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 تمهيد
 

يتشرف اتحاد الغرف العربية بإصدار تقريره السنوي عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي يرفع  
إلى أعلى سلطة مسؤولة عن العمل االقتصادي العربي المشترك، والتي تتمثل بالمجلس االقتصادي واالجتماعي 

 لجامعة الدول العربية. 
 

السياسات التجارية العالمية التي تجنح إلى الحدة وتتجاذبها  ويتناول التقرير التطورات االستثنائية في 
الزخم المقابل من تيارات أخرى تتوسع في سياسات االنفتاح التجاري، فيما التيارات االنغالقية الجديدة في مقابل 

 عام.يتزايد تأثير التكنولوجيات المعرفية الحديثة وتتصاعد تأثيرات السياسات البيئية على التجارة بشكل 
 

كما يستعرض تطورات التجارة العربية الخارجية والبينية التي عاودت نموها مجددا بعد سنوات من  
االنحسار بتأثير من انخفاض سعر النفط في األسواق العالمية، ناهيك عن الصعوبات والقيود الجديدة التي 

ول عربية. ويضيء على البيئة نشأت بسبب أوضاع المنطقة واألزمات االقتصادية التي تعاني منها عدة د
 ليعكس التحسينات المحرزة ويبين نقاط الضعف التي تحتاج إلى اهتمام.التجارية 

 
ويعكس اإلصدار مرئيات القطاع الخاص العربي بشأن سير العمل في هذه المنطقة، وينقل تطلعاته 

استنادا إلى استبيان ميداني شارك فيه  ومقترحاته لتجاوز العراقيل التي تواجه التجارة العربية البينية وتكبلها،
وتعكس النتائج تصدر مشكلة اختالف  العديد من الشركات والجهات العربية المعنية بالتجارة العربية البينية.

المواصفات للسلع والمنتجات بين الدول العربية، ويليها القيود المتصلة بتعدد الجهات المعنية بالتجارة العربية 
، والمبالغة طول الوقت المستغرق لعبور الحدودو  تعقيدات والتكاليف المرتبطة باإلجراءات الجمركية،البينية، ثم ال

ر أو االستيراد القيود المتعلقة برخص التصديوالقيود المفروضة على التحويل المالي، و في الشروط الصحية، 
  .صلة بالمختبراتذات ال والتكاليف والقيود ،تكاليف التجارة وارتفاع، أو إعادة التصدير

 
ويتناول كذلك التطورات اإلجرائية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مركزا على المجاالت الرئيسية 

، وعلى موضوع سالمة الغذاء في إطار منطقة لتوسيع آفاق التجارة البينية والخارجية إلى إمكانياتها الفعلية
 . التجارة الحرة العربية الكبرى 
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ال تزال  في المنطقة العربية الظروف اإلقليمية الجيوسياسية والصراعات الدائرةعلى الرغم من أن و 
اآلفاق التجارية العربية إيجابية مع تبدو االقتصادات العربية بشكل مباشر وغير مباشر، أحمالها على بترخي 

األسواق العالمية، بالتزامن مع ، بفضل تراجع انخفاض أسعار النفط في تحسن الظروف االقتصادية الخارجية
تحسن األوضاع االقتصادية العالمية، إلى جانب السياسات االقتصادية المحلية التي تركز على اإلصالح 

وتحتاج اإلصالحات واإلجراءات الضريبية الجديدة  والتنويع االقتصادي وتعزيز سلة المنتجات والسلع التصديرية.
ها، كما أن نجاحها يعتمد على مدى قدرة الدول العربية في استثمار إلى مزيد من الوقت لكي تؤتي ثمار 

 اإلجراءات في إحراز تقدم في تحقيق شمولية التنمية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين. 
 

أن يلقى هذا التقرير الذي يمثل صوت القطاع الخاص العربي االهتمام الذي يستحقه من قبل  آملين 
 الجهات الرسمية العربية.

 
 العين نائل رجا الكباريتي       
  الرئيس         
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 المحتويات
 

 تمهيد
 
 التجارة العالمية بين تجاذبات السياسة والتطورات الحديثة –أوال 

 السياسات التجارية العالميةإعادة تموضع في  .أ
 تأثير متزايد للبيئة والتكنولوجيا  .ب
 التجارة العالمية إلى المزيد من النمو .ج
 

 أوضاع التجارة في الدول العربية -ثانيا 
 عودة إلى المسار اإليجابي في التجارة الخارجية .أ

 التجارة البينية تحسن  .ب
 التجارة عبر الحدودالبيئة التجارية و كفاءة  .ج
 

 عن سير العمل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  نتائج استبيان اتحاد الغرف العربية –ثالثا 
 موضوع االستبيان وبياناته .أ

 الجهات المشاركة ونشاطاتها .ب
 نتائج االستبيان .ج

 
 سالمة الغذاء في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  –رابعا 
 

 ومتطلبات التقدم التجارة الحرة العربية الكبرى منطقة التطورات اإلجرائية ل -خامسا 
 

 ملحق إحصائي – سادسا
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 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
 آفاق جديدة للنمو رغم التحديات العالمية واإلقليمية

 
 
 الحديثة التجارة العالمية بين تجاذبات السياسة والتطورات –أوال 
  
 العالميةإعادة تموضع في السياسات التجارية  .أ

 
إن االتجاهات المعاكسة لالنفتاح التجاري العالمي التي ظهرت مؤخرا من قبل فاعلين رئيسيين في 
االقتصاد العالمي أحدثت صدمة بالغة األثر في النظام التجاري العالمي. وتتمثل هذه التحوالت باألخص بقرار 

أو  "، وخروجBrexit" بريكزتأصبح يعرف ببالخروج من االتحاد األوروبي بما  2017المملكة المتحدة عام 
، والقيام بفرض رسوم جمركية على في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة الدوليةالواليات المتحدة  تعليق مشاركة

 . بعض السلع المستوردة خالفا التفاقيات التجارة التي التزمت بها
 
 الشأن تفكيك مشروع تكاملي عميق مهمة عسيرة وكبيرة ترمي إلى هي اآلن بصددالمملكة المتحدة ف

إعادة التفاوض مجددا للتوصل إلى قواعد جديدة للشراكة ب واالستعاضة عنه ،ومتعدد األوجه مع االتحاد األوروبي
من اتفاقية تجارة حرة كانت تربطها بالعديد  40، بالتزامن مع تكرار أو إعادة التفاوض على نحو المستقبلية

ستدخل المملكة المتحدة في  2018وخالل عام  الدول واألقاليم من خالل عضويتها السابقة باالتحاد األوروبي.
مارس  29لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي نهائيا بتاريخ " تمهيدا Brexitالمرحلة الثانية من مفاوضات "

2019. 
  

 (،TPPاتفاقية الشراكة العابرة للباسيفيك ) من 2018أما الواليات المتحدة، فقد خرجت مطلع عام 
 (،TTIPمفاوضات اتفاقية الشراكة التجارية واالستثمارية العابرة لألطلسي مع االتحاد األوروبي ) وقامت بتعليق

مع التلميح بنية  (NAFTAإلى جانب شروعها بإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لها مع كندا )
 .مراجعة التزاماتها في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع غيرها من الدول فإنها تعيداالنسحاب منها، وكذلك 

%، وعلى 25قامت الواليات المتحدة بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب بنسبة  2018وفي مارس 
ة عالمية واالحتجاجات من الداخل ومن الشركاء %، متجاهلة التحذيرات من حرب تجاري10األلمنيوم بنسبة 
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التجاريين، علما أن هذا اإلجراء أعفى كندا والمكسيك، وفتح الباب الستثناء دول أخرى مستقبال على أساس كل 
 دولة على حدة.

 
في سياق توسع ملحوظ في االنفتاح التجاري العالمي  فقط ونصفوقد كان الوضع مختلفا كثيرا قبل عام  

ثر من عقدين ونصف من الزمن، حيث كانت االتفاقيات التجارية األقاليمية وبين األقاليم بحد ذاتها منذ اك
إلى  1990اتفاقية عام  20اتفاقيات التجارة الحرة اإلقليمية في العالم من مجرد  فقد ازدادتتتوسع دون هوادة. 

المشهد التجاري الدولي. وحاليا، فإن ، بحيث أصبحت سمة رئيسية من سمات 20171اتفاقية بنهاية عام  284
 استثناء لديها اتفاقية تجارة حرة واحدة بالحد األدنى. أي جميع دول العالم دون 

 
فلماذا تغير الوضع؟ وكيف ستتداعى الصدمات التي حدثت مؤخرا؟ وهل النظام التجاري العالمي في 

  .ليمي؟مرحلة استراحة أم تراجع أم إعادة هيكلة للتكامل التجاري اإلق
 

فعلهم تجاه الصدمات  ةفي الواقع إن ذلك سيعتمد إلى حد كبير على تصرف الالعبين اآلخرين ورد  
 .التي خلفها إعادة تموضع السياسات التجارية الدولية لكل من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة الجديدة

 
ذلك أنه في مقابل الردة االنكماشية في السياسات التجارية العالمية، يتقدم العبون أساسيون آخرون  

فاالتحاد األوروبي يقود لتعبئة الفراغ الحاصل والسير قدما في اتجاهات جديدة للتوسع في االنفتاح التجاري. 
ة له مع كل من اليابان وكندا وفيتنام، وربما توسعا وتحديثا واسع النطاق لشبكة اتفاقيات التجارة الحرة المترامي

(، ومع غيرها من Mercosurقريبا مع األرجنتين والبرازيل والبارغواي واألوروغواي في إطار مركوسور )
 . 2الدول

 
كما تمضي دول آسيا قدما، حيث أخذت اليابان دورا قياديا في إعادة إحياء اتفاقية الشراكة العابرة  

بندا من األحكام المتصلة بالملكية الفكرية  20إلغاء ، فتم عد انسحاب الواليات المتحدة منها( بTPPللباسيفيك )
عادة تسميتها لتصبح اتفاقية الشراكة العابرة للباسيفيك الشاملة التي كانت فرضتها الواليات المتحدة، وجرى إ 

 تم(، والتي Comprehensive & Progressive Trans-Pacific Partnership CPTPPوالمتدرجة )
، بما يعني من الناحية العملية إطالق من قبل الدول األعضاء فيها 2018خالل مارس  بالفعل التوقيع عليها

ومن المتوقع أن تؤدي هذه االتفاقية إلى إزالة . 3اتفاق تجارة حرة جديد بين الدول األعضاء في االتفاقية 18
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مليون نسمة، أي  500والتي تشكل سوقا يضم المنضمة لها، % من التعريفات الجمركية بين الدول 95نحو 
% من إجمالي 18- 15يمثل  بما جمالياإلمحلي ال هامجموع ناتجيقدر أنها أكبر من سوق االتحاد األوروبي، و 

 .4% منه لوال خروج الواليات المتحدة من هذه الشراكة40الناتج المحلي العالمي، بينما كان سيمثل 
 

فإن اتفاق التجارة الحرة الذي يجري التفاوض بشأنه للتوقيع قريبا بين االتحاد األوروبي  وفي نفس الوقت، 
 واليابان، يمثل التزاما مهما للتعاون االقتصادي بين هذين القطبين الرئيسيين في التجارة العالمية.

 
( RCEPيمي )تمضي قدما، بما فيها اتفاق الشراكة للتعاون االقتصادي اإلقل وهناك مفاوضات أخرى  

( وست دول تنضوي في ASEANالذي يضم الدول العشر األعضاء في اتحاد دول جنوب آسيا )آسيان/ 
. وكذلك األمر بالنسبة التفاق التجارة الحرة بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية، 5اتفاقات تجارة حرة مع آسيان

 وغيرها من اتفاقات التجارة الحرة.
 

شأنا من اتفاقات  تعتبر أبعد وأكثر للتعاون الدولي مبادرة الصين للحزام والطريق ومن ناحية ثانية، فإن 
التجارة الحرة، وتحتل بجدارة صفة المبادرة األكثر طموحا في مجال التكامل والترابط االقتصادي األقاليمي على 

برية، إلى جانب طريق  ممرات 6المستوى العابر للقارات. وتتضمن الربط المادي في البنى التحتية على طول 
شبكات التعاون االقتصادي والمالي والمؤسسي لزيادة الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، بالتوازي مع 

ويجري الحديث  دولة في العالم. 70وتعزيز كفاءة التعاون التجاري واالستثماري واالجتماعي والثقافي بين نحو 
ق لتشمل دول اميركا الجنوبية، ولبناء خطوط نقل بحري عبر دول حاليا بشأن توسيع مبادرة الحزام والطري

 ( "طريق الحرير القطبي".Arcticالقطب الشمالي )
 

وتستمر آسيا بتحديث وتعميق اتفاقات التجارة الحرة القائمة فيها، كما تعمل على الدخول في اتفاقيات  
(. CFTAتجارة حرة للقارة اإلفريقية في وقت قريب )جديدة مع شركاء غير آسيويين. وتتجه إفريقيا إلنجاز اتفاق 

( واالتحاد األوروبي، Mercosurأما دول أميركا الالتينية، فهناك مباحثات إلقامة اتفاق تجارة حرة بين مركسور )
 بأعضاء كأعضاء أصيلين، الباسيفيكي الذي يضم كولومبيا وشيلي والمكسيك والبيرو التحالفمع تواصل تعزيز 

  هم استراليا وكندا ونيوزيلندة وسنغافورة. بينمنتس جدد
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أما على المستوى العالمي المتعدد األطراف، فهناك اتفاقية تسهيل التجارة العالمية التي تمضي قدما،  
دولة في  131. وحاليا هناك 2017فبراير  22حيز التنفيذ بتاريخ  دخولهاأكثر من عام على مع انقضاء 

منظمة التجارة العالمية قد صدقت على االتفاقية. وتستهدف االتفاقية تسهيل وتسريع الحركة واإلفراج والتخليص 
%، 14.3للسلع التجارية عبر الحدود، ويتوقع بحسب هذه المنظمة أن تخفض تكاليف التجارة بمعدل نسبة 

. كما يتوقع أن تخفض الوقت المستغرق 6ث ستكون الدول النامية واألقل نموا هي األكثر استفادة من ذلكحي
لالستيراد بأكثر من يوم ونصف، في مقابل تخفيضه بنحو يومين كاملين بالنسبة للتصدير، بما يعني تخفيضه 

تبقى هذه التوقعات نظرية ريثما % للتصدير مقارنة مع المعدالت الحالية. ولكن 91% لالستيراد و47بنسبة 
يتبين على أرض الوقع التأثيرات الفعلية لهذه االتفاقية، والتي ستعتمد حكما على مدى قدرة الدول على تفكيك 

 بيروقراطياتها الجمركية.
 

أنه في مقابل قيام دول عالمية رئيسية بتعليق اتفاقات التجارة الحرة، ماذا يعني كل ذلك للعالم العربي، و  
  .؟هناك دول أخرى مهمة تشرع األبواب وتسارع الخطى لتعبئة الفراغ وقيادة العالم إلى تعاون تجاري أوثق رباطا

إنه يعني أن على الدول العربية أن تعزز من التكامل واالنفتاح التجاري في ما بينها، وأن بإمكانها كمجموعة 
إقليمية أن تستفيد مما يجري على الساحة العالمية لتعزيز وتوسيع شراكاتها مع الشركاء التجاريين بشروط تجارية 

 مناسبة لحماية وتنمية مصالحها االقتصادية والتجارية. 
 
  متزايد للبيئة والتكنولوجياتأثير  .ب
 

، يالحظ تصاعد التشدد 2015على الرغم من انسحاب الواليات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 
في التشريعات التجارية الدولية بالنسبة للبيئة واالنبعاثات، علما بأن االستثمارات الدولية في مجال التكنولوجيا 

، األمر 2020تريليون دوالر بحلول عام  2.5ريليون دوالر، ويتوقع لها أن تصل إلى النظيفة باتت تفوق الت
 .7سينعكس حكما على مكونات السلع المتبادلة عالمياالذي 

 
تعمل مختلف الدول التي ترتكز اقتصاداتها على عائدات النفط والغاز الطبيعي على تنويع كما 

، وال سيما دول مجلس التعاون الخليجي. وتنوي السعودية الهيدروكربونيةاقتصاداتها بعيدا عن المصادر 
مليار دوالر  100% من الشركة الوطنية العمالقة "أرامكو" التي يتوقع أن تصل قيمتها إلى 5خصخصة نحو 
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"، والتي ترمي إلى تحويل االقتصاد السعودي من االعتماد على النفط إلى اقتصاد 2030بهدف تمويل "رؤية 
 .ومستدام ناعي وتكنولوجي وخدماتي حديث ومتطورص

 
يتوقع أن تحدث الموجة و كما تدخل التكنولوجيات الحديثة بتسارع ملحوظ إلى عالم األعمال والتجارة. 

