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  فى الوطن العربىسماك وتجارة األنتاجدراسة تحلیلیة إل

 * ھالة السید محمد بسیونى-محمد جابر عامر 
  مصر-  جامعة الزقازیق-  كلیة الزراعة-ي قسم االقتصاد الزراع

 الملخص

ي الوطن العربي ة لألسماك ف واالستھالك والتجارة البینینتاج مجال اإلي فياستھدفت ھذه الدراسة توصیف الوضع الحال
 على بیانات ثانویة منشورة  الدراسة والتجارة البینیة ومقترحات عالجھا، اعتمدتنتاجلى معوقات تنمیة اإلإشارة مع اإل

 ةمحتوى لبعض الدراسات ذات الصلة، وتم تقدیر معدالت النمو ودلیل المیزة النسبیة الظاھرالوغیر منشورة وتحلیل 
 من المصادر ي السمكنتاجمساھمة اإلأن  وكانت أھم النتائج ؤشر التكامل التجاري،سماك، وملصادرات وواردات األ
 المغرب وموریتانیا ومصر، ي وأھم الدول ھسماك من األي الوطن العربإنتاجمن إجمالي % ٧١٫٦ يالطبیعیة قد قدر بحوال

، سبابھا المتباینة یمثل مشكلة تتطلب عالج أتراجع مما ي موریتانیا ومصر فإنتاج إال أن ع تزاید أھمیتھ النسبیة باستمرار،م
لى الصید الجائر إ  المشكلةرجعت موریتانیا يلى التلوث وتجفیف البحیرات والصید الجائر، بینما فإ  المشكلة مصر ترجعيفف

 يوال فساھم بحي أما االستزراع السمكالدولة على التحكم ومراقبة الصید،، عدم قدرة جنبیة الشركات األتتطلب بواسطة
 ٩٤ مصر منھ أكثر من إنتاجلى تزاید أھمیتھ باستمرار، ویمثل إ، وتشیر التقدیرات ٢٠١٣-٢٠١١كمتوسط للفترة % ٢٨٫٤

 عن ي العربي السمكنتاج وبینت الدراسة تفوق معدل نمو اإلنتاج العربي، اإلي في االستزراع السمكإنتاجمن جملة % 
 یستلزم توفیر االستثمارات لمشروعات عربیة مشتركة لتنمیة ھذا  ضعف، وھو مؤشر جید١١ ي بحوالينظیرة العالم

ً  المستدام نظرا لتوافر مقومات تنمیتھ، ویتطلب ذلك أیضاي كما یستلزم ضرورة االھتمام باالستزراع السمكنتاج،اإل
من % ٠٫٧سوى  یمثل  الزریعة واألعالف، وذلك لرفع معدل النمو فیھ الذي الإنتاج مجال ياستثمارات عربیة خاصة ف

 وبصفة عامة تنمیة ھذا القطاع تتطلب تفعیل دور المؤسسات العربیة ذات الصلة فى توفیر المعلومات ًنظیرة عالمیا،
نات  ودراسة المخزو، وحمایة البیئة من التلوثيوتنسیق البحوث ومراجعة التشریعات وتوفیر وسائل النقل، وتجھیز الموان

 ي من شأنھا تسھیل التبادل التجار١٩٥٠الرغم من أخذ الدول العربیة بسیاسات منذ عام وبالسمكیة والمسموح باستغاللھ، 
 سماكصالحات ھیكلیة، إال أن نمو التجارة البینیة فى األد من االتفاقیات العربیة وتطبیق إبینھم، باإلضافة إلى وجود العدی

سواق غیر عربیة ألى سة أن معظم الصادرات تذھب إا، وتبین من الدرا وال یتناسب مع المیزة النسبیة لھةمازالت منخفض
 معظم الواردات تأتى أیضا من خارج الدول العربیة، وذلك لوجود معوقات تعوق التجارة البینیة منھا مشاكل النقل يوبالتال

والقیود الجمركیة وعدم وضوح المعاییر الصحیة ومقاییس الجودة وطرق الدفع وأسعار الصرف ونقص المعلومات، 
 ھذا ویستلزم لتنمیة التجارة كیة في الدول العربیة،حصاءات الثروة السمة على ذلك ھناك تضارب وتباین في إعالوو

السمكیة البینیة العربیة التغلب على العوائق التجاریة وتطویر سبل التمویل وتوفیر المعلومات والترویج وتحسین الخدمات 
 وأساطیل ي عدة مجاالت منھا التصنیع السمكيیع االستثمارات العربیة فالتسویقیة وإعطاء میزات الشریك المفضل وتشج

 . المجھزة والموانئ المناسبةالصید
 .اإلنتاج واالستھالك ، التجارة البینیة العربیة لألسماك، مؤشرات التكامل التجاري :الكلمات االسترشادیة

  والمشكلة البحثیةالمقدمة

 األمنضیة  دورا ھاما فى قسماكیلعب قطاع األ
وذلك من منھا الغذائى فى كثیر من الدول خاصة النامیة 

فى دخول السكان وسد جزء كبیر من  المساھمة خالل
احتیاجاتھم الغذائیة، فضال عن توفیر جزء من العمالت 

 ومنتجاتھا، سماك نتیجة ما یمكن تصدیره من األجنبیةاأل
) ٢٠١٤(ویشیر تقریر المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

ن المنطقة العربیة تواجھ مشكالت أوكتابھا اإلحصائي إلى 
 توافر الغذاء وإتاحتھ بشكل یكفى احتیاجات السكان، يف

، وعدم ي الغذائنتاجوذلك نتیجة النخفاض معدل نمو اإل
  عدد السكان ومن ثم االستھالك،يمواكبتھ للزیادة المطردة ف

نحو لسد راد  على االستیيمما أدى إلى اعتماد الوطن العرب
، وما یستتبع ذلك من عجز فى  الغذائیةمن احتیاجاتھ% ٥٠

، وزیادة أعباء فاتورة ي العربي الزراعيالمیزان التجار
وال یخفى أن االعتماد على االستیراد خاصة . الواردات
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 الغذائیة یمثل سیاسة مداداتاألغذیة لضمان واستقرار اإل
منھا على سبیل أو استراتیجیة یشوبھا عدید من المخاطر 

المثال الشروط التحكمیة من قبل الدول المتقدمة على 
 يصادرات الدول النامیة، ووجود الحواجز التجاریة الت

تقلل المنافسة فى السوق العالمیة وتجعل جھاز األسعار 
ي غیر كفئ للحكم على عرض وطلب السلع الغذائیة ف

ھذا إلى جانب خضوع مصادر الحصول . السوق الحرة
 العمالت الحرة فى معظم الدول العربیة لعوامل على

ن معظم الدول العربیة تقع ضمن أكما . یصعب التحكم فیھا
الدول ذات العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، وتواجھ 

 . عجزا فى میزانھا التجارى

  فى توفیر الموارد المالیةلیستكل ذلك جعل المشكلة 
 فى توفیر كمیات ًیضاألتمویل واردات الغذاء فحسب، بل 

 مما یستلزم ،مدادات الغذائیة من السوق العالمىمن اإل
تحقیق درجة عالیة من كفاءة االستخدام للموارد المتاحة 

 . الوطن العربى لتأمین الغذاءيلتوفیر حد أدنى من اإلنتاج ف
 من القطاعات الھامة فى تعزیز سماكویعد قطاع األ

ا أنھ یلعب دورا ھاما  الغذائى للسكان بصفة عامة، كماألمن
فى سد االحتیاجات الغذائیة للعاملین فى ھذا القطاع وال 
سیما الذین ال یستطیعون تحمل تكلفھ شراؤه، فإنھ یوفر لھم 

 .الدخل الكافي لشراء الطعام

فضال عن ذلك یعتبر قطاع المصاید المائیة بصفة 
یة نتاجعامة والسمكیة بصفة خاصة من أكثر القطاعات اإل

یمكن باستخدام أسالیب التنمیة المستدامة من تحقیق التى 
معدالت نمو عالیة مقارنة بغیرھا من مصادر الغذاء 

فضال عن كونھا تعتبر من أحسن مصادر . األخرى
البروتین الحیوانى وذلك للخروج من مشكلة العجز الغذائى 

وترجع أھمیة ھذه . وانخفاض نوعیتھ على مستوى العالم
ربط بین تنمیة الموارد السمكیة المحلیة الدراسة إلى أن ال

بصفة خاصة والعربیة بصفة عامھ، وتعزیز التجارة البینیة 
 الغذائى األمنفى ھذا القطاع ھو السبیل للحد من مشكلة 

  Framkel and Romer (1999)العربى، حیث أشار
أنة توجد عالقة موجبة ما بین التجارة و النمو، وأن المزید 

تحریر للتجارة الخارجیة البد وان یؤدى من االنفتاح وال
ن أغلب الصادرات إشار إلى أإلى تعزیز النمو، كما 

 . مازالت متركزة فى فئة السلع المرتبطة بالموارد الطبیعیة

 مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة فى تدنى نسبة ما تمثلھ التجارة 
 البینیة العربیة فى مجال الثروة السمكیة ومنتجاتھا رغم

اتساع السوق العربیة أمام الصادرات العربیة، ورغم 
 فى العدید من الدول، سماكارتفاع نسبة االكتفاء من األ

فضال عن مواجھة العدید من الدول العربیة حالة من العجز 
فى المیزان التجاري وال سیما فى مجال السلع الغذائیة 

على الرغم من . بصفة عامة والزراعیة منھا بصفة خاصة
تتمثل فى  تع العدید من الدول العربیة بمقومات مائیةتم

 ألف ٦٠٨ ألف كیلومتر من السواحل البحریة و ٢٢٫٧
كیلومتر مربع من الجرف القاري الغنى باألسماك، ونحو 

 مالیین ھكتار من المسطحات المائیة والبحیرات ٣
 ١٦٫٦واألنھار والمستنقعات والمجارى المائیة الداخلیة، و 

. تر من االنھارالتى تمر فى االراضى العربیةألف كیلو م
 ومع ندرة ). ٢٠١٢المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، (

مساحة األراضي الزراعیة والمیاه واألمطار وبالتالي 
 لذلك تبرز أھمیة ي الحیواننتاجالمراعى ومصادر اإل

 معظمھا ي تمتلك الدول العربیة فيالثروة السمكیة الت
من موارد طبیعیة ومائیة تمكنھا من توفیر ھا إنتاجمقومات 

 .ياحتیاجاتھا الغذائیة من البروتین السمك

 أھداف الدراسة
تھدف الدراسة بصفة عامة إلى الوقوف على العوامل 

ستفادة من الموارد السمكیة العربیة لتأمین االالتى تحقق 
 :احتیاجاتھا الغذائیة وذلك من خالل األھداف الفرعیة التالیة

، االستھالك، نتاج الوضع الحالى فى مجال اإلتوصیف
 مع اإلشارة ، ومنتجاتھاسماكوالتجارة الخارجیة لأل

إلمكانات ومجاالت تنمیة الموارد السمكیة العربیة من 
ناحیة، وإمكانات ومجاالت التكامل العربى السمكى من 

 نتاجمتضمنا تناول معوقات ومشاكل اإل. ناحیة أخرى
 . ومنتجاتھاسماكربیة لألوالتجارة البینیة الع

 مصادر البیانات والطریقة البحثیة

 ات ــانـــى البیــیة علــاســـسأفة ـة بصــاعتمدت الدراس
الثانویة المنشورة من المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

  فى الوطن ماكـــستھالك األــــ واساجـــإنتفیما یخص 
سمكیة فى العربى خاصة الكتاب السنوى لإلحصاءات ال

 ).FAO(الوطن العربى، بیانات منظمة االغذیة والزراعة 
 تم الحصول علیھا سماكبینما بیانات التجارة الخارجیة لأل

من البنك الدولى، قسم حلول تكامل التجارة العالمیة 
World Integrated Trade Solutions (WITS) .

