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اأهداف  »ج�سر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�سع �سريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �سرطًا اأ�سا�سيًا جلعل التنمية ق�سية وطنية ي�سارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�سرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�سعًا  وال�سفافية  امل�ساركة  على  قائمًا  ن�ساطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�ساءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �سياق  يف  التنمية«  »ج�سر  �سل�سلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�سايا 

ي�ساعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�سيا�سات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�ساركني  دائرة  تو�سيع  على 

التنمية  خطط  و�سع  يف  امل�ساركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�سايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

للتنمية ي�ستند اإىل خ�سو�سية الأو�ساع القت�سادية والجتماعية 

التوجهات  من  دائمًا  ال�ستفادة  مع  العربية،  واملوؤ�س�سية  والثقافية 

الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
          

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت

الآراء الواردة يف هذا الإ�سدار تعرب عن راأي املوؤلف ولي�س عن راأي املعهد
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تاأثر  الدولية  التجارب  اأظهرت   

الدول  من  جمموعة  بني  القائمة  العالقات 

ما  مبدى  بعينه،  جغرايف  اإقليم  يف  الكائنة 

ين�ساأ بني م�ساحلها من تداخالت وت�سابكات ، 

تعك�س اأحيانًا قدرا من التفاق، ال انها غالبا 

قد  الذي  التناق�س  من  اأعلى  قدرًا  تظهر  ما 

يبلغ حد ال�سراع ، او يف اف�سل الأحوال ت�سفر 

عن حتقيق احد الأطراف مكا�سب على ح�ساب 

خ�سائر الطرف الخر.  وهو املنطق الذي قاد 

التوجه  اىل  الإقليم  لذات  املنتمية  الدول 

التعاون  يف  النخراط  م�ستويات  لتنمية 

ال�سراع،  ذلك  لتفادي  �سعيًا  امل�سرتك  والعمل 

وتعزيزا للقدرات وللمكا�سب ال�سافية.   

تاأ�س�ست  فقد  الطرح  لذلك  ا�ستنادا 

العمل  اأو  العربي  التعاون  مل�سروع  الأوىل  اللبنات 

املا�سي،  القرن  اربعينيات  منذ  امل�سرتك  العربي 

ت�سعى  كانت  كافة  العربية  الدول  واأن  ل�سيما 

لبناء م�سار تنموي ينه�س باجلميع ويوفر م�ستقبل 

اأكرث اأمنًا وا�ستقرارًا، يف ظل اأجواء العوملة وتنامي 

حركة التكتالت على م�ستوى العامل.
 

العربية  الدول  جامعة  تاأ�سي�س  مثل 

التعاون  ماأ�س�سة  خطوات  اأهم   1945 مار�س  يف 

العربي، الذي انطلق ب�سبع دول يف ذلك احلني، 

كما  العربية.  الدول  كافة  لحقا  �سمل  حتى 

ابريل   13 يف  املوقعة  العربية  التفاقية  مثلت 

العربي  الدفاع  »معاهدة  بـ  واملعروفة   1950

رئي�سية  خطوة  القت�سادي«  والتعاون  امل�سرتك 

يف م�سار التعاون العربي يف املجال القت�سادي.

تقييم اأداء منطقة التجارة احلرة 
العربية الكربى

اأوًل: مقدمة

         اإعداد  د. نواف اأبو �سمالة

ن�ست املادة ال�سابعة من معاهد الدفاع 

الدول  »تتعاون  اأن  على  امل�سرتك  العربي 

بالدها  باقت�ساديات  النهو�س  على  املتعاقدة 

وا�ستثمار مواردها الطبيعية و ت�سهيل تبادل 

وال�سناعية،  الزراعية  الوطنية  منتجاتها 

ن�ساطها القت�سادي  وبوجه عام على تنظيم 

من  احلال  تقت�سيه  ما  واإبرام  وتن�سيقه، 

الأهداف«،  تلك  لتحقيق  خا�سة  اإتفاقيات 

واجلهود  اخلطوات  من  العديد  ذلك  تلى  وقد 

التي �سعت لتنفيذ ذلك القرار واإجناز الوحدة 

العربية،  الدول  بني  الكاملة  القت�سادية 

ل�سيما تاأ�سي�س  »جمل�س الوحدة القت�سادية 

م�سروع  بتنفيذ  مكلفة  كهيئة  العربية« 

الوحدة القت�سادية بني الدول العربية.  

العالقات  تأثر  الدولية  التجارب  أظهرت   
القائمة بني مجموعة من الدول الكائنة 
في إقليم جغرافي بعينه، مبدى ما ينشأ 
 ، وتشابكات  تداخالت  من  مصاحلها  بني 
انها  اال  االتفاق،  من  قدرا  أحياناً  تعكس 
التناقص  من  أعلى  قدراً  تظهر  ما  غالبا 
الذي قد يبلغ حد الصراع ، او في افضل 
األطراف  احد  حتقيق  عن  تسفر  األحوال 
الطرف  خسائر  حساب  على  مكاسب 
الدول  قاد  الذي  املنطق  وهو  االخر.  
املنتمية لذات اإلقليم الى التوجه لتنمية 
التعاون والعمل  مستويات االنخراط في 
الصراع،  ذلك  لتفادي  سعياً  املشترك 
وتعزيزا للقدرات وللمكاسب الصافية.   

ال انه ويف املح�سلة تبني اأن هذا امل�سار  

قد   – عليها  اأ�س�س  التي  ملرجعياته  وطبقًا   -

اخفق يف اجناز الأهداف التي اأ�س�س لتحقيقها، 

بارتفاع  العديدون  ف�سره  الذي  المر  وهو 

�سقف طموحاته . ومن ثم فقد كانت احلاجة 

ملحة لتاأ�سي�س م�سار بديل للتعاون القت�سادي 

العربي، يت�سم بالواقعية واملو�سوعية وبالقابلية 

للتنفيذ، اإ�سافة اىل عدم تقيده او اإلتزامه باأطر  

التعاون  م�سار  لتطوير  طموحا  اأكرث   باأهداف  اأو 

القت�سادي العربي، وهي الأمور التي ا�سفرت عن 

احلرة  التجارة  منطقة  يف  املتمثل  البديل  امل�سار 

العربية الكربى.

اطار )1(

مرجعيات م�سار التعاون القت�سادي العربي : حمطات اأ�سا�سية

يف �سوء قيام الدول العربية بتنفيذ ن�س املادة ال�سابعة ملعاهدة الدفاع العربي امل�سرتك ب�ساأن التعاون 

القت�سادي العربي والوحدة القت�سادية العربية، مت تاأ�سي�س املجل�س القت�سادي )الذي تطور لحقا اىل اطار 

املجل�س القت�سادي والجتماعي(، حيث قامت الدول الأع�ساء يف 26 مار�س 1959، بالتوقيع على بروتوكول ب�ساأن 

اإ�سباغ كيان ذاتي على هذا املجل�س.  وا�ستكمال لهذا التعاون اقرت اتفاقية ت�سديد مدفوعات املعامالت اجلارية 

وانتقال روؤو�س الأموال بني دول اجلامعة العربية يف 1953/9/7 ، وذلك بغية ت�سهيل املدفوعات التي ت�ساحب عمليات 

التبادل التجاري، ويف 1954/12/15 مت اقرار “العمل على حتقيق وحدة اقت�سادية عربية كاملة تنفذ على مراحل” 

وكذلك “اإن�ساء هيئة فنية دائمة للتوجيه القت�سادي يف مقر الأمانة العامة ت�سم خرباء ميثلون الدول العربية 

– مهمتها تنفيذ ما ن�ست عليه املادة ال�سابعة من معاهدة الدفاع العربي امل�سرتك. 
الوحدة  “اتفاقية  باإقرار   1957 يونيو   3 يف  العربية  الدول  قيام  عن  املرتاكمة  اجلهود  هذه  ا�سفرت 

القت�سادية العربية”، والتي مت مبوجبها تاأ�سي�س جهاز جمل�س الوحدة القت�سادية العربية، الذي ا�سبح يتحمل 

 1964 يونيو  يف  القاهرة  يف  انعقاده  دورات  اأوىل  عقد  والذي  العربية،  القت�سادية  الوحدة  م�سروع  اجناز  مهمة 

 ، التنفيذ  ملراحل  عملية  خطة  ت�سكيله  فور  ي�سع  اأن  على  الوحدة،  اتفاقية  اإدارة  عن  امل�سئول  اجلهاز  بو�سفة   .

واأن يحدد الإجراءات الت�سريعية والإدارية والفنية لكل مرحلة، مراعيا م�سالح البلدان الأطراف املتعاقدة مبا 

ل يخل باأهداف التفاقية، واأن يرفع املجل�س قراراته ب�ساأنها اإيل حكومات الأطراف املتعاقدة لإقرارها ح�سب 

الأ�سول الد�ستورية املرعية لدي كل منها. 

التزم هذا املجل�س  مبداأ التدرج واملرحلية يف التنفيذ، و�سول لهدف الوحدة القت�سادية العربية ، من 

خالل حتقيقه احلريات يف )انتقال الأ�سخا�س وروؤو�س الأموال - تبادل الب�سائع واملنتجات الوطنية والأجنبية - 

الإقامة والعمل وال�ستخدام وممار�سة الن�ساط القت�سادي - النقل والرتانزيت وا�ستعمال و�سائل النقل واملرافق 

واملطارات املدنية - التملك والي�ساء والإرث( . ويف ذات الطار مت اإقرار العديد من القرارات ابرزها اقرار ان�ساء 

ال�سوق العربية امل�سرتكة يف 13 اأغ�سط�س 1964.

