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الشك ــر و التق ــدير
اغبمد هلل الذم أعاننا على إسباـ ىذا العمل ك الصبلة ك السبلـ على
سيدنا ؿبمد أشرؼ اؼبرسلُت
أتوجو جبزيل الشكر ك التقدير ك االحًتاـ
إُف
األستاذ اؼبشرؼ على ىذا العمل
كافة أساتذة قسم العلوـ االقتصادية
زمبلء الدراسة
كل من ساعدنا حىت بكلمة طيبة

اإلى ـ ـ ــداء
أىدم ىذا العمل اؼبتواضع
إُف
كالدم الكريبُت حفظهما اهلل ِف
إخويت األعزاء
كل األىل سواء من األب أك األـ
إُف صديقايت الوفيات .

المل ــخص
يعاًف موضوع ىذا البحث تنمية التجارة العربية البينية اليت ركزت اعبهودات العربية التكاملية على ربريرىا ك
تنميتها دكف ربقيق ذلك نظرا لعدة معوقات .
قد بنيت الدراسة على اإلشكالية التالية  :ما ىو دكر اؼبناطق اغبرة العربية يف تنمية التجارة العربية البينية ؟
ك بناء على اإلشكالية اؼبطركحة افًتضنا أف اؼبناطق اغبرة العربية اؼبشًتكة إحدل اآلليات اليت يبكن أف تساىم
بشكل ما يف تنمية التجارة البينة العربية ك بعد الدراسة ك يف ختاـ البحث كصلنا عبملة من النتائج أنبها :
 كاقع التجارة العربية البينية الذم ال يتعدل   10ال معرب عن درجة التكامل اليت كصلت اليها الدكؿ العربية. اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة تسهل االجراءات ك سبنح مزايا إدارية ك مالية للمستثمرين من الدكلتُت ما يشجعهم علىاالستثمار ك يعزز التجارة بُت الدكلتُت اؼبشًتكتُت يف تأسيس اؼبنطقة  ،ك من جانب آخر كجدنا أف اؼبنطقة اغبرة
اؼبشًتكة األردنية السورية عن طريق اؼبراكز اعبمركية هبا تقوـ بتسهيل اإلجراءات ك منح حوافز للمستثمرين

تؤدم

لتقليص ىامش التكاليف ،ك قد انعكس نشاطها بشكل اهبايب على القطاعات االقتصادية األخرل اؼبرافقة ؽبذه
األنشطة االستثمارية بالدكلتُت  ،أما التجارة السورية األردنية فهي ضعيفة رغم ربسنها اؼبلحوظ .
الكلمات المفتاحية  :التجارة العربية البينية  ،التكامل العريب ،اؼبناطق اغبرة العربية ،اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة
األردنية السورية .

Résumé
Cette recherche aborde la question du développement du commerce interarabe, qui a portée les efforts d’arabes d'intégration pour assurer sa liberté et son
développement sans s'en rendre compte en raison de plusieurs contraintes.
On’ a construites notre étude sur la problématique suivante : Quel est le rôle des
zones arabes libres dans le développement de commerce inter-arabe?
sur la base du problématique à la main, nous supposons que les zones arabes
communs un des mécanismes qui peuvent contribuer d'une certaine façon dans le
développement commerce intre- arabe et après l'étude et la recherche on ‘a
: conclues les résultats suivantes
- La réalité de commerce inter-arabe qui ne dépasse pas 10, ne tient pas compte
du degré d’intégration économique atteint par les pays arabes
les zones franches communs afin de faciliter les procédures et donner des avantages des investisseurs administratives et financières des deux pays pour
encourager l'investissement et promouvoir le commerce entre les deux pays de
l'articulation dans l'établissement de la région, et d'autre part nous avons constatés
que la zone franche de la commune Syrie-Jordan avec les centres douaniers à
facilité les procédures et donne des incitations pour les investisseurs conduisent à
réduire la marge des coûts, et a renversé son activité de façon positive sur les autres
secteurs économiques liés à cette activité d'investissement des deux états, tandis
que le commerce Syrie-Jordan est faible malgré son bien évidemment
amélioration .
.Mots clés: commerce inter-arabe, l'intégration de l'arabe, les zones arabes
libres,la zone libre communs Syrai-Jordan.

Abstract
This research study the development of inter-Arab trade, which focused the
efforts of Arab integration to ensure its freedom and its development without
realizing it due to several constraints.
we constructed our study the following problem : : What is the role of the Arab
free zones in the development of inter-Arab trade? based on the problem at hand,
we suppose that the joint Arab free zones one of the mechanisms that can
contribute in some way in the development of inter- Arab trade and after the
study we have reached these results:
- The reality of inter-Arab trade which does not exceed 10% integration reached
by the Arab countries.
-the free zones joint to facilitate the procedures and give advantages of
administrative and financial investors from both countries to encourage
investment and promote trade between the two countries in the establishment of
the zone, and on the other hand we found that the free zone joint SyrianJordanian with the centers to ease customs procedures and provides incentives for
investors tend to reduce the margin costs, and is reflected by its activity in a
positive way to other economic sectors associated with this investment activities of
two states.
while the Syria-Jordan trade is low despite its improvement obviously.
Key words: inter-Arab trade, Arab integration, Arab Free Zones, Free Zone, the
joint Syrian-Jordanian.
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الـمقدمـة
العامة

تحديد إشكالية البحث:

كاجو االقتصاد العاؼبي ربوالت عميقة خبلؿ نصف الثاين من القرف التاسع عشر مثل ذبسد ظاىرة العوؼبة
 ،بركز التكتبلت االقتصادية اليت أدت لتضاءؿ دكر االقتصاديات اؼبنفردة ك الصغَتة  ،ك منظمة التجارة العاؼبية
كقائد لنظاـ التجارم العاؼبي خلفا لبلتفاقية العامة للتعريفة ك التجارة – اعبات -اليت تعمل كفقا لعدد من اؼببادئ
أبرزىا عدـ فرض أم نوع من القيود يعيق حرية التجارة  ،اذباه الدكؿ النامية لتحرير ذبارهتا اػبارجية ك ربوؽبا من
إحبلؿ الوردات اُف اإلنتاج من أجل التصدير .كل ىذه التحوالت تدؿ على أف العصر ىو عصر االنفتاح
االقتصادم الذم تتشابك فيو االقتصاديات ك تصبح فيو أكثر ترابطا ك تقاربا  ،ك الذم يرتكز على حرية التجارة
كحرية انتقاؿ رؤكس األمواؿ ك التطور التكنولوجي السريع ك اؼبتبلحق .
ك يف ضوء ىذه التحوالت برزت اؼبناطق اغبرة كأحد كسائل االنفتاح االقتصادم فهي تقوـ على ربرير
االقتصاد من القيود ك ال تعًتؼ باغبدكد السياسية ك توفر امتيازات مغرية ذبذب اؼبستثمرين  ،فبا جعل الدكؿ
تسعى ألنشأىا ك توفَت العوامل اؼبساعدة على قباحها  ،بغرض توجيهها ػبدمة االقتصاد الكلي ك دعم مبوه
بتحقيق صبلة من األىداؼ كزيادة النشاط التجارم الدكِف  ،التغلب على عقبة ضيق السوؽ  ،كجذب االستثمار
األجنيب ألجل التصدير باعتبار أف االستثمار أحد أىم العوامل اؼبولدة للنمو االقتصادم  ،ك خلق مناصب الشغل
تبحث الدكؿ العربية كباقي الدكؿ النامية عن السبل اليت تؤدم هبا لتحسُت أكضاعها االقتصادية ك اغبصوؿ
على أكرب عائد فبكن من تفاعلها مع العاَف اػبارجي ك االنفتاح االقتصادم  ،لذلك حظيت التجارة العربية
البينية باىتماـ الدكؿ العربية كأحد اؼبفاتيح اليت ذبعلها تنهض باقتصادياهتا ك ربقق التكامل االقتصادم ك يف ظل
العمل العريب اؼبشًتؾ مت ابراـ العديد من االتفاقيات لتنشيط ك ربرير التبادؿ التجارم العريب منذ طبسينيات القرف
اؼباضي أبرزىا السوؽ العربية اؼبشًتكة ك آخرىا منطقة التجارة اغبرة العربية اليت مت االعبلف عنها سنة  1997لكن
ىذه االتفاقيات َف تكن كافية ك ظلت التجارة العربية البينية ؿبدكدة

أصبحت الكثَت من الدكؿ النامية تتخذ

من اؼبناطق اغبرة كسيلة ذبعلها تتأقلم مع متطلبات االنفتاح االقتصادم ك يف الوطن العريب فنجد البعض فيها
كاإلمارات  ،األردف  ،سوريا  ،مصر ك غَتىا أنشأت اؼبناطق اغبرة على أراضيها  ،ك ىناؾ أيضا تعاكف عريب يف
ؾباؿ إنشاء اؼبناطق اغبرة كاؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة بُت األردف ك سوريا.
ك بناء على ما سبق نطرح اإلشكالية التالية :
ما ىو دور المناطق الحرة العربية في تنمية التجارة العربية البينية ؟

ك يف ؿباكلة اإلجابة عن اإلشكالية اؼبطركحة تستوقفنا األسئلة التالية :
ما ىو مفهوـ التكامل االقتصادم العريب ك أنواعو ك أىدافو ك معوقاتو ؟ما ىي أنبية اؼبناطق اغبرة ك ما أنواعها ك أىدافها ؟ما ىو كاقع التجارة العربية البينية ك ماىي معوقاهتا ك آفاؽ تطويرىا ؟ما ىو دكر اؼبنطقة اغبرة األردنية السورية يف تنمية التجارة البينية بينهما ؟فرضيات البحث :
ألجل دراسة اإلشكالية اؼبطركحة اعتمادنا على الفرضيات التالية ك كضعناىا قيد االختبار:
الدكؿ العربية رباكؿ العمل ألجل ربقيق التكامل االقتصادم العريب .للمناطق اغبرة خصائص ك فبيزات ذبعلها قادرة على ربقيق العديد من األىداؼ االقتصادية يف الدكؿالعربية.
تواجو التجارة العربية البينية صعوبات يف تطويرىا . سانبت اؼبنطقة اغبرة األردنية السورية يف تنمية التجارة بينهما .تحديد إطار البحث :
ك تشمل حدكد دراستنا الدكؿ العربية ك ما وبيط هبا ك يؤثر عليها ك دبا أف موضوعنا ىو اؼبناطق اغبرة ك دكرىا يف
تنمية التجارة العربية البينية فتقتصر حدكد دراستنا على اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة السورية األردنية خبلؿ الفًتة اؼبمتدة
بُت 2010 - 2000
أسباب اختيار الموضوع :
أما بالنسبة لؤلسباب اليت دفعتنا الختيار اؼبوضوع فهي:
 اؼبيل الشخصي للمواضيع اؼبتعلقة باالقتصاد الدكِف ك اؼبوضوع يدخل يف صميم التخصص . انتشار اؼبناطق اغبرة بالعاَف ك سعي الدكؿ العربية إلنشائها . -ؿباكلة دراسة العوامل ك التحديات اليت تواجو التجارة العربية البينية .

أىمية البحث :
ك قد بدت لنا أنبية اؼبوضوع من خبلؿ ما يلي :
تعترب اؼبناطق اغبرة أدكات لزيادة حجم التبادؿ الدكِف ك جذب االستثمارات ك إنشائها بالدكؿ العربية يتماشى ك
االنفتاح االقتصادم السائد بالعاَف ىذا من جانب ،ك من اعبانب األخر فاؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة تدعم العمل
العريب اؼبشًتؾ ك تعزز التجارة العربية البينية ك تساىم يف تقدـ التكامل العريب ك ربقيق التنمية االقتصادية لدكؿ
العربية ما هبعلها دبوقف أفضل أماـ التحوالت االقتصادية العاؼبية .
أىداف البحث :
ك هتدؼ دراستنا للوقوؼ على ؾبموعة من النقاط أبرزىا :
 التعرؼ على اؼبناطق اغبرة ك أشكاؽبا ك أثرىا على االقتصاديات اليت أنشئت على أراضيها . كاقع التجارة العربية البينية . تطور اؼبناطق اغبرة بالدكؿ العربية . إبراز دكر اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة يف تنمية التجارة العربية البينية .المنهج و األدوات المستخدمة في البحث :
ك استخدمنا يف دراستنا اؼبنهج الوصفي ألجل تعريف ك كصف اؼبناطق اغبرة ك العناصر ذات الصلة دبوضوعنا
كمنظمة التجارة العاؼبية ك التكامل االقتصادم ك االستثمار األجنيب ك غَتىا  ،اؼبنهج التحليلي ،ك إحصائيات
صندكؽ النقد العريب اليت استخدمناه كلما دعت اغباجة ؽبا .
صعوبات البحث :
ك قد كاجهتنا يف اقباز حبثنا عدة صعوبات منها :
 نقص اؼبراجع اليت تتناكؿ اؼبناطق اغبرة ك خاصة بُت الدكؿ العربية . -نقص اإلحصائيات خاصة اعبديدة منها ما أعاؽ دراستنا كتسبب يف تأخَتىا .

