقد حلت السعودية في املرتبة األولى كأكبر 
إليه  املشار  العام  خالل  للسلع  عربي  ٌمصدر 
العربي  اإلجمالي  من   % 27.6 بلغت  بحصة 
قطر  ثم   %  22.5 بحصة  اإلم��ارات  تلتها 

بحصة بلغت 9.6 %.

الواردات السلعية

شهدت الواردات السلعية العربية منوا بنسبة 
الفترة بني  الصادرات خالل  23.8 % تقارب منو 
عامي 2008 و2012 وبقيمة 156 مليار دوالر 
دوالر.  إلى 810 مليارات  دوالر  من 624 مليار 
العربية  السلعية  الواردات  حصة  زادت  كما 
من الواردات السلعية العاملية خالل الفترة من 

.)11 رقم  4 % إلى 4.4 % )جدول 

أعلى  قائمة  ومصر  والعراق  ليبيا  واحتلت   
الفترة  خالل  السلعية  جتارتها  في  منوا  الدول 
 % 151.4 بنسب  و2012   2008 عامي  بني 

و72.7 % و44.3 % على التوالي.

كأكبر  األولى  املرتبة  في  اإلمارات  حلت  وقد 
مستورد عربي للسلع خالل العام املشار إليه 
العربي  اإلجمالي  من   % 27.2 بلغت  بحصة 
مصر  ثم   %  17.8 بحصة  السعودية  تلتها 

بحصة بلغت 8.6 %.

امليزان التجاري السلعي

رقم  اجلدول  في  املعروضة  اإلحصاءات  وتشير 
مجموعها  في  العربية  املنطقة  أن  إلى   12
مستفيدة م��ن جتارته�ا السلعية مع العالم 
بوجود فائض جتاري، وعل�ى الرغ�م م�ن أن ه�ذا 
الفترة  خالل  واضحا  تذبذبا  شهد  الفائ�ض 
بقيمة  ارتفع  فإنه  و2012   2008 بني عامي 
 426 من   % 23.2 دوالر وبنسبة  مليار   98.8
مستوياته  مليار دوالر عام 2008 ليبلغ اعلى 

.2012 عند 525 مليار دوالر عام 

إال أن الصورة على املستوى القطري تختلف، 
والشكل   12 رقم  اجل��دول  يوضحه  مثلما 
)الدول  عربية  دول   9 حققت  فقد   ،4 رقم 
وليبيا  وقطر  الكويت  وهي  النفطية  العربية 
والسعودية وسلطنة عمان واإلمارات والبحرين 
السلعية  جتارتها  من  فائضا  واجلزائر(  والعراق 
تراوحت  الناجت  من  متفاوتة  بنسب  اخلارجية 
اجلزائر  في  و13 %  الكويت  في   % 55 بني  ما 

14 
 

 الميزان التجاري السلعي

من تجارتها السلعية مع العالم بوجود فائض تجاري  ةصافي ةفي مجموعها مستفيدوتشير اإلحصاءات إلى أن المنطقة العربية 
 2116رغم أن هذا الفائض شهد تذبذبا واضحا خالل الفترة بين عامي ، ونجم عن زيادة قيمة الصادرات عن الواردات

بلغ اعلى مستوياته عند لي 2116مليار دوالر عام  728من  %28.2مليار دوالر وبنسبة  16.6بقيمة  إال انه ارتفع 2192و
 .2192مليار دوالر عام  929

)الدول العربية النفطية وهي الكويت وقطر وليبيا دول عربية  1إال أن الصورة على المستوى القطري تختلف فقد حققت 
فاوتة من ا من تجارتها السعية الخارجية بنسب متفائضوالسعودية وسلطنة عمان واإلمارات والبحرين والعراق والجزائر( 

تراوحت ما  في حين حققت بقية الدول عجزا بدرجات متفاوتة% في الجزائر 98% في الكويت و99الناتج تراوحت ما بين 
 % في موريتانيا.7% في األردن و79بين 

 بالمليار دوالرالعربية ميزان التجارة السلعية (: 12جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 21.97 43.6 241.9 233.1 144.3 96.8 198.3 السعودية
 51.71 32.4 95.0 77.3 47.3 34.1 62.6 الكويت

 134.73 53.1 92.5 84.4 51.6 23.1 39.4 قطر
 28.59 17.8 80.0 80.0 55.0 35.0 62.2 اإلمارات

 32.28 9.1 37.4 34.3 8.6 3.5 28.3 العراق
 32.01- 17.0- 36.0 10.0 31.0 24.1 53.0 ليبيا

 31.74- 12.6- 27.2 26.2 16.6 5.9 39.8 الجزائر
 57.73 8.4 23.0 23.2 16.6 9.7 14.6 سلطنة عمان

 139.73 3.3 5.6 6.9 2.7 1.8 2.3 البحرين
 95.31- 0.1- 0.3- 0.3 0.1 0.1- 0.2- موريتانيا
 3.93 0.0 0.5- 0.4- 0.3- 0.4- 0.5- جيبوتي

 18.15- 0.5- 3.5- 0.8 0.9- 2.9- 3.0- اليمن
 41.01- 1.1- 3.8- 6.9- 4.8- 4.6- 2.7- سورية

 358.73- 8.3- 6.0- 0.5 1.4 1.4- 2.3 السودان
 39.88- 2.1- 7.4- 6.1- 5.8- 4.7- 5.3- تونس

 41.38- 3.7- 12.8- 10.9- 8.5- 7.9- 9.1- األردن
 32.76- 4.0- 16.3- 15.1- 13.4- 12.4- 12.3- لبنان

 4.45- 1.0- 23.0- 22.8- 17.6- 18.8- 22.0- المغرب
 82.40- 18.3- 40.4- 28.4- 26.5- 21.9- 22.2- مصر

 23.22 98.8 525 486 297 159 426 الدول العربية
: منظمة التجارة العالميةالمصدر       
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 الواردات السلعية

وبقيمة  2192و 2116% تقارب نمو الصادرات خالل الفترة بين عامي 28.6نموا بنسبة السلعية العربية  الوارداتشهدت 
مليارات دوالر. كما زادت حصة الواردات السلعية العربية من الواردات  691مليار دوالر إلى  827مليار دوالر من  998

 %.7.7% إلى 7السلعية العالمية خالل الفترة من 

بنسب  2192و 2116قائمة أعلى الدول نموا في تجارتها السلعية خالل الفترة بين عامي  ا والعراق ومصرليبيواحتلت  
 % على التوالي.77.8% و72.7% و999.7

% من 27.2عربي للسلع خالل العام المشار إليه بحصة بلغت  مستوردفي المرتبة األولى كأكبر  اإلماراتوقد حلت 
 %.6.8بحصة بلغت  مصر% ثم 97.6بحصة  السعوديةاإلجمالي العربي تلتها 

 

 بالمليار دوالر العربية إجمالي الواردات السلعية(: 11جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 24.29 43.0 220.0 205.0 165.0 150.0 177.0 اإلمارات
 25.15 29.0 144.1 131.7 106.9 95.6 115.1 السعودية

 44.30 21.4 69.8 58.9 52.9 44.9 48.4 مصر
 72.73 24.0 57.0 49.0 43.9 38.4 33.0 العراق

 18.55 7.3 46.8 47.2 40.5 39.3 39.5 الجزائر
 4.46 1.9 44.3 44.3 35.4 32.9 42.4 المغرب

 29.03 8.1 36.0 29.9 23.2 24.9 27.9 قطر
 25.34 5.9 29.0 23.9 20.0 17.9 23.1 سلطنة عمان

 4.67 1.2 26.0 25.9 22.7 19.9 24.8 الكويت
 0.78- 0.2- 24.4 24.0 22.2 19.1 24.6 تونس

 151.37 13.9 23.0 8.0 17.7 12.9 9.1 ليبيا
 30.98 5.2 21.9 20.8 18.5 16.6 16.8 لبنان

 21.75 3.7 20.7 18.9 15.6 14.2 17.0 األردن
 0.53- 0.1- 14.9 12.7 12.3 10.1 15.0 البحرين

 13.79 1.5 12.0 10.0 9.3 9.2 10.5 اليمن
 2.69- 0.3- 9.1 9.2 10.0 9.7 9.4 السودان
 56.92- 10.3- 7.8 16.9 17.6 15.4 18.1 سورية

 44.24 0.9 2.8 2.5 1.9 1.5 1.9 موريتانيا
 1.12 0.0 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 جيبوتي

 23.84 156.0 810 739 636 573 654 الدول العربية
 12.08 2,001.0 18,567 18,487 15,504 12,776 16,566 العالم

 الدول العربية
 -- 0.4 4.36 4.00 4.10 4.48 3.95 )كنسبة من العالم(

: منظمة التجارة العالميةالمصدر  
     

بدرجات  عجزا  الدول  بقية  حققت  حني  في 
و7 %  األردن  متفاوتة تراوحت ما بني 41 % في 

في موريتانيا.

وفيما يتعلق بأكثر الدول استفادة من جتارتها 
األولى  املرتبة  في  السعودية  حلت  السلعية 
بفائض قيمته 242 مليار دوالر وبحصة تقدر 
ب� 46 % من إجمالي الفائض العربي ثم حلت 
مليار   95 بقيمة  الثانية  املرتبة  في  الكويت 

 92.5 دوالر تلتها قطر وبفارق ضئيل وبقيمة 
مليار دوالر.

التوزيع القطاعي للتجارة السلعية 
للتجارة  القطاعي  بالتوزيع  يتعلق  فيما 
السلعية العربية، تشير البيانات إلى سيطرة 
الزراعية  املنتجات  تشمل  التي  األولية  املواد 
 %  62 بنسبة  والتعدين  الوقود  ومنتجات 
وبقيمة 1071.5 مليار دوالر من إجمالي يبلغ 

تقاري����������ر 
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  التجارة السلعية العربية صادرات(: 5)شكل 
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 الميزان التجاري السلعي

من تجارتها السلعية مع العالم بوجود فائض تجاري  ةصافي ةفي مجموعها مستفيدوتشير اإلحصاءات إلى أن المنطقة العربية 
 2116رغم أن هذا الفائض شهد تذبذبا واضحا خالل الفترة بين عامي ، ونجم عن زيادة قيمة الصادرات عن الواردات

بلغ اعلى مستوياته عند لي 2116مليار دوالر عام  728من  %28.2مليار دوالر وبنسبة  16.6بقيمة  إال انه ارتفع 2192و
 .2192مليار دوالر عام  929

)الدول العربية النفطية وهي الكويت وقطر وليبيا دول عربية  1إال أن الصورة على المستوى القطري تختلف فقد حققت 
فاوتة من ا من تجارتها السعية الخارجية بنسب متفائضوالسعودية وسلطنة عمان واإلمارات والبحرين والعراق والجزائر( 

تراوحت ما  في حين حققت بقية الدول عجزا بدرجات متفاوتة% في الجزائر 98% في الكويت و99الناتج تراوحت ما بين 
 % في موريتانيا.7% في األردن و79بين 

 بالمليار دوالرالعربية ميزان التجارة السلعية (: 12جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 21.97 43.6 241.9 233.1 144.3 96.8 198.3 السعودية
 51.71 32.4 95.0 77.3 47.3 34.1 62.6 الكويت

 134.73 53.1 92.5 84.4 51.6 23.1 39.4 قطر
 28.59 17.8 80.0 80.0 55.0 35.0 62.2 اإلمارات

 32.28 9.1 37.4 34.3 8.6 3.5 28.3 العراق
 32.01- 17.0- 36.0 10.0 31.0 24.1 53.0 ليبيا

 31.74- 12.6- 27.2 26.2 16.6 5.9 39.8 الجزائر
 57.73 8.4 23.0 23.2 16.6 9.7 14.6 سلطنة عمان

 139.73 3.3 5.6 6.9 2.7 1.8 2.3 البحرين
 95.31- 0.1- 0.3- 0.3 0.1 0.1- 0.2- موريتانيا
 3.93 0.0 0.5- 0.4- 0.3- 0.4- 0.5- جيبوتي

 18.15- 0.5- 3.5- 0.8 0.9- 2.9- 3.0- اليمن
 41.01- 1.1- 3.8- 6.9- 4.8- 4.6- 2.7- سورية

 358.73- 8.3- 6.0- 0.5 1.4 1.4- 2.3 السودان
 39.88- 2.1- 7.4- 6.1- 5.8- 4.7- 5.3- تونس

 41.38- 3.7- 12.8- 10.9- 8.5- 7.9- 9.1- األردن
 32.76- 4.0- 16.3- 15.1- 13.4- 12.4- 12.3- لبنان

 4.45- 1.0- 23.0- 22.8- 17.6- 18.8- 22.0- المغرب
 82.40- 18.3- 40.4- 28.4- 26.5- 21.9- 22.2- مصر

 23.22 98.8 525 486 297 159 426 الدول العربية
: منظمة التجارة العالميةالمصدر       
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 الواردات السلعية

وبقيمة  2192و 2116% تقارب نمو الصادرات خالل الفترة بين عامي 28.6نموا بنسبة السلعية العربية  الوارداتشهدت 
مليارات دوالر. كما زادت حصة الواردات السلعية العربية من الواردات  691مليار دوالر إلى  827مليار دوالر من  998

 %.7.7% إلى 7السلعية العالمية خالل الفترة من 

بنسب  2192و 2116قائمة أعلى الدول نموا في تجارتها السلعية خالل الفترة بين عامي  ا والعراق ومصرليبيواحتلت  
 % على التوالي.77.8% و72.7% و999.7

% من 27.2عربي للسلع خالل العام المشار إليه بحصة بلغت  مستوردفي المرتبة األولى كأكبر  اإلماراتوقد حلت 
 %.6.8بحصة بلغت  مصر% ثم 97.6بحصة  السعوديةاإلجمالي العربي تلتها 

 

 بالمليار دوالر العربية إجمالي الواردات السلعية(: 11جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 24.29 43.0 220.0 205.0 165.0 150.0 177.0 اإلمارات
 25.15 29.0 144.1 131.7 106.9 95.6 115.1 السعودية

 44.30 21.4 69.8 58.9 52.9 44.9 48.4 مصر
 72.73 24.0 57.0 49.0 43.9 38.4 33.0 العراق

 18.55 7.3 46.8 47.2 40.5 39.3 39.5 الجزائر
 4.46 1.9 44.3 44.3 35.4 32.9 42.4 المغرب

 29.03 8.1 36.0 29.9 23.2 24.9 27.9 قطر
 25.34 5.9 29.0 23.9 20.0 17.9 23.1 سلطنة عمان

 4.67 1.2 26.0 25.9 22.7 19.9 24.8 الكويت
 0.78- 0.2- 24.4 24.0 22.2 19.1 24.6 تونس

 151.37 13.9 23.0 8.0 17.7 12.9 9.1 ليبيا
 30.98 5.2 21.9 20.8 18.5 16.6 16.8 لبنان

 21.75 3.7 20.7 18.9 15.6 14.2 17.0 األردن
 0.53- 0.1- 14.9 12.7 12.3 10.1 15.0 البحرين

 13.79 1.5 12.0 10.0 9.3 9.2 10.5 اليمن
 2.69- 0.3- 9.1 9.2 10.0 9.7 9.4 السودان
 56.92- 10.3- 7.8 16.9 17.6 15.4 18.1 سورية

 44.24 0.9 2.8 2.5 1.9 1.5 1.9 موريتانيا
 1.12 0.0 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 جيبوتي

 23.84 156.0 810 739 636 573 654 الدول العربية
 12.08 2,001.0 18,567 18,487 15,504 12,776 16,566 العالم

 الدول العربية
 -- 0.4 4.36 4.00 4.10 4.48 3.95 )كنسبة من العالم(

: منظمة التجارة العالميةالمصدر  
حصة       إن  بل   .2012 عام  دوالر  مليار   1733

منتجات الوقود والتعدين وحدها متثل %53.5  
من اإلجمالي )شكل رقم 5(.

