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بشأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

التقرير السادس والعشرون

اتحاد الغرف العربية

(26)تقرير رقم 
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العرضمحاور

المشاركون، نوع التجارة، ووسيلة النقل

االتجارة اإللكترونية العربية البينية والمعوقات التي تواجهه

القيود الجمركية

القيود غير الجمركية الفنية واإلدارية والمالية

ترتيب القيود التي تواجه التجارة العربية البينية

مقترحات المعالجة
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المشاركون، نوع التجارة، ووسيلة النقل

النقلوسيلة نوع التجارةإجمالي العدد

بحراجوابراخدماتزراعة صناعةمواد خام
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اإللكترونية ومعوقاتها في إطار التجارة 
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

للمؤسسة 
يموقع الكترون

ات الموقع يتيح عملي
البيع والشراء

العوائق التي تحول دون إضافة الجانب االلكتروني 
للمؤسسة

استخدام 
مواقع أخرى 

تقنية 
وفنية 
ةبالمؤسس

التشريعاتينسلوك المستهلك
واللوائح 
المرتبطة 
بالتجارة 
ة االلكتروني
بالدولة

الخدمات 
ية اللوجست

بالمنطقة

غيرها

661614243320336
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واقع نسبة ضئيلة من الشركات لديها م
تتيح عمليات البيع والشراء

ها نسبة كبيرة من الشركات لدي
إلكترونيةمواقع 
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3.2%
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غيرها
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الخدمات اللوجستية بالمنطقة
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لدولةالتشريعات المرتبطة بالتجارة اإللكترونية با

العوائق التي تحول دون إضافة الجانب اإللكتروني
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مقترحات المعالجةتفاصيل القيود الجمركية

عدم توفر معلومات مثال عن الضرائب وال عن

األوراق والشهادات المطلوبة مسبقا

ي نشر المعلومات على موقع إلكتروني عرب

واحد ليضمن كافة التفاصيل

بقاء عدم االلتزام بإلغاء التعريفات الجمركية و

ن أفاد التعريفات عالية في بعض الدول، وهناك م

بأنه تلقى تحذيرا من طلب اإلعفاء الجمركي

بالتعرض لغرامات

تطبيق اإلعفاء الجمركي الكامل وإقامة خط

أخضر بين الدول العربية

إلغاءهافعةالرسوم المماثلة للتعريفات الجمركية مرت

ات اعتماد الفواتير طالما أنها مصدقة من الجهةالمغاالة في تخمين أسعار السلع المستورد

الرسمية

تعقيدات وصعوبات وأعباءوهدر الوقت طول 

وبيروقراطية اإلدارات الجمركية

رك اعتماد الكمبيوتر وزيادة كفاءة عمل الجما

والتسهيل وتخفيض الكلفة وإحداث رواق

14أخضر سريع للتجارة العربية البينية



مقترحات المعالجةتفاصيل القيود الجمركية

ن البلدان تسهيل عبور السلع وتبني قوانيبيةالتضييق على الحدود بين الدول العر 
المجالالتي سبقتنا في هذا 

تسهيل األمورالقيود على التراخيص

اعتماد المعلوماتية للحد من الرشوةالرشوة
الشفافيةعدم السماح باستيراد بعض السلع
بعد % 15تونس تطلب دفع مسبق لضريبة 
التخليص الجمركي للسلع الثقيلة

لثقيلةإزالة الضريبة المسبقة على السلع ا

دجنموتفرض جمارك ميناء جدة بالسعودية 

واحد لـختم غرفة التجارة و الصناعة 

تم الجزائرية على شهادة المنشأ وعدم قبول خ

فروع غرف التجارة لواليات الجزائر

ختم غرف نمادجقبول جمارك جدة كل 

التجارة في الواليات الجزائرية
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مقترحات المعالجة تفاصيل القيود الفنية
ي نشر المعلومات في موقع عرب

وأن تقوم كل دولة عربية . واحد

ة بنشر القيود الفنية المطبق

بصورة شفافة على مواقع 

جارة الهيئات الرسمية المعنية بالت

لتسهيل اإلجراءات على التجار
. العرب، مع التواصل الدائم

في غياب المعلومات وال يوجد شفافية. 1

االخطار بالمعلومات والقرارات 

اجئ بشكل مفاإلخطاراتوبالتالي تصل 

وأحيانا متأخرة، وال يتم اخذ راي كافة 

يهم العاملين في المجال لالستئناس برأ

يق كما أنه ال يتم منح فترة كافية لتطب

لى المواصفات الجديدة مما يشكل عبئا ع

الشركات من ناحية تغيير مواصفات 

مفاجئ المنتج وبطاقات بيان المنتج بشكل

وسريع، مما يؤدي الى خسارة كميات من

ية مواد التغليف والتعبئة والمواد األول

كلفة وهذا بالنهاية يؤثر سلبا بارتفاع ال

ر بدون أي مبرر يتعلق بالسالمة ويض

.المستهلك
17



ترة توحيد المواصفات العربية، ومنح ف

ة كافية لتطبيق المواصفات الجديد

24والمتطلبات الجديدة ال تقل عن 

شهرا لمنح الشركات الفترة 36الى 

الكافية لتصويب أوضاعها بدون أي

خسارة في المواد األولية أو مواد 

ي التعبئة والتغليف، والشفافية ف

االعالن عن أي متطلبات أو مواصفات

ع جديدة وبفترة كافية، أشراك القطا

الخاص في لجان اصدار وتحديث 

المواصفات لألخذ بالرأي الفني 

والتقني لهذه الشركات والقطاع 

الخاص الذي يملك خبرة طويلة في 
مجال التصنيع والمجاالت التقنية 

عدم توفر مواصفات موحدة، مما يوجد . 2

ج صعوبة تطبيق عدة مواصفات على منت
.واحد
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توحيد متطلبات المطابقة 

والجهات التي تقوم بالمطابقة،

االكتفاء بمطابقة معتمدة من 

دولة واحدة لقبول المنتج في 
باقي الدول

اد يتم طلب اعتم: االعتماد والمطابقة. 3

ومطابقة من عدة دول داخل منطقة 

يجب . واحدة وهذا تكرار ال مبرر له

اعتماد مطابقة واحدة من مصدر واحد 
افتاوعند تحقيقها يتم قبولها في دول غ

، االعتراف المتبادل بالمختبرات

أهمية االهتمام بالمختبرات، معو

االستعانة بالمنظمات الدولية 

وتبادل الخبرات.المعنية لذلك

ي بين الدول العربية والتعاون ف

وحصر الجهات هذا المجال،

.المتعددة بجهة واحدة ذات خبرة

ال يوجد مختبرات : المختبرات. 4

حكومية يمكن االعتماد عليها اال في 

وعندما توجد تتعدددول محدودة فقط، 

راء الجهات التي تقوم بأخذ العينات وإج

ي تتعلق مما يزيد من التكلفة التالتحاليل، 

بفحص المنتجات عند االستيراد 

والتصدير، ومما يؤدي الى متطلبات

د اعتماد ومطابقة من شركات خاصة تزي

حوص في التكلفة وتؤدي الى تكرار الف

فة المخبرية بال أي مبرر، فتزيد الكل
هلكالنهائية وتنعكس سلبا على المست
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تحقيق الربط الجمركي بين 

ع أعضاء غافتا، حيث يمكن تتب

مصدر البضائع، بما ال يدع 
.مجاال للغش

ى وضع داللة منشأ عربية عل: الغش. 5
سلع مستوردة من الخارج

التأكد من أن اإلجراءات في 

الدول العربية يتم تطبيقها 

للسالمة الصحية وسالمة 

أو الحيوان، وأيضا  / اإلنسان و

، مع ال تطبق بشكل يعيق التجارة

التأكد من أنها تتماشى مع ما هو

مسموح به في ظل االتفاقيات 

ذات الصلة بمنظمة التجارة 
.العالمية

ال : المغاالة في القيود غير الجمركية. 6

اد يوجد مختبرات حكومية يمكن االعتم

مما عليها اال في دول محدودة فقط، 

حص يزيد من التكلفة التي تتعلق بف

، المنتجات عند االستيراد والتصدير

ومما يؤدي الى متطلبات اعتماد 

ومطابقة من شركات خاصة تزيد في 

التكلفة وتؤدي الى تكرار الفحوص

فة المخبرية بال أي مبرر، فتزيد الكل
20هلكالنهائية وتنعكس سلبا على المست



المصادقة في الغرف الفرعية المصادقة على : شهادة المنشأ. 7

شهادة المنشأ في العاصمة فقط 
والمسافة بعيدة

ت تأهيل العاملين وتعزيز اإلدارا
.المطلوبةبالخبرات

ضعف كفاءة العاملين في اإلدارات. 8
.المعنية
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مقترحات المعالجةتفاصيل المعوقات اإلدارية والمالية

ويل مشكلة القيود على العملة وتكاليف في تح. 1

األموال بين البنوك

رسوم تسهيل التحويالت المالية وإلغاء ال

ادات أو تخفيضها وتسهيل فتح االعتم

والتحويالت المصرفية

طول مدة العبور وطول الوقت المستغرق . 2

.للتجارة

أ فتح الحدود دون عوائق، واعتماد مبد

أن المنتج مجرد دخوله الى دولة يتم 

انتقاله الى الدول األخرى بدون 

حاد متطلبات اضافية أسوة بأنظمة االت

اصة األوروبي،  تقليص المتطلبات الخ

ره بالشهادات واألوراق والتصديق وغي

تندات من التكلفة االضافية، قبول المس

قيع الموقعة الكترونيا دون الحاجة للتو

.اتوالختم الشخصي، توحيد المتطلب

لحرة االلتزام بالقوانين واتفاقيات التجارة اعدم . 2

لة بين الدول العربية، واإلجراءات الجمركية الطوي

عض والبطيئة والبيروقراطية وغير الواضحة في ب

ر الدول من شأنها زيادة فترة االستيراد والتصدي

.  وزيادة التكلفة

جانب، االمتثال بشركائنا التجاريين األ

وأن تقوم كل دولة بعرض القيود 

ة اإلدارية واإلجراءات الجمركية الخاص

.  افيةبها كنوع من تسهيل التجارة والشف
23



مقترحات المعالجةتفاصيل المعوقات اإلدارية والمالية

وط ، وعدم وجود خطبأنواعهاتكاليف التجارة . 3
الكلفة عالية لمتطلبات االستيراد. بحرية

