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القيمة المضافة للقطاع االستخراجي : 492.7 مليار دوالر، ويمثل نسبة 39.24 % من 
الناتج المحلي اإلجمالي.  

القيمة المضافة للقطاع التحويلي : 120.7 مليار دوالر، ويمثل نسبة 9.6%  من الناتج 
المحلي اإلجمالي. 

نسبة القيمة المضافة للقطاع الصناعي من الناتج المحلي االجمالي :%48.8 

العمالة في القطاع الصناعي : 19  مليون  عام 2005 وتشكل تقريبا 17% من مجموع 
العمالة العربية. 
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1-1  االقتصاد العالمي 

تميز الوضع العالمي خالل العام 2006 بانتعاش في معدالت النمو االقتصادي في منطقة اليورو، وبتباطؤ    
في النشاط االقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية، وبتطور االقتصاد الياباني في اتجاه نمو متين. وعرفت 
البلدان النامية والبلدان الناهضة وتيرة نمو قوية ومضطردة حيث سجلت أعلى نسب النمو في كل من الصين 

والهند. 

 النمو اإلقتصادى العالمي

 2006 عام  في  المائة  في   3.3 بلغ  معدال  االقتصادي  النمو  سجل  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في   
بسبب   2006 أواخر  في  تباطؤا  األمريكي  االقتصاد  عرف  العام  أول  في  جيدة  بداية  فبعد   .(1/1 جدول   )
على  حافظ  الخاص  االستهالك  أن  غير  المقاوالت.  استثمارات  وتقلص  العقاري  للسوق  المفاجئ  التراجع 

لألسهم. المرتفعة  واألسعار  الخدمات)  قطاع  في  (خاصة  للتشغيل  المستمر  النمو  بفضل  اآلن  حتى  حيويته 

النمو  معدل  ارتفع  حيث   ، قويا  اقتصاديا  انتعاشا  األوروبي  االتحاد  عرف  فقد  اليورو،  منطقة  أما   
من 1.4 في المائة سنة 2005 إلى 2.6 في المائة عام 2006، وهو أقوى أداء يتم تسجيله منذ العام 2000. 
النشيط  االستثمار  بفضل  خاصة  االقتصادي  للنشاط  الرئيسية  الدافعة  القوة  يشكل  الداخلي  الطلب  أصبح  حيث 

العمل.  لتحسن أسواق  نتيجة  الخاص  للمقاوالت، وتسارع االستهالك 

ألمانيا، بفضل حيوية صادراتها  بالخصوص في  أوروبا كان  االقتصادي في  للنمو  انتعاش  وأهم عامل   
نحو بلدان الكتلة السوفياتية سابقا، وارتفاع حجم االستهالك قبل الزيادة المتوقعة للضريبة على القيمة المضافة 

بنسبة 3 في المائة في شهر يناير 2007.
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رسم بياني 1/1 
مو اقتصادي عالمي نشط  نمو اقتصادي عالمي نشط  نمو اقتصادي عالمي نشط 

في عام 2006  (% )
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و عرفت اليابان ارتفاع معدل نموها االقتصادي من 1.9 في المائة عام 2005 إلى 2.2 في المائة في عام   
2006، ويعزى ذلك إلى استثمارات المقاوالت والصادرات التي كانت القوة الدافعة الرئيسية للنمو.

أما البلـدان النامية، فقد استمرت في تحقيق نتائج قوية واستثنائية خالل عام 2006، حيث بلغ معدل النمو   
فيها 7.9%، متجاوزة بذلك المعدل المسجل في البلدان المتقدمة (جدول 1/1). وقد ساهمت الحيوية التنموية التي 

اتسمت بها اقتصادات البلدان النامية مثل الهند والصين في تعزيز النشاط االقتصادي العالمي.

جدول 1/1 : التغير السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي والتجارة العالمية (%)

المصدر : صندوق النقد الدولي، قاعدة توقعات االقتصاد العالمي، أبريل/نيسان 2007 

 أسواق العمل 

عبرت أسواق العمل في البلدان المتقدمة عن حيوية ،أما في البلدان النامية، فرغم نموها االقتصادي   
القوي، بقي نمو التشغيل ضعيفا بصفة خاصة.

البطالة  التشغيل وانخفض مستوى  المتقدمة، حيث تعزز نمو  البلدان  تحسنت وضعية أسواق العمل في   
من 6 في المائة في عام 2003 إلى 4.6 في المائة خالل عام  22006 . 

ورغم النمو االقتصادي المتين في البلدان النامية، فقد كانت وتيرة خلق فرص العمل ضعيفة وغير كافية   
الطبيعة  البلدان. فهناك عوامل كثيرة حالت دون ذلك، منها  البطالة في كثير من  لتحقيق تراجع هام في معدالت 
الرأسمالية للقطاعات اإلنتاجية األساسية التي كانت وراء ديناميكية النمو في عدة مناطق، والتي ال تساعد على خلق 

الكثير من فرص العمل، مما يدفع القوة العاملة إلى اللجوء إلى قطاعات أقل انتاجية أو هامشية. 