أما على صعيد نسبتها من الناجت فقد مثلت 
الوق�ود  الزراعي�ة ومنتج�ات  املنتج�ات  جت�ارة 
والتعدين نحو 5.5 و35.3 % من الناجت العربي 

التوالي. لعام 2012 على 

املصنعة  املنتجات  جتارة  أن  املالحظ  ومن 
دوالر  مليار   661.5 قيمتها  البالغ  العربية 
اإلجمالي  من  فقط   % 2.8 سوى  متثل  ال 
منتجات  حصة  مثلت  حني  في  العاملي 
وجت�ارة   % 11.35 نح�و  والتع�دين  الوق�ود 
املنتج�ات ال�زراعي��ة نح��و 4.25 % م��ن 

اإلجمالي العاملي.

في  السعودية  القطري جاءت  املستوى  وعلى 
صعيد  على  القيمة  حيث  من  عربيا  املقدمة 
الوقود  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  جتارة 
و300.3  دوالر  مليار   28.35 بنحو  والتعدين 
تصدرت  حني  في  التوالي  على  دوالر  مليار 
بقيمة  الصناعية  املنتجات  جتارة  في  اإلمارات 

.2012 172 مليار دوالر خالل عام 

فقد  الناجت  من  احلصة  مستوى  على  لكن 
موريتانيا  تصدرت  حيث  الصورة  اختلفت 
19.3 % للتجارة  تبلغ  العربية بحصة  الدول 
اإلجمالي،  احمللي  الناجت  من  كنسبة  الزراعية 
 89.2% تبلغ  بحصة  البحرين  وتصدرت 
كنسبة  والتعدين  الوقود  منتجات  لتجارة 
تصدرت  وأخيرا  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  من 
املنتجات  تونس بحصة تبلغ 65.6 % لتجارة 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  كنسبة  املصنعة 

.2012 لعام 

التوزيع القطاعي للصادرات السلعية 

وتعدين  وقود  منتجات  العربية  الدول  تصدر 
على  وتستحوذ  دوالر  مليار   851.5 بقيمة 
الصادرات  من   %  79 تبلغ  مهمة  حصة 
 %  21.25 تبلغ  وحصة  العربية  السلعية 
العاملية  السلعية   الصادرات  إجمالي  من 
لعام   دوالر  تريليونات   4 نحو  قيمتها  البالغ 
منتجات صناعية  تصدر  املقابل  في   ،2012
بقيمة 196.6 مليار دوالر تستحوذ بها على 
اإلجمالي  من   %  1.7 تبلغ  ضئيلة  حصة 
بقيمة  زراعية  منتجات  تصدر  كما  العاملي، 
من   %  1.8 بحصة  دوالر  مليار   29.4

اإلجمالي العاملي.

وعلى صعيد حصة الصادرات السلعية العربية 
من الناجت فقد تصدرت بالطبع منتجات الوقود 
في  أداء  كأفضل   % 32.5 بنسبة  والتعدين 
بنسبة  الصناعية  املنتجات  تلتها  الصادرات 

املنتجات الزراعية بنسبة 1.1 %. 7.5 % ثم 

للمنتجات  املصدرين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
فقد  القيمة  حيث  من  العربية  الزراعية 
فمصر  اإلمارات  ثم  السعودية  من  كل  حلت 
في املراكز الثالثة األولى بقيم تبلغ 5.9 و5.7 
و5.2 مليارات دوالر على التوالي وبحصة تبلغ 
حيث  من  العربي. أما  اإلجمالي  56.8 % من 
فتتصدر  الناجت  من  الزراعية  الصادرات  نسبة 
 8.8 بنسب  املغرب  ثم  األردن  ثم  موريتانيا 

التوالي لعام 2012. و4.1 و3.5 % على 

أما أكبر املصدرين ملنتجات الوقود والتعدين 
من  ك��ل  حلت  فقد  القيمة  حيث  م��ن 
السعودية ثم اإلمارات ثم الكويت في املراكز 
و111.6   293.7 تبلغ  بقيم  األولى  الثالثة 
حيث  من  التوالي. أما  على  دوالر  مليار  و97 

والتعدين  الوقود  ملنتجات  الصادرات  نسبة 
ثم  الكويت  ثم  البحرين  فتتصدر  الناجت  من 
على  و47.5 %  و55.9   64.3 بنسب  قطر 

التوالي لعام 2012.

للمنتجات  املصدرين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
كل  حلت  فقد  القيمة  حيث  من  املصنعة 
من السعودية ثم اإلمارات ثم تونس في املراكز 
و59.65   64.8 تبلغ  بقيم  األول��ى  الثالثة 
من  أما  التوالي.  على  دوالر  مليار  و13.46 
الناجت  من  الصناعية  الصادرات  نسبة  حيث 
بنسب  اإلم��ارات  ثم  فاألردن  تونس  فتتصدر 
لعام  التوالي  على  و16.6 %  و17.9   29.5

.)6 رقم  2012 )شكل 

التوزيع القطاعي للواردات السلعية 

صناعية  منتجات  العربية  ال��دول  تستورد 
71 % من  بنسبة  دوالر  بقيمة 464.8 مليار 
وحصة  العربية  السلعية  الواردات  إجمالي 
البالغ  العاملية  الواردات  إجمالي  من   % 3.9
قيمتها نحو 11.9 تريليون دوالر لعام  2012، 
وتستورد منتجات زراعية بقيمة 115.3 مليار 
العاملي،  اإلجمالي  من   %  6.6 بنسبة  دوالر 
بقيمة  وتعدين  وقود  منتجات  تستورد  كما 
75.3 مليار دوالر بحصة 1.8 % من اإلجمالي 

العاملي )شكل رقم 7(.

العربية  السلعية  الواردات  وعلى صعيد حصة 
الصناعية  املنتجات  تصدرت  فقد  الناجت  من 
الواردات  في  حصة  كأعلى   %  17.7 بنسبة 
ثم   %  4.4 بنسبة  الزراعية  املنتجات  تلتها 

منتجات الوقود والتعدين بنسبة 2.9 %.

للمنتجات  املستوردين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
فقد  القيمة  حيث  من  العربية  الزراعية 

تقاري����������ر
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 التوزيع القطاعي للواردات السلعية 

% من إجمالي الواردات السلعية العربية وحصة 79نسبة مليار دوالر ب 787.6تستورد الدول العربية منتجات صناعية بقيمة 
، وتستورد منتجات زراعية بقيمة 2192تريليون دوالر لعام   99.1% من إجمالي الواردات العالمية البالغ قيمتها نحو 8.1

دوالر بحصة مليار  79.8% من اإلجمالي العالمي، كما تستورد منتجات وقود وتعدين بقيمة 8.8مليار دوالر بنسبة  999.8
 % من اإلجمالي العالمي.9.6

% كأعلى حصة 97.7وعلى صعيد حصة الواردات السلعية العربية من الناتج فقد تصدرت بالطبع المنتجات الصناعية بنسبة 
 %.2.1% ثم منتجات الوقود والتعدين بنسبة 7.7في الواردات تلتها المنتجات الزراعية بنسبة 

من حيث القيمة فقد حلت كل من السعودية ثم مصر ثم اإلمارات  للمنتجات الزراعية العربية المستوردينوفيما يتعلق بأكبر 
% من اإلجمالي 79.8مليار دوالر على التوالي وبحصة تبلغ  97.86و 99.86و 22.77في المراكز الثالثة األولى بقيم تبلغ 

% 91.2و 91.7و 91.9وموريتانيا واألردن بنسب  العربي. أما من حيث نسبة الواردات الزراعية من الناتج فتتصدر اليمن
 .2192على التوالي لعام 

من حيث القيمة فقد حلت كل من المغرب ثم مصر ثم اإلمارات في المراكز المستوردين لمنتجات الوقود والتعدين أما أكبر 
 الواردات لمنتجات الوقود والتعدين مليار دوالر على التوالي. أما من حيث نسبة 1.9و 92.7و 98.2الثالثة األولى بقيم تبلغ 

 .2192% على التوالي لعام  97و 96.9و 29من الناتج فتتصدر البحرين ثم األردن ثم موريتانيا بنسب 

من حيث القيمة فقد حلت كل من اإلمارات ثم السعودية ثم العراق في  المستوردين للمنتجات المصنعةوفيما يتعلق بأكبر 
مليار دوالر على التوالي. أما من حيث نسبة الواردات الصناعية من  87.1و 18.6و 992.7بقيم تبلغ المراكز الثالثة األولى 

 .2192% على التوالي لعام 81.7و 89.8و 88.9الناتج فتتصدر تونس فاإلمارات ثم لبنان بنسب 

 

 المنتجات الزراعية
منتجات الوقود  %17.6

 والتعدين
%11.5 

 المصنوعات
%70.9 

 واردات التجارة السلعية العربية (: 7)شكل 
 2012حسب السلع لعام موزعة 

حلت كل من السعودية ثم مصر ثم اإلمارات 
 22.47 تبلغ  األولى بقيم  الثالثة  املراكز  في 
التوالي  على  دوالر  مليار  و14.38  و15.38 
وبحصة تبلغ 45.3 % من اإلجمالي العربي. 
من  الزراعية  ال��واردات  نسبة  حيث  من  أما 
واألردن  وموريتانيا  اليمن  فتتصدر  الناجت 
التوالي  بنسب 10.5 و10.4 و10.2 % على 

13 و 14(. رقم  لعام 2012 )جدول 

الوق��ود  ملنتج���ات  املستوردي�ن  أكبر  أما 
القيمة فقد حلت كل  من حيث  والتعدين 
املراكز  اإلمارات في  املغرب ثم مصر ثم  من 
و12.7   13.2 تبلغ  بقيم  األولى  الثالثة 
و9.5 مليار دوالر على التوالي. أما من حيث 
والتعدين  الوقود  ملنتجات  الواردات  نسبة 
ثم  األردن  ثم  البحرين  فتتصدر  الناجت  من 
موريتانيا بنسب 25 و18.5 و14  % على 

التوالي لعام 2012.

للمنتجات  املستوردين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
املصنعة من حيث القيمة فقد حلت كل من 
املراكز  في  العراق  ثم  السعودية  ثم  اإلمارات 
و96.8   112.4 تبلغ  بقيم  األول��ى  الثالثة 
و37.9 مليار دوالر على التوالي. أما من حيث 
فتتصدر  الناجت  من  الصناعية  الواردات  نسبة 

تونس فاإلمارات ثم لبنان بنسب 36.1 و31.3 
.2012 التوالي لعام  و30.4 % على 

امليزان السلعي

املنتجات  جتارة  في  العربية عجزا  الدول  حتقق 
مليار   85.9 تبلغ  إجمالية  بقيمة  الزراعية 
احمللي  الناجت  3.3 % من  دوالر عام 2012 ونحو 
اإلجمالي العربي لنفس العام، ومن الالفت أن 
ميزان  في  عجز  وجود  نتيجة  جاء  العجز  هذا 
العربية  الدول  جميع  في  الزراعية  التجارة 
في  القيمة  من حيث  أقصاه  بلغ  استثناء  بال 

مصر  ثم  دوالر  السعودية بقيمة 16.6 مليار 
ثم اجلزائر بقيمة 11  دوالر  بقيمة 13.8 مليار 
مليار دوالر. أما على صعيد النسبة من الناجت 
فقد حلت اليمن في املقدمة ثم لبنان فالعراق 
التوالي خالل  بنسب 8.4 و6.8 و6.5 % على 

نفس العام.

وفيما يتعلق مبنتجات الوقود والتعدين فتحقق 
 776.1 يبلغ  إجماليا  فائضا  العربية  الدول 
مليار دوالر تساهم السعودية بنحو287 مليار 
اإلمارات بحصة  دوالر فيه وبنسبة 37 % تلتها 
 ،%  12.4 بحصة  الكويت  ثم   %  13.2 تبلغ 
حلت  فقد  الناجت  من  النسبة  صعيد  على  أما 
عمان  وسلطنة  قطر  ثم  املقدمة  في  الكويت 
التوالي  على  و40.8 %  و46.6   55.5 بنسب 

خالل نفس العام.

فتحقق  الصناعية  باملنتجات  يتعلق  وفيما 
يبل�غ  إجماليا  العربية جميعها عج�زا  الدول 
السعودي��ة  تساه��م  دوالر  ملي��ار   268.2
  %19.7 وبنسبة  فيه  دوالر  بنحو52.7 مليار 
ملي�ار دوالر ث�م   37.9 تلته�ا العراق بقيم�ة 
على  أما  دوالر،  مليار   32.6 بقيمة  اجلزائر 
صعيد النسبة من الناجت فقد حل املغرب في 
املقدمة ثم لبنان والعراق بنسب 27.6 و24.5 

العام. التوالي خالل نفس  و17.8 % على 
 2132إجمالي التجارة السلعية حسب السلع بالمليار دوالر لعام  (:31)جدول رقم 

 الدولة

 الميزان  الواردات   الصادرات  اإلجمالي

المنتجات 
 الزراعية

منتجات 
الوقود 
 والتعدين

  المصنوعات
المنتجات 
 الزراعية

منتجات 
الوقود 
 والتعدين

المنتجات    المصنوعات
 الزراعية

منتجات 
الوقود 
 والتعدين

  المصنوعات
المنتجات 
 الزراعية

منتجات 
الوقود 
 والتعدين

 المصنوعات

 3.48- 4.93- 1.90-  9.05 5.76 3.19   5.57 0.83 1.29  14.62 6.59 4.47 األردن
 52.73- 102.15 8.73-  112.38 9.45 14.38   59.65 111.61 5.65  172.03 121.06 20.02 اإلمارات
 3.12- 10.61 0.57-  4.94 6.75 1.03   1.82 17.36 0.46  6.76 24.12 1.50 البحرين

 3.01- 1.35- 1.76-  16.47 4.04 3.26   13.46 2.69 1.50  29.94 6.72 4.76 تونس
 32.62- 70.58 11.00-  33.27 1.78 11.38   0.65 72.36 0.38  33.92 74.14 11.76 الجزائر

 31.95- 287.03 16.58-  96.75 6.66 22.47   64.80 293.69 5.88  161.55 300.34 28.35 السعودية
 11.68- 31.17 1.64-  16.79 2.47 2.81   5.11 33.64 1.16  21.90 36.11 3.97 سلطنة عمان

