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نظرة عامة حول أداء االقتصاد و الصناعة في الدول العربية عام 2008

1-1 التطورات االقتصادية للدول 

العربية عام 2008
يف  �سريعة  تغريات   2008 ع��ام  خ��ال  العربية  البلدان  �سهدت 
و�سعها االقت�سادي, حيث وا�سلت اأ�سعار النفط والغاز واملواد اخلام 
ارتفاعها ال�سريع خال الن�سف االأول من عام 2008  مما نتج عنه 
عائدات نفطية مهمة لهذه البلدان. كما �سهدت يف نف�س الوقت ارتفاع 
اأ�سعار املواد الغذائية واملواد اخلام االأمر الذي ت�سبب يف خلق و�سع 
بلدان  من  كثري  يف  واالجتماعي  االقت�سادي  اال�ستقرار  بعدم  يت�سم 

املنطقة.
اإىل حدوث    2008 اأدت االأزمة املالية العاملية منذ يوليوز  و لقد 
تغيري مفاجئ يف الظرفية العاملية حيث تراجعت اأ�سعار النفط واملواد 
اخلام ب�سكل حاد مما ت�سبب يف خ�سائر فادحة للدول امل�سدرة للنفط 

و يف عجز يف التجارة و يف امليزانية للدول االخرى. 
العاملية على الدول  املالية  توؤثر االأزمة     و بالرغم من هذا, مل 
العربية خال عام 2008 ب�سكل كبري, حيث حققت  اأداءًا اقت�ساديا 
جيدا بلغ معدل منوه 6 % مقابل 5.7 % يف عام 2007. و يعزى هذا 
االأداء اجليد اأ�سا�سا اإىل االرتفاع احلاد يف عائدات النفط الذي كان 
له اأثر اإيجابي على جميع الدول العربية, و اإىل ارتفاع ال�سلع االأ�سا�سية 

والنمو امل�ستمر يف الطلب املحلي.
باالأعوام  مقارنة  ن�سبيا  اجليدة  النتائج  من  وبالرغم  اأن��ه,  اإال 
مبناطق  مقارنة  متدنية  العربية   املنطقة  نتائج  الزالت  املن�سرمة, 
اأخرى من العامل حيث اإن ن�سبة 6 % من النمو تبقى �سعيفة مقارنة 
كمعدل   %  10 �سجلت  التي  ال��ه��ادي  املحيط  ودول  اآ�سيا  دول  م��ع 

منواقت�سادي, وكذا دول جنوب اآ�سيا التي بلغ معدل منوها 8.4 %
من  واأ�سبح   2008 عام  الت�سخم  معدل  ارتفع  اأخرى  جهة  ومن 
 . مواجهته  وينبغي  العربية  ال��دول  تواجه   التي  الكبرية  التحديات 
اأ�سعار الطاقة واملواد الغذائية كما  ويرجع هذا اإىل ا�ستمرار ارتفاع 
�ساهم تزايد الطلب على الوقود احليوي يف ارتفاع اأ�سعار املحا�سيل 
اأعلى معدالت  الغذائية االأ�سا�سية. وقد �سهدت دول ال�سرق االأو�سط 
الت�سخم, ويعزى ذلك غالبا اإىل العوامل التي �سلف ذكرها, باالإ�سافة 
اإىل زيادة ال�سيولة الناجمة عن الفوائ�س املالية يف الدول امل�سدرة 

للنفط. 

 النمو االقتصادي 
ال�ساد�س على  للعام  اقت�ساديا جيدا  اأداء  العربية  الدول  حققت 
التوايل على الرغم من و�سول االأزمة اإىل ذروتها يف الن�سف الثاين 
عوائد  ارتفاع  اإىل  االقت�سادي  االأداء  هذا  ويرجع   .2008 عام  من 
النفط واملواد اخلام االأ�سا�سية و قوة الطلب الداخلي, باالإ�سافة اإىل 

االإ�ساحات االقت�سادية التي انتهجتها احلكومات العربية.

ويف عام 2008 , بلغ الناجت املحلي االإجمايل جلميع الدول العربية 
حمققا   ,  2007 عام  يف  تريليون   1,45 مقابل  دوالر  تريليون   1,88

بالتايل زيادة قدرها 29 % , مما اأدى اإىل حت�سن يف ن�سيب الفرد 
من الناجت املحلي االإجمايل يف املنطقة العربية الذي ارتفع من 4660 

دوالر اإىل 5896 دوالر بواقع 11.3 %  )ملحق 4/1(.

معدل النمو يف الدول العربية غري النفطية 
2008 زيادة غري  النفطية عام  البلدان غري  اقت�سادات  �سهدت 
الطاقة  يف  ال�سيما  و  االأ�سا�سية,  لل�سلع  العاملية  االأ�سعار  يف  م�سبوقة 
�سربت  التي  الدولية  املالية  االأزم��ة  اآث��ار  من  عانت  كما   , واحلبوب 
ب�سكل رئي�سي القطاع العقاري وت�سببت يف انخفا�س اأن�سطة قطاعات 

الت�سدير الرئي�سة.
و تاأثرت بلدان عديدة مثل املغرب وتون�س وم�سر واالأردن باالأزمة 
بع�س  وب���داأت   2008 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  يف  ال��دول��ي��ة  املالية 
يف  االأجانب  العمال  وحتويات  ال�سياحية  والقطاعات  ال�سناعات 

االنخفا�س.
و مع ذلك, جنحت الدول غري النفطية يف احلفاظ على وترية منو 
اأهمها, ا�ستمرار  2008 وميكن تف�سري ذلك بعدة عوامل  جيدة عام 
املحلية  اال�ستثمارات  وارت��ف��اع  املبا�سر,  االأجنبي  اال�ستثمار  تدفق 

والطلب الداخلي وموا�سلة االإ�ساحات االقت�سادية.
االأداء  بف�سل   2008 عام   %  7.2 النمو  معدل  بلغ  م�سر,  ففي 
وال�سياحة  والعقار  البناء  وقطاعات  التحويلية  لل�سناعة  اجليد 
اال�ستثمار  مداخيل  قيمة  بلغت  كما  اخلا�س   اال�ستثمار  وتزايد   ,
اأهم  2008, مما جعل م�سر  عام  دوالر  مليار   13 املبا�سر  االأجنبي 
واالإم���ارات  ال�سعودية  بعد  املبا�سر  االأجنبي  لاإ�ستثمار  م�ستقطب 

)ملحق 10/1(.
اأما يف تون�س, فقد بلغ معدل النمو 4.4 % عام 2008, ويعزى هذا 
االأداء اجليد مبا�سرة اإىل تطور الزراعة وتزايد اال�ستثمار احلكومي يف 
البنية التحتية وكذلك اإىل ا�ستمرار تدفق اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر 

الذي بلغت قيمته 2.6 مليار دوالر عام 2008 )ملحق 10/1(.
 %  2.7 مقابل   2008 عام   %  5.4 النمو  معدل  بلغ  املغرب,  ويف 
للقطاع  امل�سافة  القيمة  الكبري يف  لارتفاع  نتيجة  ال�سابق  العام  يف 
الزراعي و موا�سلة منو قطاعات اأخرى كال�سناعة التحويلية وقطاع 

البناء والعقار وتزايد اال�ستهاك املحلي. 
اأما بالن�سبة لاأردن, فعلى الرغم من ارتفاع اأ�سعار النفط واملواد 
الغذائية, فقد بلغ معدل النمو 5.6 % بف�سل االأداء اجليد لل�سادرات 
1,2 مليار  وتدفق اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة التي قدرت بقيمة 

دوالر. )3(  

معدل النمو يف الدول العربية النفطية 
�سجل منو اقت�سادات الدول امل�سدرة للنفط انخفا�سا ن�سبيا عام 

)3( االونكتاد، قاعدة البيانات، 2009.
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2008 مقارنة مع العام ال�سابق, حيث انخف�س معدل النمو من 6.2 % 

عام 2007 اإىل 5.8 % عام 2008, وذلك ب�سبب االنخفا�س الطفيف 
يف اإنتاج النفط اخلام)4( مما جنم عنه انخفا�س يف معدالت النمو 

لكل من اململكة العربية ال�سعودية واالإمارات والكويت.
اإال اأن النمو بقي يف معظم الدول النفطية جيدا بف�سل االرتفاع 
امللحوظ يف اأ�سعار النفط, االأمر الذي مكن هذه الدول من موا�سلة 
متويل برامج وا�سعة يف البنية التحتية والبناء واخلدمات وال�سناعة 
يف  الزيادة  اإىل  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  اأدى  كما  واالت�ساالت  والنقل 
هذه  لدى  ال�سيادية  ال�سناديق  تغذية  ويف  اخلارجية  االحتياطيات 

الدول.
االأع��وام  يف  للنفط  امل�سدرة  ال��دول  اقت�سادات  ميز  ما  واأه��م 
االأخرية خا�سة خال عام 2008 هو اأن ارتفاع اأ�سعار النفط �ساهم 
املحلي  الناجت  منو  معدل  بلغ  حيث  النفطي  غري  القطاع  تو�سع  يف 
 2007 عام   %  7.2 اخلليج  دول  يف  النفطي  غري  للقطاع  االإجمايل 
بينما مل يتجاوز متو�سط معدل النمو ن�سبة 5 % خال الفرتة 1998 

.-2002

اأما بخ�سو�س العربية ال�سعودية, فقد بلغ معدل منو 4.4 % عام 
2008. وقد مكن ارتفاع عوائد النفط من اإجناز م�ساريع ا�ستثمارية 

�سخمة يف البنية التحتية ومنها اإن�ساء اأربع مدن اقت�سادية مما اأدى 
اإىل تنمية قطاعات العقار والرتبية وال�سحة واملاء والكهرباء و�سائر 

املرفقات العامة.
كما �سهدت الكويت منوًا كبريًا يف الناجت املحلي االإجمايل لي�سل 
اإىل 158 مليار دوالر عام 2008 مقارنًة بعام 2007 حيث كان 112 
ال�سادرات  وحجم  القوية  النفط  باأ�سعار  مدعومًا   , دوالر  مليار 

النفطية جمتمعًة مع زيادة اال�ستثمار االأجنبي يف الدولة حتى اأواخر 
عام 2008.