موقع البحث بالنسبة للدراسات السابقة :
أما فيما ىبص الدراسات السابقة فهي كما يلي :
 دراسة قاـ هبا أكسرير منور بعنواف " اؼبناطق اغبرة يف ظل التغَتات االقتصادية العاؼبية مع دراسة لبعض ذباربالبلداف النامية – دراسة ربليلية – " أطركحة لنيل شهادة دكتوراه دكلة يف العلوـ االقتصادية  ،جامعة اعبزائر ،
 ، 2005-2004تناكؿ فيها التغَتات االقتصادية العاؼبية ك توصل اُف أهنا تصب يف ؾبملها لتحرير التجارة
ك زيادة أنبية االستثمار األجنيب اؼبباشر كأىم مصادر التدفقات اؼبعاصرة يف البلداف النامية لذلك تلجأ ىذه
الدكؿ لزيادة نصبيها من ىذه التدفقات باستخداـ العديد من اغبوافز  ،كقدـ ؾبموعة من التجارب الدكؿ
النامية يف إقامة اؼبناطق اغبرة كتجربة جبل علي باإلمارات العربية ك توصل اُف أف اؼبناطق اغبرة باإلمارات قد
كاكبت التطور االقتصادم العاؼبي ،ذبربة اؼباكيبلدكر باؼبكسيك ك أما بالنسبة للجزائر فقد توصل إُف أف
بإمكاهنا إقامة مناطق حرة لو أف الدراسات أقامها متخصصوف يف اؼبناطق اغبرة ك لو يتم توفَت اؼبناخ
االستثمارم اؼبناسب .
 دراسة قاـ هبا خليفة موراد بعنواف " التكامل االقتصادم العريب على ضوء الطركحات النظرية ك اؼبرجعيةالقانونية – ذبارب ك ربديات –  ".لنيل شهادة ماجستَت يف القانوف الدكِف ك العبلقات الدكلية جامعة اغباج
ػبضر-باتنة  ، -كلية اغبقوؽ سنة  . 2006 -2005اليت توصل فيها إُف أف رغم ثراء مرجعية القانونية ك
اؼبسار الطويل لتكامل االقتصادم العريب إُف انو َف يتمكن من الوصوؿ إُف اؼبستول الذم يسمح لو دبسايرة
التحديات الدكلية ك اإلقليمية ك تفادم انعكاساهتا .
دراسة قامت هبا جباكية سهاـ بعنواف " االستثمارات العربية البينية ك مسانبتها يف ربقيق تكامل االقتصادمالعريب " لنيل شهادة ماجستَت يف نقود ك مالية جامعة اعبزائر سنة  .2005توصلت فيها إُف أف العملية
االستثمارية يف الدكؿ العربية تواجو العديد من اؼبشاكل أنبها اعتمادية الواسعة على اػبارج ،مناخ االستثمار
غَت اؼببلئم فيما بُت الدكؿ العربية،ك على رغم من كضع تشريعات كقوانُت ربث كربفز اؼبستثمر ،سواء العريب
أك األجنيب ،باإلضافة عبهود اؼبؤسسة العربية لضماف االستثمار اليت تعمل جاىدة على توفَت الضمانات
البلزمة فهي تبقى غَت كافية، ،ك حىت يكوف ؽبا فعالية يف ربقيق الوحدة يف التنظيمات اإلدارية كالقانونية ،أم
الوحدة يف السياسات االقتصادية اليت ينجم عنها خاصية من خصائص التكامل االقتصادم ،فعلى الدكؿ
العربية التعاكف ك إصبلح مؤسسات العمل االقتصادم العريب اؼبشًتؾ كاؼبؤسسة العربية لضماف االستثمار اليت
تساىم يف إحياء مشركعات التكامل االقتصادم.
دراسة قاـ هبا عبَتات مقدـ بعنواف " التكامل االقتصادم الزراعي العريب ك ربديات منظمة التجارة العاؼبية "لنيل شهادة دكتوراه دكلة يف العلوـ االقتصادية جامعة اعبزائر سنة  .2002-2001توصل فيها اُف أف معظم

ؿباكالت التكامل االقتصادم العريب الثنائية أك اعبماعية أك اإلقليمية َف تقدـ نتائج اهبابية ك حالت دكف جعل
الدكؿ العربية منتجة لغذاء ك مكتفية ذاتيا على األقل على الرغم من توفر موارد الزراعية ك اف أىم ما يعيق
تكامل العريب الزراعي عدـ ك جود ارادة سياسية اضافة ؼبعوقات االقتصادية ك طبيعية  ،ك االستثمار العريب
اؼبشًتؾ أحد دعائم التكامل العريب الزراعي  ،ك االنضماـ ك عدمو للمنظمة التجارة العاؼبية سيحقق خسائر
لدكؿ العربية لكن االنضماـ سيقلل ىذه اػبسائر ك وبقق بعض اؼبكاسب ألف اؼبنظمة تتحكم بأكثر من
 %90من التجارة العاؼبية.
 دراسة اليت قاـ هبا الدكتور كليد عبد مواله سنة  2009ك تناكؿ فيها تدفقات التجارة ؿ  21دكلة عربيةمع  77شريك ذبارم للفًتة  2007-1990يف ؿباكلة لتقدًن أثر كل من منطقة التجارة اغبرة الكربل العربية
 ،ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العريب  ،االرباد اؼبغاريب  ،اتفاقية أغادير  ، 2004يف ربفيز التجارة العربية ك فقا
لنموذج موسع للجاذبية  ،خلص يف هنايتها أف منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل أدت لتعزيز التجارة بُت 17
دكلة عربية مقارنة دبستول التجارة البينية جملموعة الدكؿ العربية  ،ك لكن مستول التجارة داخل اؼبنطقة يبقى
دكف اؼبستول اؼبرجو اذا ما قورف دبا حققتو العديد من االتفاقات االقليمية للتجارة حوؿ العاَف أك دبستول
التجارة البينية بُت دكؿ اتفاقية أغادير رغم حداثتها ،يعزل ىذا الفشل النسيب جزئيا اُف ارتباط العديد من
الدكؿ العربية بدكؿ خارج اؼبنطقة حبكم التاريخ  ،ك باتفاقات التجارة البينية اغبرة ك كذلك اُف ارتفاع التدفقات
التجارية مع الكتل االقتصادية الكربل .
أما دراستنا فستتناكؿ التكامل االقتصادم العريب من خبلؿ دراسة تنمية ك تطوير التجارة العربية البينة عن طريق
اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة  ،معتمدة على اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة السورية األردنية .
خطة و ىيكل البحث :

قد اعتمادنا على الفصوؿ التالية لدراسة اؼبوضوع :
الفصل األكؿ خصصناه لتكامل االقتصادم العريب فتناكؿ أكال اعبانب النظرم لتكامل االقتصادم مث ألىم

ذبارب التكامل بالعاَف ك أثرىا على االقتصاديات العربية ك بعدىا التكامل االقتصادم العريب أنبيتو ك مقوماتو ك
معوقاتو ك أخَتا ذبارب التكامل االقتصادم العريب .
الفصل الثاين خصصناه للمناطق اغبرة بالدكؿ العربية فتطرقنا أكال االستثمار األجنيب ؼبا لو من صلة مع اؼبناطق
اغبرة مث لتعريفها أنواعها  ،شركط إقامتها  ،اهبابيتها كسلبياهتا ،مث تناكلنا بعض اؼبناطق اغبرة بالدكؿ العربية التالية
اإلمارات مصر ،اعبزائر ،سوريا كاألردف .
الفصل الثالث خاص بالتجارة اػبارجية العربية حيث تناكلنا أنبية التجارة اػبارجية يف ربقيق التنمية االقتصادية
كمن مث منظمة التجارة العاؼبية اليت يتم يف إطارىا معظم اؼببادالت التجارية الدكلية ك أثرىا على االقتصاديات

العربية  ،كالسياسات التجارية اليت اتبعتها الدكؿ العربية  ،ك بعدىا خصائص التجارة اػبارجية العربية ك سنركز
على الفًتة  ، 2010-2000من ضمنها التجارة العربية البينية  ،معوقاهتا ك سبل تطويرىا .
الفصل الرابع دراسة حالة اؼبنطقة اؼبشًتكة األردنية السورية ك دكرىا يف تنمية ذبارة البلدين

– 2010-2000

حيث تناكلنا فيو أنبية اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة ك تنولنا اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية كنموذج ك بعدىا
تناكلنا تطور التجارة اػبارجية بُت كل من األردف ك سوريا .

الفصل األول
التكامل االقتصادي العربي

تمهيد :
يربز التكامل االقتصادم يف العصر اغباِف بُت ـبتلف دكؿ العاَف  ،ك أساسو قائم على ىدـ العوائق بُت
اقتصاديات الدكؿ ك التعاكف ك التضحية ألجل ربقيق منفعة متبادلة ك استفادة من إمكانيات اليت سبلكها الدكؿ ك
استغبلؽبا بأمثل الطرؽ .
وباكؿ العاَف اليوـ اػبركج من أزمة االقتصادية اغبالية حىت االرباد األكريب الذم بلغ أعلى مستويات
التكامل االقتصادم مستو  ،فما بالك باقتصاديات الدكؿ العربية ،يف ظل ىذا الواقع ك اؼبستجدات اغباصلة على
الساحة العربية فاف ؿباكلة التطرؽ للتكامل االقتصادم العريب تعد مسألة ضركرية ألف التحديات اليت تواجو
االقتصاديات العربية ال يبكن التعامل معها ك الدكؿ العربية تتجو كبو الفردية ك القطرية .
بدأ التكامل االقتصادم العريب مسَتتو مع تأسيس جامعة الدكؿ العربية سنة  ، 1945قد ركز فيها على تسهيل
ك ربرير حركة التجارة البينية العربية فكانت لو عدة ؿباكالت.
يف ىذا الفصل سنتناكؿ التكامل االقتصادم من اعبانب النظرم ك نتطرؽ للجانب التطبيقي لو اؼبتجسد يف
التكتبلت االقتصادية ك أثرىا على االقتصاديات العربية  ،بعدىا نتناكؿ التكامل االقتصادم العريب من خبلؿ إبراز
أنبيتو  ،أىدافو،مقوماتو ،معوقاتو ذبارب التكامل االقتصادم اؼبختلفة اليت شهدىا العاَف العريب .

المبحث األول  :مدخل للتكامل االقتصادي
بعد اغبرب العاؼبية الثانية بدأت تنتشر فكرة التكامل االقتصادم اُف أف أصبحت السمة الغالبة اليت ربكم
العبلقات االقتصادية الدكلية يف العاَف ،ك يف ىذا اؼببحث سنحاكؿ التعرؼ على التكامل االقتصادم من اعبانب
النظرم يف اؼبطلب األكؿ مث مباذج ذبارب التكامل االقتصادم اؼبتجسدة بُت دكؿ العاَف يف اؼبطلب الثاين .

المطلب األول  :ماىية التكامل االقتصادي
أصبحت صبيع دكؿ العاَف سواء كانت متقدمة أك نامية تسعي لتحقيق أعلى درجات التكامل االقتصادم
لذلك سنتناكؿ يف ىذا اؼبطلب تعريف التكامل االقتصادم  ،درجاتو  ،مقوماتو  ،أىدافو ككذا أثره على كل من
التجارة الدكلية ك االستثمار .

الفرع األول :مفهوم التكامل االقتصادي
عند ظباع مصطلح التكامل يتبادر للذىن أف ىناؾ أجزاء سوؼ تتجمع لتشكل كحدة كاحدة  ،ك فيما
ىبص مصطلح التكامل االقتصادم سنحاكؿ اعطاء تعريف كاضح لو ك لدرجاتو ك كذا العوامل اؼبساعدة على
قيامو ك أىدافو .
أوال  :تعريف التكامل االقتصادي :
تعددت التعريفات اليت أدرجت لتكامل االقتصادم ك سنستعرض التعريفات التالية :
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 التعريف االقتصادم للرأظباِف "  : "bela belassaيصف التكامل االقتصادم بالعملية ك اغبالة  ،فاذااعتربناه عملية فهو يشمل اإلجراءات اؽبادفة اُف إلغاء التميز بُت الوحدات االقتصادية اؼبتعلقة بالدكؿ اؼبختلفة
ك إذا اعتربناه حالة ذبارية فيمكن شرحو بانعداـ ـبتلف أشكاؿ التميز بُت االقتصاديات القطرية .
 التعريف االقتصادم للرأظباِف "  : "jan Tinbergenالتكامل االقتصادم عملية بناء للشكلاالقتصادم حبيث تزكؿ فيو كافة العوائق ك القيود أثناء عملية التنفيذ  ،كذلك عن طريق قياـ اؼبؤسسات ك
الوسائل اػباصة بالتنسيق ك التوحيد .

 1أ.د علي القزكيٍت  ،التكامل االقتصادم الدكِف ك االقليمي يف ظل العوؼبة  ،أكادمية الدراسات العليا  ،ط ، 1طربلس  ، 2004 ،ص ص  ، 129 128ص ص 132 ،131

 -التعريف االقتصادم لبلشًتاكي "

 :" maximovaالتكامل االقتصادم ىو يف نفس الوقت عملية

موضوعية ك عملية موجهة لتنظيم متبادؿ القتصاديات بلدين أك أكثر ذات أنظمة اقتصادية  ،اجتماعية
متماثلة لبلوغ اؽبيكل االقتصادم األمثل ضمن اقتصاد دكِف معقد  ،تؤدم يف النهاية إُف توفَت الوقت ك زيادة
إنتاجية العمل االجتماعي .
 تعريف الدكتورة سكينة بن ضبود  :التكامل االقتصادم عملية ارتباط دكلتُت أك أكثر يف شكل ارباداقتصادم تكوف فيو العبلقات بُت ىذه الدكؿ أكثق فبا ىي عليو مع باقي دكؿ العاَف  ،وبدث نوع من
التنسيق بُت اقتصاديات ىذه الدكؿ يف السياسات الزراعية أك الصناعية أك السياسة التجارية  ،حبيث ال
وبدث أم تضارب بُت ىذه السياسات أك ربدث أم صورة من صور اؼبنافسة بُت الدكؿ اؼبتكاملة .
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من خبلؿ ىذه التعاريف يبكن استخراج أىم العناصر اليت وبتوم عليها التكامل االقتصادم :
 ظاىرة اقتصادية تتشكل بُت دكلتُت أك ؾبموعة من الدكؿ. تتضمن ىذه الظاىرة إزالة اغبواجز بُت اقتصاديات ىذه الدكؿ . تنسيق بُت اقتصاديات ىذه الدكؿ يف السياسات الزراعية  ،التجارية كالصناعية . التشابو االقتصادم ك االجتماعي بُت الدكؿ اؼبتكاملة يف أغلب اغباالت اؼبتجسدة.نبلحظ أف ىذه العناصر تقريبا كاضحة ما عدا عنصر إزالة اغبواجز بُت اقتصاديات الدكؿ اؼبتكاملة حيث أنو َف
يتم توضيح نوع ىذه اغبواجز اليت سيتم إزالتها ك اليت سبثل أسس التكامل االقتصادم سنعرضها كما يلي :

2

أ – إلغاء القيود على حركة السلع  :ك يتعلق األمر ىنا بإلغاء الرسوـ ك اغبواجز اعبمركية كغَتىا من أدكات
اغبماية للسياسة التجارية ك عادة ما يتم ذلك تدرهبيا .
ب – إلغاء القيود على رؤكس األمواؿ  :دبعٌت إلغاء القيود اليت ربوؿ دكف دخوؿ األمواؿ اُف الدكؿ اؼبتكاملة
أك خركجها هبدؼ تشجيع االستثمار يف ىذه الدكؿ .
ج -إلغاء القيود على حركة األشخاص  :ك يتعلق األمر بتنقل األفراد بُت الدكؿ اؼبتكاملة القتناص فرص
العمل.
ثانيا  :درجات التكامل االقتصادي :
 1د .سكينة بن ضبود  ،مدخل لعلم االقتصاد  ،دار احملمدية العامة  ،اعبزائر  ، 2009 ،ص 223
 1ىاشم ؿبمد االقداحي  ،العبلقات االقتصادية الدكلية اؼبعاصرة  ،مؤسسة شباب جامعة االسكندرية  ، 2009 ،ص ص203، 201