الجديدة من عصر التحول الرقمي تحوالت عميقة األثر، بدفع من تسارع وتوسع التطبيقات المعلوماتية والتأثير 
ناعية الرابعة بمختلف جوانبها وما تحدثه من دمج بين العالم المادي والعالم االفتراضي. المتنامي للثورة الص

بات كما  وسيكون لذلك انعكاسات مهمة على التجارة التقليدية، بالتزامن مع استمرار نمو التجارة اإللكترونية.
 Blockيتبنى تقنية "سلسلة الكتل" ) ومواقع التسوق  العالمية والمؤسسات المالية % من أكبر المصارف15نحو 

Chain)  ،التي تتيح ألطراف متعددة تبادال آمنا للمواد القيمة كاألموال واألسهم أو حقوق الوصول إلى البيانات
ومن المتوقع أن يرتفع استخدام هذه  .8دون الحاجة إلى وسيط أو نظام تسجيل مركزي لمتابعة حركة التبادل

كما يستمر تصاعد استخدام تكنولوجيا األتمتة  .9سنوات 3% خالل 65لمية إلى نسبة التقنية من المصارف العا
والروبوتات في العمليات اإلنتاجية والخدمية، وباألخص في مجال المخازن الكبيرة وفي صناعة السيارات ذاتية 

 القيادة.
 
 إلى المزيد من النمو التجارة العالمية .ج
 

 2017أن االنتعاش الذي شهدته التجارة السلعية العالمية في العام يبين أحدث مؤشر للتجارة العالمية 
، بدفع من نمو انتاج الصناعات 2018مستمر مع نمو صلب في حجم التجارة خالل الربع األول من عام 

 .10التحويلية العالمية ونمو الطلب التجاري على سلعها ومنتجاتها
 

% 4.2في السلع والخدمات قد تضاعف إلى نحو  ويقدر صندوق النقد الدولي أن يكون حجم التجارة
، بما يعني أن التجارة العالمية تنمو بأكثر من النمو االقتصادي 2016% لعام 2.4، مقارنة مع 2017عام 

، في إشارة لعودة نمط نمو التجارة إلى عهده السابق قبل األزمة المالية 2014العالمي للمرة األولى منذ عام 
وإن كان هامش الفرق ال يزال ضئيال مقارنة بالعقد السابق حيث كانت التجارة تنمو ، 2008العالمية عام 

بضعف مستوى النمو االقتصادي العالمي بسبب االنتشار الواسع حينها لسالسل القيم العالمية التي عملت على 
ت تعتمد كثيرا أصبح حدوث فورة في تجارة المدخالت التجارية الوسيطة. ولكن الوضع تغير حاليا ألن الصين

 .11على المصادر المحلية من السلع الوسيطة عوضا عن استيرادها من الخارج
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، وإن بوتيرة أقل من العام السابق عند 2018ومن المتوقع أن يستمر النمو في التجارة الدولية في عام 

سيما الواليات  %، بدفع من النمو االقتصادي وفي حركة االستثمار في كبرى االقتصادات الدولية، وال3.7
، 2019المتحدة، وكذلك بفضل استمرار حالة االنتعاش في الدول الصاعدة مثل روسيا والبرازيل. أما في عام 

%، نظرا لتوقع انخفاض نمو حركة 3.25فمن المتوقع انخفاضا نسبيا في النمو عن العام السابق إلى نسبة 
 .12االستثمارات في الدول التجارية الرئيسية

 
 

 )%( 2018 – 2000نمو والتجارة العالمية في السلع والخدمات، تطور ال
 

 
 : بلومبرغ، عن صندوق النقد الدولي.المصدر

 
 أوضاع التجارة في الدول العربية -ثانيا 

 
 عودة إلى المسار اإليجابي في التجارة الخارجية .أ

  
النفط وباألوضاع هناك عامالن حاسمان يؤثران في أوضاع التجارة العربية، ويتعلقان بسعر 

، بفعل 2018ومن المتوقع زيادة أسعار خام النفط بوتيرة مستقرة ومحدودة في عام  الجيوسياسية في المنطقة.
قيود اإلمدادات التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك( من جانب، في مقابل زيادة إنتاج الخام 

طاقة العالمية ارتفاع سعر برميل نفط "برنت" من المعدل وتتوقع مصادر ال الصخري األميركي من جانب آخر.
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. 201913دوالرا في  61ونحو  2018دوالرا في عام  60دوالرا إلى  54عند  2017السنوي الذي حققه في 
والواقع أن هذا المستوى من األسعار يساهم في تعزيز النمو االقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط، 

 ركة االستثمار والتجارة الخارجية.وينعكس حكما على ح
 

لكن االنتعاش االقتصادي ال يستطيع احتواء التوترات المستمرة في عدد من الدول العربية والتي كان  
الخارجية والبينية للدول العربية، ناهيك عن إغالق المعابر الحدودية التي أثرت لها انعكاسات كبيرة على التجارة 

 جارية البرية، وألحقت خسائر كبيرة صعبة االحتواء.كثيرا على المبادالت الت
 

مليار دوالر  796الخارجية العربية إلى  السلعية ويبين الجدول التالي استمرار تراجع إجمالي الصادرات 
إلى  2017% في عام 13.5مليار دوالر للعام السابق، مع توقع تحسن بنسبة  856.6، مقابل 2016عام 

مليار دوالر، وذلك في ضوء االرتفاع  1025.9إلى  2018مليار دوالر، وبنفس النسبة في عام  903.9
 الحاصل والمتوقع في سعر النفط في األسواق العالمية.

 
مليار  795.8العربية من الخارج التي تراجعت إلى السلعية وينطبق هذا التقلب على إجمالي الواردات  

% تواليا في عامي 10، فيما ينتظر أن ترتفع بنسبة 2015مليار دوالر عام  850.7، مقابل 2016دوالر عام 
 .2018و 2017

 
 ، )مليار دوالر(2018 - 2015الخارجية العربية،  السلعية التجارة

  2015 2016* 2017** 2018** 
 1025.9 903.9 796.0 856.6 الصادرات العربية

   4.7 5.2 نسبتها إلى الصادرات العالمية

 962.9 875.4 795.8 850.7 الواردات العربية
     4.6 5.1 نسبتها إلى الواردات العالمية

 * أولية
% 10، ونمو الواردات بنسبة 2018و 2017% للسنوات 13.5تقديرات اتحاد الغرف العربية بافتراض نمو الصادرات بنسبة  **

 لنفس السنوات.
، ومن تقديرات اتحاد الغرف 2017التقرير االقتصادي العربي الموحد : مستخلص من جامعة الدول العربية وآخرون، المصدر
 العربية.
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تراجع الصادرات العربية إلى  2016الخارجية لعام  السلعية وتظهر بيانات اتجاهات التجارة العربية 
. كما تشير بيانات الهيكل السلعي للتجارة التجاريينمع معظم الشركاء ، كما تراجعت الواردات معظم دول العالم

، %58.7بنسبة  2016إلى استئثار الوقود والمعادن على الحصة األعلى في إجمالي الصادرات العربية لعام 
 .% من إجمالي الواردات من الخارج30.7في مقابل استئثار المصنوعات على 

 
 – 2012كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة  ويبين الشكل التالي اتجاهات الصادرات العربية 

، والتي أكثر ما تتجه إلى دول آسيا والباسيفيك بالدرجة األولى، ويليها في المرتبة الثانية االتحاد 2016
األوروبي، ثم دول المجموعة العربية، وبعدها دول أميركا الشمالية، ومن ثم الدول اإلفريقية عدا العربية منها، 

 دول أميركا الالتينية والكاريب. وأخيرا
 

 2016 – 2012اتجاهات الصادرات العربية إلى األقاليم الدولية، 
 )نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي(

 

 
Arabالدول العربية : ،AS-PAآسيا والباسيفيك : ،EUاالتحاد األوروبي : ،NAأميركا الشمالية : ،LAC أميركا الالتينية :

 .الدول اإلفريقية عدا العربية: AF، والكاريب
 ESCWA, Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region, 2016: المصدر

- 2017  
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% من إجمالي التجارة العربية 23أما بالنسبة لتجارة الخدمات في الدول العربية، فتساهم بأكثر من 

% من إجمالي الصادرات 16ت العربية من الخدمات نسبة الخارجية في السلع والخدمات، كما تمثل الصادرا
. ولكن تجارة الخدمات العربية تأثرت باألوضاع اإلقليمية والعالمية التي انعكست 2016الخارجية العربية لعام 

. ويعود ذلك 2016مليار دوالر عام  148.1إلى  2015مليار دوالر عام  167.8تراجعا في الصادرات من 
% خالل نفس الفترة. وبالتزامن، 22.6االنخفاض في صادرات الخدمات في مصر بنسبة  بشكل أساسي إلى

إلى  2015مليار دوالر عام  272.8% من 11انخفضت أيضا مستوردات الدول العربية من الخدمات بنسبة 
 . 201614مليار دوالر عام  242.7

  
  التجارة البينيةتحسن  .ب

 
العربية البينية بتأثير من المستويات المنخفضة السلعية سنوات من التراجع المتواصل في التجارة  5بعد  

ألسعار النفط العالمية واالضطرابات والصراعات الجارية في عدد من الدول العربية، من المتوقع أن تعود 
ويبين الجدول التالي التحسن المتوقع  ط.الصادرات العربية البينية إلى االرتفاع مجددا بفضل تحسن أسعار النف

، حيث ستبقى حصتها من إجمالي 2018و 2017في كل من الصادرات والواردات العربية البينية لعامي 
 .التجارة العربية متواضعة وبمستويات قريبة من السنوات السابقة

 
 )مليار دوالر( 2018 – 2015التجارة العربية البينية، 

  2015 2016* 2017** 2018** 
 105.0 102.3 96.1 106.9 الصادرات العربية البينية

 10.2 11.3 12.1 12.5 نسبتها إلى إجمالي الصادرات العربية
 12.1 117.0 109.8 114.8 الواردات العربية البينية

 12.5 13.4 13.8 13.5 نسبتها إلى إجمالي الواردات العربية
 المصدر السابق.
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إلى حدوث تحسن في الصادرات العربية البينية لكل من  2016اإلحصاءات المتوفرة لعام وتشير  

%، في 3.4%، وموريتانيا بنسبة 6.8%، والمغرب بنسبة 13.7%، والكويت بنسبة 17.5السودان بنسبة 
أما  %.39.6مقابل تراجعها في جميع الدول العربية الباقية، حيث بلغ هذا التراجع أقصاه في قطر بنسبة 

%، وفي اإلمارات بنسبة 22.1، فقد ارتفعت في لبنان بنسبة 2016بالنسبة إلى الواردات العربية البينية لعام 
%، بينما تراجعت في باقي الدول العربية، حيث 3.8%، وفي السودان بنسبة 4.8%، وفي قطر بنسبة 13.5

 %.51.9بة %، وفي اليمن بنس25.5بلغ التراجع أشده في كل من الجزائر بنسبة 
 

، حيث تستحوذ 2016ويبين الشكلين التاليين الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية البينية لعام  
 % من الواردات.46.1% من الصادرات، ونسبة 59.6المصنوعات على نسبة 

 
 2016الهيكل السلعي للصادرات العربية البينية، 

 

 
 2017التقرير االقتصادي العربي الموحد : مستخلص من جامعة الدول العربية وآخرون، المصدر

 
 
 
 

المصنوعات
59.6

السلع الزراعية
19.8

الوقود 
والمعادن
15.9

سلع غير مصنفة
4.7
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 2016الهيكل السلعي للواردات العربية البينية، 

 

 
 
 

 المصدر السابق.
 
 
 

ومع أن من أبرز سمات التجارة العربية البينية تركزها بين دول الجوار الجغرافي، لكن دولتين هما  
% من إجمالي 56.4على الحصة األكبر من التجارة العربية البينية، بنسبة السعودية واإلمارات تستأثران 

 2016نية، وفقا إلحصاءات عام % من إجمالي الواردات العربية البي37.8الصادرات العربية البينية، وبنسبة 
%، تليها اإلمارات بنسبة 33بنسبة  بينيا . وتحل السعودية في طليعة الدول المصدرةالمبينة في الشكلين التاليين

 %.6.4%، وقطر بنسبة 6.7%، وُعمان بنسبة 8.2%، ثم مصر بنسبة 23.4
 
 
 
 
  

المصنوعات
46.1

الوقود المعدني
24.1

السلع الزراعية
21.2

سلع غير مصنفة
8.5
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 )%( 2016حصة الدول العربية في الصادرات العربية البينية، 
 

 
 .2017التقرير االقتصادي العربي الموحد : مستخلص من جامعة الدول العربية وآخرون، المصدر

 
 
 

أما بالنسبة للواردات العربية البينية، فيبين الشكل التالي أن اإلمارات تحل في المرتبة األولى في استيراد  
%، ومصر بنسبة 12.1بنسبة  %، ثم ُعمان14.4%، تليها السعودية بنسبة 23.4السلع العربية بنسبة 

 %.5.2%، والكويت بنسبة 8.6%، والعراق بنسبة 8.7
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 )%( 2016العربية البينية،  الوارداتحصة الدول العربية في 
 

 
 المصدر السابق.

 
وال تزال التجارة العربية البينية، كما التجارة الخارجية بحاجة إلى جهود أكبر إلحداث تقدم في التنوع  

الذي ينوع اإلنتاج ويعزز القيم المضافة للسلع والمنتجات والمصنوعات بشكل خاص. فلدى تتبع  االقتصادي
الوقود والمعادن  يتبين أن، 2016 - 2013لسلع المتبادلة في التجارة العربية البينية لمتوسط الفترة أبرز ا

%، ثم اآلالت 6.5ما بنسبة %، يليه البالستيك والمطاط ومصنوعاته20.3بنسبة  يحل في المقدمة ومنتجاتها
%، والورق ومنتجاته بنسبة 5.3%، ومنتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 5.4واألجهزة اإللكترونية بنسبة 

أما بالنسبة للبترول الخام، فقط تراجعت  %.4.6%، ومنتجات صناعة األغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.9
، مع بقاء 2016% عام 6.4إلى  2012% عام 9.4ة من نسبة حصته في متوسط قيمة التجارة العربية البيني
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على الحاجة الكبيرة إلحداث تقدم أكثر وهذا يدل  .2016لغاية  2014األسعار العالمية منخفضة منذ منتصف 
 شأنا في التنوع االقتصادي، كما في نوعية اإلنتاج.

 
 أهم السلع المتبادلة في التجارة العربية البينية

 )نسبة مئوية( 2016 – 2013متوسط الفترة 
 

 .2017التقرير االقتصادي العربي الموحد المصدر: مستخلص من جامعة الدول العربية وآخرون، 
 
 
 التجارة عبر الحدودو  البيئة االستثمارية كفاءة .ج
 

يبين تقرير حديث صادر عن البنك الدولي وجود تفاوت كبير بين الدول العربية بالنسبة لمدى سهولة 
بلدا في العالم يضم دوال عربية تتصدر القائمة في سهولة أداء  190أداء األعمال. فالتصنيف الذي شمل 

م في الوقت ذاته دوال عربية عالميا، كما يض 21األعمال، كما الحال بالنسبة لإلمارات التي احتلت المرتبة 
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، وليبيا في 174، وسوريا في المرتبة 170دولة في ذيل القائمة، مثل كل من السودان في المرتبة  20ضمن 
 .19015، والصومال في المرتبة األخيرة عالميا أي 186، واليمن في المرتبة 185المرتبة 

 
صول على ائتمان تتصدر الصعوبات التي ويبين المعدل العام لمجموعة الدول العربية أن مشكلة الح

تواجه بيئة األعمال، يليها في المرتبة الثانية الصعوبات التي تواجه التجارة عبر الحدود، ثم في المرتبة الثالثة 
مشكلة تصفية األعمال، ومن ثم في المرتبة الرابعة ضعف حماية صغار المستثمرين، ويأتي بعدها في المرتبة 

المتصلة بتأسيس األعمال، ثم في المرتبة السادسة تنفيذ العقود، وفي المرتبة السابعة الخامسة الصعوبات 
بالتساوي الحصول على تراخيص البناء والحصول على كهرباء للمشروعات، وفي المرتبة الثامنة دفع الضرائب، 

 وأخيرا في المرتبة التاسعة تسجيل الملكية.
 