وا�سل اقت�ساد االإمارات اأداءه اجليد ب�سكل ملحوظ عام 2008  
املحلي  الناجت  ت�ساعف  ولقد   %  7.4 بلغ معدل منوه احلقيقي  حيث 
 88,55 – 2008(  حيث تزايد من  االإجمايل خال الفرتة )2003 
مما   2007 عام  دوالر  مليار   198,67 اإىل   2003 عام  دوالر  مليار 

جعلها اأحد اأقوى اقت�سادات الدول العربية.
ويعزى هذا االأداء اجليد اإىل توا�سل ارتفاع اأ�سعار املحروقات يف 

ال�سوق العاملية واالإنفاق احلكومي, ومنو القطاع غري النفطي. 
اجلزائر  وا�سلت  فقد  العاملية  املالية  االأزم��ة  من  الرغم  وعلى 
اأداء اقت�سادي جيد حيث قدر  لل�سنة اخلام�سة على التوايل حتقيق 
معدل النمو عام 2008  بن�سبة 3.5 ٪ مقابل 3 ٪ يف عام 2007 و ذلك 
بف�سل التو�سع الذي �سهدته بع�س القطاعات مثل البناء واخلدمات 
والبنية التحتية و برامج اال�ستثمارات العمومية ال�سخمة التي تقوم 

بها احلكومة اجلزائرية.

االستثمار املحلي  
العربية.  الدول  للنمو يف  االأول  املحرك  املحلي  اال�ستثمار  اأ�سبح 
بينما كان النمو يعتمد على اال�ستهاك املحلي يف بداية هذه الع�سرية, 
تزايدت ن�سبة م�ساهمة اال�ستثمار املحلي يف الناجت املحلي االإجمايل 
ب�سكل ملحوظ خال ال�سنوات االأخرية , وذلك بف�سل ارتفاع مداخليل 

النفط واملواد االأ�سا�سية ووفرة ال�سيولة . 
الدول  يف  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  اال�ستثمار  ن�سبة  وبلغت 
العربية 25.6 % عام 2008 مقابل 23.5 % عام 2007. و�سجلت كل 

شكل 1 / 1
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املصدر: مصادر دولية ووطنية
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اأعلى معدالت منو يف االإنفاق اال�ستثماري يف  من االإم��ارات والعراق 
التوايل,  49.6 يف املائة على  و  67.7 يف املائة  الدول العربية بن�سبة 
وقطر  واجلزائر  البحرين  ثم  املائة,  يف   41.5 بن�سبة  ُعمان  تليهما 
يف  االرتفاع  ويعد   .)1/1 ج��دول   ( املائة  يف   35 جت��اوزت  مبعدالت 
معدالت منو اال�ستثمار يف هذه الدول اإىل زيادة االإنفاق اال�ستثماري 
الذي �ساحب ارتفاع عوائد النفط يف هذه الدول وت�سجيلها فوائ�س 
يف  لا�ستثمار  املرتفع  النمو  اأم��ا   , مرتفعة   حملي  ادخ��ار  ومعدالت 
العراق فهو نتيجية موا�سلة جهود االإعمار وتطوير الطاقة االإنتاجية 
فيه, ويف قطرمرجعه اإىل ا�ستكمال عدد من امل�ساريع خا�سة يف قطاع 

الغاز امل�سال ويف قطاع البناء ال�سكني وال�سناعي.

التضخم 
ارتفاعا  كمجموعة  العربية  ال���دول  يف  الت�سخم  معدل  �سجل 
اأو  النامية  ال��دول  اأغلب  يف  وقع  ما  غرار  على   ,2008 عام  ملحوظا 

ذات االقت�ساد النا�سئ. وتقدر ن�سبة ارتفاع معدل الت�سخم يف الدول 
العربية ب� 10.2 % عام 2008 مقابل 7.3 % عام 2007.

 2008 ع��ام  يف  الت�سخم  معدالت  يف  امل�سجلة  ال��زي��ادة  وتعزى 
باملقارنة مع عام 2007 , يف معظم الدول العربية اإىل زيادة اأ�سعار 
الن�ساط  حجم  وزي���ادة  ال��وق��ود,  اأ�سعار  وارت��ف��اع  الغذائية,  ال�سلع 
للنفط,  امل�سدرة  العربية  الدول  ففي  املحلي.  والطلب  االقت�سادي 
واخلا�س  احلكومي  االإنفاق  زي��ادة  اإىل  املحلي  الطلب  ارتفاع  يعزى 
نتيجة ارتفاع عوائد �سادرات النفط خال ال�سنوات القليلة املا�سية. 
يف  الغذائية  وال�سلع  النفط  ا�سترياد  تكلفة  ارتفاع  اأدى  املقابل,  ويف 
ب�سكل  الت�سخمية  ال�سغوط  زيادة  اإىل  ال�سلع  لهذه  امل�ستوردة  الدول 
وم�سر  ولبنان  وال�سودان  وتون�س  االأردن  وبوجه خا�س, يف  ملحوظ, 

واليمن.

التجارة اخلارجية والتجارة العربية البينية الصادرات
وا�سل اأداء ال�سادرات للدول العربية حت�سنه اإذ بلغت ال�سادرات 
العربية 1,06 تريليون دوالر عام 2008 مقابل 798 مليار دوالر عام 
2007 ) ملحق 7/1( , اإال اأن هذا االأداء اجليد يعود اإىل ت�سارع ارتفاع 

اأ�سعار النفط اأكرث منه اإىل التزايد احلقيقي يف قدرات االإنتاج, حيث 
النفط  اأ�سعار  و  العربية  ال�سادرات  تزايد   بني  قوي  ارتباط  هناك 

العاملية 
ومقارنة مع  باقي دول العامل, جتاوزت قيمة ال�سادرات العربية 
�سادرات دول اأمريكا الو�سطى واجلنوبية التي بلغت قيمة �سادراتها 
مليار   472 �سادراتها  قيمة  بلغت  التي  ورو�سيا  دوالر,  مليار   561

دوالر. 
بينما ال تزال املنطقة العربية بعيدة عن حجم �سادرات االحتاد 
االأوربي والذي يفوق �سادرات املنطقة العربية ب�ست مرات, والدول 

االآ�سيوية باأربعة اأ�سعاف.
العربية  ال��دول  اقت�سادات  �سهدت  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى 
انفتاحا متناميا نحو اخلارج خال الفرتة    )2003 2008-( حيث 
الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية  تزايدت ن�سبة ال�سادرات يف 
كمجموعة اإقليمية من 38 % عام 2003 اإىل 56 % عام 2008)جدول 
العرب كما تزايدت ح�سة  الدول  تنتج  اأي حوايل ن�سف ما   ,)3/1

من  الفرتة  نف�س  خال  تدريجيا  العاملية  التجارة  يف  العربية  الدول 
اإنه التزال هذه احل�سة  اإال   .  2008 % عام   6 اإىل   2005 % عام   4

�سعيفة ن�سبيا مقارنة بدول االحتاد االأوربي الذي فاقت ح�سته 37 % 
و الدول االآ�سيوية التي بلغت ح�ستها يف التجارة العاملية 27  % حيث 

متثل ال�سني لوحدها ثاين اأكرب م�سدر يف العامل.

الواردات
 2008 عام  تزايدت  فلقد  العربية,  الدول  ل��واردات  بالن�سبة  اأما 
641 مليار دوالر. وعلى الرغم من االأزمة املالية  حيث بلغت قيمتها 
فقد   ,2008 لعام  االأخ��ري  الن�سف  يف  ذروتها  �سهدت  التي  العاملية 
دوالر  مليار   387 بلغ  جتاريا  فائ�سا  العربية  ال��دول  جمموع  �سجل 

جدول 1/1
اإلستثمار  املحلي يف الدول العربية 2008 )%(

معدل منو االستثمارمعدل اإلستثمارالدولة
25.632.6جمموع الدول العربية 

37.627.6 االردن 
28.467.7االمارات 

2839.5البحرين
27.824.1تونس

37.437.3اجلزائر
19.114.3جيبويت

20.819.2السعودية 
20.212.2السودان

2727.8سورية
20.649.6العراق
30.441.5عمان 

30.135.2قطر
18.915.5الكويت

28.935لبنان
23.527.6ليبيا 
22.333.1مصر 

35.926املغرب 
199.7موريتانيا

24.224.7اليمن

املصدر التقرير اإلقتصادي العريب املوحد 2009
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وياأتي كمح�سلة لزيادة الفائ�س من ع�سر دول عربية واأهمها الدول 
النفطية و على راأ�سها ال�سعودية واالإمارات. ويرجع ذلك اإىل ارتفاع 
االأ�سعار  املطرد يف  التزايد  الناجمة عن  النفطية,  ال�سادرات  قيمة 

العاملية للنفط. )ملحق 5/1( 
من جهة اأخرى, ازداد عجز احل�ساب اجلاري خال عام 2008 
ولبنان  و�سوريا  وامل��غ��رب  ك���االأردن  النفطية  غري  ال��دول  معظم  يف 