يقوـ التكامل االقتصادم على إزالة القيود ك العوائق كما تبُت لنا من خبلؿ تعريفو  ،ك حسب مستول
إزالة تلك العوائق تتشكل لنا درجات التكامل االقتصادم .
 اتفاقيات التجارة التفضيلية  :كىي سبثل أقدـ درجات التكامل االقتصادم تارىبيا حيث تقوـ دكلتُت أكأكثر باتفاؽ على زبفيض العوائق التجارية فيما بينها ك يف نفس الوقت ربافظ على مستول عاِف من العوائق
على السلع اؼبستوردة من الدكؿ األخرل ،ك أبرز مبوذج ؽبذه الدرجة من درجات تكامل الكومنولث الربيطاين
بُت بريطانيا ك مستعمراهتا سابقا
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 منطقة التجارة الحرة  :ك يف ىذه الدرجة من التكامل تلتزـ كل دكلة عضو بالغاء القيود على الواردات منالدكؿ األطراؼ يف اؼبنطقة  ،ك يكوف لكل دكلة حق يف فرض رسوـ على ما تستورده من دكؿ أخرل دكف
االلتزاـ بتعريفة صبركية موحدة ك تعد منطقة التجارة اغبرة األكركبية مبوذجا لذلك .
 االتحاد الجمركي  :يقوـ على توحيد التعريفة اعبمركية اػباصة بالدكؿ األعضاء يف مواجهة العاَف اػبارجي كيستويف شركط منطقة التجارة اغبرة  ،كعليو تصبح حركة السلع بُت الدكؿ حرة مع تطبيق تعريفة صبركية
موحدة.
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 السوق المشتركة  :باالضافة إُف حرية حركة السلع فيما بُت الدكؿ األعضاء ك تطبيق تعريفة صبركية موحدةذباه العاَف اػبارجي  ،فانو يتم الغاء القيود على حركة عناصر اإلنتاج ( العمل  ،رأس اؼباؿ ) فيما بُت دكؿ
السوؽ مثل السوؽ األكركبية اؼبشًتكة .
 االتحاد االقتصادي  :ك ىي مرحلة تعلو مرحلة السوؽ اؼبشًتكة فهي تشمل باإلضافة ػبصائص السوؽاؼبشًتكة  ،اجراءات اؼبتعلقة بتنسيق السياسات االقتصادية اؼبالية ك النقدية اُف جانب السياسات االجتماعية
ك الضريبية اليت تتجسد يف تشريعات العمل ك الضرائب ك غَتىا .
 االندماج االقتصادي  :كىي أقصى مرحلة يبكن أف يصل ؽبا مشركع التكامل االقتصادم  ،اذ تتضمن كلما سبق ذكره يف درجات التكامل السابقة  ،ك اضافة لذلك توحيد السياسات االقتصادية كافة ك اهباد سلطة
اقلمية عليا ك عملة موحدة ك جهاز إدارم موحد .
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ثالثا  :العوامل المساعدة على قيام التكامل االقتصادي ( مقوماتو ):
 1ؿبمود يونس ؿبمد  ،على عبد الوىاب قبا  ،اقتصاديات دكلية  ،دار اعبامعة  ،مصر  ، 2009 ،ص ص 177 ، 176
 2زينب حسن عوض اهلل  ،العبلقات االقتصادية الدكلية  ،فتح لطباعة ك النشر  ،اسكندرية  ، 2003 ،ص 310
 3حسُت عمر  ،التكامل االقتصادم أنشودة العاَف اؼبعاصر  ،دار الفكر العريب  ، 1998 ،ص ص 8،9

لكي يقوـ التكامل االقتصادم البد أف تكوف ىناؾ صبلة من العوامل ك اؼبقومات تسمح لو بالتطور ك
البقاء أبرزىا ما يلي :
 المقومات الجغرافية :تتمثل يف توفر الفضاء اعبغرايف اؼبناسب القامة التكتل  ،اػبصائص اعبغرافية(اؼبساحة  ،اؼبناخ  ،التضاريس  ، )....اؼبوارد الطبيعية (اؼبعادف  ،احملركقات  ،مياىها  ،سواحلها )...ك كلما
كانت ىذه اؼبوارد أكثر كفرة ك أفضل نوعية  ،ك أكثر تنوعا مع قدر كايف من التقارب يف الوحدة اعبغرافية
للمنطقة أدل ذلك لتسريع خطوات التكامل .
 المقومات التاريخية  :تتمثل يف مدل قوة الركابط بُت اجملتمعات اؼبتكاملة . المقومات االجتماعية و الثقافية  :تتمثل يف البيئة االجتماعية ك الثقافية للبلداف اؼبتكاملة اليت يبكن أفتطلق العناف لو أك تعرقلو بشكل جدم ك تًتكز يف تقارب الوعي االجتماعي ك يف الثقافات كالعادات
كالتقاليد ك غَتىا.
 المقومات السياسية  :ك تتجلى بصورة رئيسية يف توفر إرادة سياسية مشًتكة ك قدر كايف من توافق بُتاألنظمة السياسية ك السياسات العامة االقتصادية ك االجتماعية بُت حكوماهتا القائمة على االعًتاؼ ك
االحًتاـ اؼبتبادلُت ك حسن اعبوار.
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 المقومات االقتصادية :أنبها التقارب ك التجانس يف اؼبستول االقتصادم حيث يكوف اجملاؿ أكرب لتطورالتكامل االقتصادم عند الدكؿ اؼبتقاربة اقتصاديا أما ذبارب التكامل بُت الدكؿ اؼبتقدمة ك النامية غالبا ما
تفشل أك تتوقف عند ترتيبات التجارة التفضيلية ك منطقة التبادؿ اغبر .
 -التشابو في المشاكل االقتصادية و االجتماعية

حيث عادة ما يقوـ التكامل إلهباد حلوؿ للمشاكل

اؼبتماثلة لدل الدكؿ األعضاء مثبل الدكؿ اليت تواجو مشاكل يف تطبيق قواعد السوؽ ال يبكن أف تندمج مع
الدكؿ حققت قباح كبَت يف ىذا اجملاؿ ،ك الدكؿ اليت تنحصر مشاكلها األكلية يف توفَت مياه صاغبة لشرب أك
الغذاء ال تقدر أف تتكامل مع الدكؿ اليت تناقش إجراءات حرية انتقاؿ رؤكس األمواؿ .

 1علي القزكيٍت  ،مرجع سابق  ،ص ص 281، 279 ،
 2قاسي فايزة  ،االقتصاد الدكِف (تنقل السلع ك حركة عوامل االنتاج )  ،دار األديب  ،اعبزائر  ، 2007 ،ص ص 195،194
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توفر طرؽ ك كسائل النقل ك االتصاؿ ك يعد ىذا األخَت عامل أساسي ألنو اف توفرت حرية انتقاؿ السلع ك
اػبدمات ك عناصر االنتاج فاف مدل التكامل ك فعاليتو تبقى ؿبدكدة طاؼبا افتقرت الدكؿ اؼبتكاملة لوسائل
نقل رخيصة ك متقدمة .

1

ك تعد اؼبقومات اعبغرافية مقومات اقتصادية كذلك .
رابعا  :أىداف و دوافع التكامل االقتصادي :
البد أف يكوف ىناؾ دافع كىدؼ كراء رغبة أم دكلة يف انشاء تكامل اقتصادم مع ؾبموعة من الدكؿ
األخرل ك ىذه األىداؼ ك الدكافع تتلخص يف الفوائد ك اؼبنافع اليت سوؼ تعود عليها  ،ك أيضا يبكن اعتبار
الدكافع ك األىداؼ اؼبزايا اليت سوؼ ربصل عليها ىذه الدكؿ من كراء التكامل االقتصادم كاليت ال يبكن أف
ربصل عليها الدكلة كاحدة دبفردىا سنعرضها كما يلي :
 يبكن التكامل االقتصادم من توسيع حجم السوؽ عن طريق السوؽ اػبارجي ما يسمح بتأمُت السوؽالبلزمة لتطوير النشاطات االقتصادية ك كذا زيادة معدالت االستثمار اليت سبثل احملرؾ الرئيسي للنمو
2

االقتصادم.

 زيادة التوظف بسبب حرية انتقاؿ األفراد ما يؤدم للحد من البطالة ك اعادة توزيع السكاف فبا وبققالتناسب بُت عددىم ك اؼبوارد اؼبتاحة .
 ربسُت شركط التبادؿ التجارم  ،اف التكامل االقتصادم يبنح الدكؿ اؼبتكاملة قوة ك أنبية فتصبح قادرة علىامبلء شركطها ك مطالبها على الدكؿ اػبارجة عن نطاؽ التكتل نظرا لزيادة درجة ربكمها يف اإلنتاج ك تداكؿ
بعض السلع اؽبامة .
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 اهباد حلوؿ للمسائل العالقة يف ؾباؿ السياسات التجارية بتقوية كضعية التكتل يف إطار احملادثات متعددةاألطراؼ داخل منظمة التجارة العاؼبية .
ك من أىداؼ ك دكافع الدكؿ النامية اليت ال تستطيع دبفردىا ربقيقها ما يلي :

 1فليح حسن خلف  ،العبلقات االقتصادية الدكلية  ،مؤسسة الوراؽ لنشر  ،عماف ، 2001 ،ص ص 179 ،177،
 2أ.د صباؿ الدين لعويسات  ،العبلقات االقتصادية الدكلية ك التنمية ،دار اؽبومة  ،اعبزائر  ،ص 74
3ىاشم ؿبمود االقداحي  ،مرجع سابق  ،ص ص  213 ، 212بتصرؼ

 مساندة االصبلحات اؽبيكلية االقتصادية فباندماج بعض الدكؿ النامية اليت اختارت لنفسها اقتصاد السوؽ كتبنت اصبلحات اقتصادية حرة مع دكؿ أكثر مبو ينظر اليها كأداة ىامة لتحويل اػبربة ك التجربة ك اغبصوؿ
على اؼبساعدة دبختلف أكجهها ؼبتابعة اؼبسار اؼبختار ( أىداؼ تسعى كراءىا دكؿ شرؽ ك كسط أكركبا من
خبلؿ انضمامها اُف االرباد األكركيب) .
 مساعدة القطاعات الصناعية الوطنية الناشئة  ،اف السوؽ الواسعة ضمن اطار التكتل تسمح بعرض منتجاتالقطاعات الصناعية الناشئة دكف قيد كخطوة أكُف قبل اػبركج اُف السوؽ العاؼبية ك االحتكاؾ باؼبنافسة اغبادة
1

.

 ضباية اقتصاديتها من ( الشركات متعددة اعبنسيات  ،التكتبلت الدكلية الضخمة  )....بتكوين اقتصادياتقادرة على اؼبواجهة ك اؼبنافسة .
 تطوير القاعدة التكنولوجيا اليت ال تستطيع دبفردىا تكوينها ألهنا تتطلب موارد مالية ك مادية ك بشرية كبَتة . -اقامة مشركعات اقتصادية ضخمة تدفع عملية النمو االقتصادم اُف األماـ .
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الفرع الثاني  :آثار التكامل االقتصادي
للتكامل االقتصادم تأثَت على كل من التجارة الدكلية ك االستثمار األجنيب سنعرضها فيما يلي :
أوال  :أثر التكامل االقتصادي على التجارة الدولية :
يؤثر التكامل االقتصادم على التجارة الدكلية ك ينقسم نوعُت :
 -1األثار الساكنة  :كتضم انشاء التجارة ك ربويل التجارة
أ -انشاء التجارة :ك يعترب اعبانب االهبايب للتكامل االقتصادم بالنسبة للتجارة الدكلية ك وبدث انشاء التجارة
عندما تعتمد الدكلة العضو يف أحد درجات التكامل االقتصادم يف استهبلكها لسلعة معينة على انتاجها احمللي
الغَت كفؤ اقتصاديا قبل قياـ اتفاقية تكامل االقتصادم  ،كلكن بعد قيامو تقوـ باستَتاد ىذه السلعة من دكلة
عضو تقوـ بانتاج ىذه السلعة بطرؽ أكثر كفاءة ك أقل تكلفة  ،كدبا أف ىذه السلعة َف تستورد من دكؿ غَت
أعضاء من قبل قياـ التكامل االقتصادم فاف ىذه الدكؿ ال تفقد شيئا من صادراهتا .
 1قاسي فايزة ،مرجع سابق  ،ص 196
 2فليح حسن خلف  ،مرجع سابق  ،ص ص  185، 183بتصرؼ

ب  -تحويل التجارة  :ك يبثل اعبانب السليب للتكامل االقتصادم بالنسبة للتجارة الدكلية حيث وبدث
عندما تقوـ دكلة عضو يف اتفاقية التكامل االقتصادم كانت تستورد سلعة معينة من دكلة َف تنظم التفاقية
التكامل ك بعد قيامو تصبح الدكؿ األعضاء متفوقة على الدكؿ الغَت أعضاء بسبب زبفيضات الضرائب فتستوِف
الدكلة العضو على مبيعات الدكلة الغَت عضو رغم أهنا أقل كفاءة منها

(تتحوؿ التجارة من دكلة ذك تكلفة

منخفضة إُف دكلة ذك تكلفة مرتفعة ) فبا يؤدم ػبفض الكفاءة االقتصادية العاؼبية .
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ك األثر النهائي للتكامل االقتصادم على التجارة الدكلية يتوقف على ؾبموع كل من انشاء ك ربويل التجارة  ،فإذا
زاد ربويل التجارة عن خلقها كانت النتيجة يف غَت صاٌف التجارة ك الرفاىية االقتصادية  ،أما إذا كاف العكس
كانت النتيجة يف صاٌف مبو التجارة ك زيادة الرفاىية االقتصادية .
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 -2األثار الحركية  :قد يؤدم التكامل االقتصادم مع الوقت اُف تغَتات أساسية يف اؽبيكل االقتصادم للدكلة
العضو جراء عاملُت أساسيُت نبا :
 ارتفاع مستول اؼبنافسة فبالبفاض العوائق التجارية بُت الدكؿ األعضاء يستوجب على الصناعات احملمية أفتتأقلم مع بيئة التنافسية اعبديدة فيتم تشجيع زبفيض تكاليف االنتاج ك ادخاؿ التحسينات التقنية على ىذه
الصناعات  ،أما اؼبنشآت اليت تفشل يف اطار ىذه اؼبنافسة فتتجو اُف قطاعات أكثر انتاجية يف االقتصاد
القومي ك نتيجة ؽبذا يتم استخداـ اؼبوارد بطريقة أكثر كفأة فبا يزيد يف الرفاه االقتصادم لدكلة عضو يف
التكامل .
 اتساع حجم السوؽ الذم يف ظلو تستطيع اؼبنشآت ربقيق خفض التكاليف عن طريق كفرات اغبجم الكبَتفبا يزيد من كفاءهتا اإلنتاجية ك أرباحها ما يدفعها لزيادة نفقاهتا االستثمارية .
ك بالتاِف فاآلثار اغبركية للتكامل االقتصادم تؤدم لزيادة القدرة اإلنتاجية للدكؿ األعضاء ك زيادة الرفاه
االقتصادم ؽبا ك ربسُت األكضاع االقتصادية هبا .
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ثانيا  :أثر التكامل االقتصادي على االستثمار األجنبي :
 1على عبد الفتاح أبو شرارة  ،االقتصاد الدكِف النظريات ك سياسات ،ط ، 2010 ، 2ص ص 391 ،390
 2ؿبمود يونس ؿبمد  ،على عبد الوىاب قبا  ،مرجع سابق  ،ص 189
 3ترصبة د .طو عبد اهلل منصور  ،د .ؿبمد عبد الصبور ؿبمد علي  ،العبلقات االقتصادية الدكلية  ،دار اؼبريخ لنشر  ،رياض السعودية  ،ص ص 578،579