 6.59- 8.21 1.59-  6.66 0.28 2.19   0.07 8.49 0.60  6.74 8.78 2.80 السودان
 7.23- 1.00 2.19-  9.10 3.46 3.91   1.88 4.46 1.72  10.98 7.92 5.63 سورية
 37.85- 81.77 13.81-  37.85 1.35 13.88   0.01 83.12 0.07  37.86 84.47 13.95 العراق

 16.20- 85.41 2.57-  24.91 1.66 2.70   8.71 87.07 0.12  33.62 88.73 2.82 قطر
 14.50- 96.23 3.68-  19.66 0.77 3.97   5.16 97.00 0.29  24.82 97.77 4.26 الكويت

 10.13- 3.51- 2.81-  12.59 3.93 3.41   2.45 0.42 0.60  15.04 4.35 4.02 لبنان
 3.41- 11.68 0.85-  4.05 0.08 0.87   0.64 11.76 0.01  4.68 11.84 0.88 ليبيا

 17.94- 1.72- 10.21-  30.85 12.68 15.38   12.90 10.96 5.16  43.75 23.64 20.54 مصر
 10.79- 9.12- 2.93-  24.06 13.19 6.33   13.27 4.07 3.40  37.32 17.26 9.73 المغرب

 1.16- 0.94 0.07-  1.16 0.59 0.44   0.00 1.53 0.37  1.16 2.12 0.81 موريتانيا
 3.82- 9.95 3.01-  4.29 0.44 3.73   0.47 10.40 0.71  4.76 10.84 4.44 اليمن

 268.21- 776.12 85.91-  464.83 75.34 115.31   196.62 851.47 29.40  661.45 926.81 144.70 الدول العربية
 -- -- --  11,927.19 4,155.81 1,745.21   11,510.95 4,007.82 1,659.52  11,510.95 4,007.82 1,659.52 العالم

 -- -- --   3.90 1.81 6.61   1.71 21.25 1.77   2.82 11.35 4.25 )كنسبة من العالم(الدول العربية 

 2132لعام  )%(من الناتج المحلي اإلجمالي التجارة السلعية حسب السلع كنسبة  (:31)جدول رقم 

 الدولة
 الميزان  الواردات   الصادرات  اإلجمالي

المنتجات 
 الزراعية

منتجات الوقود 
  المصنوعات والتعدين

المنتجات 
 الزراعية

منتجات الوقود 
المنتجات    المصنوعات والتعدين

 الزراعية
منتجات الوقود 

  المصنوعات والتعدين
المنتجات 
 الزراعية

منتجات الوقود 
 المصنوعات والتعدين

 11.1- 15.8- 6.1-   29.0 18.5 10.2   17.9 2.7 4.1   46.9 21.1 14.3 األردن
 14.7- 28.5 2.4-   31.3 2.6 4.0   16.6 31.1 1.6   47.9 33.7 5.6 اإلمارات
 11.5- 39.3 2.1-   18.3 25.0 3.8   6.7 64.3 1.7   25.0 89.2 5.5 البحرين

 6.6- 3.0- 3.9-   36.1 8.8 7.1   29.5 5.9 3.3   65.6 14.7 10.4 تونس
 15.7- 34.0 5.3-   16.0 0.9 5.5   0.3 34.8 0.2   16.3 35.7 5.7 الجزائر

 4.4- 39.5 2.3-   13.3 0.9 3.1   8.9 40.4 0.8   22.2 41.3 3.9 السعودية
 15.3- 40.8 2.1-   22.0 3.2 3.7   6.7 44.0 1.5   28.6 47.2 5.2 سلطنة عمان

 11.0- 13.7 2.7-   11.1 0.5 3.7   0.1 14.2 1.0   11.2 14.6 4.7 السودان
 17.8- 38.5 6.5-   17.8 0.6 6.5   0.0 39.1 0.0   17.8 39.8 6.6 العراق

 8.8- 46.6 1.4-   13.6 0.9 1.5   4.8 47.5 0.1   18.3 48.4 1.5 قطر
 8.4- 55.5 2.1-   11.3 0.4 2.3   3.0 55.9 0.2   14.3 56.4 2.5 الكويت

 24.5- 8.5- 6.8-   30.4 9.5 8.3   5.9 1.0 1.5   36.4 10.5 9.7 لبنان
 4.2- 14.3 1.0-   4.9 0.1 1.1   0.8 14.4 0.0   5.7 14.5 1.1 ليبيا

 7.0- 0.7- 4.0-   12.0 4.9 6.0   5.0 4.3 2.0   17.0 9.2 8.0 مصر
 11.1- 9.4- 3.0-   24.7 13.5 6.5   13.6 4.2 3.5   38.3 17.7 10.0 المغرب

 27.6- 22.5 1.6-   27.6 14.0 10.4   0.0 36.5 8.8   27.6 50.4 19.3 موريتانيا
 10.7- 27.9 8.4-   12.0 1.2 10.5   1.3 29.2 2.0   13.4 30.4 12.5 اليمن

 10.2- 29.6 3.3-   17.7 2.9 4.4   7.5 32.5 1.1   25.2 35.3 5.5 الدول العربية

تقاري����������ر 
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3- التجارة اخلدمية في الدول العربية 

الدول  في  اخلدمية  التجارة  حصة  تتراوح 
جتارة  إجمالي  من   % 18 و   14 العربية بني 
منوا  شهدت  إنها  حيث  واخلدمات  السلع 
  %12.2 وبنسبة  دوالر  مليار   37.7 بقيمة 
عامي  بني  املمتدة  األرب��ع  السنوات  خالل 
مليارات   308.8 من  وذلك  و2012   2008
الن  نظرا  دوالر.  مليار   346.5 إلى  دوالر 
التجارة  في  نظيره  من  اقل  كان  النمو  هذا 
نظيره  من  أقل  وكذلك  العربية  السلعية 
تراجعت  فقد  اخلدمية  التجارة  في  العاملي 
اخلدمية  التجارة  حصة  طفيف  وبشكل 
الفترة  خالل  العاملي  اإلجمالي  من  العربية 

من نحو 4.15 % إلى أقل من 4 %.

من  األولى  املرتبة  في  اإلم��ارات  حلت  وقد 
 2012 لعام  اخلدمية  التجارة  حجم  حيث 
  %19.8 وبنسبة  دوالر  مليار   68.6 بقيمة 
من اإلجمالي تلتها السعودية بقيمة 59.3 
مليار دوالر وبنسبة 17.1 % ثم جاءت مصر 
دوالر  مليار   36.7 الثالثة بقيمة  في املرتبة 
وبنسب�ة 10.6 % م��ن اإلجمال��ي العرب�ي 

.)15 رقم  )جدول 

وقد حققت ليبيا أعلى نسبة منو في جتارتها 
اخلدمية خالل الفترة بواقع 239.5 % وحلت 
بلغت  منو  بنسبة  الثاني  املركز  في  قطر 
222.2 % ثم جيبوتي في املركز الثالث بنمو 

بلغ 139.2 %.

على  اعتمادا  الدول  أكثر  صعيد  على  أما 
املرتبة  في  لبنان  حل  فقد  اخلدمية  جتارتها 
اخلدمية  للتجارة   %  54 بنسبة  األول��ى 
لعام  واخلدمات  السلع  جتارة  إجمالي  من 
قيمة  فيه  تتجاوز  الذي  الوحيد  2012 وهو 

الصادرات اخلدمية الصادرات السلعية.

الصادرات اخلدمية العربية 

متث�ل الصادرات اخلدمية نح�و 7.8 % م�ن 
إجمالي الصادرات العربية للسلع واخلدمات 
لعام 2012 حيث تراجعت بشكل طفيف 
جدا خالل الفترة بني عامي 2008 و2012 

22 
 

 التجارة الخدمية في الدول العربية 

شهدت نموا بقيمة  حيث أنها% من إجمالي تجارة السلع والخدمات 99تدور حصة التجارة الخدمية في الدول العربية حول 
 اتمليار 816.6وذلك من  2192و 2116الممتدة بين عامي  % خالل السنوات األربعة92.2مليار دوالر وبنسبة  87.7

نظرا الن هذا النمو كان اقل من نظيره في التجارة السلعية العربية وكذلك أقل من نظيره مليار دوالر.  878.9دوالر إلى 
خالل الفترة من  مياإلجمالي العالالعربية من  الخدميةحصة التجارة العالمي في التجارة الخدمية فقد تراجعت وبشكل طفيف 

 %.7 أقل من% إلى 7.99نحو 

% 91.6مليار دوالر وبنسبة  86.8بقيمة  2192لعام  الخدميةفي المرتبة األولى من حيث حجم التجارة  اإلماراتوقد حلت 
مليار  88.7بقيمة في المرتبة الثالثة  مصر% ثم جاءت 97.9مليار دوالر وبنسبة  91.8بقيمة  السعوديةمن اإلجمالي تلتها 

 % من اإلجمالي العربي.91.8دوالر وبنسبة 

في المركز الثاني بنسبة نمو  قطر ت% وحل281.9خالل الفترة بواقع  الخدميةأعلى نسبة نمو في تجارتها  ليبياوقد حققت 
 %.981.2في المركز الثالث بنمو بلغ  جيبوتي% ثم 222.2بلغت 

 بالمليار دوالرالعربية إجمالي التجارة الخدمية (: 15جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 32.51 16.8 68.6 60.8 52.4 46.3 51.7 اإلمارات
 1.05 0.6 59.3 66.1 61.3 56.5 58.7 السعودية

 10.48- 4.3- 36.7 32.2 36.6 34.1 41.0 مصر
 3.20 1.0 32.0 32.6 29.4 30.9 31.0 لبنان
 222.16 20.8 30.1 21.1 10.5 7.6 9.3 قطر

 136.70 12.7 22.0 13.0 11.8 10.2 9.3 العراق
 7.88 1.5 19.9 20.3 17.9 17.2 18.5 المغرب
 30.04- 7.9- 18.3 26.1 23.0 23.8 26.2 الكويت
 14.07 2.0 15.8 15.6 15.1 14.0 13.9 الجزائر

 239.53 9.1 12.8 3.6 5.7 4.7 3.8 ليبيا
 20.26 1.7 10.0 9.1 9.5 7.9 8.3 األردن
 11.78- 1.1- 8.0 7.6 8.6 8.1 9.1 تونس

 11.10- 0.6- 5.1 4.8 6.0 5.4 5.8 البحرين
 59.72- 4.6- 3.1 9.2 8.2 7.1 7.7 سلطنة عمان

 28.92- 0.9- 2.1 2.2 2.4 2.2 3.0 السودان
 113.40 0.9 1.6 0.8 0.7 0.7 0.8 موريتانيا
 139.17 0.3 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 جيبوتي

 88.04- 2.9- 0.4 3.3 3.8 3.1 3.3 اليمن
 -- -- -- -- 10.4 7.2 7.2 سورية

 12.22 37.7 346.5 328.7 313.4 287.0 308.8 الدول العربية
 13.01 500.5 4,347 4,278 3,843 3,497 3,846 العالم

 -- 0.03- 4.10 3.96 4.20 4.23 4.13 )كنسبة من العالم(الدول العربية 
 منظمة التجارة العالميةالمصدر: 

 

من  الخدمية% للتجارة 97في المرتبة األولى بنسبة  لبنان الخدمية فقد حلعلى تجارتها  اعتماداأما على صعيد أكثر الدول 
 الخدمية الصادرات السلعية.وهو الوحيد الذي تتجاوز فيه قيمة الصادرات  2192إجمالي تجارة السلع والخدمات لعام 

23 
 

  العربية الخدميةالصادرات 

بشكل  تراجعتحيث  2192لعام  للسلع والخدمات العربية الصادراتمن إجمالي فقط % 7.6 نحو الخدميةتمثل الصادرات 
مليار دوالر إلى  998.6% من 1.27وبنسبة مليون دوالر  811بقيمة  2192و 2116خالل الفترة بين عامي  طفيف جدا

% إلى  8 نحو العربية من اإلجمالي العالمي خالل الفترة من الخدميةحصة الصادرات  تراجعتمليار دوالر. كما  998.9
2.8.% 

بنسب  2192و 2116خالل الفترة بين عامي  الخدميةقائمة أعلى الدول نموا في صادراتها وقطر وموريتانيا  ليبياواحتلت  
 التوالي. % على227.9و% 281.7و% 9887.9

بحصة مليار دوالر و 29.9بقيمة خالل العام المشار إليه  للخدماتفي المرتبة األولى كأكبر ٌمصدر عربي  مصروقد حلت 
 %.98.2بحصة بلغت  اإلمارات% ثم 97.8بحصة  لبنان% من اإلجمالي العربي تلتها 96.8بلغت 

 بالمليار دوالرالعربية إجمالي الصادرات الخدمية (: 16جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 14.59- 3.6- 21.1 19.0 23.6 21.3 24.7 مصر
 11.40 2.0 19.6 19.7 16.0 16.9 17.6 لبنان

 67.34 6.0 15.0 12.1 11.0 9.5 9.0 اإلمارات
 1.08 0.1 13.0 13.6 12.1 11.9 12.8 المغرب

 10.92 1.0 10.1 11.1 10.4 9.4 9.1 السعودية
 260.73 5.9 8.2 5.6 2.8 1.9 2.3 قطر

 24.24 1.1 5.4 4.7 5.2 4.2 4.4 األردن
 16.12- 0.9- 4.9 4.4 5.5 5.2 5.8 تونس

 22.64 0.8 4.6 3.0 4.0 3.7 3.7 البحرين
 1,667.45 3.5 3.7 0.0 0.4 0.4 0.2 ليبيا

 75.51- 8.6- 2.8 9.6 8.7 11.0 11.4 الكويت
 1.97 0.0 1.8 2.2 2.2 1.7 1.7 العراق

 68.47- 2.3- 1.1 3.7 3.5 2.8 3.4 الجزائر
 27.25- 0.3- 0.8 1.1 1.5 1.1 1.0 اليمن

 70.08- 1.3- 0.5 2.1 1.9 1.6 1.8 سلطنة عمان
 217.40 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 جيبوتي

 227.45 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 موريتانيا
 32.97- 0.2- 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5 السودان
 -- -- -- -- 7.0 4.6 4.1 سورية

 0.27- 0.3- 113.5 112.5 116.4 107.8 113.8 الدول العربية
 13.01 500.5 4,347 4,278 3,843 3,497 3,846 العالم

 -- 0.3- 2.61 2.63 3.03 3.08 2.96 )كنسبة من العالم(الدول العربية 
 منظمة التجارة العالميةالمصدر: 

 

بقيمة 300 مليون دوالر وبنسبة 0.27 % 
مليار   113.5 إلى  دوالر  مليار  من 113.8 
الصادرات  حصة  تراجعت  كما  دوالر. 
العاملي  اإلجمالي  من  العربية  اخلدمية 
خالل الفترة من نحو 3 % إلى 2.6 % )جدول 

رقم 16(.

 واحتلت ليبيا وقطر وموريتانيا قائمة أعلى 
الدول منوا في صادراتها اخلدمية خالل الفترة 

بني عامي 2008 و2012 بنسب %1667.5  
و260.7 % و227.5 % على التوالي.