جدول 2/1
معدل التضخم يف الدول العربية )%(

2002-1998200320042005200620072008
1.21.63.43.56.35.414.9االردن

2.93.256.29.31111.5االمارات
0.81.72.32.62.23.43.5-البحرين

2.62.73.624.53.15تونس
2.72.63.61.62.53.74.5اجلزائر
1.323.13.13.6512جيبويت

0.70.60.40.62.34.19.9-السعودية
10.97.78.48.57.2814.2السودان

1.15.84.47.2104.714.5-سوريا
0.30.20.71.93.25.912.6-عمان
1.62.36.88.811.81415قطر

1.511.34.13.1510.5الكويت
0.75.64.110.7-1.21.31.7لبنان
2.22.03.46.710-2.1-3.1-ليبيا
3.13.28.18.84.21111.7مصر

1.81.21.513.323.9املغرب
5.95.310.412.16.27.37.3موريتانيا

10.910.812.59.910.811.710.8اليمن
املصادر:  قاعدة املعلومات لصندوق النقد الدويل 2009 و مصادر وطنية

جدول 3/1
التجارة اخلارجية و تنافسية الصادرات العربية 2008-2003

 200320042005200620072008
2793875016207971066الصادرات )مليار $(
226294366435541653الواردات )مليار $(

105105201251268387صايف احلساب اجلاري )مليار $(
384447495057نسبة الصادرات من الناتج املحلي االمجايل )يف املئة(

7.59.110.712.413.715.7الصادرات يف العامل )ترليون $(
3.74.24.755.26نصيب الصادرات العربية يف صادرات العامل

8.998.5988نصيب الصادرات العربية البينية يف إمجايل  الصادرات العربية
AIDMO و التقرير الصناعي العريبWTO مصدر: منظمة التجارة العاملية
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نظرة عامة حول أداء االقتصاد و الصناعة في الدول العربية عام 2008

واليمن. ويعزى ذلك اإىل جملة من االأ�سباب اأهمها: االرتفاع الكبري 
واأ�سعار  النفط  واأ�سعار  الو�سيطة  وال�سلع  الغذائية  ال�سلع  اأ�سعار  يف 

�سرف العمات الرئي�سية مقابل الدوالر.
وت�سكل دول اآ�سيا ال�سريك التجاري الرئي�سي للدول العربية حيث 
االحتاد  من  كل  يليها    %  35 اإليها  العربية  ال�سادرات  ن�سبة  بلغت 
على   % و9,8   %  18 بن�سبة  االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  االأورب���ي 
وتنمو  �سعيفة  ت��زال  فا  البينية,  العربية  ال�سادرات  اأم��ا  التوايل. 
 2000 % بني عام   8 ب�سكل طفيف حيث بلغ متو�سط معدلها حوايل 
 164( االأ�سعف  البينية  العربية  ال�سادرات  وتعترب   .2008 وع��ام 

بلغ�ت  العامل حيث  التجارية يف  الكتل  باقي  مليار دوالر( مقارنة مع 
ال�سادرات االأوربي�ة البيني�ة 3.6 تريليون دوالر, اأي حوايل 22 �سعف 
فقد  البينية,  االأ�سيوية  ال�سادرات  اأما  البينية.  العربية  ال�سادرات 
بلغت 990 مليار دوالر اأي ما يعادل �ستة اأ�سعاف ال�سادرات العربية 

البينية.)1()�سكل 2/1(

االستثمارات األجنبية املباشرة 
الدول  نحو  تدفقها  املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات  وا�سلت 
العربية وبداأت تلعب دورا هاما يف اقت�سادات الدول العربية بالنظر 

شكل 1 / 2

شكل 1 / 3

 2008 B/%& CD1E1&' FGH !"6"I&' C'A./0&' 2008 B/%& CD1E1&' FGH !"6"I&' C'A./0&'
(A3). A/"<7)

+#)A)3' ./9?3' ASEAN MERCOSUR GAFTA
3633 990 279 164

WTO 2009 :A*0='WTO 2009 :A*0='
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2008 - 2001 !"#$%&' ()*&' +, J$K/I=' !"I6:L' C'A/5M1N3'2008 - 2001 !"#$%&' ()*&' +, J$K/I=' !"I6:L' C'A/5M1N3'2008 - 2001 !"#$%&' ()*&' +, J$K/I=' !"I6:L' C'A/5M1N3'2008 - 2001 !"#$%&' ()*&' +, J$K/I=' !"I6:L' C'A/5M1N3'2008 - 2001 !"#$%&' ()*&' +, J$K/I=' !"I6:L' C'A/5M1N3'2008 - 2001 !"#$%&' ()*&' +, J$K/I=' !"I6:L' C'A/5M1N3'
(A3). O4"<7)(A3). O4"<7)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Series2 9275 6978 15994 25274 46632 70805 80642 99797
Series3 9275 6978 15994 25274 46632 70805 80642 99797

UNCTAD 2009 :A*0='UNCTAD 2009 :A*0='UNCTAD 2009 :A*0='

2008 - 2001 !"#$%&' ()*&' +, L$=/K:' !"K6@M' F'9/5N1O3'
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9,275 6,978

15,994

25,274

46,632

70,805

80,642

99,797

الصادرات البينية 
حسب التكتالت

لعام 2008
)مليار دوالر(

WTO,2009: املصدر

االستثمارات األجنبية
املباشرة

يف الدول العربية
2008 - 2001
)مليون دوالر(

UNCTAD 2009 :املصدر

)1( منظمة التجارة العاملية، 2009.
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اإىل قدرتها على ترقية اال�ستثمار اخلا�س ودعم النمو فيها. فخال 
عام 2008 , بلغت اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة 99,7 مليار دوالر 

مقابل 80,6 مليار دوالر عام 2007, اأي بزيادة قدرها 23.6 %.
النفط,  عوائد  من  املتاأتية  ال�سيولة  بوفرة  النمو  ه��ذا  ويف�سر 
االأعمال اجليد  والتي مت توظيفها يف م�ساريع جمدية وكذلك مبناخ 
يف غالبية الدول العربية, باالإ�سافة اإىل تنامي الوعي باأهمية ال�سوق 

العربية والتفاعل االقت�سادي مع  املجال االأورومتو�سطي.
تدفقات  من  االأك��رب  احل�سة  عربية  دول  ثاث  ا�ستقطبت  ولقد 
 38,2 ال�سعودية  ا�ستقطبت  حيث  املبا�سر,  االأج��ن��ب��ي  اال�ستثمار 
دوالر,  مليار   13,2 وم�سر  دوالر  13,7مليار  واالإم��ارات  دوالر  مليار 
املبا�سر  االأج��ن��ب��ي  اال�ستثمار  ثلثي  ح���وايل  ت��دف��ق��ات  ميثل  م��ا  اأي 
يف  اأموالها  اخلليج   دول  توظف  كما  العربية.  املنطقة  اإىل  الداخل 
املنطقة فقط يف   %  11 منها  مبا�سرة  اأجنبية  كا�ستثمارات   اخلارج 

العربية.
تدفق  تنامي  هو  االأخ��رية  ال�سنوات  العربية يف  املنطقة  ميز  وما 
اال�ستثمارات  قيمة  ارتفعت  العربية حيث  الدول  بني  االأم��وال  روؤو�س 
 34 اإىل    2000 عام  دوالر  مليار   1,4 من  البينية  العربية  املبا�سرة 
اإجمايل  من   %  35 بحوايل  �ساهمت  حيث   2008 عام  دوالر  مليار 

تدفق اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة  املتوجهة نحو الدول العربية.
اال�ستثمارات  معظم  ترتكز  القطاعي,  بالتوزيع  يتعلق  ما  ويف 
 %  62 ن�سبة  ا�ستحوذت على  اإذ  البينية يف قطاع اخلدمات  العربية 
من االإجمايل, ثم القطاع ال�سناعي الذي ا�ستحوذ على ن�سبة 28% 
اإجمايل  % من   3 بلغت  بح�سة  الزراعي  القطاع  ثم  االإجمايل,  من 

اال�ستثمارات العربية البينية.
وتعزى هذه الطفرة الكبرية لا�ستثمارات االأجنبية الواردة اإىل 

الدول العربية اإىل عوامل عدة اأهمها :

شكل 1 / 4

2008 - 1995 !"6"I&' !"#$%&' C'A/5M1N3'2008 - 1995 !"6"I&' !"#$%&' C'A/5M1N3'2008 - 1995 !"6"I&' !"#$%&' C'A/5M1N3'2008 - 1995 !"6"I&' !"#$%&' C'A/5M1N3'
(A3). A/"<7)(A3). A/"<7)

1995 2000 2003 2006 2007 2008
invest 1 2 6 18 21 34

2008 C'A./0&' O/51P') A/5M1N3' O/5Q& !"#$%&' !GNR=' :A*0='2008 C'A./0&' O/51P') A/5M1N3' O/5Q& !"#$%&' !GNR=' :A*0='2008 C'A./0&' O/51P') A/5M1N3' O/5Q& !"#$%&' !GNR=' :A*0='2008 C'A./0&' O/51P') A/5M1N3' O/5Q& !"#$%&' !GNR=' :A*0='2008 C'A./0&' O/51P') A/5M1N3' O/5Q& !"#$%&' !GNR=' :A*0='2008 C'A./0&' O/51P') A/5M1N3' O/5Q& !"#$%&' !GNR=' :A*0='
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االستثمارات العربية
البينية 

2008 - 1995
)مليار دوالر(

جدول 4/1
االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية ) مليون دوالر(

2005200620072008
1,7743,2191,9501,954االردن

10,90012,80614,18713,700االمارات
1,0492,9151,7561,794البحرين

7823,3121,6182,761تونس
1,0811,7951,6622,646اجلزائر

12,09718,29324,31838,223السعودية
2,3053,5412,4362,601السودان

5836591,2422,116سوريا
249614187الصومال

515383485488العراق
1,5381,6883,1252,928عمان

47192829فلسطني
2,5003,5004,7006,700قطر

23412212356الكويت
2,6242,6752,7313,606لبنان
1,0382,0134,6894,111ليبيا
5,37610,04311,57813,200مصر

1,6532,4502,8032,388املغرب
814155153103موريتانيا

3021,121917463-اليمن
46,63270,80580,64299,954االمجايل

املصدر: قاعدة االحصاءات  لالنكتاد 2009

املصدر: املؤسسة العربية لضمان االستثمار  وائتمان الصادرات 2008
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نظرة عامة حول أداء االقتصاد و الصناعة في الدول العربية عام 2008

 الفائ�س املايل املرتاكم اأ�سا�سا من العوائد النفطية يف البلدان 
امل�سدرة للنفط ك�سبب رئي�سي لهذه التدفقات نحو البلدان العربية.

