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الصناعة التقرير الحادي والعشرون لالتحاد العام لغرف التجارة و ملخص

 والزراعة للبالد العربية

 

 3102 – 3102: التجارة العالمية أوال

أن اقتصادات الدول النامية سجلت تراجعاً في معدالت االستيراد  أورد التقرير  

%(، وقد أرجع التقرير 0بنسبة ) 3102عام ي من الوالتصدير خالل النصف الثان

السبب في ذلك إلى تراجع قدرة الدول النامية على التكيف مع السياسات المالية للدول 

رزة والعنوان االساسي لالقتصاد المتقدمة، وأضاف التقرير أن ذلك سيكون السمة البا

التقرير أسباب انخفاض التجارة في الدول  أرجع، وقد 3102العالمي خالل العام 

 يلي: إلى ماالنامية 

 .3102أزمة الركود االقتصادي في أوروبا عام  -0

 ارتفاع معدالت البطالة في أوروبا باستثناء ألمانيا. -3

يض الحوافز المالية في حالة عدم التيقن بخصوص التوقيت المتعلق بتخف -2

 الواليات المتحدة.

 

تركيز على تحريك مشروعها البأهمية الدول العربية أوصى التقرير  ومن هنا

اإلقليمي نحو التكامل االقتصادي حتى تستفيد الدول العربية من الطاقات التجارية 

ُمجارات واالستثمارية التي يتيحها انتقال عناصر اإلنتاج وبشكل تتمكن من خالله 

الركب العالمي وبناء سالسل اإلمداد الخاصة بها وربطها بالسالسل العالمية الخاصة 

 بإنتاج السلع والخدمات.

 

 .3102 - 3101ثانياً: تفاوت ومراوحة التجارة الخارجية العربية 

جاء في هذا االطار أن هناك تراجع في معدالت نمو التجارة العربية وقد أعزى  

التقرير ذلك إلى التراجع الكبير في صادرات النفط الليبي وتراجع التصدير السلعي 

في نصف الدول العربية، كما أشار التقرير إلى دراسة دولية حديثة في مجال التجارة 

 ما يلي:كنتائجها  تكان ،الدولية

ر بنسبة تصل إلى ثُلث طاقتها التصديرية بسبب أن المنطقة العربية تُصد   -0

 تركز التصدير في الشركات الصغيرة.
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هناك انخفاض في عدد الشركات التجارية الكبيرة القادرة على تعبئة طاقات  -3

 التصدير.

 عدم الحث على االستثمار مع انخفاض التنويع في قواعد االنتاج والتصدير. -2

 رة على خلق فرص عمل جديدة.انعدام القد -2

 أن التجارة العربية البينية ال تزال بعيدة عن كونها المحرك الرئيسي للتنمية. -5

 أن مستوى المكون التكنولوجي في السلع الصناعية العربية قليل جداً. -6

 أن القيمة المضافة في السلع العربية المصد رة قليلة. -7

الصناعية أقل من جميع االقاليم التجارية أن التجارة العربية البينية في السلع  -8

 في العالم.

%( من 51تستولي كل من السعودية واالمارات العربية على أكثر من ) -9

إجمالي الصادرات السلعية العربية إلى العالم وأنهما تحتالن مراكز متقدمة في 

 مؤشرات سهولة التجارة بالمقاييس العالمية.
 

 ةثالثاً: التجارة العربية البيني

د التقرير أن التجارة العربية البينية قد تأثرت وبشكل كبير بمجريات أحداث    اك 

الربيع العربي والتحوالت السياسية في عدد من الدول العربية وحاالت الفوضى التي 

عاشتها تلك الدول، اضافة إلى تأزم االوضاع السياسية في الجمهورية السورية، 

بية البينية منها وإليها وعبرها إلى الدول العربية حيث أنها أثرت على التجارة العر

 المجاورة لها.

كما أوضح التقرير أن التجارة العربية البينية تأخذ حي ز ضئيل وقليل جداً عند   

مقارنتها مع التجارة الخارجية العربية، وقد أشار التقرير إلى أسباب انخفاض نسبة 

 لعربية بما يلي:التجارة البينية مقابل التجارة الخارجية ا

أن هناك ارتفاع نسبي في مستوى التعريفات الجمركية للصادرات مع خارج  -0

 المنطقة العربية.

جارة بين الدول العربية نفسها على مستوى القيود غير الجمركية على الت -3

تجارتها البينية، مما يعني االفتقار إلى العناصر الرئيسية لبيئة التحرير 

 التجاري.
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 3102/  3102رابعاً: استبيان اتحاد الغرف العربية لعام 

قام اتحاد الغرف العربية بتعميم االستبيان الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية   

، على مجموعة واسعة من الشركات والجهات المعنية 3102/  3102الكبرى لعام 

العربية، إلى جانب  بالتجارة العربية البينية وبخدمات النقل والشحن بين البالد

الشركات المعنية بالخدمات التجارية المالية، بما يغطي مختلف النشاطات االقتصادية 

للتجارة البينية في المنتجات األولية والصناعية والزراعية وفي قطاع الخدمات، وقد 

كانت النتائج التي توصل إليها االستبيان بشأن المعوقات التي تواجة التجارة العربية 

 %( عدا قيدين هما:51لبينية أقل من نسبة )ا

 %(.52طول مدة العبور ) -0

 %(.53كلفة النقل في بلد المنشأ ) -3

%( كما في الشكل التالي، الذي 51ثم توالت نسبة باقي المعوقات بنسب أقل من )  

 يوضح التوزيع النسبي للقيود والمعوقات التي تعاني منها التجارة العربية البينية.         

