
 
   

  [75]  لكواز      سعد محمود ا د.                                              تطور التجارة الخارجية...

 الجغرافي التوزيع واتجاهات لماليزيا الخارجية التجارة تطور
 (2991ـ  1122) للمدة  

 
 الكواز محمود سعد. د

  الموصل جامعة \ واالقتصاد اإلدارة كلية \ مساعد أستاذ
 

 البحث لصستخم
 خالله ومن لماليزيا، الخارجية التجارة تطور اتجاهات تحليل إلى البحث يهدف

 اتجاهات تحليل على بالتركيز العالمية، السوق نحو ماليزيا طلعاتت دراسة على التعرف
 العالم دول مع واالستيرادات الصادرات بجانبيها الخارجية لتجارتها الجغرافي التوزيع

 في تطورا   هناك أن فحواها؛ فرضية إلى البحث استند وقد. البحث مدة خالل المختلفة
 الجغرافي التوزيع في تغيرا   رافقه لخارجيا العالم مع الماليزية الخارجية التجارة

 أساسيين، محورين البحث وتضمن. السلعية واإلستيرادات الصادرات من لمكوناتها
 التجارة تطور على الثاني وركز الماليزي، لالقتصاد الرئيسة المالمح األول تناول

 . المدة لتلك ماليزيا في الجغرافي توزيعها واتجاهات الخارجية
 

  مقدمة
 االقتصادي للنمو محركا   وتطوراتها الخارجية التجارة في التغيرات عدت
 منطقة في وتميزه الماليزي االقتصاد ألهمية ونظرا   المختلفة، العالم لدول
 العالم مع التجارية عالقتها توسيع إلى ماليزيا اتجهت فقد آسيا، شرق دول

 عن فضال   لكمركيةا القيود نـم بالتخفيف التجاري قطاعها وتحرير الخارجي،
 المكونة رىـاألخ اتـالقطاع جانب ىـإل الصناعي قطاعها لتنشيط توجهها

تباعها الوطني لالقتصاد  وتشجيع االستيرادات إحالل ستراتيجية وا 
قامة الصادرات،  لها يكون يـلك آسيا شرق دول مع موحد اقتصادي تكتل وا 

 . العالمي المستوى وعلى التكتل هذا ضمن دولي وزن
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 تطور ىـإل أدت المعاصرة االقتصادية التغيرات أنـب البحث أهمية جسدتت
 اـأنه إذ ماليزيا، اـومنه المختلفة مـالعال لدول الخارجية التجارة

: اـهم أساسيين، جانبين يـف الخارجي العالم نـع تنعزل أن تستطيع ال
 مكونات واستيراد ارج،ـالخ ىـإل ةـالمختلف السلع من يـاإلنتاج الفائض تصدير
 االقتصادي ورـوالتط وـالنم لتحرك والوسيطة الرأسمالية السلعي التركيب
 المتزايد المحلي الطلب ةـحاج تسد التي االستهالكية السلع كذلك فيها،

 . واستيراداتها لصادراتها الجغرافي التوزيع يـف التغيرات نـع فضال   عليها،
 تعتمد التي النفطية الدول نـم تعد ماليزيا بأن البحث مشكلة تتلخص

 التنوع بعدم يتميز اقتصادها كون الخام النفط صادرات من اإليرادات على
 لتمويل الصعبة العمالت ىـعل تحصل لذلك اإلنتاجي، الهيكل في السلعي

 االقتصادي، النمو وتحريك المحلي الطلب حاجة لسد المختلفة االستيرادات
 اـتجارته مناشئ عـتنوي كـوكذل التصديري، قطاعها تطوير عن فضال  

 . الخارجي العالم دول من الخارجية
 لماليزيا ةـالخارجي التجارة ورـتط مؤشرات تحليل إلى البحث يهدف
 لها الجغرافي التوزيع في التغيرات وتشخيص العالمية، السوق نحو وتوجهاتها

 .البحث مدة خالل
 الخارجية جارةالت في تطورا   اكـهن أن :فحواها فرضية إلى البحث ويستند
 من لمكوناتها الجغرافي التوزيع في تغيرا   رافقه الخارجي العالم مع الماليزية

 خلق الى ماليزيا سعي: منها العتبارات السلعية؛ واإلستيرادات الصادرات
 تحرري نظام واتباع الخارجي، العالم دول مع مالئمة تجارية وعالقات مناخ
 التجارية االتفاقيات عقد بزيادة التبادل عوتوسي التجاري، االنفتاح ىـعل قائم
 .الدول تلك مع

 للبيانات يـالوصف لـالتحلي وبـأسل دـاعتم البحث منهجية وحول
 مصادرها نـم ةــالخارجي ارةــالتج ومتغيرات داول،ـالج في ةـالمبوب والمعلومات

 . الرسمية
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 لالقتصاد ةـالرئيس المالمح األول، تناول: محورين البحث وتضمن
 توزيعها واتجاهات الخارجية التجارة تطور على الثاني، وركز الماليزي،
 من بمجموعة البحث رجـخ وقد .دةـالم كـلتل ماليزيا في الجغرافي

 .والمقترحات االستنتاجات
 

      الماليزي لالقتصاد الرئيسة المالمح :األول المبحث
 االقتصادي اءـالبن على والتركيز لـالعم بتنظيم ماليزيا اقتصاد يتسم
 فضال   الخارجي، مـالعال دول عـم التجاري التبادل وزيادة الصادرات وتحفيز

 ،إليها األجنبية األموال رؤوس جذب ومحاولة التجاري، اونـالتع توثيق عن
 العالمي المستوى على نوعي ثقل له ليكون األسيوي التكتل إلى امـواالنضم
 من الماليزي لالقتصاد الرئيسة محالمال عرض مـوسيت ،(1)التكتل ذاـه وضمن
 فضال   والزراعي الصناعي القطاعين من كل شهدها التي التطورات خالل
 المحلي بالناتج لحقت التي بالتطورات وربطها الخدمات، قطاع عن
  .الخارجية والديون العاملة والقوى جمالياإل

 المحتوى ذات الصناعات ستراتيجية التسعينات دـعق في هيمنت لقد
 السوق في ةـتنافسي أكثر الماليزي االقتصاد يصبح كي وذلك المتقدم، التقاني

 القيمة دـتول التي واألنشطة الصناعات ىـإل التوجه خالل من العالمية،
 نشاط نـع فضال   االقتصادية، بالقطاعات االهتمام وبدأ العالمية، المضافة
 مشروع نحو هةـالمتوج االستثمارات زيادة ذلك عن نتج دـوق والتطوير، البحث
  .(2)التقني التقدم من معقوال   نوعا   محققة التصديري النشاط
 ا،ـاقتصاده يـف الرائدة اتـالقطاع نـم اـماليزي في يـالصناع اعـالقط يعدو 
 من اكبر ورةـبص هـعلي دـوتعتم ،ادراتـالص حيث نـم امـإسه من له لما

 الصناعات في كبيرا   نجاحا   اـماليزي حققت وقد ى،األخر  اتـالقطاع
 بلغت الصناعي القطاع ناتج قيمة بان ،(1) جدولال من يتبين إذ. التصديرية

 ،1991 سنة الكلي الناتج من %11 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 8,63
 المحلي الناتج نـم %11 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 8163 إلى انخفضت
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 أمام( الرينجيت) ةـالماليزي ةـالعمل ةـقيم النخفاض ،1993 سنة اإلجمالي
 آسيا شرق دول أزمة نتيجة اـله االقتصادي وـالنم وتراجع األخرى العمالت

1993 سنة
 وصلت حتى الالحقة السنوات خالل ارتفاعا   شهدت أنها إال ،(8)

 المحلي الناتج من %13 مساهمة بنسبة ولكنها دوالر، بليون 1168 إلى
 وصلت حتى الالحقة السنوات يـف رتفاعباال واستمرت ،2222 سنة اإلجمالي

 ،2221 سنة الناتج ذلك نـم %12 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 361, إلى
 سنة منه %11 مساهمة ةـبنسب نـولك دوالر، بليون 3161 أصبحت دـوق

 الصناعي القطاع في النمو عـوتراج العالمي االقتصاد ودـلرك وذلك ،2229
2223 ةـسن حدثت التي يةالعالم المالية األزمة نتيجة

 إلى ارتفعت أنها إال ،(1)
 مـث ،2212 سنة الناتج ذلك نـم %12 ةـمساهم وبنسبة دوالر، بليون 9162

 ،2211 سنة منه %1162 مساهمة ةـوبنسب دوالر، بليون 12363 أصبحت
 الصناعي للقطاع االقتصادية باإلصالحات ةـالدول اهتمام بسبب وذلك
 وكذلك عنه، الضرائب تخفيض نـع فضالا  الخاص، للقطاع الحوافز وتقديم
 .(1)فيه والتطور وـالنم لتحقيق األجنبية االستثمارات جذب
 لالقتصاد ةـوالمهم المكملة القطاعات نـم فهو الزراعي القطاع أما

 كوسيلة هـعلي ويعتمدون السكان نـم مهم جزء فيه يعمل ألنه الماليزي،
 في بنيوية تغيرات ماليزيا في السريع االقتصادي النمو احدث وقد ،للعيش

 في للناتج النسبية األهمية يـف انخفاض عنها نتج والذي المحلي اقتصادها
 1161 بلغت الزراعي الناتج قيمة بأن (1) الجدول من ويالحظ ،القطاع هذا

 انخفضت ،1991 سنة الناتج ذلك نـم %31 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون
 نتيجة ،1993 سنة منه %18 مساهمة بنسبةو  دوالر، بليون ,96 إلى

 بالتذبذب واستمرت ،1993 سنة الزراعي القطاع شهدها التي الضغوط
 العاملة األيدي تكاليف وارتفاع العمل أسواق في النقص اثر واالنخفاض

 العاملة األيدي دوران حركة وكانت المجاورة، الدول إلى المصانع وانتقال
 األجر معدل وأصبح أعلى، أجور عن للبحث العمال انتقال بسبب مرتفعة،

 مساهمة انخفاض إلى أدى الذي األمر اإلنتاجية نمو من أسرع بشكل ينمو



 
   

  [06]  لكواز      سعد محمود ا د.                                              تطور التجارة الخارجية...