 موا�سلة �سيا�سات التحرير االقت�سادي واخل�سخ�سة يف الدول 
العربية.

 تطور اأ�ساليب الرتويج القطرية و االنفتاح العربي البيني ب�سكل 
ملحوظ.

 حت�سن مناخ اال�ستثمار يف اأغلب الدول العربية نتيجة للتدابري 
االإ�ساحية التي نفذتها احلكومات العربية مثل اخل�سخ�سة وتطوير 
اأكرث  حماية  ل�سمان  اال�ستثمارية  احل��واف��ز  و  واالأنظمة  القوانني 

لا�ستثمارات العربية واالأجنبية على ال�سواء )2(.
امل�سروعات  بع�س  يف  اال�ستثمار  عائد  ملعدل  الن�سبي  االرتفاع   

الكربى و احليوية داخل الدول العربية مقارنة بنظريه يف اخلارج.
 ارتفاع طلب االقت�سادات النامية الكربى كال�سني والهند على 

م�سادر الطاقة الهيدروكربونية واملواد اخلام االأ�سا�سية.
 تزايد الوعي باأهمية ال�سوق العربية وباملجال االأورواملتو�سطي.

وت�ستفيد �سناعات مواد البناء, كالزجاج واالإ�سمنت واملعادن من 
يف  ال�سخمة  واال�ستثمارات  البناء  قطاع  ي�سهدها  التي  النمو  وترية 

البنية التحتية .

اأما بخ�سو�س ال�سناعات الثقيلة, ك�سناعات احلديد وال�سلب 
من  العديد  اأي�سا  جذبت  فقد  واالأ�سمدة,  والبا�ستيك  والكيماويات 

م�ساريع اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر خال عام 2008.
اجلديدة  امل�ساريع  من  العديد  االأملنيوم  قطاع  ا�ستقطب  ولقد 
حيث  هامة  قفزة  االأ�سمدة  اإنتاج  عرف  كما   , اجلزائر.  يف  خا�سة 
واالأردن  واملغرب  م�سر  يف  خا�سة  جديدة  م�ساريع  عدة  ا�ستقطب 

بف�سل وفرة الفو�سفات والغاز الطبيعي يف هذه البلدان.
لكن على العموم, بقي تدفق اال�ستثمارات يف ال�سناعات التحويلية 
كالن�سيج وال�سيارات واالأجهزة الكهربائية واالإلكرتونية وال�سناعات 
الغذائية غري كاف لتحقيق اأثروا�سع على اقت�سادات الدول العربية 

بهدف الو�سول اإىل تنمية م�ستدامة.
القطاع  نحو  االأجنبية  اال�ستثمارات  ج��ذب  يف  النق�س  ويعزى 

ال�سناعي اإىل عدة عوامل, اأهمها :
اخلا�سة  والت�سريعية  االإدارية  االإ�ساحات  تطبيق  يف  تباطوؤ   1-
االإدارية  االإج��راءات  من  كثريا  امل�ستثمرون  يعاين  حيث  باال�ستثمار 
الطويلة والروتينية املعقدة ال�سيما عند طلب احل�سول على تراخي�س 
على  �سلبا  ويوؤثر  واجلهد  الوقت  من  الكثري  يتطلب  مما  اال�ستثمار 

تنفيذ خطط اال�ستثمار الأ�سحاب امل�ساريع.
لل�سناعات  بالن�سبة  القرو�س خا�سة  -2 �سعوبة احل�سول على 
تبقى   , اخلا�سة  البنوك  تزايد  من  فبالرغم  واملتو�سطة.  ال�سغرية 
من  يقلل  ال��ذي  ال�سيء  ال�����س��وق,  على  مهيمنة  احلكومية  البنوك 

التناف�سية ومن وفرة وتنوع املوارد املالية.
ال��ازم��ة ملعطيات  امل��ع��ل��وم��ات واالإح�����س��اءات ح��ول  -3 غ��ي��اب 
اال�ستثمار ال�سناعي حيث يعاين امل�ستثمرون من نق�س يف املعلومات 
التي  اال�ستثمار  جم��ال  يف  الدقيقة  البيانية  واالإح�����س��اءات  املوثقة 

متكنهم من التخطيط العلمي ال�سليم مل�ستقبل ا�ستثماراتهم.
-4 حمدودية البنية التحتية والتجهيزات االأ�سا�سية حيث بالرغم 
من اجلهود الكبرية التي بذلت يف �سبيل توفري الهياكل والتجهيزات 
اأكرب  من  تعترب  الزال��ت  اأنها  اإال  ح��رة,  مناطق  واإن�ساء  واخل��دم��ات 

املعوقات التي يعاين منها امل�ستثمرون.
يف  ت�ساهم  االأج��ن��ب��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  وجت���در 
وحت�سني  املحلي  اال�ستثمار  لتنمية  ال�سرورية  املالية  توفرياملوارد 
وتعزز  التكنولوجيا  نقل  على  تعمل  كما  والت�سيري  االإدارة  مناهج 
تناف�سية ال�سناعات املحلية وتوفري منا�سب عمل  و  الفنية  املهارات 
جديدة. لهذا ينبغي  اأن ت�سع الدول العربية مو�سوع اال�ستثمار على 
راأ�س اأولوياتها التنموية احلالية و ذلك عرب توفري مناخ �سليم لتطوير 
وتعزيز دور القطاع اخلا�س وحت�سني االإطار الت�سريعي املتعلق ببيئة 
االأعمال وتوجيه اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر نحو القطاع ال�سناعي و 
خلق الوعي التنموي لدى ال�سعوب نحو اأهمية و اإ�سرتاتيجية التنمية 

ال�سناعية العربية ومردودها القومي ال�سامل على املدى الطويل . 
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)2( تعترب م�ص��رو ال�ص��عودية الدولة االأكرث ا�ص��احا يف املنطقة العربية لعامي 2009 ح�ص��ب تقرير »ممار�ص��ة اأن�ص��طة االأعمال« للبنك الدويل كما قررت اجلزائر ت�ص��جيع 

اال�ص��تثمار االجنبي عرب تبني م�ص��روع قرار يت�ص��من عدة اإجراءات لتب�ص��يط االإجراءات االإدارية. ويقت�ص��ي هذا القانون اإمكانية ا�ص��تفادة بع�ص م�صاريع اال�صتثمار من 
امتيازات عقارية ملدة 20 عاما قابلة للتجديد ولا�صتبدال بتعهدات قانونية. كما قرر املغرب تخفي�ص ن�صبة ال�صرائب على ال�صركات. 

التوزيع القطاعي لالستثمارات
العربية البينية املباشرة

)%( 2008

املصدر: مناخ االستثمار يف الدول العربية 2008
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دعم  خال  من  جنوب–جنوب  التعاون  تعزيز  اأي�سا  ينبغي  كما 
بهدف  االإقليمي  التكامل  وت��رية  ت�سريع  و  املوؤ�س�سات  بني  ال�سراكة 

تو�سيع رقعة ال�سوق وجناعة ومردودية م�ساريع اال�ستثمار. 
وعليه, ومن اأجل حتفيز اال�ستثمارات ال�سناعية يف الدول العربية 

, ينبغي اإتباع ما يلي:
1- تكثيف وموا�سلة اجلهود ق�سد ت�سهيل االإجراءات والت�سريعات 

اخلا�سة واملحفزة واجلاذبة لا�ستثمار. 
2- �سرورة تطوير احلكامة االقت�سادية من اأجل �سفافية اأكرث يف 

ال�سيا�سات والقوانني والقرارات اال�ستثمارية.
3- تفعيل دور القطاع املايل لتوفري القرو�س الازمة لل�سناعات 

ال�سغرية واملتو�سطة.
لتحفيز  القطرية  ال��درا���س��ات  وحت��دي��ث  اخل��دم��ات  حت�سني   -4

اال�ستثمارات املحلية واالأجنبية.

5- ع�سرنة مناهج التعليم العام واخلا�س وتنظيم دورات تدريبية 

التطورات  مواكبة  بهدف  املحلية  والكوادر  العاملني  لتاأهيل  نوعية 
العاملية وتلبية حاجيات امل�ستثمرين من املوارد الب�سرية املدربة ذات 

الكفاءة واالإنتاجية العالية.
تطبيق حمتوى  االإقليمي عرب  النطاق  على  القيام مببادرات   -6

مائم  اأعمال  مناخ  لتوفري  االأط��راف  ومتعددة  الثنائية  االتفاقيات 
رخ�س  اإج��راءات  وت�سهيل  اال�ستثمار  لرتويج  موحدة  هيئات  واإقامة 

تنفيذ امل�سروعات.
التجهيزات  باأحدث  مزود  متخ�س�س  معلوماتي  بنك  اإيجاد   -7

ذلك  و  الدقيقة  املوؤ�سرات  و  االأح�ساءات  و  املعلوماتية  االأ�ساليب  و 
لتزويد امل�ستثمرين و املمولني و �سناع القرار و الباحثني و املبدعني 
اأدق املعلومات و البيانات و املوؤ�سرات املتعلقة  و املبتكرين باأحدث و 

باال�ستثمار عامة و باال�ستثمار ال�سناعي خا�سة.