إف الدكؿ اؼبتكاملة تؤثر على تدفق االستثمارات األجنبية اؼبباشرة فتجذهبا إليها ك ربرـ بذلك الدكؿ اػبارجة عن
نطاقها  ،ألف االستثمارات األجنبية اؼبباشرة تبحث عن األسواؽ ذات الرحبية األعلى ك اؼبخاطر األقل ،ك كذلك
تلك اليت تستطيع من خبلؽبا تركيج منتجاهتا بأقل تكلفة فبكنة  ،ك أين تتمتع منتجتها حبرية اغبركة ك اتساع
السوؽ ك ضمانات اغبماية ك مناخ االستثمار اؼببلئم  ،كتعترب الدكؿ اؼبتكاملة األفضل من ىذه النواحي مقارنة
باقتصاديات الدكؿ اؼبنفردة.
ك يبلحظ أف االستثمارات األجنبية سبيل لتكتبلت األقاليم اؼبتقدمة ما يزيد من التفاكت بُت الدكؿ اؼبتكاملة .
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المطلب الثاني  :بعض تجارب التكامل االقتصادي
منذ ظهور التكامل االقتصادم أنشئت الكثَت من التكتبلت االقتصادية كتب لبعضها النجاح ك التطور ك
الوصوؿ ألعلى درجات التكامل  ،ك للبعض اآلخر إما الفشل أك الوقوؼ عند درجة معينة من درجات التكامل .
ك يف ىذا اؼبطلب سنلقي الضوء ك بصورة ـبتصرة على بعض التكتبلت االقتصادية عرب العاَف ك سنتطرؽ ألثر ىذه
األخَتة على الدكؿ العربية .

الفرع األول  :أىم التكتالت االقتصادية بالعالم
التكتل االقتصادم ما ىو إال درجة من درجات التكامل االقتصادم اليت تكوف فيما بُت الدكؿ ك ىو يبثل
اعبانب التطبيقي لعملية التكامل االقتصادم .
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ك سنقوـ بعرض أىم ذبارب التكامل االقتصادم اؼبتجسدة بالتكتبلت االقتصادية اؼبنتشرة عرب قارات العاَف .
أوال  :أىم تجارب التكامل االقتصادي بالقارة األوروبية :
- 1مجلس التعاون االقتصادي لدول أوروبا الشرقية ( الكوميكون ) : 1949
كوف االرباد السوفييت فيما مضى ك معظم الدكؿ االشًتاكية ألكركبا الشرقية ؾبلس اؼبعونة االقتصادية اؼبتبادلة
سنة  1949الذم ركز يف البداية على تشجيع التبادؿ التجارم ك الفٍت ك العلمي بُت الدكؿ األعضاء ك سنة

 1عبد اؼبطلب عبد اغبميد  ،اقتصاديات اؼبشاركة الدكلية  ،الدار اعبامعية االسكندرية  ، 2006 ،ص ص 149 ، 148
 2عبد اؼبطلب عبد اغبميد  ،السوؽ العربية اؼبشًتكة الواقع ك اؼبستقبل يف األلفية الثالثة  ،ؾبموعة النيل العربية  ،القاىرة  ، 2007 ،ص 30

 1962كافقت دكؿ الكوميكوف على اتباع مبدأ التخصص ك اقامة مشاريع ضخمة متخصصة  ،ك كضعت برامج
ك مبادئ أساسية لتقسم العمل الدكِف االشًتاكي فيما بينها .
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كقد كانت التجارة بُت دكؿ كوميكوف تتم بشكل عاـ على أساس اما االتفاقيات الثنائية أك الشراء باعبملة  ،فيما
ىبص االتفاقيات الثنائية فتتضمن ذبارة اؼبقايضة ك اؼبقابلة اليت يتم فيها تبادؿ سلعة بأخرل  ،اك على األقل رباكؿ
موازنة التجارة مع كل دكلة على انفراد  ،كيعود ذلك لعدـ امكانية استخداـ أم فائض من الركببلت غَت قابلة
للتحويل ك اليت سبثل كحدة التحاسب يف ذبارة دكؿ الكوميكوف الستَتاد السلع ك اػبدمات من أم دكلة غَت تلك
اليت ربقق معها فائض  ،أما الشراء باعبملة فيقصد بو اتفاؽ شركيت ذبارة لقطاع عاـ يف دكلتُت ـبتلفتُت على
شراء كمية ؿبددة من السلعة ؼبدة سنة أك عدة سنوات .
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ك على الرغم من ربقيق كوميكوف ىدفو األساسي اؼبتمثل بتحويل التجارة الدكلية لدكؿ أكركبا الشرقية إُف االرباد
السوفييت بدال من دكؿ أكركبا الغربية اال أف عدـ فعالية أساليب إدارتو ك ربكم االرباد السوفييت يف توجهاتو
السياسية ك االقتصادية أدل لصعوبة التجارة بُت دكؿ الكوميكوف ك إعاقة دخوؿ االستثمارات األجنبية .....ك
غَتىا ما أثر على معدالت التنمية فيها  ،3ك سنة  1990بدأ تنتشر فكرة االبتعاد عن النظاـ االشًتاكي ك السَت
كبو النظاـ الرأظباِف يف دكؿ أكركبا الشرقية ك الوسطى ك سنة
تفكك معها الكوميكوف .

 1991تفككت صبهوريات االرباد السوفييت ك
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- 2االتحاد األوروبي :
لقد ظهر االرباد األكركيب كتكتل اقتصادم ناجح بعد عمل استغرؽ مدة طويلة من الزمن ك سنحاكؿ عرض
مسَتتو بشكل ـبتصر يف ما يلي :
أكال بدأ بارباد صبركي لدكؿ البنلوكس يضم بلجيكا  ،ىولندا  ،لكسمربج  ،ك اشتمل على حرية مركر السلع ك
اػبدمات بُت أعضائو ك كجود تعريفة صبركية كاحدة مع العاَف اػبارجي ،ك سبت اؼبصادقة على ىذه اؼبعاىدة رظبيا
سنة ، 1947ك شكلت فيما بعد اعبماعة األكركبية للفحم ك الصلب سنة  1951إضافة لفرنسا ك أؼبانيا الغربية
ك ايطاليا  ،ك تضمنت اعبماعة األكركبية للفحم ك الصلب إلغاء التعريفة ك نظاـ اغبصص فيما يتعلق بتجارهتا يف
 1علي عبد الفتاح أبو شرارة  ،مرجع سابق  ،ص ص 455 ،454
 2د .كماؿ بكرم  ،اقتصاد الدكِف التجارة ك التمويل  ،دار النشر غَت موجودة  ،االسكندرية  ، 2003 ،ص 237
 3عبد السبلـ أبو قحف  ،أساسيات ادارة األعماؿ الدكلية  ،منشورات اغبليب  ،ط  ، 2اسكندرية  ، 2003 ،ص 804
 4علي عبد الفتاح أبو شرارة  ،مرجع سابق  ،ص 456

اغبديد اػباـ ك الفحم ك الكوؾ ك الصلب  1 .ك بعدىا سنة  1957كقعت الدكؿ اؼبشاركة ضمن مشركع
شوماف على معاىدة ركما اليت مشلت اتفاقيتُت األكُف نصت على انشاء اعبماعة األكركبية للطاقة الذرية  ،ك
الثانية على انشاء اعبماعة االقتصادية األكركبية اليت سبثل ارباد اعبمركي الذم أنشئ سنة

 1957مت فيو فرض

رسوـ صبركية موحدة ك اتبع سياسة زراعية موحدة  ،ك مع حلوؿ سنة  1967قبحت ىذه الدكؿ يف صبع كل من
صباعة الفحم ك الصلب ك صباعة الطاقة الذرية ك اعبماعة االقتصادية األكركبية يف منظمة كاحدة ىي اعبماعة
األكركبية ك اليت أطلق عليها اسم السوؽ األكركبية اؼبشًتكة ،ك أتفق على اكتماؿ مقوماهتا يف فًتة تًتاكح بُت 12ك
 15سنة  ،كقد توسعت بالتدريج بداية من سنة
انضمت اليوناف مث  1986اسبانيا ك الربتغاؿ .

 1973بانضماـ الدامبارؾ ك بريطانيا  ،ايرلندا سنة 1981

2

ك يف سنة  1986مت االتفاؽ على القانوف األكركيب اؼبوحد الذم أصبح سارم اؼبفعوؿ ابتداء من جانفي
 1987الذم أدل لتأسيس االرباد األكركيب  ،ك شكل مع معاىدة ماسًتىبت اليت كقعت من طرؼ كزراء
اػبارجية للجماعة االقتصادية األكركبية سنة  1992مرحلة جديدة من مراحل التكامل االقتصادم األكركيب حيث
أدخل تعديبلت جوىرية على معاىدة ركما أنبها :
 التحرير الكامل غبركة السلع ك اػبدمات ك الغاء كافة اغبواجز بُت الدكؿ األعضاء . اقامة الوحدة النقدية الكاملة على عدة مراحل تنتهي بإقامة بنك أكركيب يتحكم باصدار العملة اؼبوحدة قبلجانفي . 1999
 سياسة خارجية موحدة ك ربرؾ صوب اقامة نظاـ دفاعي مشًتؾ .ك عليو مت تأسيس االرباد االقتصادم النقدم األكركيب كمت االتفاؽ على العمل بالعملة اؼبوحدة اليت أطلق
عليها اسم األكرك حبلوؿ جانفي  1999ك قد التزمت دكؿ االرباد األكركيب هبذا ك طرحت عملتها النقدية
كمتغَت رئيسي يف االقتصاد العاؼبي .

 1أ.د ؿبمد عبد العزيز عجمية كآخركف  ،قضايا اقتصادية معاصرة  ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية  ، 2009 ،ص ص 178 ، 177
آسيا الوايف  ،التكتبلت االقتصادية اإلقليمية ك حرية التجارة يف اطار منظمة التجارة العاؼبية  ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت .يف العلوـ االقتصادية زبصص اقتصاد دكِف .،جامعة
2اغباج ػبظر  ،باتنة  2008/2007 ،ص ص 44 ، 43

ك قد استمرت عملية توسع االرباد األكركيب بانضماـ النمسا ك فنلندا ك السويد سنة

 ، 1995كيف مام

 2004انضمت 10دكؿ لبلرباد يف أكرب عملية توسع لو . 1
 - 3منطقة التجارة الحرة األوروبية :
سنة 1960قامت كل من بريطانيا  ،السويد  ،الدمبارؾ  ،سويسرا  ،النركيج  ،الربتغاؿ  ،النمسا ،
بتحرير التبادؿ التجارم فيما بينها ك تكوين منطقة التجارة اغبرة األكركبية ( )ELEAك قد أزالت بشكل تاـ
اغبقوؽ اعبمركية على منتجاهتا الصناعية سنة  2 ، 1967سنة  1970انضمت أيسلندا اليها  ،كسنة 1972
تركت كل من بريطانيا ك دمبارؾ منطقة التجارة اغبرة الجل االنظماـ لبلرباد األكركيب  ،كيف سنة
انضمت منطقة التجارة اغبرة اُف االرباد األكركيب .

1994

3

ثانيا  :أىم تجارب التكامل االقتصادي بالقارة األمريكية :
 - 1منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية ( : )NAFATA
كانت أمريكا ك كندا قد توصلتا إُف ك ضع ترتيبات ثنائية خاصة بتجارة السيارات ك قطع غيارىا سنة
 ، 1965كيف سنة  1987اتفقتا على أف حجم التجارة الثنائية بينهما قد تعدت الًتتيبات القائمة بينهما ك
بدأت اؼبفاكضات حوؿ منطقة التجارة اغبرة األمريكية الكندية اليت دخلت حيز التنفيذ سنة

 ،1989كبعد

انضماـ اؼبكسيك اُف اعبات سنة  1986سبهد الطريق ؽبذه الدكؿ الثبلثة لدخوؿ يف مفاكضات حوؿ منطقة
التجارة اغبرة ألمريكا الشمالية – نافتا -اليت بدأت سنة

 1992ك انتهت بسرياف ىذه اؼبنطقة يف أكؿ يناير

 ، 1994ك قد تضمنت التحرير التصاعدم لتجارة السلع  ،إزالة القيود على التجارة يف العديد من اػبدمات
اؼبالية  ،ربرير سياسات االستثمار يف السلع ك اػبدمات  ،ازالة شرط اؼبكوف احمللي ك متطلبات أداء التصدير ك
موازنة التجارة  ،االلتزاـ بتقوية ك تعزيز ضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية  ،فتح أسواؽ اؼبشًتيات اغبكومية  ،االلتزاـ
بتطبيق قوانُت اؼبنافسة ك التوصل إلجراءات تفصيلية لتسوية اؼبنازعات .