غير والتصدير واالوراق والشهادات والتصديقات
العاليةالمبررة، والرسوم 

شاء تخفيض الرسوم اإلدارية والمالية، وإن
خطوط بحرية

عالية رخص االستيراد والتصدير وكلفتها ال. 4
رق وقتًا تستغفالرخص من أكبر العوائق للتجارة، 

صول إلصدارها وتتطلب الكثير من اإلجراءات للح
لغرض عليها، ويمكن تعليقها في بعض األحيان

إعاقة التجارة

، ازالة نظام رخص االستيراد والتصدير
ة الصحيتطبيقها للسالمة والتأكد من 

بدون إعاقةوالحيوان واألمنية لإلنسان 
بيرا ال تتطلب وقتا كإصدارها التجارة وإن 

ات وأن يتماشى تطبيقها مع االتفاقية ذ
.الصلة في منظمة التجارة العالمية

ية تعدد الجهات وكثرة وبطء اإلجراءات اإلدار . 5
الخبرةـونقص 

إقامة ، و توحيد وتخفيف اإلجراءات العربية
ارية المعلومات التجورقمنةالنافذة الواحدة، 

الخاصة بكل تاجر أو شركة لتسهيل 
عنيةعمليات المراقبة، وتدريب الكوادر الم

ف التأكد من أن اإلجراء يتماشى مع األعراتحديد الكميات. 6
WTOـ بالدولية والقوانين التجارية الخاصة  24



المقترحات

معوقات كافة الدول العربية باتفاقية التجارة الحرة وازالة كافة الالتزام 1.
سن حالتي تمنع انسياب التجارة، وتفعيل دور الهيئة المشرفة على 

لحوار توسيع امنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،  واقتراح تطبيق
.إليهموالتشاور مع التجار العرب ودعوة عدة شركات لالستماع 

ة المالية واإلجراءات المالية والمصرفيإلغاء القيود على التحويالت 2.
.البينيةالمرتبطة بالتجارة 

.الواحدةالنافذة الجمركية بإقامة اإلجراءات تسهيل 3.

بإزالة التعريفاتتخفيض تكاليف الضرائب والرسوم وااللتزام 4.
.الجمركية

اتالتشريعمن خالل وضع إقامة آليات التجارة اإللكترونية تشجيع 5.
.لذلكالمناسبة 

ية من لنقل السلع والحاويات، عابرة للبلدان العربخطوط بحرية إنشاء 6.
25. البحريأجل تخفيض تكلفة النقل 



ات، للتجارة العربية البينية في السلع والمنتجبنك معلومات إقامة 7.
المتصلة بشروط التجارة أمام التجار العرب، مع وإتاحة المعلومات 

.معهمالدائم التواصل

رح واإلغراق والتشدد في إصدار شهادات المنشأ، مع مقتمكافحة الغش 8.
صدير االمتثال بتجربة مصر بشأن طلب تسجيل المصانع الراغبة بالت

.البلدإلى 

.العرببالتجار وتعزيز الثقة معالجة مشكلة التخمين العشوائي 9.

.الدوليةواعتماد المعايير عدم المبالغة بالشروط الصحية 10.

.عربياتحاد جمركي تسريع الخطى إلقامة 11.

ات اتحاد الغرف العربية ودوره في إبراز المعوقباستبيانالتنويه 12.
.لمعالجتهاواقتراح الحلول 
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الاستماعشكراً لحسن 
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السنة/حجم اإلنتاجالسنة/قيمة النشاطعدد العاملينالمنتجاتالبريد اإللكترونيالمؤسسة / الشركة
بحراجوابراخدماتزراعةصناعةمواد خام

خدماتinfo@ammanchamber.org.joغرفة تجارة عمان14
15Allied Applications Groupali.malkawi@aagroup-co.comنعم5250000300000قطاع االتصاالت
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نعمنعمنعمحجم رأس المال$ مليار 30القطاع الماليtradeinfo@atfp.org.aeبرنامج تمويل التجارة العربية90
2Swiss-Belhotelcesbse@swiss-belhotel.comنعمنعممليون مليون15قطاع األشغال العامة
3SARL ZED AUTOcontact@zedauto.comنعم6400.ج.  مليون د680قطاع األشغال العامةنعم
188قطاع األشغال العامةinfo@evolutec-international.comايفوليتاك انترناسيونال5
6I V P M E sarl issaad@ivpme.comألف يورو5100قطاع األشغال العامة 

10zina-modetebbakhbelhadj@gmail.comنعم ألف قطعة80 ألف دوالر1250قطاع األشغال العامةنعم
نعمنعمنعمقطاع المال واالتصاالتinfo@tidjaramarket.comتجارة ماركت للتجارة االلكترونية والتسويق18
نعمنعمminiros_export01@yahoo.comمنيروس19
20EURL G.T.Tgttalgerie@yahoo.frنعمنعمنعم5نعمنعم
21MAISON REMORQUEinfo@maison-remorque.comنعمنعمنعم15نعم
22Fruital Coca Cola SPArhasnaoui@fruital.eccbc.comنعم مليون صندوق60 مليون يورو1200180نعم
23MK Industriem.slamani@mkindustrie.dzنعم.ج.  مليون د2530نعم
24Groupe ENPCcomenpc@yahoo.frنعمنعم ألف طن15 مليون دوالر122640نعم
25chambre de commerceinfos@cci-sersou.comنعم10نعم
26SARL NATUREXTRACTr.fibre@hotmail.comالمال واالتصاالت واللوجستيات نعمنعم

واألشغال العامة
نعمنعم15

27Mega Batnamegabatna@yahoo.frنعمنعمنعمنعمنعم
28SARL ALGERIE CREMEcontact@algeriecreme.comنعم ألف طن15ج.  مليار د20010نعم

وسيلة النقلنوع التجارة  Ref No

بيانات الشركات (1)جدول رقم 
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29Sarl acovibakhelalfreres4@gmail.com70
30EURL LAITERIE WANISSwanislait@yahoo.frنعم150نعم
31sarl cosmeprof eleis pharma générationchellaliyasmine.eleis@gmail.comنعم29القطاع المالينعم
32Index Markets EURLamine@indexmarkets.bizنعمنعم10النقل واللوجستياتنعمنعم
33EURL TECHNONORMESm.rahmani@technonormes.com قطاعي االتصاالت واألشغال

العامة
نعم132010

نعمنعم3القطاع الماليswifd062009@hotmail.frمكتب استشارات اقتصادية 34
نعمنعمtarexim@gmail.comم طاريكسيم.م.ذ. و.ش.م35
36Dimoohy dinvert1st@hotmail.comنعم20نعم
نعم10قطاع االتصاالتkhiatnacer@gmail.comمتجر هواتف37
38sarl bb truckbb_trucks@yahoo.fr نعم25قطاع النقل واللوجستياتنعمنعم
39KPLASTkplast2000@groupekplast.comنعمنعم
40SARL SAIM TEXTILESSAIMTEXTILES@YAHOO.FRنعمنعم ألف300ج. مليون د120200نعم
41Safa Group e.u.r.lhoussam.hamrit@gmail.comالمال واالتصاالت والنقل نعمنعمنعم

واللوجستيات واألشغال العامة
نعمنعمنعم مليون4$ مليون 575

42EPE TONIC INDUSTRIE SPAexport.tonic.industrie@gmail.comنعمنعم ألف طن70$ مليون 240021نعم
43Bouyema.Exportbouyema23@yahoo.frنعم14نعم
44LC Business idris47001@gmail.comنعمنعمنعم2نعمنعمنعم
45SARL alyakoub froid clim et chaudfreezingpoint16000@yahoo.frنعم50قطاع األشغال العامةنعمنعمنعم
46EURL NFIDSA SITnovapeint@novapeint-dz.comنعمنعم44قطاع األشغال العامةنعم
قطاعي المال والنقل نعمkplast2000@groupekplast.comبالست-ك47

واللوجستيات
نعمنعمنعم ألف طن200 د ج300490أكثر من 

48Naseejitirimoha@gmail.comنعم4نعم
49ARTMETAL PLUS artmetal-plus05@live.frنعمنعم طن891002500نعم
50GROUPE KHERBOUCHEmarketing@groupekherbouche.comنعمنعمنعم2000قطاع األشغال العامةنعمنعم
51ENIEshaili@enie.dzنعمنعمنعم1200نعم
52Sarl Sereag reguieg_mm@yahoo.fr3نعم
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53Pcmaxb.djamel@pcmax-dz.comنعمنعم مليون د ج525قطاع االتصاالت
54Sarlerrichabrah2322@yahoo.fr1قطاع االتصاالت
نعم ألف طن6050نعمfonderie metalesmetalest19@yahoo.frميطاالست 55
57SARL FCMCTsarl.fcmct@yahoo.frنعم ألف طن9 مليون د ج25150نعم
58ETBPH SERANDIetbphserandi@hotmail.frنعم مليون56100قطاع االشغال العامة
59BLACK WINNER ENTREPRISEblackwinner911@gmail.comنعمنعمنعم طن100 يورو79000قطاع المال والنقل واللوجستياتنعم
60Kinanaadelmounira@gmail.comنعمنعمنعم
61SARL TECHNOFORMATtechno_format@yahoo.frاالتصاالت، النقل واللوجستيات، نعم