 دوالر، بليون 361إلى وارتفعت ،(,)اإلجمالي المحلي الناتج في الزراعي الناتج
 بليون ,116 إلى ارتفعت ،2222 سنة الناتج ذلك من %9 مساهمة وبنسبة
 بليون 1361 أصبحت أنها إال ،2221 سنة منه %3 همةمسا وبنسبة دوالر،
 وقد ،2229 سنة اإلجمالي المحلي الناتج من %12 مساهمة وبنسبة دوالر،
 المحلي الناتج من %3 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 2262 إلى وصلت

 مساهمة وبنسبة دوالر بليون 2268 إلى قليال   وارتفعت ،2212 سنة اإلجمالي
 بالقطاع الدولة اهتمام إلى ذلك ويعود ،2211 سنة ناتجال ذلك من% 361

همال الصناعي  الصادرات تشجيع سياسة تبني نتيجة الزراعي، القطاع وا 
 . (3)الصناعية

 في أهمية من له لما فيها المهمة القطاعات من فهو الخدمات قطاع أما
 تجنا قيمة بأن (1) الجدول من ويالحظ الماليزي، االقتصادي النمو تحقيق
 سنة منه %,1 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون ,126 بلغت قد الخدمات قطاع
 الناتج من %31 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 8269 إلى انخفضت ،3991
 سنة آسيا بشرق عصفت التي األزمة نتيجة ،1993 سنة اإلجمالي المحلي
 من مةاألز  بدأت إذ الخارجية، بالقروض التايلندية المصارف وتمادي ،1993
 في باالرتفاع واستمرت ،ماليزيا ومنها اإلقليم دول في وأثرت وانتشرت تايلند

 منه %12 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 15،5 إلى لتصل الالحقة السنوات
 بليون 3362 أصبحت حتى الالحقة السنوات في تغيرت ثم ،2221 سنة

 بليون 11261 إلى ارتفعت ثم ،2212 سنة منه %83 مساهمة وبنسبة دوالر،
 النتعاش ،2211 سنة الناتج ذلك من %1,68 مساهمة وبنسبة دوالر،

 قطاع تطوير إلى أدى مما العولمة دائرة في والدخول الماليزي االقتصاد
 .صادراتها وتشجيع الخدمات
 االقتصاد في عدة رئيسة متغيرات هناك أن القول بالذكر الجدير ومن
 تأثيراتها عن فضال   فيها، المتبعة يةاالقتصاد بالسياسات تأثرت الماليزي
 المحلي الناتج المتغيرات تلك ومن االقتصادي، األداء في الواضحة
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 يأتي وفيما. وغيرها الخارجية والديون والسكان العاملة والقوى اإلجمالي
 :منها لكل موجز عرض

  
 اإلجمالي المحلي الناتج

 لذا االقتصادية، تهاقطاعا أداء تحفيز في متقدمة أساليب ماليزيا اتبعت
 أسعار ودعم الناتج، لزيادة حوافز منح إلى تهدف سياسات وتطبيق إتباع فان

 االستثمارات في والتوسع المالية المؤسسات تقدمها التي والقروض السلع
 المحلي الناتج في نموا تحقيق على ساعدت العوامل هذه كل وان المالية،

 بلغت اإلجمالي المحلي الناتج قيمة أن ،(1)الجدول من يالحظ إذ اإلجمالي،
 سنة دوالر بليون 3262 إلى انخفضت أنها إال ،1991 سنة دوالر بليون 3363
 األزمة اثر العالمية األسواق في منتجاتها أسعار انخفاض نتيجة ،1993
 ومع فيها، االقتصادي النمو معدالت وتراجع ،3995 سنة اآلسيوية المالية
 إذ ،(3)الزمةا تلكل مواجهتها بعد االقتصادي هامناخ تغيير استطاعت ذلك
 الالحقة السنوات في باالرتفاع واستمرت ،2222 سنة دوالر بليون 9863 بلغت
 بليون 28363 إلى وارتفعت ،2221 سنة دوالر بليون 18363 إلى وصلت حتى
 انفتاحها نتيجة ،2211 سنة دوالر بليون 28361 وأصبحت ،2212 سنة دوالر
 الخطة وهي مترابطة خمسية خطط ثالث وانجازها الخارجي، العالم على

 والسابعة ،(1991 - 1991) والسادسة ،(,193 - 1992) الخامسة الماليزية
عطاءه الخاص للقطاع المجال بإفساح جميعها واتسمت ،(,199 - 2222)  وا 

 السماح تم كما االستثمار، تنفيذ في للمشاركة التشجيعية الحوافز من المزيد
 مساهمة من له لما اقتصادها، في باالستثمار المباشر األجنبي المال لرأس
 والمهارات الخبرات وجلب التكنولوجيا نقل خالل من الكفاءة اكتساب في

 .(9)لتشغيلها الالزمة
 العاملة القوى

 ،(1) الجدول خالل ومن الماليزية، السوق في العاملة القوى تطورت
 في باالرتفاع استمرت ،1991 سنة عامل ألف 36398  بلغت أنها يالحظ



 
   

  [06]  لكواز      سعد محمود ا د.                                              تطور التجارة الخارجية...

 ،2221 سنة عامل ألف 126118 إلى وصلت حتى الالحقة السنوات
  ألف 126,29 إلى ووصلت 22126 سنة عامل ألف 116233 وأصبحت

 رأس وتنمية جانب، من التقاني والتحديث التطوير نتيجة ،2211 سنة عامل
 جانب من الماليزية العمل قوة لدى المهارات هيكل وتحسين البشري، المال
 القوى ارتفعت لذلك الماليزية الصناعات في المهارات هذه واستخدام أخر،

 إلى زراعية عاملة قوى من وتحولت الرأسمالية الصناعات في العاملة
 .صناعية

 
 الخارجية الديون

 في االختناقات بعض حدوث يالحظ أن المديونية حالة خالل من يمكن
 الحكومة دفع مما لها، المحددة المدة في سدادها على قدرتها لعدم ماليزيا

 أوسع، بشكل التجاري االنفتاح إلى الثمانينات عقد انتهاء بعد الماليزية
تباع  فعملت المباشر، األجنبي لالستثمار جذبا   وأكثر مرن تعامل أسلوب وا 
 الماليزي، لالقتصاد التحتية البنية وتحديث االقتصادي النمو تنشيط على

 ويتبين ،(12)اآلسيان كتلة مجموعة إطار في اإلقليمي االقتصادي والتعاون
 بليون 8168 بلغت قد لماليزيا الخارجية الديون قيمة أن (1) الجدول من

 ،1362) يقارب ما (1993،3991) السنتين في وأصبحت ،1991 سنة دوالر
 في رأث مما الماليزية، العملة انهيار نتيجة التعاقب، على دوالر بليون( 1261
 إلى وأدى األجنبية، العمالت مقابل المحلية لعملتها الصرف سعر تقلبات
 انخفضت وقد ،(11)الخارجية ديونها وتزايد لماليزيا االقتصادي النمو تراجع
 ،2221 سنة دوالر بليون 1262إلى ارتفعت ،2222 سنة دوالر بليون 1169إلى

 دوالر بليون 163,إلى وصلت حتى الالحقة السنوات في باالرتفاع استمرت
 .2211 سنة دوالر بليون 63,, وأصبحت ،2212 سنة

 
 
 
 



 

 
 
 

 [06] (99) 9دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

  [07]  لكواز      سعد محمود ا د.                                              تطور التجارة الخارجية...

 - 1122)للمدة لماليزيا الخارجية التجارة تطور اتجاهات :الثاني المبحث

2991) 
 مـع لماليزيا السلعية الصادرات تطور اتجاهات األول جانبين، تناول سيتم
 اإلسـتيرادات تطـور اتجاهـات والثـاني ،(1991 - 2211) للمـدة الخـارجي العالم

 :وكاآلتي نفسها، للمدة الخارجي العالم مع الدولة لتلك السلعية
 
 للمعدة الخعارجي الععالم معع لماليزيا السلعية الصادرات تطور اتجاهات :1-2

(1122 - 2991) 
 من واإلستيرادات التصدير نحو اتجهت التي الدول إحدى ماليزيا تعد
 الثمانينات عقد بداية وفي التصنيع، عملية في والوسيطة اليةالرأسم السلع
 على التركيز: والثاني االستيرادات، إحالل سياسة: األول اتجاهين، اتبعت
 وحتى الثمانينات عقد بمنتصف بدأت حين في ،التحويلية الصناعات إنتاج
 النمو لتنشيط السياسات من مجموعة تحقيق إلى هدفت بخطة ،2222 سنة
 تطوير عن فضال   واالستيرادات، للصادرات السلعية البنية وتنويع اعيالصن
 االقتصاد انتعاش تزايد أن السياسات هذه نتيجة وكانت التحتية، البنى

 .(12)الماليزي
 مدة خالل الماليزية اإلجمالية الصادرات تطور (2) الجدول من ويتبين
 الناتج من %38 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 3863 بلغت إذ الدراسة،
 مساهمة وبنسبة دوالر بليون 3861 وأصبحت ،1991 سنة اإلجمالي المحلي

 األموال رؤوس تدفق نتيجة ،1993 سنة اإلجمالي المحلي الناتج من 122%
 انخفاض عن فضال   الماليزي،( الرينجيت) قيمة وانخفاض الخارج، إلى