ووفقا إلحصاءات منظمة العمل الدولية ، فإن معظم فرص العمل المحدثة ما بين 1990 و2005 في البلدان   
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3,14,15,34,95,4الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

1,51,93,22,53,1البلدان المتقدمة

1,62,53,93,23,3الواليات المتحدة

0,90,82,11,42,6منطقة اليورو

0,11,82,31,92,2اليابان

5,16,77,77,57,9البلذان الناهضة والبلدان النامية

3,64,65,55,65,5افريقيا

4,54,76,55,56أوروبا الشرقية والوسطى

5,34,78,46,67,7مجموعة الدول المستقلة

8,39,110,110,410,7الصين

59,189,29,2الهند

4,365,55,45,7الشرق األوسط

1,90,24,92,93,7البرازيل

0.81,34,22,84,8المكسيك

3,35,110,67,49,2حجم التجارة العالمية

  منظمة التعاون االقتصادي، اآلفاق االقتصادية لبلدان المنظمة 2007 .2
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أما في البلدان النامية، فقد عرفت معدالت التضخم ارتفاعا ملحوظا في العديد من البلدان عام 2006، إال أن   
جزءا كبيرا من هذا التطور السلبي مرده انعكاسات أسعار النفط المرتفعة.

التجارة الدولية   

السلع  تبادل  إذ ارتفع حجم  للسلع والخدمات ارتفاعا متسارعا خالل عام 2006،  العالمية  التجارة  عرفت   
والخدمات من 7.4 في المائة عام 2005 إلى 9.2 في المائة سنة 2006، كما ارتفعت قيمة الصادرات العالمية للسلع 
والخدمات من 12.7 تريليون دوالر في 2005 إلى 14.5 تريليون دوالر في 2006. وقد جاء هذا االرتفاع نتيجة 
لتصاعد أسعار النفط،  وكذلك المواد األولية غير النفطية، وأيضا لالرتفاع الملحوظ في حجم تجارة سلع التجهيز نتيجة 

النتعاش االستثمار العالمي. 

ويمثل نمو الصادرات العالمية أكثر من ضعف نمو الناتج العالمي، الشيء الذي يدل على التزايد القوي في   
درجة اندماج االقتصاد العالمي. حيث كانت اقتصادات البلدان األسيوية ال سيما الصين و الهند هي القوة الدافعة لهذه 

الديناميكية التي شهدتها التجارة الدولية.

النامية كانت في قطاع الخدمات، بينما لم يساهم القطاع الصناعي سوى بنسبة تتراوح ما بين 15 و 35 في المائة 
في نمو التشغيل في هذه البلدان خالل هذه الفترة. أما في منطقة الشرق األوسط، فعلى الرغم من التحسن الطفيف 

الذي شهده سوق العمل، فإن معدل البطالة يبقى ضمن أعلى المعدالت في العالم.

التضخم

لم يكن التضخم في العالم عام 2006 مصدرا للقلق، رغم ارتفاع أسعار النفط وانتعاش النمو االقتصادي   
في معظم مناطق العالم. فقد ارتفعت نسبة التضخم العالمي بشكل طفيف من 3.7 في المائة إلى 3.8 في المائة.

رسم بياني 2/1
تطور التضخم العالمي

( %)
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  سـوق المـال

االستثمار األجنبي المباشر  

استمر تدفق رؤوس األموال نحو البلدان المتحولة والنامية خالل عام 2006، بحيث بلغت 266 مليار دوالر   
في سنة 2006 ( اليونكتاد). وقد استمرت دول آسيا وبلدان أوروبا الوسطى في استقطاب الجزء األكبر منها.

وتلعب االقتصاديات النامية دورا متزايد األهمية كمصدر لتدفق االستثمارات األجنبية المباشرة على الصعيد   
العالمي. فقد أتاح التصنيع المتسارع في بلدان مثل الصين والهند قيامهما بمبادرات مدعومة سياسيا، ترتكز على تدفق 

استثماراتها المباشرة في الخارج لتأمين حصولها على الموارد األولية. 

احتياطي النقد األجنبي 

تمتلك البلدان النامية عام 2006، 3 تريليون دوالر من احتياطيات النقد األجنبي، ويوجد لدى الصين وحدها   
أكثر من1,4 تريليون دوالر3 . ودفعت هذه الظاهرة بعض البلدان النامية إلى تقديم تمويالت متزايدة للبلدان الغنية، 
السيما الواليات المتحدة األمريكية التي سجل حسابها الجاري عجزا يقارب 811 مليار دوالر في عام 2006. ويتم 
تمويل هذا العجز بواسطة حركة تحويل متزايدة لرؤوس أموال قادمة من البلدان النامية، مما قد يترتب عنه تفاقم في 

التوازن العالمي.