واألشغال العامة
نعمنعمنعم مليون5010

62SARL MEWA SCHOOLsoufalda@yahoo.frنعمنعمنعم8نعم
64EPE ALZINC SPAappro.com@spa-alzinc.dzنعم ألف طن36$ مليون 45482نعم
65eurl RTCrtcbba@yahoo.frنعمنعم ألف طن14 مليار د ج1001.5نعم
نعمنعمlfb092005@yahoo.fr(ش ذ أ)ملبنة و مجبنة بودواو 66
67SARL FREE TRADING PLUSfreetradingplus@gmail.comنعم12نعم
68Sarl Ali mimounimalikhana1@yahoo.frنعم102010قطاع األشغال العامةنعمنعم
69Groupe Industriel SAIDALdg.groupesaidal@saidalgroup.dzنعمنعمنعم مليون وحدة109.6 مليار د ج317510.3نعم
70SARL INTECO ALGÉRIEbelabiodtoyota@gmail.comنعم28النقل واللوجستيات واألشغال العامةنعم
t.t.c 5881174633.74قطاع األشغال العامةنعمsofape13@gmail.comديفاندوس الجزائرية إلنتاج مواد البناء 71

68708987.64 da
نعم

72Jamal Spaabdelazizmerad2017@gmail.comنعم17غيرها
73Sider El Hadjar cherif.mebrouk@alsolb-dz.comنعم مليون1.2 مليون4595100نعم
74SARL GPMyanis.madani@gpm-dz.comنعم55نعم
75DJOUL ASNAF TEBAA EURL DATdat_algerie@yahoo.fr43نعم

4751717.66
نعم ألف طن50

76ETS BENKHELIFA et FILSetsbenkhelifa@hotmail.comنعمنعم طن7500 مليون د ج125750نعم
77SNC SAKER ET DJEDOUANIsakdjed@gmail.comنعم ألف3201820نعم
78GCB SPAhamid.benaouali@gcb.dzنعم24النقل واللوجستيات واألشغال العامةنعم
79TUBOPLASTcontact@sitep-tuboplast.comنعم100أكثر من نعمنعم
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80SARL SEFLEXsarl_seflex@yahoo.frنعمنعم ألف طن2 مليون د ج50762نعم
81HYDROPOMPES EURLsecretariat@hydropompesنعم ألف طن5 مليون د ج69954نعم
82SARL 2M-EXPERT.ALGERIEalgerie@2m-expert.comنعمنعم4نعم
83ACTIMUS span.fertas@actimusgroup.comنعم$ مليون 902.5النقل واللوجستياتنعم
84snc Korichi brothers E and Ckorichi77@yahoo.frنعم30النقل واللوجستيات واألشغال العامةنعمنعم
85Epe hydro amenagement SPAsabiboudjada@hydro-amenagement.dzنعم مليار5 مليار د ج26145قطاع األشغال العامةنعم
86SPA GROUPE DES SOCIETES HASNAOUInabil.bahri@groupe-hasnaoui.comاالتصاالت والنقل واللوجستيات  نعمنعمنعم

واألشغال العامة
نعمنعمنعم3000

87bori de l exportationreda.benmahfoude@gmail.comنعم24نعم
88BenMahfoudereda.benmahfoude@gmail.comنعمنعم
نعمنعم ألف طن100$ مليون 200450نعمنعمeyad.attari@fonterra.comشركة فونتيرا الشرق األوسط وأفريقيا7

نعمنعمنعمtcm@alrabie.comشركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة11
majid@chamberoman.comغرفة تجارة وصناعة ُعمان؟13
نعمنعمنعم100نعمkhaled@pic.psشركة المصنوعات الورقية1

نعم دونم مزارع سنويا10$ مليون 122نعمwjtomizy@hotmail.comشركة وجيه الطميزي لالنشاءات المعدنيه12
نعمنعمنعم مليون30$ مليون 21011.6نعمinfo@beitjalapharma.comشركة بيت جاال لصناعة االدوية 56

نعم4خدماتخدماتalmlky2008@gmail.comلورد مني للتجارة العامة
Digital Kitchen for General Tradingsales@dk-equipments.comخدماتنعمنعمStar juice 

Basmati rice 
Fresh mango

نعمنعمنعممليون10

60نعمddg@api.org.kwالمعهد العربي للتخطيط91
نعم حاويه مكافئه886710 مليار جنيه31902713قطاع النقل واللوجستياتmarketing@alexcont.comاسكندريه لتداول الحاويات والبضائع4
8Sotic Group Co. ayman@sotic-group.comنعمنعم12نعم
نعمنعمنعم7نعمنعمنعمmabatoolco2@gmail.comمؤسسة البتول للتصدير واالستيراد9

14641640573748
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المؤسسة / الشركة
للمؤسسة موقع 

الكتروني

الموقع يتيح 
عمليات البيع 

والشراء

نسبة إيرادات قطاع 
التجارة االلكترونية 

للمؤسسة
العوائق التي تحول دون إضافة 

الجانب االلكتروني للمؤسسة

استخدام أي مواقع 
أخرى كمنفذ بيع 

اسم الموقعالكتروني
Allied Applications Groupالطبيعة العمل%100النعم

Facebookنعم.عوائق تتعلق بسلوك المستهلكينالنعمطالل جمجوم للديكور/شركة طالل جمجوم وشريكته
عوائق تتعلق بسلوك المستهلكين، الالالمؤسسة القياسية لتجارة المواد الغذائية

وبالتشريعات واللوائح المرتبطة بالتجارة 
االلكترونية بالدولة

ال

Egyptian Arab Land Bankنعمعوائق تقنية بالمؤسسةالنعمFacebook, linkedin, instagram
الالنعمبرنامج تمويل التجارة العربية 

Swiss-Belhotelنعم%75نعمنعمBooking.com

SARL ZED AUTO
عوائق تتعلق بالتشريعات واللوائح %50النعم

المرتبطة بالتجارة االلكترونية بالدولة
Facebookنعم

الالنعمايفوليتاك انترناسيونال

I V P M E sarl 
عوائق تتعلق بالتشريعات واللوائح النعم

المرتبطة بالتجارة االلكترونية بالدولة
ال

zina-modeنعم ألف دوالر10نعمنعمFacebook
عوائق تتعلق بسلوك المستهلكين، سنويا/ ألف دوالر2نعمنعمتجارة ماركت للتجارة االلكترونية والتسويق

وبالتشريعات واللوائح المرتبطة بالتجارة 
االلكترونية بالدولة، والخدمات اللوجستية 

بالمنطقة

Facebook & Amanzon & AliBabaنعم

الالنعممنيروس

أوضاع ومعوقات التجارة اإللكترونية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (2)جدول رقم 
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EURL G.T.Tعوائق تتعلق بسلوك المستهلكين، النعم
وبالتشريعات واللوائح المرتبطة بالتجارة 

االلكترونية بالدولة

Facebookنعم

MAISON REMORQUEنعم%60النعمFacebook

Fruital Coca Cola SPAعوائق تتعلق بسلوك المستهلكين، النعم
والخدمات اللوجستية بالمنطقة

Facebookنعم

MK Industrieالعدم معرفةالنعم
Groupe ENPCالعوائق تقنية وفنية بالمؤسسةال

chambre de commerceالالنعمFacebook

SARL NATUREXTRACTعوائق تتعلق بالتشريعات واللوائح نعمنعم
المرتبطة بالتجارة االلكترونية بالدولة، 

والخدمات اللوجستية بالمنطقة

ال

Mega Batnaالنعم
SARL ALGERIE CREMEال%20نعمنعم

Sarl acoviنعمالFacebook

EURL LAITERIE WANISSعوائق تقنية وفنية بالمؤسسة، وتتعلق النعم
بالتشريعات واللوائح المرتبطة بالتجارة 
االلكترونية بالدولة، وتتعلق بالخدمات 

اللوجيستية بالمنطقة

ال

sarl cosmeprof eleis pharma générationنعمقيد التنفيذ حالياالالFacebook & dzboom

Index Markets EURLالال ينطبقالنعم
EURL TECHNONORMESعوائق تتعلق بسلوك المستهلكين، النعم

وبالتشريعات واللوائح المرتبطة بالتجارة 
االلكترونية بالدولة

Facebook & OUEDKNISS.COMنعم
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عوائق تتعلق بسلوك المستهلكين، الالمكتب استشارات اقتصادية 
وبالتشريعات واللوائح المرتبطة بالتجارة 

االلكترونية بالدولة

Facebookنعم

عوائق تتعلق بالتشريعات واللوائح النعمم طاريكسيم.م.ذ. و.ش.م
المرتبطة بالتجارة االلكترونية بالدولة

Facebookنعم

Dimoohy عوائق تتعلق بسلوك المستهلكين، الال
وبالخدمات اللوجيستية بالمنطقة

ال

العوائق تقنية وفنية بالمؤسسةالمتجر هواتف
sarl bb truckالالال

KPLASTعوائق تتعلق بالتشريعات المرتبطة النعم
بالتجارة االلكترونية بالدولة

ال

SARL SAIM TEXTILESعوائق تتعلق بالتشريعات المرتبطة النعم
بالتجارة االلكترونية بالدولة

ال

Safa Group e.u.r.lعوائق تتعلق بسلوك المستهلكين، النعم
وبالتشريعات واللوائح المرتبطة بالتجارة 