حصائیة لتجارة السلع التابع لألمم وقاعدة البیانات اإل
 United Nations, Commodity Tradeالمتحدة 

Statistics Database ) UNcomtrade .(ا تم ـــكم
االستعانة ببعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع 

 .الدراسة
ى تحلیل التجارة البینیة على ـــة فــــاعتمدت الدراسو

بعد اعالن منطقة  (١٩٩٩البیانات المتوافرة منذ عام 
، ولتالشى أثر ٢٠١٣وحتى عام ) بیة الكبرىالتجارة العر

الموسمیة فى البیانات فقد تم حساب المتوسطات للمتغیرات 
وتم حساب معدالت النمو . المدروسة كل ثالث سنوات
 بحساب معدل النمو السنوى بأخذ عامل الزمن فى االعتبار

 Compound Average Growth Rate المركب
(CAGR) ٢( كما بالمعادلة  رقم ((Root, 2016).  
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= ) ٢(معادلة رقم   

 :حیث أن
CAGR =  معدل النمو السنوى المركب 

exp = االس 
yt = قیمة المتغیر فى السنة األخیرة 

y0 =  األولى(قیمة المتغیر فى السنة األساسیة( 
t = عدد السنوات 

 زة النسبیة الظاھرة لكل من صادراتـالمیل ـوتم تقدیر دلی
 سواء بالنسبة للعالم سماكوواردات الدول العربیة من األ

، فإن )٣(أو بالنسبة للوطن العربى باستخدام المعادلة رقم 
زادت قیمھ معامل المیزة النسبیة الظاھرة عن الواحد 
الصحیح دل ذلك علي وجود میزه نسبیھ لصادرات الدولة 

السلعیة موضوع الدراسة إلى السوق من المجموعة 
 .(David, 1999) المستورد لھا والعكس صحیح

   RCA= [(xiJ/xit)/(xnj/xnt)])     ٣(معادلة رقم 

 :حیث أن
RCA = دلیل المیزة النسبیة الظاھرة 

X = باأللف ) قیمة الواردات(تشیر إلى قیمھ الصادرات
 دوالر 

i = المستوردة(تشیر إلى الدولة المصدرة( 
j =سماكاأل( موضوع الدراسة السلعة ىتشیر إل( 

t = من السلع ) الواردات(تشیر إلي إجمالي الصادرات
 الزراعیة

n =جملة العالم ىتشیر إل  
XiJ = الدولة ) واردات(قیمھ صادراتi باأللف دوالر من 

  jالسلعة 
Xit = الدولة ) واردات(إجمالي قیمھ صادراتi من 

 j لسلعةا) واردات(اجمالي صادرات 
Xnj = من ) الوطن العربى(العالم ) واردات(صادرات

  jالسلعة 
xnt = الوطن (العالم ) واردات(إجمالي قیمھ صادرات

  j السلعة) واردات(من إجمالي صادرات ) العربى
 لمیشیلى  الثنائىكما تم استخدام مؤشر التكامل التجارى

Michaely’s bilateral trade complementarity 
index   لتوضیح قدرة الدولة فى التوسع فى صادرات

السلعة إلى دول الوطن العربى المستوردة لنفس السلعة، 
حیث یوضح ھذا المقیاس العالقة بین صادرات دولة ما 

ومن . فى العالم Bولتكن  وواردات دولة أخرى Aولتكن 
 إنتاج بوجود میزة نسبیة فى Aالمرجح أن تتمیز الدولة 

بدون أي تفضیل (ا بكثرة لدول العالم سلعة تقوم بتصدیرھ
 Bفإذا كان ھذا المنتج لیس للدولة ) فى التعریفة الجمركیة

ومن ھنا فانھ ) أي تقوم باستیراده بكثرة(أى میزة نسبیة 
 .A ،Bیمكن قیام التجارة البینیة بین الدولتین 

 (The World Bank’s International Trade 
Department, 2008) 

[ ]∑ −−= 2/xm1100C B
k

A
kk

AB )٤(معادلة رقم    

 :حیث أن 
ABC = مؤشر التكامل التجارى بین الدولةA والدولة B 

A
km=  نسبة واردات السلعة k من إجمالي واردات الدولة A 
B
kx = السلعة نسبة صادراتk الدولة  صادرات إجمالي منB 

 النتائج والمناقشة

 ي الوطن العربي فياإلنتاج السمك
 الوطن العربى من ي في السمكنتاجتتعدد مصادر اإل

 وفقا نتاجالصید البحرى والمیاه الداخلیة حیث یقسم اإل
 من إنتاج من المصاید الطبیعیة وإنتاج: لمصادرة إلى

 تتمثل ،فعلى مستوى المصاید البحریة. االستزراع السمكى
 مصاید وسط وشرق المحیط األطلسي وتشمل سواحل فى

 بیض المتوسطالمغرب وموریتانیا، وسواحل البحر األ
 وتشمل سواحل سوریا ولبنان وفلسطین ومصر ولیبیا وتونس

البحر األحمر  كما تتمثل في والجزائر إضافة إلى المغرب
 وتشمل سواحل مصر واألردن وشمال غرب المحیط الھندي

 إلى ،ال والسعودیة والیمن وجیبوتيوالسودان والصوم
وتشمل ) انــر عمــبح(جانب الخلیج العربى وبحر العرب 

مارات وقطر سواحل العراق والكویت والبحرین واإل
وعمان والیمن والسعودیة، والمیاه الداخلیة والمتمثلة فى 
األنھار والبحیرات وتقع معظمھا فى مصر والسودان 

 م تلك المصادر الطبیعیةوتساھ. )٢٠١٤راضى،  (والعراق
من % ٧١٫٦ تمثل حوالي أسماك ألف طن ٢٩١٦ يبحوال

 الفترة ي في للوطن العربي السمكنتاجمتوسط إجمالي اإل
) ١جدول ( ملیون طن ٤ والمقدر بأكثر من ٢٠١٣-٢٠١١

 ي بكافة أنماطھ فإنھ یساھم بحواليأما االستزراع السمك
جمالي من متوسط إ% ٢٨٫٤ ألف طن، یمثل نحو ١١٦٧

ومما ھو جدیر بالذكر أن .  لنفس الفترةي السمكنتاجاإل
األھمیة النسبیة لمجمل إنتاج االستزراع السمكي في الوطن 

خالل التسعینیات إلى % ١٨ نحو العربي قد ارتفعت من
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أما . )٢٠٠٩جابر، سلیمان و(. ٢٠٠٦في عام % ٢٠نحو 
، تبین األھمیة النسبیة لدول المغربفتعلى مستوى الدول 
 من المصادر ســـماك األإنتـــاجر فى ــوموریتانیا، ومص

من % ٦٦ھم مجتمعین أكثر من إنتاجالطبیعیة، حیث یمثل 
تلك االھمیة لھذه الدول الثالث مستقرة منذ ( العربى نتاجاإل

وبإضافة كل من الیمن، ). الثمانینیات من القرن الماضى
جاوز نحو  الدول الخمس مجتمعة یتإنتاجن إوعمان إلیھم ف

 السمكى للوطن العربى من المصادر نتاجمن اإل% ٨٠
  إلى تراجع اإلنتاج السمكى١وتشیر بیانات جدول . الطبیعیة

 وبعض(من المصادر الطبیعیة فى كل من موریتانیا ومصر 
الدول األخرى ذات األھمیة النسبیة األقل مثل الجزائر، 

ة البد وھو ما یمثل مشكل) واإلمارات، وتونس، والسودان
 السمكى نتاجمن عالج أسبابھا ألھمیتھا فى إجمالي اإل

العربى، فدولة موریتانیا تتعرض مصایدھا للصید الجائر 
 إلى جانب عدم توافر امكانات جنبیةمن قبل الشركات األ

، أما نتاجالقیام بأعمال المراقبة والرصد والتحكم فى اإل
ا مصر فھناك عدید من المشاكل التى تواجھ مصایدھ

الطبیعیة أھمھا سیاسة تجفیف البحیرات واختزال مساحتھا 
لصالح االستزراع النباتى، والصید الجائر من خالل 

 عند سماكاستخدام شباك غیر قانونیة، وصید زریعة األ
البواغز، واستخدام طرق صید غیر قانونیة والتلوث سواء 

حمر والبحیرات وحتى شواطئ البحرین األلمیاه نھر النیل 
 .)٢٠١٥ عامر،(. متوسطوال

 سماك الدول العربیة لألإنتاجوبالرغم من أن إجمالي 
فقط من نظیرة % ٣من المصادر الطبیعیة ال یمثل سوى 

، إال أن معدل النمو فیھ یفوق نظیرة عالمیا بحوالى يالعالم
 نتاجوھو مؤشر جید لتنمیة اإل). ١جدول ( ضعف ١١

ضرورة إعداد  من المصادر الطبیعیة مما یتطلب يالسمك
خریطة استثماریة لقیام مشروعات وشركات سمكیة عربیة 

 موریتانیا والیمن ي خاصة فجنبیةتحل محل الشركات األ
الموارد المائیة الطبیعیة بھذه الدول بھ والمغرب، لما تتمتع 

 يماكن التقاء البحار بالمحیطات والتأ(ي من مخزون سمك
 فضال من أنھ یتم .)یتزاید فیھا مغذیات األسماك ووفرتھا

، وغالبا أجنبیةاستغالل تلك المصاید بواسطة أساطیل صید 
 للدول العربیة نتاج إحصاءات اإليھا فإنتاجال یسجل 

ساطیل ویعاد تصدیره للدول ویسجل للدول المالكة لھذه األ
 .العربیة

 یتبین ي من االستزراع السمكي العربنتاجوبالنسبة لإل
 الدول العربیة إنتاج من %٩٤ مصر یمثل نحو إنتاجأن 

 یضع مصر ي ھو الذنتاجمن االستزراع السمكى وھذا اإل
 بین الدول العربیة، سماك األإنتاج يفى مرتبة متقدمة ف

 ال یمثل سوى يھا من المصادر الطبیعیة الذإنتاجولیس 
 مصر في يویل. ي الوطن العربإنتاجفقط من مجمل % ١٣

 كل إنتاجحیث یمثل األھمیة كل من السعودیة، و العراق 
ستزراع  االإنتاج يجمالإمن % ١٫٦٨، %١٫٨٩منھا نحو 

 الدول العربیة إنتاج، ویمثل ي على التوالي العربيالسمك
 االستزراع السمكى إنتاجمن اجمالى % ٩٨الثالث قرابة 

وبالرغم . ٢٠١٣-٢٠١١فى الدول العربیة كمتوسط للفترة 
للتنمیة،  كھدف يمن اھتمام مصر باالستزراع السمك

 واستھدافھا يوتوفیر فرص عمالة وتوفیر البروتین الحیوان
اة إنشاء مزارع سمكیة ضمن خطط تنمیة محور قن

وتقوم عدد من . لف فدان أ٤٣السویس لمساحة تبلغ حوالى 
الدول العربیة كالسعودیة وسلطنة عمان بعمل مشروعات 

 ي عن طریق االستزراع السمكي السمكنتاجلزیادة اإل
، فان )٢٠١٣المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، (دام المست
 ال یمثل سوى ي من االستزراع السمكي الوطن العربإنتاج
فقط من مثیلة عالمیا رغم توافر مقومات % ١٫٢٢ يحوال

تنمیتھ وھو ما یشیر إلى أھمیة االھتمام بھذا المصدر من 
 خاصة سماك زریعة األإنتاجخالل االستثمارات فى مجال 

حریة وإقامة مزارع سمكیة متطورة واالستفادة الب
بالمقومات البیئیة خاصة توافر السواحل البحریة والمناخ 

 نتاجویشیر معدل النمو فى اإل. المالئم لالستزراع السمكى
من ھذا المصدر إلى الضعف الشدید، حیث بلغ معدل النمو 

وھو األمر الذي .  فقط من نظیرة العالمى% ٠٫٧حوالي 
 كثیف الجھود لتنمیة االستفادة من المصادر الطبیعیةیتطلب ت

 واالستزراع السمكى من خالل عدة محاور تقترحھا الدراسة
 :منھا

 إقامة مشروعات استثماریة مشتركة یراعى فیھا المیزات
الخاصة للدول المشتركة بین توافر العمالة والخبرة وتوافر 

اجھة بدائیة موورأس المال وتوافر الموارد السمكیة الغنیة، 
وسائل الصید الحالیة وعجز قدرة الصیادین المحلیین على 

تفعیل دور المؤسسات التعاونیة . اقتناء وسائل صید حدیثة
العربیة مثل المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، والشركة 

 العربیة، سماك األي، اتحاد منتجسماكالعربیة لصید األ
تطویر نظم  نحو سماك األي لمنتجياالتحاد العرب

المعلومات السوقیة السمكیة وإنشاء شبكة للمعلومات 
السمكیة، وتقدیر حجم المخزونات السمكیة المرتبطة 

ھا، وتنسیق مجال البحوث، إنتاجوالنسب المسموح ب
ومراجعة القوانین والتشریعات المرتبطة ثم تسھیل عملیة 
 التبادل وتوفیر وسائل النقل بین الدول المشتركة والموانئ

على نطاق االستزراع السمكى یجب . والخدمات اللوجستیة
تنمیة وتوفیر االستثمارات والمشروعات المشتركة ونقل 

 واالستزراع سماك زریعة األإنتاجالتجارب خاصة فى 
 واالستزراع على میاه اآلبار للتغلب على شح يالبحر

األراضي والمیاه العذبة، وحمایة البیئة من التلوث 
لبحث العلمي لالستفادة من الموارد المتاحة واالھتمام با

وفرص االستثمار خاصة فى الدول ذات التمیز فى ھذا 
 .االتجاه خاصة مصر
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 ٢٠١٣-٢٠١١األھمیة النسبیة لمتوسط إنتاج الدول العربیة من األسماك حسب مصادرھا ومعدالت النمو للفترة . ١جدول 