أسواق الصرف

ساهم تباطؤ النمو في الواليات المتحدة األمريكية واالنتعاش القوي بأوروبا في إضعاف الدوالر مقابل اليورو   
والجنيه األسترليني. فقد تراجع الدوالر األمريكي بالقيمة الحقيقية بنسبة 7 في المائة سنة 2006، كما استمر الين الياباني 
في االنخفاض رغم فائض التحويالت الجارية، بسبب ضعف معدالت الفائدة الذي شجع خروج رؤوس األموال. أما 

العملة الصينية، فقد تراجعت بشكل طفيف بالقيمة الحقيقية، رغم ارتفاع قيمتها مقابل الدوالر. 

لم يكن ألسعار النفط المرتفعة إلى حد اآلن أي آثار سلبية على االقتصاد العالمي على غرار ما حدث في   
الماضي خاصة في السبعينات والثمانينات. وبصفة عامة، استطاعت البلدان المتحولة والنامية االستفادة من الظرفية 
العالمية المالئمة، حيث عززت ميزانية القطاع العام وصادراتها وزادت من احتياطاتها من العمالت األجنبية، غير أن 
ذلك ال يمنع أنها ال تزال غير محصنة من آثار الظرفية الدولية وأسعار المواد األساسية المرتفعة وتزايد تقلباتها أكثر 

فأكثر.

3
  البنك الدولي 2007 .
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  تحسن معدل نمو البلدان غير المصدرة للنفط عموما في عام 2006، حيث ساهمت عوامل كثيرة في تحقيق 
السياحية  العائدات  البلدان،  إنتعاش صادرات هذه  التي كانت وراء  النمو االقتصادي في أوروبا  الطفرة منها:  هذه 
المرتفعة، التحويالت المالية للعمالة المقيمة بالخارج، وتدفقات االستثمارات األجنبية التي سجلت رقما قياسيا بالنسبة 

لبعض البلدان.

وسجل المغرب أحد أعلى معدالت النمو الحقيقي عام 2006، حيث انتقل من 2 في المائة في 2005 إلى 7   
في المائة في 2006 ( ملحق 2/1). ويرجع الفضل في ذلك إلى عدة عوامل، منها المحصول الفالحي الجيد وانتعاش 
صادرات قطاع النسيج، وارتفاع االستهالك الخاص بمعدل 12 في المائة عام 2006، و االرتفاع المتنامي لالستثمارات 

الخاصة والعامة.باإلضافة إلى قطاعي الخدمات والبناء اللذين أعطيا دفعة كبيرة للنشاط االقتصادي.

1-2 اقتصادات البلدان العربية في عام 2006

تواصل النمو االقتصادي للمنطقة في العام 2006 نتيجة االرتفاع المضطرد ألسعار النفط والمواد األولية،   
عالوة على الظرفية الجيدة والبيئة المالية الدولية المالئمة واإلصالحات االقتصادية التي قامت بها العديد من البلدان 

غير المصدرة للنفط.

 النمو االقتصادي

شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للعام الرابع على التوالي نموا مضطردا. ففي 2006، ارتفع نمو   
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للمنطقة بنسبة 5.7 في المائة في المتوسط مقارنة مع 4.6 في المائة ما بين 2000 
و 2004. وبلغ الناتج المحلي اإلجمالي لمجموع البلدان العربية 1.2 تريليون دوالر في 2006 مقابل 1.06 تريليون 

دوالر في 2005 (ملحق 1/1). غير أن النتائج االقتصادية المحققة تختلف داخل المنطقة من بلد آلخر.

 رسم بياني 3/1 
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي في الدول غير النفطية
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و قوي هذا العام، إذ انتقل من 4.5 في المائة في 2005 إلى 6.8 في وعرفت مصر هي األخرى معدل نمو قوي هذا العام، إذ انتقل من 4.5 في المائة في 2005 إلى 6.8 في وعرفت مصر هي األخرى معدل نمو قوي هذا العام، إذ انتقل من 4.5 في المائة في 2005 إلى 6.8 في 
المائة في 2006 ( ملحق 2/1)، وكان ذلك بفضل االرتفاع الملموس للصادرات، والمداخيل الجيدة المتأتية من قناة 
شاريع االستثمار العامة التي ساهمت في تسريع وتيرة النشاط السويس نتيجة للحركة المالحية والسياحية المكثفة، ومشاريع االستثمار العامة التي ساهمت في تسريع وتيرة النشاط السويس نتيجة للحركة المالحية والسياحية المكثفة، ومشاريع االستثمار العامة التي ساهمت في تسريع وتيرة النشاط 

االقتصادي. 

