واقـع الـتـجـارة الـخـارجـيـة الـعـربـيـة.

للتجارة العربٌة مركزها و مكانتها المعتبرة فً التجارة الدولٌة ألن الدول العربٌة تنتج
مواد أساسٌة و تصدر الفائض من منتجاتها الزراعٌة.
لكن التبادل التجاري فٌما بٌن الدول العربٌة محدود جدا إذا ما قورن بحجم
التبادل التجاري مع الدول األجنبٌة و ٌعود ذلك إلى جملة من العوامل التً حالت دون
تحقٌق تعاون و تكامل ومبادالت حٌوٌة رغم الجهود التً تبذل فً هذا المجال لكن
تحدٌات التكتالت االقتصادٌة وجشع الشركات المتعددة الجنسٌات متشبثة بتقالٌد دنٌئة.

 – IIطـبـيـعـة الـصـادرات و الـواردات :

 - 1الـصـادرات :
السوق الداخلٌة العربٌة تستطٌع استعاب المنتوجات الزراعٌة والموارد المعدنٌة وحتى
جزءا هاما بالنسبـة لصادراتها من البترول والغاز الطبٌعً ،لكن من الثابت أن الوطن
العربً مجزء إلى وحدات غٌر متكاملة مرتبطة بأسواق خارجٌة ،فمكاسب صادراته
تعود بالدرجة األولى إلى المتعاملٌن األجانب.
الهٌدروكربونات تمثل  % 98.5من الصادرات فً لٌبٌا و % 97.5فً الكوٌت،
و % 99.5فً السعودٌة و % 90فً الجزائر أما معدن الحدٌد فٌشكل  % 83من
الصادرات فً مورٌتانٌا ،فً حٌن أن نصٌب الصادرات من المنتجات الزراعٌة ٌصل
إلى  % 90فً الصومال و % 52فً العراق ( قبل الحضر االقتصادي ) و% 45
فً المغرب ،كما تصدر كل من مصر والسودان القطن إلى أوربا الغربٌة .و وصلت

قٌمة الصادرات الجزائرٌة إلى  7831ملٌون دوالر والمغرب األقصى  2640ملٌون
دوالر بٌنما العربٌة السعـودٌة وصلت قٌمة صادراتها إلى  20085ملٌون دوالر و
سورٌا  2081ملٌون دوالر.

 - 2الـواردات :
تتمثل خاصة فً المعادن والمواد الغذائٌة و المنتجات الصناعٌة فاألقطار العربٌة من
بٌن أكبر الدول المستوردة للغذاء فً العالم ،فقد بلغت نسبة واردات األعضاء  22فً
الجامعة العربٌة فً عام  137 / 1992ملٌار دوالر بدل  13,03ملٌار فً عام
 ،1991وتعتبر مملكات الخلٌج الست أكبر المستوردٌن للمواد الغذائٌة حٌث تتجاوز
فاتورتهم الغذائٌة  8ملٌار دوالر سنوٌا.
كما إنتقل العجز الغذائً ( الفرق بٌن الصادرات و الواردات ) من  8,63ملٌار دوالر
خالال عام  1991إلى  8,77ملٌار ،و سٌزٌد هذا العجز إذا استمرت هذه األقطار
على هذا الحال ،بٌنما كانت منذ ثالثٌن سنة خلت من الدول المصدرة لها.
بلغت قٌمة واردات الجزائر عام  9177 / 1986ملٌون دوالر والمغرب األقصى
 4069ملٌون دوالر و سورٌا  3292ملٌون دوالر و تونس  2901ملٌون دوالر فً
حٌن وصلت واردات مصر ما قٌمته  11502ملٌون دوالر والعربٌة السعودٌة
 19113ملٌون دوالر.