العربية،  الدول  بني  الكاملة  القت�سادية  الوحدة  اىل  الو�سول  الوحدة  جمل�س  جهود  ا�ستهدفت  وقد 

وذلك على م�ستوى حركة ال�ستثمار والعمال وال�سلع واخلدمات، وما يقت�سيه ذلك من توحيد التعرفة والت�سريعات 

بها، وتوحيد  املتعلقة  والأنظمة  والت�سدير  ال�سترياد  �سيا�سة  املطبقة مبا يف ذلك توحيد  والأنظمة اجلمركية 

اأنظمة النقل والرتانزيت، وعقد التفاقات التجارية واتفاقات املدفوعات مع البلدان الأخرى ب�سورة م�سرتكة، 

وتن�سيق ال�سيا�سات املتعلقة بالزراعة وال�سناعة، وتوحيد الت�سريعات القت�سادية ب�سكل يكفل ملن يعمل من رعايا 

املتعاقدة يف الزراعة وال�سناعة واملهن �سروطًا متكافئة، وتن�سيق ت�سريعات العمل وال�سمان الجتماعي،  البالد 

وتن�سيق ت�سريعات ال�سرائب والر�سوم احلكومية والبلدية و�سائر ال�سرائب والر�سوم الأخرى املتعلقة بالزراعة 

وال�سناعة والتجارة والعقارات وتوظيف روؤو�س الأموال مبا يكفل مبداأ تكافوؤ الفر�س، وتن�سيق ال�سيا�سات النقدية 

واملالية والأنظمة املتعلقة بها يف بلدان الأطراف املتعاقدة متهيدًا لتوحيد النقد بها، وتوحيد اأ�ساليب الت�سنيف 

جمل�س  ع�سوية  اىل  ين�سم  مل  العربية  الدول  من  الأكرب  اجلانب  ان  العتبار  يف  اخذا  الإح�سائية.  والتبويب 

9 دول فقط وهي الأردن وم�سر و�سوريا  الوحدة القت�سادية العربية، حيث اقت�سرت ع�سوية هذا املجل�س على 

وال�سوادان والعراق وفل�سطني وموريتانيا وال�سومال واليمن.
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املن�سق  الربط   - العربية  واملنتجات  لل�سلع 

بني انتاج ال�سلع العربية وتبادلها - ت�سوية 

 - التجاري  التبادل  عن  النا�سئة  املدفوعات 

التبادل املبا�سر بني الدول العربية - مراعاة 

ل�سيما  الأع�ساء  للدول  الإمنائية  الظروف 

الدول الأقل منوًا - التوزيع العادل لالأعباء 

 - التفاقية  تطبيق  على  املرتتبة  واملنافع 

بالن�سبة  ال�سلع  اأهمية  مبعايري  ال�سرت�ساد 

للم�سالح الُقطرية والقومية يف انتقاء ال�سلع 

بالعفاء  تتمتع  التي  العربية  واملنتجات 

عدم   - التف�سيلية  املعاملة  اأو  التخفي�س  او 

عن  القت�سادية  العقوبات  اإىل  اللجوء 

املجال التجاري بني الدول الأع�ساء(. 

تي�سري  »اتفاقية  مثلته   ما  رغم 

الدول  بني  التجاري  التبادل  وتنمية 

التعاون  م�سار  يف  نوعية  نقلة  من   « العربية 

القت�سادي العربي، ل�سبب رئي�سي وهو تطور 

اإل  املرجو  منها،  الهدف  الو�سوح يف  م�ستوى 

وظروف  متغريات  من  فر�سه  وما  الواقع  اأن 

دون  حال  قد  وموؤ�س�سية  �سيا�سية  وقيود 

الو�سع  هذا  وا�ستمر  تنفيذها،  من  التمكن 

حتى العام 1995 الذي �سهد اإعادة طرح �سبل 

تفعيل التقاقية، من خالل مبادرة املجل�س 

جلامعة  التابع  والجتماعي  القت�سادي 

جمل�س  اإطار  عن  بعيدا   - العربية  الدول 

لإقامة  العربية-  القت�سادية  الوحدة 

منطقة التجارة احلرة العربية الكربى. 

القرار  با�سدار  املجل�س  قام  حيث 

ت�سمن               الذي   )1995 )�سبتمرب   1248 رقم 

» ت�سكيل فريق عمل من اخلرباء احلكوميني 

وممثلني من غرف التجارة العربية لدرا�سة 

ثانيًا: منطقة التجارة احلرة العربية الكربى: 

الأ�س�س واملنطلقات  واأجهزة ال�سراف

حرة  منطقة  اإن�ساء  فكرة  كانت 

للتجارة بني الدول العربية حا�سرة منذ بدء 

م�سار التعاون العربي منت�سف القرن املا�سي، 

با�ستهداف  مرتبطا  بقى  ح�سورها  كان  وان 

بني  القت�سادية  الوحدة  وهو  طموحا  اكرث 

الدول العربية، وبخا�سة �سمن اطار جمل�س 

الوحدة القت�سادية.  

ذلك  قيدت  التي  لل�سعوبات  ونتيجة 

امل�سار، وال�سعي العربي خللق م�سار بديل يركز 

اأ�سا�سي على حرية التبادل التجاري  وب�سكل 

املجل�س  قام  فقد  ا�سا�سي(،  ب�سكل  )ال�سلعي 

الدول  جلامعة  والجتماعي  القت�سادي 

العربية يف 1978/2/22 باقرار م�سروع اتفاقية 

وقام  العربي،  التجاري  للتبادل  جديدة 

1979/2/28 بتعميم املبادىء العامة  املجل�س يف 

الدول  على  اجلديدة  التفاقية  مل�سروع 

الأع�ساء لبداء مالحظاتها. 

من  امل�سار  هذا  يف  الرتقاء  ومت 

 )1980 )عمان  العربية  القمة  اإقرار  خالل 

من  العربي،  القت�سادي  للتعاون  كامال  اطارًا 

العمل  "ا�سرتاتيجية  على   امل�سادقة  خالل 

وا�ستنادا  امل�سرتك"،  العربي  القت�سادي 

لذلك قام املجل�س القت�سادي والجتماعي يف 

1980/9/10 بت�سكيل جلنة وزارية �سدا�سية �سمت 

)تون�س وال�سعودية و�سوريا والعراق والكويت 

واملغرب( لدرا�سة وحتديد املبادىء ال�سا�سية 

لالتفاقية اجلديدة للتبادل التجاري العربي، 

 1981/2/27 ويف  ال�سرورية،  التعديالت  واجراء 

قام املجل�س القت�سادي والجتماعي  باإقرار 

والتي   التجاري،  للتبادل  املعدلة  التفاقية 

التبادل  وتنمية  تي�سري  »اتفاقية  بـ  �سميت 

الطلب  ومّت  العربية«  الدول  بني  التجاري 

عليها،  الت�سديق  �سرعة  العربية  الدول  اإىل 

من  اأ�سهر  ثالثة  بعد  التنفيذ  حيز  لتدخل 

اإيداع وثائق ت�سديق خم�س دول عربية على 

الأقل عليها. 

وكانت تون�س اأول الدول التي اودعت 

وثائق الت�سديق على التفاقية لدى الأمانة 

العراق  تلتها   1981 اأغ�سط�س   20 يف  العامة 

اأغ�سط�س   26 ليبيا واليمن والبحرين  يف  ثم 

تلك  بانطالق  فعليا  �سمح  ما  وهو    ،1982

التفاقية وبدء �سريانها يف نهاية عام 1982، 

اأخرى  دول  �سبع  ان�سمت   1989 العام  وحتى 

وفل�سطني  وال�سعودية  والأردن  الكويت  وهي 

ذلك  بعد  لتن�سم  و�سوريا،  وقطر  وال�سودان 

كل من املغرب وال�سومال والمارات. 

كيفية تفعيل اتفاقية تي�سري وتنمية التبادل 

واإعداد   ،)1981( العربية  الدول  بني  التجاري 

اإقامة  اىل  الو�سول  بهدف  الالزمة  املقرتحات 

ت�سم  كربى  عربية  حرة  جتارة  منطقة 

اأو�ساع  مع  وتتما�سي   ، العربية  الدول  كافة 

كما  جميعا،  العربية  الدول  واحتياجات 

للتجارة«.  العاملية  تتما�سى مع احكام املنظمة 

حيث ا�سفر ذلك التوجه اىل مزيد من التحديد 

راعى  انه  كما  ال�ستهداف،  م�ستوى  يف  والدقة 

ظهور  يف  املمثلة  الدولية  ال�ساحة  تطورات 

العديد من  وان�سمام  العاملية،  التجارة  منظمة 

الدول العربية اليها،واللتزام بقواعد عملها،  

التف�سيلية،  املعامالت  بقيود  يتعلق  ما  ل�سيما 

الرتقاء  طموحات  يف  يبالغ  مل  انه  كما 

بالتعاون القت�سادي العربي، كما فعل جمل�س 

العقود  طوال   العربية  القت�سادية  الوحدة 

ال�سابقة. 