وقد حل�ت مص�ر في املرتب�ة األول�ى كأكب�ر 
املشار  العام  خالل  للخدمات  عربي  ٌمصدر 
وبحصة  دوالر  مليار   21.1 بقيمة  إليه 
تلتها  العربي  اإلجمالي  من   % 18.6 بلغت 
بحصة  اإلمارات  ثم   % 17.3 بحصة  لبنان 

بلغت 13.2 %.

تقاري����������ر
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 التجارة الخدمية حسب الخدمة كنسبة(: 8)شكل رقم 
 2011لعام )%( من الناتج المحلي اإلجمالي 

 خدمات نقل
 خدمات سفر
 الخدمات التجارية األخرى

الواردات اخلدمية العربية

من�وا  العربي�ة  اخلدمي�ة  الواردات  شه�دت 
عامي  بني  الفترة  خالل   %  19.5 بنسبة 
مليار دوالر من   38 وبقيمة  و2012   2008
دوالر.  مليارات   233 إلى  دوالر  مليار   195
العربية  اخلدمية  الواردات  حصة  زادت  كما 
بشكل  العاملية  اخلدمية  ال���واردات  من 
 % 5.7 إلى   % 5.4 الفترة من  طفيف خالل 

.)17 رقم  )جدول 

أعلى  قائمة  وليبيا  والعراق  قطر  واحتلت   
الفترة  اخلدمية خالل  وارداتها  في  منوا  الدول 
 % 209.7 بني عامي 2008 و2012 بنسب 

و167.4 % و156.5 % على التوالي.

األولى كأكبر  املرتبة  وقد حلت اإلمارات في 
مستورد عربي للخدمات خالل العام املشار 
وبحصة  دوالر  مليار   53.6 بقيمة  إليه 
تلتها  العربي  اإلجمالي  من   %  23 بلغت 
السعودية بحصة 21.1 % ثم قطر بحصة 

بلغت 9.4 %.

امليزان التجاري للخدمات

العربية  املنطقة  يوضح اجلدول رقم 18 أن 
للخدمات  صاٍف  مستورد  مجموعها  في 
زيادة  العالم بوجود عجز جتاري جنم عن  من 
قيمة الواردات عن الصادرات، بقيمة 119.6 
 81.2 كان  بعدما   2012 عام  دوالر  مليار 

مليار دوالر فقط عام 2008.

وعلى املستوى القطري حققت 8 دول عربية 
وتونس  واملغرب  والبحرين  وجيبوتي  )لبنان 
جتارتها  من  فائضا  ومصر(  واألردن  واليمن 
اخلدمية اخلارجية بنسب متفاوتة من الناجت 
وجيبوتي  لبنان  في   % 17 بني  ما  تراوحت 
و2%  في مصر في حني حققت بقية الدول 
والكويت  والعراق  واإلم��ارات  )موريتانيا 
عمان  وسلطنة  والسعودية  واجلزائر  وليبيا 
تراوحت  متفاوتة  بدرجات  عجزا  والسودان( 
ما بني 23 % في موريتانيا و3 % في السودان.

من  استفادة  ال��دول  بأكثر  يتعلق  وفيما 
جتارتها اخلدمية من حيث القيمة فقد حلت 
 7.1 لبنان في املرتبة األولى بفائض قيمته 
مليار دوالر تلتها املغرب والكويت في املرتبة 
الثانية بقيمة 6 مليارات دوالر ثم مصر في 
 5.4 وبقيمة  ضئيل  وبفارق  الثالثة  املرتبة 

مليارات دوالر.
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 دمية العربيةخالالواردات 

مليار دوالر من  86وبقيمة  2192و 2116% خالل الفترة بين عامي 91.9نموا بنسبة العربية  الخدمية الوارداتشهدت 
بشكل العالمية  الخدميةالعربية من الواردات  الخدميةمليارات دوالر. كما زادت حصة الواردات  288مليار دوالر إلى  919

 %.9.7% إلى 9.7خالل الفترة من طفيف 

بنسب  2192و 2116خالل الفترة بين عامي  الخدمية وارداتهاقائمة أعلى الدول نموا في  قطر والعراق وليبياواحتلت  
 % على التوالي.998.9% و987.7% و211.7

مليار دوالر  98.8بقيمة خالل العام المشار إليه  ماتللخدوقد حلت اإلمارات في المرتبة األولى كأكبر مستورد عربي 
 %.1.7بحصة بلغت  قطر% ثم 29.9% من اإلجمالي العربي تلتها السعودية بحصة 28بحصة بلغت و

 بالمليار دوالر العربية إجمالي الواردات الخدمية(: 17جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

التغير  معدل التغير
)%( 

 25.22 10.8 53.6 48.8 41.3 36.8 42.8 اإلمارات
 0.77- 0.4- 49.2 55.0 51.0 47.0 49.6 السعودية

 209.73 14.8 21.9 15.5 7.7 5.7 7.1 قطر
 167.35 12.7 20.2 10.8 9.6 8.4 7.6 العراق
 4.27- 0.7- 15.6 13.1 13.0 12.8 16.3 مصر

 4.87 0.7 15.5 16.5 14.3 12.8 14.8 الكويت
 41.02 4.3 14.8 12.0 11.5 11.2 10.5 الجزائر

 7.51- 1.0- 12.4 12.9 13.4 14.0 13.4 لبنان
 156.50 5.6 9.2 3.6 5.3 4.3 3.6 ليبيا

 23.39 1.3 6.9 6.7 5.7 5.3 5.6 المغرب
 15.85 0.6 4.5 4.4 4.3 3.7 3.9 األردن
 3.93- 0.1- 3.1 3.1 3.2 2.8 3.2 تونس

 56.50- 3.3- 2.6 7.1 6.3 5.5 5.9 سلطنة عمان
 28.20- 0.7- 1.8 1.9 2.2 1.9 2.6 السودان

 96.06 0.6 1.3 0.6 0.6 0.5 0.7 موريتانيا
 73.27- 1.5- 0.5 1.8 1.9 1.7 2.0 البحرين
 54.25 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 جيبوتي

 115.90- 2.7- 0.4- 2.2 2.3 2.0 2.3 اليمن
 -- -- -- -- 3.4 2.6 3.1 سورية

 19.51 38.0 233.0 216.2 197.0 179.2 195.0 الدول العربية
 13.01 472.6 4,106 4,025 3,610 3,288 3,633 العالم

 -- 0.3 5.68 5.37 5.46 5.45 5.37 )كنسبة من العالم(الدول العربية 
 منظمة التجارة العالميةالمصدر: 
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 للخدماتالميزان التجاري 

عن  الوارداتتجاري نجم عن زيادة قيمة  عجزالعالم بوجود  من مستورد صافي للخدماتالمنطقة العربية في مجموعها  وتعد
 .2116مليار دوالر فقط عام  69.2بعدما كان  2192عام مليار دوالر  991.8، بقيمة الصادرات

( فائضا والبحرين والمغرب وتونس واليمن واألردن ومصرلبنان وجيبوتي دول عربية ) 6على المستوى القطري حققت و
في حين  مصر% في 2و لبنان وجيبوتي% في 97الخارجية بنسب متفاوتة من الناتج تراوحت ما بين  الخدميةمن تجارتها 

جزا ع)موريتانيا واإلمارات والعراق والكويت وليبيا والجزائر والسعودية وسلطنة عمان والسودان( حققت بقية الدول 
 .السودان% في 8و موريتانيا% في 28بدرجات متفاوتة تراوحت ما بين 

 7.9في المرتبة األولى بفائض قيمته  لبنانحلت  الخدمية من حيث القيمة فقدوفيما يتعلق بأكثر الدول استفادة من تجارتها 
ضئيل وبقيمة  في المرتبة الثالثة وبفارق مصر ثمدوالر  اتمليار 8الكويت في المرتبة الثانية بقيمة  تلتها المغربمليار دوالر 

 دوالر. اتمليار 9.7

 بالمليار دوالر العربية ميزان التجارة الخدمية(: 18جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 73.23 3.0 7.1 6.7 2.5 2.8 4.1 لبنان
 16.32- 1.2- 6.0 6.8 6.4 6.6 7.2 المغرب

 34.82- 2.9- 5.4 5.9 10.6 8.5 8.3 مصر
 136.48 2.3 4.0 1.3 2.1 1.9 1.7 البحرين

 31.23- 0.8- 1.8 1.3 2.3 2.4 2.6 تونس
 190.88 2.4 1.1 1.1- 0.8- 1.0- 1.2- اليمن

 101.34 0.4 0.9 0.4 0.9 0.5 0.4 األردن
 2,124.93 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 جيبوتي

 72.52- 0.4- 1.0- 0.5- 0.5- 0.4- 0.6- موريتانيا
 27.16 0.6 1.5- 1.6- 2.0- 1.5- 2.1- السودان

 50.38 2.0 2.0- 4.9- 4.4- 3.9- 4.1- سلطنة عمان
 63.21- 2.1- 5.5- 3.6- 4.8- 3.9- 3.4- ليبيا

 270.63- 9.3- 12.7- 6.9- 5.5- 1.8- 3.4- الكويت
 185.50- 8.9- 13.7- 10.0- 4.8- 3.7- 4.8- قطر

 94.11- 6.6- 13.7- 8.3- 8.0- 8.4- 7.1- الجزائر
 216.06- 12.6- 18.5- 8.7- 7.4- 6.7- 5.8- العراق

 14.06- 4.8- 38.6- 36.7- 30.3- 27.2- 33.8- اإلمارات
 3.40 1.4 39.1- 43.8- 40.6- 37.6- 40.4- السعودية

 -- -- -- -- 3.7 2.0 1.1 سورية
 47.21- 38.3- 119.6- 103.7- 80.7- 71.3- 81.2- العربية الدول

 منظمة التجارة العالميةالمصدر: 

التوزيع القطاعي لتجارة اخلدمات 

فيما يتعل��ق بالتوزيع القطاع��ي للتجارة 
اخلدمية العربية، تش��ير البيانات إلى توزيع 
متقارب نس��بيا ب��ني القطاع��ات الثالث�ة 

الرئيس��ية وهي: خدمات النق��ل )للركاب 
والبضائ��ع اجل��وي والبح��ري والب��ري وعبر 
دوالر  ملي��ار   126.1 بقيم��ة  األنابي��ب(  
وبنسبة 38.5 % وخدمات السفر )تشمل 

تقاري����������ر 
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  الخدمية التوزيع القطاعي للصادرات 

العربية  الخدمية% من الصادرات 26.8مليار دوالر وتستحوذ على حصة تبلغ  82.2بقيمة  خدمات نقلتصدر الدول العربية 
، في المقابل 2011دوالر لعام   مليار 678.1العالمية البالغ قيمتها نحو  الخدمية% من إجمالي الصادرات 8.7وحصة تبلغ 

اإلجمالي العالمي، كما تصدر  % من7.6تبلغ  معقولةمليار دوالر تستحوذ بها على حصة  99.9بقيمة  خدمات سفرتصدر 
 % من اإلجمالي العالمي.9.2مليار دوالر بحصة  26.7بقيمة  خدمات تجارية أخرى

% كأفضل أداء في 2.97بنسبة  خدمات السفرالعربية من الناتج فقد تصدرت بالطبع  الخدميةوعلى صعيد حصة الصادرات 
 %.9.91بنسبة تجارية األخرى الخدمات ال% ثم 9.88بنسبة  خدمات النقلالصادرات تلتها 

في المراكز  ثم قطر الكويتثم  مصرمن حيث القيمة فقد حلت كل من  العربية لخدمات النقلالمصدرين وفيما يتعلق بأكبر 
من الناتج  صادرات خدمات النقلمليارات دوالر على التوالي. أما من حيث نسبة  8.1و 9.9و 6.2الثالثة األولى بقيم تبلغ 

 .2011% على التوالي لعام 8.9و 7.9و 1.7بنسب  مصرثم  األردنثم  وتيجيبفتتصدر 

في المراكز الثالثة  مصر ثم السعوديةمن حيث القيمة فقد حلت كل من اإلمارات ثم  لخدمات السفرالمصدرين أما أكبر 
من الناتج فتتصدر  السفرصادرات خدمات مليار دوالر على التوالي. أما من حيث نسبة  6.9و 6.7و 1.2األولى بقيم تبلغ 

 .2011% على التوالي لعام 7.97و 7.7و 7.8بنسب  تونسثم  المغربثم  لبنان

في  المغربثم  الكويتثم  لبنانمن حيث القيمة فقد حلت كل من  للخدمات التجارية األخرىالمصدرين وفيما يتعلق بأكبر 
الخدمات التجارية صادرات على التوالي. أما من حيث نسبة  دوالرمليار  8.9و 8.1و 99.9المراكز الثالثة األولى بقيم تبلغ 

 .2011% على التوالي لعام 8.9و 7.1و 21.7بنسب  المغربثم  فالبحرين لبنانمن الناتج فتتصدر  األخرى

 

 

 خدمات نقل
28.6% 

 خدمات سفر
45.9% 

الخدمات التجارية 
 األخرى

25.5% 

 التجارة الخدمية العربية  صادرات(: 9)شكل 
 2011حسب السلع لعام 

كل الس��لع واخلدم��ات املس��تهلكة م��ن 
قب��ل املس��افرين مث��ل الس��كن واألغذية 
واملش��روبات والترفي��ه والنق��ل والهداي��ا 
وغيره���ا( بقيم���ة 109.1 ملي����ار دوالر 
التجاري���ة  واخلدم��ات   % 33.2 وبنس��بة 
األخرى )أهمها خدمات االتصاالت والتأمني 
واملالية واملعلومات واإلنش��اءات والقانونية 
واحملاس��بية والش��خصية وغيرها( بقيمة 
92.8 ملي��ار دوالر وبنس��بة 28.3 %. لكن 
يوج��د هناك تباي��ن على صعي��د حصتها 
من العالم حيث تبلغ أقصاها في خدمات 
اإلجمال��ي  النق��ل بنس��بة 6.37 % م��ن 
العامل��ي البال��غ 873.9 ملي��ار دوالر، ث��م 
م��ن   %  5.4 بنس��بة  الس��فر  خدم��ات 
اإلجمال��ي العاملي البال��غ 1067.9 مليار 
دوالر، ثم اخلدمات التجارية األخرى بنس��بة 
العاملي البالغ 2328  اإلجمالي  2.2 % من 

مليار دوالر. 

أما على صعيد نسبتها من الناجت فقد مثلت 
ثم  السفر  ثم خدمات  النقل  جتارة خدمات 
اخلدمات التجارية األخرى نحو 5.23 و4.53 
و3.85 % من الناجت العربي لعام 2011 على 

التوالي.

وعلى املستوى القطري جاءت اإلمارات في 
املقدمة عربيا من حيث القيمة على صعيد 
جتارة خدمات النقل بنحو 33.8 مليار دوالر 
جتارة خدمات  السعودية  تصدرت  في حني 
األخ�رى  التجارية  اخلدمات  السفر وكذلك 
دوالر  على الت�وال�ي  ب� 25.7 و23 ملي�ار 

خالل عام 2011.