  االستزراع السمكى المصادر الطبیعیة

 معدل النمو نتاجلإل) %( معدل النمو نتاجلإل) %(

 ١٢٫٥ ٠٫١٤ ١٤٫٢٤ ٤٠٫٤٢ المغرب

 ٥٫٤٦ ٩٤٫١٥ )٢٫٥( ١٢٫٩٥ مصر

 صفر صفر )١١٫٣١( ١٣٫١٤ موریتانیا

 م. غ ٠٫٠١ ١٥٫٥٦ ٧٫١٣ الیمن

 ٤٩٫٩٥ ٠٫٠٢ ١٤٫٠٣ ٦٫٦٣ عمان

 )١٫١٥( ٠٫٢٢ )٠٫٨٤( ٣٫٦٦ الجزائر

 ٣٧٫١ ٠٫٠٥ )٢٫١٢( ٢٫٦٢ االمارات

 ٢٢٫٤٥ ٠٫٨٨ )٣٫٨٤( ٣٫٣٦ نستو

 )٠٫٥( ٠٫١٨ )٣٠٫٨( ٣٫٧٦ السودان

 ٢٦٫٦٢ ١٫٨٩ ٥٫٦٣ ٢٫٤٤ السعودیة

 صفر صفر ٩٫٥٤ ١٫٢ لیبیا

 صفر صفر م. غ  ١٫٠٧ الصومال

 )٧٫١( ١٫٦٨ ٣٤٫٢٦ ١٫٦٦ العراق

 صفر صفر ٢٢٫٩ ٠٫٦٢ البحرین

 ٢٦٫٩٧ ٠٫٥٤ )٩٫٨( ٠٫١٩ سوریا

 )٢٫٨٦( ٠٫٠٣ ٧٫١١ ٠٫١٥ الكویت

 صفر ٠٫١٢ صفر ٠٫١٤ لبنان

 ٢٫١٥ ٠٫٠٥ ١١٫٣٦ ٠٫٠٢ االردن

 ٥٫٥٦ ١٠٠ ٥٫٧٧ ١٠٠  الوطن العربى إنتاجإجمالي 

 - ١٫٢٢ - ٢٫٩٨  للدول العربیة من العالم)%(

 ٨٫٣١ - ٠٫٥٣ - معدل النمو عالمیا

لف طن مصادر طبیعیة،  أ٢٩١٥٫١٣( ألف طن ٤٠٨٢ = ٢٠١٣-٢٠١١متوسط إنتاج الدول العربیة من األسماك للفترة  •
 ) استزراع سمكي١١٦٦٫٥٧

 م تعنى غیر متاح. تشیر االرقام بین االقواس الى قیم سالبة، غ •

 : المصدر جمعت وحسبت من •

  )٨(الكتاب السنوى لإلحصاءات السمكیة فى الوطن العربى، المجلد ). ٢٠١٤. (المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة -١
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 عربى استھالك األسماك فى الوطن ال
 ملیون نسمة ٣٨٠بلغ إجمالي سكان الوطن العربى نحو

 )٢٠١٤المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، ( ٢٠١٣عام 
 ویتجاوز سكان% ٢٫٤٨وقدر معدل الزیادة السنویة بحوالى 

مصر، : ھيمن إجمالي تلك الدول و% ٨١٫٣ثمان دول 
، العراق، المغرب، )شمال وجنوب(الجزائر، السودان 

 سوریا، الیمن بأھمیة نسبیة قدرت بحوالى السعودیة،
٨٫٦٦، %٩٫٣١، %٩٫٥، %١٠٫٠٦، %٢٢٫٢٣% ،
بینما الثالث . على الترتیب% ٦٫٦٣، %٧٫٠١، %٧٫٨

أقلھا % ١٨٫٧عشر دول المتبقیة ال یمثل سكانھا سوى 
من % ٠٫٥٢، قطر %٠٫٣٥، البحرین %٠٫٢٤جیبوتى 

 . ٢٠١٣إجمالي سكان الوطن العربى لعام 
 السكانى ینتظر من الموارد السمكیة العربیة ھذا العدد

أن تلعب دورا حیویا فى إمداده بالبروتین الحیوانى رخیص 
 كمصدر للبروتین سماكالثمن، واالستفادة من ممیزات األ

باستثمارات أقل واستجابة سریعة خاصة مع زیادة الطلب 
الناتج من الزیادة السكانیة، والتى تدفع الى زیادة الطلب 

 الطازجة المفضلة كمصدر غذائى لدى سماكألعلى ا
 أسعار السلع البدیلة والسیما ارتفاعالمستھلك، فضال عن 

حوم الحمراء والدواجن، وكذلك تزاید الوعي الغذائى لال
ھذا إلى جانب الطلب المتزاید لالستخدامات . والصحى

 وداجنةغیر البشریة مثل مسحوق السمك كأعالف حیوانیة 
 .سماكادة الطلب على األمما ساعد على زی

  أن متوسط نصیب الفرد من األسماك٢ویتضح من جدول 
 ١١٫١٩ بلغ حوالي ٢٠١٣فى الوطن العربى فى عام 

سنة، وھو منخفض مقارنة بالموصى بھ كحد وقائى /كجم
فرد فى السنة / كجم١٣٫١٧٦والمقدر عالمیا بحوالى 

، كما أنھ أقل من المتوسط العالمى )٢٠٠٧السریتى، (
. (FAO, 2012)فرد فى السنة / كجم١٨٫٩المقدر بحوالى و

 ھذا ،وعلى مستوى الدول تبین وجود تفاوتا كبیرا فیما بینھا
ناھیك عن التفاوت الجغرافى داخل كل دولة، حیث یزید 
متوسط نصیب الفرد فى مناطق السواحل، ویقل كلما 
ابتعدنا عنھا ویعزى ذلك لتغیر الثقافة الغذائیة بین سكان 

مناطق المختلفة في الوطن العربى، كما أن ارتفاع الطلب ال
 المتمیزة یرفع أسعارھا سماكالخارجى على أصناف األ

بما ال یتناسب مع مستویات قطاعات عریضة من 
 .المستھلكین المحلیین

 أن الدول العربیة تنقسم إلى ثالث ٢ویتضح من جدول 
. سماكمجموعات من حیث نسبة االكتفاء الذاتي من األ

المغرب، موریتانیا، الیمن، : أولھا دول ذات فائض وھي
والمجموعة الثانیة دول ذات . ٌالبحرین، الصومال، عمان

ذات عجز % (١٠٠وأقل من % ٥٠اكتفاء ذاتى أكبر من 
  فإنما المجموعة الثالثة، أ%)٣٥و% ٠٫٤یتراوح بین 

%). ٥٠أي اكتفاء ذاتى أقل من % (٥٠العجز فیھا یفوق 
نظر عدم ارتباط متوسط نصیب الفرد من والالفت لل

 بنسبة االكتفاء الذاتى، فدول مثل الیمن، البحرین، سماكاأل

الصومال ذات فائض ولكن متوسط نصیب الفرد منھا من 
 أقل من المتوسط العالمى، بینما دول مثل سماكاأل

موریتانیا وعمان والمغرب بالرغم من ارتفاع متوسط 
ا إال أنھ ال یعبر عن ارتفاع  فیھسماكنصیب الفرد من األ

 حیث تشیر سماكاالستھالك البشرى من األ
 ال يإلى أن نسب األسماك الت  (FAO,2012)احصاءات
البشرى فى ھذه الدول یصل نحو  االستھالك يتستخدم ف

فى موریتانیا، % ٤٣ المغرب، نحو يف% ٤٠-٢٨
 عمان، وترتفع ھذه النسبة إلى نحو يف% ٨٠ يوحوال
وعلى الجانب األخر فإن الدول ذات . ن الیميف% ٦٣

العجز مثل اإلمارات، ومصر، وتونس تعد من أعلى الدول 
 عام سماكالعربیة من حیث متوسط االستھالك للفرد من األ

 يوالخالصة یتبین مدى عجز الدول العربیة ف. ٢٠١٣
 ياستغالل مواردھا السمكیة لتحسین مستوى النمط الغذائ

ضال عن انخفاض  لسكانھا، فينوتوفیر البروتین الحیوا
لى ما دون الكیلو جرام الواحد رغم متوسط نصیب الفرد إ

توافر موارد سمكیة بھا مثل الیمن، وجیبوتى، والتي یتم 
، مما یؤكد على ضرورة أجنبیةاستغاللھا بواسطة شركات 

التعاون العربى فى ھذا المجال لتوفیر مستوى مناسب من 
إلى مواجھة الطلب المستقبلى  باإلضافة سماكاستھالك األ

 .المتزاید

 السیاسات التجاریة للدول العربیة 
اتخذت الدول العربیة منذ الخمسینیات عدة تدابیر 

ء نشالتعزیز التكامل االقتصادى العربى فیما بینھا حیث تم إ
م  في عالعربیة االدوللتابع لجامعة دي االقتصالس المجا

ري وتنظیم لتجال ادلتبااتفاقیة تسھیل ام ابر، وإ١٩٥٠
ام اتفاقیة بر، وإ١٩٥٣عام في یت بینھا نزالتررة اتجا

، ١٩٥٧م لعربیة عاالجامعة دول ایة بین دالقتصاالوحدة ا
، ١٩٥٧عام لعربیة في ایة دالقتصاء مجلس الوحدة انشاإ
تفاقیة ام ابر، إ١٩٦٤ عام ةكلمشترالعربیة ق السون اعالإ

في عام لعربیة ل االدو بین يرلتجادل التبااتنمیة وتیسیر 
في ى لكبرة العربیة الحررة التجان منطقة اعالإ، ١٩٨١
 يكلجمرد اتحاء اإلنشاإفي ن البدء عال، إ١٩٩٨عام 

اتفاقیة إنشاء منطقة تعتبر و. ٢٠٠٩عام لعربي في ا
عام  في اھستكمل تنفیذ ايالتجارة الحرة العربیة الكبرى الت

ى تطبیق جرد ق، ويالعربلتكامل ت اتفاقیاأھم ا من ٢٠٠٥
غیر قیل العربعض امن بالرغم بھا بنودھا وااللتزام جمیع 

االمم ( .عیةرالزوالسیما السلع بعض اعلى الجمركیة 
 المتحدة، المجلس االقتصادى واالجتماعى، اللجنة االقتصادیة

 .)٢٠١٣، ا اإلسكواواالجتماعیة لغربى آسی

ذلت عدة جھود إلتمام التكامل التجارى العربى ُوقد ب
 والتى ٢٠٠٤غادیر  مثل اتفاقیة ألى المستوى اإلقلیميع

مصر والمغرب واألردن  بین ٢٠٠٧دخلت حیز التنفیذ فى 
دول النشاء منطقة للتجارة الحرة بین وتونس بھدف إ

 األعضاء األربع وفقا ألحكام االتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة
)GATT ( متوسطیة-وروألاكة الشراتفاقیة ت اآلیاوحسب.  
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 ٢٠١٣ نسبة االكتفاء الذاتى ومتوسط نصیب الفرد وعدد السكان بدول الوطن العربى لعام .٢جدول 

 عدد السكان  الدول مجموعات الدول
 )باأللف نسمة(

 نسبة االكتفاء الذاتى
)%( 

 متوسط نصیب الفرد
 )سنة/كجم(

 ٢٦٫٠١ ١٤٥٫٤ ٣٢٩٥٠ المغرب

 ١٤٦٫٤٣ ١٢٨ ٣٤٢٦٫٢٢ ریتانیامو

 ٠٫٠٢ ١٠٣ ٢٥٢٣٧ الیمن

 ٢٫٧٦ ٣٣٣ ١٣٣٩٫٢٩ البحرین

 ٢٫٠٨ ١٠٨ ١٣٣٨٫٥٧ الصومال

دول ذات نسبة اكتفاء ذاتى أكبر 
 %١٠٠من 

 ٣٢٫١١ ١٦٨ ٣٨٥٥٫٢٠ ٌعمان

 ١٣٫٤٤ ٨٤٫٨ ١٠٨٦٠٫٥٦ تونس

 ٣٫٣٣ ٨١٫٧ ٣٨٢٩٧ الجزائر

 ٠٫٤٣ ٦٥ ٩٢٧٫٠٦ جیبوتى

 ٢٫٤٧ ٩٩٫٦ ٣٦١٣٧ ودانالس

 ٣٫٦٣ ٦٤٫٤ ٣٥٤٣٨ العراق

 ٧٫٨٣ ٧٦٫٧ ٢٠٠٣٫٧ قطر

 ٩٫٥٢ ٧٦٫١ ٦٥٩٩٫٣٠ لیبیا

دول ذات اكتفاء ذاتى أكبر من 
 %١٠٠وأقل من % ٥٠

 ١٨٫٥١ ٨٧٫٨ ٨٤٦٠٠ مصر

 ٢٫٧٩ ٧٫٢ ٦٥٣٠ األردن

 ٢٨٫٦١ ٣٠٫٢ ٨٤٥٨٫٠٥ االمارات

 ٨٫١٣ ٣٧ ٢٩٨٨٩٫٧٦ السعودیة

 ١٫٢١ ٢١ ٢٦٦٩٧٫٢٤ سوریا

 ١٫٢٩ ٤٢٫٨ ٤٤٢٠٫٥٥ فلسطین

 ٦٫٤٨ ١٦٫٨ ٤٣٧٩٫٩٢ الكویت

 ٧٫٥٢ ٢٦٫٩ ٥٠٤٢٫٤٣ لبنان

دول ذات نسبة اكتفاء ذاتى أقل 
 %٥٠من 

 ١١٫١٩ ١٠١٫٥٣ ٣٨٠٤٧٦٫٨٦ الوطن العربى

). ٣٤(الكتاب السنوى لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد ). ٢٠١٤(جمعت وحسبت من المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  :المصدر
 .http:// www. aoad.org/statbook34.htmى الموقعااللكترونى متاح عل. الخرطوم

 

كما أطلق مجلس التعاون الخلیجى االتحاد الجمركى رسمیا 
 .٢٠٠٨، ثم السوق الخلیجیة المشتركة فى ٢٠٠٣فى ینایر 

صالح ت الدول العربیة بتطبیق برامج اإلكما قام
الھیكلى منذ انضمامھا لمنظمة التجارة العالمیة، حیث 
قامت بتطبیق إصالحات عدة منھا تطبیق إجراءات تسھیل 

الممارسات التجاریة، والنقل، والبنیة : التجارة وتشمل
التحتیة، والجمارك، ودور المصارف وشركات التأمین، 
وتحسین توفیر المعلومات التجاریة، وتطبیق تكنولوجیا 