وقد نال هذا التوجه دعما قويا متثل 

دورته  يف  العربية  القمة  موؤمتر  اإقرار  يف 

بتاريخ  القاهرة  يف  عقدت  التي  ال�ستثنائية 

املت�سمن   197 رقم  القرار   1996 يونيو   23  -21

والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  »:تكليف 

باتخاذ ما يلزم نحو الإ�سراع يف اإقامة منطقة 

لربنامج  وفقا  الكربى  العربية  احلرة  التجارة 

عمل وجدول زمني للمنطقة«.

والجتماعي   القت�سادي  املجل�س  قام 

قيام  عن  الإعالن  باإقرار   ،1997 فرباير   19 يف 

منطقة جتارة حرة عربية كربى خالل ع�سر 

بلغ  وقد   ،1998/1/1 تاريخ  من  اإبتداءا  �سنوات 

عدد الدول العربية الأع�ساء يف املنطقة حاليا 

 ، الإمارات  الأردن،   : وهي  عربية،  دولة   18

حرة  منطقة  إنشاء  فكرة  كانت 
حاضرة  العربية  الدول  بني  للتجارة 
العربي  التعاون  مسار  بدء  منذ 
كان  وان  املاضي،  القرن  منتصف 
باستهداف  مرتبطا  بقى  حضورها 
اكثر طموحا وهو الوحدة االقتصادية 
ضمن  وبخاصة  العربية،  الدول  بني 

اطار مجلس الوحدة االقتصادية.  

هذه  من  الثانية  املادة  ت�سمنت  وقد 

تاأ�س�ست  التي  الأ�سا�سية  املبادئ  التفاقية 

احلرة  التجارة  منطقة  )لحقا(  عليها 

التبادل  )حترير  واأهمها:  الكربى،  العربية 

الر�سوم  من  العربية  الدول  بني  التجاري 

املتدرجة  احلماية   - املختلفة  والقيود 
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البحرين، تون�س، ال�سعودية، �سوريا، العراق، 

عمان، فل�سطني، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، 

م�سر ، املغرب، اجلزائر . اليمن، ال�سودان. 

»موؤهلون  العربية  الدول  بني  التجارى 

العربية غري  الدول  اأما  للمنطقة،  لالن�سمام 

اإىل  الن�سمام  اأول  عليهم  فيرتتب  الأع�ساء 

 ، فيها  طرفا  ي�سبحوا  لكى  التفاقية  هذه 

ومن ثم اللتزام بتطبيق الربنامج التنفيذى 

للمنطقة . 

2/3: المتيازات املمنوحة فى اطار املنطقة: 

يرتتب على الن�سمام اىل تلك املنطقة العديد 

تتمثل  والتي  الأع�ساء،  للدول  املزايا  من 

اجلمركية  الر�سوم  من  الكامل  العفاء  يف 

 %100 بن�سبة  املماثل  الأثر  ذات  وال�سرائب 

لل�سلع املتبادلة فى اطار املنطقة، مع تطبيق 

العربية  الدول  ل�سالح  التف�سيلية  املعاملة 

الأقل منوا، حيث تتقدم الدولة الراغبة يف 

احل�سول على املعاملة التف�سيلية بطلب اىل 

املجل�س، يت�سمن )املعاملة املطلوبة، والفرتة 

الزمنية املطلوبة(. 

كافة  ت�سم  باملنطقة:  امل�سمولة  ال�سلع   :3/3

واحليوانية  والزراعية  ال�سناعية  ال�سلع 

ول  املعدنية.  وغري  املعدنية  اخلام  واملواد 

للمنطقة  التنفيذى  الربنامج  اأحكام  ت�سرى 

ا�ستريادها  املحظور  واملواد  املنتجات  على 

الدول  من  اأى  فى  ا�ستخدامها  اأو  تداولها  اأو 

اأو بيئية  اأمنية  اأو  اأو �سحية  لأ�سباب دينية 

اأو لقواعد احلجر الزراعى البيطرى . وتتبع 

فى   )HS( املن�سق  النظام  الأطراف  الدول 

ت�سنيف ال�سلع الواردة فى الربنامج . 

ال�سلع  لعتبار  ي�سرتط  قواعداملن�ساأ:   :4/3

تتوافر  اأن  املنطقة  لأغرا�س  عربية 

املجل�س  يقررها  التى  املن�ساأ  قواعد  فيها 

ن�سبة  لتقل  واأن  والجتماعى،  القت�سادى 

فى  اإنتاجها  عن  النا�سئة  امل�سافة  القيمة 

تعرقلها،  قد  التي  املعوقات  وتذليل  املنطقة 

اطر  عدة  بت�سكيل  بالفعل  املجل�س  قام  )وقد 

وجلنة  التجارية،  املفاو�سات  جلنة  واهمها 

قواعد املن�ساأ، وجلنة/اجتماع مدراء اجلمارك، 

ال�سئون  قطاع  يف  املمثلة  الفنية  والأمانة 

الدول  جلامعة  العامة  بالمانة  القت�سادية 

العربية(.

جتارة  لأهمية  نظرا  اخلدمات:  جتارة   :8/3

من  ارتباط حتريرها بعدد  ونتيجة  اخلدمات 

الت�ساور  يتم  الأخرى،  القت�سادية  الأن�سطة 

ق�سايا:اخلدمات  حول  الأطراف  الدول  بني 

التكنولوجي  والتعاون   ، بالتجارة  املرتبطة 

حقوق  حماية  اىل  اإ�سافة  العلمي،  والبحث 

امللكية الفكرية.

التجارة  منطقة  قيام  انعكا�سات  رابعًا: 

احلرة العربية الكربى على واقع التبادل 

التجاري العربي
 

التجاري  املدخل  اىل  التوجه  ارتبط   

ودفع  القت�سادي  التعاون  لتحقيق  كاداة 

التنمية يف الدول العربية مبا اأ�سلته النظرية 

التاأثر  من  الدولية  واملمار�سات  القت�سادية 

الكبري للنمو القت�سادي، بتطور حجم وهيكل 

التي  العالقات  التجارة اخلارجية، وذلك عرب 

تربط التجارة اخلارجية بطريقة مبا�سرة اأو 

غري مبا�سرة باملتغريات القت�سادية الإنتاجية 

وال�ستهالكية والتوزيعية والرتاكم.

تطوير  فكرة  انطلقت  فقد  كذلك   

الدول  بني  القت�سادي  التعاون  م�ستويات 

العربية بوجه عام ا�ستنادا للواقع القت�سادي 

واملوارد  الطاقات  تنوع  يظهر  الذي  العربي، 

حجم  وات�ساع   ، العربية  الدول  بني  فيما 

الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية 

لل�سلعة ت�سليم امل�سنع. 

للح�سول على  العربية:  املن�ساأ  �سهادة   :5/3 

التى  والمتيازات  اجلمركية  الإعفاءات 

ال�سلعة  تكون  اأن  يجب  املنطقة،  تتيحها 

�سادرة  عربية  من�ساأ  ب�سهادة  م�سحوبة 

فى  املعتمدة  اجلهات  من  عليها  وم�سادق 

)وزارات  املنطقة  فى  الأع�ساء  الدول 

غرف  او  التجارة  او  املالية  او  القت�ساد 

التجارة او اأي اطر اأخرى تعتمدها الدولة 

العربية  املن�ساأ  �سهادة  ولحتتاج  الع�سو(، 

اإىل الت�سديق من ال�سفارات والقن�سليات فى 

الدول العربية .

الأع�ساء  العربية  الدول  املوا�سفات:   :6/3

املوا�سفات  باعتماد  ملتزمة  املنطقة  فـى 

اقرارها،  يتم  التي  العربية  القيا�سية 

ال�سلع  على  الوطنية  املوا�سفات  وتطبق 

موا�سفات  وجود  عدم  حال  فى  امل�ستوردة 

تـطـبـيق  يوؤدى  اَل  وينبغى   . لها  عربية 

القيا�سية  املوا�سفات  حول  ال�سـتـراطات 

اإىل املنع اأو التاأخري لدخول ال�سلع العربية 

اإلــى اأ�سواق الدول الأع�ساء يف املنطقة .   

املجل�س  واملتابعة:   التنفيذ  اآليات    :7/3

جهة  هو  والجتماعى  القت�سادى 

الربنامج  تطبيق  علــى  الإ�ســراف 

التنفيذى للمنطقة، ويف هذا الطار تت�سمن 

مهام املجل�س : اإجراء مراجعة ن�سف �سنوية 

ملدى التقدم فى تطبيق الربنامج التنفيذي، 

اأية  ملواجهة  املالئمة  القرارات  واتخاذ 

عقبات تعرت�س تطبيق الربنامج التنفيذي، 

جلان  من  يلزم  ما  اإن�ساء  للمجل�س  يحق  كما 

تنفيذ  ملتابعة  متخ�س�سة  تنظيمية  واطر 

وتنمية  تي�سري  »اتفاقية  مثلته   ما  رغم 

التبادل التجاري بني الدول العربية » من 

القت�سادي  التعاون  م�سار  يف  نوعية  نقلة 

م�ستوى  تطور  وهو  رئي�سي  ل�سبب  العربي، 

اأن  اإل  منها،  املرجو   الهدف  يف  الو�سوح 

وظروف  متغريات  من  فر�سه  وما  الواقع 

دون  حال  قد  وموؤ�س�سية  �سيا�سية  وقيود 

الو�سع  هذا  وا�ستمر  تنفيذها،  من  التمكن 

حتى العام 1995 الذي �سهد اإعادة طرح �سبل 

تفعيل التقاقية، من خالل مبادرة املجل�س 

جلامعة  التابع  والجتماعي  القت�سادي 

جمل�س  اإطار  عن  بعيدا   - العربية  الدول 

لإقامة  العربية-  القت�سادية  الوحدة 

منطقة التجارة احلرة العربية الكربى. 