فقد  الناجت  من  احلصة  مستوى  على  لكن 
لبن�ان  تص�درت  حيث  الص�ورة  اختلف�ت 
بحصة تبلغ 28.4 % لتجارة خدمات السفر 
وكذلك  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  من  كنسبة 
اخلدم�ات  لتج�ارة   % 46.5 تبل�غ  بحص�ة 
احمللي  الناجت  من  كنسبة  األخرى  التجارية 

اإلجمالي لعام 2011 )شكل رقم 8(.

التوزيع القطاعي للصادرات اخلدمية  

بقيمة  نقل  خدمات  العربية  الدول  تصدر 
حصة  على  وتستحوذ  دوالر  مليار   32.2
اخلدمية  ال��ص��ادرات  من   %  28.6 تبلغ 

العربية )شكل رقم 9( وحصة تبلغ %3.7 
العاملية  اخلدمية  الصادرات  إجمالي  من 

دوالر  مليار   873.9 نحو  قيمتها  البالغ 
خدمات  تصدر  املقابل  في   ،2011 لعام  
تستحوذ  دوالر  مليار   51.5 بقيمة  سفر 
اإلجمالي  من   % 4.8 تبلغ  على حصة  بها 
أخرى  جتارية  خدمات  تصدر  كما  العاملي، 
بقيمة 28.7 مليار دوالر بحصة 1.2 % من 

اإلجمالي العاملي.

اخلدمي�ة  الص�ادرات  حص�ة  صعي�د  وعل�ى 
خدمات  تصدرت  فقد  الناجت  من  العربية 
السفر بنسبة 2.14 % كأفضل أداء )43.6  
أو 44 %( في الصادرات تلتها خدمات النقل 
بنسبة 1.33 % ثم اخلدمات التجارية األخرى 

بنسبة 1.19 %.

خلدمات  املصدرين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
حل�ت  القيم�ة  حي�ث  من  العربية  النقل 
كل م�ن مص�ر ثم الكويت ث�م قط�ر ف�ي 
و5.5   8.2 تبلغ  بقيم  األولى  الثالثة  املراكز 
من  أما  التوالي.  على  دوالر  مليارات  و3.9 
من  النقل  خدمات  ص��ادرات  نسبة  حيث 
مصر  ثم  األردن  ثم  جيبوتي  فتتصدر  الناجت 
التوالي  على   % و3.5  و4.1   9.4 بنسب 

لعام 2011.

من  السفر  خلدمات  املصدرين  أكبر  أما 
حيث القيمة فقد حلت كل من اإلمارات ثم 
مصر ثم السعودية في املراكز الثالثة األولى 
دوالر  مليار  و8.5  و8.7   9.2 تبلغ  بقيم 
صادرات  نسبة  حيث  من  التوالي. أما  على 
خدمات السفر من الناجت فتتصدر لبنان ثم 
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 دمية العربيةخالالواردات 

مليار دوالر من  86وبقيمة  2192و 2116% خالل الفترة بين عامي 91.9نموا بنسبة العربية  الخدمية الوارداتشهدت 
بشكل العالمية  الخدميةالعربية من الواردات  الخدميةمليارات دوالر. كما زادت حصة الواردات  288مليار دوالر إلى  919

 %.9.7% إلى 9.7خالل الفترة من طفيف 

بنسب  2192و 2116خالل الفترة بين عامي  الخدمية وارداتهاقائمة أعلى الدول نموا في  قطر والعراق وليبياواحتلت  
 % على التوالي.998.9% و987.7% و211.7

مليار دوالر  98.8بقيمة خالل العام المشار إليه  ماتللخدوقد حلت اإلمارات في المرتبة األولى كأكبر مستورد عربي 
 %.1.7بحصة بلغت  قطر% ثم 29.9% من اإلجمالي العربي تلتها السعودية بحصة 28بحصة بلغت و

 بالمليار دوالر العربية إجمالي الواردات الخدمية(: 17جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

التغير  معدل التغير
)%( 

 25.22 10.8 53.6 48.8 41.3 36.8 42.8 اإلمارات
 0.77- 0.4- 49.2 55.0 51.0 47.0 49.6 السعودية

 209.73 14.8 21.9 15.5 7.7 5.7 7.1 قطر
 167.35 12.7 20.2 10.8 9.6 8.4 7.6 العراق
 4.27- 0.7- 15.6 13.1 13.0 12.8 16.3 مصر

 4.87 0.7 15.5 16.5 14.3 12.8 14.8 الكويت
 41.02 4.3 14.8 12.0 11.5 11.2 10.5 الجزائر

 7.51- 1.0- 12.4 12.9 13.4 14.0 13.4 لبنان
 156.50 5.6 9.2 3.6 5.3 4.3 3.6 ليبيا

 23.39 1.3 6.9 6.7 5.7 5.3 5.6 المغرب
 15.85 0.6 4.5 4.4 4.3 3.7 3.9 األردن
 3.93- 0.1- 3.1 3.1 3.2 2.8 3.2 تونس

 56.50- 3.3- 2.6 7.1 6.3 5.5 5.9 سلطنة عمان
 28.20- 0.7- 1.8 1.9 2.2 1.9 2.6 السودان

 96.06 0.6 1.3 0.6 0.6 0.5 0.7 موريتانيا
 73.27- 1.5- 0.5 1.8 1.9 1.7 2.0 البحرين
 54.25 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 جيبوتي

 115.90- 2.7- 0.4- 2.2 2.3 2.0 2.3 اليمن
 -- -- -- -- 3.4 2.6 3.1 سورية

 19.51 38.0 233.0 216.2 197.0 179.2 195.0 الدول العربية
 13.01 472.6 4,106 4,025 3,610 3,288 3,633 العالم

 -- 0.3 5.68 5.37 5.46 5.45 5.37 )كنسبة من العالم(الدول العربية 
 منظمة التجارة العالميةالمصدر: 
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 للخدماتالميزان التجاري 

عن  الوارداتتجاري نجم عن زيادة قيمة  عجزالعالم بوجود  من مستورد صافي للخدماتالمنطقة العربية في مجموعها  وتعد
 .2116مليار دوالر فقط عام  69.2بعدما كان  2192عام مليار دوالر  991.8، بقيمة الصادرات

( فائضا والبحرين والمغرب وتونس واليمن واألردن ومصرلبنان وجيبوتي دول عربية ) 6على المستوى القطري حققت و
في حين  مصر% في 2و لبنان وجيبوتي% في 97الخارجية بنسب متفاوتة من الناتج تراوحت ما بين  الخدميةمن تجارتها 

جزا ع)موريتانيا واإلمارات والعراق والكويت وليبيا والجزائر والسعودية وسلطنة عمان والسودان( حققت بقية الدول 
 .السودان% في 8و موريتانيا% في 28بدرجات متفاوتة تراوحت ما بين 

 7.9في المرتبة األولى بفائض قيمته  لبنانحلت  الخدمية من حيث القيمة فقدوفيما يتعلق بأكثر الدول استفادة من تجارتها 
ضئيل وبقيمة  في المرتبة الثالثة وبفارق مصر ثمدوالر  اتمليار 8الكويت في المرتبة الثانية بقيمة  تلتها المغربمليار دوالر 

 دوالر. اتمليار 9.7

 بالمليار دوالر العربية ميزان التجارة الخدمية(: 18جدول )

 2012 2011 2010 2009 2008 الدولة
0222 - 0200 

معدل التغير  التغير
)%( 

 73.23 3.0 7.1 6.7 2.5 2.8 4.1 لبنان
 16.32- 1.2- 6.0 6.8 6.4 6.6 7.2 المغرب

 34.82- 2.9- 5.4 5.9 10.6 8.5 8.3 مصر
 136.48 2.3 4.0 1.3 2.1 1.9 1.7 البحرين

 31.23- 0.8- 1.8 1.3 2.3 2.4 2.6 تونس
 190.88 2.4 1.1 1.1- 0.8- 1.0- 1.2- اليمن

 101.34 0.4 0.9 0.4 0.9 0.5 0.4 األردن
 2,124.93 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 جيبوتي

 72.52- 0.4- 1.0- 0.5- 0.5- 0.4- 0.6- موريتانيا
 27.16 0.6 1.5- 1.6- 2.0- 1.5- 2.1- السودان

 50.38 2.0 2.0- 4.9- 4.4- 3.9- 4.1- سلطنة عمان
 63.21- 2.1- 5.5- 3.6- 4.8- 3.9- 3.4- ليبيا

 270.63- 9.3- 12.7- 6.9- 5.5- 1.8- 3.4- الكويت
 185.50- 8.9- 13.7- 10.0- 4.8- 3.7- 4.8- قطر

 94.11- 6.6- 13.7- 8.3- 8.0- 8.4- 7.1- الجزائر
 216.06- 12.6- 18.5- 8.7- 7.4- 6.7- 5.8- العراق

 14.06- 4.8- 38.6- 36.7- 30.3- 27.2- 33.8- اإلمارات
 3.40 1.4 39.1- 43.8- 40.6- 37.6- 40.4- السعودية

 -- -- -- -- 3.7 2.0 1.1 سورية
 47.21- 38.3- 119.6- 103.7- 80.7- 71.3- 81.2- العربية الدول

 منظمة التجارة العالميةالمصدر: 

املغرب ثم تونس بنسب 7.6 و7.4 و4.14 % 
على التوالي لعام 2011.

للخدمات  املصدرين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
فقد  القيمة  حيث  من  األخرى  التجارية 
املغرب  ثم  الكويت  ثم  لبنان  من  كل  حلت 
 11.5 تبلغ  بقيم  األولى  الثالثة  املراكز  في 
أما  التوالي.  على  دوالر  مليار  و3.5  و3.9 
من حيث نسبة صادرات اخلدمات التجارية 
فالبحرين  لبنان  فتتصدر  الناجت  من  األخرى 
ثم املغرب بنسب 29.4 و4.9 و3.5 % على 

التوالي لعام 2011.

التوزيع القطاعي للواردات اخلدمية 

تستورد الدول العربية خدمات نقل بقيمة 
93.9 مليار دوالر بنسبة 43 % من إجمالي 
 %  8.5 وحصة  العربية  اخلدمية  الواردات 
العاملية  النقل  واردات خدمات  إجمالي  من 
البالغ قيمتها نحو 1.1 تريليون دوالر لعام  
2011 )شكل رقم 10(، وتستورد خدمات 
بنسبة  دوالر  مليار   57.6 بقيمة  سفر 
6.1 % من اإلجمالي العاملي، كما تستورد 
مليار   64.1 بقيمة  أخرى  جتارية  خدمات 
دوالر بحصة 3.3 % من اإلجمالي العاملي.

وعلى صعيد حصة الواردات اخلدمية العربية 
من الناجت فقد تصدرت خدمات النقل بنسبة 
تلتها  ال��واردات  في  حصة  كأعلى   %  3.9
ثم   % 2.7 بنسبة  األخرى  التجارية  اخلدمات 

خدمات السفر بنسبة 2.4 %.

خلدمات  املستوردين  بأكبر  يتعلق  وفيما 
من  كل  حلت  القيمة  حيث  من  النقل 
املراكز  في  قطر  ثم  السعودية  ثم  اإلمارات 
و9.9  و15.4   31 تبلغ  بقيم  األولى  الثالثة 
 % 50 التوالي وبحصة تبلغ  مليار دوالر على 
نسبة  حيث  من  أما  العربي.  اإلجمالي  من 
فتتصدر  الناجت  من  النقل  خدمات  واردات 
و8.7   9.1 بنسب  وجيبوتي  واألردن  اإلمارات 
)جدول   2011 لعام  التوالي  على   % و7.6 

رقم 19 و 20(.

من  السفر  خلدمات  املستوردين  أكبر  أما 
اإلمارات  من  كل  حلت  فقد  القيمة  حيث 
ثم السعودية ثم الكويت في املراكز الثالثة 
مليار  و8.1  و13.2   17.3 تبلغ  بقيم  األولى 

تقاري����������ر
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  الخدميةالتوزيع القطاعي للواردات 

العربية وحصة  الخدمية% من إجمالي الواردات 78مليار دوالر بنسبة  18.1بقيمة  خدمات نقلتستورد الدول العربية 
 خدمات سفر، وتستورد 2199تريليون دوالر لعام   9.9العالمية البالغ قيمتها نحو خدمات النقل واردات % من إجمالي 6.9

ر مليار دوال 87.9بقيمة  خدمات تجارية أخرى% من اإلجمالي العالمي، كما تستورد 8.9مليار دوالر بنسبة  97.8بقيمة 
 % من اإلجمالي العالمي.8.8بحصة 

% كأعلى حصة في الواردات 8.1بنسبة  خدمات النقلالعربية من الناتج فقد تصدرت  الخدميةوعلى صعيد حصة الواردات 
 %.2.7بنسبة  خدمات السفر% ثم 2.7بنسبة  الخدمات التجارية األخرىتلتها 

في المراكز  قطرثم  السعوديةثم  اإلماراتمن حيث القيمة فقد حلت كل من  لخدمات النقلالمستوردين وفيما يتعلق بأكبر 
% من اإلجمالي العربي. أما من حيث 91مليار دوالر على التوالي وبحصة تبلغ  1.1و 99.7و 89الثالثة األولى بقيم تبلغ 

% على التوالي لعام 7.8و 6.7و 1.9بنسب  وجيبوتي واألردن اإلماراتمن الناتج فتتصدر  واردات خدمات النقلنسبة 
2199. 

في المراكز الثالثة  الكويتثم  السعوديةثم  اإلماراتمن حيث القيمة فقد حلت كل من  لخدمات السفرالمستوردين أما أكبر 
من الناتج فتتصدر  خدمات السفرواردات على التوالي. أما من حيث نسبة  مليار دوالر 6.9و 98.2و 97.8األولى بقيم تبلغ 

 .2199% على التوالي لعام  7و 9.9و 91.6بنسب  األردنثم  الكويتثم  لبنان

في  لبنانثم  الجزائرثم  السعوديةمن حيث القيمة فقد حلت كل من  مستوردي الخدمات التجارية األخرىوفيما يتعلق بأكبر 
الخدمات التجارية واردات نسبة  على التوالي. أما من حيث مليار دوالر 8.7و 6و 22.87المراكز الثالثة األولى بقيم تبلغ 

 .2199% على التوالي لعام 7و 7.9و 97.9بنسب  سلطنة عمانثم  فالجزائر لبنانمن الناتج فتتصدر األخرى 

 خدمات نقل
43.6% 

 خدمات سفر
26.7% 

الخدمات التجارية 
 األخرى

29.7% 

 واردات التجارة الخدمية العربية (: 10)شكل 
 2011حسب الخدمة لعام 

دوالر على التوالي. أما من حيث نسبة واردات 
لبنان ثم  الناجت فتتصدر  من  السفر  خدمات 
الكويت ثم األردن بنسب 10.8 و5.1 و4  % 

على التوالي لعام 2011.

اخلدمات  مستوردي  بأكبر  يتعلق  وفيما 
حلت  القيمة  حيث  من  األخرى  التجارية 
في  لبنان  ثم  اجلزائر  ثم  السعودية  من  كل 
و8   22.34 تبلغ  بقيم  األولى  الثالثة  املراكز 
التوالي. أما من حيث  و6.7 مليار دوالر على 

من  األخرى  التجارية  اخلدمات  واردات  نسبة 
سلطنة  ثم  فاجلزائر  لبنان  فتتصدر  الناجت 
عمان بنسب 17.1 و4.1 و4 % على التوالي 

لعام 2011.