1993 سنة يةاآلسيو  المالية األزمة اثر المباشر األجنبي االستثمار
(18)، 

 سنة اإلجمالي المحلي الناتج من %121 مساهمة وبنسبة 9362 إلى ارتفعت
 سنة الناتج ذلك من %122 مساهمة وبنسبة 11269 إلى ارتفعت ،2222
قامة الخارجي العالم على انفتاحها نتيجة ،2221  دول مع تجارية عالقات وا 
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 بليون 11361 بلغت إذ ،2229 سنة تغيرت أنها إال ،(11)المختلفة  العالم
 االقتصاد ارتباط نتيجة الناتج، ذلك من %31 مساهمة وبنسبة دوالر

 ،دوالر بليون 28161 إلى ارتفعت وقد األمريكية، المتحدة بالواليات الماليزي
 بليون 212 وأصبحت ،2212 سنة الناتج ذلك من %93 مساهمة وبنسبة
 النتعاش ،2211 ةسن الناتج ذلك من %300،5 مساهمة وبنسبة دوالر

 .االقتصادي النمو في الصادرات أهمية على التركيز عن فضال   اقتصادها،
 المرتبة احتلت الصناعية الصادرات أن ،(2) الجدول من ويالحظ

 صادراتها من %31 مساهمة وبنسبة دوالر بليون 1162 بلغت إذ األولى،
 بالقطاع امواالهتم الصناعات ازدهار نتيجة وذلك ،1991 سنة اإلجمالية
 في للنمو األساس المحرك الصادرات وأصبحت وتطويره الصناعي

 من %33 مساهمة وبنسبة دوالر بليون 1361 أصبحت وقد ،(11)ماليزيا
 وبنسبة دوالر، بليون 3363 إلى ارتفعت ثم ،1993 سنة ماليزيا صادرات
 الركود نتيجة وانخفضت ،2222 سنة الصادرات تلك من %32 مساهمة
 السنوات في ارتفعت ثم ،(222162222) السنتين خالل العالمي دياالقتصا
 سنة منها %31 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 12161 إلى لتصل الالحقة
 عن فضال   اإلنتاج، وسائل وتطوير العالمية التقنيات تنوع نتيجة ،2221
 هذه استخدام في للمهارات التأهيل وتزايد ماليزيا، صادرات في التنوع
 أصبحت أنها إال ،(31)الصناعية صادراتها نمو تزايد إلى أدى مما نياتالتق

 سنة اإلجمالية صادراتها من %9, مساهمة وبنسبة دوالر، بليون ,1236
 منفتح لكونه العالمية المالية باألزمة تأثرا الماليزي االقتصاد لتراجع ،2229
 راجعت بعد المستهلك ثقة انخفاض عن فضال   ،الخارجي العالم على

 األزمة بسبب الخارج إلى األموال رؤوس تدفق نتيجة االستثمارات
 وبنسبة دوالر، بليون 181 إلى 2212 سنة ارتفعت أنها إال ،(35)اآلسيوية
 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 183 إلى ووصلت منها، %13 مساهمة

 .2211 سنة منها% 1361
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 الثانيــة المرتبــة احتلــت فقــد  التعــدين، ســلع مــن الصــادرات يخــص مــا أمــا
 مـــن %3 مســـاهمة وبنســـبة دوالر، بليـــون 62, بلغـــت إذ الدراســـة، مـــدة خـــالل

 واالســتثمارات البتروليــة االكتشــافات نتيجــة ،1991 ســنة اإلجماليــة صــادراتها
 الرئيسـان المعـدنيان المـوردان همـا والـنفط القصـدير أن إذ التعـدين، قطاع في
 بليـون 168 إلـى انخفضـت ثـم ماليزي،ال االقتصاد في االقتصادية األهمية ذوا

 نتيجــــة ،1993 ســــنة اإلجماليــــة صــــادراتها مــــن %3 مســــاهمة وبنســــبة ،دوالر
 شــهدت أنهــا إال ،(13)التعــدين قطــاع فــي التنقيــب وعمليــات االســتثمارات تراجـع
 صــادراتها مــن %11 مســاهمة وبنســبة دوالر، بليــون 1261 بلغــت إذ ،ارتفاعــا  

 1963 إلــى لتصــل الالحقــة الســنوات فــي فعــتارت وقــد ،2222 ســنة اإلجماليــة
 ،2221 ســـنة اإلجماليـــة صـــادراتها مـــن %11 مســـاهمة وبنســـبة دوالر، بليـــون

ــــاض باســــتثناء ــــي االنخف ــــر (222162222) الســــنتين ف  االقتصــــادي الركــــود اث
 ،2221 ســـنة ســـبتمبر 11 أحـــداث نتيجـــة معهـــا التجاريـــة وعالقاتهـــا األمريكــي

ـــة الســـنوات فـــي تغيـــرت وقـــد  وبنســـبة ،دوالر بليـــون 2162 إلـــى لتصـــل الالحق
 الطلــب انخفــاض نتيجـة ،2229 ســنة اإلجماليــة صـادراتها مــن %,1 مسـاهمة
 العالميـة الماليـة األزمـة انعكاسـات أثـر العالميـة الـنفط أسـعار وارتفاع العالمي

 ،دوالر بليـون ,816 إلـى لتصـل الالحقـة السـنوات في ارتفعت ثم ،2223 سنة
 8,61 وأصـبحت ،2212 سـنة اإلجماليـة صـادراتها من %11 مساهمة وبنسبة
 ،2211 ســنة اإلجماليــة صــادراتها مــن %1161 مســاهمة وبنســبة ،دوالر بليــون
  .(19)والتعدين التحويلية الصناعات في االنتعاش نتيجة
 الثالثة المرتبة احتلت فقد الزراعية، السلع من الصادرات يخص ما أما
 من %,1 مساهمة وبنسبة دوالر، ليونب ,116 بلغت إذ الدراسة، مدة خالل

 من الصادرات على الطلب زيادة نتيجة ،1991 سنة اإلجمالية صادراتها
 الدولة، قبل من الزراعي باإلرشاد االهتمام عن فضال   ،الزراعية السلع
 إلى انخفضت وقد ،(22)الزراعية العمليات في التكنولوجيا استخدام وكذلك

 سنة اإلجمالية صادراتها من %18 همةمسا وبنسبة دوالر، بليون 968
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 بالقطاع واالهتمام الزراعي القطاع في االستثمارات تراجع اثر ،1993
 من %3 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 362 إلى انخفضت ثم الصناعي،
( 2222 22216) السنتين خالل وانخفضت ،2222 سنة اإلجمالية صادراتها

 أنها إال معها، الماليزي التجاري رتباطواال األمريكي االقتصادي الركود نتيجة
 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 11 بلغت إذ ،2221 سنة خالل ارتفاعا شهدت

 وتنفيذ الزراعة في األسمدة استخدام نتيجة اإلجمالية، صادراتها من 12%
 على ساعدت التي الرشيدة الزراعية وسياستها الدولة قبل من الري مشاريع
 الالحقة السنوات في بالتذبذب واستمرت ،(21)البالد في يااقتصاد نموا تحقيق
 سنة منها %18 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 8261 إلى وصلت حتى

 سنة% 1861 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 8261 إلى وارتفعت ،2212
 للمدة الزراعي للقطاع الماليزية الخطة تنفيذ في النجاح نتيجة منها، 2211

 بعد االقتصادي للنمو محركا الزراعي القطاع يصبح لكي (,222 - 2212)
 نوعية وتحسين الحديثة التقنية تطبيق ونتيجة والتعدين، الصناعي القطاع
 الزراعية العاملة القوى وتزايد واالتصاالت المعلومات تقنية وتقدم ،الناتج
   .(22)الماهرة
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 الخععارجي العععالم مععع لماليزيععا السععلعية االسععتيرادات تطععور اتجاهععات: 1-1
 (2991 - 1122) للمدة

 له كان اقتصادها لتطوير وتوجهها لماليزيا المتميز الجغرافي الموقع إن
 عقد في األولية والمواد الزراعة على تعتمد دولة من تحولها في األثر

 الخارجية التجارة على تعتمد دولة إلى العشرين، القرن من الستينات
 ولحد والعشرين الحادي القرن ومطلع العشرين القرن نهاية في والصناعة

قامة ،ةـالمعرف ابـواكتس ،الحديثة التقنيات استخدامها بسبب اآلن،  وا 
 اقتصادها تطور على ساعدها مما الرأسمالية، الكثافة ذات الصناعات

 .قصيرة مدة خالل اقتصادي نمو وتحقيق
 خالل السلعية االستيرادات في ورا  ـتط اكـهن أن ،(2) الجدول من الحظوي
 الناتج من %33 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون ,336 بلغت إذ الدراسة، مدة

 وبنسبة دوالر، بليون 1361 إلى انخفضت ،1991 سنة اإلجمالي المحلي
 اروانهي ،المحلية عملتها قيمة تدهور بسبب ،1993 سنة منه %31 مساهمة
 في اثر مما ،1993 سنة اآلسيوية األزمة اثر والمصرفي المالي النظام

 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 3262 إلى وارتفعت ،(91)الماليزية االستيرادات
 بليون ,1186 إلى ووصلت ،2222 سنة اإلجمالي المحلي الناتج من 33%

 لبالط حاجة لسد وذلك ،9001 سنة منه %32 مساهمة وبنسبة دوالر،
 وبنسبة ،2223 سنة دوالر بليون 11,69 إلى وارتفعت ،المتزايد المحلي
 بلغت إذ ،2229 سنة خالل انخفاضا   شهدت أنها إال  منه، %39 مساهمة
 على المحلي الطلب لتراجع منه، %9, مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 12863

 التي العالمية المالية باألزمة الماليزي االقتصاد وتأثر السلعية، االستيرادات
 1,161 بلغت إذ ،2212 سنة خالل ارتفاعا   وشهدت 22236 سنة حدثت
 دوالر، بليون ,6,,1 وأصبحت منه، %2, مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون
 األموال رؤوس تدفق نتيجة 22116 سنة منه% 963, مساهمة وبنسبة