4

 - 2السوق المشتركة ألمريكا الوسطى :
عبد الوىاب رميدم  ،التكتبلت االقتصادية اإلقليمية يف عصر العوؼبة ك تفعيل التكامل االقتصادم يف الدكؿ النامية  ،أطركحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية فرع زبطيط ،
1جامعة اعبزائر  ، 2007/2006 ،ص ص  48، 45ص ص  55،56بالتصرؼ
Dominiek Salvatore, économie international ,gray ville ,paris pour traduction fronçasse ,1982,p,822
3د .كامل بكرم  ،مرجع سابق ،ص 230
 4أسامة ؿببوب  ،العوؼبة ك اإلقليمية  ،دار اؼبصرية اللبنانية ،ط  ، 2001 ،2ص 73

ك تتكوف من كوستاريكا  ،السلفادكر  ،جوا تيما  ،ىندكراس  ،ك نيكاراجوا تأسست سنة  1960كحلت يف
 1969ك أعيد تكوينها يف سنة .1990
 - 3السوق المشتركة لدول الكاريبي:
ك تضم انتيقوا  ،باربودا  ،بربادكس  ،دكمنيك  ،قوينادا  ،موف سَتات  ،سانت لوشيا  ،جاميكا  ،سانت
فينس  ،قرينادين  ،توباقو  ،بليز  ،سانت كيتس  ،نيفيس  ،البهاما  ،ىاييت  ،سوريناـ  ،أسست سنة

1973

هبدؼ انشاء منطقة التجارة اغبرة ك تنسيق السياسات يف ؾباالت النقل  ،اؼبالية  ،الصناعة  ،كقاعدة صبع
اؼبعلومات ك اإلحصاءات ك توطيد التعاكف السياسي .
 - 4مجتمع األندين لألمم :
منبثق عن  pact andinالذم تكوف سنة  1969ك هبمع كل من بوليفيا  ،كولومبيا  ،األكوادكر  ،البَتك
 ،فنزكيبل اليت انسحبت منو سنة  2006ك يف نفس السنة انضمت اليو التشيلي  ،اؼبكسيك ك باناما كأعضاء
مبلحظُت هبدؼ تكوين سوؽ األندين ك تبٍت تعريفة صبركية خارجية موحدة  ،تنسيق التشريعات يف اجملاالت
االقتصادية  ،حرية تنقل السلع ك األشخاص  ،اضافة لؤلىداؼ السياسية ك االجتماعية .
 - 5مجتمع الجنوب األمريكي لألمم :
يضم كل من األرجنتُت  ،الربازيل  ،بوليفيا  ،كولومبيا  ،اإلكوادكر  ،البَتك  ،فنزكيبل  ،أكركغوام  ،لباراغوام،
سوريتاـ  ،غويانا ك التشيلي  ،كوف سنة  2004هبدؼ توحيد دكؿ أمريكا اعبنوبية سياسيا ك اقتصادية باالعتماد
على ذبربة االرباد األكركيب  ،كزيادة الوزف النسيب ؽبذه الدكؿ يف اؼبنطقة ك العاَف ك العمل على إدخاؿ عملة
مشًتكة كاحدة مستقببل .
 - 6السوق المشتركة لدول جنوب أمريكا الالتينية :
ك تضم األرجنتُت  ،الربازيل  ،األكركغوام ،البارغوام ،أسست سنة  1991هبدؼ إنشاء منطقة التجارة
اغبرة سنة  1995ربولت إُف ارباد صبركي  ،شهدت انضماـ التشيلي سنة

 1996ك بعدىا بسنة بوليفيا ،

سبكنت من خلق ارباد صبركي سنة  2001ك ىي تسعى لتوسيعو ليضم صبيع دكؿ أمريكا البلتينية.
 - 7منطقة التجارة الحرة ألمريكا الالتينية: - LAFTA -
 1قاسي فايزة  ،مرجع سابق  ،ص ص 210،211

1

أسست يف  1960بواسطة اؼبكسيك ك معظم دكؿ أمريكا اعبنوبية ك ؾبموعاهتا الفرعية – حلف
األندين – ك قد كانت تأمل أف تعجل عملية التكامل ك تنشئ سوؽ مشًتكة يف سنة
الحقا برابطة تكامل أمريكا البلتينية اليا .

 ، 1980استبدلت

1

ثالثا  :أىم تجارب التكامل بالقارة اإلفريقية :

2

- 1تجمع دول الصحراء :
كىو أحدث التجمعات االقتصادية بالقارة ك كقعت كثيقة تأسيسو دبدينة سرت بليبيا بتاريخ 1998/2/4
ك ضم  16دكلة خبلؿ  ، 2007يستهدؼ التجمع انشاء كتلة اقتصادية افريقية ربقق مفهوـ االعتماد على
الذات من خبلؿ تكامل اقتصادات دكؿ التجمع .
- 2جماعة التنمية للجنوب االفريقي :
لقد اسس ىذا التجمع يف البداية كمؤسبر للتنسيق ك التنمية سنة  1980ك قد استهدؼ خفض االعتماد على
اػبارج ك كضع اطار لتنسيق بُت الدكؿ األعضاء يف ؾباؿ سياستها اػبارجية اذباه النظاـ العنصرم عبمهورية
جنوب إفريقيا  ،كتعزيز التعاكف االقتصادم االقليمي  ،مث تطور طبيعتو ليصبح تكتل سنة  ،1992ك انضمت
جنوب افرم قيا إليو سنة  1994بعد انتهاء النظاـ العنصرم  ،كقد كزعت اؼبشركعات التكاملية داخل التكتل
بشكل يتوافق مع اؼبيزة النسبية لكل دكلة داخل اإلقليم ك كاف ىذا التنسيق يقتضي االلتزاـ الكامل من قبل
الدكؿ األعضاء بتوفيق بُت مشركعاهتا الوطنية مع خطة التنسيق التكاملية ك ىو األمر الذم َف وبدث .
- 3السوق المشتركة لشرق و جنوب افريقيا – كوميسا : -
يضم ىذا التجمع كل من مصر  ،أقبوال  ،بركندم  ،جزر القمر  ،الكونغو  ،جيبويت  ،اريًتيا  ،أثيوبيا  ،كينيا ،
مدغشقر  ،مبلكم  ،موريشيوس  ،ناميبيا  ،ركاندا  ،سيشل  ،السوداف  ،سوازيبلند  ،أكغندا  ،زامبيا  ،زيببابوم
 ،أنشأ يف مام  1966عندما اجتمع اجمللس الوزارم لدكؿ اإلفريقية اؼبستقلة سياسيا يف شرؽ ك جنوب القارة
هبدؼ تشجيع التكامل االقتصادم االقليمي ك تكوف سنة  1994دبقتضى اتفاقية أبوجا هبدؼ تكوين سوؽ
مشًتكة .
- 4االتحاد االقتصادي إلفريقيا الوسطى :
 1د .كماؿ بكرم  ،مرجع سابق  ،ص 234
 2فرج عبد الفتاح فرج  ،االقتصاد اإلفريقي قضايا التكامل ك التنمية  ،دار النهظة العربية  ، 2007 ،ص ص  171 ، 163بالتصرؼ

أنشى ىذا االرباد سنة  1983من عشر دكؿ من كسط إفريقيا كقد استهدؼ ىذا االرباد استكماؿ إنشاء
االرباد اعبمركي بُت دكؿ التجمع حبلوؿ سنة  2000غَت أف ىذا التجمع َف وبقق حىت سنة  2007انشاء
منطقة التجارة اغبرة .
- 5مجتمع االقتصادي لدول غرب إفريقيا :
دخل حيز التنفيذ سنة  1977ك يضم البنُت  ،بوركينافاسو  ،رأس األخضر  ،ساحل العاج  ،غامبيا  ،غانا ،
غينيا  ،غينيا بيساك  ،ليربيا  ،ماِف  ،موريتانيا  ،النيجر  ،قبَتيا  ،السنغاؿ  ،سَتاليوف  ،توجو .
ك قد أسس هبدؼ ربقيق التنمية االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية عن طريق ربرير اؼببادالت التجارية ك إلغاء
العوائق التعريفية ك الغَت تعريفية على السلع ك اػبدمات كحرية تنقل األشخاص ك ربسُت نوعية البنية التحتية ك
العمل على ربقيق االستقرار السياسي ك األمن لدكؿ اؼبنطقة .
رابعا  :أىم تجارب التكامل بالقارة اآلسيوية :
 1ر-ابطة جنوب شرق آسيا : ASEAN
نشأت رابطة دكؿ جنوب شرؽ آسيا كنوع من اغبلف السياسي سنة 1967يف مواجهة الشيوعية يف
جنوب شرؽ آسيا كخاصة يف الفيتناـ ككمبوديا كالكس كبورما  ،لذلك ركزت الرابطة يف بداية نشأهتا على
التنسيق السياسي .
كجاء إنشاء ىذه الرابطة دببادرة طبس دكؿ ىي ماليزيا كاندكنيسيا كسنغافورة كتايبلند كالفلبُت ،كقد انضمت إليهم
بركنام سنة  ، 1984كتعترب ماليزيا من أىم اؼبتحمسُت ؽبذا التكتل الذم بدأ يركز على التعاكف االقتصادم
اإلقليمي فيما بُت الدكؿ األعضاء  ،يف ؾباؿ توحيد سياسات التصنيع كربرير التجارة البينية على أساس قوائم
سلعية ،كتنفيذ سياسات كطنية إلحبلؿ الواردات كضباية الصناعات الناشئة  ،خاصة بعد األضرار الشديدة اليت
غبقت هبا نظرا للحماية من طرؼ الدكؿ اؼبتقدمة كأمريكا كأكربا اذباه صادرات تلك الدكؿ.
كما أف الدكؿ اػبمس اؼبؤسسة ؽبذه الرابطة َف تلجأ إُف إتباع اؼبنهج التقليدم للتكامل كفضلت عليو منهجا
تعاكنيا ،فلم ربدد تارىبا ؿبددا لبلوغ مرحلة معينة من مراحل التكامل االقتصادم ،كركزت على بعض ؾباالت
التعاكف االقتصاد م كالتعاكف الوظيفي  ،ك يف سنة  1991أنشئت منطقة التجارة اغبرة لتحل ؿبل النظاـ
السابق ،كهتدؼ إُف إزالة صبيع اغبواجز اعبمركية كغَت اعبمركية تدرهبيا  ،كيتم تنفيذىا على فًتة انتقالية سبتد

إُف 15عاما،كدخلت حيز التنفيذ عاـ  ، 1994كيف عاـ  1997استحدثت نظاـ ترتيبات تفضيلية الذم َف
ينجح يف زيادة التجارة البينية لدكؿ اآلسياف .
قد تأخر تنفيذ منطقة التجارة اغبرة نظرا للهدؼ الذم قامت من أجلو اآلسياف ،الذم كاف سياسيا بالدرجة
األكُف ،إضافة إُف التشابو بُت دكؿ اآلسياف من حيث اؼبوارد كاؼبيزة النسبية .
كبعد األزمات اليت شاىدهتا اؼبنطقة ،كاليت أدت إُف تناقص معدؿ النمو كتزايد معدالت البطالة ،شعرت بأنبية
التكامل كالتعاكف اؼباِف كاالقتصادم ،فانتهت القمة السادسة اليت عقدت 16ديسمرب  1998يف فيتناـ إُف
كضع خطة متوسطة اؼبدل إلنعاش اقتصاديات اآلسياف خبلؿ الفًتة . 2004/1999

1

كيف  29نوفمرب سنة  2004كقعت الصُت اتفاقا تارىبيا مع زعماء دكؿ جنوب شرؽ آسيا ،األعضاء يف رابطة
اآلسياف يقضي بإقامة أكرب منطقة ذبارة حرة يف العاَف  ،كما ترغب بعض الدكؿ كاؽبند كالياباف ككوريا اعبنوبية
كأسًتاليا كنيوزيبلندا يف توثيق العبلقات مع دكؿ اآلسياف كإقامة منطقة ذبارة حرة فباثلة  ،كبالتاِف إقامة سوؽ
آسيوية موحدة حبلوؿ سنة . 2020
ك ذبدر بنا االشارة اُف أف ىناؾ تكامل أخر ينسب ؽبذه القارة يعرؼ بتعاكف االقتصادم لدكؿ آسيا ك
احمليط اؽبادم لكن ىذا التكامل ىبرج عن اطار

شركط التكامل كدرجاتو سالفة الذكر ،كالتقارب اعبغرايف

كالتقارب يف مستول النمو االقتصادم … كغَتىا ،اذ أصبح ىذا التكامل السابق يسمى بالتكامل االقتصادم
التقليدم الذم ازبذ بعدا إقليميا ،غَت أنو ظهرت صيغة جديدة كبديلة ؽبذا التكامل كذلك خبلؿ العقدين
األخَتين من القرف اؼباضي باعتبارىا ال زبضع لتلك الشركط فيتم ذبميع عدد من الدكؿ يف شكل أك درجة من
درجات التكامل االقتصادم ال تنتمي إُف إقليم كاحد كال تربطها لغة أك تاريخ أك ثقافة موحدة ،كما أهنا
زبتلف يف درجة تقدمها االقتصادم )متقدمة كنامية ( مثل الشراكة األكركمتوسطية .
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ك ما ساىم بنقل حركة التكامل االقتصادم من إطارىا اإلقليمي إُف نطاقها القارم ىو التقدـ التكنولوجي
اعتبارا من مطلع حقبة التسعينات من القرف العشرين ك انتشار ظاىرة العوؼبة اعتبارا من نفس اغبقبة  ،ك دبثل ىذا
التكامل قبد القارة بأكماؽبا تقيم ؾبموعة من الًتتيبات االقتصادية مع قارة أخرل هبدؼ ربرير التجارة اػبارجية
بُت القارتُت ك ىو ربوؿ اقتصادم بالغ األنبية ك اػبطورة يف آف كاحد ،ألنو يؤدم لتحويل األسواؽ احمللية اُف
 1خلفي علي  ،د .رميدم عبد الوىاب  ،رابطة جنوب شرؽ آسيا – اآلسياف –  ، ASEANؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا  ،العدد  ، 06جامعة الشلف ،ص ص 83 ، 82
2د .عبد الوىاب الرميدم  ،مرجع سابق  ،ص 17