 

 (1الشكل رقم )
 التوزيع النسبي للقيود والمعوقات التي تعاني منها التجارة العربية البينية
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حيث يعكس الشكل السابق آراء الجهات العاملة في مختلف االنشطة االقتصادية   

للتجارة البينية العربية في المنتجات األولية والصناعية والزراعية وفي قطاع 

 الخدمات، حول وجود المعوقات المذكورة في الشكل.

 

 خامساً: كفاءة التجارة

عن التفاوت بين الدول العربية  األولىتحدث التقرير في هذا المجال عن قضيتين   

عن مؤشرات القدرة التجارية بين الدول العربية، ففي مجال التفاوت بين  والثانية

الدول العربية أورد التقرير أن الكثير من الدول العربية تعاني من أعباء معقدة من 

 التشريعات المتصلة بقطاع األعمال والقطاع التجاري بشكل خاص، وأن األمر

متفاوت بين الدول العربية فمنها ما يوجد فيها تشريعات قائمة على تطبيق التحرير 

 التجاري بشكل واضح ومنها ما يعاني من عدم الوضوح والبيروقراطية.

 
 

وبالنسبة لقضية مؤشرات القدرة التجارية بين الدول العربية أورد التقرير أربعة 

 جارة، وهي كما يلي:عناصر يمكن من خاللها تحديد مدى كفاءة الت

وهو مؤشر يقيس االفضليات التي يتمتع بها المصد رون  النفاذ إلى السوق: -0

إلى األسواق الخارجية، ومدى نجاعة نظام التعريفات والقيود التي تتم 

 مواجهتها، وقد قسم التقرير هذا العنصر إلى عنصرين فرعيين هما:

 النفاذ إلى السوق األجنبي - أ

 حليالنفاذ إلى السوق الم - ب

ويقيس هذا المؤشر مدى نوعية وشفافية وكفاءة اإلدارة  اإلدارة على الحدود: -3

 الحدودية للبلد.

ويقيس هذا المؤشر مدى توفر ونوعية البنى التحتية للنقل،  البنى التحتية: -2

والخدمات المتصلة، والبنى التحتية لالتصاالت من أجل تسهيل حركة 

 البضائع داخل البلد وعبر الحدود.

ويقيس هذا المؤشر نوعية الخدمات المؤسسية األساسية  ئة التشغيلية:البي -2

 المؤثرة في البيئة التشغيلية للمصد رين والمستوردين الناشطين في البلد.

   

لقد لخ ص التقرير آليات متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالمحافظة   

على التقدم الُمحرز لتفعيل المنطقة من خالل تكريس مبدأ المعاملة بالمثل تجاه 
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الممارسات المقيدة للتجارة مع امكانية حجب امتيازات اإلعفاء للدولة المخالفة في 

حرية التجارة، كما أورد التقرير عدد من التوصيات حال استمرار تلك الدولة بتقييد 

التي تهدف إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وجاءت هذه التوصيات 

 كما يلي:

 

أن يكون االقتصاد والتكامل التجاري االقتصادي محوراً لثالث قمم عربية  -0

ة إذا شاءت تُعقد في مواعيدها بشكل دوري، إذ ال خيار أمام الدول العربي

 اللحاق بالركب العالمي سوى إعادة ترتيب البيت العربي.

أن تكون اللغة االقتصادية التي تتكلم بها الدول العربية هي لغة التنمية والسعي  -3

 لتحقيقها وال تقتصر على القرارات بل على االلتزام بها وبتنفيذها.

بين الدل العربية اتخاذ كافة االجراءات الكفيلة بتنسيق السياسات التجارية  -2

 وازالة العراقيل غير الجمركية.

السعي إلى تنويع القواعد التصديرية وزيادة القيمة المضافة في السلع  -2

والمنتجات، بما يعزز التكامل التجاري العربي ويوسع اآلفاق للتكامل مع 

 سالسال القيم الدولية.

شريعات المضي قُدماً بسياسات تسهل التجارة وتبسيط المتطلبات والت -5

 واإلجراءات الجمركية وتحديث اللوجستيات المرتبطة بالتجارة.

االستثمار في البنى التحتية عند الدول العربية، حيث أن االستثمار فيها سيكون  -6

 عامالً محوريا في تعزيز االستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

اسية التي تشهدها المنطقة الحد من الثغرة الناتجة عن تداعيات األزمات السي -7

 العربية والتي تؤدي إلى إضعاف االندماج بين االقتصادات العربية والعالمية.

 

 


