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  الميزة النسبية الظاهرةاتجاهات مؤشر 
 4140 - 4102خالل الفترة للاادرات المارية 

====================== 
، والتي تتمثل أهمها في جمع وتحليلل والتوثيقانطالقًا من اختااصات اإلدارة المركزية لإلصحاا  

فلي ت للسلادة المختالين وتلوفير المعلوملاالبيانات وإعداد المؤشرات واألدلة اإلصحاائية المختلفة 
صورة تقارير دورية شهرية وربع سنوية وسنوية يتم نشرها وإتاصحتها للجهات المعنية بهدف دعلم 

 اتخاذ القرارات المختلفة، وتطبيقًا لشعار "الجودة طريق التميز".
الميزة النسبية ل كيفية قياس مؤشرة الذي يشم الدليل اإلصحاائي السنوي هذا  نقدم

للاادرات المارية خالل الفترة  1ed Comparative Advantage(Reveal( الظاهرة
معلومات مفيدة في أنه يقدم  أهمية مؤشر الميزة النسبية الظاهرةتكمن ، صحيث 4140 - 4102
من المنتجات التقليدية وغير التقليدية مما  التاديرية لكل دولة من العديدماانيات اإلعن 

لهذه الدولة إلى باقي الدول األخرى التي تستورد هذه الاادرات المحتملة يساعد في تقييم 
مقياسًا أساسيًا لتحديد نجاح أو فشل كل  مؤشر الميزة النسبية الظاهرة، صحيث يعد المنتجات

 .دولة بافة عامةكل على صحدة واقتااد  أو مؤسسة قطاع
د المزايلا النسلبية تنافسلية، صحيلث تعتملمزايلا إللى المزايلا النسلبية أهمية تحويل وتجدر اإلشارة إلى 

على ما تتمتع به الدولة ملن ملوارد طبيعيلة وبشلرية، منلاس مناسلع وموقلع جترافلي متميلز...ال  
من العوامل التي تسمح بإنتاج سلع رخياة في األسواق العالمية. بينملا تعتملد المزايلا التنافسلية 

ومتميللزة علللى التوصللل إلللى اطتشللاف طللرق جديللدة إلنتللاج سلللع وخللدمات ذات خاللائ  فريللدة 
ومبتكلللرة وجلللودة عاليلللة وقيملللة مملللافة مرتفعلللة ملللن خلللالل اإلدارة والمعرفلللة وقيلللام التحالفلللات 

المؤسسلات هلي التلي تتنلاف  اتيجية وإنشا  الترابطات الشباية مملا يؤكلد عللى صحقيقلة أ  اإلستر 
ى وليست الدول، لذلك فإ  المؤسسات ذات القدرات التنافسية العالية تكو  قادرة على رفلع مسلتو 

مؤشلرًا  مما يعد معيشة أفراد دولها نتيجة لنجاصحها في النفاذ لألسواق العالمية من خالل التادير
مؤسسلات تسلتطيع النفلاذ على القدرة التنافسية لكلل ملن المؤسسلات والدوللة، صحيلث يعتبلر وجلود 

                                                           

1- Hoekman, Bernard, Philip English and Aaditya Matoo (editors). 2003. Development, Trade and the 

WTO: A Handbook, Washington, D.C. World bank. 
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نفلل   لتحسللين تنافسللية المؤسسللات والدولللة فلليوسلليلة هامللة  بمنتجاتهللا إلللى األسللواق الخارجيللة
 الللدخل بزيللادةذلللك  واقتللرا نسللبة مسللاهمتها فللي التجللارة العالميللة ممللا يللؤدي إلللى  يللادة  لوقللتا

الملدفوعات أو  يلادة أعبلا  ديونهلا ميلزا  مستوى معيشة أفرادها دو  صحدوث تدهور في  وتحسن
 .في المدى الطويل

 ويقاس مؤشر الميزة النسبية الظاهرة بالمعادلة التالية:

RCA ij = (x ij / X it) / (x wj / X wt) 

إلى إجمالي قيمة صادرات الدوللة  jوهو عبارة عن خارج قسمة نسبة قيمة صادرات المنتج 
i  علللى نسللبة هللذا المنللتج فللي التجللارة العالميللة اإجمللالي قيمللة صللادرات العللالم مللن المنللتج

 مقسومًا على إجمالي قيمة صادرات العالم(.