جدول 5/1
القيمة املضافة للقطاع الصناعي ) مليار دوالر (

إمجايل القطاع التحويليإمجايل القطاع االستخراجيإمجايل القطاع الصناعيعام
ن.م.إ)%(القيمةن.م.إ)%(القيمة*ن.م.إ)%(القيمة

1992156,132.2105,821.850,310.4
1993145,829.996,919.948,910
1994145,429.292,018.553,410.7
1995161,230.2103,419.457,810.8
1996189,532.5127,321.862,210.7
1997195,832.3129,621.466,210.9
1998165,229.597,81867,411.5
1999201,933.6131,322.270,611.4
2000280,141.7208,931.171,210.6
2001250,537.9179,527.371,010.6
2002256,238.2179,92776,311.2
2003298,240216,929.281,310.8
2004388,044.2294,133.793,910.5
2005523,848.9414,038.8109,810
2006640,248.9492,739.2123,89.8
2007742,951.1601,541.2141,49.6
2008976,751.3800,142.4176,68.9

املصدر: مصادر وطنية وقاعدة بيانات األمم املتحدة.
*ن.م.إ )%(: نسبة القيمة املضافة يف الناتج املحلي اإلمجايل
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نظرة عامة حول أداء االقتصاد و الصناعة في الدول العربية عام 2008

1-2 وضع الصناعة العربية عام 2008 
�سهدت الدول العربية يف عام 2008 ارتفاعا قيا�سيا يف االأ�سعار 

العاملية للنفط وال�سلع االأ�سا�سية.
2008 يف  يوليوز  منذ  العاملية  املالية  االأزم��ة  ت�سببت   , ومع ذلك 
تغيري مفاجئ يف الظرفية العاملية حيث تراجعت اأ�سعار النفط واملواد 
اخلام ب�سكل ملحوظ من 150 دوالر يف يوليوز  عام 2008  مقابل 40 

دوالر يف اأواخر عام 2008. 
القطاعات  على  التاأثري  يف  العاملية  املالية  االأزم���ة  ب���داأت  كما 
التحويلية الرئي�سة لبع�س البلدان مثل املغرب و تون�س وم�سر واالأردن 

يف الن�سف الثاين من عام 2008. 
ال�ساد�سة  لل�سنة  ال�سناعي  القطاع  وا�سل  الرغم من هذا  وعلى 
امل�سافة  القيمة  بلغت  حيث  املحروقات   اأ�سعار  ارتفاع  بف�سل  منوه 
للقطاع ال�سناعي العربي 976,7 مليار دوالر عام 2008 مقابل742,9 

مليار دوالر عام 2007, حيث زادت مبعدل 30 %. 
و بذلك, ا�ستمر القطاع ال�سناعي يف احتال ال�سدارة يف الن�ساط 
االقت�سادي للدول العربية خال عام 2008 حيث �ساهم بن�سبة 51% 
هذا  ويعزى  كمجموعة.  العربية  للدول  االإجمايل  املحلي  الناجت  من 
�ساهم  الذي  اال�ستخراجي  القطاع  اأهمية  اإىل  اأ�سا�سا  اجليد  االأداء 

لوحده بن�سبة 42 % من الناجت املحلي االإجمايل العربي عام 2008.

القطاع االستخراجي 
اأداءه  التوايل  على  ال�ساد�س  للعام  اال�ستخراجي  القطاع  وا�سل 
اجليد حيث تزايدت قيمته امل�سافة من 601 مليار دوالر عام 2007 
اإىل 800مليار دوالر عام 2008, اأي بن�سبة 33 %. ويرجع هذا التزايد 

اإىل ارتفاع اأ�سعار املحروقات على امل�ستوى العاملي.

شكل 1 / 6
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املصدر: أوبك

جدول 6/1
 انتاج النفط اخلام لبعض الدول النفطية )ألف برميل يف اليوم(

تغري200620072008الدولة
2008/2007

1,3681,3711,3810.73اجلزائر

1,9572,1832,3417.24العراق

0.78-2,6642,5742,554الكويت

1,7511,6731,7182.69ليبيا

0.59-802845840قطر

9,2078,8169,1133.37السعودية

2,5682,5292,5571.11اإلمارات

20,31719,99120,5042.57جمموع

املصدر: النشرة اإلحصائية السنوية )أوبك(  2010
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عام  خال  الت�ساعد  يف  العاملية  النفط  اأ�سعار  ا�ستمرت  ولقد 
خال  خا�سة  م�سبوقة  غري  قيا�سية  م�ستويات  بذلك  وبلغت    2008

اأوبك  خامات  �سلة  �سعر  جتاوز  حيث  العام  هذا  من  االأول  الن�سف 
و�سل  كما  اأغ�سط�س,  �سهر  خ��ال  للربميل  دوالرا  ال�150  حاجز 
املتو�سط ال�سنوي ل�سعر �سلة خامات اأوبك اإىل 99,67 دوالر للربميل, 

وهو اأعلى معدل �سنوي منذ عام 1986.
ولقد كان للعوامل اجليو�سيا�سية واالختناقات يف طاقات التكرير 
وامل�ساربات وانخفا�س قيمة الدوالر, تاأثري هام على حركة االأ�سعار 
ال�سوق  املوؤثرة على  العوامل  اإىل  باالإ�سافة  ال�سنة  اال�ستثنائية خال 

املتمثلة يف العر�س والطلب.
اإنتاج النفط اخلام يف الدول العربية النفطية,  اأما فيما يخ�س 
فقد زاد منوه يف جمموعة الدول العربية فقط ملنظمة اأوبك يف عام 
2008 بف�سل ارتفاع اأ�سعار النفط العاملية م�سجا 20.5 مليون برميل 

يف عام 2008 نظري 19.9 مليون برميل يف عام 2007.
يف حني ياحظ انخفا�س طفيف يف اإنتاج كل من الكويت و قطر 

مبعدل0.78 - % و-0.59 %على التوايل مقارنة مع العام املا�سي.
و ا�ستمر القطاع اال�ستخراجي يف امل�ساهمة ب�سكل هام يف الن�ساط 
املحلي  الناجت  يف  ن�سبته  تزايدت  حيث  العربية  للدول  االقت�سادي 
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املصدر: بيانات وطنية 
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نظرة عامة حول أداء االقتصاد و الصناعة في الدول العربية عام 2008

االإجمايل بنقطة مئوية, اأي من 41 % خال عام 2007 اإىل 42 % 
خال عام 2008.

كما تزايدت اأهمية القطاع اال�ستخراجي يف الن�ساط االقت�سادي 
يف اأغلب الدول النفطية حيث ارتفعت ن�سبة القطاع اال�ستخراجي يف 
الناجت املحلي االإجمايل يف اجلزائر من 32 % عام 2002 اإىل 49 % 
عام 2008 , ويف الكويت من 39 % عام 2002 اإىل 53 % عام 2008 

كما ارتفعت هذه الن�سبة يف ليبيا من 35 % اإىل 58 %.
ويتاأكد مما تقدم اأن ارتفاع عوائد النفط �ساعف ارتباط اقت�سادات 
االإ�ساحات  بتاأخري  ينذر  مم��ا  الطبيعية  ب��امل��وارد  النفطية  ال���دول 

االقت�سادية الهيكلية ال�سرورية الرامية اإىل تنويع اقت�ساداتها. 

 القطاع التحويلي 
حيث   ,2008 عام  خال  اجليد  اأداءه  التحويلي  القطاع  وا�سل 
141,1 مليار  176,6 مليار دوالر مقابل  بلغت قيمته امل�سافة حوايل 
دوالر عام 2007, بزيادة معدلها 19 % على الرغم من �سوء الظرفية 
العاملية واحتلت كل من ال�سعودية واالإمارات ال�سدارة حيث متثل هذه 
الدول لوحدها 40 % تقريبا من القيمة امل�سافة لل�سناعة التحويلية 

ملجموع الدول العربية, وهذا بف�سل �سناعاتها البرتوكيماوية. 

شكل 1 / 9
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املصدر: قاعدة البيانات لألمم املتحدة والبنك الدويل.
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اأما بخ�سو�س م�سر, فت�ساهم �سناعاتها املتنوعة يف حتقيق قيمة 
م�سافة هامة ن�سبيا كما هو مبني يف   ال�سكل 8/1. 

اإال اأنه ومن جانب اآخر, ظلت ن�سبة القطاع ال�سناعي التحويلي 
يف الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية كاأقليم متوا�سعة حيث مل 
تتجاوز9 % عام2008 كما �سجلت ن�سبة القطاع ال�سناعي التحويلي 
يف الناجت املحلي االإجمايل انخفا�سا متوا�سا منذ عام 2002, وذلك 
ب�سبب هيمنة ح�سة القطاع ال�سناعي اال�ستخراجي يف الناجت املحلي 

االإجمايل يف االأعوام االأخرية )�سكل 9/1(.
وعلى الرغم من تزايد ن�سبة منو االقت�سادات العربية يف ال�سنوات 
االأخرية, ناحظ اأن القطاع التحويلي العربي مل ي�ستفد كثريا من هذا 
% يف   34 االنتعا�س . فبينما ميثل القطاع ال�سناعي التحويلي ن�سبة 
يف  اأندوني�سيا و25%  % يف  الناجت املحلي االإجمايل يف ال�سني و28 
من  التحويلي  القطاع  يتمكن  مل  االأرجنتني,  يف   % و23  �سنغافورة  
ويبني   .)9/1 )�سكل  كمجموعة  العربية  الدول  يف   %  9 عتبة  جتاوز 
�سعف هذه الن�سبة �سعوبات حت�سني هيكل القطاع ال�سناعي التحويلي 

و املعوقات التي تواجهها ال�سناعات امل�سدرة يف الدول العربية.