أسواؽ اقلمية لتوسيع نطاقها لتصبح قادرة على استقباؿ الطاقات االنتاجية ،حيث تصبح كحدة االقليم
االقتصادم القارم قارتُت أك أكثر بدال من كحدة االقليم يف حالة التكامل االقتصادم االقليمي الدكلة بأبعادىا
القومية كحدكدىا اعبغرافية ك خصائصها االجتماعية ك السياسية .
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- 2التعاون االقتصادي لدول آسيا و المحيط الهادي – : -APEC
ظهرت أبيك للوجود يف عاـ  1989بناء على دعوة أسًتاليا ،اليت قامت باستضافة االجتماع األكؿ لزعماء دكؿ
اؼبنتدل الذم يضم يف عضويتو  21دكلة ىي أسًتاليا ،بركنام ،كندا ،النسيلي ،الصُت ،ىونغ كونغ الصينية،
أندكنيسيا ،الياباف ،كوريا اعبنوبية ،ماليزيا ،اؼبكسيك ،نيوزيبلندا ،بابوانيوفينيا ،البَتك ،الفلبُت ،ركسيا ،سنغافورة،
تايبية الصينية ،تايبلندا ،الواليات اؼبتحدة ،فيتناـ تنتمي جغرافيا إُف منطقة احمليط اؽبادم كآسيا ،إضافة إُف ىذا
فإف اؼبنتدل يدمج يف عضويتو بُت تكتلُت اقتصاديُت نبا " النافتا " ألمريكا الشمالية ك" أسياف " لدكؿ شرؽ
آسيا.
كقد أصدر االجتماع الوزارم الثالث سنة  1991إعبلف سيوؿ أسس كأىداؼ األبيك اليت حددىا كما يلي:
 ربقيق استدامة النمو كالتنمية يف اإلقليم لصاٌف شعوبو كاؼبسانبة بذلك يف النمو كالتنمية لبلقتصاد العاؼبي. تعظيم مكاسب كل من اإلقليم كاالقتصاد العاؼبي من تزايد االعتماد اؼبتبادؿ ،دبا يف ذلك تشجيع تدفقاتالسلع كاػبدمات كاالستثمار كالتكنولوجيا.
 تطوير النظاـ التجارم اؼبتعدد األطراؼ اؼبنفتح كتقويتو لصاٌف دكؿ آسيا كالباسيفيك كصبيع االقتصادياتاألخرل.
 تقليص عوائق ذبارة السلع كاػبدمات كاالستثمار بُت الدكؿ األعضاء كفقا لقواعد " اعبات " كبدكف إغباؽأضرار باالقتصاديات األخرل كما أكد اإلعبلف العمل على تشجيع القطاع اػباص على اؼبشاركة يف أنشطة
األبيك سعيا إُف تعظيم اؼبنافع من التعاكف اإلقليمي.
كرباكؿ كل من أمريكا كأسًتاليا دفع الدكؿ اؼبشاركة يف ىذا اؼبنتدل إُف السعي إلسباـ متطلبات إنشاء منطقة ذبارة
حرة حبلوؿ عاـ  ،2020كىذا ما تضمنو إعبلف "يوجو" يف اؼبؤسبر الذم عقد يف أندنوسيا ،كيبلحظ أيضا أف
1سامي عفيف حامت  ،االذباىات اغبديثة يف االقتصاد الدكِف ك التجارة الدكلية  ،دار اؼبصرية اللبنانية  ، 2005 ،ص 343

تطور األبيك كاذباه الدكؿ األعضاء فيو إُف إقامة تكتل اقتصادم يأيت من رغبة مشًتكة بُت الياباف كالواليات
اؼبتحدة ،كاالتفاؽ فيما بينهما على أنو من اؼبهم اإلشارة إُف أف استيعاب دكؿ جنوب شرؽ آسيا كحوض
الباسيفيك ،كاحتوائها يف منتدل اقتصادم يتطور إُف ذبمع اقتصادم قد وبقق مكاسب للجميع .1

الفرع الثاني  :أثر التكتالت االقتصادية على اقتصاديات الدول العربية
للتكتبلت االقتصادية الكبَتة الىت هتدؼ إُف ضباية مصاٌف أعضائها آثران على االقتصاديات العربية،
فالواليات اؼبتحدة األمريكية على الرغم من كرب حجم اقتصادىا فهي تتجو إُف
التجارية يف اذباه التكتل األكركيب ،

التكتل خشية أف تفقد مزايا

كتتوقف ىذه اآلثار على طبيعة كسياسة التكتل كحجم تعاملو مع

االقتصاديات العربية  ،كعلى تقديره غبجم اؼبنافع اؼبتبادلة كتقديره ؼبصاغبو مع ىذه االقتصاديات ،ك يبكن عرض
أثر التكتبلت االقتصادية على االقتصاديات العربية كما يلي :
 البفاض حجم صادرات االقتصاديات العربية إُف دكؿ التكتبلت الكبَتة اؼبتقدمة نتيجة للحماية اليت تفرضهاىذه التكتبلت االقتصادية  ،خصوصا منها السلع الصناعية ك البًتككمياكية  .فهناؾ  15دكلة عربية غَت
نفطية تعتمد على صادرات اؼبواد اػباـ كاؼبواد الغذائية كاؼبواد اؼبصنعة،ىذه الدكؿ ستتأثر نتيجة لئلجراءات
اغبمائية من قبل التكتبلت االقتصادية الكبَتة  ،ككذلك صناعة البًت ككيمائية من دكؿ اػبليج كليبيا تواجو
قيودا لدخوؽبا أسواؽ االرباد األكركيب .
 انفتاح األسواؽ من طرؼ كاحد. فرض مواصفات من قبل التكتبلت االقتصادية ا لكبَتة على الصادرات االقتصادية العربية ،ك اليت ال تستطيعتوفَتىا لعدـ توفر التقنية البلزمة لذلك.
 اغبد من تصدير التقنية إُف االقتصاديات العربية كجعلها مرتبطة دبنتجات التكتبلت االقتصادية الكبَتةكاؼبتقدمة.
 تقييد كجود أك نشاطات اؼبصارؼ أك فركعها اؼبملوكة لبلقتصاديات العربية يف داخل التكتبلت االقتصاديةالكبَتة مثل االرباد األكركيب الذم يطبق أنظمة جديدة ربد من دكر اؼبصارؼ األجنبية طبقا ؼبعايَت بازؿ.

1د .عبد الوىاب الرميدم  ،مرجع سابق  ،ص ص 78 ،77

إف مثل ىذه اآلثار البد أف تنعكس على األداء االقتصادم العريب سلبا  ،كؾباهبتها ال يتم بصورة منفردة كما ىو
حاصل اآلف .
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المبحث الثاني  :العمل العربي لتحقيق التكامل االقتصادي
منذ منتصف القرف اؼباضي بدأت اعبهودات العربية ألجل ربقيق التكامل االقتصادم إال أنو ال يزاؿ ليومنا
ىذا َف تقطع مسافة كافية ذبعلها تنظم إُف التكتبلت االقتصادية الناجحة بالعاَف ك من خبلؿ ىذا اؼببحث
سنحاكؿ التعرؼ على التكامل االقتصادم العريب ك أىم ذبارب التكامل االقتصادم العريب .

المطلب األول :ماىية التكامل االقتصادي العربي
ربقيق التكامل االقتصادم العريب يشكل حلم اؼبواطن العريب ألنو ال هبسد فقط ربقيق النجاح من اعبانب
االقتصادم أك حىت السياسي بل يتعدل ذلك ليجسد معتقدات ركحية لئلنساف العريب اؼبسلم .
ك يعرؼ التكامل االقتصادم العريب بتلك العملية التارىبية طويلة اؼبدل اليت هتدؼ إُف خلق قاعدة اقتصادية
منسجمة ك متطورة يف البلداف العربية اليت ذبتهد يف تطوير القول اإلنتاجية ك الوطنية لنيل التحرر االقتصادم من
السيطرة األجنبية .
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كمن خبلؿ ىذا اؼبطلب سنحاكؿ اثبات ك ابراز أنبية التكامل االقتصادم العريب  ،اؽبدؼ منو ك ما هبعل الدكؿ
العربية قادرة على ربقيقو ك يف نفس الوقت ما هبعلها غَت قادرة على ذلك .

الفرع األول  :أىمية التكامل االقتصادي العربي
تقع االقتصاديات العربية ضمن ؾبموعة اقتصاديات الدكؿ النامية فهي تسعى ألجل النهوض
باقتصادياهتا ك ربقيق التنمية االقتصادية  ،ك من خبلؿ ىذا الفرع سنحاكؿ التعرؼ على االقتصاد العريب بصورة
ـبتصرة ألجل إظهار أنبية التكامل االقتصادم العريب الذم يبكن أف يغَت حالتو ،ك كذا سنتطرؽ باختصار ألىم
التحديات اليت تواجو االقتصاديات العربية .
د .فيضل خلف اهلل  ،د .كفيق حلمي األغا  ،التكتبلت االقتصادية الدكلية ك تفعيل التعاكف االقتصادم العريب  ،جامعة األزىر غزة ،كلية االقتصاد ك علوـ االدارة  ،سبتمرب 2006
 ،1ص 9
أ .جنوحات فضيلة  ،تنسيق التكامل االقتصادم العريب ك تفعيلو يف ظل التحديات االقليمية الدكلية  ،الندكة العلمية الدكلية حوؿ التكامل االقتصادم العريب كألية لتحسُت ك تفعيل
2الشراكة العربية األكركبية  ،جامعة فرحات عباس سطيف  9/8 ،مام 2004

أوال  :خصائص و أوضاع االقتصاد العربي :
بعد اغبرب العاؼبية الثانية كاف االقتصاد العريب أكليا بالدرجة األكُف خاضعا اما لسيطرة الدكؿ االستعمارية (
بلداف اؼبغرب العريب) أك للشركات النفطية العاؼبية ( دكؿ اػبليج العريب ) ك تابعا ألبعد اغبدكد للخارج سواء فيما
يتعلق دبستورداتو من السلع االستهبلكية الغذائية  ،الصناعية أك صادراتو اليت غالبا ما كانت تقتصر على بعض
اؼبواد اػباـ ك بالتاِف فقد سبيز االقتصاد العريب يف تلك الفًتة باالفتقار اُف رؤكس األمواؿ ك نقص الكفاءات ك
غياب التقدـ الفٍت  ،1مث جاءت فًتة الطفرة البًتكلية  1980 -1973حيث حققت ؾبموعة من الدكؿ العربية
فوائض مالية كبَتة  ،2منذ تلك الفًتة يبكن تقسيم الدكؿ العربية إُف ؾبموعتُت األكُف ك ىي دكؿ البًتكلية تتوفر
فيها رؤكس األمواؿ ك تعاين من نقص العمالة ك التكنولوجيا ؽبذا تودع ما يفيض عن قدرهتا االستيعابية لدل
أسواؽ النقد الدكلية  ،اجملموعة الثانية ك ىي الدكؿ غَت بًتكلية ك اليت تعاين من العجز يف رؤكس األمواؿ ك تتوفر
على عناصر االنتاج األخرل كالعمل ك التنظيم ك اؼبوارد البشرية ك بالتاِف فحركة التنمية هبا تعتمد على رؤكس
األمواؿ اؼبتوفرة لديها ك اؼبساعدات األجنبية ،3ك كذا السوؽ اؼبالية الدكلية ألجل سبويل بعض استثماراهتا أك
لتصحيح موازين مدفوعاهتا .4
ك خبلؿ الثمانينات بدأت أسعار البًتكؿ بااللبفاض ك االهنيار سنة

 1986ما جعل الدكؿ العربية تدخل يف

حالة ركود ك تواجو مشاكل ك صعوبات أنبها اهنيار إيراداهتا اػبارجية  ،تدىور معدؿ التبادؿ يف غَت صاغبها ،
زيادة معدالت التضخم  ،البفاض االستثمار احمللي ك األجنيب  ،تفاقم مشكلة البطالة  ،...ما جعل الدكؿ العربية
تنفذ برامج لئلصبلح االقتصادم ك تصحيح اؽبيكلي اليت كانت من تصميم اؼبؤسسات الدكلية( صندكؽ النقد
الدكِف  ،البنك الدكِف ) إلعادة التوازف لبلقتصاد الداخلي ؽبا ،ك اإلصبلحات سبركزت حوؿ ربرير النشاط
االقتصادم ك تبٍت آليات السوؽ  ،تشجيع القطاع اػباص ليقوـ بالدكر األساسي يف اإلنتاج ك التصدير .
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ك سبثل ىذه االصبلحات ربدم بالنسبة للدكؿ العربية ألنو على الرغم من كجود بعض الدكؿ العربية اليت تبنت
النظاـ الرأس ماِف كدكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي اال أف ىناؾ دكؿ أخرل كمصر  ،سوريا ،اعبزائر ك لبيا تبنت
 1عبد اغبميد براىيمي  ،أبعاد االندماج االقتصادم العريب كاحتماالت اؼبستقبل  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،ط  ، 1981 ، 2ص 37
 2أ.د علي لطفي  ،االستثمارات العربية ك مستقبل التعاكف االقتصادم العريب  ،منظمة العربية لتنمية  ،مصر  ، 2009 ،ص205
د .يسرل ؿبمد ابو العبل  ،ربديد مفهوـ استيعاب االستثمارات اؼبالية العربية يف ضوء التشريعات اؼبالية ك االقتصادية  ،دار الفكر اعبامعي  ،االسكندرية  ، 2008 ،ص ص ، 95
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 4د .عبد اغبميد براىيمي ،مرجع سابق  ،ص 42
 5علي لطفي  ،طاقة ك التنمية يف الدكؿ العربية  ،صبهورية اؼبصرية العربية  ، 2008 ،ص223

النظاـ االشًتاكي ىذا من جانب ك من اعبانب األخر طبيعة ك خصائص االقتصادم العريب  ،فهي اقتصاديات
تصدير خاـ ك ليست اقتصاديات تصنيع ما هبعلها سبتلك صناعات غَت منافسة ك غَت فعالة ،

كمعظمها يعتمد

على قطاع كاحد ألجل التطور  ،ك ىي اقتصاديات قد عجزت عن ربقيق تقدـ جوىرم يف توفَت الغذاء ك
السبلح ككذا ضعف الًتابط فيما بينها من حيث حركة رؤس األمواؿ  ،العمالة ك التجارة ما جعلها تعاين من
التخلف ك التبعية للنظاـ الرأظباِف العاؼبي
ك سنتطرؽ لبعض اػبصائص اليت سبيز االقتصاد العريب ك ذبعلو يعاين فيما يلي :
 -1خصائص الصناعة في معظم الدول العربية :
 صناعات استخراجية ك صناعات استهبلكية تركز على السوؽ احمللي ك التصدير أحيانا . زيادة تغلغل الشركات متعددة اعبنسية الصناعية يف األسواؽ العربية خاصة يف صناعة الدكاء ك الصناعاتالكيماكية ك الغذائية ك البًتككيماكية .
 كجود نقص يف عدد العمالة الفنية اؼبتخصصة يف معظم الدكؿ العربية لذلك يزداد االعتماد على العمالة الفنيةمن الدكؿ اآلسيوية ك األكركبية ،فبا يؤدم الرتفاع تكاليف األجور كمن مث اإلنتاج فبا يؤدم إُف البفاض مستول
القدرة التنافسية .
 عدـ كجود دراسات ربليلية لؤلسواؽ العربية ك الدكلية لقياس الطلب على اؼبنتجات الصناعية االستهبلكية كاإلنتاجية فبا يؤدم اُف اتساع الفجوة بُت الطلب ك العرض احمللي ك الدكِف .
 اؼبناخ االستثمارم العريب غَت مشجع لبلستثمارات الصناعية . -غياب التنسيق الصناعي ك التكامل الصناعي العريب نتيجة لعدـ كجود اتصاالت ذبارية عربية بُت الصناعات .