االلكترونية بالدولة، والخدمات اللوجستية 
بالمنطقة، وعدم توفير الدولة لنظام مالي 

متطور، عملة الدولة غير متداولة

ال

EPE TONIC INDUSTRIE SPAعوائق تتعلق بسلوك المستهلكين، النعم
وبالتشريعات واللوائح المرتبطة بالتجارة 

االلكترونية بالدولة

ال

Bouyema.Exportعوائق تتعلق بالتشريعات واللوائح النعم
المرتبطة بالتجارة االلكترونية بالدولة

ال

LC Business عوائق تتعلق بالتشريعات واللوائح ال
المرتبطة بالتجارة االلكترونية بالدولة

Facebook & AliBabaنعم
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SARL alyakoub froid clim et chaudنعمعوائق تتعلق بسلوك المستهلكيننعمنعمFacebook & oued kniss

EURL NFIDSA SITالعوائق تتعلق بسلوك المستهلكيننعمنعم
نعمالنعمبالست-ك

Naseejiعوائق تتعلق بسلوك المستهلكين، الال
وبالتشريعات واللوائح المرتبطة بالتجارة 

االلكترونية بالدولة

Facebookنعم

ARTMETAL PLUS نعمالAmazon

GROUPE KHERBOUCHEعوائق تتعلق بالتشريعات واللوائح النعم
المرتبطة بالتجارة االلكترونية بالدولة

Facebookنعم

ENIEعوائق تقنية وفنية بالمؤسسة، وتتعلق النعم
بسلوك المستهلكين، وبالتشريعات واللوائح 

.المرتبطة بالتجارة االلكترونية بالدولة

نعم

Sarl Sereag نعمالنعمFacebook

Pcmaxالالنعم
Sarlerrichaعوائق تتعلق بالخدمات اللوجيستية ال

بالمنطقة
ال

Facebookنعمعوائق تتعلق بسلوك المستهلكينالنعمfonderie metalesميطاالست 

SARL FCMCTالال
ETBPH SERANDIنعم%40نعمنعمFacebook

BLACK WINNER ENTREPRISEعوائق تتعلق بالتشريعات واللوائح جديدنعمنعم
المرتبطة بالتجارة االلكترونية بالدولة، 

والخدمات اللوجستية بالمنطقة

Facebook & EBAYنعم

Kinanaعوائق تتعلق بسلوك المستهلكين، الال
والخدمات اللوجستية بالمنطقة

Facebookنعم

SARL TECHNOFORMATنعم%50نعمنعمFacebook & OUEDKNIS
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SARL MEWA SCHOOLالال
EPE ALZINC SPAال%66نعمنعم

eurl RTCالعوائق تتعلق بسلوك المستهلكينالنعم
عوائق تتعلق بالخدمات اللوجيستية ال(ش ذ أ)ملبنة و مجبنة بودواو 

بالمنطقة
Facebookنعم

SARL FREE TRADING PLUSعوائق تتعلق بالخدمات اللوجيستية النعم
بالمنطقة

ال
Sarl Ali mimouniعوائق بالتشريعات واللوائح المرتبطة ال

بالتجارة االلكترونية بالدولة
Facebookنعم

Groupe Industriel SAIDALعوائق بالتشريعات واللوائح المرتبطة النعم
بالتجارة االلكترونية بالدولة

ال

SARL INTECO ALGÉRIEعوائق تتعلق بالتشريعات واللوائح ال
المرتبطة بالتجارة االلكترونية بالدولة، 

والخدمات اللوجستية بالمنطقة

Facebook & www.belabiodauto.comنعم

ال%30نعمنعمديفاندوس الجزائرية إلنتاج مواد البناء 
Jamal Spaعوائق تتعلق بالخدمات اللوجيستية الال

بالمنطقة
ال

Sider El Hadjar عوائق تقنية وفنية بالمؤسسة، وسلوك النعم
المستهلكين، وتشريعات التجارة 

.اإللكترونية بالدولة

ال

SARL GPMعوائق تقنية وفنية بالمؤسسة، وتشريعات النعم
.التجارة اإللكترونية بالدولة

ال

DJOUL ASNAF TEBAA EURL DATعوائق تتعلق بالخدمات اللوجيستية النعم
بالمنطقة

ال
ETS BENKHELIFA et FILSعوائق تقنية وفنية بالمؤسسة، وسلوك النعم

المستهلكين، والخدمات اللوجستية 
بالمنطقة

ال

SNC SAKER ET DJEDOUANIال%100نعمنعم
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GCB SPAعوائق تقنية وفنية بالمؤسسة، وسلوك النعم
المستهلكين، والتشريعات المتعلقة بالتجارة 

اإللكترونية بالدولة

ال

TUBOPLASTعوائق تتعلق بالتشريعات المرتبطة النعم
بالتجارة االلكترونية بالدولة

ال

SARL SEFLEXعوائق تتعلق بالتشريعات المرتبطة النعم
بالتجارة االلكترونية بالدولة

ال

HYDROPOMPES EURLعوائق تقنية وفنية بالمؤسسة، وسلوك النعم
المستهلكين، والتشريعات المتعلقة بالتجارة 

اإللكترونية بالدولة

ال

SARL 2M-EXPERT.ALGERIEالالنعمe-mail

ACTIMUS spaعوائق تتعلق بالتشريعات المرتبطة النعم
بالتجارة االلكترونية بالدولة

ال

snc Korichi brothers E and Cال
Epe hydro amenagement SPAعوائق تتعلق بالتشريعات المرتبطة النعم

بالتجارة االلكترونية بالدولة
ال

SPA GROUPE DES SOCIETES HASNAOUIعوائق فنية بالمؤسسة، وبسلوك النعم
المستهلكين، وبالتشريعات واللوائح 

المرتبطة بالتجارة االلكترونية بالدولة، 
والخدمات اللوجستية بالمنطقة، ولعوامل 

أمنية تتعلق بحماية العمليات المالية

ال

bori de l exportationعوائق تتعلق بالخدمات اللوجيستية الال
بالمنطقة

Facebookنعم
BenMahfoudeعوائق تتعلق بالخدمات اللوجيستية ال

بالمنطقة
Facebookنعم

عوائق فنية وتقنية تتعلق بالشركة، ال يوجدالنعمشركة فونتيرا الشرق األوسط وأفريقيا
وبسلوك المستهلكين، والخدمات 

اللوجستية بالمنطقة

ال
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النعمنعمشركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة
Facebookنعم%10نعمنعمشركة المصنوعات الورقية

Facebookنعمعوائق تقنية وفنية بالمؤسسةال شيءالنعمشركة وجيه الطميزي لالنشاءات المعدنيه
الالنعمشركة بيت جاال لصناعة االدوية 

لورد مني للتجارة العامة
Digital Kitchen for General Trading

الالنعمالمعهد العربي للتخطيط
الالنعماسكندريه لتداول الحاويات والبضائع

Sotic Group Co. 

نعم

عوائق تتعلق بسلوك المستهلكين، ال
والتشريعات واللوائح المرتبطة بالتجارة 

اإللكترونية بالدولة، والخدمات اللوجستية 
بالمنطقة

Facebook & Jumiaنعم

Facebook&Alibaba&TradeIndiaنعم%75نعمنعممؤسسة البتول للتصدير واالستيراد
661636
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مقترحات المعالجةتفاصيل القيود الجمركيةالمؤسسة/ الشركة

ال يؤثرمتوسطقوي
نعمغرفة تجارة عمان

Allied Applications Groupنعم
طالل /شركة طالل جمجوم وشريكته

جمجوم للديكور
يتم تخمين أسعار السلع الواردة من الدول العربية باسعار اعلى نعم

كثيرا من قيمتها الحقيقية مما يؤدى الى رفع تكلفتها النهائية على 
المستهلك واستنزاف السيولة لدى التجار بفرض مبالغ نقدية عالية 
جدا مخافة للواقع وللفواتير المصدرة من قبل الجهات الرسمية فى 

.الدول العربية

اعتماد قيم الفواتير الواردة للمنفذ الجمركى طالما ان الفواتير مصدقة من 
الجهات الرسمية العربية وطالما ان قيمة البضائع العربية فى الفاتورة الواردة 

مطروحا منه اية ضرائب تفرض )اقل من سعر بيع المنتج فى السوق المحلى 
مثال وصلت مواد الى المنفذ  (على البائع والمشترى مثل ضريبة المبيعات

 دوالر وتباع فى السوق المحلى شاملة لالرباح 100الجمركى قيمتها 
مثل % 16فى حال كون ضريبة المبيعات ) دوالر 125والضرائب بقيمة 

فليس من المعقول ان يتم بيع المنتج فى السوق المحلى شامال كامل . االردن
 دوالر بينما يقوم موظف الجمارك بتخمين 125الرسوم والضرائب واالرباح 

ومن ثم يفرض عليه الرسوم الجمركية !!!  دوالر 150سعر المنتج ب 
والضرائب مما يؤدى الى سحب السيولة من التجاروايداعها لدى دائرة الضريبة 
وال يستطيع التاجر الصغير استردادها لصعوبة الشروط والعراقيل التى توضع 

.امام صغار التجار
نعمالمؤسسة القياسية لتجارة المواد الغذائية

Egyptian Arab Land Bankنعم
تتمتع التجارة العربية البينية بإعفاء كامل من القيود الجمركية في نعمبرنامج تمويل التجارة العربية

ظل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، مع التحفظ على بعض 

السلع ألسباب صحية او امنية او اجتماعية

التأكد من عدم تطبيق أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للتعريفات الجمركية 

مثل ضرائب القيمة المضافة، ضريبة المبيعات او رسوم التنمية التي تطبق 

.في بعض الدول العربية مما يقلل من تأثير اإلعفاءات الجمركية الممنوحة

Swiss-Belhotelاعفاء جمركي وخدمي لزيادة الدخل المحلي وتخفيف العبء المادي مما يزيد الجودة والخدماتنعم
من االنتاجية ويرفع الدخل للمواطن والعامل