ولكن ھذه اإلصالحات ما زالت دون المستوى . االتصاالت
 .الذي یؤھلھا لالستفادة من تحریر التجارةالمطلوب 

 .)٢٠١١الخالدى، (

وعلى الرغم من تلك السیاسات المحفزة للتجارة البینیة 
العربیة، إال أن عوائق التجارة أعاقت تنمیة التبادل 

فعلى الرغم من تخفیض . التجارى بین الدول العربیة
متوسط التعریفة الجمركیة والتى غطت غالبیة السلع إال 
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أنھا مازالت مرتفعة وتطبق على نطاق واسع بین الدول 
باإلضافة إلى نقص المعاییر الموحدة . ولكثیر من السلع

 والمنتجات السمكیة والتى تعمل ضد سماكوالقیاسیة لأل
.  تدفق التجارة واالستثمارات وضد إقامة سوق مشترك

فضال عن قلة الشحن المنتظم ومرافق الشحن الجوى، 
ھذا . لنقل من السواحل إلى المناطق الداخلیةوعدم كفاءة ا

ویعتبر ارتفاع العوائق غیر التعریفیة ذات التأثیر المعنوي 
على المنطقة العربیة مثل المعاییر الفنیة، ومعاییر صحة 

البیروقراطیة ھذا باإلضافة الى اإلنسان وصحة الحیوان، 
حد  ضد التجارة الدولیة واإلقلیمیة على تعملالسائدة والتى 

 (Saidi, 2014)سواء 

 التجارة البینیة العربیة لألسماك

 حوالى سماكبلغت نسبة التجارة البینیة العربیة من األ
 ٢٠١١من اجمالى التجارة الخارجیة فى عام % ١٣

. )٢٠١٣، االمانة العامة، سماكاالتحاد العربى لمنتجى األ(
من ) واردات+ صادرات (وقد بدأت التجارة الخارجیة 

 للدول العربیة مع دول العالم في االرتفاع منذ عام كسمااأل
حیث بلغ معدل النمو في قیمة صادرات الدول . ١٩٩٣

، بینما بلغ معدل %٧٫٦ للعالم نحو سماكالعربیة من األ
من % ١٠النمو لقیمة وارداتھا من نفس السلعة نحو 

 -١٩٩٩اجمالى الواردات لدول العالم، وذلك خالل الفترة 
ن بدأ معدل النمو فى التجارة البینیة العربیة فى حی. ٢٠١٣

، وقد أخذ ھذا المعدل ١٩٩٦ باالزدیاد منذ عام سماكلأل
 حیث بلغ معدل النمو ١٩٩٩في االرتفاع الملحوظ منذ عام 
) واردات+ صادرات  (سماكفى التجارة البینیة العربیة لأل

، حیث شكل ٢٠١٣-١٩٩٦خالل الفترة % ١٤٫٢نحو 
، ومعدل %٣٦٫٣مو فى الصادرات نحو خاللھا معدل الن

 سماكوبذلك یتضح أن األ%. ٩٫٩نمو الواردات نحو 
 یا كبیرا على مستوى الوطن العربىتحقق فائضا تصدیر

 .)٣جدول (
 وزیادة سماكوبالرغم من ضآلة التجارة البینیة فى األ

 بین الدول العربیة سماكمعدل نموھا فإن اتساع تجارة األ
  على البحر المتوسطیقیا المطلةوخاصة دول شمال أفر

یرجع إلى عدة عوامل وھى زیادة عدد السكان وارتفاع 
مستوى الدخول الفردیة وارتفاع مستوى المعیشة، مما أدى 

، باإلضافة إلى ھامنتجاتو سماكإلى زیادة الطلب على األ
زیادة الوعى الصحى، وكثرة القوة العاملة من النساء، 

ت ــــت والھایبر ماركـــوبر ماركــــواق الســـــوانتشار أس
one stop shoppingفى ً ھاماً، كما لعبت السیاحة دورا 
اع ـــــ فى المنطقة، فارتفسماكتشجیع وتنمیة سوق األ

دول ـــمستوى استھالك المأكوالت البحریة فى بعض ال
یرتبط بطریقة مباشرة بالسیاح ) مصر، المغرب، تونس(

(Nsour, 2010). 

توى الدول العربیة منفردة فھناك فوائض أما على مس
 ومنتجاتھا في بعض الدول العربیة سماكتصدیریة من األ

وعجزا وفرصا استیرادیة كبیرة في أخرى، وھذا ما یمكن 
أن یدعم ویشجع قیام التجارة البینیة التي سوف ترفع من 

 على المستوى سماكمعدالت االستھالك الفعلى من األ
لك تبین انخفاض متوسط نصیب وبالرغم من ذ. العربي

 للوطن العربى بنسبة ال تتعدى سماكقیمة صادرات األ
 للعالم، بمتوسط سماكمن إجمالي قیمة صادرات األ% ١٠

ھذا وال . ٢٠١٣-١٩٩٩خالل الفترة % ٦٫٩بلغ نحو 
 من الدول العربیة عن سماكتجاوز نسبة واردات األت

 العالم، من إجمالي قیمة واردات الدول العربیة من% ٢٢
 ٢٠١٣-١٩٩٩خالل الفترة % ١٥٫٤بمتوسط قدرة 

 ). ٣جدول (

 سماكوقبل أن نتناول التجارة البینیة العربیة فى األ
على مستوى الدول، یجب التنویھ أنھ من سمات التجارة 
السمكیة العربیة أن المنتجات العربیة یتم تبادلھا بین الدول 

بین العربیة من خالل وسیط أوربي ولیس مباشرة 
: المصدرین والمستوردین العرب وھذا یعنى أمرین، األول

) مجموعة دول االتحاد األوروبي(أن السوق األوربیة 
. سماك العربیة الســوق التقلیدیة لأل– وكما یقال –تعتبر
 بین الدول سماك أن ھناك تبادل تجاري في األ:الثاني

العربیة ولكن یتم بشكل غیر مباشر عن طریق طرف 
فة عاقت وتعوق تحقیق تبادل ثالث ألسباب مختلأجنبي 
 .)٢٠١٠برانیة ،  (مباشر

 الدول العربیة المصدرة لألسماك

تعد المغرب فى مقدمة الدول العربیة المصدرة 
تونس والیمن وعمان  و للعالم یلیھا موریتانیاسماكلأل

، %٧٫٨٧،  %٩٫٠٢،  %٦٦٫١٠بنسب بلغت حوالى
ادرات الوطن من إجمالي قیمة ص % ٤٫٨٧، %٦٫٥٩
 للعالم، وذلك كمتوسط الفترة من سماك من األيالعرب

وتشكل نسبة مساھمة تلك ). ٤جدول  (٢٠١٣ إلى ١٩٩٩
من إجمالي صادرات الوطن % ٩٤الدول الخمس حوالي 

فرغم أن صادرات المغرب .  للعالمسماك من األيالعرب
 إال أن يمن صادرات الوطن العرب% ٦٦٫١تمثل حوالي 
من % ٢٫٤٦ ال تمثل سوى يوطن العربصادرتھا لل

 للدول العربیة، ویسبقھا الیمن يصادرات الوطن العرب
 منذ عام ي تمثل أكثر الدول تصدیرا للوطن العربيالت

 ).٥جدول (، یلیھا عمان ٢٠٠٢

 أربعة أنواع ي المصدرة فتنحصر فسماكأما أنواع األ
 يول المرتبة األيف) ٠٣٦كود (القشریات والرخویات : ھى

وتقوم بتصدیرھا كل من المغرب، وتونس، والیمن 
وعمان، وأخیرا البحرین، وقد زادت صادرات كل من 

جدول  (٢٠٠٩عمان وموریتانیا من ھذا النوع منذ عام 
 ) ٠٣٤١كود ( الحیة والطازجة والمبردة سماكأما األ). ١٢
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 ٢٠١٣ -١٩٩٠ل الفترة  للوطن العربى بالنسبة للعالم خالسماك نصیب واردات وصادرات األ.٣جدول 

 

قیمة واردات 
الدول العربیة 
لألسماك من 

 )١(العالم 

 الدول قیمة واردات
العربیة لألسماك 

من الوطن العربیة 
)٢( 

نصیب قیمة واردات 
األسماك من الوطن 
 العربى بالنسبة

 )٣ ( للعالم

قیمة صادرات 
الدول العربیة من 

لى إ األسماك
 )١(العالم 

قیمة صادرات 
العربیة من الدول 

 إلى األسماك
 )٢(الوطن العربیة

نصیب قیمة 
صادرات األسماك 
من الوطن العربى 

 )٣(بالنسبة للعالم 

 )%( باأللف دوالر باأللف دوالر )%( باأللف دوالر باأللف دوالر 

٠٫٣ ٢٣٨٣٫٠٠١ ٨٩٥٩٩٤٫٦٣٨ ١٦٫٣ ٧١٠١٠٫٦٧ ٤٣٦٦٤١٫٣ ١٩٩٩ 

٢٫٣ ٢٨٤٣١٫١٢١ ١٢١٥٦١٩٫٨٦ ١٥٫٢ ٧٣٦٨٤٫٢١ ٤٨٤٩٧٨٫٠٧ ٢٠٠٠ 

٢٫٦ ٢٩٥٧٣٫٢٥٧ ١١٤٧٤٩٨٫٧٢ ١٧٫٣ ٩١٥٢٣٫٤٨ ٥٢٩٥٩٩٫٧٨ ٢٠٠١ 

٢٫٤ ٣١٧٠٣٫١١ ١٣١٠٣٨٤٫٥٦ ١٩٫٥ ٩٩٥٠٧٫٩١ ٥٠٩٨٢٦٫٤٧ ٢٠٠٢ 

١٫٨ ٢٣٩٨٥٫٢٩٢ ١٣١٧٨٤٥٫٨١ ١٩٫٤ ١٢٧٦٠١٫٧ ٦٥٩١٧٩٫٩٦ ٢٠٠٣ 

٦٫٧ ٩٠٧٨١٫١٠٥ ١٣٦٤٣٨٩٫٣٢ ٢١٫٧ ١٥٠٤٦٩٫٧ ٦٩٢٣٢٧٫١٢ ٢٠٠٤ 

٧٫٤ ١٢٣٣٧٢٫٢٦ ١٦٧١٤٩٥٫٢٥ ٢٠٫٧ ١٤٨٤٧٤٫٩ ٧١٧٧٦٢٫٨٣ ٢٠٠٥ 

٨٫٨ ١٤٩٦٨٢٫٠٢ ١٧٠١٢٨٧٫٤٦ ١٥٫٨ ١٥٨٩٢٩٫٥ ١٠٠٦٩٧٧٫٢ ٢٠٠٦ 

٧٫٧ ١٥٩٣٨٨٫٤٩ ٢٠٧١٠٢٢٫٣ ١٢٫٨ ١٥٤٠٨٥٫٣ ١٢٠٠٦١٧٫٨ ٢٠٠٧ 

٦٫٨ ١٦٢٩٢١٫٩ ٢٣٩٧٥١٠٫٩٩ ١٣٫٠ ١٩٢١٥٨٫٢ ١٤٨٢٨٢٣٫٦ ٢٠٠٨ 

٨٫١٠ ١٦٧٣٠٣٫٣٣ ٢٢١٣٨٤٤٫١٢ ١٤٫٤ ٢٢٢٩٩٢ ١٥٤٥١٣٧٫٥ ٢٠٠٩ 

٩٫٧ ٢٢٥٢٤٢٫٢٢ ٢٣٢٣٧١١٫٥٩ ١٤٫٢ ٢٧٠٣١١٫٤ ١٩٠٤٨٠٦٫٤ ٢٠١٠ 

٩٫٤ ٢٤٤٤١٦٫٩٥ ٢٦١٠٥١٠٫٠٦ ١٥٫٨ ٣١٦١٣٦٫٣ ١٩٩٩٥٢٨٫٩ ٢٠١١ 

٧٫٤ ٢٠٧٦٨٠٫٨٧ ٢٧٩٧٣٢٠٫١ ١٢٫٩ ٢٧٢٢٢٦٫٥ ٢١٠٥٣٣٥٫٢ ٢٠١٢ 

٩٫٢ ٢٤٦٧٩٢٫٦٩ ٢٦٨٨٥٥٥٫٠٢ ١٦٫٠ ٢٩١٥٧١ ١٦٢٦١٨٦٫٢ ٢٠١٣ 

 - ١٩٠٢٦٥٧٫٦ ٢٧٧٢٦٩٩٠ - ٢٦٤٠٦٨٢٫٨ ١٧١٠١٧٢٨ المجموع

 ٦٫٩ ١٢٦٨٤٣٫٨٤ ١٨٤٨٤٦٦ ١٥٫٤ ١٧٦٠٤٥٫٥٢ ١١٤٠١١٥٫٢ المتوسط

معدل النمو السنوى 
 - ٣٦٫٣ ٧٫٦ - ٩٫٩ ١٠٫٠ )cagr) (٤(المركب 

(1) World Integrated Trade Solution (WITS) http://wits.worldbank.org/WITS/ Restricted/Login.aspx . 