1

 -2الفجوة الغذائية في الدول العربية:
إف استَتاد األغذية يتزايد منذ منتصف سبعينيات القرف اؼباضي ،ففي عاـ  1990كانت قيمة الفجوة حواِف
11.8مليار دكالر ،ارتفعت إُف حواِف 13.9مليار دكالر عاـ  ، 2000مث ازدادت إُف حواِف  18.1مليار
آماؿ عبد الرضبن زيداف  ،تنمية الطلب اؼبتبادؿ بُت الدكؿ العربية يف ضوء أحكاـ منظمة التجارة العاؼبية  ،دار الكتب القانونية  ،دار الشتات لنشر ك الربؾبيات  ،مصر ، 2008
1ص ص 44

دكالر عاـ  ، 2005كما بلغت حواِف  23.8مليار دكالر عاـ  2007كازدادت بنحو  40يف اؼبائة يف عاـ
2008مقارنة بعاـ  2005كتظهر ىذه األرقاـ أف الفجوة ازدادت دبعدؿ سنوم بلغ  1.7يف اؼبائة خبلؿ الفًتة
-1990

 ،2007كقياسان على ذلك كبتأثَت الزيادة السكانية كزيادة األسعار معان فمن اؼبتوقع أف تصل قيمة

الفجوة إُف حواِف  27مليار دكالر يف عاـ  ، 2010كإُف حواِف  44مليار دكالر يف عاـ  2020حسب
تقديرات اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعية. 1
ثانيا  :تحديات التي تواجو االقتصاديات العربية :
إضافة ألكضاع االقتصادية الداخلية اليت تعاين منها الدكؿ العربية انضمت إليها األكضاع االقتصادية
اػبارجية ك ىي سبثل التحديات اليت تواجو الدكؿ العربية ك من أنبها :
 االندماج يف النظاـ العاؼبي اعبديد الذم أعلنت عنو الواليات اؼبتحدة األمريكية يف النصف الثاين من عاـ1990
 التكتبلت االقتصادية رأينا أثرىا فيما سبق على اقتصاديات الدكؿ العربية . -اتفاقية اعبات ك منظمة التجارة العاؼبية سنتطرؽ ألثرىا يف الفصل الثالث .

2

 اتفاقيات اؼبشاركة القطرية العربية مع االرباد األكركيب ك ـباطر التبادؿ التجارم مع أكركبا على بنية الصناعاتالوطنية القائمة يف البلداف العربية ك قضايا نقل التكنولوجيا ك البحث العلمي.
 عمليات التحرير اؼباِف ألسواؽ اؼباؿ ك البورصات . -التحديات اؼبستقبلية اليت تطرحها اتفاقية االستثمار متعددة األطراؼ

 MAIاليت أعدهتا منظمة التنمية

OECDلتعمم على البلداف النامية اؼبستقبلة لبلستثمارات يف ؾباؿ ربرير منظمة االستثمار .
 -مبو حجم شركات متعددة اعبنسيات من خبلؿ االندماج ك الشراء ك تأثَتىا على السوؽ العاؼبية .

3

ك من خبلؿ ما سبق تتجسد لنا أنبية التكامل االقتصادم العريب ألجل اللحاؽ ؼبا كصلت اليو الدكؿ اؼبتقدمة ك
حىت الناشئة من تطور اقتصادم ك اجتماعي خاصة أننا ديننا اإلسبلـ ينادم بتعاكف يف كافة ؾباالت اغبياة اذ

1التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد ، 2010الفصل العاشر  ،ؿبور األمن الغذائي يف الدكؿ العربية  ،ص 179
بوسعادة سعيدة  ،بوقاعة زينب  ،ربديات ك آفاؽ اؼبستقبلية لتكامل االقتصادم العريب  ،الندكة العلمية حوؿ التكامل االقتصادم العريب كآلية لتحسُت ك تفعيل الشراكة العربية –
2األكركبية  ،سطيف 5/4مام 2004
 3أضبد سيد النجار ك آخركف  ،التحوالت االقتصادية العربية ك األلفية الثالثة  ،دار فارس  ،األردف  ، 2004 ،ص ص144 ،143

يقوؿ عز كجل « :و تعاونوا على البر و التقوى و ال تعاونوا على اإلثم و العدوان و أتقو اهلل ان اهلل شديد
العقاب ».1
 9ك قبد سبحانو ك تعاُف قد حذر من التنازع ك اػببلؼ ك االفًتاؽ ؼبا لذلك من أثر خطَت على األمة اإلسبلمية
كافة اذ قاؿ تعاُف « :و اعتصموا بحبل اهلل جميعا و ال تفرقوا » .2
ك رسوؿ اهلل الكرًن سيدنا ؿبمد صلى اهلل عليو ك سلم يبُت لنا أف الوحدة قوة ك أف التعاكف من ضركريات اغبياة ،
كيتعُت على اؼبسلمُت أف يتحدكا ك يتعاكنوا ك يتآلفوا ك يتقاربوا اذ قاؿ صلى اهلل عليو ك سلم  « :اثناف خَت من
كاحد  ،كثبلثة خَت من اثنُت ك أربعة خَت من ثبلثة  ،فعليكم باعبماعة فاف اهلل لن هبمع أميت إال على ىدل » .
ك قاؿ صلى اهلل عليو ك سلم أيضا  «:يد اهلل مع اعبماعة » .
ك قاؿ عليو الصبلة ك السبلـ  « :مثل اؼبؤمنُت يف توادىم ك تراضبهم ك تعاطفهم مثل اعبسد اذ اشتكى منو عضو
تداعى لو سائر جسده بالسهر ك اغبمى ».
ك قاؿ عليو الصبلة ك السبلـ  « :من كاف معو فضل ظهر فليعد بو على من ال ظهر لو  ،كمن كاف لو فضل من
زاد فليعد بو على من ال زاد لو »  ،ك من خبلؿ ىذه النصوص النبوية الشريفة قبد أف الرسوؿ صلى اهلل عليو ك
سلم يبُت لنا أنو ال يبكن للفرد أف يقوـ بكل أعباء اغبياة منفردا ك يضرب لنا مثل لوحدة األمة اإلسبلمية باعبسد
الواحد .3
من خبلؿ ما طرح يبكننا القوؿ أف التكامل االقتصادم العريب ضركرم بالنسبة للدكؿ العربية فهو إحياء لركح
الوحدة ك التضامن ك العمل اؼبشًتؾ بُت ىذه الدكؿ ،ك طاعة هلل سبحانو عز كجل ما هبعلو ذا أنبية بالغة .

 1سورة اؼبائدة آية رقم 2
 2سورة آؿ عمراف آية رقم 103
 3د .نزيو عبد اؼبقصود مبارؾ  ،التكامل االقتصادم العريب ك ربديات العوؼبة  ،دار الفكر اعبامعي  ،ط ،1االسكندرية  ، 2006 ،ص  151 ، 148بالتصرؼ

الفرع الثاني  :أىداف و دوافع التكامل االقتصادي العربي
اؽبدؼ الرئيسي الذم تسعى لتحقيقو الدكؿ العربية من خبلؿ التكامل االقتصادم ىو ربقيق التنمية
االقتصادية لكن يبكن أف نقسم أىداؼ ك دكافع الدكؿ العربية لقسمُت :
أوال :األىداف و الدوافع غير االقتصادية:

1

تتمثل يف األىداؼ السياسية ك القومية يف مقدمتها ربقيق الوحدة االقتصادية كبداية أساسية كبو ربقيق
الوحدة السياسية ك أنبها :
 زبفيف حدة التوتر بُت الدكؿ العربية األعضاء يف اعبامعة العربية خاصة فيما يتصل دبشكلة اغبدكد ك عدـالتدخل يف الشؤكف الداخلية .
 تأمُت االستقبلؿ السياسي ك زيادة القوة الدفاعية لصد األطماع اػبارجية .ثانيا  :األىداف و الدوافع االقتصادية :2
ك تتمثل األىداؼ ك الدكافع االقتصادية للتكامل االقتصادم العريب يف :
 تقليل اعتماد الدكؿ العربية على العاَف اػبارجي ك بالتاِف تقليص حجم التبعية . تقليص الفوارؽ االقتصادية بُت الدكؿ العربية . تنويع تشكيلة الصادرات لتخفيض سيطرة قطاع النفط على اغبجم اإلصباِف للصادرات . العمل على تنسيق ك خلق االنسجاـ بُت ـبتلف السياسات االقتصادية للوصوؿ اُف اؽبدؼ األظبى ك ىوربقيق الوحدة االقتصادية.

الفرع الثالث  :مقومات و معوقات التكامل االقتصادي العربي

خليفة موراد  ،التكامل االقتصادم العريب على ضوء الطركحات النظرية ك اؼبرجعية القانونية ذبارب ك ربديات  ،مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف القانوف الدكِف ك العبلقات الدكلية ،
1جامعة اغباج ػبظر  ،باتنة  ، 2006/2005ص 54
نوغي فتيحة  ،لرقط فريدة ،تكامل االقتصادم العريب بُت اؼبقومات ك اؼبعوقات  ،الندكة العلمية حوؿ التكامل االقتصادم العريب كإلية لتحسُت ك تفعيل الشراكة العربية –األكركبية ،
2سطيف 5/4مام  ،2004،ص 4

يواجو التكامل االقتصادم العريب العديد من الصعوبات ك اؼبشاكل اليت أعاقت تقدمو ك وبتوم بدكره على
العديد من اؼبقاكمات اليت لو مت كضعها يف االعتبار ك استغبلؽبا بأمثل الطرؽ ألصبح التكتل العريب من أقول
التكتبلت بالعاَف .
أوال :مقومات التكامل االقتصادي العربي :
اؼبقومات ك االمكانيات اؼبتوفرة بالدكؿ العربية ال تتواجد بالكثَت من التكتبلت القائمة حاليا ك يبكن تقسيمها اُف
قسمُت :
- 1المقومات غير اقتصادية  :تتضمن اؼبوركث اغبضارم الثقايف التارىبي العريب اإلسبلمي ك الذم قبمعو
يف  ( :كحدة اللغة  ،كحدة العادات ك التقاليد  ،ك حدة األصل ك اؼبنبت  ،كحدة التاريخ ك القيم الركحية ،
الوحدة اعبغرافية  ،كحدة الدين على الرغم من كجود أقليات مسيحية يف كل من مصر سوريا  ،لبناف إال أنو ال
توجد مشاكل معهم فبكن أف تؤثر على ربقيق التكامل) .

1

- 2المقومات االقتصادية  :ك تتضمن ما يلي :
 تبلغ مساحة الوطن العريب حواِف  14.2مليوف كم  ²ك ىي سبثل ما نسبتو   10.2من العاَف ،2ك ربتلىذه اؼبساحة موقعا اسًتاذبيا حيث تتوسط ثبلث قارات آسيا  ،افريقيا  ،أكركبا  ،كتطل على معظم حبار ك
ؿبيطات العاَف البحر اؼبتوسط  ،البحر األضبر  ،اػبليج العريب  ،احمليط األطلسي  ،حبر العرب  .األمر الذم
هبعل لدكؿ العربية موقع لو أنبيتو االقتصادية اػباصة ك يسمح بأف يكوف ملتقى لتجارة الدكلية من خبلؿ
إشرافو على أىم اؼبناطق البحرية مثل منطقة التجارة اغبرة بديب باإلمارات العربية اؼبتحدة ك اؼبضايق البحرية
كمضيق جبل طارؽ ك باب اؼبندب ك مضيق الصقلية ك كذا قناة السويس .
 زخرة الثركة اؼبائية اؼبتنوعة اؼبصادر . يعترب مناخ الوطن العريب مبلئما لنمو ـبتلف النباتات فبا يؤدم اُف ربقيق االكتفاء الذايت الغذائي  ،فعلىسبيل اؼبثاؿ وبتوم السوداف ك العراؽ على أراضي خصبة تستطيع تلبية كل مطالب الوطن العريب الغذائية ،
كيف مقدرة مصر تلبية كل حاجيات العربية من القطن كبعض احملاصيل الزراعية .
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 1نوغي فتيحة  ،لرقط فريدة  ،نفس اؼبرجع السابق  ،ص 4
 2تقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2010
الطيب داكدم  ،التكامل العريب االسبلمي ضركرة حضارية ؼبواجهة التكتبلت كربل  ،الندكة العلمية حوؿ التكامل االقتصادم العريب كآلية لتحسُت ك تفعيل الشراكة العربية –
3األكركبية  ،سطيف 5/4مام 2004

 توفر رؤكس األمواؿ ك يرجع ذلك لضخامة عائدات البًتكؿ ك اليت يتجو معظمها كبو االستثمار يف الدكؿاؼبتقدمة.
 اتساع السوؽ العربية اليت سبتد من اػبليج اُف احمليط ك تتوفر فيها كافة اؼبعايَت االقتصادية اليت ذبعل منها سوؽ1

مبوذجية .

 توفر اؼبوارد البشرية حيث يبلغ عدد سكاف الدكؿ العربية حواِف  351.86مليوف نسمة سنة  2010يعدكفقوة اقتصادية كبَتة توفر اليد العاملة على اختبلؼ أنواعها ك كذلك عدد ىائل من اؼبستهلكُت .
 وبتوم على ثركات طبيعية كبَتة أنبها البًتكؿ حيث بلغ احتياطي النفط العريب  683.66مليار برميل سنة 2010ما يعادؿ  % 57.5من االحتياطي العاؼبي  ،ك احتياطي الغاز  54.806مليار مًت مكعب سنة
 2010ما يعادؿ % 29.1من االحتياطي العاؼبي  ،أما اغبديد اػباـ فبلغ  12.4مليار طن سنة 2009
2

.

ثانيا :معوقات التكامل االقتصادي العربي :
بعدما عرضنا اؼبقاكمات اليت كجدنا أهنا تسمح جبعل التكامل االقتصادم العريب ذك مكانة يف االقتصاد
العاؼبي سنستعرض معوقات التكامل االقتصادم العريب ك اليت سبثل صبلة العوامل اليت حدت من نتائج العمل
العريب ألجل ربقيق التكامل االقتصادم كتنقسم ىذه اؼبعوقات لقسمُت :
- 1المعوقات غير االقتصادية:
 يف مقدمة ىذه اؼبعوقات عدـ كجود إرادة سياسية صادقة لتحقيق ىذا التكامل ،ك يتضح ضعف ىذه اإلرادةمن خبلؿ التحفظات على االتفاقيات ك القرارات اعبماعية ،توقيع على االتفاقيات يف معظم األحياف مث عدـ
تنفيذىا أك التباطؤ يف التنفيذ  ،البطء يف اؼبصادقة على االتفاقيات اؼبنظمة ؽبذا العمل  ،تأثر العمل العريب
اؼبشًتؾ بالتقلبات الطارئة للعبلقات ك اؼبشكبلت السياسية بُت الدكؿ العربية ك غياب دكر اؼبنظمات الشعبية
ك اعبماىَت يف أغلب اغباالت عن اؼبشاركة يف كضع القرارات ك متابعتها .
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 1د .نزيو عبد اؼبقصود مبارؾ  ،مرجع سابق  ،ص 103
 2التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد سنة 2011
د .حريب ؿبمد موسى عريفات  ،التحديات اليت تواجو ذبارب التكامل االقتصادم العريب  ،مؤسبر التجارة العربية البينية ك التكامل االقتصادم  ،اعبامعة األردنية  ،عماف اؼبملكة
3األردنية اؽبامشية  22/20 ،سبتمرب  ، 2004ص 323

 تضارب يف مصاٌف بُت الدكؿ العربية ناجم مثبل عن حجة السيادة الوطنية ك القطرية ك عن اختبلؼ يف النظمالسياسية ك االقتصادية ك االجتماعية ؽبذه البلداف .