قيود جمركية
القيود الجمركية (3)جدول رقم 
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SARL ZED AUTOإعادة النظر بعمل الجماركصعوبات بالغة من اإلدارات الجمركيةنعم

نعمايفوليتاك انترناسيونال
I V P M E sarl نعم

zina-modeتسهيل األمورالضرائب والبيروقراطيةنعم

تجارة ماركت للتجارة االلكترونية 
والتسويق

فتح مجال التجارة الحرة وتسهيل عبور السلع عبر الحدود مع المراقبةبيرقراطية، وتضييق على الحدود ما بين الدول العربيةنعم

بعد التخليص الجمركي % 15تونس تطلب دفع مسبق لضريبة نعممنيروس
للسلع الثقيلة

إزالة الضريبة المسبقة على السلع الثقيلة

EURL G.T.Tإزالة الضرائبضرائب ضخمةنعم

MAISON REMORQUEنعم
Fruital Coca Cola SPAنعم

MK Industrieلكن االستيراد و التصدير الكالسيكي صعب . ليس عندي تفاصيلنعم

جدا
تبني قوانين البلدان التي سبقتنا في هذا المجال

Groupe ENPCإقامة فرانشايز عربي للتجارة البينيةتضخيم الضرائب والرسومنعم

SARL NATUREXTRACTنعم
Mega Batnaنعم

SARL ALGERIE CREMEنعم
Sarl acoviنعم

EURL LAITERIE WANISSنعم
sarl cosmeprof eleis pharma 

génération
نعم

Index Markets EURLنعم
EURL TECHNONORMESالضرائب والتراخيصنعم
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نعممكتب استشارات اقتصادية
تفرض جمارك ميناء جدة بالسعودية نمودج واحد لـختم غرفة نعمم طاريكسيم.م.ذ. و.ش.م

التجارة و الصناعة الجزائرية على شهادة المنشأ وعدم قبول ختم 

فروع غرف التجارة لواليات الجزائر

قبول جمارك جدة كل نمادج ختم غرف التجارة في الواليات الجزائرية

Dimoohy نعم
نعممتجر هواتف

sarl bb truckنعم
KPLASTنعم

SARL SAIM TEXTILESنعم
Safa Group e.u.r.lإزالة منظمة الجمارك نهائيا واستبدالها بمنظمة أخرى مع نظام معلوماتيالرشوةنعم

EPE TONIC INDUSTRIE SPAنعم
Bouyema.Exportنشر المعلومات على مواقع إلكترونيةعدم توفر معلومات مثال عن الضرائبنعم

LC Business نعم
SARL alyakoub froid clim et chaudشراء المواد األصلية نعم

EURL NFIDSA SITإعفاء جميع الدول العربية من التعريفات الجمركية أو على األقل تخفيضهاالتعريفات الجمركية عاليةنعم

نعمبالست-ك
Naseejiموقع الكتروني يكون فيه كل التفاصيل المملة لكل المنتجاتعدم توفر معلومات واضحة عن األوراق والشهادات مسبقانعم

ARTMETAL PLUS نعم
GROUPE KHERBOUCHEنعم

ENIEنعم
Sarl Sereag نعم

Pcmaxنعم
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Sarlerrichaنعم
نعمfonderie metalesميطاالست 

SARL FCMCTخط أخضرتعريفات عاليةنعم

ETBPH SERANDIنعم
BLACK WINNER ENTREPRISEالعدالةالبيروقراطيةنعم

Kinanaتبادل أو شراكة بين مستثمريننعم

SARL TECHNOFORMATنعم
SARL MEWA SCHOOLنعم

EPE ALZINC SPAإحداث رواق أخضرطول الوقت المستغرق للجمركةنعم

eurl RTCنعم
نعم(ش ذ أ)ملبنة و مجبنة بودواو 

SARL FREE TRADING PLUSتخفيف االجراءات وتكاليف األعباء الجمركيةاجراءات معقدةنعم
Sarl Ali mimouniنعم

SARL INTECO ALGÉRIEاعتماد الكمبيوتر أو تسريع المعامالتتأخير كبير وبيروقراطية كبيرةنعم

نعمديفاندوس الجزائرية إلنتاج مواد البناء
Sider El Hadjar نعم

SARL GPMنعم
DJOUL ASNAF TEBAA EURL DATنعم
ETS BENKHELIFA et FILSنعم

SNC SAKER ET DJEDOUANIنعم
GCB SPAتطبيق منطقة التجارة الحرةالضرائب الجمركيةنعمنعم
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TUBOPLASTالوثائق والتعريفة الجمركيةنعم

SARL SEFLEXعدم القدرة على اإلستيراد من الدول العربية راجع أساسا إلى نعم
تطبيق و فرض الضرائب و الحقوق الجمركية على السلع 

المستوردة من هذه الدول على عكس اإلستيراد من الدول األوربية، 
ال نستفيد من رخسة اإلعفاء من الحقوق الجمركية، فيما أنه تم 
استدعاؤنا من طرف المصالح الجمركية و تحذيرنا من استعمال 

وثيقة اإلعفاء قد يعرضنا لغرامات، مما جعلنا نتفادى نهائيا 
.اإلستيراد من المنطقة

منح اإلعفاء من التعريفة الجمركية

HYDROPOMPES EURLإلغاء الرسوم والضرائبالرسوم والضرائب مرتفعة جدانعم

SARL 2M-EXPERT.ALGERIEنعم
ACTIMUS spaنعم

snc Korichi brothers E and C

Epe hydro amenagement SPAنعم
SPA GROUPE DES SOCIETES 

HASNAOUI
تحرير التجارةالقيود على استيراد بعض السلعنعم

bori de l exportationنعم
BenMahfoudeنعم

يتعلق فقط ببعض الدول العربية التي ال تطبق اتفاقية التبادل نعمشركة فونتيرا الشرق األوسط وأفريقيا
التجاري لجامعة الدول العربية

تطبيق اتفاقية التجارة العربية الحرة والتزام كافة الدول العربية بهافرض رسوم جمركية عالية يؤدي الرتفاع السعر وعدم المنافسةنعمشركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة

إعفاء من الضرائبارتفاع قيمة الضرائبنعمشركة المصنوعات الورقية

إنهاء االحتاللاالحتالل اإلسرائيلينعمشركة وجيه الطميزي لالنشاءات المعدنيه

نعمشركة بيت جاال لصناعة االدوية

43



Digital Kitchen for General Tradingنعم
نعمالمعهد العربي للتخطيط

رض ضرائب مرتفعه على بعض السلع يؤدى الى انخفاض نعماسكندريه لتداول الحاويات والبضائع
الواردات عامه

تشجيع االستثمار وزياده االنتاج مما يكون له اثر لزياده الصادرات

Sotic Group Co. الوقت والكلفةنعم

ارتفاع الكلفة، عدم تحديد البند الجمركي كما هو حقيقة، كثرة نعممؤسسة البتول للتصدير واالستيراد
التحاليل على المواد الكيميائية والطبية والعشبية، عدم السماح 

باستيراد مواد العالج الطبيعي، وبنود اخرى كثيرة جدا

اجراء تسهيالت خاصة على المواد الطبيعية، تخفيض الجمارك، االكتفاء بجهة 
تحليل واحدة معتمدة، اعتماد البند الجمركي العالمي وليس طريقة االستخدام 

المحلي

333022
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مقترحات المعالجةتفاصيل القيود الفنيةشفافية المعلومات االعتماد والمطابقةالشروط الصحية والبيئيةداللة المنشأالمختبراتالمواصفات والجودة الشركة
قويقويمتوسطمتوسطقويقويغرفة تجارة عمان

Allied Applications 
Group

متوسطمتوسطال يؤثرمتوسطال يؤثرقوي

شركة طالل جمجوم 
طالل جمجوم للديكور/وشريكته

يتم استيراد مواد وسلع من الصين الى بعض الدول ومن ثم يكتب عليها داللة المنشأ متوسطمتوسطقويقويقويمتوسط
فى بعض الدول العربية لتمريرها وكأنها ذات منشأ عربى وهى من الصين وتايوان 
وذلك لتجنب دفع الجمارك المترتبة عليها مما يضر بالتجار الملتزمين وال يقومون 

.بهكذا عمليات تضر بالتجارة البينية العربية من اجل مصالحهم الشخصية

تشديد الرقابة على شهادات المنشأ والغرف التجارية المصدرة لها والشركات 
المصدرة لشهادة المنشأ والتأكد من ان هذه البضائع منتجة لديها ومصدرة من 
ذات بلد االنتاج وليس عملية تحايل عن طريق انتاج البضائع فى الصين مع 
وضع ليبل ان هذا المنتج مصنوع فى احدى الدول العربية مع ان هذه الدولة 
ال تملك مصنعا واحدا النتاج هذه السلعة ويت تغاضى السلطات فى بعض 

وبعض . الدول عن ذلك رغم معرفتها بأن هذه السلع ال يتم انتاجها فى البلد
المصانع تحصل على ترخيص مواد معينة ولكن ال تقوم باالنتاج فى 

مصانعها الن تكلفة االنتاج فى الصين ارخص فتقوم بانتاج شهادات منشأ 
لبضائع تم استيراده من الصين ولو دققتم على الشركة مصدرة شهادة المنشأ 

لوجدتن عدم شراء المواد االولية التى يتم انتاج هذه المواد منها ، فكيف تمنح 
شهادة المنشأ العربية من هذا المصنع بينما لم يقم بشراء او استيراد المواد 