(2) UN comtrade (United Nation Commedity Trade Statistics Database). Available at: 
http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx 

 ١٠٠والضرب فى ) ١(على العمود ) ٢(النسبة المئویة بقسمة العمود ) ٣ (

 ١٠٠ ×) ١ - )عدد السنوات/١ ()ولیةالقیمة اال/القیمة النھائیة= (معدل النمو السنوى المركب ) ٤(
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 )٢٠١٣ -١٩٩٩( خالل الفترة  للعالمسماك من األسبیة لقیمة صادرات الدول العربیة األھمیة الن.٤جدول 

اإلمارات  تونس السعودیة قطر عمان المغرب موریتانیا لبنان الكویت مصر البحرین الجزائر 
 العربیة

 الیمن

١٫٧٣ ٠٫٩٠ ٧٫٧٩ ٠٫٨٥ ٠٫١٥ ٤٫٣٦ ٧٧٫٧٨ ٤٫٧٢ ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫١٢ ٠٫٦٠ ٠٫٣٦ ٢٠٠١-١٩٩٩ 

٦٫٩٥ ١٫٥٧ ٨٫١٥ ١٫٦١ ٠٫١٤ ٤٫٦٧ ٦٧٫٠٤ ٧٫٨٠ ٠٫٠٤ ٠٫١٨ ٠٫٢٢ ٠٫٩٤ ٠٫٥١ ٢٠٠٤-٢٠٠٢ 

٧٫٦١ ٢٫٢٨ ٩٫٣٩ ٢٫٨٠ ٠٫١١ ٥٫٤٣ ٦٤٫٧١ ٥٫٧٥ ٠٫١٠ ٠٫٠٩ ٠٫٢٢ ٠٫٧٦ ٠٫٦٣ ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

٨٫٤٨ ١٫٦٣ ٧٫١٩ ٣٫١١ ٠٫٠٣ ٤٫٢٣ ٦٣٫٤٤ ٩٫٨٢ ٠٫١٩ ٠٫٠٦ ٠٫٥٨ ٠٫٧١ ٠٫٤٠ ٢٠١٠-٢٠٠٨ 

٨٫١٨ ٠٫٦١ ٦٫٨٤ ١٫٩٢ ٠٫٠١ ٥٫٦٥ ٥٧٫٥٤ ١٧٫٠٢ ٠٫١٠ ٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٠٫٩٩ ٠٫٢٢ ٢٠١٣-٢٠١١ 

متوسط الفترة 
٦٫٥٩ ١٫٤٠ ٧٫٨٧ ٢٫٠٦ ٠٫٠٩ ٤٫٨٧ ٦٦٫١٠ ٩٫٠٢ ٠٫٠٩ ٠٫١٥ ٠٫٣٩ ٠٫٨٠ ٠٫٤٣ ٢٠١٣ -١٩٩٩ 

 .والمتحصل علیھا من الموقع اإللكتروني World integrated Trade Solutions (WITS) حسبت باستخدام بیانات
https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx  

 

خالل الفترة  سماكاألھمیة النسبیة لقیمة صادرات الدول العربیة إلى الوطن العربى من إجمالي صادرات األ .٥جدول 
)٢٠١٣ -١٩٩٩( 

اإلمارات  تونس دیةالسعو قطر عمان المغرب موریتانیا لبنان الكویت مصر البحرین الجزائر 
 العربیة

 الیمن

٠٫٨٧ ٠٫١٧ ٠٫٠٥ ٠٫٠٨ ٠٫١٥ ٢٫٠٧ ٢٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٠٦ ٠٫٢٦ ٠٫٠١ ٢٠٠١-١٩٩٩ 

٣٫٥٨ ٠٫٣٠ ٠٫٠٥ ٠٫١٥ ٠٫١٤ ١٫٢٠ ٢٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫١٢ ٠٫٤٠ ٠٫٠٣ ٢٠٠٤-٢٠٠٢ 

٣٫٩٣ ٠٫٥٨ ٠٫١٥ ٠٫٨٢ ٠٫١١ ١٫٧٧ ٢٫٦٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٠٫١٠ ٠٫٣٠ ٠٫٠٢ ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

٤٫٣٩ ٠٫٥٢ ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٩٨ ٢٫٩٠ ٠٫٠٤ ٠٫١٥ ٠٫٠٦ ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٠٣ ٢٠١٠-٢٠٠٨ 

٤٫٩١ ٠٫١٧ ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٫٤٠ ٢٫٢٦ ٠٫١٢ ٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٠٫٤٧ ٠٫٣٧ ٠٫٠٤ ٢٠١٣-٢٠١١ 

متوسط الفترة 
٣٫٥٣ ٠٫٣٥ ٠٫٢٢ ٠٫٢١ ٠٫٠٩ ١٫٨٩ ٢٫٤٦ ٠٫٠٣ ٠٫٠٥ ٠٫٠٩ ٠٫٢٠ ٠٫٣٥ ٠٫٠٣ ٢٠١٣ -١٩٩٩ 

 .والمتحصل علیھا من الموقع اإللكتروني World integrated Trade Solutions (WITS) خدام بیاناتحسبت باست
https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx  

 

ب، الیمن، عمان، تونس، فتقوم بتصدیرھا كل من المغر
ولى بین الدول ما تحتل المغرب المرتبة األك. موریتانیا

 والمحار المعد والمحفوظ سماكالعربیة فى تصدیر األ
 ملیون دوالر ٦٩٤فبلغت قیمة صادراتھا ) ٠٣٧كود (

 حیث تمتاز بوجود ٢٠١٣-٢٠١٢تقریبا كمتوسط عامي 
س، تونیلیھا بمراحل . سماكصناعة وإعداد وحفظ األ

 والتى تقوم سماكخیر من األأما النوع األ. الیمن، عمان
بتصدیره كل من موریتانیا، والمغرب، وعمان، والیمن 

فى ). ٠٣٤٢كود ( المجمدة فیما عدا الفیلیة سماكفھو األ
حین یتضاءل تصدیر الدول العربیة لثالث أنواع من 

، الفیلیة الطازج )٠٣٤٤كود ( المجمد ةالفیلی:  ھىسماكاأل
 المجففة والمملحة سماك، واأل)٠٣٤٥كود (و المبرد أ

مما یعكس انخفاض صناعة وتجھیز ) ٠٣٥كود (والمدخنة 
الوطن العربي مما یتطلب معھ االھتمام  ي فسماكاأل

نواع وتقییم الجدوى االقتصادیة بدراسة الطلب على تلك األ
 .نواعي تلك األمن االستثمار ف

 الدول العربیة المستوردة لألسماك
 مقدمة الدول يالسعودیة واإلمارات ف وتعد مصر

   من العالم بنسب بلغت حواليسماكالعربیة المستوردة لأل
من إجمالي واردات الدول % ١٧٫١، %٢٢٫٦، %٢٣٫٢

 من العالم على الترتیب كمتوسط سماكالعربیة من األ
وتأتى بعد ذلك واردات كل من ). ٢٠١٣ -١٩٩٩(الفترة 

ن وتونس بنسب بلغت حوالي لبنان والمغرب واألرد
على الترتیب % ٤٫٠٥، %٤٫٦٨، %٤٫٩٢، %٧٫٢٤

كثر عد السعودیة من الدول العربیة األكما ت). ٦جدول (
 حیث تصل نسبة ي من الوطن العربسماكاستیرادا لأل

). ٢٠١٣-١٩٩٩(كمتوسط للفترة % ١٠٫٤استیرادھا نحو 
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 )٢٠١٣ -١٩٩٩(خالل الفترة   من العالمسماكیة من األاألھمیة النسبیة لقیمة واردات الدول العرب. ٦جدول 
اإلمارات   تونس سوریا السعودیة قطر عمان المغرب موریتانیا لبنان الكویت األردن مصر البحرین الجزائر 

یة بالعر
 المتحدة

 الیمن

٠٫٢٤ ١٧٫٩٠ ٢٫٩٨ ٢٫٩٦ ٢٣٫٥٤ ١٫١٧ ١٫٢٧ ١٫٦٧ ٠٫٠٠ ٩٫٥٢ ٢٫٧٢ ٤٫٣٩ ٢٧٫٣٢ ٠٫٨٥ ٣٫٠٣ ٢٠٠١-١٩٩٩ 

٠٫٧٧ ٢٠٫٩٥ ٤٫٤٩ ٣٫٤٩ ٢٢٫٩١ ١٫١٢ ٦٫٥٦ ٣٫٣٧ ٠٫٠١ ٧٫٥٩ ٢٫٦٤ ٤٫٤٦ ١٦٫٦٠ ١٫٣١ ٢٫٦٢ ٢٠٠٤-٢٠٠٢ 

٠٫٨٣ ٢٠٫٢٦ ٤٫٨٢ ٣٫٥٠ ٢٢٫٥٤ ١٫٩٠ ٢٫١٤ ٥٫٥٠ ٠٫٠١ ٦٫٤٧ ٤٫٦٢ ٤٫٦٩ ١٧٫٦٤ ٠٫٩٦ ٢٫٧٦ ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

٠٫٦٨ ١٩٫٠٥ ٤٫١٤ ٣٫٤٩ ١٥٫٣٠ ٢٫٠٣ ٢٫٠١ ٦٫٣٦ ٠٫٠٣ ٥٫٩٧ ١٫٦١ ٤٫٨٢ ٢٧٫٠٠ ٠٫٩٧ ٣٫٢١ ٢٠١٠-٢٠٠٨ 

١٫١٢ ٧٫٣٧ ٣٫٨٠ ٠٫٠٠ ٢٨٫٧٣ ٢٫٣٤ ٢٫٥٣ ٧٫٦٨ ٠٫٠٤ ٦٫٦٥ ٢٫٢٧ ٥٫٠٥ ٢٧٫٣٩ ١٫٣٢ ٣٫٦٢ ٢٠١٣-٢٠١١ 

متوسط الفترة 
٠٫٧٣ ١٧٫١١ ٤٫٠٥ ٢٫٦٩ ٢٢٫٦٠ ١٫٧١ ٢٫٩٠ ٤٫٩٢ ٠٫٠٢ ٧٫٢٤ ٢٫٧٧ ٤٫٦٨ ٢٣٫١٩ ١٫٠٨ ٣٫٠٥ ٢٠١٣ -١٩٩٩ 

 .والمتحصل علیھا من الموقع اإللكتروني World integrated Trade Solutions (WITS) حسبت باستخدام بیانات
https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx  

 

 بنسب یلیھا اإلمارات، ومصر، ولبنان، وسوریا، واالردن
على الترتیب % ١٫٤، %١٫٥، %١٫٥، %١٫٩، %٢٫٢

 .)٧جدول (
ویجب التنویھ إلى أن معظم الواردات المصریة من 

 منخفضة القیمة نسبیا لسد احتیاجات المستھلكین سماكاأل
ذوي القوة الشرائیة المنخفضة، على عكس السعودیة فإن 
معظم وارداتھا توجھ لسد احتیاجات الوافدین والمجموعات 

القیمة مرتفعة  سماك والمنتجاتذات الدخل المرتفع من األ
 .)٢٠١٠برانیة، (

 التى تستوردھا الدول سابقة سماكوبالنسبة ألنواع األ
سماك األ: ساسیة وھيأصناف  أالذكر تنحصر فى أربع

 وتقوم باستیرادھا) ٠٣٤١كود (مبردة /الكاملة الحیة طازجة
النوع . كل من السعودیة ولبنان واإلمارات على الترتیب

) ٠٣٤٢كود ( المجمدة فیما عدا الفیلیة سماك األالثانى وھي
النوع . تستورده كل من مصر والسعودیة وتونس ولبنان

 تقوم باستیراده) ٠٣٦كود (الثالث، القشریات والرخویات 
ولى حیث تستحوذ الواردات من مارات فى المرتبة األاإل

من إجمالي الواردات اإلماراتیة من % ٤٠القشریات على 
 یلیھا مصر )٢٠١٥نباء االمارات، أالة وك( سماكاأل

أما النوع الرابع فھو المحار المعد . والسعودیة ولبنان
ولى یقوم باستیراده فى المرتبة األ). ٠٣٧كود (والمحفوظ 

 ). ١٣جدول (السعودیة ویلیھا مصر واإلمارات ولبنان 

 المصدرة من سماكمما سبق یتبین توافق أنواع األ
 المستوردة من سماكأنواع األالمغرب وموریتانیا مع 

كود (فتقوم المغرب بتصدیر القشریات والرخویات . مصر
، بینما تقوم )٠٣٧كود (والمحار المعدة والمحفوظة ) ٠٣٦

) ٠٣٤٢كود ( المجمدة سماكموریتانیا بتصدیر األ
صناف التى وھي األ) ٠٣٦كود (والقشریات والرخویات 
ادرات الیمن كما یمكن توجیھ ص. تقوم مصر باستیرادھا

 الكاملة والقشریات والمجمدة لكل من سماكمن األ
السعودیة ومصر لالستفادة من قرب المسافات وسھولة 
النقل من المغرب وموریتانیا لمصر، ومن الیمن للسعودیة 

 .ومصر

 المیزة النسبیة لألسماك للدول العربیة

یھتم ھذا الجزء بحساب المیزة النسبیة لتجارة الدول 
 من خالل )صادرات وواردات(سماك من األالعربیة 

السوق األول یمثلھ دول العالم : تقسیمھا إلى سوقین ھما
 .مجتمعة أما السوق الثانى فیمثلھ الوطن العربى

 المیزة النسبیة لصادرات األسماك من الدول العربیة للعالم

 أن ھناك عدد من الدول العربیة لھا ٨یتبین من جدول 
 للعالم ھى موریتانیا یلیھا سماكت األمیزة نسبیة فى صادرا

بینما فقدت كال من . الیمن والمغرب، وعمان، وتونس
 خالل سماكالبحرین والجزائر المیزة النسبیة لصادرات األ