وفي تونس، بفضل األداء الجيد لقطاعي الخدمات والفالحة وارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية، انتقل معدل  وفي تونس، بفضل األداء الجيد لقطاعي الخدمات والفالحة وارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية، انتقل معدل   ضل األداء الجيد لقطاعي الخدمات والفالحة وارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية، انتقل معدل  
ي من 4 في المائة عام 2005 إلى 5.3 في المائة عام 2006. وحافظ الطلب المحلي على حيويته، سواء النمو الحقيقي من 4 في المائة عام 2005 إلى 5.3 في المائة عام 2006. وحافظ الطلب المحلي على حيويته، سواء النمو الحقيقي من 4 في المائة عام 2005 إلى 5.3 في المائة عام 2006. وحافظ الطلب المحلي على حيويته، سواء 
على مستوى االستهالك الخاص أو االستثمار، نتيجة للجهود المشتركة المبذولة من طرف القطاع العام لتنمية البنيات 
حديث آليات وأدوات اإلنتاج، بينما ساعدت الظرفية الدولية في إنعاش الصادرات. األساسية ومن طرف المقاوالت لتحديث آليات وأدوات اإلنتاج، بينما ساعدت الظرفية الدولية في إنعاش الصادرات. األساسية ومن طرف المقاوالت لتحديث آليات وأدوات اإلنتاج، بينما ساعدت الظرفية الدولية في إنعاش الصادرات. 

المائة عام  6 في  إلى  المائة عام 2005  الحقيقي من 7.2 في  النمو  انخفض معدل  فقد  أما في األردن،   
2006 بسبب ارتفاع أسعار النفط وتدهور الحساب الجاري. وبالرغم من ذلك يظل نشاطها االقتصادي قويا، إذ 
سجل نتائج جيدة بفضل االستثمار الوفير في قطاع البناء والعقار والمشاريع السياحية الكبرى الممولة أساسا من 

طرف مستثمرين من البلدان المصدرة للنفط (دول الخليج خاصة).

في المائة عام 2006، نظرا النعدام االستقرار - في المائة عام 2006، نظرا النعدام االستقرار - في المائة عام 2006، نظرا النعدام االستقرار  وفي لبنان، انخفض الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي الى 5.5  
السياسي وظروف الحرب، ( ملحق 2/1). وكان لتدمير العديد من منشآت التجهيزات األساسية والحصار المفروض 

من قبل إسرائيل آثار سلبية على النشاط االقتصادي (السياحة، الصناعة، البناء، التجارة). 

أما في سوريا فلم يتقدم النشاط االقتصادي سوى بنسبة 3 في المائة في عام 2006 بسبب انكماش القطاع   
النفطي وانخفاض االحتياطات النفطية. 

النفطي  اإلنتاج  ارتفاع  بفضل  االقتصادي  النمو  معدل  في  ملموسا  تحسنا  والسودان  موريتانيا  وعرفت   
واألداء الجيد لقطاعي الفالحة والصيد البحري، حيث ارتفع معدل النمو في موريتانيا من 5.4 في المائة عام 2005 

إلى 11.7 في المائة في 2006. 

وفي فلسطين، انخفض معدل النمو الحقيقي ليصل الى 12- في المائة عام 2006 نتيجة تراجع النشاط في   
قطاعات الصناعات التحويلية والكهرباء والبناء والتزويد بالماء.

  رسم بياني 4/1 
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية النفطيةمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية النفطيةمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية النفطيةمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية النفطيةمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية النفطية
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4
  غرفة التجارة والصناعة البو ظبي، مركز اإلعالم.

أما بالنسبة الى الدول النفطية رغم انخفاض أسعار النفط في شهر أغسطس/آب 2006 وانخفاض إنتاج   
النفط الذي قررته منظمة البلدان المصدرة للنفط، كان ال يزال لديها آفاق اقتصادية جيدة في عام 2006. 

استفادت جل هذه االقتصادات  المائة في 2006. وقد  بلغ 6 في  الخليج  الحقيقي في منطقة  النمو  فمعدل   
من الطفرة النفطية التي سمحت بتمويل عدد كبير من المشاريع االستثمارية في البنيات األساسية على نطاق غير 

مسبوق.

وعرفت قطر عام 2006 أقوى ارتفاع في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي الذي انتقل من 6.1 في   
الكبير  والتدفق  الهيدروكربونات  قطاع  توسع  بفضل  خاصة   ،2006 في  المائة  في   8.8 إلى   2005 عام  المائة 

لالستثمارات.

  التضخم 

التدفقات القياسية للعائدات النفطية والنمو االقتصادي وارتفاع أسعار العقار وتحرر أسعار المحروقات التي   
كانت مدعومة سابقا في بعض البلدان، أدت إلى تسارع التضخم بصفة ملموسة عام 2006 في المنطقة العربية. 
وحسب التقديرات، فإن معدل التضخم في المنطقة ارتفع في المتوسط من 4.6 في المائة عام 2005 إلى 6.2 في 

المائة في 2006 4. 