ملنطقة  التنفيذي   الربنامج  ثالثًا: 

 : الكربى  العربية  احلرة  التجارة 

العنا�سر الأ�سا�سية

لقامة  التنفيذي  الربنامج  ت�سمن 

والقواعد والآليات  الأ�س�س  املنطقة احلرة 

للتخفي�س  الزمني  والربنامج  التنفيذية 

ذات  وال�سرائب  اجلمركية  الر�سوم  فى 

ال�سلع  كافة  على  املفرو�سة  املماثل  الأثر 

املتبادلة  الوطني  املن�ساأ  ذات  العربية 

منطقة  فى  الأع�ساء  العربية  الدول  بني 

لإزالتها  و�سوًل   ، العربية  احلرة  التجارة 

عنا�سر  لهم  نعر�س  يلي  وفيما  بالكامل. 

ذلك الربنامج التنفيذي:

1/3: الع�سوية: اإن الدول العربية الأع�ساء  

التبادل  وتنمية  تي�سري  »اتفاقية  يف 
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ال�سوق العربي، حيث متثل م�ساحة الدول 

العامل،  م�ساحة  من   % 13.2 نحو  العربية 

العامل،  �سكان  من   %10 نحو  ال�سكان  وميثل 

 % 56.8 نحو  العربية  الدول  متتلك  كما 

 %  28.4 ونحو  النفط،  احتياطيات  من 

لمتالكها  ا�سافة  الغاز،  احتياطيات  من 

كيلو  الف   27 نحو  بطول  �ساحلي  امتداد 

من  متنوعة  موارد  امتالك  وكذلك   ، مرت 

الطاقات ال�سياحية والرثوات املعدنية.

بتنامي  التعاون  هذا  يرتبط  كما   

القت�سادية  التكتالت  وحجم  دور 

بال�سكل  العامل،  م�ستوى  على  والتجارية 

�سرورة  نحو  التوجه  ميلي  ا�سبح  الذي 

احلجم  اقت�سادات  توفره  مما  ال�ستفادة 

القت�سادات  تناف�سية  تدعيم  من 

واملنتجات يف الأ�سواق العاملية.  حيث ت�سري 

بيانات منظمة التجارة العاملية اىل ارتفاع 

عدد التفاقيات الإقليمية للتجارة احلرة 

اأقاليم  م�ستوى  على  )املفعلة/املنفذة( 

مطلع  حتى  اتفاقية   )259( ليبلغ  العامل، 

اأ�سهمت  التي  التفاقات  وهي   ،  2015 عام 

والنمو  التجاري  التبادل  حجم  تنمية  يف 

القت�سادي لتلك الأقاليم. 

منطقة  وانطالق  �سريان  �سوء  يف   

1 يناير  التجارة احلرة العربية الكربى يف 

اأي قبل ثالث   ،2008 يناير   1 2005 بدل من 

كان  فقد   ، لها  املربمج  املوعد  من  �سنوات 

يفرت�س ان تنه�س حركة التجارة العربية 

ويزدهر التبادل ال�سلعي والأن�سطة الأخرى 

املرتبطة به، فيما بني الدول العربية، وهو 

المر الذي ميكن تبني عدم حدوثه. 

جدول )1(: الأهمية الن�سبية للتجارة البينية العربية بالن�سبة لجمايل التجارة للدول العربية )2010 – 2014( )%(

ح�سة الواردات البينية ح�سة ال�سادرات البينية / لة و لد ا

�سط البيان متو

الفرتة

2010-

2014

2014 2013 2012 2011 2010

�سط  متو

الفرتة

2 0 1 0 -

2014

2014 2013 2012 2011 2010

13.5 13.7 13.1 13.0 13.3 12.7 9.3 9.9 8.6 8.4 8.6 10.8
جمموع

 الدول 

العربية

33.6 30.2 31.0 35.7 36.8 34.8 50.2 51.5 53.5 48.6 47.1 50.5 الأردن

7.3 8.1 7.6 7.7 6.5 6.4 6.7 6.9 6.5 6.0 6.0 8.2 الإمارات

35.5 40.1 31.3 31.3 33.1 26.4 16.1 15.1 15.9 16.3 15.8 17.5 البحرين

8.3 9.9 9.9 8.8 5.9 7.2 10.6 10.9 10.7 10.7 10.0 10.8 تون�س

5.3 6.1 6.3 4.9 5.2 4.2 4.3 6.0 4.6 4.2 3.3 3.2 اجلزائر

47.0 65.0 81.9 34.9 25.3 28.1 85.1 77.5 81.5 90.1 90.0 86.4 جيبوتي

10.0 10.5 10.7 9.7 9.8 9.1 11.9 12.6 11.0 10.8 11.4 13.5 ال�سعودية

26.4 25.5 26.0 24.5 27.7 28.4 30.2 27.3 24.8 65.2 19.4 14.2 ال�سودان

.. .. ... ... ... 14.8 .. .. .. . ... ... 40.1 �سورية

47.9 52.1 49.6 48.2 39.0 50.7 91.7 92.6 90.1 92.0 91.1 92.9 ال�سومال

23.0 21.8 16.7 19.6 24.9 24.8 3.5 3.8 3.1 3.3 3.6 3.6 العراق

37.5 37.3 27.7 30.2 37.5 35.7 13.5 15.3 12.1 12.6 13.2 17.2 ُعمان

18.1 18.0 14.8 17.6 19.5 18.4 7.6 7.9 6.9 7.2 6.5 9.2 قطر

13.2 13.1 12.8 13.2 15.0 12.0 6.7 8.9 4.4 6.4 5.4 8.4 جزر القمر

17.1 18.5 18.2 16.9 17.6 13.8 3.0 4.4 2.5 1.9 2.0 3.3 الكويت

13.4 10.8 11.9 14.7 16.4 13.1 44.4 52.4 51.4 38.8 35.4 44.1 لبنان

18.0 17.3 13.4 11.3 9.8 5.8 5.9 9.7 1.9 3.4 6.2 3.6 ليبيا

13.1 14.1 13.2 13.2 12.9 11.8 31.9 35.4 32.6 30.5 28.9 31.7 م�سر

14.5 13.6 14.9 15.0 15.2 13.7 4.8 4.7 4.6 5.7 4.0 5.0 املغرب

18.9 19.2 26.9 25.6 9.0 13.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 موريتانيا

29.7 29.2 29.7 17.8 36.3 35.7 10.9 11.9 6.4 5.4 10.6 14.8 اليمن

  امل�سدر: التقرير القت�سادي العربي املوحد – 2015 ا�ستنادا للبيانات ال�سادرة عن الونكتاد – 2015.       

                  •  -- :  بيانات غري متاحة.

التجاري  املدخل  الى  التوجه  ارتبط 
االقتصادي  التعاون  لتحقيق  كاداة 
العربية  الدول  في  التنمية  ودفع 
االقتصادية  النظرية  أصلته  مبا 
واملمارسات الدولية من التأثر الكبير 
حجم  بتطور  االقتصادي،  للنمو 
وذلك  اخلارجية،  التجارة  وهيكل 
التجارة  تربط  التي  العالقات  عبر 
غير  أو  مباشرة  بطريقة  اخلارجية 
االقتصادية  باملتغيرات  مباشرة 
اإلنتاجية واالستهالكية والتوزيعية 

والتراكم.

 ،)1( اجلدولني  بيانات  تتبع  يظهر   

وتنامي  تطور  م�ستويات  بر�سد  املعنيني   )2(

الدول  بني  فيما  القائمة  العربية  التجارة 

 2005 عام  املنطقة  انطالق  منذ  العربية 

وحتى اخر البيانات املتاحة ل�سنوات الفرتة 

 .2015-2010

تظهر البيانات تدين ن�سبة التجارة   

طوال  تطورها  وعدم  العربية،  البينية 

ن�سبتها يف  بلغت  املنطقة، حيث  �سنوات عمل 

املتو�سط نحو 10.0 %، بل اإن ن�سبتها لإجمايل 

مقارنة  تتح�سن  مل  العربية  التجارة 

مب�ستوياتها قبل تاأ�سي�س هذه املنطقة ، وهو 

ما يعني ان املنطقة مل ت�سهم فعليا يف اجراء 

العربية  التجارة  هيكل  يف  جوهري  تعديل 

ل�سالح التعامالت البينية العربية-العربية. 