 .٢٠١٣ -٢٠١٠الفترة 

 بالوطن سماكالمیزة النسبیة للصادرات البینیة من األ
 العربى

 لھا  إلى أن الدول العربیة التى٩جدول  تشیر بیانات
 للوطن العربى ھى سماكمیزة نسبیة فى صادرات األ

موریتانیا یلیھا الیمن، والمغرب، وعمان مع مالحظة 
 لتلك سماكارتفاع قیمة مؤشر المیزة النسبیة لصادرات األ

 -١٩٩٩(الدول العربیة عن صادراتھا للعالم خالل الفترة 
 الغیت ١٩٩٩ منذ عام وقد یرجع ذلك إلى أنھ). ٢٠١٣

برانیة، (تحاد األوروبي ة الصید بین المغرب واإلتفاقیإ
  فى ســـــــماك، باإلضافة إلى زیادة الطلب على األ)٢٠١٠
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 )٢٠١٣ -١٩٩٩( الفترة  من الوطن العربى خاللسماكاألھمیة النسبیة لقیمة واردات الدول العربیة من األ. ٧جدول 
المملكة  قطر عمان المغرب موریتانیا لبنان الكویت االردن مصر البحرین الجزائر 

العربیة 
 السعودیة

اإلمارات   تونس سوریا
یة بالعر

 المتحدة

 الیمن

٠٫٠٦ ٢٫٦٥ ٠٫٤١ ١٫٦١ ١١٫٥٦ ٠٫٤٥ ٠٫٨٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٧ ٠٫٤٠ ١٫٦٨ ٠٫٣٥ ٠٫١٩ ٠٫٢٣ ٢٠٠١-١٩٩٩ 

٠٫١٠ ٣٫٤٨ ٠٫٨٥ ٢٫٢٦ ١٢٫٩٣ ٠٫٥٠ ٢٫٣٧ ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ٠٫٥٤ ١٫٦١ ١٫٣٨ ٠٫٣٥ ٠٫٢٢ ٢٠٠٤-٢٠٠٢ 

٠٫١٣ ١٫٤٠ ٠٫٧٢ ٢٫٠٠ ١١٫١٠ ٠٫٨١ ٠٫٨١ ٠٫٠٩ ٠٫٠١ ١٫٤١ ٠٫٩٣ ١٫٦٤ ٢٫٩٨ ٠٫٢٦ ٠٫١٦ ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

٠٫٠٣ ٢٫٤١ ٠٫٥٢ ١٫٦٢ ٦٫٧٩ ٠٫٧٤ ٠٫٧٨ ٠٫١٠ ٠٫٠٣ ٠٫٩٠ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ٢٫٤١ ٠٫١٧ ٠٫٢٩ ٢٠١٠-٢٠٠٨ 

٠٫٠٢ ١٫١٠ ٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ٩٫٣٧ ٠٫٦٤ ١٫١٦ ٠٫١٠ ٠٫٠٣ ١٫٠٣ ٠٫٢١ ١٫٠٨ ٢٫٢٤ ٠٫٢٣ ٠٫٣٣ ٢٠١٣-٢٠١١ 

متوسط الفترة 
٠٫٠٧ ٢٫٢١ ٠٫٦٣ ١٫٥٠ ١٠٫٣٥ ٠٫٦٣ ١٫١٩ ٠٫٠٩ ٠٫٠١ ١٫٤٩ ٠٫٤٢ ١٫٤٣ ١٫٨٧ ٠٫٢٤ ٠٫٢٥ ٢٠١٣ -١٩٩٩ 

 .والمتحصل علیھا من الموقع اإللكتروني World integrated Trade Solutions (WITS) حسبت باستخدام بیانات
https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx  

 
 )٢٠١٣ -١٩٩٩(خالل الفترة  للعالم سماك المیزة النسبیة للدول العربیة لصادرات األ.٨جدول 

المملكة  قطر عمان المغرب موریتانیا لبنان الكویت مصر البحرین الجزائر 
العربیة 
 یةالسعود

مارات اإل تونس
 العربیة

 الیمن

٤٫٤٨ ٠٫٥٤ ١٫٥٢ ٠٫٢١ ٣٫١٠ ١٫٠٨ ٥٫٤٣ ١٠٫٨٠ ٠٫٠١ ١٫١٠ ٠٫٠٢ ٢٫٧١ ١٫٠٨ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 

٥٫٤١ ٠٫٥٠ ١٫٦٣ ٠٫٢٨ ١٫٨٥ ١٫٧٤ ٥٫١٦ ١١٫٣١ ٠٫٠٣ ٠٫٦٠ ٠٫٠٣ ٣٫٢٣ ١٫٣٨ ٢٠٠٤-٢٠٠٢ 

٥٫٨٣ ٠٤٦ ١٫٤٩ ٠٫٣٨ ١٫٦١ ٢٫٧٢ ٥٫١٦ ١٢٫٠٤ ٠٫٠٦ ٠٫٢٦ ٠٫٠٤ ٣٫٤٢ ١٫٥٦ ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

٦٫٧٤ ٠٫٣٠ ١٫٤٧ ٠٫٦٢ ٠٫٧٥ ١٫٦٥ ٥٫٤٤ ١٢٫٩٩ ٠٫١٢ ٠٫١٥ ٠٫٠٤ ٠٫٨٠ ٠٫٦٤ ٢٠١٠-٢٠٠٨ 

٦٫٤٠ ٠٫٢٥ ١٫٤٢ ٠٫٢٠ ٠٫٢٥ ٢٫٠١ ٥٠١٤ ١٢٫٣٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٣ ٠٫٠٦ ٠٫٧٢ ٠٫٢١ ٢٠١٣-٢٠١١ 

ن الموقع والمتحصل علیھا م World integrated Trade Solutions (WITS) باستخدام بیانات) ٣(بتطبیق المعادلة رقم 
  https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx .اإللكتروني

 

 
 )٢٠١٣ -١٩٩٩(خالل الفترة  للوطن العربى سماك المیزة النسبیة للدول العربیة لصادرات األ.٩جدول 

المملكة  قطر عمان المغرب موریتانیا لبنان الكویت مصر البحرین جزائرال 
العربیة 
 السعودیة

االمارات  تونس
 العربیة

 الیمن

٧٫٦٦ ٠٫٤٥ ٠٫١٠ ٠٫١٦ ٨٫١٢ ٢٫٤٤ ٦٫٠٧ ٢٢٫٨٠ ٠٫٠١ ١٫٣١ ٠٫٠٧ ٣٫٢٤ ٠٫٦٢ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 

٩٫٥٠ ٠٫٤١ ٠٫١٠ ٠٫١٨ ٤٫٥٧ ٢٫١٦ ٥٫٤٥ ٦٫٤٢ ٠٫٠٢ ٠٫١٠٦ ٠٫١٦ ٤٫١٣ ٠٫٦٤ ٢٠٠٤-٢٠٠٢ 

١٠٫٧٧ ٠٫٥٧ ٠٫٢٨ ٠٫٣٣ ٤٫١٦ ٢٫٩١ ٧٫٢٢ ٢٩٫٩٠ ٠٫١٧ ٠٫٣٢ ٠٫١٢ ٤٫٥٨ ٠٫٥٦ ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

١٣٫١٠ ٠٫٤٣ ٠٫٦١ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ٢٫٣٥ ٨٫٦٨ ٢٢٫٧٣ ٠٫٣٨ ٠٫٢٢ ٠٫٠٩ ١٫٢٧ ٠٫٣٧ ٢٠١٠-٢٠٠٨ 

٩٫٣٦ ٠٫٢٤ ٠٫٦٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٫٨٨ ٤٫٩٥ ٢٠٫٢٤ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٥٤ ٠٫١٤ ٢٠١٣-٢٠١١ 

والمتحصل علیھا من الموقع  World integrated Trade Solutions (WITS) باستخدام بیانات) ٣(ة رقم بتطبیق المعادل
  https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx .اإللكتروني
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، ودخول اتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة الدول العربیة
 ٢٠٠٤، واتفاقیة اغادیر ٢٠٠٥الكبرى حیز التنفیذ فى 

، واالتحاد الجمركى ٢٠٠٧والتى دخلت حیز التنفیذ فى 
، ثم السوق الخلیجیة ٢٠٠٣لمجلس التعاون الخلیجى فى 

 .٢٠٠٨المشتركة فى 

 كسماالمیزة النسبیة للواردات الدول العربیة من األ
 من العالم والوطن العربى

 المیزة النسبیة لكل دولة ١١و ١٠ ینجدولالیتضح من 
ً سواء من العالم أو الوطن سماكعربیة من واردات األ

وقد لوحظ أنھ لم تظھر أي میزة نسبیة لجمیع . العربى
 من العالم فى حین أنھ سماكالدول العربیة من استیراد األ

ض الدول العربیة من ظھرت تلك المیزة عند استیراد بع
بنان مصر وتونس والسعودیة ول: الوطن العربى وھى

نظرا لظروف سوریا السیاسیة واالقتصادیة (وسوریا 
 لم تتوفر أى بیانات خالل الفترة ھنإنتیجة الحرب الدائرة ف

٢٠١٣-٢٠١١(. 

 التكامل التجارى بین الدول العربیة 

 العربى  االقتصادىتتجدد الدعوة دائما إلحیاء التكامل
قامة سوق عربیة مشتركة لتحتل الدول وذلك من خالل إ

ًالعربیة مكانا متمیزا لھا بجانب التكتالت العالمیة وقد . ً
، ختلف االقتصادیون حول تحدید مفھوم التكامل االقتصاديإ

فاستخدمت مصطلحات عدیدة للتعبیر عنھ، فالبعض 
استعمل مصطلح االندماج وآخرون استخدموا مصطلحات 

ویرجع ھذا االختالف إلى نوعیة . رى كالتكتل والتعاونأخ
التكامل االقتصادي ودرجتھ ھل ھو جزئي أو كلي، أو ھل 
ھو بین دولتین على شكل اتفاقیات ثنائیة أو بین مجموعة 

 )٢٠١٦وكیبیدیا،  (.من الدول على شكل تكامل إقلیمي

دي القتصاالتكامل خذ فى االعتبار تعریف اوعند األ
دولتین أو أكثر، یقوم بإزالة من قبل إداري ل عمعلى أنھ 

مل اعول نتقاوایة رلتجات االدلتباكافة الحواجز أمام ا
ت لسیاساایضمن تنسیق أنھ كما ، فیما بینھاج إلنتاا
ول لدبین العمل امن تقسیم ع نووإیجاد یة دالقتصاا
 . إلنتاجیةدة ایاء بھدف زعضاألا

ق ھذا مما سبق یرى الباحثان أنھ للسعي وراء تحقی
التكامل، فانھ یجب زیادة حجم التجارة البینیة بین الدول 
العربیة واتساع حجم السوق العربي أمام المنتجات 
العربیة، وإعطاء األفضلیة لألسواق العربیة في تسویق 

 ھذا مع زیادة حجم االستثمارات العربیة .المنتجات العربیة
موارد من ھذا المنطلق فانھ یفضل استخدام ال. المشتركة

یة بشكل أمثل عن طریق االستفادة من الوضع نتاجاإل

التنافسى للسلع، أي أن تقوم الدولة بتصدیر السلع التى لھا 
میزة نسبیة فى صادرات السلعة إلى الدول التى یكون لھا 

 .میزة نسبیة فى واردات تلك السلعة

 رياــــــــــــــلتجال ــــامــــلتكار ــــؤشــمتخدم ــــویس
Trade Complementarity Index (TCI)   لمعرفة

أو بلد آخر ت حتیاجاابلد معین مع درات جة تكامل صادر
، فكلما ١٠٠فر تتراوح قیمة ھذا المؤشر بین ص. وارداتھ

 دل ذلك ١٠٠زادت قیمة المؤشر أو اقتربت من بین صفر و 
على ارتفاع درجة التوافق التجارى بین صادرات الدولة 

Bولة  وواردات الدA مما یعنى زیادة احتمال تحویل ،
 B وارداتھا من الدولة Aالتجارة بینھما بحیث تحل الدولة 

م ھذا القد تم استخد. محل وارداتھا من العالم الخارجى
 سماكالمؤشر بین الدول التى لھا میزة نسبیة لصادرات األ

المغرب، وموریتانیا، والیمن، : للوطن العربى وھي
والدول التى لھا میزة نسبیة لواردات وعمان، والبحرین، 

والسعودیة،   من الوطن العربى وھي مصر،سماكاأل
ولبنان، وتونس، واإلمارات حتى یمكن االستفادة من 

 ١٤یشیر جدول .  فى تلك الدولسماكالوضع التنافسى لأل
 بین سماكإلى أن ارتفاع مؤشر التكامل التجارى لتجارة األ

وردة فى الوطن العربى فیما الدول المصدرة والدول المست
 ٥٦ و٥٠عدا دولة موریتانیا حیث تراوح ھذا المؤشر بین 

ن التكامل بین موریتانیا كدولة مصدرة أتقریبا بمعنى 
ودول مصر ولبنان والسعودیة وتونس واإلمارات كدول 

 ضعیف وقد یرجع ذلك إلى سیطرة سماكمستوردة لأل
 جنبیةفن األ على قطاع الصید، فالسجنبیةاألساطیل األ

العاملة في مجال الصید في المیاه اإلقلیمیة الموریتانیة، قد 
ّ سفینة موزعة بین بلدان ٣٤٤ قرابة ٢٠١١بلغ عددھا عام 