امليزان اخلدمي

حتقق الدول العربية عجزا في جتارة خدمات 
مليار   61.75 تبلغ  إجمالية  بقيمة  النقل 
دوالر عام 2011 ميثل نحو 2.56 % من الناجت 
ومن  العام،  لنفس  العربي  اإلجمالي  احمللي 
الالفت أن هذا العجز جاء نتيجة وجود عجز 
الدول  جميع  في  النقل  خدمات  ميزان  في 
العربية باستثناء البحرين وجيبوتي ومصر 
اإلمارات  في  القيمة  حيث  من  أقصاه  بلغ 
السعودية  ثم  دوالر  مليار   28.1 بقيمة 
بقيمة  قطر  ثم  دوالر  مليار   13.4 بقيمة 
النسبة  صعيد  على  أما  دوالر.  مليار   5.9
املقدمة  في  اإلمارات  حلت  فقد  الناجت  من 
ثم األردن ثم قطر بنسب 8.2 و5 و3.4  % 

على التوالي خالل نفس العام.

الدول  فتحقق  السفر  بخدمات  يتعلق  وفيما 
دوالر  مليارات   6 يبلغ  إجماليا  عجزا  العربية 
فائضا  عربية  دول   7 لتحقيق  كمحصلة 

 8 حتقيق  مقابل  دوالر  مليار   19.2 بقيمة 
مع  دوالر  مليار   22.9 دول أخرى عجزاً بقيمة 
في  مصر  حلت  وقد  دولتني  في  األداء  توازن 
املرتبة األولى كصاحبة أعلى فائض من حيث 
تلتها  فيه  دوالر  القيمة    بنحو6.5 مليارات 
املغرب بقيمة 6 مليارات دوالر ثم لبنان بقيمة 
النسبة من  صعيد  على  أما  دوالر،  2.7 مليار 
األردن  ثم  املقدمة  في  لبنان  حلت  فقد  الناجت 
التوالي  على  و6 %  و6.4   6.8 واملغرب بنسب 

خالل نفس العام.

األخرى  التجارية  باخلدمات  يتعلق  وفيما 
فتحقق الدول العربية جميعها عجزا إجماليا 
لتحقيق  كمحصلة  دوالر   مليار   35.4 يبلغ 
دوالر  مليار   9.2 بقيمة  فائضا  عربية  دول   6
بقيمة  عجزاً  أخرى  دولة   11 حتقيق  مقابل 

44.6 مليار دوالر 

وقد حلت الكويت في املرتبة األولى كصاحبة 
أعلى فائض من حيث القيمة بنحو 1.7 مليار 
مليارات   1.5 بقيمة  املغرب  تلتها  فيه  دوالر 
أما  دوالر،  مليار   0.9 دوالر ثم البحرين بقيمة 
حلت  فقد  الناجت  من  النسبة  صعيد  على 
لبنان في املقدمة ثم البحرين واملغرب بنسب 
12.33 و3.3 و1.5 % على التوالي خالل نفس 

العام.

 2133إجمالي التجارة الخدمية حسب الخدمة بالمليار دوالر لعام  (:31)جدول رقم 

 الدولة

 اإلجمالي
  

 الصادرات
  

 الواردات
  

 الميزان

 خدمات سفر خدمات نقل
 الخدمات
التجارية 
 األخرى

 خدمات سفر خدمات نقل
الخدمات 
التجارية 
 األخرى

 خدمات سفر خدمات نقل
الخدمات 
التجارية 
 األخرى

 خدمات سفر خدمات نقل
الخدمات 
التجارية 
 األخرى

 0.15- 1.84 1.31-   0.70 1.16 2.50   0.55 3.00 1.19   1.24 4.16 3.69 األردن
 4.59- 4.00- 28.12-   4.59 13.21 30.98   0.00 9.20 2.86   4.59 22.41 33.84 اإلمارات
 0.86 0.32 0.09   0.42 0.72 0.64   1.27 1.03 0.73   1.69 1.75 1.38 البحرين

 0.30 1.31 0.27-   0.89 0.61 1.62   1.18 1.91 1.35   2.07 2.52 2.97 تونس
 5.27- 0.29- 2.75-   8.04 0.50 3.43   2.77 0.21 0.68   10.81 0.71 4.12 الجزائر
 0.01- 0.00 0.02   0.03 0.02 0.09   0.02 0.02 0.12   0.04 0.04 0.21 جيبوتي

 21.65- 8.81- 13.37-   22.34 17.27 15.35   0.68 8.46 1.98   23.02 25.73 17.32 السعودية
 2.45- 0.24- 2.23-   2.80 1.17 3.09   0.36 0.92 0.87   3.16 2.09 3.96 سلطنة عمان

 0.02 0.75- 0.90-   0.08 0.94 0.92   0.10 0.18 0.02   0.18 1.12 0.94 السودان
 3.50- 0.25- 4.91-   3.67 1.80 5.36   0.18 1.54 0.44   3.85 3.34 5.80 العراق

 3.41- 0.64- 5.92-   3.90 1.81 9.85   0.48 1.17 3.93   4.38 2.98 13.77 قطر
 1.72 7.93- 0.67-   2.17 8.13 6.17   3.89 0.20 5.50   6.06 8.33 11.66 الكويت

 4.81 2.66 0.72-   6.66 4.22 2.06   11.47 6.87 1.35   18.13 11.09 3.41 لبنان
 0.30- -- 1.01-   0.30 2.27 1.03   0.00 -- 0.03   0.30 -- 1.06 ليبيا

 2.33- 6.50 1.73   4.45 2.20 6.47   2.12 8.71 8.20   6.58 10.91 14.67 مصر
 1.47 5.96 0.59-   2.04 1.36 3.31   3.51 7.32 2.72   5.54 8.68 6.04 المغرب

 0.91- 0.60 0.82-   1.02 0.18 1.02   0.11 0.78 0.20   1.12 0.96 1.22 اليمن
 35.39- 6.01- 61.75-   64.08 57.55 93.91   28.69 51.54 32.16   92.76 109.10 126.07 الدول العربية

 -- -- --   1,922.40 949.10 1,105.80   2,328.10 1,067.90 873.90   2,328.10 1,067.90 873.90 العالم
 -- -- --   3.33 6.06 8.49   1.23 4.83 3.68   2.18 5.41 6.37 )كنسبة من العالم(الدول العربية 

 2133لعام  )%(لناتج المحلي اإلجمالي التجارة الخدمية حسب الخدمة كنسبة من ا (:21)جدول رقم 

 الدولة

 اإلجمالي
  

 الصادرات
  

 الواردات
  

 الميزان

 خدمات سفر خدمات نقل
الخدمات 
التجارية 
 األخرى

 خدمات سفر خدمات نقل
الخدمات 
التجارية 
 األخرى

 خدمات سفر خدمات نقل
الخدمات 
التجارية 
 األخرى

 خدمات سفر خدمات نقل
الخدمات 
التجارية 
 األخرى

 0.51- 6.37 4.54-   2.41 4.02 8.66   1.90 10.39 4.11   4.31 14.40 12.77 األردن
 1.34- 1.17- 8.22-   1.34 3.86 9.06   0.00 2.69 0.84   1.34 6.55 9.89 اإلمارات
 3.32 1.22 0.34   1.61 2.78 2.49   4.93 4.00 2.83   6.53 6.78 5.32 البحرين

 0.64 2.83 0.58-   1.91 1.31 3.50   2.56 4.14 2.92   4.47 5.45 6.41 تونس
 2.65- 0.15- 1.39-   4.05 0.25 1.73   1.39 0.11 0.34   5.44 0.36 2.07 الجزائر
 0.98- 0.14- 1.84   2.30 1.69 7.55   1.32 1.55 9.39   3.62 3.24 16.94 جيبوتي

 3.23- 1.32- 2.00-   3.34 2.58 2.29   0.10 1.26 0.30   3.44 3.84 2.59 السعودية
 3.50- 0.35- 3.18-   4.01 1.67 4.42   0.51 1.32 1.24   4.52 2.99 5.66 سلطنة عمان

 0.03 1.13- 1.35-   0.12 1.40 1.38   0.15 0.28 0.03   0.27 1.68 1.41 السودان
 1.94- 0.14- 2.72-   2.03 0.99 2.97   0.10 0.85 0.25   2.13 1.85 3.21 العراق

 1.97- 0.37- 3.41-   2.25 1.04 5.68   0.28 0.67 2.27   2.53 1.72 7.95 قطر
 1.07 4.92- 0.41-   1.35 5.05 3.83   2.42 0.12 3.42   3.76 5.17 7.25 الكويت

 12.33 6.81 1.84-   17.07 10.80 5.29   29.39 17.61 3.45   46.46 28.42 8.74 لبنان
 0.86- -- 2.90-   0.87 -- 2.98   0.01 -- 0.08   0.87 -- 3.06 ليبيا

 0.99- 2.76 0.73   1.89 0.93 2.75   0.90 3.70 3.48   2.79 4.63 6.23 مصر
 1.48 6.01 0.60-   2.05 1.37 3.34   3.53 7.38 2.75   5.58 8.75 6.09 المغرب

 2.69- 1.78 2.43-   3.01 0.54 3.02   0.32 2.32 0.59   3.33 2.86 3.62 اليمن
 1.47- 0.25- 2.56-   2.66 2.39 3.90   1.19 2.14 1.33   3.85 4.53 5.23 الدول العربية

تقاري����������ر 
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وف��ق آخ��ر تقدي��رات للصندوق 

النقد الدولي، يتوقع ان تش��هد 

جتارة السلع واخلدمات في الدول 

 134.4 بقيم��ة  من��وا  العربي��ة 

مليار دوالر وبنسبة 5.44 % من 

2469 ملي��ار دوالر ع��ام 2012 

عام  دوالر  إل��ى 2603 ملي��ارات 

2014، مرورا بنحو 2540 مليار 

دوالر عام 2013 .

وم��ن املرج��ح أن حتق��ق الع��راق 

اعلى نسبة منو في جتارتها خالل 

الفت��رة م��ا ب��ني عام��ي 2012 

21.5 %، تليها  و2014 مبع��دل 

املغرب بنم��و 13 % ثم جيبوتي 

مبعدل 12.8 %.

وعل��ى صعي��د الص��ادرات فم��ن 

املرج��ح أن ترتفع صادرات الس��لع 

واخلدمات العربية بنس��بة 1.3 % 

 2012 من 1446 مليار دوالر عام 

ع��ام  دوالر  إل��ى 1464.7 ملي��ار 

2014، مرورا بنح��و 1458 مليار 

دوالر عام 2013.

ويرجح أن حتق��ق جيبوتي اعلى 

نس��بة منو ف��ي صادراتها خالل 

العامني مبع��دل 22.2 %، تليها 

ث��م   % 18.1 بنم��و  الس��ودان 

املغرب مبعدل 17.7 %.

وفيم��ا يتعل��ق بال��واردات فمن 

املرج��ح أن ترتفع واردات الس��لع 

بنس��بة  العربي��ة  واخلدم��ات 

ملي��ار   1022.5 م��ن   %11.3
دوالر ع��ام 2012 لتبلغ نح��و 1138.3 مليار دوالر عام 2014 مرورا 

.2013 بنحو 1081.7 مليار دوالر عام 

ويرج��ح أن حتق��ق ليبيا اعلى نس��بة منو في صادراته��ا خالل الفترة 

مبع��دل 33.1 %، تليه��ا العراق بنم��و 28.3 % ثم س��لطنة عمان 

مبع��دل 24.4 %.

للدول  واخلدمات  السلع  جتارة  مبيزان  اخلاصة  التوقعات  بشأن  أما 

بقيمة  اإلجمالي  التجاري  الفائض  يتراجع  أن  املرجح  فمن  العربية 

 2012 عام  دوالر  97.3 مليار دوالر وبنسبة 23 % من 423.7 مليار 
دوالر  2014، مرورا بنحو 376.3 مليار  عام  دوالر  إلى 326.3 مليار 

عام 2013.

 2131و  2131توقعات تجارة السلع والخدمات العربية بالمليار دوالر لعامي : (23)رقم جدول 

 الدولة
 الواردات   الصادرات

2012 2013 2014 
2132 - 2131   

2012 2013 2014 
2132 - 2131 

معدل التغير  التغير
معدل التغير  التغير   )%(

)%( 
 10.7 29.3 302.9 287.6 273.6   9.7 30.4 345.4 331.4 315.0 اإلمارات

 2.6 0.6 23.7 23.3 23.2   13.7 1.9 15.5 14.8 13.7 األردن
 0.8- 0.1- 15.3 15.4 15.4   3.4- 0.8- 24.2 24.8 25.1 البحرين
 3.0- 1.8- 59.7 58.7 61.6   6.5- 4.8- 70.2 73.4 75.1 الجزائر

 10.8 22.9 234.6 224.3 211.7   7.9- 32.4- 377.6 390.6 410.0 السعودية
 21.6- 2.3- 8.3 7.5 10.6   18.1 1.0 6.3 5.6 5.3 السودان
 28.3 21.8 99.1 90.8 77.2   16.0 15.4 111.6 103.8 96.2 العراق
 16.3 6.8 48.3 44.7 41.5   5.1- 6.4- 117.4 120.0 123.8 الكويت
 9.7 4.8 54.0 52.0 49.2   17.7 6.1 40.9 38.1 34.7 المغرب

 8.1 0.9 12.6 12.1 11.6   13.7 1.3 10.5 10.1 9.3 اليمن
 9.7 2.5 28.8 27.8 26.2   13.2 2.9 25.0 23.7 22.1 تونس

 6.6 0.1 0.8 0.8 0.8   22.2 0.1 0.6 0.6 0.5 جيبوتي
 24.3 7.7 39.2 35.9 31.6   0.6 0.3 52.9 53.4 52.5 سلطنة عمان

 16.2 8.2 58.6 55.0 50.5   3.0- 3.7- 120.9 124.5 124.6 قطر
 8.1 2.8 37.2 35.6 34.4   9.7 2.5 27.6 25.9 25.2 لبنان
 33.1 10.6 42.8 38.2 32.2   0.7 0.4 63.1 65.2 62.7 ليبيا

 2.8 1.9 69.1 67.7 67.2   8.7 4.1 51.7 49.2 47.6 مصر
 21.0- 0.9- 3.2 4.2 4.1   10.1 0.3 3.1 3.2 2.8 موريتانيا

 11.3 115.8 1,138.3 1,081.7 1,022.5   1.3 18.5 1,464.7 1,458.0 1,446.1 الدول العربية
    

 الدولة

 الميزان   اإلجمالي

2012 2013 2014 
2132 - 2131  2012 2013 2014 

2132 - 2131 

معدل التغير  التغير
معدل التغير  التغير  )%(

)%( 
 2.6 1.1 42.5 43.7 41.4  10.2 59.8 648.3 619.0 588.6 اإلمارات

 13.4 1.3 8.2- 8.5- 9.5-  6.7 2.5 39.3 38.1 36.8 األردن
 7.5- 0.7- 8.9 9.4 9.6  2.4- 1.0- 39.6 40.1 40.5 البحرين
 22.3- 3.0- 10.5 14.7 13.5  4.9- 6.7- 129.9 132.2 136.6 الجزائر