ال�سادرات  ن�سبة  بلوغ  البيانات  تو�سح  كما 

العربية  الدول  جتارة  لإجمايل  البينية 

نحو    2014 –  2010 الفرتة  ل�سنوات  كمتو�سط 

9.9 %، مقابل بلوغها للواردات البينية لذات 

الفرتة نحو 13.5 %.
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جدول )2(: التوزيع الن�سبي للتجارة البينية بني الدول العربية )2014/2010( – )%(

ح�سة الواردات البينية ح�سة ال�سادرات البينية

البيان
متو�سط 

الفرتة

2010-

2014

2014 2013 2012 2011 2010

متو�سط 

الفرتة

2010-

2014

2014 2013 2012 2011 2010

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
جمموع 

الدول 

العربية

6.3 5.6  5.9  6.9  7.1  6.5 3.1 3.1 3.2 2.9 3.1 3.0 الأردن

15.7 17.7  16.4  16.7  14.9  14.0 17.5 18.6 18.7 16.3 16.4 17.7 الإمارات

4.2 4.4  4.2  4.3  4.6  4.0 2.8 2.6 2.9 2.9 3.0 2.4 البحرين

1.9 2.0  2.1  2.0  1.4  1.9 1.7 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 تون�س

2.4 3.0  2.9  2.0  2.5  1.9 2.4 2.7 2.6 2.7 2.3 1.9 اجلزائر

0.3 0.3  0.4  0.2  0.2  0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 جيبوتي

13.7 14.7  15.7  14.0  13.1  11.6 36.8 35.6 36.5 38.1 40.3 34.3 ال�سعودية

2.4 1.9  2.3  2.1  2.6  3.4 ..1.8 1.4 1.6 2.4 1.8 1.6 ال�سودان

.. ..  ...  ...  ...  3.1 .. .. ... ... .. . 5.0 �سورية

0.7 0.8  0.7  0.8  0.6  0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 ال�سومال

11.3 9.0  8.9  10.0  12.1  13.0 2.5 2.6 2.5 2.9 2.8 1.9 العراق

8.6 9.0  8.6  8.8  9.0  8.4 6.0 6.7 5.9 5.5 5.6 6.1 ُعمان

4.4 4.5  4.0  4.3  4.4  5.1 8.0 8.5 8.3 8.7 7.2 7.0 قطر

0.0 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 جزر 

القمر

4.4 4.8  4.8  4.3  4.5  3.8 2.6 3.8 2.5 2.1 2.0 2.0 الكويت

2.6 1.8  2.2  2.9  3.4  2.8 1.6 1.4 1.8 1.6 1.5 1.8 لبنان

2.6 2.7  3.0  2.8  1.1  1.7 1.3 1.4 0.6 1.6 0.9 1.8 ليبيا

8.2 8.4  8.2  9.1  8.4  7.7 8.7 7.8 8.8 8.6 9.1 9.0 م�سر

5.8 5.1  5.9  6.3  6.4  5.8 0.9 0.9 0.9 1.1 0.8 0.9 املغرب

0.5 0.6  0.7  0.8  0.2  0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 موريتانيا

3.2 3.7  3.2  1.7  3.5  4.1 0.8 0.9 0.9 0.4 0.9 1.1 اليمن

    امل�سدر: التقرير القت�سادي العربي املوحد – 2015 ا�ستنادا للبينات ال�سادرة عن الونكتاد – 2015.

كفاءة  لتدين  وتاأكيدا  اخر  جانب  من   

من  للعديد  املقارنة  البيانات  فاإن  املنطقة، 

العامل  اأقاليم  م�ستوى  على  احلرة  املناطق 

املختلفة، تظهر متكن هذه الأقاليم من حتقيق 

وا�سح  ب�سكل  تتجاوز  البينية  للتجارة  معدلت 

امل�ستوى  على  املحققة  تلك  ا�سعاف  وبعدة 

العربي. )جدول 3(. 

جدول )3(: بيانات مقارنة لالأهمية الن�سبية للتجارة البينية للدول العربية ولعدد من التكتالت

 واملناطق التجارية على م�ستوى اقاليم العامل ل�سنوات خمتارة للفرتة 1995 – 2013. )%(

2013 2005 البيان/العام

62 68 EU27  - الحتاد الأوروبي

49 56 NAFTA - منطقة النافتا

26 25 ASEAN - احتاد اأ�سيان

16 15 LAIA  - جتمع دول اأمريكا الالتينية

14 13 CARICOM -  جتمع الكاريبي

15 12 MERCOSUR - املريكو�سور

WITS 2015 – امل�سدر: قواعد بيانات البنك الدويل                    

  اما على م�ستوى باقي الدول الأع�ساء 

هما  ولبنان  الردن  كانت  فقد  املنطقة  يف 

وفقا  البينية  التجارة  يف  انخراطا  الأكرث 

�ساحبة  الدول  كانت  حني  يف  ال�سابق،  للمعيار 

امل�ساهمة الرئي�سة يف قيمة التجارة العربية/

العربية هي ال�سعودية والمارات، حيث مثلت 

ال�سادرات  من   % 54.3 نحو  معا  م�ساهمتهما 

الواردات  من   %  32.4 ونحو  العربية،  البينية 

البينية، ما يعني تركز اجلزء الكرب  العربية 

العربية  البينية  التجارية  التعامالت  من 

ملعيار  وفقا  وذلك  الدول،  من  حمدود  عدد  يف 

طبقا  او  الوطنية،  للتجارة  الن�سبية  الهمية 

التجارة  لإجمايل  الن�سبية  الهمية  ملعيار 

البينية، التي تعاين ا�سا�سا من حمدوديتها. 

ال�سركاء  تتبع  ذلك  يوؤكد  كما   

التجاريني ال�سا�سيني للدول العربية، حيث مل 

يف  متقدم  برتتيب  العربية  الدول  اغلب  حتظ 

العربية  الدول  لدى  التجارية  ال�سراكة  موقع 

ال�سني  التجاريني يف  ال�سركاء  الخرى، وتركز 

وايطاليا  واملانيا  املتحدة  والوليات  والهند 

وا�سبانيا ويف حالت قليلة متكنت بع�س الدول 

الهم  التجاري  ال�سريك  مبرتبة  اللتحاق  من 

كما يو�سح ذلك اجلدول )4( .

الدول  اكثر  ان  البيانات  تظهر  كما   
البينية  التجارة  في  انخراطا  العربية 
النسبية  األهمية  وفق معيار  العربية 
للتجارة البينية منسوبة الى إجمالي 
غير  دول  الوطنية، هي  التجارة  حجم 
)الصومال  للمنطقة  منضمة أساسا 

وجيبوتي( .
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جدول )4(: ترتيب اأهم ال�سركاء التجاريني )لل�سادرات والواردات( لعدد من الدول العربية – لبيانات العام 2015

�سركاء ال�سترياد�سركاء الت�سديرالبيان

ال�سعودية – ال�سني – الوليات املتحدةالوليات املتحدة – العراق -ال�سعوديةالأردن

ال�سني – الهند – الوليات املتحدةاليابان – الهند – كوريا اجلنوبيةالمارات

فرن�سا – ايطاليا -املانيافرن�سا – ايطاليا -املانياتون�س

ال�سني – فرن�سا -ايطالياا�سبانيا – ايطاليا -فرن�سااجلزائر

ال�سني – الوليات املتحدة – الهندال�سني – الوليات املتحدة -اليابانال�سعودية

تركيا – ال�سني – الوليات املتحدةال�سني – الهند – الوليات املتحدةالعراق

ال�سني – ايطاليا -فرن�ساال�سعودية – المارات – جنوب افريقيالبنان

ال�سني – الوليات املتحدة -الماراتفرن�سا – ال�سني -الهندالكويت

ال�سني – املانيا – الوليات املتحدةاإيطاليا – ال�سعودية -الهندم�سر

ا�سبانيا – فرن�سا -ال�سنيا�سبانيا – فرن�سا -الربازيلاملغرب

ال�سني – الهند -تركيااليابان – الهند – كوريا اجلنوبيةاليمن

ايطاليا – ال�سني -تركياايطاليا – فرن�سا -املانياليبيا

ال�سني – الهند -م�سرال�سني – الهند اليابانال�سودان

.WITS – 2016 امل�سدر: قام الباحث باعداد هذا البيان ا�ستنادا للبيانات ال�سادرة عن البنك الدويل

تت�سمن تلك العوامل انخفا�س الأهمية   

الن�سبية للتجارة اخلارجية العربية بالن�سبة 

لبيانات  فطبقا  الدولية،  التجارة  حلركة 

مثلت  فقد  الدويل،  النقد  �سندوق  وتقديرات 

ال�سادرات العربية نحو 4.4 % فقط من �سادرات 

 %  4.7 نحو  العربية  الواردات  ومثلت  العامل، 

الن�سبتان  وهما   ،2015 للعام  العامل  واردات  من 

املوؤهلتني للرتاجع للعام 2016 لتبلغا نحو 4.3 % 

ملا  نتيجة  وذلك  للثانية،   %  4.6 ونحو  لالوىل 

املنطقة من ا�سطرابات مقيدة ومانعة  ت�سهده 

حلركات التبادل التجاري الربي، كذلك يظهر 

املنتجات  ا�ستحواذ  العربية  ال�سادرات  هيكل 

من   %  70.0 نحو  الأولية على  واملواد  ال�سلع  من 

للمنتجات   %  5.0 ونحو  العربية،  ال�سادرات 

ال�سناعية  للمنتجات   %  25.0 ونحو  الزراعية، 

وال�سناعات  واملعدات  واللت  الكيماويات  من 

بانخفا�س  معظمها  يف  تت�سم  )والتي  ال�سا�سية 

وهو  التقني(،  حمتواها  وتدين  امل�سافة  قيمتها 

ما يقل�س عموما من ات�ساع اأفق التبادل التجاري 

العربي دوليا وبينيا.  