جدا بالنسبة لكل من الحصول على كهرباء وفي دفع الضرائب ويالحظ أن اإلمارات تحتل مراتب متقدمة 
 والحصول على تراخيص البناء، وكذلك كل من قطر والبحرين والكويت بالنسبة لدفع الضرائب.  

 
وفي مجال التجارة عبر الحدود، فيسجل لألردن احتالل مرتبة جيدة عالميا، كما يظهر الشكل التالي، 

 ية تحتاج إلى الكثير من التحسين والتطوير في هذا المجال.بينما معظم باقي الدول العرب
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 Doing Business 2018: البنك الدولي، المصدر

 
وقد اتخذت العديد من الدول العربية عددا من اإلجراءات لتسهيل التجارة عبر الحدود، بينما اتخذت  

إجراءات في دول عربية أخرى أدت إلى عقبات جديدة أمام التجارة. ففي مصر أصبحت إجراءات الحصول 
ة على الودائع والسحوبات على الوثائق وإجراء معامالت التجارة عبر الحدود أكثر تعقيدا بسبب فرض قيود جديد
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ولكن مصر قامت بالعديد من اإلصالحات لتسهيل التجارة في الفترة األخيرة، وأهمها . 16المتصلة باالستيراد
تحسين كفاءة إدارة الجمارك من خالل تقليص عدد الوثائق الالزمة لالستيراد والتصدير مع السماح بتقديمها 

شعاعي لتسهيل التحكم الجمركي وتسريع عمليات اإلفراج، باإلضافة إلكترونيا، وتجهيزها بمعدات التصوير ال
إلى اعتماد نظام إلكتروني جديد للشحن الجوي، وتشكيل مجلس وزاري مختص بتسهيل التجارة يستهدف إقامة 

 وال يزال من المهم القيام بالعديد من اإلجراءات لتسهيل التجارة، بما فيه تبسيط اإلجراءات النافذة الواحدة.
الجمركية، وتحسين نظام تقييم المخاطر، وإزالة منع االستيراد والتصدير عن عدد من السلع التجارية، وتبسيط 

التي يجب أن  منح الشهادات للمعامالت التجارية، وعدم المغاالة في الشروط النوعية على العديد من المنتجات
 .17إلى جانب تعزيز الشفافية تتوافق مع المعايير الدولية،

 
سلعة بشكل  900إجراءات قاسية من خالل حظر استيراد نحو  2018واتخذت الجزائر منذ مطلع عام 

، سعيا لخفض فاتورة الواردات في ظل تراجع إيرادات الطاقة التي تراجعت إلى النصف منذ انهيار أسعار مؤقت
ومعظم الخضار  والسيارات األثاثالخام. ومن بين السلع المشمولة بالحظر الهواتف المحمولة واألجهزة المنزلية و 

وبعض أنواع اللحوم والفاكهة والشوكوالته واألجبان والمعجنات والمعكرونة والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء. 
ويخشى من أن يقود إلى مشكالت في  ويحل الحظر محل نظام تصاريح االستيراد الذي طبق قبل عامين.

اإلمدادات، مما سيرفع أسعار بعض السلع الى مستويات هائلة. ومن ناحية ثانية، رفعت الجزائر الضرائب 
 2018اعتبارا من أول عام  التي سمح باستيرادها المنتجاتو  معظم السلع% على 30والرسوم الجمركية بنحو 

  
لتسهيل التجارة عبر الحدود في  األخرى  خذتها الدول العربيةوفي ما يلي أبرز اإلصالحات التي ات

 السنوات األخيرة الماضية:
 

 تم تسهيل عمليات التصدير واالستيراد من خالل تسريع إجراءات التخليص الجمركي، األردن :
 وتحسين استخدام النافذة الواحدة، إلى جانب تحسين البنى التحتية في جمارك ومرفأ العقبة.

 أصبحت التجارة العابرة أسهل بفضل تحسين البنى التحتية وتسريع اإلجراءات في  :البحرين
 الملك فهد. دأوتوسترا

 اعتمدت روابط الكترونية للجمارك ولتبادل المعلومات اإللكترونية بين مختلف اإلدارات الكويت :
 المعنية بالتجارة.

 أجري المزيد من التطوير على نظام النافذة الواحدة مما قلص وقت االستيراد. :المغرب 
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 تم تحسين نظام النافذة الواحدة للتصدير واالستيراد لجهة تقليص وقت إنجاز المعامالت،  :ُعمان
 كما أصبح باإلمكان إنجاز معامالت التخليص إلكترونيا.

 ستيراد من خالل تخفيض عدد الوثائق تم تخفيض الوقت لمعامالت التصدير واال :السعودية
 المطلوبة.

 تم افتتاح مرفأ حمد مما جعل عمليات التصدير واالستيراد أسهل بكثير. :قطر 
 أطلقت سلسلة من المبادرات في مرفأ نواكشوط، مثل االستثمار في البنى التحتية،  :موريتانيا

وزن جميع الحاويات، وتحديث وتسريع حركة الشحن، وتجميع الدفع في مكان واحد، وإزالة شرط 
 النظام اإللكتروني مما قلص وقت تقديم التصريح الجمركي لكل من الصادرات والواردات. 

 تم تسهيل التجارة عبر الحدود بفضل أتمتة نظام إدارة المعلومات الجمركية القمر :
(SYDONIA++.والذي قلص وقت تحضير وتقديم الوثائق لكل من الصادرات والواردات ،) 

 
 عن سير العمل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  نتائج استبيان اتحاد الغرف العربية –ثالثا 

 
 موضوع االستبيان وبياناته .أ

 
معوقات التي تواجه التجارة العربية وال القيود غير الجمركيةموضوع على  2018يركز االستبيان لعام 

م تعميمه على الشركات والجهات العربية المعنية . وقد تفي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  البينية
 . بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 
. البينيةا تواجه التجارة العربية قيد 16بشأن وتعكس نتائج االستبيان الجديد مرئيات الشركات العربية 

في القيود غير الجمركية الفنية واإلدارية والمالية، باإلضافة  ويختلف عن االستبيانات السابقة من حيث التوسع
إلى استطالع مدى وتيرة تغير التشريعات، وتبيان األضرار التي تلحق بالتجارة البينية بسبب العراقيل غير 

، من سياسات، القضايا التي تحتاج إلى اهتمام ومعالجة الجمركية، إلى جانب مرئيات الجهات المشاركة بشأن
 وتضمنت بيانات االستبيان كل من:. وقطاعات، وتسويق، وشهادات، وقدرات بشرية

 
: اسم الشركة، البريد اإللكتروني، نوع التجارة، قطاع النشاط التجاري، بيانات الشركات - (1جدول رقم ) -

 ل.حجم وقيمة النشاط التجاري، ووسيلة النق



24 
 

المواصفات والجودة، المختبرات، داللة المنشأ، الوزن،  :القيود غير الجمركية الفنية - (أ-2جدول رقم ) -
 الشروط الصحية، الشروط البيئية، االعتماد، وشفافية المعلومات.

: تشمل القيود اإلدارية كل من رخص التصدير القيود غير الجمركية اإلدارية والمالية –ب( -2جدول رقم ) -
واالستيراد وإعادة التصدير، تحديد الكميات، اإلجراءات الجمركية، تعدد الجهات المعنية، طول مدة العبور. 

 وتشمل القيود المالية كل من التحويل المالي، وتكاليف التجارة.
: سواء كانت كثيرة التغير مدى سرعة تغير التشريعات المتصلة بالتجارة العربية البينية –( 3جدول رقم ) -

 و معتدلة أو نادرا.أ
: تتضمن حجم الضرر، ومقترحات تقييم األضرار الناجمة عن القيود غير الجمركية –( 4جدول رقم ) -

 المعالجة.
: السياسات والمعايير المقترحات المتعلقة بأهم القضايا التي تحتاج إلى اهتمام –( 5جدول رقم ) -

التسويق، إصدار الشهادات الموحدة، أولويات برامج تنمية والمواصفات، القطاعات التي تحتاج إلى اهتمام، 
 القدرات البشرية والمؤسسية.

 . حصيلة النتائج اإلحصائية لالستبيان –( 6جدول رقم ) -
 .ملخص النتائج والترتيب النسبي للقيود –( 7جدول رقم ) -
 
 الجهات المشاركة ونشاطاتها .ب
 

مشاركا من أربعة عشر بلدا عربيا،  80بلغ مجموع عدد الجهات والشركات المشاركة في االستبيان  
(، 5(، اإلمارات )6(، ُعمان )7(، مصر )12(، األردن )14مشارك(، يليه لبنان ) 21شملت كل من الجزائر )

(. 1(، واليمن )1الكويت )(، 1(، العراق )1(، تونس )1(، البحرين )2(، السودان )3(، السعودية )5فلسطين )
من المشاركين. كما تضمنت  %26.3 والمالحظ مساهمة الجزائر بأعلى نسبة مشاركة لتستحوذ على نسبة

غرفة التجارة  غرفة صناعة عمان، عربية وهي غرفة تجارة عمان في األردن،الغرف ال عدد منالعينة مشاركة 
جارة وصناعة الخليل، غرفة تجارة وصناعة سلطنة ُعمان، والصناعة والزراعة في طرابلس وشمال لبنان، غرفة ت

وتعتبر نوعية المشاركة جيدة  والعديد من المؤسسات والشركات المرموقة التي تعمل في أكثر من بلد عربي.
 وتعكس واقع التجارة العربية البينية ونقاط الضعف التي تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، 
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بالصناعة، ثم الخدمات التجارية، ثم الزراعة، فالمواد ظ أن معظم الجهات المشاركة معنية والمالح 
، ومن ثم ، ثم النقل البحري ة، فيأتي في المقدمة النقل البري أما بالنسبة لوسيلة النقل التجاري المستخدم  الخام.

 محددة. ، علما أن العديد من المشاركين يستخدمون أكثر من وسيلة نقلالنقل الجوي 
 
 

 وسيلة النقل نوع التجارة  العدد
 بحرا جوا برا خدمات زراعة صناعة مواد خام

80 2 49 15 28 48 31 41 
 
 نتائج االستبيان .ج
 

% أو أكثر من مجموع 50الردود سلبية عليها بنسبة  جاءتقيدا  16قيود من مجموع  9هناك 
القيود المتصلة بالمواصفات التي شكلت الردود السلبية عليها نسبة  المشاركين في االستبيان، وفي مقدمها

%، 58.8لعربية البينية بنسبة سلبية قدرها % من المشاركين، يليها مشكلة تعدد الجهات المعنية بالتجارة ا61.3
 3يتساوى  %، وفي المرتبة الرابعة57.5ثم في المرتبة الثالثة العراقيل المتصلة باإلجراءات الجمركية بنسبة 

، والقيود على التحويل والمبالغة في الشروط الصحية ،كل من طول الوقت المستغرق لعبور الحدود قيود تشمل
تكاليف و التجارة القيود المتعلقة برخص  يتساوى كل من لكل منها، ثم في المرتبة الخامسة %52.5بنسبة  المالي

. أما بالنسبة %50، وفي المرتبة السادسة القيود المتصلة بالمختبرات بنسبة على التوالي% 51.3التجارة بنسبة 
ن داللة المنشأ التي حلت في فتشمل كل م%، 50لباقي البنود التي جاءت الردود السلبية عليها أقل من نسبة 

عدم شفافية المعلومات بنسبة سلبية قدرها  الثامنة%، ثم في المرتبة 46.3بنسبة سلبية بلغت  السابعةالمرتبة 
 العاشرة%، ثم في المرتبة 41.3القيود المتصلة باالعتماد بنسبة سلبية بلغت  التاسعة%، يليهما في المرتبة 45

%، 28.8القيود على الوزن بنسبة سلبية  الحادية عشرة%، وفي المرتبة 36.3بلغت  الشروط البيئية بنسبة سلبية
عشر وتيرة  الثالثة%، وأخيرا في المرتبة 26.3القيود على الكميات بنسبة سلبية بلغت  الثانية عشروفي المرتبة 

  %.15تغير التشريعات بنسبة سلبية بلغت 
 

التي يواجهها التجار في تجارتهم العربية البينية التي يتصدرها وتعكس هذه النتائج المشكالت الواقعية  
 اختالف مواصفات السلع والمنتجات بين الدول العربية.



26 
 

 

 
 
 

15.0%

26.3%

28.8%

36.3%

41.3%

45.0%

46.3%

50.0%

51.3%

51.3%

52.5%

52.5%

52.5%

57.5%

58.8%

61.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

كثرة تغير التشريعات

تحديد الكميات

الوزن 

الشروط البيئية

االعتماد

عدم شفافية المعلومات

داللة المنشأ

المختبرات

تكاليف التجارة

إعادة التصدير/ االستيراد/ رخص التصدير

قيود التحويل المالي

المبالغة في الشروط الصحية

طول مدة العبور

اإلجراءات الجمركية

تعدد الجهات

المواصفات 
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   الترتيب النسبي للقيود بحسب الردود السلبية
 %15.0 كثرة تغير التشريعات
 %26.3 تحديد الكميات

 %28.8 الوزن 
 %36.3 البيئية الشروط
 %41.3 االعتماد

 %45.0 عدم شفافية المعلومات
 %46.3 داللة المنشأ
 %50.0 المختبرات

 %51.3 تكاليف التجارة
 %51.3 إعادة التصدير /رخص التصدير/ االستيراد
 %52.5 قيود التحويل المالي

 %52.5 المبالغة في الشروط الصحية
 %52.5 طول مدة العبور
 %57.5 الجمركيةاإلجراءات 
 %58.8 تعدد الجهات
 %61.3 المواصفات 

 
 
 الفنية - ( القيود غير الجمركية1ج.
 

. وركزت تشكل مشكلة أساسية للتجارة العربية البينية والثغرات التي تشوبها اختالف المواصفات إن
بعيدا عن الشروط والمعايير الدولية، وعدم دون مبرر علمي و اختالف المتطلبات والمغاالة فيها الردود على 

خذ برأي واختالف شروط انتهاء الصالحية، وعدم األوتباين شروط الملصقات، توحيدها بين الدول العربية، 
القطاع الخاص لدى تغييرها وعدم منحه الوقت الكافي للمواءمة، واالفتقار إلى المعلومات عن شروط 
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المواصفات، وغموضها في بعض األحيان، حيث هناك تفسيرات مختلفة لنفس التشريع، وعدم االلتزام 
عدم خبرة وحرفية واختصاص وذلك إلى جانب . ، وعدم توحيد الشروط الصحية والبيئيةبالمواصفات الدولية

 المسؤولين المعنيين بالتجارة في بعض األحيان مما يعيق العمل.
 

وحل بعد المواصفات في القيود غير الجمركية الفنية الشروط الصحية التي تنطوي في كثير من األحيان 
االعتراف المتبادل بين عن مغاالة بعيدا عن المعايير العالمية، ثم المختبرات وتأخر نتائجها وكلفتها مع عدم 

، وعدم شفافية المعلومات، وعدم الدول العربية مما يضطر التاجر إلى تكرارها. ومن ثم مشكلة داللة المنشأ
كبير في الختالف وذلك فضال عن اال االعتراف المتبادل بشهادات االعتماد، والشروط البيئية، وأخيرا الوزن.

 .ات االعتمادصيغة الشهادات والمستندات المطلوبة وجه
 
 

 القيود الفنية –القيود غير الجمركية 
 
 

داللة  المختبرات المواصفات   
 المنشأ

الشروط  الوزن 
 الصحية

الشروط 
 البيئية

شفافية  االعتماد
 المعلومات

 22 23 26 18 34 24 20 15 إيجابي
 36 33 29 42 23 37 40 49 سلبي
 12 10 12 9 11 8 9 9 ال أعلم
 %
الردود 
 السلبية

61.3 50.0 46.3 28.8 52.5 36.3 41.3 45.0 

 
 
 اإلدارية -( القيود غير الجمركية 2ج. 