 . (21)فيها والمحلية األجنبية االستثمارات زيادة عن فضال   األجنبية،
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 الجدول من فيالحظ لالستيرادات ةـالسلعي البنية مكونات يخص ما أما
 ة،ـالدراس مدة خالل األولى ةـبالمرتب اءتـج الصناعية راداتـاالستي بأن ،(2)
 اإلجمالية استيراداتها من %38 مساهمة وبنسبة دوالر، ونـبلي 168, تـبلغ إذ

 منها %38 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 1361 إلى انخفضت ،1991 سنة
 العملة وتعرض ،1993 سنة المالية األسيوية األزمة نتيجة ،1993 سنة

 رـسع بزيادة المركزي البنك محاولة رغم ة،ـالشرائي قوتها لفقدان الماليزية
 واتـالسن خالل ارتفاعا شهدت أنها إال األجنبية، احتياطاتها ىـعل الفائدة
 سنة منها %38 ةـمساهم نسبةوب دوالر، بليون 3, إلى لتصل الالحقة
 ةـسن منها% 32 مساهمة وبنسبة ،دوال بليون ,926 إلى ارتفعت ،2222
 منها %31 ةـمساهم وبنسبة دوالر، بليون 9269 أصبحت أنها إال ،2221
 قيمة وانخفاض ماليزيا في األجنبية االستثمارات انخفاض ةـنتيج ،2229 سنة

 ةـسن العالمية ةـالمالي األزمة أثر لعيةالس االستيرادات في اثر مما اـصادراته
2223
 اـمنه %31 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 12268 إلى وارتفعت ،(91)
 اـمنه %3862 ةـمساهم ةـوبنسب دوالر، بليون 122 إلى ووصلت ،2212 سنة
 وحصول الصادرات يـف النمو اللـخ من االقتصادي لالنتعاش ،2211 ةـسن
 هذه من استيراداتها زيادة إلى أدى مما الصعبة، العمالت على البالد تلك

 . السلع
 إذ الثانية، المرتبة احتلت فقد التعدين، سلع من االستيرادات عن أما
 سنة اإلجمالية استيراداتها من %1 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 161 بلغت

 سنة منها %, مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 861إلى انخفضت ،1991
 سنة منها %3 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 61, إلى تارتفع ،1993
 وبنسبة دوالر، بليون 1861 إلى لتصل الالحقة السنوات في ارتفعت ،2222

 في وألهميته عليها المحلي الطلب لزيادة ،2221 سنة منها %12 مساهمة
 وبنسبة دوالر، بليون 1163 إلى انخفضت وقد االقتصادي، النمو تحريك
 المالية باألزمة الماليزي االقتصاد لتأثر 2229 سنة امنه %18 مساهمة
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% 11 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 2168 وأصبحت ،2223 سنة العالمية

% ,116 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون ,2 إلى وارتفعت ،2212 سنة منها

 ألهميتها التعدينية المنتجات على المحلي الطلب الرتفاع ،2211 سنة منها
 .الماليزي قتصاداال تحريك في

 3،1 بلغت إذ الثالثة، المرتبة احتلت فقد الزراعية، السلع استيرادات أما
 ،1991 سنة اإلجمالية استيراداتها من %, مساهمة وبنسبة دوالر، بليون

 لعدم ،1993 سنة منها %3 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 161 إلى انخفضت
 أزمة حدوث نتيجة دائنيها تجاه لةالعاج بالتزاماتها اإليفاء على الدولة قدرة
 %, مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 161 وأصبحت ،1993 سنة آسيا شرق
 منها %, مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 362 إلى ارتفعت ،2222 سنة منها
 وزيادة األخرى القطاعات مع الزراعي للقطاع اندماج نتيجة ،2221 سنة

 انخفضت وقد ،(,2)االقتصادي النمو قلتحقي الحديثة التكنولوجيا على الطلب
 وأصبحت ،2212 سنة منها %12 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 1163 إلى
 على النفتاحها 22116 سنة منها %,96 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون ,1

 .الخارجي العالم
 
 دةعللمعععع العععععالم مععععع لماليزيععععا الخارجيععععة للتجععععارة الجغرافععععي التوزيععععع :1-3

     (1122 - 2991) 
 الخــارجي، العــالم مــع مــا لدولــة المكانيــة الحركــة الجغرافــي التوزيــع يعكــس
 العالقــــــات فــــــي التحســــــن وحالــــــة العالميــــــة، األســــــواق وطبيعــــــة نــــــوع بمعرفــــــة

ـــة االقتصـــادية ـــى تـــؤدي التـــي والتجاري ـــادل زيـــادة إل ـــدولي الســـلعي التب ـــد ال  بعق
 خـــالل مـــن رجيالخـــا العـــالم علـــى ماليزيـــا انفتـــاح كـــذلك التجاريـــة، االتفاقيـــات

 مناشئ تنوع زيادة إلى يؤدي مما الكمركية، التعريفات وتخفيض التجارة حرية
 اتجاهـــات أخـــذ الفقـــرة هـــذه فـــي وســـيتم الدولـــة، لتلـــك واالســـتيرادات الصـــادرات

 :تيآلوكا الخارجي، العالم مع ماليزيا واستيرادات لصادرات الجغرافي التوزيع
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 للمعععععععدة الععععععععالم معععععععع يزيعععععععامال لصعععععععادرات الجغرافعععععععي التوزيعععععععع: 1-3-2
       (6666 - 6557)   
 العالم مع مالئمة تجارية وعالقات اخـمن قـخل إلى اـماليزي تـسع

تباع الخارجي،  سياسة مستخدمة التجاري، االنفتاح على قائم تحرري نظام وا 
 في أولوية له الن عليه والتركيز التصديري القطاع إلى التوجه ذات التصنيع
 .(23)االقتصادية النشاطات نم العديد تطوير

 الشريك تعد األمريكية المتحدة الواليات بان ،(8) الجدول من ويتبين
 %21 وبنسبة ،دوالر بليون 1168 حصتها بلغت إذ ،لماليزيا األكبر التجاري

 وبنسبة ،دوالر بليون 2262 إلى ارتفعت ،1991 سنة اإلجمالية صادراتها من
 سنتي في انخفضت ،2222 سنة ةـلياإلجما صادراتها من %21 مساهمة

 لسنتي انخفاضا شهدت وقد ةـاألسيوي المالية ةـاألزم اثر ،1993 19936
 االقتصاد على اثر الذي العالمي اديـاالقتص الركود نتيجة ،(6222 2221)

 من %22 مساهمة وبنسبة ،دوالر ونـبلي 2363 إلى وارتفعت ،الماليزي
 وبنسبة دوالر بليون 2261 إلى فضتانخ ،2221 سنة اإلجمالية صادراتها
 نتيجة ذلك وكان ،2229 سنة اإلجمالية اـصادراته من %12 مساهمة
 األزمة اثر األمريكية العملة قيمة تدهور اثر واالستثمارات اإلنتاج انخفاض
 ،دوالر بليون 2168 إلى ارتفعت وقد ،2223 سنة حدثت التي العالمية
 إلى ووصلت ،2212 سنة إلجماليةا صادراتها من %18 مساهمة ةـوبنسب
 .2211 سنة منها %18 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 2163
 وبنسبة دوالر، بليون 1169 تـبلغ إذ ةـالثاني ةـبالمرتب سنغافورة وتأتي  

 بليون 1261 إلى وانخفضت ،1991 سنة ةـاإلجمالي صادراتها من 22%
 ،دوالر بليون 1361 إلى تـوارتفع ،1993 سنة منها %13 ةـوبنسب ،دوالر
 الالحقة السنوات في ارتفعت وقد ،2222 سنة منها %13 ةـمساهم وبنسبة
 سنة منها %,1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 2262 إلى وصلت حتى
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 التبادل تزايد عن فضال   ،التجارية العالقات تطور نتيجة ذلك وكان ،2221
 وبنسبة ،دوالر بليون 2163 أصبحت وقد ،بينهم المسافة قرب بسبب التجاري
 اقتصادات على النفتاحها ذلك سبب ويرجع ،2229 سنة منها %11 مساهمة

 ارتفعت وقد ،2223 سنة العالمية لالزمة تعرض الذي يـالخارج مـالعال دول
 2,69 إلى ووصلت ،2212 سنة منها %11 وبنسبة ،دوالر بليون ,2,6 إلى

 .2211 سنة منها %11 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون
 إليها الموجهة الصادرات قيمة بلغت إذ ،الثالثة بالمرتبة فتأتي اليابان أما

 سنة اإلجمالية صادراتها من %12 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 962
 %18 إلى مساهمتها نسبة وبانخفاض ،دوالر بليون 969 وأصبحت ،1991
 ،لسنةا تلك في حدثت التي األسيوية األزمة اثر وذلك ،1993 سنة منها

 ،2222 سنة منها %18 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 1263 إلى ووصلت
 ،دوالر بليون 1862 إلى وصلت حتى الالحقة السنوات في ارتفعت وقد

 على الطلب زيادة نتيجة ذلك وكان ،2221 سنة %9 مساهمة وبنسبة
 مام ،ماليزيا في اليابانية االستثمارات زيادة عن فضال   ،الماليزية الصادرات

 وبنسبة ،دوالر بليون 1161 أصبحت وقد ،(23)التجاري التبادل زيادة إلى أدى
 وبنسبة ،دوالر بليون 1361 إلى ارتفعت ،2229 سنة منها %9 مساهمة
 وبنسبة ،دوالر بليون 1361 إلى ووصلت ،2212 سنة منها %12 مساهمة
 دةوزيا التجاري التبادل توسع بسبب وذلك ،2211 سنة منها %12 مساهمة

 .اليابان مع التجارية االتفاقيات عقد
 إليها الموجهة الصادرات قيمة بلغت إذ ،الرابعة بالمرتبة الصين وتأتي 
 ،1991 سنة اإلجمالية صادراتها من %8 مساهمة ةـوبنسب ،دوالر ونـبلي 169