 صحيث:

ijX     قيمة صادرات الدولةi تجمن المن j. 

Xit     إجمالي قيمة صادرات الدولةi. 

Xwj   قيمة الاادرات العالمية من المنتجj . 

Xwt   .إجمالي قيمة صادرات العالم 

  iةلتاللدير الدولللوتعنللى القيمللة أقللل مللن الواصحللد الاللحيح عللدم وجللود ميللزة نسللبية  للاهرة 
لتاللدير  للاهرة  ، كمللا تعنللى القيمللة أطبللر مللن الواصحللد الاللحيح وجللود ميللزة نسللبيةj للمنللتج
صللادرات إجمللالي قيمللة فللي  هللذا المنللتجصحجللم صللادرات هللذا يعنللى أ  و  .j للمنللتج  iالدولللة

النسللبية الظللاهرة فللي تاللدير هللذا  ميزتهللالدولللة أطبللر مللن المعللدل العللالمي ممللا يزيللد مللن ا
 المنتج. 
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ه وقد تم االعتماد في صحساب مؤشر الميزة النسبية الظاهرة للاادرات المارية على قيم هذ
ووفقللًا للكللود السداسللي صحتللى نسللتطيع ، 4140 - 4102الاللادرات خللالل الفتللرة الزمنيللة 

 :نوضح من خاللها كل منالوصول إلى نتائج أطثر دقة 

  ملدى اسللتمرارية ماللر فللي تاللدير كللل بنللد جمركللي يتمتللع بميللزة نسللبية  للاهرة اتفللوق
 .4140 - 4102الفترة  خاللقيمتها الواصحد الاحيح( 

 لكللل بنللد جمركللي فللي إجمللالي قيمللة الاللادرات الماللرية عللن متوسلل   األهميللة النسللبية
فلللي معرفلللة البنلللود والبلللاصحثين متخلللذي القلللرار السلللادة للللدعم  4140 - 4102الفتلللرة 

، والتلي تتمتلع فلي الجمركية األطثر أهمية نسبية في إجمالي قيملة الالادرات المالرية
 نف  الوقت بميزة نسبية  اهرة.

 خلالل تتمتع فيه بميزة نسبية  اهرة من كل بند جمركي قيمة صادرات مار  معدل نمو
هللذه  ماللر مللن لتوضلليح مللدى النمللو أو التراجللع فللي صللادرات 4140 - 4102الفتللرة 
 .2د الجمركيةالبنو 

بند  5156ا وبحساب مؤشر الميزة النسبية الظاهرة للاادرات السلعية المارية
عن متوس  الفترة  (بند جمركي إجمالي صادرات العالم 8426مقارنة بل  جمركي
لبيانات التانيف الموصحد للتجارة الدولية على المستوى  وفقاً  4140 - 4102

 ما يلي: تبين السداسي،

 ملن  %16.56بند جمركلي يمثللو   854 امتالك مار لميزة نسبية  اهرة في تادير
خللالل الفتللرة  بنللد جمركللي( 5156ا إجمللالي عللدد البنللود الجمركيللة التللي تللم تاللديرها

 الماللرية مللن إجمللالي قيمللة الاللادرات %68.84 ، وبأهميللة نسللبية4140 - 4102
فللي المتوسلل  مللن إجمللالي قيمللة الاللادرات  %04.21 . كمللا يمثلللو  نحللو4140عللام 

                                                           

 ت.عدد السنوا  Nالقيمة في بداية الفترة، Bالقيمة في أخر الفترة،  A، صحيث 1/N)^(A/B))- (1- (1× 011=  4140-4102معدل النمو خالل الفترة  -2 
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، صحيلللث يفلللوق متوسللل  قيملللة مؤشلللر الميلللزة 4140 - 4102خلللالل الفتلللرة المالللرية 
 واصحد الاحيح.ال 4140 - 4102خالل الفترة النسبية الظاهرة لكل بند من هذه البنود 

  6.18إجمالي قيملة الالادرات المالرية ذات الميلزة النسلبية الظلاهرة  نموبلغ معدل% 
مقارنلة بلل  4140علام مليلار دوالر  46.480ليالل إللى  4140 - 4102خلالل الفتلرة 