االولية الالزمة النتاج هذه السلع ؟؟؟ المؤسسة القياسية لتجارة المواد 
الغذائية

قويقويقويقويقويمتوسط

Egyptian Arab Land 
Bank

قويمتوسطقويمتوسطقويقوي

برنامج تمويل التجارة العربية 
البينية

بشكل عام فإن القيود غير الجمركية المذكورة تؤثر تأثيراً مباشراً على تنمية التجارة العربية البينية حيث قويقويقويمتوسطقويقوي

.تتطلب العديد من اإلجراءات واالعتمادات والتي يتم رفض العديد من الشحنات بسببها

/ التأكد من أن هذه اإلجراءات في الدول العربية يتم تطبيقها للسالمة الصحية وسالمة اإلنسان و

أن تقوم كل دولة عربية بنشر القيود الفنية . أو الحيوان وأيضاً ال تطبق بشكل يعيق التجارة

المطبقة بصورة شفافة على مواقع الهيئات الرسمية المعنية بالتجارة لتسهيل اإلجراءات على 

التأكد من أن هذه اإلجراءات والقيود المتبعة تتماشى مع ما هو مسموح به في . التجار العرب

.ظل االتفاقيات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية

Swiss-Belhotelتشديد الرقابه على النوعية والجودهفحص الجودة وااللتزام بمعاييرها واالهتمام بقيود الصحة والسالمة العامةال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثر

SARL ZED AUTOال يؤثرمتوسطال يؤثرال يؤثرمتوسطال يؤثر
ال يؤثرقويمتوسطقويال يؤثرقويايفوليتاك انترناسيونال

I V P M E sarl 
zina-modeمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

تجارة ماركت للتجارة 
االلكترونية والتسويق

قويقويمتوسطقويمتوسطقوي

ال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرمنيروس
EURL G.T.Tال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثر

Fruital Coca Cola SPAقويمتوسطقويقويال يؤثرقوي

القيود الفنية- القيود غير الجمركية  (أ-4)جدول رقم 

45



MK Industrieقويقويقوي
Groupe ENPCتوحيد المواصفاتعدم توفر مواصفات موحدةمتوسطقويقويال يؤثرال يؤثرمتوسط

SARL 
NATUREXTRACT

ال يؤثرمتوسطال يؤثرال يؤثرال يؤثر

Mega Batnaقويمتوسطمتوسطمتوسطقويقوي
Sarl acoviال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثر

EURL LAITERIE 
WANISS

قويقويقويمتوسطقويمتوسط

sarl cosmeprof eleis 
pharma génération

قويقويقويقويقويقوي

Index Markets EURLإقامة اتحاد جمركي عربيعدم توحيد القوانين الجمركية بين الدول العربيةقويقويقويقوي

EURL 
TECHNONORMES

إزالة المعوقات وتسهيل المعامالتقويمتوسطال يؤثرمتوسطال يؤثرقوي

قويقويمتوسطقويال يؤثرقويمكتب استشارات اقتصادية
ال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرم طاريكسيم.م.ذ. و.ش.م

Dimoohy ال يؤثرال يؤثرال يؤثرمتوسطمتوسطال يؤثر
SARL SAIM TEXTILESال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثر

Safa Group e.u.r.lقويمتوسطال يؤثرقويال يؤثرال يؤثر
EPE TONIC 

INDUSTRIE SPA
قويمتوسطمتوسطال يؤثرمتوسطقوي

Bouyema.Exportال يؤثرال يؤثرال يؤثرمتوسطمتوسط
LC Business متوسطقويقويمتوسطمتوسطقوي

SARL alyakoub froid 
clim et chaud

تزويدنا بالمعلومات والتواصل الدائمضعف الكفاءةقويقويقويال يؤثرمتوسط

EURL NFIDSA SITقويمتوسطمتوسطقويمتوسطمتوسط
قويقويمتوسطمتوسطمتوسطقويبالست-ك

Naseejiال يؤثرال يؤثرال يؤثرمتوسطمتوسطقوي
GROUPE 

KHERBOUCHE
ال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثر

ENIEقويمتوسطمتوسطقويمتوسطقوي
Sarl Sereag قويمتوسطال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثر
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Sarlerrichaمتوسطقويمتوسطمتوسطقويمتوسط
 fonderieميطاالست 
metales

شراكة او خبراء من اخواننا العرب من ذوي المستوى العالي خبرة ودراسةمتوسطقويال يؤثرال يؤثرمتوسطقوي

SARL FCMCTإعادة النظر من قبل اإلدارات المختصةغياب المعلوماتقويقويقويمتوسطقويقوي

ETBPH SERANDIمتوسطمتوسط
BLACK WINNER 

ENTREPRISE
متوسطقويقويمتوسطقوي

Kinanaتكوين لجنة ثقة في ما بينناقويقويقويقويقويقوي

SARL 
TECHNOFORMAT

إتاحة المعلوماتضعف كفاءة العاملين في اإلدارات المعنيةقوي

EPE ALZINC SPAالمصادقة في والية اإلقامةالمصادقة على شهادة المنشأ في العاصمة فقط والمسافة بعيدةقوي

eurl RTCمتوسطقويقويقويال يؤثرال يؤثر
SARL FREE 

TRADING PLUS
متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

SARL INTECO 
ALGÉRIE

مرونة وتسهيالت للتجار المحترمين والموثوقينقويقويقويقويقويقوي

ديفاندوس الجزائرية إلنتاج 
مواد البناء

ال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثر

Sider El Hadjar متوسطمتوسطال يؤثرمتوسطمتوسطمتوسط
SARL GPMقويقويقويقويقويقوي

ETS BENKHELIFA et 
FILS

قويال يؤثرال يؤثرمتوسطمتوسطمتوسط

SNC SAKER ET 
DJEDOUANI

متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

GCB SPAالتعاون بين الدول العربية لتوحيد اإلجراءات التجارية وتبادل التجاربعدم وجود مختبرات متخصصةقويمتوسطال يؤثرمتوسطمتوسطمتوسط

SARL SEFLEXمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط
HYDROPOMPES EURLإلغاء الوثائق والمستندات غير الضروريةإضاعة الوقتمتوسطمتوسطقويقويمتوسطمتوسط

SARL 2M-
EXPERT.ALGERIE

ال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثر

ACTIMUS spaقويمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطقوي
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Epe hydro 
amenagement SPA

قويمتوسطمتوسطمتوسطقويقوي

SPA GROUPE DES 
SOCIETES HASNAOUI

ال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثر

bori de l exportationقوي
BenMahfoudeقوي

شركة فونتيرا الشرق األوسط 
وأفريقيا

ال يوجد مواصفات مشتركة بين الدول العربية وبالتحديد : المواصفات والجودة (1قويقويقويقوي
مثال العراق، سوريا، األردن، لبنان، ودول )الدول التي تقع ضمن منطقة محددة 

مما يوجد صعوبة في تطبيق عدة  (الخليج العربية ودول شمال افريقيا العربية
ال يوجد مختبرات حكومية يمكن االعتماد : المختبرات (2. مواصفات على منتج واحد

عليها اال في دول محدودة فقط مما يزيد من التكلفة التي تتعلق بفحص المنتجات عند 
االستيراد والتصدير ومما يؤدي الى متطلبات اعتماد ومطابقة من شركات خاصة تزيد 
في التكلفة وتؤدي الى تكرار الفحوص المخبرية بال أي مبرر مما يزيد الكلفة النهائية 

يتم طلب اعتماد ومطابقة من : االعتماد والمطابقة (3. وينعكس سلبا على المستهلك
يجب اعتماد مطابقة واحدة من . عدة دول داخل منطقة واحدة وهذا تكرار ال مبرر له

ال : شفافية المعلومات (5. مصدر واحد وعند تحقيقها يتم قبولها في جميع الدول
يوجد شفافية في االخطار بالمعلومات والقرارات وبالتالي تصل اإلخطارات بشكل 

مفاجئ وأحيانا متأخرة وال يتم اخذ راي كافة العاملين في المجال لالستئناس برأيهم كما 
أنه ال يتم منح فترة كافية لتطبيق المواصفات الجديدة مما يشكل عبئا على الشركات 

من ناحية تغيير مواصفات المنتج وبطاقات بيان المنتج بشكل مفاجئ وسريع مما 
يؤدي الى خسارة كميات من مواد التغليف والتعبئة والمواد األولية وهذا بالنهاية يؤثر 

.سلبا بارتفاع الكلفة بدون أي مبرر يتعلق بالسالمة ويضر المستهلك

توحيد المواصفات العربية، توحيد متطلبات المطابقة والجهات التي تقوم 
بالمطابقة، االكتفاء بمطابقة معتمدة من دولة واحدة لقبول المنتج في باقي 
الدول، اعتماد مبدأ أن المنتج مجرد دخوله الى دولة يتم انتقاله الى الدول 

األخرى بدون متطلبات اضافية أسوة بأنظمة االتحاد األوروبي، منح فترة كافية 
 شهرا 36 الى 24لتطبيق المواصفات الجديدة والمتطلبات الجديدة ال تقل عن 

لمنح الشركات الفترة الكافية لتصويب أوضاعها بدون أي خسارة في المواد 
األولية أو مواد التعبئة والتغليف، تقليص المتطلبات الخاصة بالشهادات 
واألوراق والتصديق وغيره من التكلفة االضافية، قبول المستندات الموقعة 

الكترونيا دون الحاجة للتوقيع والختم الشخصي، توحيد المتطلبات، الشفافية 
في االعالن عن أي متطلبات أو مواصفات جديدة وبفترة كافية، أشراك 

القطاع الخاص في لجان اصدار وتحديث المواصفات لألخذ بالرأي الفني 
والتقني لهذه الشركات والقطاع الخاص الذي يملك خبرة طويلة في مجال 