1-3 معوقات الصادرات الصناعية العربية

الرتكيز السلعي للصادرات
الكربى  التحديات  اإح��دى  العربية  ال�سادرات  تنوع  قلة   متثل 
 %  80 املحروقات  �سادرات  متثل  حيث  العربية  ال��دول  تواجه  التي 
االأعوام  يف  الن�سبة  هذه  وتزايدت  العربية.  ال�سادرات  اإجمايل  من 
2008 نتيجة ارتفاع  % عام   83 2000  اإىل  % عام   65 االأخرية من 

اأ�سعار النفط العاملية.

معوقا  طويلة  م��دة  منذ  املحروقات  ���س��ادرات  هيمنة  �سكلت  و 
االأخرية  هذه  ن�سبة  تتجاوز  ال  حيث  التحويلية  ال�سادرات  منو  اأمام 
ال�سادرات  ح�سة  وتعترب   ,%  14 العربية  ال�سادرات  اإجمايل  اإىل 
الن�سب  بني  من  التحويلية  للمنتجات  العاملية  التجارة  يف  التحويلية 
ال�سعيفة حيث تكاد ال تتجاوز 2 % ح�سب بيانات اليونيدو  بينما ت�سل 
هذه احل�سة 4,5 % يف اأمريكا الاتينية و13,5 % يف ال�سني و 66 % 

يف الدول ال�سناعية.

ضعف االستخدام التكنولوجي يف الصناعات التحويلي
هن�اك عامل اآخر يف�سر �سعف ال�سادرات العربية ويتمثل يف اأن 
يف  يظهر  وكما  التكنولوجيا.  �سعيفة  العربية  التحويلية  ال�سادرات 
ال�سكل 11/1 , فاإن ال�سادرات املعتمدة اأ�سا�سا على املوارد الطبيعية 
مع  مقارنة  االأخ��رية  االأع��وام  تزايدا خال  �سهدت  كما  االأعلى,  هي 

ال�سادرات التحويلية �سعيفة اأو عالية اال�ستعمال التكنولوجي.
فهي  التكنولوجي,  اال�ستعمال  عالية  ال�سادرات  بخ�سو�س  اأما 
هام�سية ن�سبيا ومل ت�سهد اأية منو خال الفرتة 2000-2005. وح�سب 
امل�سدرة  املنتجات  ن�سبة  تتجاوز  ال  االأخ��رية,  الدويل  البنك  بيانات 
ملجموع  التحويلية  ال�سادرات  اإجمايل  من  العالية  التكنولوجيا  ذات 
الدول العربية 4 % , مما يعني اأن 95 % من ال�سادرات التحويلية 

لدى الدول العربية هي �سعيفة اأو متو�سطة اال�ستعمال التكنولوجي.
املنتجات  ���س��ادرات  ن�سبة  ف��اإن  ق��ط��ري,  بتحليل  قمنا  م��ا  واإذا 
ن�سبيا  �سعيفة  ال�سادرات  اإجمايل  التكنولوجيا يف  وعالية  املتو�سطة 
لدى غالبية الدول العربية غري النفطية : 11,7 % يف م�سر و27 % 
يف املغرب و31 % يف تون�س و16 % يف �سوريا و27 % يف ال�سعودية, 
بينما ت�سل هذه الن�سبة اإىل 57,7 % يف ال�سني و74 % يف املك�سيك 

و48 % يف الربازيل )جدول 7/1(.

شكل 1 / 11

!"#$%&' !"<V491&' C'A./0&' bE"e A4T?!"#$%&' !"<V491&' C'A./0&' bE"e A4T?
 (A3). A/"<7)

- 2000 2001 2002 2003 2004 2005
!"%"IT&' .A'4=' r<S JXs$7 C'A./t42.7 39.9 40.2 46.5 6.64E+01 79.8
!a"%u /":4&46E? C'v C'A./t24 26 29.5 35.2 43.2 45.6
!TN417 /":4&46E? C'v C'A./t15.3 18.4 20.4 27.3 37 45.4
!"&/S /":4&46E? C'v C'A./t2.4 2.3 2.2 3 3.3 3.2

UNIDO / 2009 !"S/60&' !"561&' $V$8? :A*0='UNIDO / 2009 !"S/60&' !"561&' $V$8? :A*0='UNIDO / 2009 !"S/60&' !"561&' $V$8? :A*0='

20

40

60

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005

 lBT L^m$7 F'9./n
!"%"KU&' .9'4:'

!c"%o /"@4&46<D F'p F'9./n

 /"@4&46<D F'p F'9./n
!UO417

!"&/T /"@4&46<D F'p F'9./n

تطور هيكل الصادرات 
التحويلية العربية

)مليار دوالر(

UNIDO / 2009 املصدر: تقرير التنمية الصناعية



22
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رغم ذلك , هناك موؤ�سرات اإيجابية بخ�سو�س االجتاه املتزايد 
نحو ت�سدير منتجات متو�سطة و�سديدة اال�ستعمال التكنولوجي يف كل 
من تون�س واملغرب وقطر وال�سعودية, حيث تزايدت ن�سبة ال�سادرات 
التحويلية متو�سطة وعالية اال�ستعمال التكنولوجي من 24,8 % عام 
% يف   27 اإىل   %  23 تون�س ومن  2005 يف  % عام   31,5 اإىل   2000

املغرب ومن 21 % اإىل 27,5 % يف ال�سعودية ومن 37 % اإىل 63 % يف 
قطر خال نف�س الفرتة. 

بخ�سو�س  هاما  تقدما  حققت  االأردن  اأن  اأي�سا  ياحظ  كما   
وعالية  متو�سطة  �سادراتها  ن�سبة  اإن  حيث  التكنولوجي   اال�ستعمال 
النفطية  العربية غري  الدول  االأعلى بني  التكنولوجي هي  اال�ستعمال 

)37 %( وذلك بف�سل تو�سع قطاع االأدوية وال�سيدلة.
تكم�ن اأحد التف�سريات االإ�سافية ل�سعف ال�سادرات التحويلية يف 
�سعف واردات هذه الدول من املنتجات عالية اال�ستعمال التكنولوجي 

املخ�س�سة لل�سناعات التحويلية.
املعرفة  الم��ت��اك  االأ���س��ي��وي��ة  ال����دول  ت�سلكها  ط��ري��ق��ة  ف��اأه��م 
ذات  واالآالت  التجهيزات  ا�سترياد  يف  تكمن  اجلديدة  والتكنولوجيا 

واردات  من   %  38 حوايل  املثال,  �سبيل  فعلى  العالية.  التكنولوجيا 
ال�سني متكونة من التكنولوجيا العالية والتي ت�ستخدم يف ال�سناعات 
عالية  ه��ي  ال�سني  ���س��ادرات  م��ن   %  23 ف��اإن  وب��ه��ذا  الت�سديرية, 
العربية  الدول  واردات  الزالت  املقابل,  ويف  التكنولوجي.  اال�ستعمال 
من املنتجات عالية اال�ستعمال التكنولوجي �سعيفة ن�سبيا (10,9 % 
اال�ستهاك  نحو  مبا�سرة  موجهة  ومعظمها  وارداتها)  اإجمايل  من 

املحلي وقليل منها ي�ستعمل يف ال�سناعة التحويلية.

اجتاه الصادرات العربية حنو أسواق تقليدية
و شديدة املنافسة

يف  اآخر  معوقا  تقليدية  اأ�سواق  اجتاه  يف  ال�سادرات  تركز  ميثل 
�سادرات  من   %  70 متثل  االأوربية  فال�سوق  ال�سادرات.  تنمية  وجه 

املغرب وتون�س وثلثي �سادرات م�سر و�سوريا.
اإال اأن من بني التحديات التي تواجه هذه الدول العربية هي اأن 
االحتاد االأوربي اأ�سبح وجهة هامة ل�سادرات ال�سني والهند وبع�س 

جدول 7/1
نسبة املنتجات ذات التكنولوجيا متوسطة/عالية يف القيمة املضافة التحويلية والصادرات التحويلية )%(

نسبة املنتجات ذات التكنولوجيا متوسطة/
عالية من امجايل الصادرات التحويلية )%(

نسبة املنتجات ذات التكنولوجيا متوسطة/
عالية يف القيمة املضافة التحويلية )%(

 2000200520002005
19.311.739.533.7مصر

23.127.624.825.5املغرب
24.831.519.723.6تونس
2429.810.810.8لبنان

49.837.425.421.3االردن
6.416.49.79.7سورية

2.21.815.615.6اجلزائر
11.614.18.310الكويت

56.338.711.96.7عمان
37.16321.618.2قطر

21.727.55454السعودية
47.847.936.633.5الربازيل
13.211.716.422.7تشيلي
45.357.543.146.9الصني