ويوؤكد ما �سبق ما يظهره موؤ�سر التنويع   

عن  ال�سادر  العربية  لل�سادرات  القت�سادي 

م�ستويات  تدين  ير�سد  الذي   )2016( الونكتاد 

المر  وهو   ، العربية  ال�سادرات  يف  التنويع 

املنتجات/ ت�سكيلة  ق�سور  بو�سوح  يعك�س  الذي 

فر�س  و�سعف  عام،  بوجه  العربية  ال�سادرات 

الونكتاد  ير�سد  كما  العربية،  لالأ�سواق  النفاذ 

عدم مالحظة حت�سن ملمو�س على معدل التنويع 

يف ال�سادرات العربية عموما بني العامني 2005، 

العربية  للدول  العام  املتو�سط  ظل  حيث   ،2013

مرتاجعا للغاية فيما بني )0.700 – 0.713(، يف 

الدول  يف  املتو�سط  هذا  فيه  يبلغ  الذي  الوقت 

 ،)0.451  –  0.467( ماليزيا  مثل  ال�ساعدة 

الدول  باقي  كانت  فقد  تون�س  وبا�ستثناء 

اخلا�س  املدى  من  املتاأخر  الن�سف  يف  العربية 

 .2013 العام  لبيانات  طبقا  وذلك  املوؤ�سر،  بهذا 

)جدول 5(.

مرتبطة  العربية  الدول  وظلت   

مبا  املختلفة  العامل  واأقاليم  بدول  جتاريا 

لبيانات  فطبقا  البيني،  ارتباطها  يتجاوز 

الن�سبية  الأهمية  بلغت  فقد   ،2014 العام 

 %39 ل�سركاء الت�سدير للدول العربية نحو 

اليابان"، ونحو  "دون  ا�سيا وال�سني  مع دول 

13.0 % مع الحتاد الأوروبي، ونحو 17.0 % 

المريكية،  املتحدة  والوليات  اليابان  مع 

وعلى  العامل،  دول  باقي  مع   % 21.2 ونحو 

الو�سع  يختلف  فلم  الواردات  م�ستوى 

وال�سني  ا�سيا  دول  حظيت  حيث  كثريا 

الواردات  من   %  34.6 بنحو  اليابان"  "دون 
العربية، والحتاد الأوروبي بنحو 28.0 %، 

 ،%  13.0 بنحو  واليابان  املتحدة  والوليات 

وباقي دول العامل بنحو 11.6 %.

 

وجتدر الإ�سارة اىل انه ومقارنة بتحليل   

اأو�ساع اجتاهات التجارة اخلارجية العربية، ان 

ابرز التحولت متثل يف النمو امل�سطرد لالهمية 

الن�سبية ل�سواق ال�سني وباقي دول ا�سيا، والتي 

ارتفعت ح�ستها من ال�سادرات العربية من 24.9 % اىل 

39.0 %، وارتفعت ح�ستها من الواردات العربية 

2014 على   ،2008 % للعامني   34.6 % اىل   23.5 من 

التوايل.  

ت�سحيح  ومتطلبات  التقييم  خام�سًا: 

امل�سار

يظهر  التحليل ال�سابق تدين فعالية   

ودور  عام،  بوجه  اخلارجية  التجارة  الية 

الكربى  العربية  احلرة  التجارة  منطقة 

وتو�سيع  لتطوير  كمدخل  خا�س(  )بوجه 

والتعاون  التجاري  التبادل  م�ستويات 

والتكامل القت�ساديني بني الدول العربية.

العوامل  لتحليل  السعي  يتطلب 
باطر  الصلة  ذات  الداخلية  القيود  او 
احلرة  التجارة  منطقة  عمل  واليات 
بداية  اإلشارة  الكبرى، ضرورة  العربية 
هيكلية  عوامل  او  قيود  هناك  ان  الى 
نشاط  في  التوسع  إمكانات  من  حتد 

تلك املنطقة.
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العربية  لالتفاقية  املقرتحة  ال�سيغة 

مينح  اأن  يفرت�س  التي  الدخول  ل�سمات 

وامل�ستثمرين  الأعمال  اأ�سحاب  مبوجبها 

العرب امتيازات لت�سهيل حركة تنقلهم بني 

الدول العربية.

قيام العديد من الدول بالتحفظ على الكثري - 

للمنطقة،  املنظمة  والقواعد  القرارات  من 

اللتزام  عدم  الدول  لهذه  يتيح  مما 

الدول  كافة  اإن�سمام  لعدم  اإ�سافة  بها، 

جيبوتي،  لزالت  حيث  للمنطقة،  العربية 

وال�سومال، والقمر خارج املنطقة. 

ا�ستمرار وجود القيود الكمية : حيث ا�سار - 

 ،WEF تقرير منتدى القت�ساد العاملي

 ،)Global Competitiveness Report 2013-2014( 

التجارة  يواجهان  اأ�سا�سيني  قيدين  اإىل 

م�ستوى  يف  الن�سبي  الرتفاع  هما  العربية 

القيود  اىل  ا�سافة  اجلمركية،  التعريفات 

ما  وخا�سة  التجارة،  على  اجلمركية  غري 

م�ستوى  على  نف�سها  العربية  الدول  بني 

التقديرات  ت�سري  حيث  البينية،  جتارتها 

اأن هذه التدابري تعادل )كعبء جمركي( ما 

ن�سبته 32 % بالن�سبة للمبادلت ال�سناعية، 

% بالن�سبة للمبادلت   29 وتعادل ما ن�سبته 

الفتقار  عمليا  يعني  ما  الزراعية،  لل�سلع 

التحرير  لبيئة  الأ�سا�سية  العنا�سر  اإىل 

من  املحققة  الفوائد  وتعطيل  التجاري 

اإزالة التعريفات.

ويوؤكد ذلك اي�سا ما تو�سلت اليه نتائج   

لغرف  العام  الحتاد  به  قام  الذي  ال�ستبيان 

العربية،  للبالد  والزراعة  وال�سناعة  التجارة 

احلرة  التجارة  منطقة  فعالية  تقييم   ب�سان 

العربية الكربى لعام 2016/2015 ، وهو ال�ستبيان 

التطور  لر�سد  �سنويا  الحتاد  به  يقوم  الذي 

احلرة،  التجارة  ملنطقة  الفعالية  م�ستويات  يف 

وا�سعة  �سريحة  على  ا�ستبيان  تعميم  يتم  حيث 

ومنا�سبة من ال�سركات واجلهات املعنية بالتجارة 

وال�سحن بني  النقل  البينية وبخدمات  العربية 

الن�ساطات  خمتلف  يغطي  ومبا  العربية،  البالد 

القت�سادية للتجارة البينية، وقد جاءت معظم 

ال�ستجابات )�سلبية(، حيث مت ر�سد اأحد ع�سر 

تتمحور  العربية،  البينية  التجارة  على  قيدا 

والجراءات  والرتتيبات  الكمية  القيود  حول 

التنظيمية واملالية والفنية التي تعوق الن�ساط 

التجاري ملنطقة التجارة العربية.

املرور  مدة  )طول  القيود  تلك  ت�سمنت   

عرب املواينء ونقاط احلدود العربية – ارتفاع 

خا�سة  �سعوبات   – املن�ساأ  بلد  يف  النقل  كلفة 

الفنية  القيود  الدخول-  ب�سمات/تاأ�سريات 

واملبالغة يف املعايري واملوا�سفات – القيود املالية 

 – الكامل  اجلمركي  العفاء  تطبيق  عدم   –
ال�سيطرة  – عدم  بالرتاخي�س  اخلا�سة  القيود 

على ال�سعار وتغرياتها – الحتكارات الوطنية 

– قواعد وقيود مراقبة احل�س�س والكميات – 
املتبادلة(   الر�سوم  انظمة  وفق  التعامل  �سيادة 

)جدول 6(. 

جدول )5(: تطور موؤ�سر التنويع ل�سادرات الدول العربية والعامل للعامني 2005، 2013. *

2013 2005 الدولة/العام

0.669 0.594 الأردن

 0.545 0.594 الإمارات

 0.719 0.754 البحرين

0.495 0.599 تون�س

0.733 0.810 اجلزائر

 0.595 0.650 جيبوتي

 0.766 0.809 ال�سعودية

 0.818 0.793** ال�سودان

0.655 0.671 �سورية

 0.750 0.777 ال�سومال

0.874 0.825 العراق

 0.690 0.768 ُعمان

 0.666 0.591 فل�سطني

 0.784 0.790 قطر

 0.771 0.679 جزر القمر

0.784 0.813 الكويت

 0.595 0.625 لبنان

0.790 0.816 ليبيا

0.521 0.606 م�سر

 0.670 0.670 املغرب

 0.795 0.857 موريتانيا

0.717 0.815 اليمن

 000_0 0.000 العامل  

           امل�سدر: الونكتاد – ح�سب الت�سنيف ISIC-3 )ت�سنيف 3 فئات ( .

اىل   )0( ي�سريالـ  حيث  ال�سحيح،  والوحد  ال�سفر  بني  املوؤ�سر  قيمة  تقع   *
م�ستويات اف�سل للتنويع، وي�سري  الـ )1( اىل انعدام التنويع. 