 . 4102عام مليار دوالر  42.088

 رة فللي بلللغ متوسلل  األهميللة النسللبية للاللادرات الماللرية ذات الميللزة النسللبية الظللاه
وقلد بلتلت . 4140 - 4102خلالل الفتلرة  %04.21إجمالي قيمة الاادرات المالرية 

، فلي صحلين بلتلت أقلل قيملة لهلا %02.60بأهميلة نسلبية  4100أقاى قيمة لهلا علام 
 من إجمالي قيمة الاادرات المارية. %68.84 بأهمية نسبية 4140عام 

  ات الميلزة النسلبية الظلاهرة فلي لالادرات المالرية ذلبلغ معدل تراجع األهمية النسلبية
لتاللل إلللى  4140 - 4102خللالل الفتللرة  %0.14إجمللالي قيمللة الاللادرات الماللرية 

  .4102عام  %04.00مقارنة بل  4140عام  68.84%
  فللي بلللغ متوسلل  األهميللة النسللبية للاللادرات الماللرية ذات الميللزة النسللبية الظللاهرة

 %1.20يللزة النسللبية الظللاهرة لماللر إجمللالي قيمللة صللادرات العللالم مللن السلللع ذات الم
لمتوسللل  األهميلللة النسلللبية  فقللل  %1.06مقارنلللة بلللل  4140 - 4102خلللالل الفتلللرة 

الاللادرات الماللرية فللي إجمللالي قيمللة الاللادرات العالميللة خللالل نفلل  قيمللة إلجمللالي 
، فلي صحلين بلتلت %1.66بأهمية نسلبية  4140عام وقد بلتت أقاى قيمة لها  الفترة.

من إجمالي قيمة صلادرات العلالم ملن السللع ذات  %1.64بل  4102ام أقل قيمة لها ع
 الميزة النسبية الظاهرة لمار.

  لاللادرات الماللرية ذات الميللزة النسللبية الظللاهرة فللي لاألهميللة النسللبية  نمللوبلللغ معللدل
 %2.46إجمللالي قيمللة صللادرات العللالم مللن السلللع ذات الميللزة النسللبية الظللاهرة لماللر 

األهميللة النسللبية للاللادرات الماللرية ذات الميللزة لتاللل  4140 - 4102خللالل الفتللرة 
  .4102عام  %1.64مقارنة بل  4141عام  %1.66إلى النسبية الظاهرة 
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 (0شال رقم ا
 قيمة الاادرات المارية ذات الميزة النسبية الظاهرة إجمالي تطور 

 4140 – 4102خالل الفترة اوفقًا للكود السداسي( 

 (4شال رقم ا
 المارية ذات الميزة النسبية الظاهرة ألهمية النسبية للاادرات اتطور 

 4140 – 4102خالل الفترة اوفقًا للكود السداسي( 
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 (0جدول رقم ا
 قيمة الاادرات المارية ذات الميزة النسبية الظاهرة  إجمالي تطور
 (4140 – 4102خالل الفترة وفقًا للكود السداسي بند جمركي  662ا

 امليار دوالر(                                                             
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 (2جدول رقم ا 
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 (3جدول رقم ا
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 (4جدول رقم ا
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 (5جدول رقم ا
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 (6جدول رقم ا
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 (2جدول رقم ا
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 (6جدول رقم ا
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 (0جدول رقم ا
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 (01جدول رقم ا
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 (00جدول رقم ا
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 (21جدول رقم ا
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 (21جدول رقم ا
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 (02ول رقم اجد
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 (06جدول رقم ا
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 (08جدول رقم ا
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 (02جدول رقم ا
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 (41ول رقم اجد
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 (42جدول رقم ا



 - 40 - والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                          المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع

 (46جدول رقم ا



 - 41 - والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                          المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع

 (48جدول رقم ا



 - 42 - والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                          المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع

 (42جدول رقم ا



 - 43 - والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                          المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع

 (46جدول رقم ا



 - 44 - والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                          المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع

 (40جدول رقم ا



 - 45 - والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                          المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع

 (21جدول رقم ا



 - 46 - والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                          المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع

 (20جدول رقم ا



 - 47 - والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                          المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع

 (24جدول رقم ا



 - 48 - والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                          المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع

 (24جدول رقم ا



 - 49 - والتوثيق صحاا لال المركزية اإلدارة                                                                                                          المعلومات وتكنولوجيا نظم قطاع

 (22جدول رقم ا

 