 %8 وبنسبة ،دوالر بليون 862 وصلت ىـحت الالحقة السنوات في ارتفعت
 %3 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 968 إلى تـارتفع وقد ،2222 سنة منها
 ،العالمية التجارة ةـمنظم في نـالصي ولـدخ نتيجة ذلك وكان ،2221 سنة
 بليون 1,63 إلى انخفضت وقد ،(29)التجاري التبادل تزايد إلى أدى مما
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 بليون 1361 إلى ارتفعت ثم ،2229 سنة %12 مساهمة وبنسبة ،دوالر
 ،دوالر بليون 1363 إلى ووصلت ،2212 سنة نهام %9 ةـوبنسب ،دوالر
 .بينهما التجارية العالقات لزيادة ،2211 سنة منها %12 مساهمة وبنسبة

 869 إليها الصادرات قيمة بلغت إذ ،ةـالخامس بالمرتبة  كونغ هونغ وتأتي

 ،1991 سنة اإلجمالية اـصادراته من %1 ةـمساهم وبنسبة ،دوالر بليون
 ،1993 سنة منها %1 ةـمساهم ةـوبنسب ،دوالر بليون ,86 إلى وانخفضت

 وبنسبة ،دوالر بليون 361 إلى وصلت حتى الالحقة السنوات في ارتفعت وقد
 وبنسبة ،دوالر بليون 363 إلى انخفضت أنها إال ،2221 سنة %, مساهمة
 اقتصادها وتأثر العالم على ماليزيا انفتاح بسبب ،2229 سنة %1 مساهمة
 ،دوالر بليون 361 إلى ارتفعت أنها إال ،2223 حدثت التي لميةالعا باألزمة
 ،دوالر بليون 368 إلى ووصلت ،2212 سنة منها %1 مساهمة وبنسبة
 .2211 سنة منها %1 مساهمة وبنسبة
 إليها الموجهة الصادرات قيمة بلغت إذ ،السادسة بالمرتبة فتأتي تايلند أما

 الماليزية اإلجمالية الصادرات نـم %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 269
 سنة منها %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 269 إلى انخفضت ،1991 سنة

 ،االقتصادية السياسات برمجة في األخطاء حدوث نتيجة ذلك وكان ،1993
 ماليزيا اقتصاد اعترضت التي والمشاكل المالي القطاع مؤسسات وضعف

 ,86 إلى ارتفعت وقد ،1993 سنة ثتحد التي األسيوية المالية األزمة اثر
 السنوات في ارتفعت ثم ،2222 سنة منها %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون

 سنة منها %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 361 إلى وصلت حتى الالحقة
 صادراتها من %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 362 وأصبحت ،2221

 %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 363 إلى وارتفعت ،2229 سنة اإلجمالية
 منها %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 962 إلى ووصلت ،2212 سنة منها
 .2211 سنة
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 بلغت إذ ،السابعة بالمرتبة (*)نيذرالند المسماة المنخفضة األراضي وتأتي
 ،1991 سنة اإلجمالية صادراتها من %2 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 163
 .الحرة التجارة من المكاسب وتحقيق لماليزيا التجاري تاحاالنف نتيجة وذلك
 انخفضت ،2222 سنة منها %1 وبنسبة ،دوالر بليون 161 إلى ارتفعت وقد
 التبادل لضعف وذلك ،2222 سنة منها %1 وبنسبة ،دوالر بليون 861 إلى

 سنة منها %8 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 161 وأصبحت ،التجاري
 ارتفعت ،2229 سنة منها %1 وبنسبة ،دوالر بليون 61, وأصبحت ،2221
 إلى ووصلت ،2212 سنة منها %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون ,6, إلى
 .2211 سنة منها %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 63,

 ،دوالر بليون 262 بلغت إذ ،ةـالثامن بالمرتبة فتأتي الجنوبية كوريا أما
 إلى انخفضت وقد ،1991 سنة ةـاإلجمالي صادراتها من %8 مساهمة وبنسبة

 تذبذبا شهدت وقد ،1993 سنة اـمنه %2 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 163
 منها %8 وبنسبة ،دوالر ونـبلي ,16 إلى وصلت حتى الالحقة سنوات في
 االقتصادية والتقلبات العالمية األسعار اعـارتف اثر تـانخفض ،2221 سنة
 بلغت إذ ،2223 سنة العالمية المالية األزمة فعلب مـالعال في حدثت التي
 بليون 69, إلى تـارتفع ،2229 سنة منها %1 وبنسبة ،دوالر بليون 68,
 بليون 361 إلى ووصلت ،2212 سنة منها %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر
 االتفاقيات عقد تزايد نتيجة ،2211 سنة منها %1  مساهمة وبنسبة ،دوالر

  .(10)بينهما دوليال والتعاون التجارية
 الموجهة الصادرات قيمة بلغت إذ ،التاسعة بالمرتبة فتأتي استراليا أما
 سنة اإلجمالية صادراتها من %2 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 161 إليها

 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 261 إلى الالحقة السنوات في ارتفعت ،1991
 منها %8 وبنسبة ،دوالر ليونب 163 إلى ارتفعت وقد ،2222 سنة منها 2%

                                                 

 بورغ.نيذرالند : تضم دول هولندا وبلجيكا ولوكسم )*(
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 زيادة إلى أدى مما ،أسواقها وتوسيع بتنويع ماليزيا لرغبة وذلك ،2221 سنة
 ةـمساهم وبنسبة ،دوالر بليون 61, إلى انخفضت وقد ،استراليا إلى صادراتها

 %1 ةـمساهم وبنسبة دوالر، بليون 61, إلى ارتفعت ،2229 سنة اـمنه 1%
 منها %8 ةـمساهم وبنسبة ،دوالر بليون 68, ىإل ووصلت ،2212 سنة اـمنه
              .بينهما التجارية االتفاقيات وعقد االقتصادية العولمة لزيادة ،2211 سنة

 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 263 بلغت إذ ،العاشرة بالمرتبة الهند وأتت
 ،دوالر بليون 169 إلى ارتفعت ،1991 سنة اإلجمالية صادراتها من 1%
 الالحقة السنوات في ارتفعت وقد ،2222 سنة منها %2 مساهمة بنسبةو 

 ،2221 سنة منها %8 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 162 إلى وصلت حتى
 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 68, وأصبحت الالحقة السنوات في انخفضت

 قيمة وتدهور األسيوية، المالية باألزمة تأثرها نتيجة ،2229 سنة منها 1%
 الطلب النخفاض الماليزية الصادرات نمو تراجع عن فضال الماليزية، العملة
 منها %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 61, إلى ارتفعت وقد ،عليها العالمي

 سنة منها %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 61, وأصبحت ،2212 سنة
 في ةالماليزي السوق عن االستغناء تستطيع ال الهند الن وذلك ،2211

 اآلسيان دول بين الحرة التجارة اتفاقيات عقد عن فضال ،منتجاتها تصريف
 االقتصادية العولمة تأثير بسبب وزيادتها التجارية العالقات وتحسن ،والهند
   .(81)السنوات تلك خالل
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 (2991 - 1122) لمدةل لماليزيا لالستيرادات الجغرافي التوزيع :1-3-1
 وذلك ،الواسع بانتشاره ماليزيا في لالستيرادات الجغرافي التوزيع يتسم

 كفاية عدم نتيجة ،العالمية األسواق من المتنوعة والخدمات السلع الستيرادها
 الجغرافي التوزيع أن كما ،المختلفة السلع على الطلب وتزايد المحلي اإلنتاج

 إسهام خالل من البلد داخل التنمية وتحقيق ءالبنا أوجه احد لالستيرادات
 حاجة سد عن فضال   ،والتطور النمو في والوسيطة الرأسمالية االستيرادات

 .(82)االستهالكية السلع من المحلي الطلب
 التجاريين الشركاء أهم من كانت اليابان بان ،(1) الجدول من ويالحظ

 من %23 وبنسبة ،دوالر نبليو  2162 بلغت إذ ،الدراسة مدة خالل لماليزيا
 وبنسبة ،دوالر بليون ,116 إلى انخفضت ،1991 سنة اإلجمالية استيراداتها
 المالية المؤسسات من العديد إفالس نتيجة ،1993 سنة منها %22 مساهمة

 األزمة اثر 1993 سنة بشدة اإلنتاج وانهيار والتجارية الصناعية والشركات
 ،2222 سنة منها %21 وبنسبة ،دوالر يونبل 1368 إلى ارتفعت ثم ،األسيوية
 األمريكي االقتصاد ركود بسبب (2222 22216) السنتين خالل انخفضت

 بعالقات الرتباطها بذلك تأثرت إذ ،2221 سنة سبتمبر 33 أحداث نتيجة
 ،دوالر بليون ,1,6 إلى ارتفعت ،األمريكية المتحدة الواليات مع تجارية
 وبنسبة ،دوالر بليون 1363 إلى انخفضتو  ،2221 سنة منها %11 وبنسبة
 وبنسبة  ،دوالر بليون 1362 إلى ووصلت ،2212 سنة منها %12 مساهمة
  .2211 سنة منها %12  مساهمة
 من نصيبها من الثانية المرتبة احتلت فقد األمريكية المتحدة الواليات أما

 ستيراداتهاا من %,1 وبنسبة ،دوالر بليون 1263 بلغت إذ ،ماليزيا استيرادات
 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 1161 إلى انخفضت ثم ،1991 سنة اإلجمالية

 1863 أصبحت حتى الالحقة السنوات في تغيرت ،1993 سنة منها 22%

 بليون 1169 إلى انخفضت ثم ،2222 سنة منها% 13 وبنسبة ،دوالر بليون
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 على الطلب النخفاض وذلك ،2221 سنة منها %18 وبنسبة ،دوالر
 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 1261 إلى انخفضت ثم ،الماليزية االستيرادات