وسجلت البلدان المصدرة للنفط وتحديدا بلدان مجلس التعاون الخليجي أقوى معدالت التضخم، إذ ارتفع   
متوسط األسعار للمواد االستهالكية من 2.8 في المائة إلى 4.5 في المائة. وبمستويات أقل، شهدت بلدان المغرب 

العربي هي األخرى تسارعا في معدل التضخم حيث انتقل من 1.7 في المائة إلى 3.2 في المائة في 2006.
  رسم بياني 5/1 

معدل التضخم
(%)
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الحساب الجاري   

يواصل صافي الحساب الجاري تحسنه في إجمالي دول المنطقة، إذا ارتفع من 192.7 مليار دوالر عام   
2005 إلى 221.8 مليار دوالر في سنة 2006 ( ملحق 4/1). ويعزى هذا النمو باألساس إلى االرتفاع المضطرد 

للعائدات النفطية في البلدان المصدرة للنفط. 

ورغم االنخفاض الطفيف المسجل عام 2006، بلغ رصيد الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي   
وحدها 176.3 مليار دوالر، أي 79 في المائة من قيمة الحساب الجاري الكلي لمجموع البلدان العربية. فالعربية 
السعودية عرفت نتيجة الرتفاع أسعـار النفط أقوى تزايد في فائض حسابها الجاري، إذ انتقل من 52 مليار دوالر 
عام 2004 إلى 90.8 مليار دوالر ثم 95.5 مليار دوالر في 2006 ( ملحق 4/1). أما سلطنة عمان فقد حققت 
فائضا ملحوظا، بحيث انتقل من 300 مليون دوالر عام 2004 إلى 3 مليار دوالر في 2006، وذلك بفضل المداخيل 

الحديثة للغاز الطبيعي السائل.

في مقابل الفائض الكبير للحساب الجاري للبلدان النفطية سجلت بعض البلدان غير المصدرة للنفط عجزا   
في حساباتها الجارية، السيما بسبب ارتفاع أسعار النفط التي ساهمت في تدهور الحسابات الجارية لبعض البلدان 
مثل مصر، المغرب، تونس، األردن وسورية. غير أن االرتفاع القوي للواردات عوضه جزئيا ارتفاع الصادرات 

خالل هذه السنة في بعض البلدان وأيضا التحويالت المالية للعمالة المقيمة في الخارج.

  رسم بياني 6/1
صافي الحساب الجاري للدول الخليج العربية والمغرب العربي

( مليار دوالر )
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التحويالت المالية للعمالة المقيمة بالخارج : مورد خارجي تتزايد حصته في ميزان المدفوعات للبلدان 
العربية غير المصدرة للنفط

تقوم التحويالت المالية للعمالة المقيمة بالخارج في السنوات األخيرة بدور متزايد األهمية في رصيد   
السنوات  عشر  خالل  حجمها  تضاعف  حيث  الطبيعية،  للموارد  تفتقر  التي  البلدان  في  الجارية  الحسابات 
الخليج بحوالي 24.7  بلدان  العاملين في  للمغتربين العرب  التحويالت المصرح بها  األخيرة. ويقدر مجموع 
مليار دوالر في عام 2006، أي بزيادة قدرها 5.2 في المائة عن تحويالت عام 2005 التي بلغت 23.5 مليار 

دوالر. 

للمهاجرين  المالية  للتحويالت  مصدر  أكبر  خامس  األوسط  الشرق  منطقة  تصبح  أن  المنتظر  ومن   
العرب هذه السنة، فيما تحتل بلدان أمريكا  الالتينية المرتبة األولى بمجموع 53.7 مليار  دوالر،  تليها آسيا  

بمبلغ 45.3 مليار دوالر. 

ويعتبر لبنان البلد الذي يتلقى أكبر دخل من التحويالت المالية لمهاجريه المقيمين في البلدان العربية   
بمبلغ 5.2 مليار دوالر، يليه المغرب بمبلغ 5.1 مليار دوالر، ثم مصر بمبلغ 3.3 مليار دوالر واألردن بمبلغ 
المتحدة األمريكية،  الواليات  بعد  ثاني مصدر،  السعودية  العربية  تعد  ناحية أخرى،  2.8 مليار دوالر. ومن 
للتحويالت المالية للعمالة العربية المهاجرة بمجموع يناهز 16.2 مليار دوالر، وتأتي بعدها اإلمارات العربية 

المتحدة ثم الكويت، فقطر وعمان والبحرين. 

الحتياطات  الرئيسي  المصدر  الخارج  في  المهاجرة  العاملة  لليد  المالية  التحويالت  تدفقات  وتعتبر   
المداخيل  مع  بالمقارنة  تقلبا  أقل  تعد  والتي  الوفيرة،  العاملة  القوة  ذات  للبلدان  بالنسبة  األجنبية  العمالت 
في  ملحوظا  ارتفاعا  تعرف  مباشرة  أجنبة  استثمارات  في شكل  األجنبية  األموال  فتدفقات رؤوس  السياحية. 
العائلة تساهم  التقلب. فعالوة على كون هذه المداخيل المرسلة إلى أفراد  المنطقة، لكنها تبقى مع ذلك كثيرة 
في إنعاش االستهالك الخاص والنشاط االقتصادي لبلد اإلستقبال، فإنها تمثل أيضا مصدرا لتمويل المشاريع 

الصغيرة والتعليم وتحسين الدخل ومستوى معيشة األفراد. 

