
 

  

  :متهيد إشكايل

 . العربية البلدان بني اخلدمات االستثمارات، املالية، التجارية، املبادالت أنواع خمتلف هو العريب البيين التبادل

 العريب؟ البيين التبادل واقع هو فما 

 العريب؟ البيين التبادل لواقع املفسرة العوامل هي وما 

 لتطويره؟ املتخذة اإلجراءات هي وما 

I  - العريب البيين التبادل واقع: 

  :جمموعات ثالث إىل العريب البيين للتبادل املنظمة االتفاقيات صنفت -  1

 حدود إىل اجلمركية للرسوم التدرجيي التخفيض على نصت اليت العربية احلرة التجارة منطقة اتفاقية أبرزها من: جتارية اتفاقيات .1

 .م2007 سنة إلغائها

 عمليات عن الناجتة الرتاعات األموال، وتسوية رؤوس تنقل وتسهيل الشاملة، التنمية حتقيق: أهدافها ومن: االستثمار اتفاقيات .2

 .املستثمرين حقوق وضمان االستثمار،

 واملواطنني، الوافدين العرب العمال بني واملساواة العرب، للعمال التشغيل يف األولوية منح: أهدافها بني ومن: العمالة اتفاقيات .3

 .النقابية باحلقوق م، ومتتعيهم أسرهم إلتحاق يف الوافدين العمال وحق العاملة، اليد تنقل وتسهيل

 :ضعيف ظلت لكنها العربية، البينية التجارة تطورت -  2

% 10,45 ضعيفة نسبة البينية التجارة متثل الواردات، حيث أو الصادرات مستوى على سواء بطيئا منوا البينية املبادالت سجلت

  .وليبيا واألردن العراق بعدها وتأيت العربية، البينية التجارة يف األوىل املكانة السعودية حتتل، والعربية للدول اخلارجية املبادالت من

  :العاملة اليد حركة وأمهية البينية، العربية االستثمارات ضعف -  3

 والسعودية اإلمارات وخاصة اخلليج دول اخلارجية، وتتصدر العربية املالية التدفقات ربع من أقل البينية االستثمارات تشكل

 لالستثمارات املستقبلة العربية البلدان أهم من ولبنان ومصر السعودية تعترب املقابل يف، العريب العامل يف املستثمرة العربية البلدان والكويت

 مستمر تناقص يف العربية اليد حصة بأن ويالحظ ،العربية للبلدان منها جزء ينتمي األجنبية العاملة اليد العريب اخلليج دول تشغل، والعربية

 .اآلسيوية البلدان إىل أكثر تتجه اخلليج دول أصبحت حيث العاملة، اليد موع بالنسبة

II - تطويره وإجراءات البيين التبادل لواقع املفسرة العوامل:  

  :التالية بالعوامل العربية البينية التجارة ضعف يفسر -  1

 .الرئيسية االقتصادية األنشطة تنوع قلة �

 .املنتوج نفس تصدير يف العربية الدول من جمموعة تنافس �

  .والتأمني واألبناك كالنقل التجارة لنمو الضرورية اخلدمات كفاية عدم �

  :العريب الوطن يف العاملة اليد وحركة البينية لالستثمارات املفسرة العوامل -  2

 :أبرزها من عوامل، بعدة العربية البينية االستثمارات مناخ حتسن يفسر

 .اخلوصصة سياسة ج بعد األجنيب االستثمار على العربية الدول انفتاح �

 .بينيا استثمارها وإعادة املهاجرة العربية األموال عودة �
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 التنمية يف ضخمة أوراشا اخلليج دول شهدت وبالتايل البترول، مداخيل تزايدت الثمانينات، مطلع يف النفطية الطفرة ظل يف

 الدول هذه أخذت األخرية السنوات يف لكن العربية، العاملة اليد ضمنها األجنبية العاملة اليد جلب إىل فاضطرت واالجتماعية، االقتصادية

  .العرب العمال تفوق بنسب اآلسيويني العمال تشغيل جانب إىل عامة املهاجرين استقبال من للحد قوانني تضع

  :البيين العريب التبادل املتخذة لتطوير اإلجراءات بعض -  3

  :أمهها من البيين، التبادل لتطوير اإلجراءات بعض اختذت

 . واملبادالت االستثمارات على املفروضة القيود لتخفيف قوانني إصدار �

 .م2010 سنة عريب مجركي احتاد إنشاء مشروع إطار يف اجلمركية السياسات توحيد �

 .م2004 سنة أكادير إعالن مبقتضى املتوسطية العربية الدول تضم احلر للتبادل منطقة إقامة �

 اإلمارات من مستثمرين مع اتفاقيات م2006 سنة عقد الذي للمغرب بالنسبة الشأن هو كما العرب املستثمرين أمام اال فتح �

 .املتحدة العربية

  :خامتة

  .ضعيفا العريب البيين التبادل يزال ال املبذولة اهودات رغم

  

 :املصطلحات شرح

 .له املصدرة الدول يف مداخيله ارتفاع وبالتايل البترول ألسعار الصاروخي الصعود: النفطية الطفرة �

 استقطاب دف ومالية إدارية وتسهيالت وجبائية مجركية ختفيضات أو بإعفاءات تتميز منطقة: اخلاصة أو احلرة االقتصادية املنطقة �

  .املستثمرين