التصنيع والمجاالت التقنية

شركة الربيع السعودية لألغذية 
المحدودة

التزام كافة الدول باالتفاقية العربية للتجارة الحرةالمواصفات و داللة المنشأ تعيقان التبادل التجاري العربيمتوسطمتوسطمتوسطقويمتوسطقوي

ال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرشركة المصنوعات الورقية
شركة وجيه الطميزي 

لالنشاءات المعدنيه
إنهاء االحتاللاالحتالل يمنع تطور أي تجارة فلسطينيةال يؤثرال يؤثرقويقويقويقوي

ال يؤثرال يؤثرال يؤثرمتوسطال يؤثرال يؤثرشركة بيت جاال لصناعة 
Digital Kitchen for 
General Trading

قويقويقويقويقويقوي

قويال يؤثرال يؤثرمتوسطقويمتوسطالمعهد العربي للتخطيط
اسكندريه لتداول الحاويات 

والبضائع
قويمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

Sotic Group Co. تسهيل اإلجراءات يقلص وقت التجارةالوقت المهدرال يؤثرمتوسطال يؤثرمتوسطمتوسطمتوسط
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مؤسسة البتول للتصدير 
واالستيراد

اعتماد جهة واحدة ذات خبرةتعدد الجهات التي تقوم بأخذ العينات واجراء التحاليلال يؤثرال يؤثرمتوسطمتوسطقويمتوسط

302020202231قوي
192527182516متوسط
172218271921ال يؤثر
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تكاليف التجارةالتحويل الماليطول مدة العبورتعدد الجهاتاإلجراءات الجمركيةتحديد الكمياترخص التجارة
قويقويقويقويقويال يؤثرمتوسطغرفة تجارة عمان

Allied Applications 
Group

قويمتوسطال يؤثرمتوسطال يؤثرمتوسطقوي

شركة طالل جمجوم 
طالل جمجوم للديكور/وشريكته

أهمية حل مشكلة التخمين العشوائى والغير منطقى من قبل بعض المراكز  (أوالقويقويقويقويقويقويقوي
الجمريكة مثل مركز جمرك عمان والذى يقوم بتخمين اسعار بعض السلع واصلة 

من قيمتها الفعلية التى يتم بيع السلعة % 50الى الحرم الجمركى بنسبة اعلى من 
نفسها مضافا اليها الرسوم الجمركية والضرائب داخل السوق المحلى مما يؤدى 

 Euro 1بالبعض لالستيراد من دول اخرى مثل االتحاد االوروبى مع شهادة 
وقف (ثانيا. وبالتالى تخفيض نسبة التجارة البينية بين الدول العربية. بتكاليف اقل

بعض المصانع والغرف التجارية منح شهادة منشأ جامعة الدول العربية اال بعد 
التأكد من ان المصنع فعال يقوم بانتاج هذه السلعة فى هذا المصنع ، علما بأنه 

يرد الى السوق االردنى براغى وحديد اسقف وبالط اسقف من بعض الدول 
العربية والمنتج صينى يصل الى بعض الدول العربية مكتوب عليه انه مصنع 

ومن ثم يتم اعادة تصديره الى االردن وبعض الدول !! بتلك الدولة العربية 
العربية وبالتالى يدخل الى االسواق كمنتج عربى وتضيع على الحكومات  

العربية الرسوم الجمركية لهذه البضائع ويقلل من الكميات العربية المطروح فى 
االسواق نتيجة المنافسة الغير عادلة وتؤثر ايضا على التجار الملتزمين وال 

.يقومون بهذه المنافسات الغير عادلة  المؤسسة القياسية لتجارة المواد 
الغذائية

قويقويقويقويقويال يؤثرقوي

Egyptian Arab Land 
Bank

متوسطمتوسطمتوسطقويقويمتوسطقوي

متوسطمتوسطمتوسطقويقويمتوسطقويبرنامج تمويل التجارة العربية

تعد رخص االستيراد من أكبر العوائق للتجارة، حيث أن الرخص تستغرق وقتاً إلصدارها وتتطلب الكثير من 

اإلجراءات للحصول عليها، ويمكن تعليقها في بعض األحيان لغرض إعاقة التجارة، كما أن البيروقراطية وبطء 

.اإلجراءات وتعدد الجهات المعنية بالجمارك من شأنها زيادة فترة االستيراد وزيادة التكلفة

التأكد أن هذه اإلجراءات وخاصة الرخص 

التجارية وإجراءات تحديد الحصص الكمية 

تتماشى مع األعراف الدولية والقوانين 

. التجارية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية

أن تقوم كل دولة بعرض القيود اإلدارية 

واإلجراءات الجمركية الخاصة بها كنوع 

التأكد من أن . من تسهيل التجارة والشفافية

رخص التجارة تطبق بهدف السالمة 

أوالحيوان / الصحية واألمنية لإلنسان و

بدون إعاقة التجارة وإن إجراءات إصدارها 

ال تتطلب وقت كبير وأن يتماشى تطبيقها 

مع االتفاقية ذات الصلة في منظمة التجارة 

.العالمية

Swiss-Belhotelالتواجد في مكان محدد واستخدام اإلجراءات والمتطلبات باالضافة ألماكن توجد الدوائرقويقويقويمتوسطقويقويمتوسط
الوسائل الحديثه عبر شبكات 

االنترنت لسرعه إنجاز المعامالت 
مع التحديث

SARL ZED AUTOمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطال يؤثرمتوسط
متوسطقويمتوسطمتوسطال يؤثرقويقويايفوليتاك انترناسيونال

zina-modeمشكورين على االهتماممتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

الشركة
اإلدارية والمالية- القيود غير الجمركية  (ب-4)جدول رقم 

مقترحات أخيرةمقترحات المعالجةتفاصيل المعوقات اإلدارية والمالية القيود الماليةالقيود اإلدارية
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تجارة ماركت للتجارة 
االلكترونية والتسويق

تخفيف اإلجراءات اإلدارية وحجم متوسطقويقويمتوسطقويقويقوي
الملفات، ورقمنة المعلومات 

التجارية الخاصة بكل تاجر أو 
شركة لتسهيل عمليات المراقبة

نشكركم جزيل الشكر على هذا االستبيان

ال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرمنيروس
EURL G.T.Tتغيير التشريعات لتسهيل التجارةقويمتوسطمتوسطال يؤثرقويال يؤثرمتوسط

MAISON REMORQUE
Fruital Coca Cola SPAقويقويمتوسطال يؤثرقويقويال يؤثر

MK Industrie
Groupe ENPCتوحيد المواصفات واإلجراءات المروريةبطء اإلجراءات اإلداريةمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطال يؤثرقوي

chambre de commerce
SARL متوسطقويمتوسطمتوسطمتوسطقوي

Mega Batnaقويقويقويقويقويال يؤثرمتوسط
SARL ALGERIE 

CREME
نأمل أن تنال مالحظاتنا االهتمام الجدي بالنسبة للشهادات الصحيةإلغاء رخص التصديررخص تصدير منتجات األجبان الصادرة عن وزارة الزراعةمتوسط

Sarl acoviقويقويقويقويال يؤثرقويال يؤثر
EURL LAITERIE 

WANISS
قويقويقويقويقويقويقوي

sarl cosmeprof eleis 
pharma génération

متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

Index Markets EURLضرورة إقامة اتحاد جمركي عربيالنافذة الواحدة لإلجراءات اإلداريةمتوسطقويقويقويقويال يؤثرال يؤثر

EURL 
TECHNONORMES

تسهيل المعامالت التجاريةتسهيل المعامالت التجاريةال يؤثرمتوسطال يؤثرقويقويقويقوي

قويقويمتوسطمتوسطقويقويقويمكتب استشارات اقتصادية
النظر في إمكانية خلق خط بحري لنقل السلع والحاويات، عابر للبلدان العربية قويمتوسطمتوسطال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرم طاريكسيم.م.ذ. و.ش.م

من أجل تخفيض تكلفة النقل البحري

Dimoohy المعوقات متعلقة بالنقل والتوصيل واللوجيستيك من ناحية الكلفة الباهظة التي متوسطقويقويال يؤثرال يؤثرمتوسطال يؤثر
تحول دون تقديم منتوج ذات جودة بأسعار تنافسية

متجر هواتف
sarl bb truck

KPLASTقويقويقويقويمتوسط
SARL SAIM TEXTILESنود االمتثال بمصر اي مصدر ألي بلد عربي يشترط ان يسجل مصنعه في الدولة ال يؤثرمتوسطال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثر

.المستوردة لكي نتأكد من المنتوج عربي أو مستورد وإال المصدر يلعب بشهادة المنشأ

Safa Group e.u.r.lتنظيم معارض، انشاء فضاء لتبادل المعلومات، دعم مالي ومعنوي لمؤسسات اإلنتاجقويقويقويقويقويقويقوي

EPE TONIC 
INDUSTRIE SPA

.العمل اكثر لدفع عجلة المبادالت التجارية أي وضع التحفيزات واستبعاد العراقيلسن قوانين جادة ووضع محفزاتعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في الدول العربيةقويقويمتوسطال يؤثرقويمتوسطمتوسط
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Bouyema.Exportمتوسطقويال يؤثرال يؤثرال يؤثر
LC Business متوسطقويمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطقوي

SARL alyakoub froid 
clim et chaud

تزويدنا بالمعلومات والتواصل الدائمتحرير المبادالت التجاريةطول اإلجراءاتقويقويقويمتوسطال يؤثرمتوسطقوي