وفي بعض الحاالت، تسبب ارتفاع حجم هذه التدفقات في ضغط قوي في القطاع العقاري في بعض   
البلدان المصدرة لليد العاملة. وفي القطاع المصرفي، ما زالت التدفقات المالية للعمالة المهاجرة تمثل حوالي 

40 في المائة من الودائع بالعمالت األجنبية في بلدان مثل لبنان، مصر واألردن. 

ومع ارتفاع العائدات النفطية والنمو االقتصادي النشيط في بلدان الخليج، من المتوقع أن يزداد الطلب   
بقوة على اليد العاملة اآلتية من البلدان العربية، خاصة في قطاعات مثل االتصاالت، تكنولوجيات اإلعالم، 

والتعليم و المقاوالت و البنوك والمصارف و االستشارات والتدريب.
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التجارة الخارجية  للدول العربية   

بلغـت صادرات البلدان العربية مجتمعة 620 مليار دوالر في عام 2006 ( ملحق 6/1)، محققة ارتفاعا بلغـت صادرات البلدان العربية مجتمعة 620 مليار دوالر في عام 2006 ( ملحق 6/1)، محققة ارتفاعا 
ناهز 21.8 في المائة بالمقارنة مع العام 2005. ويرجع الفضل في هذا األداء الذي حققته صادرات البلدان العربية ناهز 21.8 في المائة بالمقارنة مع العام 2005. ويرجع الفضل في هذا األداء الذي حققته صادرات البلدان العربية 
أساسا إلى الصادرات النفطية، إذ تمثل صادرات البلدان المصدرة للنفط نسبة 78 في المائة من مجموع الصادرات، 

كما يتضح من الرسم البياني (7/1).

عام 2006.  في حجم صادراتها  ملموسا  تحسنا  األخرى  هي  النفطية  غير  العربية  الدول  باقي  وعرفت   
التوسع  المغرب وتونس أن يستفيدا من  التجارية (ملحق 6/1). واستطاع كل من  النتائج  و سجلت مصر أفضل 
االقتصادي الجيد لالتحاد األوروبي، فرغم انتهاء العمل باتفاقية األلياف المتعددة والمنافسة الشرسة للصين، تمكن 
المغرب وتونس، بعد فقدان جزء من سوق النسيج عام 2005، من تدارك الخسارة في 2006. وقد كان لمبادرة 
أوروبا بتمديد نظام الحصص تجاه الصين آثارا إيجابية، كما أن الروابط التقليدية بين هذين البلدين وأوروبا، سمحت 

لهما بالحفاظ على حصص من السوق األوروبية. 

للبلدان العربية خالل عام 2006، بحيث انتقلت من 363.9 مليار دوالر  ارتفـعت الواردات اإلجمالية   
في 2005 إلى 432.3 مليار دوالر في 2006 (ملحق 7/1).

وقد ارتفعت واردات البلدان غير النفطية بسبب زيادة أسعار النفط والجفاف الذي دفع بعض بلدان المغرب   
العربي إلى زيادة وارداتها من المواد الغذائية، وأيضا بفعل ارتفاع الواردات من السلع الوسيطة تبعا لتطور النشاط 

االقتصادي. 

وفي البلدان الغنية بالنفط، كان متوقعا أن تزداد وارداتها بشكل كبير جدا بالنظر إلى فوائض عائداتها النفطية، 
يغير أن واردات السلع الرأسمالية هي التي ارتفعت أكثر من السلع االستهالكية، مما يدل على األهمية التيغير أن واردات السلع الرأسمالية هي التي ارتفعت أكثر من السلع االستهالكية، مما يدل على األهمية التي توليها هذه 

البلدان للتنمية على المدى البعيد.

  رسم بياني 7/1 
صادرات الدول العربية

( مليون دوالر )
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  المبادالت العربية البينية

إن التغير الرئيسي الذي حصل في العالقات البينية العربية هو بالتأكيد االنتهاء من تطبيق اتفاقية منطقة   
التجارة الحرة العربية الكبرى في سنة 2005. وقد أدى ذلك إلى تحسن في المبادالت البينية العربية في السنتين 

األخيرتين. 

وبلغت الواردات العربية البينية 56.04 مليار دوالر في 2006، محققة زيادة بنسبة 23.22 في المائة بالمقارنة مع 
2005. وارتفعت حصة المبادالت البينية التجارية العربية من مجموع المبادالت إلى 12 في المائة في الوقت الذي 

لم تتجاوز فيه هذه الحصة سقف 10 في المائة خالل مدة طويلة. 