 
، والتعقيدات وازدواجيتها وتضاربها تشمل هذه القيود بالدرجة األولى تعدد الجهات المعنية بالتجارة 

وتعقيدات الحصول  وطول مدة العبور، ،والتخليص الجمركي وتغير المتطلبات المتصلة باإلجراءات الجمركية
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منية إلصدار صعوبات اإلجراءات بطول الفترة الز وأكثر ما تتركز  .، وأخيرا تحديد الكمياتعلى رخص التجارة
كما هناك مشكلة جديدة نشأت  .الشهادات الصحية، وشهادات المطابقة، والتصديقات لدى الجهات المعنية

 األوضاع في المنطقة. نتيجةإغالق الحدود بين عدد من الدول وقصمت التجارة العربية البينية بسبب 
 

شبكة معلومات للمنتجين  وليس هناكافتقار إلى دراسات عن األسواق العربية، ومن ناحية ثانية، هناك 
منع تصدير بعض ، ومن اإلغراق ببضائع أقل كلفةكما يعاني البعض من  الربط بينهم. مما يصعبالعرب 

 السلع في بعض الدول.
 
 

 القيود اإلدارية –القيود غير الجمركية 
 

رخص   
 التجارة

تحديد 
 الكميات

اإلجراءات 
 الجمركية

تعدد 
 الجهات

طول مدة 
 العبور

 15 14 18 38 23 إيجابي
 42 47 46 21 41 سلبي
 12 9 7 8 4 ال أعلم

% الردود 
 السلبية

51.3 26.3 57.5 58.8 52.5 

 
 
 المالية -( القيود غير الجمركية 3ج. 

 
التي يالحظ أنها  واختالف أسعار الصرف التحويل الماليالتمويل و ل القيود المالية صعوبات تشم 

ازدادت مؤخرا بسبب األزمات االقتصادية التي تعاني منها عدة دول عربية، إلى جانب تكاليف التجارة التي 
 ؤثر في إضعاف كفاءة وتنافسية التجارة.مما ي بسبب كلفة الشحن والنقل، تعتبر مرتفعة نسبيا
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 القيود المالية –القيود غير الجمركية 

 

التحويل   
 المالي

تكاليف 
 التجارة

 23 26 إيجابي
 41 42 سلبي
 10 8 ال أعلم

% الردود 
 السلبية

52.5 51.3 

 
 
 ( وتيرة تغير التشريعات4ج.
 

% من المشاركين في 15حصيلة النتائج تبين أن وتيرة تغير التشريعات معتدلة نسبيا، غير أن هناك  
. كما أفاد ، بما يعني أن هذه المشكلة موجودة في عدد قليل من الدولاالستبيان يرون أنها تتغير بشكل كبير

عدم وجود آلية واضحة لتبليغ األطراف ، و بوجود نقص كبير في التواصل والمعلوماتالكثير من المشاركين 
ذات العالقة بالتغييرات التي تحدث في التشريعات، وكذلك عدم وجود مرجع بيانات للتعاميم والنشرات 

 والتعليمات.
 
 
 

 ما مدى سرعة تغير التشريعات في بلدكم؟
 نادرا معتدلة  كثيرا  
  12 40 11 

     15.0 % كثيرا
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 حجم الضرر( 5ج.
 

أهم األسباب التي حددها المشاركون في جاءت النتائج متفاوتة بين محتمل وكبير ومتكرر، ومن  
 االستبيان:

 التكاليف المرتفعة للمغاالة في الشروط والمواصفات، بما ينعكس على التكلفة وعلى المستهلك. -
إصدار تشريعات أو قوانين أو مواصفات بشكل مفاجئ وعدم إعطاء الشركات وقت كافي لمناقشة إمكانية  -

 .رتفاع كبير في التكاليف والخسائرامما يترتب على ذلك  ،للتطبيقالتطبيق والوقت والتكاليف الالزمة 
 تأخير وصول الشحنات إلى الجهات المقصودة. -
 12، وعلى سبيل المثال أوردت شركة أن البضائع تستغرق تأخير إنجاز المستندات يرتب تكاليف وأضرار -

 يوما. 20 – 10ساعة لتصل المقصد، لكن المستندات تحتاج بين 
 .رسوم العبور باهظةكاليف ت -
 .لفترة طويلة أو المعبر التحليالت المتعددة واالفراج المؤقت والبقاء في الميناء وتكاليف قيود -
 يرتب تكاليف كبيرة. على حفر المنشأ على كل قطعة من المنتجاتإصرار السلطات الجمركية  -
 القرارات المفاجئة بمنع التصدير أو االستيراد لسلع محددة. -
 اع الطاقة الكهربائية في عدد من الدول ترتب أضرارا كبيرة.مشكلة انقط -
 تكبد الخسائر أدى في بعض الحاالت إلى أيقاف العمل. -
المشكالت المستجدة من جراء إغالق المعابر الحدودية في عدد من الدول سببت أضرارا فادحة على  -

 التجارة.
 
 مقترحات المعالجة( 6ج.
 
 وتسهيل اإلجراءات الحدودية االلتزام بتطبيق غافتا .1

، وتقليل متطلبات وإجراءات وتخفيض رسوم العبور وتوحيدها تسهيل التجارة وفتح الحدود والمعابر -
، وااللتزام بإزالة التعريفات الجمركية بين دول منطقة التصدير والفترة الزمنية للتصاريح والمعامالت

 .وإلغاء القوائم السلبية التي تطبقها بعض الدول التجارة الحرة العربية الكبرى 
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واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتسريع  تحديث اإلدارات الجمركية وتطبيق النظم الرقمية الحديثة -
 .، والعمل على تشجيع استخدام الشرائح االلكترونية في المنتجاتالتخليص واإلفراج

ويفرج عنه بمجرد معاينته ومطابقته عند وصوله  االفراج الجمركي ورقيا عن المنتج قبل استيراده -
 .لتقليل زمن وجوده في المخازن الجمركية

 البضائع.قبل شحن  ةالسماح بعمل شهادة المنشأ والفواتير وتوثيقها من الجهات المختص -
 على المستندات. إلغاء توثيق سفارة البلد -
وتصميم نموذج موحد متوافق إصدار شهادات عربية موحدة للتصدير واالستيراد وإعادة التصدير،  -

في االعتبار أن الشركات العاملة هي مجرد مستقبل ، مع األخذ بتكاليف مقبولة العالمية المعايير مع
ه هذا طلب بتغيير الشهادة الصحية يجب أن يوجيوعليه حين  ،للشهادات الصادرة من بلد المنشأ

 .الطلب إلى الجهات المعنية في الدول وليس إلى الشركات
 تسهيل وتسريع المراقبة الجمركية خصوصا للمنتجات سريعة التلف. -
 تسهيل التحويالت المالية وإزالة القيود وتخفيض التكاليف والرسوم على التحويل. -

 المواصفات  .2
 ومتابعة التحديث والتطورات العلمية.توحيد المواصفات مع االلتزام بالمواصفات الدولية  -
 .، ومنظومة اعتماد موحدةبشأن المواصفاتوضع سياسة عربية موحدة  -
 .الجديدةإعطاء مهل كافية للقطاع الخاص لمواءمة المنتج مع التشريعات  -
 إشراك القطاع الخاص في تطوير المواصفات. -

 البيئة الحاضنة .3
مع تشجيع استخدام للمصانع والمخازن  التغذية الكهربائية تأهيل البنى التحتية وباألخص توفير -

 الطاقة البديلة.
لتسهيل االنتقال ومقابلة العمالء وترتيب  تسهيل الحصول على سمات الدخول إلى الدول العربية -

 .زياراتهم للموردين
 تعزيز آليات التمويل للتجارة ولالستثمار في تنويع قواعد اإلنتاج. -

 المعلومات .4
 قاعدة بيانات في موقع الكتروني واحد تقوم جميع الدول األعضاء بنشر التعليمات والتعاميموضع  -

 وخالفه في هذا الموقع ويحدث باستمرار.  والمواصفات
 تواصل بين المتعاملين االقتصاديين داخل المنطقة.تسويق والإنشاء قنوات إلكترونية لل -
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 اإللكترونية للتعريف بالسلع والمنتجات العربية. الفعاليات والنشاطات والمواقعو  المعارض إقامة -
 القدرات البشرية والمؤسسية .5

إنشاء النافذة الواحدة للتجارة على غرار النافذة الواحدة لالستثمار تالفيا لمشكلة تعدد الجهات  -
 المعنية بالتجارة.

واالعتراف  للقطاع الخاص وفقا للمعايير والرقابة السليمة والموثوقة الحديثة إتاحة إقامة المختبرات -
واعتمادها والموافقة المتبادلة على نتائجها بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، توفيرا  بها

 للوقت والكلفة وتسهيال للتجارة.
ية بالتجارة، اإلدارات والمؤسسات المعنو  الجمارك الخبرات واالختصاصات فيالكفاءات و اعتماد  -

، واالستعانة بقدرات القطاع الخاص لعقد للكوادر والتدريب المستمر بالخبرات الالزمةها تأهيلو 
 .الدورات التدريبية المتخصصة، وكذلك الجامعات والهيئات األكاديمية المعنية

 
 سالمة الغذاء في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  –رابعا 

 
الموضوع الفريق العربي لسالمة الغذاء الذي تقوم األمانة العامة لجامعة الدول العربية بدور يتولى هذا  

األمانة التنفيذية له، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(، وبتمويل من الوكالة السويدية 
، بمشاركة ممثلي 2017ة تونس خالل ديسمبر للتنمية الدولية )سيدا(. وعقد الفريق اجتماعه الرابع في العاصم

الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين )أيدمو(، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
 والمجموعة العربية للقطاع الخاص ممثلة باتحاد الغرف العربية، والمجموعة العربية لحماية المستهلك.

 
ويتضمن الفريق خمس فرق عمل، تعنى بكل من تقييم مخاطر سالمة الغذاء، واإلجراءات العربية  

الموحدة لشهادات مشتركة للواردات والصادرات الغذائية في المنطقة العربية، ونظام اإلنذار العربي السريع 
يد أولويات برامج تنمية القدرات لسالمة الغذاء واألعالف، وتقييم قدرات أنظمة الرقابة على األغذية من أجل تحد

البشرية والمؤسسية، والعمل العربي المشترك بالنسبة للدستور الغذائي، وذلك باإلضافة إلى المجموعة العربية 
 للقطاع الخاص، والمجموعة العربية لحماية المستهلك، ومجموعة علماء سالمة األغذية بالمنطقة العربية. 

 
دراسة تحليلية لنتائج استبيان سالمة الغذاء في إطار ى أعمال االجتماع "وقدم اتحاد الغرف العربية إل
قيدا تواجه التجارة  20بشأن ". وتعكس الدراسة مرئيات الشركات العربية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
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بيانات عن  لية:العربية البينية في السلع والمنتجات الغذائية في ما يخص سالمة الغذاء، ويتضمن المحاور التا
الفنية  القيود غير الجمركية، يود الجمركية التي تواجه الشركاتالق، والنشاط التجاري في مجال الغذاء الشركات

، وغير التقنية، والمؤسسية، واالستشارية، ومتطلبات سالمة الغذاء في التجارة واإلدارية والمالية، والتحديات التقنية
القضايا التي تحتاج اهتمام من سياسات، وقطاعات، وتسويق، وشهادات، و  واألضرار المترتبة عن القيود،

 ومخاطر، ونظم إنذار، ورقابة، وقدرات بشرية.
 

ويستخلص من الردود والبيانات الواردة على االستبيان أن هناك سبعة قيود تتصدر المعوقات التي  
 الغذاء على الشكل التالي:تواجه القطاع الخاص في إطار تجارته البينية في ما يخص سالمة 

 
 سلم القيود بحسب األهمية النسبية )% الردود السلبية(
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 المواصفات والجودة
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، دراسة تحليلية لنتائج استبيان سالمة الغذاء في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى : اتحاد الغرف العربية، المصدر
 2017ديسمبر 

 
وتتضمن النتائج مقترحات للمعالجة بشأن القطاعات التي تحتاج إلى اهتمام، وبخصوص التسويق، 

ووضع نظام إنذار عربي سريع، وتفعيل نظم الرقابة، ولتنمية وإصدار الشهادات الموحدة، ولمواجهة المخاطر، 
 القدرات.

 
توحيد  ، انطالقا منسياسة عربية موحدة بشأن سالمة الغذاءوتخلص الدراسة إلى أهمية وضع  

واحد المواصفات، وإشراك القطاع الخاص في تطوير المواصفات، ووضع قاعدة بيانات في موقع الكتروني 
، وإقامة معهد عربي لعلوم سالمة مرصد عربي إعالمي، وبنك معلوماتإلى جانب لنشر التعليمات والتعاميم، 

بتسهيل التجارة وفتح الحدود  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تطبيق أحكام كما تؤكد النتائج أهمية  .الغذاء
الزمنية للتصاريح والمعامالت، وتسهيل وتسريع المراقبة والمعابر، وتقليل متطلبات وإجراءات التصدير والفترة 

، تأمين االستمرارية في توفير الطاقةوتدعو إلى االهتمام خصوصا ب الجمركية خصوصا للمنتجات سريعة التلف.
إتاحة المجال للقطاع الخاص إلقامة المختبرات الموثوقة واالعتراف بها، ووضع معايير لالعتراف المتبادل، و 

 القطاع الخاص بعمليات الرقابة من خالل شركات متخصصة.وإشراك 
 

وفي ما يلي أبرز نتائج االجتماع في ضوء المناقشات التي جرت والتوصيات والقرارات التي صدرت  
 بشأنها:

 
 الطلب من جامعة الدول العربية إنشاء مكتبة إلكترونية للتشريعات والقرارات والتجارب الناجحة. -
أن يتوفر بها الحد األدنى من  للواردات والصادرات الغذائية دف من الشهادة الموحدةالتأكيد على أن اله -

 المعايير الوطنية المشتركة، وليس أن تكون متطابقة بشكل كامل.
 إحداث معجم عربي خاص بتقييم المخاطر.  -
اإللكتروني لنظام التوصية باستخدام البريد استقصاء تكلفة إحداث نظام إلكتروني لإلنذار السريع، مع  -

 اإلنذار السريع لحين انتهاء إشكاليات اشتراك كل من فلسطين والمغرب بنظام إنفوسان.
مع كافة أعضاء مجموعة العمل، باإلضافة إلى مسؤولي المواصفات  لفريق الدستور الغذائي عقد اجتماع -

لى اعتبار هيئة الدستور الغذائي والتقييس لدى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وتم التأكيد ع
 المرجعية األساسية إلعداد المواصفات القياسية الغذائية للدول العربية.
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الموافقة على المعايير التي يجب تبنيها عند اختيار دولتين عربيتين لعمل تقييم أولي ألنظمة الرقابة،  -
 من وليبيا. دول بالرغبة بالتقييم وهي: تونس والسودان والعراق والي 5وتقدمت 

وضع مرئيات محددة بشأن مسؤوليات القطاع الخاص تجاه سالمة  مجموعة القطاع الخاصالطلب من  -
 الغذاء ليتم عرضها في االجتماع القادم للفريق.

القاعدة التفاعلية بالمنظمة عرض مبادرة فلسطين بشأن تطبيق المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم على  -
 الصناعية للنظر في اعتمادها كالئحة فنية عربية موحدة.العربية للتنمية 

 الطلب من المنظمة العربية للتنمية الصناعية إعداد مواصفة عربية للزراعة العضوية. -
 

فريق عمل المبادرة العربية للدستور الغذائي انعقاد اجتماع لفي مجال المواصفات،  ومن أهم المستجدات
تقرر تشكيل فريق عمل لدراسة اآلليات المعتمدة من قبل كل من المنظمة  ، حيث2018في الرباط خالل فبراير 

العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، واقتراح آلية عمل موحدة توفق بين اآلليتين 
 بالنسبة لكل من:

 إعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة للغذاء وسالمة الغذاء. -
 نسيق الموقف العربي في ما يخص مواصفات الدستور الغذائي.ت -

 
 ومتطلبات التقدم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اإلجرائية لتطورات ال - خامسا

 
أثرت األوضاع التي تمر بها المنطقة العربية على التطورات اإلجرائية لمنطقة التجارة الحرة العربية 

القيود مع تخلف عدد من الدول العربية عن االلتزام باألحكام التي اقرها المجلس الكبرى، حيث يالحظ تصاعد 
 االقتصادي واالجتماعي بشأن هذه المنطقة، ومن بينها:

 
 .2012% اعتبارا من عام 100عدم التزام اليمن بتطبيق التخفيض الجمركي بنسبة  -
 مواصفة عربية موحدة.عدم التزام ليبيا باعتماد المواصفة الدولية في حال عدم وجود  -
عدم التزام العراق بعدم شمول صادرات الدول العربية األعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بقرار  -

 مجلس الوزراء الخاص بتطبيق التعريفة الجمركية على السلع الواردة. 
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أن الجزائر اتخذت إجراءات عدم التزام الجزائر بإزالة قوائم السلع المستثناة من اإلعفاء الجمركي، علما  -
سلعة من مختلف دول العالم، كما سبقت اإلشارة  900بحظر استيراد نحو  2018أقسى منذ مطلع عام 

 في هذا البحث.
 