 27.9- 55.3- 143.0 166.3 198.3  1.5- 9.4- 612.3 614.9 621.7 السعودية
 62.3 3.2 2.0- 2.0- 5.2-  8.2- 1.3- 14.6 13.1 15.9 السودان
 34.0- 6.4- 12.5 12.9 18.9  21.5 37.3 210.6 194.6 173.4 العراق
 15.9- 13.1- 69.1 75.3 82.3  0.2 0.4 165.7 164.7 165.3 الكويت
 9.4 1.4 13.1- 13.9- 14.5-  13.0 10.9 94.9 90.0 84.0 المغرب

 13.9 0.3 2.0- 2.0- 2.4-  10.6 2.2 23.1 22.2 20.9 اليمن
 8.8 0.4 3.8- 4.1- 4.1-  11.3 5.5 53.8 51.5 48.3 تونس

 24.5 0.1 0.2- 0.2- 0.3-  12.8 0.2 1.4 1.4 1.3 جيبوتي
 35.0- 7.3- 13.6 17.4 21.0  9.5 8.0 92.1 89.3 84.1 سلطنة عمان

 16.1- 11.9- 62.3 69.4 74.2  2.5 4.4 179.5 179.5 175.1 قطر
 3.7- 0.3- 9.5- 9.7- 9.2-  8.8 5.2 64.8 61.5 59.6 لبنان
 33.5- 10.2- 20.3 27.0 30.5  11.7 11.1 105.9 103.4 94.8 ليبيا

 11.5 2.3 17.4- 18.5- 19.6-  5.2 6.0 120.8 116.9 114.8 مصر
 91.0 1.1 0.1- 0.9- 1.3-  8.2- 0.6- 6.3 7.4 6.9 موريتانيا

 23.0- 97.3- 326.3 376.3 423.6  5.4 134.4 2,603.0 2,539.6 2,468.6 الدول العربية

تقاري����������ر

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

20132013 - 200420132013 - 200420132013 - 200420132013 - 2004
41.70..2.50700الجزائر
66.23..2.501001البحرين
16.51..501800جيبوتي
17.62..4.202200مصر

..يوجد ال..يوجد ال..يوجد ال..يوجد الالعراق
27.41..4.30900األردن
31.71..4.201000الكويت
20.95..402200لبنان

10.33..80900موريتانيا
35.11..1.801800المغرب
36.64..40400عمان سلطنة
55.53..2.802201قطر

280..2.802200السعودية
33.24..202000السودان
1-27.5..4.10900سورية
521..1.30700تونس

29.43..3.202000اإلمارات
..يوجد ال..يوجد ال..يوجد ال..يوجد الفلسطين
5-24.1..30800اليمن

32.64-0.113.91.10.1-3.5المتوسط
OECD1.7-0.38.8-0.30.8-70.65

األموال استرداد معدل
(دوالر لكل بالسنت)

2013 لعام اإلعسار حاالت تسوية مؤشر

الدولة
 القضاء دور إيجابيه مؤشر 

(0-1)
التكلفة

(الممتلكات قيمة من% )
الالزمة الفترة

(بالسنوات)

مؤشـــــــــرات

لالستفسار عن محتويات النشرة أو طلب الحصول على نسخة يرجى مراجعة بحوث ودراسات )ضمان(:
24959562aeldabh@dhaman.org 965+باحث اقتصاديأحمد الضبع24959558riadh@dhaman.org 965+رئيس البحوث والدراساتد. رياض بن جليلي

24959529aymang@dhaman.org 965+سكرتيرأيمن غازي24959561sofyan@dhaman.org 965+مساعد باحثسفيان إبراهيم

موؤ�سر ت�سوية حاالت االع�سار )اإغالق امل�سروع( -10
اإن ت�ف����ري احلرية يف اخل����روج من الن�س����اط واإغالقه يف حالة 
الف�س����ل م����ن خال نظ����ام ق�سائ����ي فع����ال وم����رن ي�ساعد على 
توظي����ف روؤو�س الأموال يف القطاعات الأك����رث اإنتاجية. وت�سري 
البيان����ات اإلى ارتفاع درجة الرتب����اط فيما بني عدد ال�سركات 
الفا�سل����ة التي مت اإغاقه����ا وعدد ال�س����ركات اجلديدة، ف�سا 
عن اأن اإغاق ال�سركات الفا�سلة يرفع من الإنتاجية الإجمالية 
لاقت�س����اد. ويرك����ز موؤ�سر “ت�سفية الن�س����اط التجاري” على 
م����دى مرون����ة قوان����ن الإفا�س املعم����ول بها لإغ����اق الأعمال 
و�سرع����ة تنفي����ذ وتقلي�����س تكلفة اإج����راءات اإع����ان الإفا�س 

وت�سفية الن�ساط واإغالقه يف خمتلف الدول. 
ويتكون هذا املوؤ�سر الذي ي�سدر �سنويا منذ عام 2004 �سمن 
تقري����ر بيئة اأداء الأعمال عن البنك الدويل من ثاثة مكونات 

فرعية هي :
مع����دل ا�س����رتداد الدائن����ن مبختل����ف اأنواعه����م )املقر�س����ن، 
لديونه����م  بال�سرك����ة(  والعامل����ن  ال�سرائ����ب  م�سلح����ة 
وم�ستحقاتهم القائمة جتاه ال�سركة املتعرثة اأو املعلن اإفا�سها 
)ع����دد ال�سنتات امل�سرتدة م����ن كل دولر قائم يف ذمة ال�سركة 

املتعرثة ل�سالح الدائنن(.
الف����رتة الزمنية الازم����ة لإعان الإفا�����س وت�سفية الن�ساط 

واإغاق الأعمال )عدد ال�سنوات(.
تكلفة اإعان الإفا�س واإغاق الأعمال معربًا عنها بن�سبة من 
قيمة ال�سركة املتعرثة. وتت�سمن هذه التكلفة – بطبيعة احلال 
- اللجوء اإلى الق�ساء واأتعاب املحاماة واملحا�سبن القانونين 

وغريها.
وكلم����ا ارتفعت قيمة كل من موؤ�سري الف����رتة الزمنية والتكلفة 
الازمة لإغاق الأعمال، دّل ذلك على عدم جودة الت�سريعات 
املعم����ول به����ا، ناهي����ك ع����ن ك����رثة الإج����راءات وتعقيداته����ا 
وا�ستفح����ال الروت����ن والبريوقراطي����ة وخا�س����ة فيم����ا يتعل����ق 

بالنظام الق�سائي. 
مرون����ة الق�ساء مع ال�س����ركات يف �سداد الدي����ن امل�سريف  )0 

اأو1(
وه����و موؤ�سر م�ستحدث ويقي�س مدى مرون����ة ال�سلطة الق�سائية 

واملحاك����م يف التعامل مع الدعاوى الق�سائية املرفوعة من قبل 
البن����وك الدائنة لل�سركات وياأخذ املوؤ�س����ر قيمتن اإما )1( يف 
ح����ال كان����ت املحاكم مرن����ة ول تق�سي مبا�س����رة باحلجز على 
ممتل����كات ال�س����ركات �سدادا لدي����ن م�سريف ب����ل تعطيها مهلة 
لا�ستثمار وبالتايل احتمالية اأكرب يف القدرة على �سداد كامل 
مبل����غ املديونية، واإما )�سفر( يف حال كانت املحاكم غري مرنة 
وتق�س����ي مبا�سرة باحلجز على ممتلكات ال�سركات وت�سفيتها 
�سدادا لدي����ن م�سريف وبالتايل احتمالي����ة اأقل يف القدرة على 

�سداد كامل مبلغ املديونية.
اأم����ا بالن�سبة للموؤ�سر الفرعي اخلا�س مبعدل ا�سرتداد الديون 
املتاأخر �سدادها والقائمة على ال�سركة املتعرثة، فكلما ارتفعت 
ن�سبته دّل ذلك على ارتفاع جودة بيئة الأعمال ومرونتها، حيث 
ي�س����ري ذلك اإلى ارتفاع ن�سبة ا�سرتداد الديون املتاأخر �سدادها 
وم����ن ثم قدرة الدائنن مبختلف اأنواعه����م على ا�سرتداد اأكرب 

قدر من م�ستحقاتهم القائمة يف ذمة ال�سركة املتعرثة. 
و�سع الدول العربية يف املوؤ�سر:

• ترتي����ب ال����دول العربي����ة يف املوؤ�س����ر لع����ام 2013 عل����ى 	
امل�ستوي العامل����ي لي�س جيدا حيث توجد 16 دولة عربية 
ترتيبه����ا يتجاوز ال�60 عامليا ودولة واحدة هي البحرين 
يف قائم����ة اأف�س����ل 30 دولة حيث حل����ت يف املرتبة ال�27 

عامليا والأولى عربيا .
• عل����ى �سعيد التغريات يف الرتتيب ما بن موؤ�سري عامي 	

ترتيبه����ا  7 دول يف حت�س����ن  و2013 جنح����ت   2012
العاملي ه����ي؛ قطر الت����ي ارتفعت )مرك����زا واحدا( اإلى 
ال�36عاملي����ا و�سلطنة عم����ان التي ارتفع����ت )مركزين( 
اأي�س����ا اإلى ال�77 عاملي����ا ثم الإم����ارات )4 مراكز( اإلى 
املرتب����ة ال�101 عامليا، ث����م الأردن )مركزا واحدا( اإلى 
املرتبة ال�����112 عامليا، ثم م�سر )مرك����زا واحدا( اإلى 
املرتب����ة ال�����139 عاملي����ا، ث����م جيبوتي )مركزي����ن( اإلى 
املرتب����ة ال�142 عاملي����ا، ثم موريتاني����ا )مركزا واحدا( 

اإلى املرتبة ال�153 عامليا. 
يت�س����ح من متابعة قيم مكونات املوؤ�س����ر الفرعي ت�سوية حالت 

التع����رث يف ال����دول العربي����ة خ����ال الف����رتة 2004 - 2013 
التطورات التالية بالن�سبة لكل مكون: 

الفرتة الالزمة لت�سفية الن�ساط )بال�سن�ات(
• تون�س الأف�سل ب� 1.3 عام فقط تليها املغرب ب� 1.8 عام 	

فاجلزائر والبحرين ب�����2.5 عام ثم قطر  وال�سعودية ب� 
2.8 عام )باللون الأخ�سر(.

• ا�ستق����ر الو�س����ع ومل تتغ����ري الف����رتة الازم����ة لت�سفي����ة 	
الن�ساط عند نف�ض معدلتها يف جميع الدول العربية.

تكلفة اإغالق الن�ساط ) % من قيمة ال�سركة(
• �سلطن����ة عم����ان الأف�س����ل بن�سب����ة بلغت 4% م����ن قيمة 	

ال�سرك����ة تليها اجلزائ����ر وتون�س بن�سب����ة 7% ثم اليمن 
بن�سبة 8% ث����م الأردن وموريتانيا و�سورية بن�سبة %9 
ثم البحرين والكويت بن�سبة 10% )باللون الأخ�سر(.

• ا�ستق����ر الو�س����ع ومل تتغ����ري التكلف����ة الازم����ة لت�سفية 	
الن�س����اط عند نف�����ض معدلتها يف جميع ال����دول العربية 

خال الفرتة بن عامي 2004 - 2013.
مرون����ة الق�ساء مع ال�س����ركات يف �سداد الدي����ن امل�سريف  )0 

اأو1(
• البحري����ن وقط����ر الأف�سل بدرج����ة تبل����غ 1 ومعناها اأن 	

املحاك����م ل تق�س����ي مبا�س����رة باحلج����ز عل����ى ممتلكات 
ال�س����ركات �س����دادا لدي����ن م�س����ريف ب����ل تعطيه����ا مهلة 
لا�ستثم����ار وبالت����ايل احتمالي����ة اأك����رب يف الق����درة على 
�سداد كامل مبلغ املديونية، خال العام 2013 )باللون 

الأخ�سر(.
معدل ا�سرتداد الأموال )بال�سنت لكل دولر(

• البحرين الأف�سل بن�سبة ا�سرتداد مرتفعة تبلغ 66 �سنتًا 	
لكل دولر ثم قطر ب� 55.5 �سنت لكل دولر ثم تون�س  ب� 

52 �سنت خال العام 2013 )باللون الأخ�سر(.
• حت�سن الو�سع يف كل الدول العربية فيما عدا تراجعه يف 	

ال�سعودية و�سورية واليمن وا�ستقراره يف اجلزائر. Insolvency

20122013
27270البحرين1
37361قطر2
1‐3839تونس3
2‐6062الجزائر4
79772سلطنة عمان5
16‐7086المغرب6
1‐8788السودان7
12‐8092الكويت8
1051014اإلمارات9
5‐102107السعودية10
1‐110111سورية11
1131121األردن12
1‐121122اليمن13
1311310لبنان14
1401391مصر15
1441422جيبوتي16
1541531موريتانيا17
1851850العراق18
1851850فلسطين19

قاعدة بيانات بيئة أداء األعمال 2013 المصدر:

العربية  الدول ترتيب
في مؤشر تسوية حاالت اإلعسار لعام 2013

الترتيب
 ً ً  (185 دولة)الدولة عربيا التغيرالترتيب عالميا

قيمة في التغير أن تعني 
ً شهد المؤشر  لم المؤشر قيمة أن تعني!تحسنا

 قيمة في التغير أن تعنيالفترة خالل تتغير
ً شهد المؤشر تراجعا

مفتاح
الجدول

 أسوأ                                            معتدل                                      أفضل

املتحدة للتجارة  بيانات مؤمتر األمم  واقع  من 
التجارة  حجم  تقدر  )االونكتاد(  والتنمية 
دوالر  مليار   105.1 بنحو  البينية  العربية 
تقديرات  عن  بزيادة  وذل��ك   2012 ع��ام  
التجارة العربية البينية الصادرة عن التقرير 
حجمها  والبالغ  املوحد  العربي  االقتصادي 
وعن   2011 لعام  دوالر  مليار   93.9 نحو 
حجمها  والبالغ   2010 عام  تقديرات 

نحو78.5 مليار دوالر.