34.133.131.629.8اندونيسيا
76.472.154.949.8ماليزيا

75.874.644.645.2املكسيك
UNIDO - 2009 املصدر : قاعدة املعلومات
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دول اأوربا ال�سرقية. وكما يظهر يف ال�سكل 12/1, فقد عدد من الدول 
مثل املغرب واالأردن ولبنان و�سوريا ح�س�سها من ال�سوق االأوربية, اأي 
حوايل 19 % بالن�سبة لاأردن و13 % بالن�سبة للمغرب و8 % بالن�سبة 
لبنان و34 % بالن�سبة ل�سوريا, ويعزى ذلك اإىل �سدة التناف�سية االآتية 
من ال�سني حيث ارتفعت ح�ستها يف ال�سوق االأوروبي ب�280 % بني 
  %  34 الهند بن�سبة  1995 و2007, كما تزايدت �سادرات منتجات 

يف نف�س الفرتة )3(.
وبالتايل, هناك �سرورة باأن تنوع هذه الدول اأ�سواقها و�سركائها. 
ويف هذا ال�سياق, توجد فر�س اأ�سواق كبرية يجب ا�ستغالها. فح�سب 
التي  الفر�س  % من   10 اإال  العربية  الدول  ت�ستغل  الدويل, ال  البنك 
تقدمها اأ�سواق ال�سني والهند, كما ت�ستغل الدول العربية قليا مما 
% من   18 توفره االأ�سواق العربية . على �سبيل املثال, ت�ستغل م�سر 
ا�ستغال  فن�سبة  تون�س  اأما  العربية,  االأ�سواق  تتيحها  التي  الفر�س 
ال�سادرات  متثل  كما   ,%  9 تتجاوز  ال  العربية  االأ�سواق  يف  الفر�س 

املغربية نحو االأ�سواق العربية 3.7 % فقط.

معوقات تتعلق بالبنية التجارية واخلدمات 
اللوجيستية 

االأ�سا�سية  البنى  �سعف  م��ن  العربية  ال�����س��ادرات  ت��ع��اين  كما   
واخلدمات اللوج�ستية يف جمال التجارة واملتمثلة بالنقل واالت�ساالت. 
كما تعاين من ارتفاع تكاليف النقل, وخا�سة بني دول امل�سرق واملغرب 
العربي, اإ�سافة اإىل عدم توفر خطوط نقل منتظمة)برية اأو بحرية(.

من املعوقات االأخرى التي تعرقل ال�سادرات العربية جند:
 تعدد االجتهادات االإدارية وت�ساربها اأحيانًا. 

 التعقيد وكرثة الوثائق.
والتخلي�س  العينات  فح�س  واإج��راءات  والعبور  النقل  م�ساكل   

والتفتي�س عند املعابر احلدودية.
املنتج  لنف�س  وتعددها  واملوا�سفات  اال�سرتاطات  يف  الت�سدد   

وتغيريها بدون اإ�سعار م�سبق اأحيانًا.
 الت�سدد يف اال�سرتاطات واالإجراءات ال�سحية والبيئية وارتفاع 

تكاليف التحاليل املخربية وت�سارب نتائجها اأحيانًا. 
 طول الوقت الازم لاعرتاف ب�سهادة املطابقة.

 طلب رخ�س اال�سترياد والت�سدير اأحيانًا. 
 عدم االتفاق على قواعد من�ساأ عربية تف�سيلية.

القيود اجلمركية و غري اجلمركية
للتعرفة  املماثل  االأثر  ذات  وال�سرائب  الر�سوم  فر�س  م�سكلة   
ر�سوم  اجلمارك,  خدمات  ر�سوم  الطابع,  ر�سم  )مثل:  اجلمركية 

بيطرية, ر�سوم مرور, ر�سوم قن�سلية...( 
 املبالغة يف ر�سوم الت�سديق القن�سلي التي تفر�س على �سهادة 
بع�س  قبل  من  للب�سائع  املرافقة  االأخرى  والوثائق  والفواتري  املن�ساأ 
من  عليها  الت�سديق  ور�سم  القن�سلي  الت�سديق  اإلغاء  رغم  ال��دول, 

قبل  املجل�س االقت�سادي واالجتماعي عام 2002.

تدين القدرة التسويقية للمنتجات العربية
ي�سكل الت�سويق حلقة هامة يف متكني املنتجات العربية من النفاذ 
معوقات  العربية  املنتجات  وتواجه  والدولية.  العربية  االأ�سواق  اإىل 
اأداءها الت�سويقي مما يحد من تناف�سيتها الت�سديرية.  عدة تخ�س 
ويعتمد الت�سويق على عمليات دقيقة تتمثل يف درا�سة االأ�سواق ومعرفة 
للم�ستهلكني  الدميوغرافية   العماء واخل�سائ�س  ومتطلبات  اأذواق 
واالجتماعية  العلمية  الدرا�سات  بهذه  القيام  وي�ستلزم  اخل��ارج.  يف 
الدول  يف  الب�سيط  االإنتاج  عليها  يقوى  ال   « باه�سة  مادية  تكاليف 
البحوث  على  التنفق  املوؤ�س�سات  اأغلبية  اأن  جند  لذلك  العربية, 
الت�سويقية ورمبا تتغا�سى عنها يف الكثري من االأحيان ب�سبب ارتفاع 
تنمية  ويف  الت�سويقية  العملية  يف  �سعف  عنه  ي�سفر  مما  تكاليفها, 

ال�سادرات«)4(.
كما تعاين الكثري من منتجات الدول العربية من فقدان اجلودة 
مما  العاملية  ال�سوق  تفر�سها  التي  املوا�سفات  على  التتوفر  حيث 
اأن  حيث  اخلارجية  االأ�سواق  يف  املناف�سة  على  قدرتها  من  ي�سعف 
اجلودة اأ�سبحت من متطلبات ال�سلعة وامل�ستهلك اأ�سبح اأكرث وعيا.

جدول 8/1
أهم الشركاء التجاريني لبعض الدول العربية غري نفطية  )من إمجايل الصادرات %(

تونسسوريةاملغرباالردنمصراجلزائر
53.938.23.671.932.378اوربا

2.120463.7599.2الدول العربية

املصدر: تقرير عن التجارة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا، مارس  2009

)3( جتدر االإ�صارة اإىل اأن ح�ص�ص دول املغرب العربي تا�صت يف قطاع الن�صيج. ويف كثري من احلاالت مت تعوي�ص هذا الرتاجع يف تون�ص واملغرب مبنتجات اأخرى كرتكيب 

ال�صيارات واأجزاء الطائرات واالأجزاء الكهربائية واملنتجات التي تتطلب اإنتاج كميات قليلة.
)4( د.رامز الطنبور، امل�صاكل واملعوقات التي تواجه النهو�ص باالأداء الت�صويقي يف الوطن العربي، ورقة قدمت اإىل امللتقى العربي الثاين حول الت�صويق يف الوطن العربي: 

الفر�ص والتحديات، الدوحة- دولة  قطر، 2003.
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نقص الكوادر البشرية املتخصصة 

التنمية  لتحقيق  االأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  الب�سري  العن�سر  ي�سكل 
االقت�سادية واالجتماعية. وبالنظر اإىل بنية القوى الب�سرية يف الدول 
العربية على الرغم من الفوارق التي بينها, تعاين من نق�س يف اخلربات 
والتجارة  االأعمال  باإدارة  املتعلقة  املهارات  والتكنولوجية ومنها  الفنية 
الدولية. ويعزى ذلك اإىل �سعف اال�ستثمار يف العن�سر الب�سري بطريقة 
مائمة وقلة املعاهد املتخ�س�سة يف ق�سايا التجارة الدولية وقوانينها.

ويرجع �سعف املوارد الب�سرية يف الدول العربية اإىل عدم مائمة 
منظومة الرتبية مع حاجيات تنمية ثقافة الريادة واملبادرة يف اأو�ساط 
ال�سباب. كما يعاين �سوق العمل من قلة الكوادر املوؤهلة لتمكني املوؤ�س�سات 
من مواكبة التطورات العاملية وحت�سني طرق الت�سيري والتدبري والت�سويق 

وا�ستعمال املعلومات احلديثة وتوظيف التكنولوجيا كثيفة املعرفة.

ضعف البحث والتطوير يف تنمية الصناعات 
التصديرية

ي�سكل البحث والتطوير احللقة االأ�سعف يف التنمية االقت�سادية 
للدول العربية عامة وال�سناعية خا�سة. ويعاين هذا القطاع من �سعف 

املوارد املر�سودة لتاأ�سي�سه وتنميته مقارنة مع الدول املتقدمة.
وكوريا  واليابان  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  من  كل  تنفق  فبينما 
اجلنوبية واالحتاد االأوروبي 2 % اإىل 4 % من ناجتها املحلي االإجمايل على 

قطاع البحث والتطوير, ال يتجاوز اإنفاق الدول العربية كمجموعة 1 %.
 1344 العربية  ال��دول  جمموعة  اأ�سدرت  فقد  اآخ��ر,  جانب  ومن 

2005 ,يف حني  اأجنزت جامعة هارفارد لوحدها  ن�سرة علمية عام 
امل�سجلة �سعيفا  االخ��رتاع   ب��راءات  كما الزال عدد  ن�سرة)5(.   1545

البحث  م�ساريع  تنفيذ  االبتكار ويف  النق�س احلا�سل يف  يظهر  مما 
يف الدول العربية.

البحث  مراكز  بني  �سعيفا  التفاعل  ي��زال  ال  اأخ��رى,  جهة  ومن 
وال�سناعات وال�سوق حيث ال يتم ت�سويق اإال بحوث قليلة جدا. ويبقى 
الو�سول اإىل التكنولوجيا كثيفة املعرفة بطريقة متوا�سلة اأحد الو�سائل 
ال�سرورية لتتمكن املوؤ�س�سات ال�سناعية من حت�سني جودة منتجاتها 

واأ�ساليب اإنتاجها وتطوير منتجات جديدة.
وتعاين الدول العربية اأي�سا من م�سكلة هجرة العقول والكفاءات 
اإىل اأماكن توفر لها احلرية والعي�س الكرمي والبيئة املنا�سبة ملمار�سة 

البحث العلمي واالإبداع.