أما بالنسبة لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، فقد حدث تقدم من حيث االتفاق على قائمة تشمل 
التي عقدت  101وقد أوصى المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته  العديد من السلع الزراعية والصناعية.

، كما دعا إلى االنتهاء من 1/10/2018بدخول هذه القائمة حيز التطبيق اعتبارا من  2018خالل فبراير 
 .2018( قبل نهاية عام 3( و)2إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للقائمتين الباقيتين )

 
يستحق التوقف عنده هو في اختتام جولة بيروت لمفاوضات تحرير التجارة التطور األهم الذي لكن  

، وانطالق 16/2/2017( بتاريخ 2212في الخدمات بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )
دول عربية.  10مرحلة التوقيع على االتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من قبل 

المهم في المرحلة الحالية د هذا التطور منعطف بالغ األهمية للمسار التكاملي االقتصادي العربي، ومن ويع
. فهناك والعمل على تحقيق المزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي والبالغ األهميةنجاح ال هذا البناء على

نية في الخدمات، فضال عن أن اتجاهات مقاومة إمكانيات غير مستغلة ال يستهان بها لتعزيز التجارة العربية البي
التحرير التجاري في هذا القطاع هي على األرجح أقل مما عليه الحال بالنسبة للتجارة السلعية، بسبب طبيعة 
التجارة في الخدمات التي ال تتضمن خسارة إيرادات جمركية، أو التأثير على فرص العمل المحلية، كما الحال 

 السلعية.بالنسبة للتجارة 
 

وعلى الرغم من أن االلتزامات التي تم التوصل إليها تكاد بمعظمها ال تتجاوز االلتزامات التي تعهدت  
بها الدول أعضاء االتفاقية العربية تجاه منظمة التجارة العالمية، لكن هذا التطور يعد بالغ األهمية في ضوء 

في الدول العربية، ويستحوذ على أكثر من نصف الناتج  المكانة المهمة لقطاع الخدمات الذي يشهد نموا سريعا
 المحلي اإلجمالي العربي، فضال عن أهميته التجارية وفي إطار االقتصاد المعرفي. 

 
ومن المهم االنطالق قدما في مسار التحرير لتوسيع عدد الدول العربية المنضمة إلى االتفاقية، ولتجاوز  

الوطنية المعنية، وعن اختالف التشريعات العربية الناظمة للخدمات، فضال الثغرات الناشئة عن تعدد الجهات 
 عن أهمية إشراك القطاع الخاص العربي ممثال بالغرف العربية واتحادها العام في المفاوضات.
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وقد حدث تقدم في االستعداد لالتحاد الجمركي العربي بعد أن أنجزت الدول العربية مشروع القانون 

، لكن انطالق هذا االتحاد تأجل ريثما تستكمل الدول العربية تأهيل اقتصاداتها لهذه 2014 الخاص به عام
 ال العملية النواحي من العربي االقتصادي التكامل مجال في التقدم أن القول الواقعية منالمرحلة التكاملية. و 

 المتزامن بالعمل بل فحسب، الجمركي االتحاد إلى الحرة التجارية المنطقة مرحلة من االنتقال عبر تحقيقه يمكن
وباألخص  العربية، التجارية العالقات وتعميق توسيع وعلى البينية، السلعية التجارة تواجه التي القيود إزالة على

في مجال تحرير تجارة الخدمات، وتعزيز سالسل اإلمداد اإلقليمية، وتحديث نظم قواعد المنشأ بما يسمح بالتراكم 
يع التعاون في مجال المشروعات المشتركة للبنى التحتية. ومن المهم جدا في هذا اإلطار أن الفعال، مع توس

تعمل الدول العربية على تنسيق سياساتها التجارية، وعلى تنسيق المقاييس والتشريعات، حيث أدى اختالف 
ي في ما بينها. وعلى الرغم المواصفات والمقاييس وإلزام تطبيقها بشكل متحيز إلى إعاقة التبادل التجاري السلع

يعد خطوة في  2015من النجاح في إقامة الجهاز العربي لالعتماد الذي اعتمدته جامعة الدول العربية عام 
االتجاه الصحيح، ولكن السير قدما يتطلب التزاما سياسيا يترجم على أرض الواقع بصورة فعلية. كما أنه من 

بدعم اإلنتاج المحلي، بما يعزز حرية تبادل السلع على أسس  الضروري أيضا تنسيق السياسات المتعلقة
 المنافسة الحرة.

 
 ملحق إحصائي – سادسا

 
 

 منظمة التجارة العالمية. 1

 العالمي.المنتدى االقتصادي  2

 وكاالت 3
4 http://www.tradeready.ca 
تضم آسيان كل من بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، والوس، وماليزيا، وميانمار، والفليبين، وسنغافورة، وتايالند، وفيتنام، وتشمل  5

 ونيوزيلندا.الدول التي تنضوي في اتفاقات تجارة حرة مع آسيان كل من استراليا، والصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، 
 .2015لمنظمة التجارة العالمية أجريت عام بحسب دراسة  6
7 http://www.tradeready.ca 
 وكالة رويترز. 8
 .وكاالت 9
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السنة/حجم اإلنتاجالسنة/قيمة النشاطعدد العاملينالمنتجاتالبريد اإللكترونيالمؤسسة / الشركة
بحراجوابراخدماتزراعةصناعةمواد خام

نعم120خدماتنعمayat.bustanji@ammanchamber.org.joغرفة تجارة عماناألردن2
نعم ألف طن200$ ألف 500500حمص فول فالفلنعمraed@hamada.coشركة شعبان حماده وشركاهاألردن1

نكهات الشيبس نعمnawafthasama@hotmail.comنوافذ السماء للمواد الغذائيةاألردن22
والمنكهات البودرة 

والمشروبات 
الساخنة المجففة 
سريعة التحضير

نعمنعمنعم ألف100100

 ألف100 ألف6200نعمgm@facts-center.comمصنع الضمور األغذية الوظيفيةاألردن26
بحث وتطوير نعمinfo@facts-center.comالمركز العلمي للغذاء األردن27

وتحليل وجودة 
واستشارات

 ألف100 ألف5200

ألبان ومنتجات نعمNoman al juneidi food industriesadmin@juneidi.comاألردن51
غذائية

نعمنعمنعم ألف طن35.أ.  مليون د100030

نعمنعم مليون كرتونة2.8$ مليون 707عصائر ومشروباتنعمH.AMER@ALQASTALFACTORY.COM.JOشركة القسطل النتاج العصائر والمشروبات الغازيةاألردن53

قهوة سريعة الذوبان نعمissa.massis1@gmail.comالشركة المتحدة للقهوةاألردن55
- مبيض القهوة - 

- هوت شوكلت 
1×3- كابتشينو 

نعمنعمألف طن$ مليون 302

نعمrose@aci.org.joغرفة صناعة عماناألردن56
 Jordan rotojordanroto@yahoo.com Packagingاألردن59

flexible 

material

نعمنعمنعم طن5000 مليون10515

منتجات كونسروة نعمALDURRA International Food Productsinfo@aldurra.comاألردن62
غذائية وبهارات

نعمنعمنعم

نعمنعم مليون5 مليون255تجارة عامةنعمArabian Modernadelsaad55@gmail.comاألردن80

)اإلمارات23 نعمنعمنعم3000أغذيةنعمNestle Middle Eastabdulmajeed.alotaibi@ae.nestle.com ( دولة عربية12متواجدة في 
+500منتجات غذائيةنعمHeinz Africa and Middle Eastaseel.albarham@kraftheinz.comاإلمارات48

غير متوفرغير متوفر
نعمنعمنعم

رقائق الحبوب نعمKelloggmounes.alsawadi@kellogg.comاإلمارات16
ووجبات خفيفة

نعم طن4000$ مليون 4000400

وسيلة النقلنوع التجارة  البلد Ref No

بيانات الشركات (1)جدول رقم 

mailto:raed@hamada.co
mailto:info@aldurra.com


نعمنعمنعم+$مليار +300منتجات األلباننعمFonterra Middle East & Africaeyad.attari@fonterra.comاإلمارات20
)اإلمارات49 نعمنعمنعم مليار27010منتجات األلباننعمنعمFrieslandCampina Tarek.Hassan@Frieslandcampina.com ( دولة عربية13متواجدة في 
نعمنعم غرفةBD960 ألف 105150ضيافةنعمSwiss-Belhotel / cheif Engineer Adel Ammouricesbse@swiss-belhotel.comالبحرين3

نعمنعم ألف يورو5400نعمنعمmarouan_hamila@hotmail.comSHIتونس50
نعمنعم120الهندسة والصناعةنعمنعمinfo@evolutec-international.comإيفوليتك أنترناسيونالالجزائر4
نعمmohccitarf@gmail.comمحمدالجزائر7

نعم ألف وحدة750نعمKMBCtebbakhbelhadj@gmail.comالجزائر14
نعمنعم طن1000$ ألف 1100فاكهة وخضارنعمsabeexport@gmail.comساب للتصديرالجزائر15
نعم طن2800 مليون30معلبات غذائيةنعمنعمsnc dalidali13000b@me.comالجزائر25
خدمات استشارية نعمI V P M E sarlissaad@ivpme.comالجزائر39

بقطاع تصنيع الغذاء
نعمنعم$ مليون 5100

نعم ألف ليتر2500 مليار10010ألباننعمcoopssel@yahoo.frتعاونية فالحية متخصصة في تربية المواشيالجزائر40
نعم1خدماتنعمdroit_nb79@yahoo.frمكتب استشارات ودراسات ومساعدة في االستثمارالجزائر41
نعم طن3500.ج. مليون د144445بسكويتنعمSARL BISCUITERIE MEKHORelborhane2003@yahoo.frالجزائر42
نعممتنوع.ج. مليون د315600الكهرومنزليةنعمc.leffkir@arcodym.dzو آركوديم.ذ.ذ.شالجزائر44
5إعالمنعمmenanewsmenanews@live.frالجزائر45
نعم5 العسلنعمنعمnina_nahla@hotmail.frالعربي ميالالجزائر46
200خدماتنعمuniversité de Boumerdesciafsa@univ-boumerdes.dzالجزائر47
30فاكهة وخضارنعمEURL AGROBIO SAMI LITASSDIReurlbiosami@gmail.comالجزائر5
نعمنعم%70%660معدات زراعيةنعمنعمSARL ZED AUTOcontact@zedauto.comالجزائر6
 مليون3نعمنعمSikhalidlaz-men@hitmail.frالجزائر8
نعم طن100 مليون1414تمورنعمMaminemamine.export@gmail.comالجزائر9

نعم مليار1010منتجات نهائيةنعمSarl lamine universal servicelusmagical@gmail.comالجزائر10
نعمنعم طن1500$ مليون 1124تمورنعمbiodattesfkhebizat@yahoo.frالجزائر11
نعمنعم مليون بطاقة50$ ألف 160200بطاقات ذكيةنعمنعمHB Technologiesnabil.bouaoudia@hb-technologies.dzالجزائر12
نعم16خدماتنعمTRAVEL Constructiontravel.construction@gmail.comالجزائر13
نعم مليون40010مياه شربنعمtarik@jadawell.comشركة مصنع جداول للمياهالسعودية24
عصائر فاكهة نعمAL RABIE SAUDI FOODS CO.tcm@alrabie.comالسعودية19

ومشروبات وأطعمة
نعمنعم



مناشف البحر نعمzahretelmehjalla weaving co info@zahretelmehalla.comالسعودية72
والمطبخ

نعمنعممليون طن مليون250100

نعم طن6949$ مليون 1847.15تقاوينعمamagzoob@aaaid.orgالعربية السودانية للبذورالسودان30
منتجات لحوم نعمgold.smith4y@gmail.comمصنع الخبير للحومالسودان61

من )مصنعة معبأة 
/ لحم األبقار

(الفراخ/الضأن

نعم ألف طن2$ مليون 2608

نعم طن800$ مليون 502نعمnoori.alsaadii@yahoo.comشركة سما الرافدين للصناعات الغذائيةالعراق43
مياه معدنية نعمm_ghaith@yahoo.comع.ع.م.شركة ظفار للمرطبات والمواد الغذائية شُعمان18

ومشروبات غازية 
وعصائر

نعمنعمنعم مليون ليتر10$ مليون 25015

رعاية شؤون نعمنعمنعمmk_huseini@chamberoman.comغرفة تجارة وصناعة ُعمانُعمان63
أصحاب األعمال

نعم250

نقل وبيع مواد نعمmajidminji@yahoo.comمؤسسة المنجي للنقل والتجارةُعمان64
غذائية ولحوم 

الدواجن

نعم ألف250 ألف8250

 Rebar andنعمSohar Steel Group ktj806@yahoo.comُعمان65
billets 

نعمنعممليون طن500

صناعة الكاشتب نعمنعمsubhi@aakgc.comمجموعة بدر لالستثمارُعمان66
والمايونيز والشطة 

الحارة وانواع مختلفة 
من الصلصات، 

التطوير العقارى، 
المحاجر

نعمنعمنعم مليون35020

نعمنعمنعم+600منتجات غذائيةنعمAreej Vegetable Oils and Derivatives SAOCtaimoora@avod.com.omُعمان68
خدماتنعمinfo@hebroncci.orgغرفة تجارة وصناعة الخليلفلسطين60

بناء مزارع بالنظام نعمنعمwjtomizy@hotmail.comشركة وجيه الطميزي النظمة المزارعفلسطين74
المغلق

نعمنعمنعم مليون 3$ مليون 155

 من اإلنتاج %1845حجر ورخامنعمAlalmain sten@mrablalameinstan2016@gmsil.comفلسطين75
المحلي

نعم



أدوات منزلية نعمtareq@royal.psشركة رويال الصناعية التجاريةفلسطين76
بالستيكة وأثاث 
حدائق بالستيك 

واالدوات الصحية

نعم طن700$ مليون 4502

دفاتر مدرسية نعمPaper Industries Companykhaled@pic.psفلسطين77
وجامعية وملفات 

مكتبية

$ مليون 10

46خدماتنعمnariman@spec-kw.comشركة مجموعة الخصوصية القابضةالكويت67
تكنولوجيا سالمة نعمMEFOSAmefosa@mefosa.comلبنان17

الغذاء
نعمنعم مليون 1.2$ ألف 50700

نعمنعم مليون ليتر47030.5منتجات األلباننعمLiban Lait s.a.lyassmine.zeidan@libanlait.comلبنان21
لحوم الدواجن نعمmfreiji@tanmia.com.lbشركة التنمية الزراعية ش م للبنان31

الطازجة ومصنعاتها
نعمنعم ألف طن12$ مليون 43030

حالوة وطحينة نعمMounir Bissat Factoriesmbsat@mounirbissat.comلبنان32
وراحة الحلقوم

نعم طن1500$ مليون 254

زيت زيتون، زيتون، نعمATYAB / Zeit Boulosmaguy.jabbour@gmail.comلبنان33
خل، مخلالت، 

وشراب مركز

نعمنعم20

نعمنعمنعم مليون زجاجة1203نبيذ وعرقنعمChateau Ksarambaboyan@ksara.com.lbلبنان34
بهارات، وخلطات نعمDelta Groupquality@deltgrouplebanon.comلبنان35

مطحونة
نعم15

نعم طن450$ مليون 605شوكوالته وحلوياتنعمethel chocolatehaikal@ethelchocolate.comلبنان36
منتجات غذائية نعمABIDO COMPANYborak@abido.comلبنان38