وتستحوذ كل من السعودية واإلمارات على 
نحو 48.5 % من إجمالي الصادرات العربية 
املركز  في  السعودية  حلت  حيث  البينية 
دوالر  مليار   26.3 قيمتها  بصادرات  األول 
وبنسبة 25 % من اإلجمالي تلتها اإلمارات 
 % 23.5 وبنسبة  دوالر  بقيمة 24.8 مليار 
بقيمة  الثالثة  املرتبة  في  مصر  حلت  ثم 

.% 7.2 دوالر وبنسبة  8.2 مليار 

وفي املقابل تستحوذ أيضا كل من اإلمارات 
إجمالي  من   %  25.7 على  والسعودية 
الواردات العربية البينية حيث حلت اإلمارات 
في املركز األول بواردات قيمتها 15.3 مليار 
وبنسبة  العربية  ال��دول  بقية  من  دوالر 
السعودية  تلتها  اإلجمالي  من   %  14.6
 %  11 وبنسبة  دوالر  مليار   11.6 بقيمة 
الثالثة  املرتبة  ثم حلت سلطنة عمان في 

دوالر وبنسبة 9.5 %. بقيمة 10 مليارات 

التجارية  االتفاقات  بتأثير  يتعلق  وفيما 
العربية  التجارة  على  اإلقليمية  والترتيبات 
التجارة  أن  إلى  اإلحصاءات  تشير  البينية 
اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  بني  البينية 
لعام  دوالر  مليار   46 بنحو  تقدر  الست 
اإلجمالي  من   %  43.7 بنسبة   2012
وذلك  دوالر  مليارات   105.1 البالغ  العربي 
اقتصادات تلك الدول وهيكل  رغم تشابه  

في  اإلمارات  حلت  وقد  وجتارتها.  إنتاجها 
التجارة  في  مساهم  كأكبر  األولى  املرتبة 
البينية اخلليجية بنسبة 64.3 % بصادرات 
قيمتها 17 مليار دوالر لدول اجمللس وواردات 

دوالر. قيمتها 12.6 مليار 

التجارة  أن  إلى  اإلحصاءات  تشير  كما 
اخلمس  العربي  املغرب  دول  بني  البينية 
وموريتانيا(  واملغرب  واجلزائر  وتونس  )ليبيا 
لعام  دوالر  مليارات   5.7 بنحو  تقدر 
اإلجمالي  من  0.5 % فقط  2012 بنسبة 
وذلك  دوالر  مليارات   105.1 البالغ  العربي 
وهيكل  الدول  تلك  إقتصادات  تنوع   رغم 
في  تونس  حلت  وقد  وجتارتها.  إنتاجها 
التجارة  في  مساهم  كأكبر  األولى  املرتبة 
بصادرات   % 73 بنسبة  اخلليجية  البينية 
املغرب  لدول  دوالر  مليار   2.1 قيمتها 

دوالر. العربي وواردات قيمتها 2.1 مليار 

البينية  العربية  5 - التجارة 

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

20132013 - 200420132013 - 200420132013 - 200420132013 - 2004
41.70..2.50700الجزائر
66.23..2.501001البحرين
16.51..501800جيبوتي
17.62..4.202200مصر

..يوجد ال..يوجد ال..يوجد ال..يوجد الالعراق
27.41..4.30900األردن
31.71..4.201000الكويت
20.95..402200لبنان

10.33..80900موريتانيا
35.11..1.801800المغرب
36.64..40400عمان سلطنة
55.53..2.802201قطر

280..2.802200السعودية
33.24..202000السودان
1-27.5..4.10900سورية
521..1.30700تونس

29.43..3.202000اإلمارات
..يوجد ال..يوجد ال..يوجد ال..يوجد الفلسطين
5-24.1..30800اليمن

32.64-0.113.91.10.1-3.5المتوسط
OECD1.7-0.38.8-0.30.8-70.65

األموال استرداد معدل
(دوالر لكل بالسنت)

2013 لعام اإلعسار حاالت تسوية مؤشر

الدولة
 القضاء دور إيجابيه مؤشر 

(0-1)
التكلفة

(الممتلكات قيمة من% )
الالزمة الفترة

(بالسنوات)

مؤشـــــــــرات

لالستفسار عن محتويات النشرة أو طلب الحصول على نسخة يرجى مراجعة بحوث ودراسات )ضمان(:
24959562aeldabh@dhaman.org 965+باحث اقتصاديأحمد الضبع24959558riadh@dhaman.org 965+رئيس البحوث والدراساتد. رياض بن جليلي

24959529aymang@dhaman.org 965+سكرتيرأيمن غازي24959561sofyan@dhaman.org 965+مساعد باحثسفيان إبراهيم

موؤ�سر ت�سوية حاالت االع�سار )اإغالق امل�سروع( -10
اإن ت�ف����ري احلرية يف اخل����روج من الن�س����اط واإغالقه يف حالة 
الف�س����ل م����ن خال نظ����ام ق�سائ����ي فع����ال وم����رن ي�ساعد على 
توظي����ف روؤو�س الأموال يف القطاعات الأك����رث اإنتاجية. وت�سري 
البيان����ات اإلى ارتفاع درجة الرتب����اط فيما بني عدد ال�سركات 
الفا�سل����ة التي مت اإغاقه����ا وعدد ال�س����ركات اجلديدة، ف�سا 
عن اأن اإغاق ال�سركات الفا�سلة يرفع من الإنتاجية الإجمالية 
لاقت�س����اد. ويرك����ز موؤ�سر “ت�سفية الن�س����اط التجاري” على 
م����دى مرون����ة قوان����ن الإفا�س املعم����ول بها لإغ����اق الأعمال 
و�سرع����ة تنفي����ذ وتقلي�����س تكلفة اإج����راءات اإع����ان الإفا�س 

وت�سفية الن�ساط واإغالقه يف خمتلف الدول. 
ويتكون هذا املوؤ�سر الذي ي�سدر �سنويا منذ عام 2004 �سمن 
تقري����ر بيئة اأداء الأعمال عن البنك الدويل من ثاثة مكونات 

فرعية هي :
مع����دل ا�س����رتداد الدائن����ن مبختل����ف اأنواعه����م )املقر�س����ن، 
لديونه����م  بال�سرك����ة(  والعامل����ن  ال�سرائ����ب  م�سلح����ة 
وم�ستحقاتهم القائمة جتاه ال�سركة املتعرثة اأو املعلن اإفا�سها 
)ع����دد ال�سنتات امل�سرتدة م����ن كل دولر قائم يف ذمة ال�سركة 

املتعرثة ل�سالح الدائنن(.
الف����رتة الزمنية الازم����ة لإعان الإفا�����س وت�سفية الن�ساط 

واإغاق الأعمال )عدد ال�سنوات(.
تكلفة اإعان الإفا�س واإغاق الأعمال معربًا عنها بن�سبة من 
قيمة ال�سركة املتعرثة. وتت�سمن هذه التكلفة – بطبيعة احلال 
- اللجوء اإلى الق�ساء واأتعاب املحاماة واملحا�سبن القانونين 

وغريها.
وكلم����ا ارتفعت قيمة كل من موؤ�سري الف����رتة الزمنية والتكلفة 
الازمة لإغاق الأعمال، دّل ذلك على عدم جودة الت�سريعات 
املعم����ول به����ا، ناهي����ك ع����ن ك����رثة الإج����راءات وتعقيداته����ا 
وا�ستفح����ال الروت����ن والبريوقراطي����ة وخا�س����ة فيم����ا يتعل����ق 

بالنظام الق�سائي. 
مرون����ة الق�ساء مع ال�س����ركات يف �سداد الدي����ن امل�سريف  )0 

اأو1(
وه����و موؤ�سر م�ستحدث ويقي�س مدى مرون����ة ال�سلطة الق�سائية 

واملحاك����م يف التعامل مع الدعاوى الق�سائية املرفوعة من قبل 
البن����وك الدائنة لل�سركات وياأخذ املوؤ�س����ر قيمتن اإما )1( يف 
ح����ال كان����ت املحاكم مرن����ة ول تق�سي مبا�س����رة باحلجز على 
ممتل����كات ال�س����ركات �سدادا لدي����ن م�سريف ب����ل تعطيها مهلة 
لا�ستثمار وبالتايل احتمالية اأكرب يف القدرة على �سداد كامل 
مبل����غ املديونية، واإما )�سفر( يف حال كانت املحاكم غري مرنة 
وتق�س����ي مبا�سرة باحلجز على ممتلكات ال�سركات وت�سفيتها 
�سدادا لدي����ن م�سريف وبالتايل احتمالي����ة اأقل يف القدرة على 

�سداد كامل مبلغ املديونية.
اأم����ا بالن�سبة للموؤ�سر الفرعي اخلا�س مبعدل ا�سرتداد الديون 
املتاأخر �سدادها والقائمة على ال�سركة املتعرثة، فكلما ارتفعت 
ن�سبته دّل ذلك على ارتفاع جودة بيئة الأعمال ومرونتها، حيث 
ي�س����ري ذلك اإلى ارتفاع ن�سبة ا�سرتداد الديون املتاأخر �سدادها 
وم����ن ثم قدرة الدائنن مبختلف اأنواعه����م على ا�سرتداد اأكرب 

قدر من م�ستحقاتهم القائمة يف ذمة ال�سركة املتعرثة. 
و�سع الدول العربية يف املوؤ�سر:

• ترتي����ب ال����دول العربي����ة يف املوؤ�س����ر لع����ام 2013 عل����ى 	
امل�ستوي العامل����ي لي�س جيدا حيث توجد 16 دولة عربية 
ترتيبه����ا يتجاوز ال�60 عامليا ودولة واحدة هي البحرين 
يف قائم����ة اأف�س����ل 30 دولة حيث حل����ت يف املرتبة ال�27 

عامليا والأولى عربيا .
• عل����ى �سعيد التغريات يف الرتتيب ما بن موؤ�سري عامي 	

ترتيبه����ا  7 دول يف حت�س����ن  و2013 جنح����ت   2012
العاملي ه����ي؛ قطر الت����ي ارتفعت )مرك����زا واحدا( اإلى 
ال�36عاملي����ا و�سلطنة عم����ان التي ارتفع����ت )مركزين( 
اأي�س����ا اإلى ال�77 عاملي����ا ثم الإم����ارات )4 مراكز( اإلى 
املرتب����ة ال�101 عامليا، ث����م الأردن )مركزا واحدا( اإلى 
املرتبة ال�����112 عامليا، ثم م�سر )مرك����زا واحدا( اإلى 
املرتب����ة ال�����139 عاملي����ا، ث����م جيبوتي )مركزي����ن( اإلى 
املرتب����ة ال�142 عاملي����ا، ثم موريتاني����ا )مركزا واحدا( 

اإلى املرتبة ال�153 عامليا. 
يت�س����ح من متابعة قيم مكونات املوؤ�س����ر الفرعي ت�سوية حالت 

التع����رث يف ال����دول العربي����ة خ����ال الف����رتة 2004 - 2013 
التطورات التالية بالن�سبة لكل مكون: 

الفرتة الالزمة لت�سفية الن�ساط )بال�سن�ات(
• تون�س الأف�سل ب� 1.3 عام فقط تليها املغرب ب� 1.8 عام 	

فاجلزائر والبحرين ب�����2.5 عام ثم قطر  وال�سعودية ب� 
2.8 عام )باللون الأخ�سر(.

• ا�ستق����ر الو�س����ع ومل تتغ����ري الف����رتة الازم����ة لت�سفي����ة 	
الن�ساط عند نف�ض معدلتها يف جميع الدول العربية.

تكلفة اإغالق الن�ساط ) % من قيمة ال�سركة(
• �سلطن����ة عم����ان الأف�س����ل بن�سب����ة بلغت 4% م����ن قيمة 	

ال�سرك����ة تليها اجلزائ����ر وتون�س بن�سب����ة 7% ثم اليمن 
بن�سبة 8% ث����م الأردن وموريتانيا و�سورية بن�سبة %9 
ثم البحرين والكويت بن�سبة 10% )باللون الأخ�سر(.

• ا�ستق����ر الو�س����ع ومل تتغ����ري التكلف����ة الازم����ة لت�سفية 	
الن�س����اط عند نف�����ض معدلتها يف جميع ال����دول العربية 

خال الفرتة بن عامي 2004 - 2013.
مرون����ة الق�ساء مع ال�س����ركات يف �سداد الدي����ن امل�سريف  )0 

اأو1(
• البحري����ن وقط����ر الأف�سل بدرج����ة تبل����غ 1 ومعناها اأن 	

املحاك����م ل تق�س����ي مبا�س����رة باحلج����ز عل����ى ممتلكات 
ال�س����ركات �س����دادا لدي����ن م�س����ريف ب����ل تعطيه����ا مهلة 
لا�ستثم����ار وبالت����ايل احتمالي����ة اأك����رب يف الق����درة على 
�سداد كامل مبلغ املديونية، خال العام 2013 )باللون 

الأخ�سر(.
معدل ا�سرتداد الأموال )بال�سنت لكل دولر(

• البحرين الأف�سل بن�سبة ا�سرتداد مرتفعة تبلغ 66 �سنتًا 	
لكل دولر ثم قطر ب� 55.5 �سنت لكل دولر ثم تون�س  ب� 

52 �سنت خال العام 2013 )باللون الأخ�سر(.
• حت�سن الو�سع يف كل الدول العربية فيما عدا تراجعه يف 	

ال�سعودية و�سورية واليمن وا�ستقراره يف اجلزائر. Insolvency

20122013
27270البحرين1
37361قطر2
1‐3839تونس3
2‐6062الجزائر4
79772سلطنة عمان5
16‐7086المغرب6
1‐8788السودان7
12‐8092الكويت8
1051014اإلمارات9
5‐102107السعودية10
1‐110111سورية11
1131121األردن12
1‐121122اليمن13
1311310لبنان14
1401391مصر15
1441422جيبوتي16
1541531موريتانيا17
1851850العراق18
1851850فلسطين19

قاعدة بيانات بيئة أداء األعمال 2013 المصدر:

العربية  الدول ترتيب
في مؤشر تسوية حاالت اإلعسار لعام 2013

الترتيب
 ً ً  (185 دولة)الدولة عربيا التغيرالترتيب عالميا

قيمة في التغير أن تعني 
ً شهد المؤشر  لم المؤشر قيمة أن تعني!تحسنا

 قيمة في التغير أن تعنيالفترة خالل تتغير
ً شهد المؤشر تراجعا

مفتاح
الجدول

 أسوأ                                            معتدل                                      أفضل

 

 السعودية
%25.0 

 موريتانيا
%0.01 

 اإلمارات
%23.5 

 السودان
%0.05 

 مصر
%7.8 

 جيبوتي
%0.1 

 الكويت
%7.2 

 فلسطين
%0.1 

 سلطنة عمان
%7.1 

 الصومال
%0.2 

 البحرين
%6.3 

 المغرب
%1.1 

 سورية
%3.3 

 اليمن
%1.2 

 األردن
%3.2 

 ليبيا
%1.8 

 الجزائر
 قطر %2.9

%2.0 

 العراق
 تونس %2.4

%2.3 

 لبنان
%2.4 

 2012ة لعام يالعربية البينالصادرات (: 12)شكل رقم 
 )%(موزعة حسب الدول 

 

 اإلمارات
%14.6 

 فلسطين
%0.1 

 السعودية
%11.0 

 جيبوتي
%0.3 

 سلطنة عمان
%9.5 

 موريتانيا
%0.3 

 قطر
 الصومال %8.2

 مصر %0.3
%8.1 

 السودان
%0.5 

 سورية
%6.9 

 الجزائر
%2.2 

 األردن
%6.2 

 تونس
%2.7 

 المغرب
%5.6 

 ليبيا
%2.7 

 العراق
%4.9 

 لبنان
%2.9 

 الكويت
%4.5 

 اليمن
%3.9 

 البحرين
%4.5 

 2012ة لعام يالعربية البينالواردات (: 11)شكل رقم 
 )%(موزعة حسب الدول 
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