 أسعار إدارة وسوء بالدوالر عمالتها ارتباط بسبب ،2229 سنة منها 9%
 ،المتحدة الواليات من ماليزيا استيرادات على اثر العمالت وسوق الصرف

 وقد ،2212 سنة منها %12 وبنسبة ،دوالر بليون 1162 إلى ارتفعت ثم
 ،2211 سنة منها %12  مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 1161 إلى وصلت
 .العالمية األسواق على الماليزي االقتصاد وانفتاح االقتصادية العولمة بسبب
 ,96 االستيرادات قيمة بلغت إذ ،الثالثة المرتبة احتلت فقد سنغافورة أما
 ثم ،1991 سنة اإلجمالية استيراداتها من %12 وبنسبة ،دوالر بليون

 نتيجة وذلك ،1993 سنة منها %11 وبنسبة ،دوالر بليون 369 إلى انخفضت
 ارتفعت ،1993 سنة التجاري الميزان في والعجز التضخم معدالت ارتفاع
 باالرتفاع استمرت ،2222 سنة منها %11 وبنسبة ،دوالر بليون 1163 إلى
 %11 وبنسبة ،دوالر بليون 1861 إلى وصلت حتى الالحقة السنوات في
 سنة منها %22 وبنسبة ،دوالر بليون 2,63 إلى ارتفعت ثم ،2221 سنة منها

لغاء التجارية االتفاقيات تزايد نتيجة ،2229  بينهما، الكمركية التعريفة وا 
 ،2212 سنة منها %11 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 2261 إلى انخفضت
 وذلك ،2211 سنة نهام% 11 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون ,226 وأصبحت

 .الماليزية المحلية السلع على الطلب لتحول
 وبنسبة ،دوالر بليون 163 بلغت إذ ،الرابعة المرتبة احتلت فقد الصين أما

 دوالر، بليون 862 أصبحت ثم ،1991 سنة اإلجمالية استيراداتها من 2%
 لمبوركواال بين التجارية االتفاقيات عقد بسبب ،2222 سنة منها %1 وبنسبة
 السنوات في باالرتفاع استمرت ثم ،(88)بينهما التجارية العالقات ودعم وبكين
 سنة منها %11 وبنسبة دوالر، بليون 1862 إلى وصلت حتى الالحقة
 ،2212 سنة منها %18 وبنسبة دوالر، بليون 1361 وأصبحت ،2221

 .2211 سنة منها %18 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 1369 إلى ووصلت
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 %8 وبنسبة ،دوالر بليون 161 بلغت إذ الخامسة، المرتبة تايلند احتلتو 
 معها، التجاري االنفتاح تزايدل وذلك ،1991 سنة اإلجمالية استيراداتها من

 ،دوالر بليون 261 وأصبحت ،التايلندية السلع على الطلب زيادة عن فضال  
 وبنسبة الر،دو  بليون 862 إلى ارتفعت لكنها ،1993 سنة منها %1 وبنسبة

 حتى الالحقة السنوات في باالرتفاع استمرت ثم ،2222 سنة منها 1%
 إلى ارتفعت ثم ،2221 سنة منها %1 وبنسبة دوالر، بليون 62, إلى وصلت
 بليون ,36 إلى ووصلت ،2212 سنة منها %, وبنسبة ،دوالر بليون 1،1

 .2211 سنة منها %, مساهمة وبنسبة دوالر،
 بليون 862 بلغت إذ ،السادسة المرتبة احتلت فقد ةالجنوبي كوريا أما
 إلى ذلك ويرجع ،1991 سنة اإلجمالية استيراداتها من %1 وبنسبة ،دوالر

 ،الطرفين بين االتفاقيات عقد زيادة نتيجة االستيرادات عن القيود تخفيف
 تراجع بسبب ،1993 سنة منها %, وبنسبة ،دوالر بليون 861 وأصبحت
 ثم ،األسيوية األزمة لحدوث الماليزي االقتصاد تدهور ونتيجة اإلنتاج
 في وتغيرت ،2222 سنة منها %1 وبنسبة ،دوالر بليون 863 إلى ارتفعت
 %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 163 إلى وصلت حتى الالحقة السنوات

 بليون 63, إلى وصلت حتى الالحقة السنوات في وتغيرت ،2221 سنة منها
 وبنسبة ،دوالر بليون 69, إلى ووصلت ،2212 سنة منها %1 وبنسبة ،دوالر

 .2211 سنة منها %1 مساهمة
 ،دوالر بليون 162 بلغت إذ ،السابعة المرتبة احتلت فقد اندونيسيا أما
 بليون 268 إلى ارتفعت ثم ،1991 سنة اإلجمالية استيراداتها من %2 وبنسبة
 وبنسبة ،دوالر ونبلي 161 وأصبحت ،2222 سنة منها %8 وبنسبة ،دوالر

 162 أصبحت حتى الالحقة السنوات في وتغيرت ،2221 سنة منها 1%
 سنة خالل ارتفاعا   شهدت ثم ،2229 سنة منها %1 وبنسبة ،دوالر بليون

 إلى ووصلت ،منها %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 62, بلغت إذ ،2212
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 المنطقة بلقر  ،2211 سنة منها % 1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 61,
 .الدولتين بين الجغرافية
 ،دوالر بليون 163 بلغت إذ ،الثامنة المرتبة احتلت فقد كونغ هونغ أما
 بليون 268 وأصبحت ،1991 سنة اإلجمالية استيراداتها من %2 وبنسبة
 ،دوالر بليون 269 وأصبحت ،2222 سنة منها %8 مساهمة وبنسبة ،دوالر
 %2 وبنسبة ،دوالر بليون ,26 إلى انخفضت ،2221 سنة منها %8 وبنسبة
 السلع من الذاتي االكتفاء تحقيق إلى ماليزيا لتحول ،2229 سنة منها

 االستيرادات تخفيض إلى أدى مما المحلي إنتاجها تطوير ومحاولة
 ،2212 سنة منها %8 وبنسبة ،دوالر بليون 863 إلى ارتفعت ثم .األندنوسية
 .2211 سنة منها %8 اهمةمس وبنسبة ،دوالر بليون 1إلى ووصلت
 %1 وبنسبة ،دوالر بليون 868 بلغت إذ ،التاسعة بالمرتبة ألمانيا جاءت

 ،المتزايد المحلي الطلب لسد وذلك ،1991 سنة اإلجمالية استيراداتها من
 ثم ،1993 سنة منها %1 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 261 إلى انخفضت
 ،2222 ةـسن اـمنه %8 ةـمساهم وبنسبة ،دوالر ونـبلي 261 أصبحت
 %1 ةـمساهم وبنسبة ،دوالر بليون 161 إلى وصلت حتى باالرتفاع واستمرت

 الذي والسياسي االقتصادي رارـاالستق تزايد نتيجة وذلك ،2221 سنة منها
 باتجاه الماليزي المستهلك ذوق تغير نـع فضال   ،الدولتين الـك هـب تتمتع

 سنة منها %1 وبنسبة ،دوالر بليون 161اصبحت ثم ،األوروبية المنتجات
 سنة منها %1 مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 62, إلى ارتفعت ،2229
 سنة اـمنه %1  مساهمة وبنسبة دوالر، بليون 61, ىـإل ووصلت ،2212
 اونـالتع تعزيز نـع فضال   ،التجارية االتفاقيات عقد تزايد نتيجة ،2211

 .واآلسيان أوروبا بين االقتصادي
 نسبة وشكلت ،دوالر بليون 162 بلغت إذ ،العاشرة ةـالمرتب استراليا وأتوتب

 بليون 261 ىـإل ارتفعت ،1992 سنة اإلجمالية استيراداتها من %8 مساهمة
 السنوات يـف وانخفضت ،1991 ةـسن اـمنه %8 مساهمة وبنسبة ،دوالر
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 سنة منها %2 مساهمة وبنسبة ،دوالر بليون 163 أصبحت ىـحت الالحقة
 سنة منها %2 ةـمساهم وبنسبة دوالر بليون 262 إلى ارتفعت مـث ،2222
 وبنسبة ,26 ىـإل وصلت حتى الالحقة السنوات يـف تغيرت أنها إال ،2221

 السلع باتجاه الطلب رـتغي نتيجة متواضعة كانت إذ ،2229 سنة منها 2%
 بليون 862 إلى ارتفعت مـث ،األوروبية المناشيء من والنوعية الجودة ذات
 بليون 861 إلى ووصلت ،2212 سنة منها %2 مساهمة وبنسبة ،دوالر
 .2211 سنة منها %2 مساهمة وبنسبة ،دوالر
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 والمقترحات االستنتاجات
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 :كاآلتي وهي ،والمقترحات االستنتاجات من مجموعة إلى البحث توصل   
   االستنتاجات :ال  أو 
ـــى دهاعتمـــا ،المـــاليزي االقتصـــاد تطـــور مالمـــح مـــن تبـــين - ـــنفط عل ـــه ال  كون

 مــن الســلعية االســتيرادات تمويــل عــن فضــال   االقتصــادية لألنشــطة محــرك
                                .النفطية الصادرات إيرادات خالل

 اإلنتــاج قيمــة ايــدتز  ،لماليزيــا الســلعية القطاعــات تطــور مالمــح مــن اتضــح -
 ،الزراعـــــي القطـــــاع فـــــي وانخفاضـــــه ،الصـــــناعي ال  القطـــــاع فـــــي الســـــلعي
همالهــا األول بالقطــاع الدولــة الهتمــام  اإلنتــاج قيمــة أن حــين فــي .الثــاني وا 

 مــدة خــالل ملحــوظ بشــكل تطــورت وقــد مرتفعــة كانــت الخــدمات قطــاع فــي
   .الدراسة