حمدودية التمويل 
التي  املعوقات  اأهم  كلفته  ارتفاع  و  التمويل  على  احل�سول  ميثل 
عمليات  من  فبالرغم  الت�سديرية.  ال�سغرية  ال�سناعات  تعرت�س 
البنكي.  النظام  على  يهيمن  احلكومي  القطاع  الزال  اخل�سخ�سة, 
كما تتجه معظم القرو�س املمنوحة نحو ال�سناعات الكبرية ب�سبب قلة 

و�سعف ال�سمانات املتوفرة لدى ال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة.
ولقد اأظهرت درا�سة موؤخرا للبنك الدويل حول النظام امل�سريف يف 
م�سر, اأن البنوك احلكومية متنح 70 % من قرو�سها اإىل ال�سناعات 
الكبرية بينما ت�ستفيد ال�سناعات ال�سغرية من 20 % والتجار ال�سغار 
غالبية  تعتمد  لذلك,  ونتيجة  القرو�س.  هذه  جمموع  من   %  10 من 
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املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة على مواردها اخلا�سة والعائلية. 
هذه  �سادرات  طبيعة  اأن  الدرا�سة  هذه  خال  من  �سهدنا  وكما 
تنويعا  تتعر�س لها حتتم عليها وب�سكل عاجل  التي  الدول واملعوقات 
اكرب ملنتجاتها الن املناف�سة ال�سر�سة التي ت�سهدها االأ�سواق العاملية 
اأن ت�سبب على املدى البعيد يف تقل�س هذه ال�سناعات يف  باإمكانها 
برامج  و  �سيا�سات  و  ا�سرتاتيجيات  و�سع  ينبغي  عليه  و  الدول.  هذه 
و  الق�سرية  املديات  على  العربية  ال�سادرات  وهيكل  حجم  لتنمية 

املتو�سطة و البعيدة.

1-4 توصيات لتحسني تنافسية 

الصادرات الصناعية العربية
بناء على التحاليل ال�سابقة, حول نقط قوة و�سعف �سادرات الدول 
العربية واأدائها, باإمكاننا اأن نقرتح بع�س التو�سيات واال�سرتاتيجيات 

لتنمية ال�سادرات العربية حول ما يلي :
الدول  ل��دى  اأك��رث  والتخ�س�س  االإن��ت��اج  يف  الهامة  ال��زي��ادة   -1

قيمة  ذات  جديدة  منتجات  لعر�س  الن�سبية  املزايا  ح�سب  العربية 
م�سافة عالية تنا�سب حاجيات الطلب العاملي.

2- تنمية تناف�سية ال�سناعات من حيث اجلودة وال�سعر واخلدمة.

يف  اال�ستثمار  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  ت�سجيع   -3

املنتجات وت�سميمها  والرفع من جودة  االإنتاج  لتح�سني  التكنولوجيا 
مبا يتنا�سب مع املوا�سفات الدولية.

4- تعزيز ال�سبكات التجارية حيث ال ي�ستطيع عدد من ال�سناعات 

ال�سغرية واملتو�سطة ت�سويق منتجاتها بفعالية يف االأ�سواق اخلارجية 
كما  �سركائها.  مع  تاأ�سي�س عاقات جتارية  من  ب�سبب عدم متكنها 
توا�سل بع�س ال�سناعات بالتعامل مع موردين اعتياديني  اأكرث تكلفة 
اإن�ساء �سركات  مما ي�ساعف من كلفات اال�سترياد. ولذلك البد من 
خا�سة تقوم بتزويد امل�سدرين باملعلومات التجارية وخدمات التدريب 

والقيام بدرا�سات ال�سوق والبحث عن فر�س جتارية.
باجلودة  اخلا�سة  القيا�سية  باملوا�سفات  االل��ت��زام  اأهمية   -5

العاملية وتوفري اإمكانيات التجميع والتعبئة والتغليف والتخزين عالية 
امل�ستوى.

العربية  لل�سادرات  والت�سويقية  الرتويجية  اال�ساليب  تطوير   -6

عن طريق االنرتنت.
7- االهتمام بالقوى الب�سرية العاملة يف ال�سناعات الت�سديرية 

والتفاو�س  واالإدارة  والت�سويق  واالإب��داع  التدريب  جماالت  يف  خا�سة 
التجاري العاملي.

ونهج  امل��ع��ار���س  يف  ال���دويل  م�ستوى  على  احل�سور  تعزيز   -8

اإ�سرتاتيجية ال�سادرات اأكرث جراأة وتعزيز الدبلوما�سية االقت�سادية 
)انخراط الدبلوما�سيني يف برامج ترقية ال�سادرات).

االأ�سواق  نحو  �سادراتها  تعزيز  على  العربية  الدول  موا�سلة   -9

التقليدية مثل اوربا والواليات املتحدة االمريكية. لكن يجب التوجه 

اأمريكا  ودول  وال�سني  كالهند  ال�ساعدة  ال��دول  اأ�سواق  نحو  اأي�سا 
يتزايد عدد  التي  العربية  لل�سوق  اأهمية خا�سة  اإعطاء  مع  الاتينية 

�سكانها وبالتايل احتياجاتها.
على  يجب  با�ستمرار   الت�سديرية  ال�سناعات  ل��دع��م   -10

توقيع  خال  من  اخلا�س  القطاع  مع  ب�سراكات  تقوم  اأن  احلكومات 
عقود برامج ت�سديرية يف امليادين االآتية:

 اإقامة درا�سات وحتليل عن تطورات االأ�سواق االإ�سرتاتيجية.
 تنفيذ برامج تن�سيط ال�سادرات خا�سة بكل �سوق.

 تقدمي خدمات ا�ست�سارية وت�سويقية واإدارية.
بعملية  للقيام  للم�سدرين  موجه  خا�س  مايل  دعم  تقدمي   -11

تن�سيط �سادراتهم.
وتقدمي  الواعدة  الت�سديرية  لل�سناعات  امل��ايل  الدعم  تقدمي 
مزايا تف�سيلية يف جمال تاأمني على ال�سادرات وتب�سيط االإجراءات 

االإدارية واالإعفاء ال�سريبي عند الظروف ال�سعبة.
التجارة  منطقة  باأحكام  االلتزام  على  العربية  الدول  حث   -12

ال��ق��ي��ود غري  ب��اإزال��ة  االل��ت��زام  م��ن حيث  ال��ك��ربى  العربية  احل���رة 
اجلمركية  الر�سوم  فى  املقررة  التخفي�س  ن�سب  وتنفيذ  اجلمركية, 
والر�سوم االأخرى ذات االأثر املماثل وح�سم اخلافات فيما بني الدول 
العربية لتن�سيق املواقف حتى يتم ا�ستكمال بع�س املو�سوعات املعلقة 
التجارة  ملنطقة  التنفيذي  الربنامج  اإط��ار  فى  االأع�ساء  ال��دول  بني 

احلرة العربية الكربى.
اخلارجية  التجارة  وزارات  ط��رف  من  بدرا�سات  القيام   -13

الفعلية  االأو�ساع  عن  التجارة  وغ��رف  ال�سادرات  تن�سيط  ومراكز 
لاأ�سواق وال�سلع املناف�سة للمنتجات العربية.

14- اإقامة �سراكة بني وزارات التجارة اخلارجية ومراكز تنمية 

لتكوين كوادر متخ�س�سة يف مهن  العايل  التعليم  وزارة  ال�سادرات 
الت�سدير كالت�سويق واالبتكار والت�ساميم والتفاو�س.

15- اإ�سدار الدوريات والكتب والن�سرات يف املو�سوعات املتعلقة 

الدعاية  باأن�سطة  والقيام  الت�سديرية  املراكز  قبل  من  بالت�سدير 
والرتويج للمنتجات العربية.

ال�سادرات  تن�سيط  بفعاليات  للقيام  ال�سناع�ات  م�ساعدة   -16

 )B2B ,وم�ساركاتها يف الفعاليات املختلفة )معار�س
17- اإن�ساء هيئة عربية كربى ت�سم ممثلني عن كافة هيئات ومراكز 

ودرا�سة  ومتابعة  تقييم  مهمة  لها  يوكل  العربية  ال��دول  يف  الت�سدير 
اأن  اإىل  باالإ�سافة  وم�ستمر,  دوري  ب�سكل  العربية  االقت�سادية  االأو�ساع 
تكون بيتًا للم�سدر وامل�ستورد العربي تقدم له كل اخلدمات من معلومات 

ودرا�سات عن االأ�سواق العربية والفر�س املتاحة يف تلك الدول.
18- اإن�ساء قاعدة بيانات ومعلومات خا�سة بامل�سدرين وامل�ستوردين 

اخلا�سة  املعلومات  ع��ن  البحث  عملية  لت�سهيل  دول��ة  ك��ل  يف  ال��ع��رب 
بالعماء وامل�ستوردين وموا�سفات ال�سلع املعرو�سة من كل دول العامل 
والبحث عن اأف�سل العرو�س اخلا�سة ب�سراء املواد اخلام واالطاع علي 
العاملية  القيا�سية  للموا�سفات  املطابقة  والتغليف  التعبئة  نظم  احدث 

ودرا�سة االأ�سواق واحتياجاتها خال الفرتات امل�ستقبلية.