وبهارات
نعم مليون طن 10$ مليون 7510



تصنيع المأكوالت نعمadmin@chtaura.com.ل.م.الكونسروة الحديثة شتورة شلبنان52
: الغذائية المعلبة

فول مدمس، حمص 
بالطحينة، مربيات، 
مخلالت، حالوة، 
طحينة، شرابات، 

دبس الرمان، 
خضار مشكلة، رب 

البندورة، محاشي

نعمنعم ألف صندوق800$ مليون 8510

نعم مليون10 مليون5010صناعات غذائيةنعمborak@abido.comشركة عبيدولبنان54
خدمات مخبرية نعمmonak@cciat.org.lbمختبرات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلسلبنان57

للمنتجات الغذائية

 ألف كيلو 750$ مليون 100-32650قهوة ونقوالت جاهزةنعمSociete Ets. Michel Najjar Salcmardini@cafenajjar.comلبنان58
 ألف 85قهوة، و

كيلو نقوالت

نعمنعم

 flour andنعمCrown Flour Mills salaaboukhalil@crownflourmills.comلبنان78
bakery mixes

نعم ألف طن200$ ألف 100100

البان وعصائر نعمmahmoud.eid@faragalla.comمجموعة شركات فرج هللامصر28
تتراباك ومربيات 

وصلصة وعصائر 
بعبوات زجاجية 
ولحوم مصنعة 

ومدخنة ومنتجات 
الدواجن ومرقة لحم 

ودجاج وكيك 
وكرواسون ومركزات

نعم طن6000173

خدمات تداول نعمalexcont@alexcont.comاالسكندرية لتداول الحاويات والبضائعمصر29
الحاويات

 مليون جنيه 30501796
مصري

 حاوية 978281
مكافاة

نعم

خضار وفاكهة نعمmarketingm@galina-eg.comجالينامصر69
ومجمدات

نعمنعمنعم ألف طن30$ مليون 2505.5



نصدر أغلب الخامات نعمنعمنعمنعمBatool Organizationmabatoolco2@gmail.comمصر70
من كلينكر ،صوف، 

ملح صخري او بحري 
ومنتجات زراعية 

والمواد المصنعة من 
كيماويات وفحم كوك 

وغيرها

نعمنعم$مليون 7

نعم مليون25 مليون1235قبان وموازيننعمSotic Group Co. ayman@sotic-group.comمصر71
نعمنعم مليار جنيه2500012أدوات منزليةنعمElarabygroupmahmoud-mamdouh@elarabygroup.comمصر79
نعمنعم250أدويةنعمzad industrial pharmafinance@zadpharma.comمصر73
نعمنعم457دقيق ونخالة القمحنعمabdurrahman.alshami@ycfmsho.comالحديدة- الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغالل اليمن37

2491528483141



شفافية المعلومات االعتمادالشروط البيئيةالشروط الصحيةالوزنداللة المنشأالمختبراتالمواصفات الشركةالبلد
ال أعلمسلبيسلبيسلبيال أعلمإيجابيسلبيسلبيغرفة تجارة عماناألردن
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيشركة شعبان حماده وشركاهاألردن
سلبيإيجابيسلبيسلبيإيجابيإيجابيسلبيسلبينوافذ السماء للمواد الغذائيةاألردن
سلبيسلبيسلبيسلبيال أعلمال أعلمسلبيسلبيمصنع الضمور األغذية الوظيفيةاألردن
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيالمركز العلمي للغذاءاألردن
سلبيسلبيإيجابيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيNoman al juneidi food industriesاألردن
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيشركة القسطل النتاج العصائر والمشروبات الغازيةاألردن
ال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمسلبيسلبيسلبيسلبيالشركة المتحدة للقهوةاألردن
سلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيسلبيسلبيسلبيغرفة صناعة عماناألردن
ال أعلمسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيJordan rotoاألردن
سلبيسلبيسلبيسلبيال أعلمال أعلمسلبيسلبيALDURRA International Food Productsاألردن

ال أعلمسلبيال أعلمسلبيال أعلمسلبيال أعلمسلبيNestle Middle Eastاإلمارات
سلبيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيسلبيHeinz Africa and Middle Eastاإلمارات
سلبيسلبيKelloggاإلمارات
سلبيإيجابيإيجابيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيFonterra Middle East & Africaاإلمارات
سلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيسلبيسلبيسلبي FrieslandCampinaاإلمارات
سلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيسلبيسلبيسلبيSwiss-Belhotel / cheif Engineer Adel Ammouriالبحرين
إيجابيإيجابيال أعلمال أعلمسلبيإيجابيسلبيإيجابيmarouan_hamila@hotmail.comتونس
إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيفوليتك أنترناسيونالالجزائر
ال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلممحمدالجزائر

القيود الفنية- القيود غير الجمركية  (أ-2)جدول رقم 



إيجابيال أعلمإيجابيسلبيإيجابيسلبيسلبيسلبيساب للتصديرالجزائر
سلبيسلبيسلبيسلبيال أعلمسلبيسلبيسلبيsnc daliالجزائر
سلبيسلبيال أعلمI V P M E sarlالجزائر
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيال أعلمال أعلمسلبيتعاونية فالحية متخصصة في تربية المواشيالجزائر
ال أعلمسلبيال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلممكتب استشارات و دراسات و مساعدة في االستثمارالجزائر
ال أعلمسلبيسلبيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيSARL BISCUITERIE MEKHORالجزائر
ال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمو آركوديم.ذ.ذ.شالجزائر
ال أعلمالعربي ميالالجزائر
إيجابيسلبيال أعلمال أعلمإيجابيال أعلمسلبيسلبيuniversité de Boumerdesالجزائر
سلبيEURL AGROBIO SAMI LITASSDIRالجزائر
إيجابيإيجابيسلبيسلبيسلبيإيجابيإيجابيسلبيSARL ZED AUTOالجزائر
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيسلبيSikhalidالجزائر
سلبيإيجابيإيجابيسلبيإيجابيسلبيإيجابيسلبيSarl lamine universal serviceالجزائر
سلبيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيbiodattesالجزائر
ال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمHB Technologiesالجزائر
ال أعلمال أعلمال أعلمسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيTRAVEL Constructionالجزائر

سلبيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيإيجابيإيجابيشركة مصنع جداول للمياهالسعودية
إيجابيسلبيإيجابيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبي.AL RABIE SAUDI FOODS COالسعودية
سلبيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيسلبيسلبي zahretelmehjalla weaving coالسعودية
إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيالعربية السودانية للبذورالسودان
ال أعلمسلبيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيإيجابيمصنع الخبير للحومالسودان

إيجابيإيجابيسلبيسلبيإيجابيسلبيسلبيسلبيشركة سما الرافدين للصناعات الغذائيةالعراق



إيجابيسلبيسلبيإيجابيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيع.ع.م.شركة ظفار للمرطبات والمواد الغذائية شُعمان
إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيإيجابيإيجابيغرفة تجارة وصناعة ُعمانُعمان
ال أعلمال أعلمسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيمؤسسة المنجي للنقل والتجارةُعمان
سلبيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابي Sohar Steel Groupُعمان
سلبيإيجابيإيجابيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيمجموعة بدر لالستثمارُعمان

إيجابيإيجابيسلبيسلبيال أعلمسلبيال أعلمال أعلمشركة وجيه الطميزي النظمة المزارعفلسطين
سلبيسلبيسلبيAlalmain sten@mrablفلسطين
إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيشركة رويال الصناعية التجاريةفلسطين
إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيسلبيسلبيPaper Industries Companyفلسطين
إيجابيال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمسلبيال أعلمال أعلمشركة مجموعة الخصوصية القابضةالكويت
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيMEFOSAلبنان
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيLiban Lait s.a.lلبنان
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيشركة التنمية الزراعية ش م للبنان
إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيMounir Bissat Factoriesلبنان
إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيATYAB / Zeit Boulosلبنان
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيChateau Ksaraلبنان
إيجابيسلبيإيجابيسلبيإيجابيسلبيإيجابيسلبيDelta Groupلبنان
سلبيال أعلمسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيethel chocolateلبنان
سلبيإيجابيإيجابيسلبيإيجابيإيجابيسلبيسلبيABIDO COMPANYلبنان
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبي.ل.م.الكونسروة الحديثة شتورة شلبنان
إيجابيإيجابيإيجابيسلبيإيجابيإيجابيسلبيسلبيشركة عبيدولبنان
سلبيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيمختبرات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلسلبنان



سلبيسلبيإيجابيسلبيإيجابيسلبيسلبيسلبيSociete Ets. Michel Najjar Salلبنان
ال أعلمال أعلمإيجابيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيCrown Flour Mills salلبنان
إيجابيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيسلبيمجموعة شركات فرج هللامصر
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبياالسكندرية لتداول الحاويات والبضائعمصر
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيجالينامصر
سلبيسلبيسلبيBatool Organizationمصر
سلبيسلبيال أعلمال أعلمال أعلمسلبيال أعلمال أعلم .Sotic Group Coمصر
إيجابيسلبيسلبيسلبيإيجابيسلبيسلبيسلبيzad industrial pharmaمصر
إيجابيإيجابيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيسلبيElarabygroupمصر
إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيالحديدة- الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغالل اليمن

1520243418262322إيجابي
4940372342293336سلبي

998119121012ال أعلم



تكاليف التجارةالتحويل الماليطول مدة العبورتعدد الجهاتاإلجراءات الجمركيةتحديد الكمياترخص التجارة
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيال أعلمسلبيغرفة تجارة عماناألردن
سلبيإيجابيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيشركة شعبان حماده وشركاهاألردن
إيجابيإيجابيال أعلمسلبيإيجابيإيجابيإيجابينوافذ السماء للمواد الغذائيةاألردن
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيمصنع الضمور األغذية الوظيفيةاألردن
إيجابيإيجابيسلبيسلبيسلبيإيجابيإيجابيالمركز العلمي للغذاءاألردن
سلبيإيجابيسلبيسلبيسلبيإيجابي سلبيNoman al juneidi food industriesاألردن
إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيشركة القسطل النتاج العصائر والمشروبات الغازيةاألردن
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيالشركة المتحدة للقهوةاألردن
سلبيسلبيغرفة صناعة عماناألردن
إيجابيإيجابيال أعلمسلبيسلبيسلبيسلبيJordan rotoاألردن
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيALDURRA International Food Productsاألردن
سلبيسلبيسلبيسلبيArabian Modernاألردن

ال أعلمال أعلمال أعلمإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيNestle Middle Eastاإلمارات
ال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمHeinz Africa and Middle Eastاإلمارات
ال أعلمال أعلمسلبيKelloggاإلمارات
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيسلبيFonterra Middle East & Africaاإلمارات
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيإيجابي FrieslandCampinaاإلمارات
سلبيإيجابيال أعلمسلبيسلبيإيجابيسلبيSwiss-Belhotel / cheif Engineer Adel Ammouriالبحرين
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيmarouan_hamila@hotmail.comتونس

القيود الماليةالقيود اإلدارية الشركة البلد

اإلدارية والمالية- القيود غير الجمركية  (ب-2)جدول رقم 



سلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيإيفوليتك أنترناسيونالالجزائر
ال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلممحمدالجزائر
سلبيسلبيإيجابيسلبيسلبيسلبيسلبيساب للتصديرالجزائر
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيsnc daliالجزائر
سلبيI V P M E sarlالجزائر
ال أعلمال أعلمسلبيال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمتعاونية فالحية متخصصة في تربية المواشيالجزائر
سلبيسلبيسلبيال أعلمسلبيسلبيسلبيمكتب استشارات و دراسات و مساعدة في االستثمارالجزائر
سلبيسلبيال أعلمسلبيسلبيإيجابيسلبيSARL BISCUITERIE MEKHORالجزائر
سلبيسلبيال أعلمال أعلمسلبيسلبيسلبيو آركوديم.ذ.ذ.شالجزائر
ال أعلمال أعلمالعربي ميالالجزائر
ال أعلمال أعلمuniversité de Boumerdesالجزائر
سلبيسلبيسلبيسلبيEURL AGROBIO SAMI LITASSDIRالجزائر
سلبيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيSARL ZED AUTOالجزائر
سلبيسلبيسلبيSikhalidالجزائر
إيجابيإيجابيسلبيإيجابيإيجابيسلبيإيجابيMamineالجزائر
إيجابيإيجابيإيجابيسلبيسلبيإيجابيإيجابيSarl lamine universal serviceالجزائر
سلبيإيجابيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيbiodattesالجزائر
ال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمHB Technologiesالجزائر
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيال أعلمسلبيTRAVEL Constructionالجزائر

إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيشركة مصنع جداول للمياهالسعودية
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبي.AL RABIE SAUDI FOODS COالسعودية
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيإيجابي zahretelmehjalla weaving coالسعودية



إيجابيسلبيسلبيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيالعربية السودانية للبذورالسودان
سلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيمصنع الخبير للحومالسودان

سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيإيجابيشركة سما الرافدين للصناعات الغذائيةالعراق
إيجابيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيع.ع.م.شركة ظفار للمرطبات والمواد الغذائية شُعمان
إيجابيإيجابيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيغرفة تجارة وصناعة ُعمانُعمان
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيمؤسسة المنجي للنقل والتجارةُعمان
إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابي Sohar Steel Groupُعمان
ال أعلمإيجابيسلبيسلبيسلبيإيجابيسلبيمجموعة بدر لالستثمارُعمان

إيجابيإيجابيسلبيسلبيسلبيإيجابيسلبيشركة وجيه الطميزي النظمة المزارعفلسطين
سلبيسلبيإيجابيسلبيسلبيسلبيسلبيAlalmain sten@mrablفلسطين
سلبيسلبيإيجابيإيجابيسلبيإيجابيإيجابيشركة رويال الصناعية التجاريةفلسطين
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيسلبيPaper Industries Companyفلسطين
ال أعلمسلبيال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمإيجابيشركة مجموعة الخصوصية القابضةالكويت
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيMEFOSAلبنان
إيجابيإيجابيسلبيسلبيسلبيإيجابيسلبيLiban Lait s.a.lلبنان
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيسلبيشركة التنمية الزراعية ش م للبنان
إيجابيإيجابيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيMounir Bissat Factoriesلبنان
إيجابيإيجابيال أعلمال أعلمال أعلمال أعلمإيجابيATYAB / Zeit Boulosلبنان
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيChateau Ksaraلبنان
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيسلبيDelta Groupلبنان
إيجابيإيجابيإيجابيسلبيسلبيسلبيإيجابيethel chocolateلبنان
إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيABIDO COMPANYلبنان



سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبي.ل.م.الكونسروة الحديثة شتورة شلبنان
إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيشركة عبيدولبنان
سلبيإيجابيسلبيسلبيإيجابيإيجابيسلبيمختبرات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلسلبنان
إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيSociete Ets. Michel Najjar Salلبنان
إيجابيإيجابيال أعلمال أعلمال أعلمإيجابيسلبيCrown Flour Mills salلبنان
إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيسلبيمجموعة شركات فرج هللامصر
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبياالسكندرية لتداول الحاويات والبضائعمصر
سلبيسلبيإيجابيسلبيسلبيإيجابيسلبيجالينامصر
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيسلبيBatool Organizationمصر
إيجابيسلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيسلبي .Sotic Group Coمصر
سلبيسلبيسلبيسلبيسلبيإيجابيسلبيzad industrial pharmaمصر
سلبيسلبيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابيElarabygroupمصر
إيجابيإيجابيسلبيسلبيسلبيإيجابيإيجابيالحديدة- الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغالل اليمن

23381814152623إيجابي
41214647424241سلبي

487912810ال أعلم



نادرامعتدلة كثيرا
نعمنوافذ السماء للمواد الغذائيةاألردن
نعممصنع الضمور األغذية الوظيفيةاألردن
نعمالمركز العلمي للغذاءاألردن
نعمNoman al juneidi food industriesاألردن
نعمشركة القسطل النتاج العصائر والمشروبات الغازيةاألردن
نعمالشركة المتحدة للقهوةاألردن
نعمغرفة صناعة عماناألردن