** ال�سوادان لبيانات العام 2012

تطبيق -  بعدم  الدول  بع�س  ا�ستمرار 

بالن�سبة  احلال  كما  ال�سفرية  التعريفة 

العربية  الدول  بع�س  وا�ستمرار  لليمن، 

القوائم  بتطبيق  واليمن،  اجلزائر  مثل 

القت�سادي  املجل�س  قرار  رغم  ال�سلبية 

والجتماعي برف�س طلبات ال�ستثناء.

عليها -  تنطوي  التي  الأ�سا�سية  الثغرات 

من  العديد  هناك  لزال  كما   

املتعلقة  العالقة  والق�سايا  التحديات 

انطلقت  التي  العربية  التجارة  مبنطقة 

ت�ستلزم  والتي  �سنوات،  ع�سر  منذ  فعليا 

اليات ت�ستجيب لالحتياجات  اقرار وتنفيذ 

وتلتزم بها الدول العربية الأع�ساء مبنطقة 

اأهم  ومن  الكربى،  العربية  احلرة  التجارة 

هذه الق�سايا : 
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جدول )6(: نتائج ال�ستبيان اخلا�س بقيود منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 

ل�سنوات الفرتة 2013-2016 : ن�سبة الردود ال�سلبية اإىل اإجمايل الردود )%(*

2014/20132015/20142016/2015

45.64%43.02%38.20%عدم اللتزام بالتعريفة ال�سفرية 

38.97%38.37%16.85%الر�سوم املماثلة 

القيود غري اجلمركية

64.10%65.12%52.81%طول مدة العبور

54.87%56.4%46.07%القيود الفنية 

41.03%42.44%44.94%القيود املالية  

33.33%33.72%32.58%قيود الرتاخي�س

15.90%15.12%21.35% الحتكار 

22.05%20.93%24.72%ال�سيطرة على الأ�سعار 

23.59%22.67%20.22%مراقبة الكميات 

69.74%70.93%51.69%ارتفاع تكاليف النقل 

53.33%50.00%47.19%�سعوبة �سمات الدخول 

امل�سدر : الحتاد العام لغرف التجارة وال�سناعة والزراعية للبالد العربية – �سنوات خمتلفة للفرتة 2016-2013.

تلك  كافة  ويف�سر  يتفق  كذلك   

لتقييم  الدويل  املوؤ�سر  اأظهره  ما  النتائج 

 Trade Performance التجارة  كفاءة 

التجارة  كفاءة  بتقييم  املعني   ،Index

والعمليات املرتبطة بها وتناف�سية ال�سادرات 

ا�ستنادا  اخلارجية،  ال�سواق  يف  الوطنية 

اأربعة  على  احت�سابه  يرتكز  مركب  ملوؤ�سر 

اإىل  النفاذ  موؤ�سر   - وهي:  رئي�سية  عنا�سر 

ال�سوق، املعني بقيا�س الأف�سليات التي يتمتع 

اخلارجية،  الأ�سواق  اإىل  امل�سدرون  بها 

بتقييم  املعني  احلدود،  على  الإدارة  وموؤ�سر 

احلدودية  الإدارة  وكفاءة  و�سفافية  نوعية 

للدولة، وموؤ�سر البنى التحتية املعني بتقييم 

للنقل،  التحتية  البنى  وجودة  توفر  مدى 

�سرورية  تعترب  التي  املت�سلة  واخلدمات 

لت�سهيل حركة الب�سائع داخل الدولة وعرب 

الذي  الت�سغيلية،  البيئة  وموؤ�سر  احلدود، 

يقي�س نوعية اخلدمات املوؤ�س�سية املوؤثرة يف 

وامل�ستوردين  للم�سدرين  الت�سغيلية  البيئة 

النا�سطني يف البلد.

وعلى  فانه  املوؤ�سر  لنتائج  فطبقا   

عنها  توفرت  التي  للدول  العامل  م�ستوى 

العربية  الدول  من  اأي  تتمكن  فلم  بيانات، 

من التواجد �سمن املراكز الـ )25( املتقدمة، 

من  العربية  الدول  من  حمدود  عدد  ومتكن 

حتقيق تقدم ن�سبي وحتديدا جمموعة دول 

المارات  ل�سيما  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

معظم  حققت  حني  يف  وال�سعودية،  وقطر 

يعك�س  متاأخر،  ترتيب  العربية  الدول 

�سعوبات يف م�ستوى تقدمي حزمة اخلدمات 

اللوج�ستية املرتبطة بتي�سري اإمتام العمليات 

التجارية.)جدول 7(.

جدول )7(: كفاءة التجارة واخلدمات اللوج�ستية املرتبطة بها يف 

الدول العربية* - 2014

املرتبة/عامليا**الدولة/البيان
قيمة موؤ�سر الأداء 

اللوجي�ستي الكلي للتجارة 

14.12اأملانيا

273.54الإمارات

293.52قطر 

493.15ال�سعودية 

523.08البحرين

563.01الكويت

93.00ُعمان 

622.97م�سر 

82.87 الأردن 

82.73لبنان

962.65اجلزائر

1102.55تون�س

1182.50ليبيا

1282.40الُقمر

1412.30العراق

1482.23موريتانيا

1512.18اليمن

1532.16ال�سودان 

1542.15جيبوتي

1552.09�سوريا

1601.77ال�سومال

World bank: world development indicators – database – 2016.

   * تقييم كفاءة التجارة يف الدول العربية – 2014 : مدى املوؤ�سر من 1 اىل 5 من الأ�سواأ اىل الأف�سل.  
  ** الرتتيب الدويل وفق الدول التي توفر عنها بيانات يف قاعدة بيانات البنك الدويل.

كذلك فقد اأ�سارت العديد من الدرا�سات   

اىل ان التجارة الربية يف اإطار منطقة التجارة 

احلرة متوا�سعة، وتواجه �سعوبات لوجي�ستية 

التجارة  تكاليف  لرتفاع  يوؤدي  عديدة، 

الإقليمية مبا يزيد عن ن�سبة  %40. 

يتفق ذلك مع نتائج الدرا�سة التي قام 

بها املنتدى القت�سادي العاملي خالل العام 2016 

اجلمركية  غري  القيود  بع�س  الغاء  اثر  حول 

ب�سناعة  اخلا�سة  التوريد  �سال�سل  يف  القائمة 

واحدة فقط )الأجهزة واملعدات الطبية(وعلى 

وفيتنام،  املك�سيك  وهما  فقط  دولتني  م�ستوى 

اإزالة  حال  يف  انه  اىل  الدرا�سة  تو�سلت  حيث 

تلك القيود الكمية بني هاتني الدولتني ولتلك 

ال�سناعة فقط، فان هذا �سيقود لرتفاع حجم 

التبادل التجاري ملنتجات تلك ال�سناعة بنحو 

1.5 مليار دولر . 
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كما يتفق مع ذلك ما �سبق ان اكدته 

 – لال�سكوا  التطبيقية   الدرا�سات  احدى 

واقع  بان  خال�سة  اىل  تو�سلت  والتي   ،2014

التجارة العربية يظهر ان ال�سادرات العربية 

املحققة فعليا، هي اأقل من الطاقات احلقيقية 

ت�سدر  العربية  الدول  ان  مبعنى  املتاحة، 

بنحو ثلث طاقاتها الت�سديرية فقط، وهو ما 

يف  الت�سدير  »تركز  اىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعود 

ال�سركات  وجود  و�سعف  ال�سغرية  ال�سركات 

التجارية الكبرية القادرة على تعبئة طاقات 

تنويع قواعد  ال�ستثمار يف  الت�سدير وحفز 

فر�س  وخلق  وا�ستيعاب  والت�سدير  الإنتاج 

العمل اجلديدة، كما هو احلال يف باقي دول 

واقاليم العامل« . 

�ساد�سًا: اخلامتة

ل ميكن تقييم الدور املنوط مبنطقة   

عن  مبعزل  الكربى  العربية  احلرة  التجارة 

واأداء قطاعاتها  العربية  واقع القت�سادات 

الكمية  املقاي�س�س  وفق  هياكلها  وطبيعة 

الدرا�سة  ر�سدت  حيث  النوعية.  وكذلك 

مبت�سويات  الرتقاء  يف  العربي  الإخفاق  ان 

بها  والو�سول  البينية،  التجارية  عالقاته 

دول  يف  لها  املناظرة  او  املرجوة  للم�ستويات 

واقاليم العامل املختلفة، يرجع ب�سكل اأ�سا�سي 

الن�ساط القت�سادي )الإنتاجي  اىل اعتماد 

على  العربية  الدول  معظم  يف  والت�سديري( 

التخ�س�س يف اإنتاج املواد الأولية او املنتجات 

الذي  المر  وهو  امل�سافة،  القيمة  منخف�سة 

نتج عنه ت�سابه هياكل الإنتاج وكذلك هياكل 

نحو  العربية  القت�ساديات  واجتاه  املزايا 

�سعف  ثم  ومن   ، الرتابط  من  بدًل  التناف�س 

تبادلها التجاري البيني، وذلك مقابل تنامي 

الدول   مع  التجارية  العالقات  وا�سطراد 

ال�سناعية وباقي دول العامل ل�سيما ال�سني.