EURL NFIDSA SITالمسح الجيد يعطي أمل للمستثمر، ونأمل أن يصل لنتائج عملية وليس نظرية تحديد كميات االستيرادفتح السوق المحلي الستيراد الدهانات يؤثر على السوق المحليقويمتوسطال يؤثرمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط
.فقط، وأن يتمكن من معالجة المعوقات، على األقل بعض منها

ليس لدينا معوقات إدارية ألننا مستفيدون من الخط األخضرللجمركةً صفة المتعامل قويقويقويمتوسطقويمتوسطقويبالست-ك
Circuit vertاإلقتصادي المعتمدً  

Naseejiالبيروقراطيةمتوسطقويقويقويقويمتوسطقوي

ARTMETAL PLUS ال يؤثرقويمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط
GROUPE 

KHERBOUCHE
متوسطمتوسطمتوسطال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثر

ENIEمتوسطمتوسطقويمتوسطقويمتوسطقوي
Sarl Sereag متوسطال يؤثرقويمتوسطقويمتوسطال يؤثر
Sarlerrichaقويقويقويقويال يؤثرقوي

 fonderieميطاالست 
metales

تح الحدود للصناعيين العرب بدون البيروقراطيةال يؤثرقويقويقويال يؤثرال يؤثرال يؤثر
شرط وال قيد

فتح مجال الحوار والتشاور بين مختلف الصناعيين العرب

SARL FCMCTمتوسطقويقويقويقويال يؤثرال يؤثر
ETBPH SERANDIقويقويقوي
BLACK WINNER 

ENTREPRISE
قويقويمتوسطقويمتوسطمتوسطقوي

Kinanaتسهيالتبيروقراطية وعدم تعاونقويقويقويمتوسطمتوسطال يؤثرمتوسط

SARL 
TECHNOFORMAT

قويقوي

SARL MEWA SCHOOLقويقويقويقوي
EPE ALZINC SPAانشاء عدة خطوطعدم وجود خطوط بحرية متعددة بميناء االقامةقوي

eurl RTCمتوسطقويقويمتوسطمتوسطقويقوي
متوسطمتوسطمتوسط(ش ذ أ)ملبنة و مجبنة بودواو 

SARL FREE TRADING 
PLUS

قويمتوسطقويال يؤثرقويقويقوي

Sarl Ali mimouniمتوسطمتوسط
SARL INTECO 

ALGÉRIE
شكرا جزيال للمساعدة في تجاوز العراقيلاالمتثال بشركائنا التجاريين الغربيينعراقيل كبيرةقويقويقويقويقويقويقوي

ديفاندوس الجزائرية إلنتاج 
مواد البناء

ال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثر

52



Sider El Hadjar متوسطقويال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثر
SARL GPMمتوسطقويمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطقوي

DJOUL ASNAF TEBAA 
EURL DAT

تسهيل التحويالت المالية وإلغاء قيود وتكاليف في تحويل األموال بين البنوكقوي
الرسوم أو تخفيضها

ETS BENKHELIFA et 
FILS

متوسطمتوسطال يؤثرمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

SNC SAKER ET 
DJEDOUANI

متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

GCB SPAمزيد من التعاون وتوحيد اإلجراءات نقص الخبرة والتدريبمتوسطمتوسطقويقويقويقويقوي
وتبادل الخبرات

خلق هيئة مشرفة لمراقبة ومتابعة حسن تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

TUBOPLASTاألوراق والوثائققويمتوسطمتوسطمتوسطقويمتوسطال يؤثر

SARL SEFLEXقويقوي
HYDROPOMPES EURLنعتقد أن المنتجين العرب الحقيقيين يعاقبون من خالل فرض التعريفات قويمتوسطقويمتوسطمتوسطال يؤثرال يؤثر

ونرى أنه يكفي تطبيق ضريبة المبيعات، وإال يصبح األمر ازدواج . الجمركية
.ضريبي SARL 2M-

EXPERT.ALGERIE
ال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثرال يؤثر

ACTIMUS spaقويقويمتوسطمتوسطقويمتوسطمتوسط
snc Korichi brothers E 

and C
مازلنا ال نتوفر عن اليات الشراء والبيع - 2عدم وجود المناطق الحرة -1قوي

مشكلة االتصال بين الشعوب - 4مشكل العملة و تحويلها - 3الكترونيا 
والحصول على المعلومة وعدم وجود بنك معلومات للسلع والمنتجات بين الدول 
العربية حيت نتجنب البحث عن مقتنياتنا من الدول االجنبية بحيث تجدنا نبحث 

عن المنتج في ايطاليا وهو ربما موجود في تونس

Epe hydro amenagement 
SPA

قويقويقويقويقويال يؤثرمتوسط

SPA GROUPE DES 
SOCIETES HASNAOUI

مشكلة القيود على العملةقويقويمتوسطال يؤثرقويمتوسطقوي

bori de l exportationقوي
BenMahfoudeقوي

شركة فونتيرا الشرق األوسط 
وأفريقيا

كلفة عالية للرخص التجارية ومتطلبات االستيراد واالوراق والشهادات والتصديقات قويقويقويقويقويال يؤثرقوي
غير المبررة، واإلجراءات الجمركية غير الواضحة والبطيئة جدا في بعض الدول، 
والرسوم الجمركية العالية، وعدم االلتزام بالقوانين واتفاقيات التجارة الحرة بين الدول 

.العربية

االستبيان جيد جدا وتطرق الى المعوقات األساسية وال بد من أخذ آراء .الحد من المعوقات المذكورة
عدة شركات وجهات بشكل تفصيلي وال مانع من الطلب بإضافة أمثلة 

كما نشجع االتصال بشكل شخصي بعدة ممثلين من . على هذه المعوقات
الشركات بواسطة ممثلين من اتحاد الغرف لسماع المعوقات بشكل 

شخصي وشفوي ربما يكون أكثر وضوحا من ذكر هذه المعوقات من 
.خالل االستبيان فقط 

شركة الربيع السعودية لألغذية 
المحدودة

ازالة نظام رخص االستيراد وفتح رخص االستيراد والتحويالت المالية والكوتة كلها معوقات للتبادل التجاريمتوسطقويال يؤثرال يؤثرال يؤثرقويقوي
التجارة بين الدول العربية وتسهيل 
فتح االعتمادات والتحويالت البنكية

مشكورين جدا نلخص االمر في العمل على التزام كافة الدول العربية باتفاقية 
التجارة الحرة وازالة كافة المعوقات التي تمنع انسياب التجارة علما بان ذلك سيفيد 

كافة الدول ويقلل من االعتماد على الدول االخرى ويمثل خطوة في طريق 
.وهللا الموفق.. السوق العربية المشتركة
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متوسطمتوسطقويمتوسطقويمتوسطمتوسطشركة المصنوعات الورقية
شركة وجيه الطميزي 

لالنشاءات المعدنيه
تخفيف المنافسة اإلغراقية للسلع المنافسة من المنتجات الصينيةقويقويمتوسطمتوسط

الصينية وتعريف وترويج العربية

متوسطقويقويمتوسطقويقويقويشركة بيت جاال لصناعة 
Digital Kitchen for 

General Trading
قويقويقويقويقويقويقوي

قويال يؤثرمتوسطال يؤثرال يؤثر قويال يؤثرالمعهد العربي للتخطيط
اسكندريه لتداول الحاويات 

والبضائع
متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

Sotic Group Co. قويمتوسطقويقويقويمتوسطقوي
مؤسسة البتول للتصدير 

واالستيراد
قويال يؤثرقويقويقويمتوسطمتوسط

33203722374135قوي
21271728252330متوسط
182114151067ال يؤثر
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المقترحات (5)جدول 
التزام كافة الدول العربية باتفاقية التجارة الحرة وازالة كافة المعوقات التي تمنع انسياب التجارة، وتفعيل دور . 1

الهيئة المشرفة على حسن تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،  واقتراح توسيع الحوار والتشاور مع التجار 
العرب ودعوة عدة شركات لالستماع إليهم

إلغاء القيود على التحويالت المالية واإلجراءات المالية والمصرفية المرتبطة بالتجارة البينية. 2
تسهيل اإلجراءت الجمركية بإقامة النافذة الواحدة. 3
تخفيض تكاليف الضرائب والرسوم وااللتزام بإزالة التعريفات الجمركية. 4
تشجيع إقامة آليات التجارة اإللكترونية من خالل وضع التشريعات المناسبة لذلك. 5
إنشاء خطوط بحرية لنقل السلع والحاويات، عابرة للبلدان العربية من أجل تخفيض تكلفة النقل البحري. 6
إقامة بنك معلومات للتجارة العربية البينية في السلع والمنتجات، وإتاحة المعلومات المتصلة بشروط التجارة أمام . 7

التجار العرب، مع التواصل الدائم معهم

مكافحة الغش واإلغراق والتشدد في إصدار شهادات المنشأ، مع مقترح االمتثال بتجربة مصر بشأن طلب . 8
تسجيل المصانع الراغبة بالتصدير إلى البلد

معالجة مشكلة التخمين العشوائي وتعزيز الثقة بالتجار العرب. 9
عدم المبالغة بالشروط الصحية واعتماد المعايير الدولية. 10
تسريع الخطى إلقامة اتحاد جمركي عربي. 11
التنويه باستبيان اتحاد الغرف العربية ودوره في إبراز المعوقات واقتراح الحلول لمعالجتها. 12
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20الشروط الصحية والبيئية
20داللة المنشأ

20المختبرات
20تحديد الكميات

22االعتماد والمطابقة
22تعدد الجهات
30المواصفات 

31شفافية المعلومات
33القيود الجمركية
33رخص التجارة
35تكاليف التجارة

37طول مدة العبور
37اإلجراءات الجمركية

41التحويل المالي

ترتيب القيود (6)جدول 
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