وتعد اإلمارات العربية المتحدة أكبر بلد مستورد من البلدان العربية، حيث ارتفعت قيمة وارداتها العربية   
من 4.97 مليار دوالر إلى 8 مليار دوالر في 2006. وشهدت واردات العربية السعودية ارتفاعا نسبيا، حيث زاد 

حجمها من 2.50 مليار دوالر عام 2003 إلى 5.97 مليار دوالر في 2006.

البينية  المبادالت  التجاري، مازالت حصة  التحرير  المختلفة ومبادرات  التجارية  االتفاقيات  وبالرغم من   
العربية من مجموع المبادالت ضعيفة. وسجلت التجارة البينية العربية تحسنا طفيفا، غير أن حصتها ضعيفة مقارنة 
مع مناطق أخرى كآسيا وأمريكا الالتينية التي بلغت فيها حصة التجارة البينية 41.6 في المائة و 15.8 في المائة 

على التوالي. 

الطويلة  اإلدارية  اإلجراءات  منها  وعوامل  أسباب  بعدة  العربية  البينية  المبادالت  تفسير ضعف  ويمكن   
والمعقدة أحيانا، الحواجز التعريفية العالية بالرغم من اإلصالحات الجمركية، مشاكل المواصالت والنقل، وكون 
البلدان العربية تـنتج وتتبادل منتجات متشابهة، مما يضعف بصفة ملموسة التجارة البينية بينهم. فعلى سبيل المثال، 

تمثل المحروقات 58 في المائة من مجموع المبادالت العربية البينية العربية (رسم بياني 9/1).

  رسم بياني 8/1 
المبادالت العربية البينية تبقى ضعيفة

( مليون دوالر )( مليون دوالر )
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االستثمار األجنبي المباشر  

أخذت  ولكنها  الدولية،  االستثمارات  منسية في خارطة  القرن 21 شبه  بداية  في  العربية  المنطقة  كانت 
تعود تدريجيا إلى الواجهة وبدأت جاذبيتها االقتصادية تتعزز سنة بعد أخرى.

تقليدية من  المرة أكثر منها تدفقات  بينية هذه  وتتميز هذه االستثمارات بخاصية جديدة تتمثل في تدفقات عربية 
الشمال إلى الجنوب.

تعتبر البلدان غير المصدرة للنفط كالمغرب، تونس، مصر، األردن وسورية المستفيد األكبر من التدفقات   
التدفقات  حجم  في  ملحوظا  ارتفاعا  األخرى  هي  الخليج  بلدان  عرفت  كما  النفطية.  البلدان  من  أساسا  الواردة 
واستحوذت العربية السعودية على الجزء األكبر من التدفقات الواردة عام 2006 (ملحق 8/1).  ومثلت التدفقات 

الخارجة من هذه البلدان أيضا إحدى السمات المميزة. 

ورغم أن الجزء األكبر من التدفقات العالمية لالستثمار األجنبي المباشر يتوجه نحو بلدان آسيا وبصفة   
االستثمارات  بأربع مرات حجم  البلدان االسيوية  في  يفوق  وأنه  الشرقية والوسطى،  أوروبا  بلدان  نحو  متزايدة 
ونقلة  ملموسا جدا  تطورا  العربية عرفت  البلدان  نحو  المتدفقة  االستثمارات  فإن  العربية،  البلدان  نحو  الموجهة 

تاريخية.

في  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  قفزت  فقد  والتنمية،  للتجارة  المتحدة  األمم  وحسب معطيات مؤتمر   
المنطقة العربية من 6.26 مليار دوالر عام 2002 إلى 43.47 مليار دوالر عام 2005 لتتجاوز 56.8 مليار 

دوالر في سنة 2006 ( ملحق 8/1). 

  رسم بياني 9/1 
المبادالت التجارية بين البلدان العربية :

تركيز المبادالت حول منتوجات ذات قيمة مضافة ضعيفةتركيز المبادالت حول منتوجات ذات قيمة مضافة ضعيفة
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ومن بين البلدان غير المصدرة للنفط، استقبلت مصر أكبر حجم من االستثمارات األجنبية المباشرة في   
الحوض المتوسطي، حيث حطمت هذه االستثمارات الرقم القياسي، بمبلغ 9 مليار دوالر عام 2006، أي بزيادة 

قدرها 67 في المائة خالل سنة واحدة فقط مقارنة بعام 2005.

وفي األردن، تضاعف حجم االستثمارات األجنبية المباشرة، إذ مرت من 1.5 مليار دوالر عام 2005   
إلى 3.1 مليار دوالر عام 2006، وقد استفادت األردن  من برامج الخصخصة  التي نفذتها  في عام 1996 ثم 
في 2000 والتي شملت أساسا قطاعات النقل والكهرباء والماء واالتصاالت. كما تم حديثا إطالق مشاريع سياحية 

استطاعت استقطاب عدد كبير من المستثمرين الوافدين أساسا من بلدان الخليج العربية.