املتطلبات  ب�سعف  او  بق�سور  يرتبط  كما 

منطقة  لقامة  والكافية  واملرنة  احلديثة 

باخلدمات  يتعلق  ما  ل�سيما  للتجارة  حرة 

والتنظيمات  الإجراءات  وكذلك  واملرافق 

ال�سادرات  حلركة  املعطلة  او  املقيدة 

الفجوات  ل�ستمرار  اإ�سافة  هذا  والواردات، 

وتنفيذها  القرارات  اتخاذ  بني  القائمة 

علما باأن املجل�س القت�سادي والجتماعي 

وامل�سئولني  املعنيني  هو  الأ�سا�سي  قوامه 

الدول  يف  اخلارجية  بالتجارة  املخت�سني 

العربية. 

مما �سبق ميكن تبني ان  النطالق نحو   

التجاري  بالتبادل  ينه�س  طرح  �سياغة 

ثالثة  م�سارات  على  تاأ�سي�سه  ميكن  العربي، 

اأ�سا�سية تعمل ب�سكل متوازي وهي: 

امل�سار الأول: اإعادة تعديل وتطوير الهياكل 

املنطلق  ان  حيث  العربية:  الإنتاجية 

هو  التجاري،  التبادل  لتنمية  الأ�سا�سي 

عن  يبحث  املحلي  الإنتاج  يف  فائ�س  وجود 

انتاج  وجود  او  لت�سريفه،  خارجية  اأ�سواق 

اأظهرت  وقد  اخلارجية،  الأ�سواق  يخاطب 

الدول  يف  الت�سدير  ثم  ومن  الإنتاج  هياكل 

العربية �سعفا وا�سحا يف م�ستويات التنويع 

ي�سمح  ل  مبا  امل�سافة،  قيمتها  يف  والرتقاء 

الأ�سواق،  لتو�سيع  اعلى  بامكانيات  واقعيا 

وحتفيز  وتوجيه  ر�سم  اإعادة  ميلي  ما  وهو 

العربية  الدول  يف  الإنتاجية  امل�سروعات 

ال�سناعية  للتنمية  ات�ساعا  اكرث  اطر  �سمن 

القيمة  �سال�سل  يف  النخراط  على  القائمة 

ال�سلع  م�ستوى  على  الإقليمية،  او  العاملية 

من  ال�ستفادة  ذلك  مينع  ان  دون  واخلدمات، 

املزايا الن�سبية والتناف�سية املتوفرة يف الدول 

العربية.

القرارات  كافة  تفعيل   : الثاين  امل�سار   

العربية  احلرة  التجارة  مبنطقة  اخلا�سة 

الكربى، وتعديل اليات اتخاذ وتنفيذ القرارات، 

فال ميكن قبول ا�ستمرار وجود حالت عديدة 

العربية  الدول  بع�س  من  اللتزام  عدم  من 

بتنفيذ التزاماتها جتاه التحرير الكامل والتام 

للتجارة اخلارجية، رغم مرور اكرث من ع�سرة 

اأعوام على اإمتام كافة اإجراءات اطالق منطقة 

يت�سمنه  قد  مبا  العربية،  للتجارة  متاما  حرة 

احللول  طرح  او  باملثل،  املعاملة  اإقرار  من  ذلك 

تلك  مثل  و�سع  مربرات  تزيل  التي  العملية 

القيود من بع�س الدول العربية.  وهما امل�ساران 

اأو�سع  اطار  تاأ�سي�س  اىل  املح�سلة  يف  املف�سيان 

بني  فيما  للتعاون  وكذلك  امل�سرتكة  للتنمية 

الدول العربية.    

امل�سار الثالث: التحرك العربي لدماج   

القيود  على  والتغلب  اخلدمات،  يف  التجارة 

�سياغة  على  املفاو�سني  قدرة  من  حتد  التي 

الرتتيبات الالزمة لتحريرها، حيث ان التجارة 

من  معاناة  الأكرث  هي  اخلدمات  يف  البينية 

نظريتها ال�سلعية، ورغم منو وحيوية دور قطاع 

والتجارة  العاملي  النمو  يف  اخلدمات  وان�سطة 

املختلفة  العربية  القمم  دعوة  ورغم  العاملية، 

اىل حتريرها ، فالزالت خارج منطقة التجارة 

من  العديد  وتواجه  الكربى.  العربية  احلرة 

والت�سريعات  بالرتاخي�س  املتعلقة  القيود 

التقييدية املتنوعة.   وهي القيود التي ثوؤثر يف 

املجمل على كفاءة التجارة يف ال�سلع واخلدمات 

داخل املنطقة.

ر�سده  مت  ملا  وا�ستنادا  اخر  جانب  من   

وحتليله يف هذه الدرا�سة من حقائق ومعلومات 

حول تطورات منطقة التجارة احلرة العربية 

التو�سيات  من  عدد  تقدمي  ميكن  الكربى، 

القرار  )ملتخذي  التنفيذيية   املقرتحات  او 

ووا�سعي ال�سيا�سات يف الدول العربية( الهادفة 

لإطالق الدور املرجو من هذه املنطقة والرتقاء 

اكرث  م�ستويات  نحو  العربي-العربي،  بالتعاون 

تقدما ل�سيما ما يتعلق باإمتام الحتاد اجلمركي 

هذه  واهم  امل�سرتكة،  العربية  ال�سوق  وقيام 

املقرتحات:     

باإلغاء . 1 والفوري  الوا�سح  العربي  اللتزام 

كافة اأنواع القيود الكمية )الإدارية واملالية 

التجارة  بان�سيابية  ي�سمح  مبا  والفنية(، 

على  التفاق  و�سرعة  العربية،  الدول  بني 

توحيد املوا�سفات بني الدول العربية.

ال�سعي اإىل تخفي�س كلفة التجارة العربية . 2

البينية من خالل تطوير البنى الأ�سا�سية يف 

خمتلف  الدول العربية، مبا ي�سهل الرتابط 

بينها، وي�ساهم يف حتقيق وفوارت يف تكاليف 

النقل والت�سالت فيما بني الدول العربية 

ومع غريها من الدول الأجنبية، مبا يف ذلك 

وكذلك  الطرق،  �سبكات  ربط   م�سروعات 

ربط ال�سكك احلديدية واخلطوط واملرافئ 

البحرية. 

م�سروعات . 3 يف  اخلا�س  القطاع  اإ�سراك 

الت�سريعية  البيئة  وتاأهيل  التطوير 

بني  ال�سراكة  مل�سروعات  والقانونية 

على  وت�سجيعه  واخلا�س،  العام  القطاعني 
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اخلا�سة  العربية  النقل  �سركات  اإن�ساء 

باأنواعها كافة.

والعبور . 4 التجاري  النقل  تكاليف  تقلي�س 

وبخا�سة  اجلمركية،  املنافذ  على 

الربط  وتطوير  التخلي�س،  مدة   تقلي�س 

احلدودية  املراكز  بني  الإلكرتوين 

واملعامالت،  الإجراءات  لتكرار  جتنبا 

املنافذ  على  العبور  ت�سهيل  اىل  اإ�سافة 

واإزالة  الإجراءات،  وتو�سيح  اجلمركية 

املعاينة  و�سائل  وحتديث  املعوقات،  كافة 

الب�سائع  تعر�س  ل  بطرق  والتفتي�س 

يف  املربر-  غري   - الت�سدد  وعدم  للتلف. 

الإجراءات الأمنية على احلدود.   

ت�سهيل �سمات الدخول اإىل الدول العربية . 5

ال�ساحنات،  و�سائقي  الأعمال  لرجال 

واإطالة  عليها،  احل�سول  مدة   وتق�سري 

القيمة  وتخفي�س  �سالحيتها،  مدة 

ال�سركات  مال  لرا�س  املقدرة   املعيارية 

للح�سول  اأ�سحابها   او  مديروها  املوؤهل 

معظم  ان  حيث  الدخول،  �سمات  على 

اىل  تنتمي  العربية  الدول  يف  ال�سركات 

منط ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. 
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جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

الالمركزية واإدارة املحليات: جتادب عربية ودولية

حدود ال�شيا�شات القت�شادية

التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

الدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

التدريب وبناء ال�شلوك املهني

املخاطر الجتماعية

خرائط فر�س ال�شتثمار واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

القت�شادية:  التنمية  يف  ودوره  املادي  غري  املال  راأ�س 

حالة الدول العربية

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شني الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�شني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. حممد اأمني لزعر

اأ. بالل حموري

د. اأحمد الكواز 

د. حممد عمر باطويح 

د. اأحمد الكواز 

د. حممد اأمني لزعر

د. ايهاب مقابله

د. فهد الف�شالة

د. في�شل حمد املناور

د. ايهاب مقابله

د. وليد عبدموله

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�شر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

املائة وال�شاد�س ع�شر

املائة وال�شابع ع�شر

املائة والثامن ع�شر

املائة والتا�شع ع�شر

املائة والع�شرون

املائة والواحد والع�شرون

املائة والثاين والع�شرون

املائة والثالث والع�شرون

املائة والرابع والع�شرون

املائة واخلام�س والع�شرون

املائة وال�شاد�س والع�شرون

القت�شاد الأخ�شر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية

النمو ال�شامل

تقييم اأداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

تطوير متويل التنمية

د. نواف اأبو �شمالة  

د. اأحمد الكواز

د. نواف اأبو �شمالة

د. اأحمد الكواز

املائة والثامن والع�شرون

املائة والتا�شع والع�شرون

املائة والثالثون

املائة والواحد والثالثون