 المحلــي النــاتج أن ،اليزيــالم االقتصــادية المتغيــرات تطــور مالمــح مــن تبــين -
 فــي ملحــوظ تزايــد حــدوث عــن فضــال   ،الدراســة مــدة خــالل تزايــد اإلجمــالي

 الخارجيــة ديونهــا تزايــد وكــذلك ،المــاليزي االقتصــاد النتعــاش العاملــة القــوى
                       .لها المحددة المدة في سدادها على قدرتها لعدم الدراسة مدة خالل

 فــي التطــور وجــود ،لماليزيــا الخارجيــة التجــارة مؤشــرات تحليــل مــن اتضــح -
 فـي الواضـح االرتفـاع عـن فضـال   ،الخـارجي العـالم مع اإلجمالية صادراتها
           .الدراسة مدة خالل اإلجمالية استيراداتها

ــــين - ــــات فــــي التطــــور وجــــود تب ــــة مكون ــــة للصــــادرات الســــلعية البني  اإلجمالي
 الصــناعية الســلع احتلــت وقــد ،الدراســة لمــدةا الخــارجي العــالم إلــى الماليزيــة
ـــة ـــى المرتب ـــة التعـــدين ســـلع وجـــاءت ،األول ـــة بالمرتب ـــم ومـــن ،الثاني  الســـلع ث
  .الثالثة بالمرتبة الزراعية

 السلعي الهيكل اتـمكون يـف والتنوع وسـالملم ورـالتط دوثـح -
 عـسل وجاءت ،األولى المرتبة الصناعية السلع احتلت إذ ،لالستيرادات
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 المرتبة احتلت دـفق الزراعية االستيرادات أما ،الثانية بالمرتبة التعدين
    .الدراسة مدة خالل الثالثة

 الماليزية الخارجية للتجارة الجغرافي التوزيع يـف التغير نـع الكشف -
 الواليات تـكان الصادرات بـجان ففي ،( واالستيرادات الصادرات)

 ،األولى ةـالمرتب احتلت دـوق اـله األكبر اريالتج الشريك األمريكية المتحدة
 ،الثالثة بالمرتبة اليابان اعقبتها ثم ،الثانية بالمرتبة فورةسنغا وجاءت
 ،استراليا ،الجنوبية كوريا ،الند نيذر ،تايلند ،كونغ هونغ ،الصين وبعدها
  .الدراسة مدة خالل والهند
 المتحدة والواليات ،ولىاأل بالمرتبة اليابان جاءت االستيرادات جانب وفي
 ،الصـــين اعقبتهـــا ثـــم ،الثالثـــة بالمرتبـــة فورةوســـنغا ،الثانيـــة بالمرتبـــة األمريكيـــة

 خـالل اسـتراليا وأخيرا ،المانيا ،كونغ  هونغ ،اندونيسيا ،الجنوبية رياكو  ،تايلند
   .المدة تلك
 

  المقترحات: ثانيا  
 نحو بتوجهها تكتفي وال اآلسيان منطقة ىـعل ماليزيا اعتماد الضروري من -

 المنطقة يـف بها تتمتع التي المتميزة مكانتها وبحكم ألنه ،الخارجي العالم
 العالم دول نـبي وصل حلقة وجعلها إليها االستثمارات جذب إلى ستؤدي
                   .التكتل هذا إلى انضمامها خالل من المختلفة

 الـإهم أن إذ ،الصناعي القطاع جانب إلى عيالزرا بالقطاع االهتمام -
 أن خاصة   المتوازنة التنمية عملية سيعرقل اآلخر حساب على أحدهما
 .ماليزيا في الزراعة على تعيش السكان من واضحة نسبة هناك

 من الفائض هـوتوجي ،االستيرادات من للحد اإلنتاجي الهيكل لتنويع السعي -
 تحسين ىـعل يساعد اـمم ،السلعية القطاعات لتطوير النفطية اإليرادات
 .لماليزيا اإلنتاجي الهيكل

 وتنويع ،التجاري االنفتاح الـمج يـف بحثية ومشاريع دراسات عمل ضرورة -
 إجراء نـع فضال   ،أسيا شرق لدول الخارجية للتجارة السلعي الهيكل
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 ،النفطية النامية للدول الخارجية التجارة تطور باتجاهات التنبؤ دراسات
       .مستقبال   منها االستفادة ولغرض رارـالق لصانعي لـعم جمنها تكون لكي

  
Development of the external trade of Malaysia and 

trends of the geographical distribution orientations 
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ABSTRACT  

 The research aims at realizing the Malaysian aspirations towards the 

world market through focusing on analyzing the orientations of the 

development of the external trade in both import and export between 

Malaysia and different countries of the world as well as the change 

of its geographical distribution during the period under discussion. 

The research is based on a hypothesis; states that there has been a 

development in Malaysian external trade with the world 

accompanied with a change in the geographical distribution of its 

components of merchandises' export and import. The research has 

also included two basic axes, the first has discussed the main 

features of the Malaysian economy, while the second has focused on 

the external trade and the aspects of its geographical distribution in 

Malaysia during that period. The research has attained a number of 

conclusions and proposals. 
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 اإلجمالي المحلي الناتج في النسبية وأهميتها السلعية القطاعات لتطور الرئيسة المؤشرات (2) الجدول
 (دوالر بليون))*((6557- 6666) للمدة لماليزيا

 المؤشرات
 
 

 السنوات

 القطاع
 الصناعي

 األهمية
 النسبية
 للقطاع
 % الصناعي

 القطاع
 الزراعي

 األهمية
 النسبية
 للقطاع

 % الزراعي

 قطاع
 الخدمات

 األهمية
 النسبية
 لقطاع
 % الخدمات

 المحلي الناتج
 اإلجمالي

(GDP) 

 العاملة القوى
 باأللف

 الديون
 الخارجية
 بمليارات
 دوالرات

        عدد
     السكان

     يونمل
 نسمة

2991 3,63 12 2261 23 116, 1, 8868 36893 3163 116,8 

299, 1369 11 2261 22 1161 11 21169 86,2, 3963 12623 

2993 116, 11 2262 22 1161 11 21161 86381 1361 12633 

2998 3263 11 96, 23 3169 13 3161 86881 1161 11633 

2999 3,68 13 86, 22 3361 11 3962 96211 1269 11692 

1111 1163 18 862 9 1161 13 9368 9611, 1269 13619 

1112 1169 1, 361 8 1161 1, 9168 96,99 1162 11612 

1111 1161 11 962 9 1,63 1, 21168 96883 1863 11613 

1113 1263 13 2163 9 186, 11 22161 216111 186, 11611 

1111 ,161 18 226, 9 1361 13 21163 21631, 1161 11618 

1111 ,861 11 226, 8 1363 11 23368 216123 1161 1,623 

111, 3368 11 2361 8 ,161 11 21,61 216,19 1161 1,6,1 

1113 886, 13 2869 21 3969 13 28,6, 216891 ,26, 13623 

1118 21,6, 18 116, 21 916, 11 11268 226118 ,,61 13633 

1119 8161 11 2861 21 8961 1, 29362 226321 ,,61 18623 

1121 9161 11 1161 8 8361 33 13368 226133 ,163 18633 

1122 21363 1161 1163 861 22161 1,63 13861 216,19 ,,68 19613 

  :اآلتيين المصدريين على باالعتماد الباحث أعداد من :المصدر                                   
         1-Key indicators for Asia and the pacific  2011 .  

                                                                                                    2-World bank development,2010.  
 الباحث قبل من النسب احتساب تم )*(          

 
 لماليزيا السلعي الهيكل مكوناتل النسبية األهميةو رجيةالخا التجارة تطور اتجاهات (2) الجدول
        (       دوالر بليون)      (2991 – 2122) للمدة      

 املؤشرات      

 

 

 

 لسنوات  ا

 الصادرات

 الصناعية

 األهمية

 النسبية

 للصادرات

 الصناعية

% 

 الصادرات

 الزراعية

 األهمية

 النسبية

 للصادرات

     الزراعية

% 

 اتصادر

 سلع

 التعدين

 األهمية

 النسبية

 لصادرات

 التعدين

% 

  صادرات

 ومعدات

 ومواد نقل

 وكيماوية طبية

 وأخرى

 

 صادرات

 أخرى

% 

 الصادرات

 اإلمجالية

 األهمية

 النسبية

 للصادرات

 اإلمجالية

% 

 استريادات

 السلع

 الصناعية

 األهمية

 النسبية

 لالستريادات

 الصناعية

% 

 استريادات

 السلع

 الزراعية

 هميةاأل

 النسبية

 الستريادات

      الزراعية

% 

 استريادات

 سلع

 التعدين

 األهمية

 النسبية

 الستريادات

 سلع

 التعدين

% 

 

  استريادات

 ومعدات

 نقل

 ومواد

 طبية

 وأخرى

 

 استريادات

 %      أخرى

 االستريادات

 اإلمجالية

 األهمية

 النسبية

 لالستريادات

      اإلمجالية

% 

2991 1152 51 2251 21 152 8 155 2 5,55 8, 1,5, 8, ,51 1 ,52 1 ,55 1 5551 85 

2991 1952 51 2159 2, 55, 9 158 2 5852 58 1,55 82 151 5 ,55 1 ,59 1 5851 58 

2995 1152 51 2152 2, 552 9 251 2 5859 59 1151 82 15, 5 ,59 1 ,59 1 5952 58 

2998 155, 58 95, 2, 15, 5 251 2 5,51 212 ,851 8, ,52 5 ,51 1 25, , 185, 82 

2999 1559 81 952 22 155 8 158 2 8,51 215 1,5, 8, ,51 5 ,52 1 2.1 , 1151 8, 
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2111 5855 81 851 8 215, 22 251 2 9852 211 1851 8, ,51 1 15, 8 ,5, , 8252 88 