  رسم بياني 10/1
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تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة العربية: ما الذي يفسر هذه األهمية المفاجئة ؟

إن عودة االهتمام بمنطقة هجرتها االستثمارات األجنبية لمدة طويلة مرده إلى عوامل عديدة أهمها :  

• ارتبط التصاعد القوي لالستثمارات البينية العربية بأحداث 11 سبتمبر 2001، فقد دفع تجميد عدة   
أرصدة عربية غداة أحداث سبتمبر معظم المستثمرين إلى تنويع عملياتهم خارج المؤسسات االستثمارية الواقعة 

في أمريكا وأوروبا.

• يعتبر الفائض المالي المتراكم أساسا من العائدات النفطية في البلدان المصدرة للنفط السبب الرئيسي   
القطاعين  على  باألساس  المستثمرين  اختيار  ووقع  للبترول.  غيرالمصدرة  العربية  البلدان  نحو  التدفقات  لهذه 
من  قدر  أكبر  تحقق  والتي  جيدا  يعرفونها  التي  القطاعات  نحو  يتوجهون  ما  غالبا  ألنهم  والسياحي،  العقاري 
المردوية على المدى القريب والمتوسط وبأقل المخاطر الممكنة وتشكل بالتالي «فرصة» سانحة. ونتج عن ذلك 
توجه نشاط التدفقات المالية في هذين القطاعين في البلدان المستقبلة لالستثمار، تمثلت في مشاريع ضخمة في 

المغرب وتونس وسوريا واألردن وفي البحر األحمر...

•  تحسن مناخ االستثمار في بلدان االستقبال االستثماري، وذلك نتيجة التدابير اإلصالحية التي نفذتها   
العربية  لالستثمارات  أكثر  حماية  لضمان  واألنظمة  القوانين  بعض  وإصالح  الخصخصة  مثل  البلدان  معظم 

واألجنبية

األسواق  نحو  السباق  و  الطبيعية  الطاقة  بمصادر  التزود  تنويع مصادر  إلى  الماسة  الحاجة  برزت   •  
الواعدة كانت وراء االستراتيجية المعتمدة من قبل بلدان كالصين والهند التي أخذت تستقر في أسواق كانت 
حتى اآلن محمية نوعا ما مثل مصر و الجزائر في صناعة الكيماويات والصناعة التعدينية والبناء واألشغال 

العامة.
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لقد شهدت منطقة الخليج هي أيضا ارتفاعا قويا لالستثمارات األجنبية المباشرة. ففي عام 2005 كان نمو   
هذه التدفقات استثنائيا، سواء منها الواردة أو المغادرة. فبينما لم تكن التدفقات االستثمارية في بلدان الخليج تتجاوز 
مليار دوالر في المتوسط السنوي خالل العقد الماضي، تضاعف حجم التدفقات الواردة إلى المنطقة سبع مرات 

ونصف ما بين 2002 و2005.

  وقد تركزت هذه االستثمارات األجنبية المباشرة أساسا في اإلمارات العربية المتحدة والعربية السعودية، 
البلدان األخرى سجلت هي أيضا نموا ملموسا في تدفق هذه االستثمارات ( ملحق 11/1). وبخصوص  غير أن 
التدفقات المغادرة لبلدان الخليج، فقد سجلت أيضا تزايدا ملحوظا، والجديد في األمر هو أنها تتم داخل منطقة الخليج 
نفسها ونحو البلدان العربية المجاورة. وحسب تقرير األمم المتحدة للتجارة والتنمية، هناك ثالثة بلدان هي اإلمارات 

والكويت والعربية السعودية تمثل لوحدها مصدر 88 في المائة من االستثمارات البينية المغادرة في المنطقة.

كافية  مازالت غير  التحويلية  الصناعات  في  المباشر  االجنبي  االستثمار  تدفقات  أن  إلى  االشارة  وتجدر   
المنتجة،  القطاعات  لتشجيع هذه االستثمارات في  الحكومات  قبل  المبذولة من  الجهود  العربية. ورغم  البلدان  في 
فإن التدفقات ترتكز أساسا في القطاعات ذات الطابع المالي أو الريعي مثل : المصارف، العقار، النقل، السياحة، 
االتصاالت والطاقة. ففي عام 2005، تركزت االستثمارات على وجه الخصوص في القطاع النفطي بنسبة 55 في 
المائة في الجزائر و 90 في المائة في السودان و37 في المائة في مصر. وفي عام 2006، وقع تحسن طفيف في 
وجهة االستثمار األجنبي المباشر ولكن نحو القطاعات المرتبطة بالمواد األولية والكيماويات والصناعة الغذائية و 

الحديد والصلب واأللمنيوم وبصفة متزايدة صناعة األدوية.
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