نعمJordan rotoاألردن

نعمALDURRA International Food Productsاألردن

نعمArabian Modernاألردن

نعمNestle Middle Eastاإلمارات
نعمHeinz Africa and Middle Eastاإلمارات
نعمKelloggاإلمارات
نعمFonterra Middle East & Africaاإلمارات
نعم FrieslandCampinaاإلمارات
نعمmarouan_hamila@hotmail.comتونس
نعمساب للتصديرالجزائر
نعمsnc daliالجزائر
نعمI V P M E sarlالجزائر
نعمتعاونية فالحية متخصصة في تربية المواشيالجزائر
نعممكتب استشارات و دراسات و مساعدة في االستثمارالجزائر
نعمSARL BISCUITERIE MEKHORالجزائر
نعمو آركوديم.ذ.ذ.شالجزائر

الشركة ما مدى سرعة تغير البلد
التشريعات في بلدكم؟

التشريعات - (3)جدول رقم 



نعمالعربي ميالالجزائر
نعمuniversité de Boumerdesالجزائر

نعمشركة مصنع جداول للمياهالسعودية
نعم.AL RABIE SAUDI FOODS COالسعودية
نعم zahretelmehjalla weaving coالسعودية
نعمالعربية السودانية للبذورالسودان
نعممصنع الخبير للحومالسودان

نعمشركة سما الرافدين للصناعات الغذائيةالعراق
نعمع.ع.م.شركة ظفار للمرطبات والمواد الغذائية شُعمان
نعمغرفة تجارة وصناعة ُعمانُعمان
نعممؤسسة المنجي للنقل والتجارةُعمان
نعم Sohar Steel Groupُعمان
نعممجموعة بدر لالستثمارُعمان

نعمشركة وجيه الطميزي النظمة المزارعفلسطين
نعمAlalmain sten@mrablفلسطين
نعمشركة رويال الصناعية التجاريةفلسطين
نعمPaper Industries Companyفلسطين
نعمشركة مجموعة الخصوصية القابضةالكويت
نعمMEFOSAلبنان
نعمLiban Lait s.a.lلبنان

نعمشركة التنمية الزراعية ش م للبنان
نعمMounir Bissat Factoriesلبنان
نعمATYAB / Zeit Boulosلبنان
نعمChateau Ksaraلبنان
نعمDelta Groupلبنان
نعمethel chocolateلبنان
نعمABIDO COMPANYلبنان
نعم.ل.م.الكونسروة الحديثة شتورة شلبنان



نعمشركة عبيدولبنان
نعممختبرات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلسلبنان
نعمSociete Ets. Michel Najjar Salلبنان
نعمCrown Flour Mills salلبنان
نعممجموعة شركات فرج هللامصر
نعماالسكندرية لتداول الحاويات والبضائعمصر
نعمجالينامصر
نعمBatool Organizationمصر
نعم .Sotic Group Coمصر
نعمzad industrial pharmaمصر
نعمElarabygroupمصر
نعمالحديدة- الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغالل اليمن
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مقترحات المعالجةحجم الضرر ومدى تكرارهالشركةالبلد
كبير متكرر بشكل دائم الن كل موظف نوافذ السماء للمواد الغذائيةاألردن

يعطيك اجابة من رأسه
-1تحديد ورسم طريق واضح بخطوات محددة 

  الخ2-3

باالستشاراتمحتمل دائمامصنع الضمور األغذية الوظيفيةاألردن
إعطاء دور أكبر للقطاع الخاصمحتمل وقليل بمجالنا المركز العلمي للغذاءاألردن
ايجاد تسهيالت للتجارة وفتح الحدود والمعابر كبير ومتكرر دائماNoman al juneidi food industriesاألردن

مع الدول المجاورة وتقليل متطلبات وإجراءات 
التصدير وتقليل الفترة الزمنية للتصاريح 

والمعامالت المصاحبة للشحن

ال داعي للتصديقات%10الشركة المتحدة للقهوةاألردن

توحيد المواصفات العربية، تجهيز منظومة غرفة صناعة عماناألردن
االعتماد للمختبرات والفحوصات المطلوبة

ال يوجدJordan rotoاألردن
عند اإلستيراد من الدول المجاورة مثال مصر Arabian Modernاألردن

 ساعه بالبر 12البضاعه تصل فى 
 يوما20 إلى 10والمستندات تحتاج من 

السماح بعمل شهادة المنشأ والفواتير وتوثيقها 
من الجهات المختصه قبل شحن البضاعه 

كذالك إلغاء توثيق سفارة البلد

يتمثل الضرر في تعقيدات العمليات Nestle Middle Eastاإلمارات
اللوجستية إضافة الى كلفة المطابقة لكل دولة 

على حدة

إشراك القطاع الخاص في تطوير المواصفات، 
وضع قاعدة بيانات في موقع الكتروني واحد 

تقوم جميع الدول األعضاء بنشر 
التعليمات،التعاميم وخالفه في هذا الموقع 

ويحدث باستمرار، إعطاء مهل كافية للقطاع 
الخاص لمواءمة المنتج مع التشريعات لفترة ال 
تقل عن سنة طالما أن المنتج ال يمثل خطرا 

.على سالمة المستهلك

غير معروفHeinz Africa and Middle Eastاإلمارات

تقييم األضرار والكلفة الناجمة عن القيود غير الجمركية (4)جدول رقم 



زيادة التكلفة في تطبيق شروط سالمة Kelloggاإلمارات
الغذاء مما ينعكس سلبا على التكلفة بدون 
حاجة لذلك والذي بدوره ينعكس سلبا على 

المستهلك

توحيد أجراءات ومتطلبات سالمة الغذاء بين 
جميع الدول في المنطقة العربية وتبعا 

لمواصفات علمية وعالمية واضحة ومبنية عللى 
. رأي علمي بواسطة خبراء في هذا المجال

وتوحيد المواصفات المتعلقة بسالمة الغذاء 
وتوحيد االجراءات واختصار مدة العبور والنقل 

.للحفاظ على سالمة الغذاء

إصدار تشريعات أو قوانين أو مواصفات  FrieslandCampinaاإلمارات
بشكل مفاجئ وعدم إعطاء الشركات وقت 

كافي لمناقشة إمكانية التطبيق والوقت 
والتكاليف الالزمة للتطبيق مما يترتب على 

ذلك إرتفاع كبير في التكاليف والخسائر

أن يتم مناقشة التشريعات والقوانين بواسطة 
هيئة تمثل جميع الدول ويكون لها القدرة على 

اتخاذ القرار وإلزام الدول األعضاء برأيها

تسهيل عمليات التبادل التجاري واإلجراءات marouan_hamila@hotmail.comتونس
الديوانية واإلعفاءات من األداءات الجمركية

أن تزال في إطار منطقة التجارة الحرة متوسطsnc daliالجزائر
الضرائب والرسوم الجمركية المتنوعة

عقد اجتماعات وورش عمل عن الموضوع I V P M E sarlالجزائر
بمشاركة القطاعين الخاص والعام

التوصل إلى آلية مشتركة لدفع االقتصاد نوعا ما ضئيلتعاونية فالحية متخصصة في تربية المواشيالجزائر
العربي وفق قياسات ترضي الجميع دون اعتبار 

المعمول به عالميا

تسهيل وتسربع المراقبة الجمركية خصوصا université de Boumerdesالجزائر
للمنتجات سريعة التلف

التزام جميع الدول العربية باالتفاقيةمرتفع لكن ليس بوتيرة عالية.AL RABIE SAUDI FOODS COالسعودية

تسهيل إجراءات شهادة المطابقة وكذلك أوقفنا العمل في السعودية zahretelmehjalla weaving coالسعودية
االعتراف بالمختبرات العربية خارج السعودية

تقليل تكلفة اإلنتاج وتجويد المنتجيصعب تقدير ذلكالعربية السودانية للبذورالسودان



تقلُّص وإنحسار التجارة البينية حرمان مصنع الخبير للحومالسودان
المستهلكين من سلعة هم فى أمس 

.الحاجة لها

لتكن التشريعات والمعايير العالمية /1
 أنظمة سالمة OIEالكودكس، الفاو، )

/ 2مرجعية  (HACCP, ISO 22000)الغذاء
تحديث خطوط / 3توحيد المواصفات القياسية 

توحيد الصف العربى ونبذ الخالفات / 4النقل 
اإلهتمام بالقطاعات اإلنتاجية / 5بين األشقاء 

توحيد / 6وحل المعوقات الداخلية لكل بلد 
. .........FDAالجهاز الرقابى 

وجود المختبرات الحديثة- تخفيف الروتين متوسطشركة سما الرافدين للصناعات الغذائيةالعراق

ع.ع.م.شركة ظفار للمرطبات والمواد الغذائية شُعمان
الضرر متوسط لكن يبقى إن إغالق الحدود غرفة تجارة وصناعة ُعمانُعمان

بين الدول العربية يسبب مشاكل تأخير
اعادة فتح الحدود وحل القضايا العالقة

تسهيل اإلجراءات وجعلها إلكترونية وتقليل  آالف ريال10مؤسسة المنجي للنقل والتجارةُعمان
الضرائب

تأخير وصول الشحنات الى الجهات مجموعة بدر لالستثمارُعمان
المطلوبة مع كثرة التكاليف المصاحبة لها 

الشياء غير منطقية

تخفيف القيود الجمركية، مراقبة ما يتحصل من 
رسوم فى الجمارك وعلى الحدود ومن ثم 

استخدام التكنولوجيا الحديثة لسرعة التخليص

اتفاق تجاري عربي بدل األجنبي ان وجد ودعم ال أعلمشركة وجيه الطميزي النظمة المزارعفلسطين
الصناعات العربيه

تكاليف رسوم العبور باهظة وباألخص Alalmain sten@mrablفلسطين
 4تصدير البضائع على األردن بدفعونا 

دنانير على المتر الحجر

تسهيل التجارة من خالل تخفيض رسوم العبور 
بين المعابر

مشكلة اصرار الجمارك في المناطق شركة رويال الصناعية التجاريةفلسطين
الحدودية على حفر المنشأ على كل قطعة 

من المنتجات

االكتفاء بشهادة المنشأ

التسهيل في اجراءات النقل والتحويالت المالية كبيرPaper Industries Companyفلسطين
والتفتيش

بناء القدرات وتوحيد الجهات المعنية بجهة  من قيمة جميع الشحناتMEFOSA30%لبنان
رسمية واحدة

Liban Lait s.a.lلبنان
الخروج من اتفاقية المنطقة العربية الحرةالضرر هائلشركة التنمية الزراعية ش م للبنان

هيئة إدارية عربية مدعومة بمتخصصين  ethel chocolateلبنان
أجانب لديهم خيرة في هذا المجال



اعتماد المعايير العالمية في االختبارات القليل من المنتجات المرفوضة في مصرABIDO COMPANYلبنان
الكيميائية وعدم المغاالة فيها

ارتباط سالمة الغذاء بسالمة توفير الطاقة .ل.م.الكونسروة الحديثة شتورة شلبنان
الكافية والواقية واألقل ضررا

توفير الكهرباء عن طريق امداد المصانع 
بالطاقة الكهربائية السليمة عن طريق التوتر 

العالي والمتوسط من مصادر بعيدة عن أماكن 
الصناعة مع استخدام الطاقة البديلة والتي ما 

.زالت خجولة ومكلفة

مراجعة ألمواصفات وتوحيدهامرة في السنةشركة عبيدولبنان

غير موجودغير موجودSociete Ets. Michel Najjar Salلبنان

يوجد فى بعض األمور اعتمادات حكومية مجموعة شركات فرج هللامصر
مثل معهد متبقيات المبيدات بالنسبة 

للتحاليل، وهيئة مواصفات الجودة بالنسبة 
العتماد شهادات حالل، قد يؤدى الى 

بالنسبة للصحة، . صعوبة فى سرعة التصدير
يوجد مصانع خاصة بالصناعات الكيماوية 
وصناعة األسمنت والفحم يؤثر على البيئة

بالنسبة الى معامل التحاليل يجب ان يوجد 
اكثر من معمل تحليل معتمد وجهات مانحة 

لشهادات حالل اخرى بجانب هيئة المواصفات 
بالنسبة للصحة يجب استبعاد . والجودة

المصانع الخاصة بالصناعات الكيماوية 
وصناعة األسمنت والفحم الى اماكن بعيده عن 

السكن ومصانع الغذاء

ال يوجدجالينامصر

أحيانا خاصة في االستيراد يكون الضرر Batool Organizationمصر
كبيرا بسبب قيود التحليالت المتعددة واالفراج 

المؤقت والبقاء في الميناء لفترة طويلة

التحليل المخبري يجب أن ينحصر في جهة 
واحدة ، يجب أن يتم االسراع باالفراج عن 

المنتجات بعد اتخاذ اجراءات سريعة للمطلوب

االفراج الجمركي ورقيا عن المنتج قبل استيراده كبير ويسبب زيادة في تكلفة المنتج .Sotic Group Coمصر
ويفرج عنه بمجرد معاينته ومطابقته عند 

وصوله لتقليل زمن وجوده في المخازن الجمركية

التعامل مع جهة واحدة فقط وسرعة تخليص تكلفة تعطيل الخامات واالنتاج واالفراجzad industrial pharmaمصر
الشحنات والمنتجات

تمييز المنتج ذو المنشأ العربي عن الصيني أو فقدان فرص تجارية بسبب المواصفات الفنيةElarabygroupمصر
التركي

ال يوجدالحديدة- الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغالل اليمن



Ref Noالقطاعات التي تحتاج إلى السياسات والمعايير والمواصفاتالبلد والشركةالبلد
اهتمام

أولويات برامج تنمية القدرات البشرية إصدار الشهادات الموحدةالتسويق
والمؤسسية

كافة المواصفات المتعلقة بالغذاء  األردن2
وتوحيد المعايير العربية

تحديد أجهزة رقابية وحيدة ال أعلمالمواد الزراعية والغذائية
مسؤولة عن اصدار الشهادات

ال أعلم

إيجابيإيجابيإيجابيجميع القطاعاتإيجابيشركة شعبان حماده وشركاهاألردن1
تحتاج مراجعة لتالئم وتواكب نوافذ السماء للمواد الغذائيةاألردن22

الشروط العالمية
ضعيف جدا يحتاج الغذائية وغيرها

تطوير، فأوال نطور 
صناعتنا ثم نسوق لدخول 

األسواق العالمية

كثير من الدول غير ملتزمة 
بالشهادات ولكن بطريقة 

التفافية مثل مصر موقعة على 
شهادات التصدير لجامعة 

الدول العربية ولكنها تطلب 
شروط تعجيزية الدخال عينة 
الراضيها صعب التعامل معهم

نحتاج لتدريب كوادر وتغيير عقول او 
غسل عقول والغاء مبدأ المحسسوبية 

الخ...والواسطة وصلة القرابة 

يحتاج الى تطور وتدرب جميعهايجب التجديد ومتابعة التطوراتمصنع الضمور األغذية الوظيفيةاألردن26
واهتمام

نعم وان يتم إشراك القطاع 
الخاص بإصدارها وال تقتصر 

على المختبرات الحكومية

االختيار للتخصص بعلم تكنلوجيا وعلم 
الغذاء والتدريب  مهمان

تحتاج الى تطوير وتجديد المركز العلمي للغذاءاألردن27
لمتابعة التطورات

جميعها الجهات الرقابية 
وتشريعاتها واعمالها تحتاج الى 

التطوير

يجب عدم احتكار الحكومات نعم
الصدارها واشراك القطاع 

الخاص باصدارها

التخصص الدقيق مهم وهو علم الغذاء 
والتدريب المستمر مهمان جدا جدا

النظر بامور انتهاء الصالحية Noman al juneidi food industriesاألردن51
بالمواد الغذائية باالردن 

ومساواتها بغيرها بكل دول العالم 
كااللبان ومشتقاتها

فتح ابواب التصدير حيث الصناعية
ان االمور السياسية 

الراهنة تعيق التجارة بشكل 
عام

ذات اولوية مهمة للغايةنعم وهي ذات اهمية قصوى

شركة القسطل النتاج العصائر والمشروبات األردن53
الغازية

توحيد المواصفات لمنطقة التجارة 
الحرة

تأييد

مقترحات تتعلق بأهم القضايا التي تحتاج إلى اهتمام (5)جدول رقم 



سياسة عربية موحدة بما يتعلق غرفة صناعة عماناألردن56
بسالمة الغذاء وجودته

هنا يعتمد على منظومة االعتماد جميع قطاعات الصناعات الغذائية
الموحدة فاذا وجدت وجدت 