 وتھتم ھذه الشركات. االتحاد األوروبي وشرق آسیا
تصنیع  عطاء قیمة مضافة لھا أيیمكن إ التى باألصناف

سمك وزیوتھ  دقیق النتاجً مصنعا إل٣٠السمك حیث یوجد 
 أجنبي، وھذا عدد كبیر مقارنة مع ٣٫٠٠٠یعمل فیھا 

 .)٢٠١٥عبدهللا،  (العاملین في مجال الصید التقلیدي

ویمكن استنتاج أنھ باستغالل المیزة النسبیة لكل دولة 
من الدول العربیة سواء كانت میزة صادرات أو واردات 

،  خاصةسماكبتوقیع اتفاقیات تجاریة مشتركة لتجارة األ
مع تذلیل العقبات مثل الصراعات والتنافس السیاسى 
 ونقص الرؤیة المشتركة مع خلق تسھیالت التجارة

 trade facilitation لزیادة التجارة البینیة العربیة 
كما یمكن قیام مشروعات عربیة مشتركة فى . سماكلأل

 بمعنى تفعیل االستثمار العربى سماك وتجارة األإنتاج
 .سماك األالمباشر فى سلعة
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 )٢٠١٣ -١٩٩٩( من العالم خالل الفترة سماك المیزة النسبیة للدول العربیة لواردات األ.١٠جدول 
المملكة  قطر عمان المغرب موریتانیا لبنان الكویت ردناأل مصر البحرین الجزائر 

العربیة 
 السعودیة

االمارات  تونس سوریا
العربیة 
 المتحدة

 الیمن

٠٫٠٤ ٠٫٢٨ ٠٫١٥ ٠٫٢٩ ٠٫٢٢ ٠٫١٤ ٠٫٠٥ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫١٢ ٠٫٢٤ ٠٫٣٣ ٠٫١٢ ٠٫٠٥ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 

٠٫٠٥ ٠٫٣٤ ٠٫٢٣ ٠٫٢٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٥ ٠٫٤٦ ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫١٤ ٠٫٢٦ ٠٫٣١ ٠٫١٥ ٠٫٠٥ ٢٠٠٤-٢٠٠٢ 

٠٫٠٥ ٠٫٣٣ ٠٫٣١ ٠٫٢١ ٠٫٢٤ ٠٫٢٢ ٠٫١٨ ٠٫١٨ ٠٫٠١ ٠٫٤٣ ٠٫٢٨ ٠٫٢٩ ٠٫٣٧ ٠٫١٧ ٠٫٠٦ ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

٠٫٠٥ ٠٫٣٦ ٠٫٣٥ ٠٫٢٠ ٠٫٢٤ ٠٫٣٣ ٠٫١٨ ٠٫٢٧ ٠٫٠٢ ٠٫٤٨ ٠٫٢٧ ٠٫٣٧ ٠٫٥٥ ٠٫١٨ ٠٫٠٩ ٢٠١٠-٢٠٠٨ 

٠٫٠٨ ٠٫٤١ ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٣٤ ٠٫٢٢ ٠٫٣٣ ٠٫٠٢ ٠٫٥١ ٠٫٣٩ ٠٫٣٧ ٠٫٤٦ ٠٫٢١ ٠٫٠٩ ٢٠١٣-٢٠١١ 

قع والمتحصل علیھا من المو World integrated Trade Solutions (WITS) باستخدام بیانات) ٣(بتطبیق المعادلة رقم 
  https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx .اإللكتروني

 
 
 
 
 
 

 )٢٠١٣ -١٩٩٩( من الوطن العربى خالل الفترة سماك المیزة النسبیة للدول العربیة للواردات األ.١١جدول 
المملكة  قطر عمان المغرب موریتانیا لبنان الكویت االردن مصر البحرین الجزائر 

العربیة 
 السعودیة

االمارات  تونس سوریا
العربیة 
 المتحدة

 الیمن

٠٫١٥ ٠٫٨٥ ٠٫٩٠ ٤٫٢٩ ١٫٩٢ ٠٫٤٠ ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٢٫٢٠ ٠٫١٩ ١٫٩٣ ٠٫٦٧ ٠٫٢٤ ١٫٠٤ ٢٠٠١-١٩٩٩ 

٠٫٠٧ ٠٫٩٥ ١٫٨٨ ١٫٨٤ ١٫٧٥ ٠٫٣٥ ٠٫٦٥ ٠٫٣٩ ٠٫٠٨ ١٫١٤ ٠٫٢٤ ٠٫٩٣ ١٫٨٦ ٠٫٢٨ ٠٫٢٩ ٢٠٠٢ -٢٠٠٤ 

٠٫١٣ ٠٫٤٦ ١٫٦٧ ١٫٤٠ ١٫٥٨ ٠٫٥٧ ٠٫٤١ ٠٫١٨ ٠٫٢٠ ١٫٣٢ ٠٫٢٧ ٠٫٨٦ ٣٫٣٩ ٠٫٣٤ ٠٫٥٩ ٢٠٠٧ -٢٠٠٥ 

٠٫٠٣ ٠٫٨٣ ٢٫٣٩ ١٫٤٨ ١٫٥٠ ٠٫٧٧ ٠٫٣٨ ٠٫٢٠ ٠٫٥٨ ٠٫٩٩ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٣٫٣٧ ٠٫٢٨ ١٫٠٧ ٢٠١٠ -٢٠٠٨ 

٠٫٠٢ ١٫١٣ ٣٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ٠٫٥١ ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٦٠ ١٫١٣ ٠٫٣٤ ٠٫٦٧ ٢٫٣٨ ٠٫٢٩ ٠٫٨٦ ٢٠١٣ -٢٠١١ 

والمتحصل علیھا من الموقع  World integrated Trade Solutions (WITS) باستخدام بیانات) ٣(بتطبیق المعادلة رقم 
  https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx .اإللكتروني
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ألھم الدول ) STIC( المختلفة وفقا لنظام التصنیف الدولى القیاسى للتجارة سماكقیمة صادرات أنواع األ .١٢جدول 
 المصدرة بالملیون دوالر

كود السلعة وفقا 
 STICلنظام 

 ٠٣٧ ٠٣٦ ٠٣٥ ٠٣٤٥ ٠٣٤٤ ٠٣٤٢ ٠٣٤١ 

أسماك كاملة،  تصنیف األسماك مصدرةالدول ال
 /طازجة/ حیة

 مبردة

أسماك 
مجمدة فیما 
 عدا الفلیة

أسماك 
فیلیة 
 مجمدة

أسماك فیلیة، 
 /طازجة
 مبردة

أسماك، 
 /مجففة

 مدخنة/ مملحة

القشریات 
والرخویات 
 وغیرھا

 /أسماك
 /المحار، المعدة
 المحفوظة

٠٫٠٠٠ ٨٫٢٦٨ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٣٦٦ ١٫٧٩٨ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 
٠٫٠٠٠ ١٠٫٤٤٦ ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٦ ٠٫٤٨٣ ١٫٩١٠ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 
٠٫٠٠٠ ١٢٫١٢١ ٠٫٠٥٣ ٠٫٠٠٠ ٠٫٣٣٨ ١٫١١٠ ١٫٩١٧ ٢٠٠٨ -٢٠٠٦ 
٠٫٠٠٨ ١٣٫٧٣١ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٣٤ ٠٫٥٥١ ١٫٨٢٦ ٠٫٩٧٩ ٢٠١١ -٢٠٠٩ 

 البحرین

٢٫١٦١ ٢٤٫٢٠٢ ٠٫٠١٦ ٠٫١٨٧ ٠٫٠٤٦ ١٫٥٩١ ١٫٣٦٢ ٢٠١٣ -٢٠١٢ 
٢٢٨٫٤٣٦ ٥٤١٫٧٦٧ ٦٫٤١٦ ٦٫٢٦٣ ١٫٠٥٢ ٢٩٫٠٢٨ ٩٠٫٠٧٧ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 
٣٦٨٫٨٨٤ ٣٩٣٫٤٨٢ ٤٫٩٧٣ ٥٫٩٦٧ ٢٫٨٠٤ ٣٧٫١٠٣ ١١٩٫٠٧٧ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 
٥٢٦٫٤٠٤ ٥٨٨٫٩٥٥ ٣٫٩٥٤ ٠٫٢٤٠ ٥٫٩٦٣ ٧٨٫٨٠١ ١٥٦٫٣١٨ ٢٠٠٨ -٢٠٠٦ 

٥٩١٫٥٦٦ ٥٨٣٫٣٩٤ ٤٫٦٣٢ ٠٫٢٧٣ ٢٫٨٤٥ ١٠٨٫٨٢٠ ١١٤٫٥٥٥ ٢٠٠٩٫٢٠١١ 
 المغرب

٦٨٣٫٩٢٢ ٦٨٥٫٣٢٤ ٦٫٤٧٢ ١٫٠٠٧ ٣٫٦٧٨ ١٥٩٫٣٩٨ ٨١٫٥٤١ ٢٠١٣ -٢٠١٢ 
٢٫١٣٨ ٧٫٠٨٣ ٥٫٨٨٢ ٠٫٤٢٨ ٠٫٠٦١ ٤٫٥١٥ ٤١٫٤٣٨ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 
٢٫٥٤٧ ٧٫٥٢٢ ٤٫٠٥٩ ٠٫٩١١ ٠٫١٣٠ ٢٨٫٥٢٩ ٢٦٫٠٧٨ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 
٤٫١٨١ ٩٫٦٧٨ ٣٫٩٨٢ ٠٫٢٢٥ ٠٫٨٢٦ ٢٨٫٠٧٦ ٤٤٫١٠٦ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 
٣٫٦٣٣ ٢٩٫٣٥٢ ٢٫٤٣٧ ١٫٣٧٤ ٢٫٩٨٢ ٣٠٫٥٢٩ ٥٢٫٧٧٦ ٢٠١١-٢٠٠٩ 

 عمان

١١٫٩٠٧ ٣٨٫٤٠٩ ١٫٨١٢ ١٫٢١٧ ١٫٩٤٠ ٥٠٫٥٠٧ ٤٤٫٦٧٧ ٢٠١٣-٢٠١٢ 
٠٫٧٨٨ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٧٤٫٤٤٤ ٠٫٧٥٧ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 
٢٫٧٣٩ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ١٢١٫٣٤٣ ٠٫٨٦٧ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 
٣٫٧١٣ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٠ ١١٥٫٨٣٦ ١٫٢٤٠ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 
٤٫٨٨٩ ١٣٠٫٧٦١ ٠٫٥٨٤ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ١٥٠٫٦٥١ ١٫٠٨٧ ٢٠١١-٢٠٠٩ 

 موریتانیا

٥٫٥٥٠ ٢٩٩٫٥١٧ ٢٫٥٥٢ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ١٥٥٫٨٠٤ ٢٦٫٨٣٣ ٢٠١٣-٢٠١٢ 
٢٫٩٤٦ ٨٫٦٩٨ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٤٦١ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 
٥٫٥٦٣ ٢٨٫٣٦٩ ١٫٣٠١ ٠٫١٤٤ ٠٫٧٥٨ ١٨٫٥٢٦ ٢٥٫٠٧٣ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 
٩٫٣٦٠ ٣٩٫٢٤٢ ١٫٤٧٠ ٠٫١٣٤ ١٫٧٣٠ ٥٢٫٠٢١ ٦٢٫٤٠٦ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 
٨٫٢٧٢ ٥٣٫٣٥١ ٢٫٣٣٠ ٠٫٠٧٤ ٠٫٠١٧ ٥٠٫٧٤٨ ٩٧٫١٠٢ ٢٠١١-٢٠٠٩ 

 الیمن

١١٫٦١٩ ٥٠٫٦٦٥ ٢٫١٥٨ ٠٫٩٧٣ ٠٫٣٣٨ ٣٢٫٢٧٥ ١١١٫٦٧١ ٢٠١٣-٢٠١٢ 
٠٫٩٣٣ ٦٤٫٥٢٣ ٠٫٢٩٤ ٠٫٠٦١ ٠٫١٨٦ ١٫٦١٤ ٢١٫١٩٤ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 
٢٫٣٠٨ ٨٣٫٦٨٣ ٣٫٨١٥ ٠٫٢٧٠ ٠٫٠١١ ٦٫٨١٩ ٣٢٫١٧٢ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 
٦٫٩٠٦ ٩١٫٨٨٠ ١١٫٨٤٢ ٠٫٦٢٤ ٠٫١١٢ ٣٫٠٧٩ ٦٩٫٨١٧ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 
٢٩٫٣٧٦ ٩٥٫٢٨٩ ٣٫٢٩٧ ٠٫٣٥٤ ٠٫١٣٠ ١٫٨٥٢ ٤٣٫٤٩٩ ٢٠١١-٢٠٠٩ 

 تونس

٣٦٫٥٣٨ ٨٣٫٥٦٤ ٠٫٥٥٨ ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٧٣ ٤٫٧٧٨ ٤١٫٣٨٦ ٢٠١٣-٢٠١٢ 
 مرجع! خطأ . من الموقع اإللكترونيوالمتحصل علیھا World integrated Trade Solutions (WITS) حسبت باستخدام بیانات

 .صالح غیر التشعبي االرتباط
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ألھم الدول ) STIC(وفقا لنظام التصنیف الدولى القیاسى للتجارة  سماكقیمة واردات االنواع المختلفة من األ .١٣جدول 
 المستوردة من العالم بالملیون دوالر