2112 5151 81 55, 8 951 22 159 2 8852 91 1959 82 ,59 5 15, 8 25, , 5,5, 59 

2112 5,59 81 951 21 859 21 - - 9,5, 9, 1152 82 152 1 152 8 ,52 , 5951 59 

211, 8155 55 2251 22 2251 22 251 2 21,59 91 1551 82 151 1 551 8 ,5, , 8258 51 

211, 9152 51 2,51 21 2159 2, 251 2 22151 212 8,58 81 551 5 215, 21 ,52 , 21,5, 8, 

2111 21,5, 5, 2,51 21 2955 2, 258 2 2,159 212 9151 81 552 1 2,51 22 25, 2 22,51 82 

2111 2255, 5, 2151 21 2,52 21 ,52 2 21155 21, 21,52 58 158 5 2559 2, 251 2 2,151 8, 

2115 22151 52 2159 22 2559 21 258 2 25152 9, 22159 59 2151 5 2151 2, - - 2,159 59 

2118 22951 11 2558 2, ,85, 29 ,59 2 29951 91 22,51 5, 2,55 9 2151 21 ,52 2 21159 52 

2119 21851 19 2151 2, 2152 21 ,52 2 2155, 81 9259 51 2255 21 2158 2, 25, 2 22,58 19 

2121 2,,51 18 ,152 2, ,,51 21 ,25, 2, 2,252 95 2215, 51 2158 21 215, 21 - - 2125, 18 

2122 2,851 1551 ,252 2,5, ,15, 2152 ,,51 2, 2,151 21155 222 5,52 2151 951 21 2151 251 251 21151 1958 

 :التالية المصادر على باالعتماد الباحث أعداد من :المصدر                                        

1 - WTO Statistics database.  

2- Key Indicators for Asia and The Pacific, 2011.                                

                        

 ماليزيا لصادرات الجغرافي التوزيع (3) الجدول                                 
 (دوالر بليون)           (2991 - 1122) للمدة الخارجي العالم مع النسبية واألهمية

 الدول          

 
 

 السنوات

 الواليات

   املتحدة
(2) 

       سنغافورة
(1) 

    اليابان
(3) 

 مجهورية

       الصني

    الشعبية

(1) 

 تايلند
(1) 

 هونغ

  كونغ
(,) 

 كوريا

                    اجلنوبية
(3) 

                        نيذرلندا
(5) 

 اسرتاليا

(5) 

             اهلند
(21) 

 كندا

 واالحتاد

                                                       األوروبي

     ودول

     أخرى
(22) 

 الصادرات إمجالي
(21) 

2991 2163 2169 961 269 169 369 162 268 262 168 2968 3363 

299, 2163 2,61 2161 268 362 161 163 161 261 261 1262 3861 

2993 216, 2169 969 269 169 161 161 361 261 263 216, 3869 

2998 2169 2161 369 269 161 36, 268 36, 268 161 2969 3361 

2999 2861 2369 968 163 168 363 161 163 161 161 1168 816, 

1111 1161 2862 2168 361 36, 161 361 162 161 269 1161 9861 

1112 2368 2169 2263 368 361 162 168 162 162 26, 1161 8861 

1111 2868 2,61 2161 163 368 163 362 361 162 268 1363 9361 

1113 1161 2,61 2262 ,61 161 ,63 361 363 161 163 1861 21169 

1111 1363 2869 2168 861 ,61 36, 161 161 163 362 3169 21,61 

1111 1368 1161 2361 963 361 862 16, 161 163 161 3161 21169 

111, 3161 1163 2161 2263 86, 369 169 169 163 161 1263 2,163 

1113 136, 1169 2,63 216, 863 861 ,63 ,69 169 169 1863 23,61 

1118 1169 1961 1261 2961 96, 861 368 ,69 363 361 1361 29961 

1119 1161 1163 2162 2,68 861 368 ,63 ,62 ,62 ,63 1,69 2,163 

1121 1163 1,6, 2361 2362 868 862 ,69 ,6, ,61 ,61 1263 28162 

 .الباحث قبل من النسب احتساب تم )*(
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1122
)*(

 1168 1,69 2861 2368 961 863 362 ,63 ,63 ,61 1361 28161 

                          :اآلتي المصدر على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر                                        
.Key Indicators for Asia and the Pacific, 2011-1 )*(

 .  تقديرية 
 



 
   

  [56]  لكواز      سعد محمود ا د.                                              تطور التجارة الخارجية...

 لمساهمة النسبية األهمية                                           
(2991 - 1122) للمدة الماليزية الصادرات

)*( 
 السنوات

2/21      

      % 

1/21      

     % 

3/21     

    % 

1/21      

     % 

1/21       

     % 

,/21       

    % 

3/21       

    % 

8/21       

     % 

9/21       

  % 

21/21       

   % 

22/21     

      % 

2991 12 11 21 3 1 1 3 1 1 2 13 

299, 28 11 23 1 1 , 3 3 1 1 13 

2993 28 11 23 1 1 , 3 1 1 1 1, 

2998 11 23 22 3 3 1 1 1 1 3 13 

2999 11 23 21 3 3 1 3 1 1 1 13 

1111 12 28 23 3 1 1 3 1 1 1 11 

1112 11 23 23 1 1 1 3 1 1 1 11 

1111 11 23 22 , 1 , 3 1 1 1 11 

1113 11 2, 22 , 1 , 3 3 1 1 13 

1111 29 21 21 3 1 , 1 3 3 1 1, 

1111 11 2, 9 3 1 , 3 3 3 3 11 

111, 29 21 9 3 1 1 1 1 3 3 1, 

1113 2, 21 9 9 1 1 1 1 3 3 13 

1118 21 21 22 21 1 1 1 3 1 1 18 

1119 21 21 9 21 1 1 1 1 1 1 18 

1121 23 21 21 9 1 1 1 1 1 1 18 

1122 23 21 21 21 1 1 1 1 3 1 19 

 الباحث قبل من النسب احتسبت )*(                                                                          
 .أعاله (3) الجدول على باالعتماد

 يراداتالست الجغرافي التوزيع (1) الجدول                              
 (دوالر بليون) (2991 - 1122) للمدة الخارجي العالم مع ماليزيا

 دوللا        

 

 

 السنوات

  سنغافورة
(2) 

 اليابان

(1) 

 مجهورية

 الصني

    الشعبية
(3) 

 الواليات

 املتحدة
(1) 

  تايلند
(1) 

 كوريا

اجلنوبية

(,) 

 أملانيا

(3) 
 إندونيسيا

(8) 

 هونغ

 كونغ
(9) 

اسرتاليا

(21) 

 داالحتا
 األوروبي

 ودول
         أخرى

(22) 

 إمجالي

 االستريادات
(21) 

  2991  2991 96, 1261 263 2163 261 361 363 261 263 162 2961 336, 

299, 2161 2961 269 2162 161 162 363 263 263 162 1163 3861 

2993 2161 2361 161 2362 362 161 363 261 268 161 1161 3962 

2998 369 226, 269 2261 161 361 161 263 263 261 2163 1861 

2999 961 236, 162 2261 161 361 162 268 26, 261 2,63 ,161 

1111 2268 2363 361 2363 361 363 161 163 163 263 116, 8161 
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1112 963 2161 368 2268 169 361 163 161 269 263 2969 3361 

1111 961 2161 ,61 2362 361 161 169 16, 163 261 2969 3961 

1113 969 216, 363 2361 369 169 161 361 161 26, 236, 8168 

1111 2269 2,69 2161 216, 169 161 169 163 361 269 1369 21163 

1111 2361 2,6, 2361 2169 ,61 163 162 161 169 161 316, 2236, 

111, 2161 2361 2168 2,63 362 362 163 161 361 161 3161 23161 

1113 2,69 2962 2869 2169 369 361 ,63 ,61 161 361 1261 21361 

1118 2361 2963 1161 2362 869 361 ,68 361 163 363 1369 21,69 

1119 1,63 2161 2,63 2161 861 161 162 161 16, 16, 3161 23361 

1121 1161 2368 2861 2161 863 ,63 ,61 ,61 368 361 3961 21163 

1122
()*

 116, 2861 2869 2161 86, ,69 ,61 ,61 161 361 3968 2186, 

 Key                       :اآلتي المصدر على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر 
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 .تقديرية )*(



 
   

  [57]  لكواز      سعد محمود ا د.                                              تطور التجارة الخارجية...

 - 1122) للمدة الماليزية لإلستيرادات لمساهمة النسبية األهمية  

2991) 
 السنوات

2/21      

          % 

1/21       

      % 

3/21          

    % 

1/22        

     % 

1/21      

             % 

,/21      

      % 

3/21       

      % 

8/21        

   % 

9/21     

      % 

21/21       

     % 

22/21       

    % 

2991 21 13 1 2, 3 1 1 1 1 3 11 

299, 23 11 1 21 3 1 1 1 1 3 1, 

2993 23 11 3 23 1 1 1 1 1 1 1, 

2998 21 11 3 11 1 , 1 3 3 1 12 

2999 21 12 3 23 1 1 3 3 3 1 11 

1111 21 12 1 23 1 1 3 3 3 1 11 

1112 23 29 1 2, 1 1 1 3 3 1 13 

1111 21 28 8 2, 1 1 1 3 3 1 11 

1113 21 23 9 2, 1 , 1 1 3 1 12 

1111 22 2, 21 21 , 1 1 1 3 1 13 

1111 22 21 22 23 1 1 1 1 3 1 18 

111, 21 23 21 23 1 1 1 1 3 1 13 

1113 22 23 23 22 1 1 1 1 3 1 18 

1118 22 21 23 22 , 1 1 1 3 1 18 

1119 11 22 21 9 , 1 1 1 1 1 1, 

1121 21 21 23 21 , 1 1 1 3 1 13 

1122 21 21 23 21 , 1 1 1 3 1 13 

 الباحث قبل من الجدول إعداد تم )*(                                                             
 .(6) الجدول على باالعتماد
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