شهادات معتمده موحده

بناء القدرات بما يتعلق بسالمة الغذاء وحصول 
22000الشركات على االيزو 

نعمكالجميعهاJordan rotoاألردن59

المواصفات في الدول العربيه غير Arabian Modernاألردن80
موحده

ضعيفالصناعى والتجارى

إشراك القطاع الخاص في تطوير Nestle Middle Eastاإلمارات23
المواصفات، وضع قاعدة بيانات 

في موقع الكتروني واحد تقوم جميع 
الدول األعضاء بنشر 

التعليمات،التعاميم وخالفه في هذا 
الموقع ويحدث باستمرار، إعطاء 

مهل كافية للقطاع الخاص لمواءمة 
المنتج مع التشريعات لفترة ال تقل 
عن سنة طالما أن المنتج ال يمثل 

.خطرا على سالمة المستهلك

الوضع في اإلعتبار أن 
الشركات العاملة هي مجرد 

مستقبل للشهادات الصادرة من 
بلد المنشأ وعليه حين الطلب 
بتغيير الشهادة الصحية يجب 

أن يوجه هذا الطلب إلى 
الجهات المعنية في الدول 

وليس إلى الشركات

الغذاء بشكل عامالتفسيرات المختلفة لنفس التشريعKelloggاإلمارات16



توحيد هذه السياسات والمعايير Fonterra Middle East & Africaاإلمارات20
و تطويرها ومراجعتها بناء على 

رأي علمي دقيق

بحاجة للتأكد من تطبيق قطاعات الغذاء بشكل خاص
االتفاقيات العربية وشهادات 

العبور بين الدول العربية

تنمية القدرات العلمية والمعرفية للعاملين 
في سالمة الغذاء وفي السلطات التنفيذية 
المسؤولة عن سالمة الغذاء وعقد دورات 

ويمكن االستفادة من قدرات . تدريبية لهم
القطاع الخاص في هذه الدورات التدريبية 

لما للقطاع الخاص من قدرات علمية 
ومختبرات متقدمة وخبراء في هذا المجال 

وبالتعاون مع الجامعات والهيئات االكاديمية

قبل إصدار القوانين  FrieslandCampinaاإلمارات49

والمواصفات يجب إعطاء 

الشركات وقت كافي لمناقشة 

إمكانية التطبيق والوقت 

والتكاليف الالزمة للتطبيق مما 

يترتب على ذلك إرتفاع كبير في 

التكاليف والخسائر

هناك اختالف كبير في : نعم 

صيغة الشهادات والمستندات 

المطلوبة وجهات االعتماد

 Swiss-Belhotel / cheif Engineerالبحرين3
Adel Ammouri

أساس المؤسسات الناجحةمهمة لتسهيل التجارةللقطاع المشار لهالضيافةصحة وسالمة الغذاء

الجمركية واإلداريةmarouan_hamila@hotmail.comتونس50
الدول العربية مع االسف التزال محمدالجزائر7

راكدة

الصناعات الثقيلة والخفيفة 

والمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة

اليزال في الصف االخير 

من الركب العالمي

نعمال اعلم

أنشاء قنوات خاصة بين قطاع النقلساب للتصديرالجزائر15

المتعاملين االقتصاديين 

داخل المنطقة

انشاء شبكة موحدة بين بلدان 

المنطقة العربية لتسهيل 

وسرعة العملية

قطاع التصنيع الغذائيسياسة تبادل تجاري حرsnc daliالجزائر25
توحيد السياسات والمعايير I V P M E sarlالجزائر39

والمواصفات للمنتجات
الزراعة والصناعات الغذائية 

واللوجستيات
إقامة معهد عربي لسالمة الغذاء ولتنسيق 

البرامج
تعاونية فالحية متخصصة في تربية الجزائر40

المواشي
تحفيزات حكومية لتفعيل 

ديناميكية التبادالت بين البلدان 
العربية مع االستقاللية في رسم 

المعايير والمقاييس النوعية

ال بد من تمييز وترقية  
المنتوج العربي في ذهن 

العالم العربي

أمر يستدعي إشراك كل خبراء 
العرب لتوحيد المعايير 

المعمول بها في العالم العربي

التكوين، بناء الوعي، الحمالت الترويجية 
لهذا التحول



مكتب استشارات و دراسات و مساعدة في الجزائر41
االستثمار

تسهيل توظيف الشباب ذوي الكفاءات في 
جميع الميادين بدون شرط الخبرة وهذا من 

اجل ربح اليد العاملة المحلية وتمكين 
الشباب من الوثوق بقدراته منذ تخرجه من 

الجامعات او المعاهد

انشاء هيئة مركزية تتكفل université de Boumerdesالجزائر47
بتحديد الفرص التسويقية 

للمنتجات رقميا 
(طلب/عرض)

إجراء مراسلة مسبقة يتم 
تاكيدها عند توجه السلع على 

المستوى الجمركي

إلزام التكوين في هذه المؤسسات

نعمنعم نعمالزراعةمهمةSARL ZED AUTOالجزائر6
نعمنعمنعمالزراعةنعمSarl lamine universal serviceالجزائر10
مهمنعم مهم جداشركة مصنع جداول للمياهالسعودية24
المقاييس والضرائب الجمركية توحيدها.AL RABIE SAUDI FOODS COالسعودية19

والرسوم األخرى
إقامة آلية عربية لتسويق 
نشاطات التصدير العربية

تطوير الناس والمؤسساتمهمة

نعم zahretelmehjalla weaving coالسعودية72
تبادل الخبرات والمهارات القطاع الزراعي بكل مجاالتهالجودة وسالمة األغذيةالعربية السودانية للبذورالسودان30

المتعلقة بالتسويق بين 
الدول العربية

التدريب والتطوير في هذا المجالتوحيد إصدار الشهادات



لتكن التشريعات والمعايير /1مصنع الخبير للحومالسودان61
 OIEالكودكس، الفاو، )العالمية 

, HACCP)أنظمة سالمة الغذاء
ISO 22000)  توحيد / 2مرجعية

تحديث / 3المواصفات القياسية 
توحيد الصف / 4خطوط النقل 

العربى ونبذ الخالفات بين األشقاء 
االهتمام بالقطاعات اإلنتاجية / 5

/ 6وحل المعوقات الداخلية لكل بلد 
.FDAتوحيد الجهاز الرقابى 

للحصول على الجودة المطلوبة 
ذات حيوانى أو )للمادة الغذائية 

وتحقيق سالمة الغذاء يجب  (نباتى
اإلهتمام باإلنتاج األساسى كواجب 
أصيل ألنه نقطة إنطالق الجودة 

وسالمة الغذاء، فى الحقل فى 
المرعى واإلهتمام البالغ على مدى 

السلسلة الغذائية من المزرعة 
بما فيها )وحتى فم المستهلك 

(شركاء السلسلة الغذائية

اإلهتمام بالتسويق والترويج 
واإلعالن كركيزة لنشاط هام 
جدًا وإدخال الُنظم الحديثة 

 Electronic orمثل 
Future Marketing

تصميم نموذج موحد يغطى كل 
البيانات الهامة عن السلعة 

الغذائية ويستوفى كل المتطلبات 
.لتجارة وسالمة الغذاء

لترقية اإلنتاج األساسى يجب وضع منهج / 1
دراسي لكيفية الرعاية واإلهتمام باإلنتاج 

األساسى فى المزارع حيوان ونبات أى مربين 
تدريب الكوادر البشرية لمختلف / 2ومزارعين 

الدراجات والتخصصات ورفع الكفاءة والوعى 
بجوانب ترقية األداء فى مختلف أنشطة إنتاج 

وصناعة الغذاء بمختلف أنواعه وذلك 
للحصول على أغذية عالية الجودة تتحقق فيها 

.سالمة الغذاء

المعاملة بالمثل استيراد شركة سما الرافدين للصناعات الغذائيةالعراق43
وتصديرا

نعمنعم

نحتاج إلى وثيقة تسويق كل القطاعاتال يوجدغرفة تجارة وصناعة ُعمانُعمان63
عربية موحدة

ربما تأتي في المركز الثاني بعد التغلب 
على عوائق ضعف انسياب السلع

تسهيلها وتوفير شرح مفصل مؤسسة المنجي للنقل والتجارةُعمان64
عنها للتجار

توفير فرص التدريب وتبادل الخبراتتخفيف الضرائبالمواد الغذائية واالدوية البيطرية

قطاع الحديد والصلب Sohar Steel Groupُعمان65
بعض من المعايير تختلف من مجموعة بدر لالستثمارُعمان66

بلد آلخر اعني فى الخليج 
بالذات يرجى توحيد المعايير

ضعيف جدا خصوصا 
للمنتجات الوطنية

تجديد التشريعات لتواكب تطورات السوق

 Areej Vegetable Oils andُعمان68
Derivatives SAOC

تنفيذ تجارة حرة حسب اتفاق 
GAFTA وإلغاء القائمة السلبية 

لبعض المنتجات التي طبقتها 
بعض الدول والضرائب غير 
المبررة على القيمة المضافة

وجود مكتب استشاري مستقل باألمانة 
العامة لجامعة الدول العربية لتقييم جميع 
المناطق الصناعية بهدف التحفيز على 
تشبيك العمليات اإلنتاجية لتحقيق قيمة 

مضافة للمنتجات والسلع ذو منشأ 
GAFTA

تعريف السوق العربي بالشركات شركة وجيه الطميزي النظمة المزارعفلسطين74
العربيه

عمل دورات ومؤتمرات لمناقشة مواضيع نعم وضروريإقامة معارض عربيةالزراعي ألنه السله الغذائية
عامه



التسويق والمنافسة يحتاج قطاع األحجارفيها الكثير من المغاالة والظلمAlalmain sten@mrablفلسطين75
تخفيض الرسوم المدفوعة 
على البضاعة بين المعابر

أمر ضروري وخاصة في 
السعودية

توعية المصدرين والمستوردين لتنمية 
التجارة، وتوعية المعنيين من السلطات 
الرسمية المعنية بالتجارة بإزالة المعوقات

وضع معايير موحدة في الدولة شركة رويال الصناعية التجاريةفلسطين76
المستوردة لنفس المنتجات

جميع القطاعات بشكل عام و 
خاصة القطاعات التي يوجد 

منافسه مثل قطاع شركتنا قطاع 
البالستيك

من خالل المشاركة في 
المعارض المتخصصة

حتى يكون هناك معايير 
محددة لنفس المنتجات

من خالل عقد دورات وندوات في مختلف 
المناطق

نتمنى توحيد االجراءات في قطاع النقل والتفتيشتوحيد السياساتPaper Industries Companyفلسطين77
جميع الدول

العمل على عقد دورات تدريبية دولية

أكيدأكيدنعمقضايا الزراعة والبيئةتحتاج إلى تنسيقMEFOSAلبنان17
نعمنعمال شيئقطاع الغذاء، ويحتاج دعم الدولةال شيئLiban Lait s.a.lلبنان21

من المستحيل تصويب الفساد شركة التنمية الزراعية ش م للبنان31
الموجود في هذا المجال

تخفيض رسوم الشهاداتالقطاع الزراعيChateau Ksaraلبنان34
توحبد المواصفات بما يتفق مع ethel chocolateلبنان36

دول دات خبرة وليس قرارات 
اعتباطية تتغير مع تغير 

اصحاب القرار

جميع القطاعات الصناعية 
واهمها الغدائية

تحدبد لجنة خبراء تتابع 
كل مواصفة جديدة تعديلها 
بما يتالءم مع البالد العربية

نعمال شيئ

المواصفات يجب أن تكون ABIDO COMPANYلبنان38
موحدة بين الدول العربية

ضروريالمنتجات الغذائية

يكاد يكون هذا البند من حيث .ل.م.الكونسروة الحديثة شتورة شلبنان52
المعايير والمواصفات مطبق 

" ولكن بتكاليف عالية جدا
.لمواكبة الدول المتقدمة

المنتجات الزراعية والحيوانية 
ومشتقاتها تحتاج لتركيز واهتمام 

لكي تصبح على درجة عالية 
.مطابقة لسالمة الغذاء

" موضوع كبير وكبير جدا
.له تداعيات وأبعاد

له " موضوع كبير وكبير جدا
.تداعيات وأبعاد



نعمنعمجميعهاتوحيد المواصفاتشركة عبيدولبنان54
مختبرات غرفة التجارة والصناعة والزراعة لبنان57

في طرابلس
تعميم المواصفات القياسية 

ومتطلبات التصدير واالستيراد 
من خالل خلق موقع الكتروني 

أو حتى تحديث المواقع )
 (الموجودة حاليا لهذه الغاية
لتسهيل عملية التصدير 

واالستيراد في المنطقة العربية

- قطاع األلبان واألجبان
 (مثل الصعتر)النباتات الطبية 

الفواكه والخضار- والمقطرات

إستحداث شبكة تواصل فعالة 
بين ممثلي الجهات المعنية 

بهدف تبادل المعلومات 
ومشاركتها

 Societe Ets. Michel Najjar SalUp to date & clear normsلبنان58

regarding food safety
 Plan a yearly budget for attendingغير موجود

training / workshops to stay up to 

date on all levels

تطوير المواصفات الغذائية مجموعة شركات فرج هللامصر28
المصرية

القطاعات الحكومية والقطاعات 
الخاصة الصغيرة والكبيرة

يجب تطوير اساليب 
التسويق

يجب اصدار شهادات لسالمة 
الغذاء على مستوى العالمى

يجب تنفيذ برامج للتنمية البشرية من 
منظمة العمل الدولية

نعمنعمالزراعةجالينامصر69

يجب أن تكون المعايير دولية Batool Organizationمصر70
وليست خاصة بالبلد

الجمارك والجهات المسؤولة عن 
تقييم المادة

تسهيل التسويق من غير 
زيادة ضرائب

من المهم اصدار شهادات 
موحدة

نشر التوعية لتنمية القدرات

يجب تحديد معايير ومواصفات zad industrial pharmaمصر73
واضحة

مؤتمرات علمية لشرح صناعة االدوية وتوافر الخامات
وتوضيح المنتجات

مطلوبة على جميع المستويات الوظيفيةمطلوبة على مستوى الصناعة



توحيد المواصفات لتسهيل Elarabygroupمصر79
اإلجراءات

تسهيل استخراج التأشيرات 
لسهولة االنتقال و مقابلة 
العمالء و ترتيب زيارتهم 

للموردين

عمل قاعدة بيانات 
للشركات العاملة بكل 

مجال لسهولة التواصل، 
نشر الوعي الثقافي 

الخاص بكل بلد لسهولة 
تصميم دعايا مالئمة 
حسب طبيعة السوق

تسهل اإلجراءات و تطوير 
المنتجات

التمويل و التسويق الدولي

- الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغالل اليمن37
الحديدة

توحيد جميع المواصفات القياسية 
لجميع الدول العربية

وجود هيئة عربية إلصدار إنشاء سوق عربية مشتركةالزراعة والصناعة
شهادات موحدة

يجب إنشاء هيئة عربية موحدة تعني 
بتدريب وتوعية الموارد البشرية وتنمية 

مهاراتهم



حصيلة النتائج اإلحصائية لالستبيان (6)جدول رقم 

بحراجوابراخدماتزراعةصناعةمواد خام
802491528483141

القيود الفنية- القيود غير الجمركية 
شفافية المعلوماتاالعتمادالشروط البيئيةالشروط الصحيةالوزنداللة المنشأالمختبراتالمواصفات

1520243418262322إيجابي
4940372342293336سلبي

998119121012ال أعلم
61.350.046.328.852.536.341.345.0الردود السلبية% 

القيود اإلدارية- القيود غير الجمركية 
طول مدة العبورتعدد الجهاتاإلجراءات الجمركيةتحديد الكمياترخص التجارة

2338181415إيجابي
4121464742سلبي

487912ال أعلم
51.326.357.558.852.5الردود السلبية% 

وسيلة النقلنوع التجارة 
العدد



القيود المالية- القيود غير الجمركية 
تكاليف التجارةالتحويل المالي

2623إيجابي
4241سلبي

810ال أعلم
52.551.3الردود السلبية% 

التشريعات

نادرامعتدلة كثيرا

124011
15.0كثيرا% 

ما مدى سرعة تغير التشريعات في بلدكم؟
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