 ٠٣٧ ٠٣٦ ٠٣٥ ٠٣٤٥ ٠٣٤٤ ٠٣٤٢ ٠٣٤١ STICكود السلعة وفقا لنظام 

الدول 
 المستوردة

/ كاملة، حیة أصناف السمك
 مبردة/ طازجة

مجمدة فیما 
 عدا الفیلیة

فیلیة 
 مجمدة

فیلیة، 
/ طازجة
 مبردة

/ مجففة
/ مملحة
 مدخنة

القشریات 
والرخویات 
 وغیرھا

/ أسماك
/ المحار، المعدة
 المحفوظة

٣٥٫٢٦٤ ٠٫٩٥٦ ٠٫٠٦٦ ٠٫١٢٠ ١٫٧٨٩ ٨١٫٧٢١ ١٫٦٢٠ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 

٣٤٫٢٩٦ ٣٫٥٦٤ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٩٠ ٠٫٧٤١ ٧٧٫٦٢٥ ١٫٠٧٠ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 

٧١٫٠٦٤ ٣٣٫٩٧٩ ٠٫٠٩٩ ١٫٨٧٩ ١٧٫٧٥٠ ١٢٥٫٢٥٥ ١٫٠٣٥ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 
١٠٤٫٤٨٥ ٨٤٫١٨٨ ٠٫٨٥٣ ٥٫١٧٦ ٣٣٫٠٥٢ ٢٦٤٫٧٠٧ ١٫٠٣٨ ٢٠١١-٢٠٠٩ 

 مصر

١٩٨٫٥٩٧ ٨٩٫٠٧٣ ٠٫٢٧٣ ١٫٠٩٠ ١٥٫١٣٦ ٢٤٥٫١٢٠ ١٫٣٩٧ ٢٠١٣-٢٠١٢ 
٣٧٫٣٣٠ ٨٫٧٥٣ ١٫٧٢٩ ١٫١٩٥ ١٫٤٩٧ ٢٣٫٠٤٣ ٤٥٫٨٣٨ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 

٤٩٫٩٤١ ٩٫٨٥٩ ٢٫٦٦٥ ٥٫٥٠٩ ٢٫٠١٦ ٣٠٫٩١٥ ٦٤٫١٤١ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 
٩٩٫٦٦١ ١١٫٤٥٨ ١٫٥٠٠ ٤٫٠٣٥ ٨٫٤٨٢ ٢٦٫٤٤٣ ٧٢٫٢٣٦ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 

١١٧٫٢٠٤ ٢٨٫٨٤٢ ١٫٤٤٤ ٤٫٣٩١ ١٧٫٥٧٢ ٤٧٫٠٥٣ ١٢١٫١٥٢ ٢٠١١-٢٠٠٩ 
 دیةالسعو

٢٤٥٫٣٢٧ ٧٠٫٧٧٦ ٢٫١٦٣ ٣٤٫٥٥٩ ٢٣٫٢٨١ ٨٠٫١٦٠ ١٦٢٫٤٣١ ٢٠١٣-٢٠١٢ 

١٤٫٨٧٢ ٦٫١٤٧ ٠٫٢٥٥ ٠٫٥٥٣ ١٫٤٤٥ ٦٫٤٣٥ ١٦٫١٨٠ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 
١٥٫٩٤٩ ٧٫٧٩٣ ٠٫١٩٠ ٠٫٧٦٣ ٢٫٨١١ ٨٫٠٢١ ١٥٫٢٢٢ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 

٢٨٫٣٤٤ ٧٫٨٩٤ ٠٫١٥٧ ١٫١٤٥ ٨٫٤٥٦ ٨٫٤٤١ ١٩٫٠١٢ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 
٣٥٫٩١٦ ١٥٫١٨٦ ٠٫١٤٢ ١٫٤٢٥ ١٣٫٩٩٤ ٧٫٧٢٦ ٣٥٫٨٣٧ ٢٠١١-٢٠٠٩ 

 لبنان

٥٥٫٢٥١ ١٦٫٢٩٤ ٠٫٣٠٢ ٥٫١٧٣ ٩٫٢٥٢ ٦٫٤٦٩ ٤٣٫٣١٧ ٢٠١٣-٢٠١٢ 
١٫٦٧٩ ٠٫٧٨٢ ٠٫٤١١ ٠٫٠٠٠ ١٫٠٦١ ١٠٫٦٨٣ ١٫٦٣٤ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 

١٫٢٥٢ ١٫٢٦٤ ١٫٥٩٢ ٠٫٠٠٠ ٠٫٧٧٨ ٢٢٫٣٦٨ ٧٫٢٥٩ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 
١٫١٥٠ ٣٫٧٧١ ٤٫٩٢٨ ٠٫٠٠٠ ٠٫٣٥٥ ٣٨٫٠٠٣ ٧٫٧٣٩ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 

٤٫٧٥٣ ٥٫٤٦٤ ٦٫٤٩٣ ٠٫٠٠٠ ١٫١٣١ ٣٤٫٤٨٩ ١٦٫٣١٧ ٢٠١١-٢٠٠٩ 
 تونس

٨٫٥٥٤ ٣٫٧٦٩ ٨٫٧١٦ ٠٫٠٠٠ ١٫٦٣٣ ٣١٫٤٠١ ٢١٫٧٦٦ ٢٠١٣-٢٠١٢ 

١٣٫٩٩٢ ٤٥٫٠٥١ ٣٫٧٠٦ ٤٫٨٨١ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٢٠٫٨٠٥ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 
٢١٫٨٥٦ ٦٠٫٥٠١ ٤٫١٦٤ ١٫١١٧ ١٫٨٨٧ ٠٫٠٠٠ ١٤٫٨٣٥ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 

٤٠٫٠٨٤ ١٠٩٫٦٠٧ ٥٫٢٠١ ٦٫٩٠٠ ١٧٫٢٨٨ ٠٫٠٠٠ ٣٣٫١٧٧ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 
٥٢٫٣٣٦ ١٤٠٫٧٦٠ ٦٫٨٦٣ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٣٣٫١٧٧ ٢٠١١-٢٠٠٩ 

 االمارات 

 م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ ٢٠١٣-٢٠١٢

  تعنى بیان غیر متاحم.غ

 .والمتحصل علیھا من الموقع اإللكتروني World integrated Trade Solutions (WITS) حسبت باستخدام بیانات
https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx  
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  فى الوطن العربىسماكبین الدول المصدرة والمستوردة لأل) TCI( مؤشر التكامل التجارى .١٤جدول 

 السنوات الدول المصدرة توردةالدول المس

 االمارات تونس لبنان السعودیة مصر

٨٧٫٢٢ ٨٦٫٩٩ ٨٧٫٠٢ ٨٦٫٩٠ ٨٦٫٠٧ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 

٨٦٫٧٠ ٨٦٫٦٥ ٨٦٫٥٥ ٨٦٫٤٩ ٨٥٫٧٩ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 

٩٤٫١٦ ٩٣٫٧٩ ٩٣٫٧٣ ٩٣٫٥٨ ٩٣٫٤٤ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 
٩٧٫٧٧ ٩٧٫١٢ ٩٦٫٧٢ ٩٧٫١٩ ٩٦٫٧٨ ٢٠١١-٢٠٠٩ 

 البحرین

٩٦٫٩٧ ٩٦٫٧١ ٩٧٫٢٩ ٩٦٫٨٣ ٢٠١٣-٢٠١٢ ------- 
٧٥٫٠٦ ٧٤٫٤٤ ٧٥٫٤٦ ٧٤٫٨٤ ٧٤٫٣٤ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 

٨٠٫٠٨ ٨٠٫٢٩ ٨٠٫٦٦ ٨٠٫١٣ ٧٩٫٧٠ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 
٧٩٫٣٧ ٧٩٫٤٠ ٧٩٫٨٠ ٧٩٫١٧ ٨٠٫٤٢ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 

٨١٫٩٤ ٨٢٫١٩ ٨٢٫٤٠ ٨١٫٩٦ ٨٣٫١٢ ٢٠١١-٢٠٠٩ 
 المغرب

٨١٫٥٦ ٨٢٫٠٢ ٨١٫٥٥ ٨٣٫٧٩ ٢٠١٣-٢٠١٢ ------- 

٩٥٫٨٧ ٩٥٫٢٨ ٩٥٫٧٢ ٩٥٫٦٠ ٩٤٫٥٣ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 
٩٠٫١٥ ٩٠٫٣٤ ٩٠٫٣٥ ٩٠٫٢٠ ٩٠٫٥٠ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 

٩٣٫١٠ ٩٣٫٢٣ ٩٢٫٨٥ ٩٢٫٨٣ ٩٣٫٣٧ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 
٩٣٫٥٥ ٩٣٫٩٢ ٩٣٫٥٧ ٩٣٫٣٥ ٩٤٫١٦ ٢٠١١-٢٠٠٩ 

 عمان 

٩٤٫١١ ٩٤٫٢٨ ٩٤٫١٨ ٩٤٫٥٢ ٢٠١٣-٢٠١٢ ------- 
٤٩٫٧٢ ٥٠٫٥٤ ٥٠٫٧٦ ٥٠٫٨٧ ٥١٫٤٤ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 

٤٩٫٩٠ ٥١٫٢١ ٥٠٫٨١ ٥٠٫٨٨ ٥١٫٦٢ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 
٤٩٫٧٢ ٥٠٫٩٠ ٥١٫٠٣ ٥٠٫٨٢ ٥١٫٠٥ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 

٥٤٫٠٢ ٥٤٫٢٩ ٥٤٫٤٠ ٥٣٫٩٦ ٥٤٫٧٣ ٢٠١١-٢٠٠٩ 
 موریتانیا

٥٥٫٩٤ ٥٥٫٦٤ ٥٥٫٧٢ ٥٦٫٠٨ ٢٠١٣-٢٠١٢ ------- 
٩٥٫١٦ ٩٣٫٩١ ٩٤٫٥٧ ٩٤٫٧٨ ٩٣٫٧١ ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ 

٨٢٫٥٤ ٨٢٫٧٥ ٨٣٫١٩ ٨٢٫٥٩ ٨٣٫٠١ ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ 
٧٦٫١٧ ٧٦٫٢٤ ٧٦٫٨١ ٧٥٫٩٥ ٧٦٫٧٢ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 

٧٦٫٤٤ ٧٦٫٧٧ ٧٦٫٨٤ ٧٦٫٣٩ ٧٧٫١٦ ٢٠١١-٢٠٠٩ 
 الیمن

٧٧٫٧١ ٧٨٫١٤ ٧٧٫٦٦ ٧٨٫١٣ ٢٠١٣-٢٠١٢ ------- 

 ) ١٣(، وجدول )١٢(من جدول البیانات وباستخدام ) ٤( جمعت وحسبت بتطبیق المعادلة رقم :المصدر
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 عـــالمراج

). ٢٠١٣. (مانة العامةاالتحاد العربى لمنتجى األسماك، اال
 . ١٣دلیل الثروة السمكیة فى الوطن العربى ، رقم 

األمم المتحدة، المجلس االقتصادى واالجتماعى، اللجنة 
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ABSTRACT 

This study aims to describe the description of recent situation about fish production, 
consumption and trade in Arab countries with indicating the obstacles to develop the 
production and intra Arab trade for putting suggestions to avoid them. This study depended 
on published and unpublished data, moreover, analyze some previous studies that related. It 
was estimated growth rates, revealed comparative advantage for fish exports and fish imports. 
Moreover, calculating of Michaely's bilateral trade complementarity index. The most 
important results are: fish production from capture is about 71.6% from total fish production 
in Arab countries and the most important countries are Morocco, Mauritania and Egypt with 
increasing of its relevant importance continuously. However, the capture species production is 
decreasing in Mauritania and Egypt so it was a problem that require a remedy their different 
causes. In Egypt, this problem could be attributed to the pollution, drying lakes and 
overfishing, while in Mauritania this problem was due to overfishing by foreign companies 
and inability of government for control and monitoring of fishing. The aquaculture species 
participate about 28.4% from total fish production in Arab countries as an average of period 
2011-2013. The results indicate that the increase of its importance continuously. In Egypt, the 
aquaculture production presents more than 94% from all aquaculture production in Arab 
countries. This study illustrates that the growth rate of fish production in Arab countries 
exceeds 11 times for world counterpart, it is a good indicator that requires provide common 
Arab investment to develop this production. Moreover, require the increasing of sustainable 
develop in aquaculture due to availability of potentialities of development, and also this 
requires special Arab investment in finger fish and feeds for raising growth rate that presents 
only 0.7 % from world counterpart. As general, developing this sector requires activating the 
role of Arab institutions that related to provide information, consist of researches, review of 
regulations, provide suitable transportation, preparations of ports, protect the environment 
from pollution and studying the fish stock that was allowed to use. In spite of, Arab countries 
took policies since 1950 that facilitate trade between them, also exist many Arab agreements 
but the intra-Arab trade growth in fish is still low and don’t match up with comparative 
advantage of the fish. It shows that the most exports go to non- Arab markets and therefore 
the most imports come from out of Arab countries because there are intra-trade obstacles such 
as transportation problems, tariffs and lack of clarity in sanitary and quality standards, method 
of payment, the exchange rate and the lack of information. Moreover, there are inconsistency 
and differences fishery and aquaculture statistics in Arab countries. So, to develop the fish 
intra-Arab countries trade, it should be developing the credit ways, availability of 
information, improve the marketing services and promotions, break down the trade barriers, 
give a priority of the partner's preferences and encourage the Arab investment in many fields 
like as fish manufacturing, fishing equipped fleets and suitable ports. 

Key words: Production and consumption, intra arab trade in fish, trade complementarity index. 
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