1

 عدـ استقرار اؼبنطقة ك عدـ الوصوؿ إُف حل للقضية الفلسطينية  ،2احتبلؿ العراؽ  ،أزمة ليبيا ،سوريا كاليمن.
 ارتباط العبلقات االقتصادية بالعبلقات السياسية بُت الدكؿ العربية ىبلق جو من عدـ االستقرار يف العبلقاتاالقتصادية .
 افتقار اعبامعة العربية للسلطة القانونية اليت سبكنها من ذباكز الصفة السيادية للدكؿ األعضاء كازباذ قراراتملزمة لكافة الدكؿ العربية.
 -عدـ كجود ىيئة لتسوية اؼبنازعات على اؼبستول العريب .

3

- 2المعوقات االقتصادية:
 الًتكيز على اؼبدخل التجارم إلحداث التكامل االقتصادم العريب فحُت تعد اؼبشكلة يف األساس مشكلةتنموية.
 ضعف البنية األساسية التجارية بُت الدكؿ العربية ال سيما يف ؾباؿ النقل ك اؼبعلومات . -القوائم السلبية ك اؼبيل الزائد للحماية .

4

 عدـ توجيو ثركات الوطن العريب لبلستثمار يف اؼبصانع أك استصبلح األراضي ك توجيو معظم اؼبدخرات العربيةللخارج .
 تفاقم أزمة الغذاء يف الوطن العريب نتيجة لزيادة الطلب على السلع الغذائية دبعدالت تفوؽ معدالت مبواالنتاج ك ىو ما يعٍت تزايد االستَتاد من خارج الدكؿ العربية .
 تباين برامج إصبلح ك إعادة التوازف الداخلي ك اػبارجي بُت الدكؿ العربية فبا وبقق قدرا من عدـ التوافق يفالنسيج االقتصادم  ،مث ضعف االستثمارات اؼبشًتكة ك التجارة البينية .
 االفتقار لربنامج فعاؿ يعمل على ربفيز االستثمارات العربية البينية ك تشجيع التجارة البينية من خبلؿ حوافزك فبيزات تشجيع التعاكف العريب اؼبشًتؾ .
 1أ .صبلح عباس  ،التكتبلت االقتصادية ىل ىي ربايل على اعبات  ،مؤسسة الشباب  ،جامعة االسكندرية  ، 2006 ،ص 92
 2أضبد السيد قبار ك آخركف  ،مرجع سابق  ،ص 144
 3د .على لطفي  ،طاقة ك التنمية يف الدكؿ العربية  ،مرجع سابق  ،ص ص 250، 249
 4أضبد السيد قبارك آخركف  ،مرجع سابق  ،ص 145

 ضعف أسواؽ اؼباؿ يف الدكؿ العربية ك كجود العديد من القيود ك القوانُت اليت تعيق انتقاؿ رؤكس األمواؿ كبالتاِف اذباه اؼبستثمرين العرب اُف األسواؽ العاؼبية للبحث عن فرص استثمارية أفضل ك ذات عائد مرتفع .
 التفاكت يف مستويات الدخل بُت الدكؿ العربية  ،ك بالتاِف زباؼ الدكؿ الفقَتة من التهميش ك ال يتوفر لدلالدكؿ الغنية اغبافز لبلذباه كبو ربقيق التعاكف .
 عدـ استقرار التشريعات اؼبنظمة لبلستثمار فيشعر اؼبستثمرين بعدـ االستقرار ما هبعلهم يف حالة ترقب كحذر .
 عدـ كجود موصفات قياسية عربية باالضافة لتباين يف التعريفات ك الرسوـ اعبمركية اػباصة بكل دكلة . ضآلة دكر القطاع اػباص يف ربقيق التعاكف العريب اؼبنشود نظرا لعدـ توفر ىيكل إرشادم على اؼبستول العريبلتوجيهو لتحقيق التكامل بُت اؽبياكل االنتاجية للدكؿ العربية على الرغم من أف ىذا األمر سيحقق مصاٌف
الدكؿ العربية ك القطاع اػباص .
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المطلب الثاني  :تجارب التكامل االقتصادي العربي
لقد شهدت الدكؿ العربية العديد من ؿباكالت التكامل االقتصادم ك يبكن أف مبيز ضمن ىذه احملاكالت
منهجُت اؼبنهج األكؿ يتمثل يف التكامل العريب اعبماعي اؼبشًتؾ ربت إشراؼ جامعة الدكؿ العربية  ،الثاين ىو
التكامل االقتصادم العريب اعبزئي ك يقصد بو التجمعات االقتصادية اإلقليمية العربية ك ال ننسى االتفاقيات
العربية الثنائية .

الفرع األول :العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل االقتصادي
يعود تاريخ بدأ مسَتة التكامل االقتصادم العريب اعبماعي الرظبي إُف تاريخ إنشاء اعبامعة العربية
23مارس  1945عن طريق خلق األجهزة الفنية إلرساء قواعد التعاكف االقتصادم سنة

 ،1950ك إثر

 1أ.د علي لطفي  ،طاقة ك التنمية يف الدكؿ العربية  ،مرجع سابق  ،ص ص 249،250
 تأسست جامعة الدكؿ العربية يف  1945/3/22كىي منظمة ينص ميثاقها على التنسيق بُت الدكؿ األعضاء يف الشؤكف االقتصادية ،كمن ضمنها

العبلقات التجارية،

االتصاالت ،العبلقات الثقافية ،اعبنسيات ككثائق كأذكنات السفر كالعبلقات االجتماعية كالصحة .بدأت بسبع دكؿ ىي مصر  ،العراؽ  ،لبناف  ،السعودية  ،سوريا  ،شرؽ األردف
اليمن مث توسعت ،ك تضم حاليا إضافة لدكؿ السبع ليبيا  ،السوداف  ،اؼبغرب  ،تونس  ،الكويت  ،اعبزائر  ،البحرين  ،قطر  ،االمارات العربية اؼبتحدة  ،عماف  ،صوماؿ فلسطُت ،
جيبويت  ،صبهورية القمر  ،ك يقع مقرىا الدائم بالقاىرة .

االحتبلؿ اإلسرائيلي لفلسطُت أكد ؾبلس اعبامعة العربية الًتابط الوثيق بُت األمن االقتصادم ك القومي حُت أبرـ
معاىدة الدفاع اؼبشًتؾ ك التعاكف االقتصادم الذم أنشأ دبوجبها اجمللس االقتصادم ك ؾبلس الدفاع اؼبشًتؾ .1
ك من أىم اتفاقيات التعاكف العريب :
أوال  :اتفاقية التبادل التجاري و الترانزيت سنة  : 1953لتسهيل التبادؿ التجارم ك توحيد جدكؿ التعريفة
اعبمركية مع تقرير اإلعفاء اعبمركي لبعض اؼبنتجات الزراعية ك اغبيوانية  ،كمنح اؼبعاملة التفضيلية إلنتاج الدكؿ
األطراؼ اؼبتبادلة من السلع اؼبصنوعة  ،كتشمل ذبارة الًتانزيت عرب أقليم الدكؿ األطراؼ

 ، 2ك قد ضمت

االتفاقية دكؿ اعبامعة العربية األردف  ،سوريا  ،العراؽ  ،السعودية  ،لبناف  ،مصر  ،ليبيا  ،ك تعترب ىذه االتفاقية
أكؿ االتفاقيات اعبماعية اؼبنظمة ؼبدخل ربرير التجارة بُت البلداف العربية.
ثانيا  :اتفاقية تسديد مدفوعات المعامالت الجارية و انتقال رؤوس األموال بين األطراف المتعاقدة سنة
 : 1953ك ىي امتداد لبلتفاقية السابقة ك تكملة ؽبا لكنها َف تنجح ك َف يًتتب عليها أم انتقاؿ لرؤكس
األمواؿ بُت األطراؼ اؼبتعاقدة .
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ثالثا  :اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية التي ضمت دول الجامعة العربية سنة  : 1957كَف تدخل حيز
التنفيذ اال يف  ، 1964/04/30ك قد ركز ؾبلس الوحدة االقتصادية العربية ؽبذه االتفاقية يف نشاطو على عدة
مراحل كمداخل ضركرية لبناء قاعدة متينة يستند اليها التكامل االقتصادم العريب ك بالتاِف الوحدة االقتصادية
العربية كىي كما يلي :

4

 اؼبدخل التجارم عن طريق السوؽ العربية اؼبشًتكة بأىدافها الواسعة ك اؼبتعددة . اؼبدخل اإلنتاجي من خبلؿ الشركات العربية اؼبشًتكة ك االربادات العربية اؼبتخصصة لتعزيز تشابكاالقتصاديات العربية ك تعظيم اإلنتاج العريب .

 1د .حريب ؿبمد موسى عريقات  ،مرجع سابق ،ص 320
 2زينب حسن عوض اهلل  ،مرجع سابق  ،ص 315،316 ،
نورالدين دالؿ  ،رؤكس األمواؿ العربية كأداة للتكامل االقتصادم العريب  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت يف العلوـ االقتصادية فرع نقود ك سبويل  ،جامعة ؿبمد خيضر بسكرة ،
 ، 2006/20053ص 33
 4د .عدم قصور  ،مشكبلت التنمية ك معوقات التكامل االقتصادم العريب  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،اعبزائر  ، 1983 ،ص 312

 مدخل تطوير اؽبياكل األساسية ؼبا تلعبو من دكر يف ربقيق التشابك بُت االقتصاديات العربية ك اؼبدخلالتخطيطي االحصائي باعتبار

أف التخطيط اؼبسبق ىو اغبل الوحيد لبناء قاعدة تكاملية مشًتكة من

اقتصادات مشتتة .
من خبلؿ ىذا الطرح يبدك أف العمل العريب اؼبشًتؾ يسَت يف الطريق الصحيح لكن عدـ تقيد الدكؿ األعضاء
دبا يتخذ من قرارات ك عدـ التزامها كلد فجوة بُت العمل النظرم ك القانوين ك النتائج اؼبيدانية يف ؾباؿ التكامل ،
ك يعود ىذا للتمسك باإلجراءات اإلدارية القطرية ك شركط اغبماية ما جعل التكامل العريب يعاين من الركود
االقتصادم خاصة أف ؾبلس الوحدة االقتصادية َف يشمل يف عضويتو كافة الدكؿ العربية .
رابعا  :السوق العربية المشتركة :1964حيث مت ازباذ قرار إنشاءىا من قبل ؾبلس الوحدة االقتصادية العربية
يف  ،1964 /08 / 13ك قد كانت ؿبصورة يف أربعة دكؿ عربية ىي  :األردف  ،مصر  ،العراؽ ك سوريا ك
انضمت لبيا ك السوداف بعد سنة  1977ك بعض الدكؿ األخرل انضمت الحقا  ،ك كاف اؽبدؼ من انشاء ىذه
السوؽ ربقيق مايلي :
 حرية انتقاؿ األشخاص ك رؤكس األمواؿ . حرية تبادؿ البضائع ك اؼبنتجات الوطنية ك األجنبية . حرية اإلقامة ك العمل ك فبارسة النشاط االقتصادم . -حرية النقل ك العبور ك استعماؿ كسائط النقل ك اؼبوانئ .
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ك ألجل ربقيق ىذه األىداؼ ازبذت اإلجراءات التالية :
 تثبيت القيود ك ـبتلف الرسوـ ك الضرائب اؼبطبقة يف . 1964/08/13 اعفاء ؾبموعة من اؼبنتجات الزراعية ك اغبيوانية ك الثركات الطبيعية من الرسوـ اعبمركية ك الضرائب  ،كزبفيضما تبقى من الرسوـ دبعدؿ  %20سنويا ابتداءا من أكؿ سنة . 1965
 -زبفيض الرسوـ اعبمركية على اؼبنتجات الصناعية دبعدؿ  %10ابتداءا من . 1965

 1حريب موسى عريقات  ،مرجع سابق  ،ص 320

 عدـ السماح دبنح أم دعم على الصادرات الدكلية إذا كاف ىناؾ إنتاج فباثل يف البلد اؼبستورد للسلعة اليتسبنحها ك ىذا من أجل توفَت جو تنافسي متكافئ أماـ منتجات الدكؿ األعضاء .
ك قد اصطدمت السوؽ العربية اؼبشًتكة جبملة من العراقيل سوؼ نذكرىا كما يلي :
 اتفاقية السوؽ العربية اؼبشًتكة َف تتضمن ربرير انتقاؿ السلع من القيود الكمية ك اإلدارية  ،على أساس اعتمادبعض الدكؿ على ىذا النوع من القيود يف تنظيم ذبارهتا الدكلية .
 إسراؼ الدكؿ األعضاء يف طلب االستثناءات اليت ينص عليو قرار السوؽ اؼبشًتكة مثبل األردف  88استثناءا ،سوريا  71استثناءا  ،مصر  52استثناءا ك العراؽ  35استثناءا حبجة ضباية الصناعات الوطنية الوليدة ك احملافضة
على اإليرادات اعبمركية .
 عدـ مشوؿ االتفاقية ك كذا ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية على نصوص صروبة ك ؿبدكدة ك قاطعة يف مضموهناألجل سرعة العمل ك صنع القرارات من أجل الوحدة االقتصادية العربية .
 -غياب ركح التنسيق بُت اجمللس االقتصادم ك االجتماعي ك ؾبلس الوحدة االقتصادية العربية .
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ك يبلحظ اف ذبربة السوؽ اؼبشًتكة العربية خطوة متسرعة ك سابقة آلكهنا ألنو من الناحية النظرية قبل الوصوؿ
للسوؽ اؼبشًتكة البد من ربقيق منطقة التجارة اغبرة مث االرباد اعبمركي ك بعدىا تأيت السوؽ اؼبشًتكة  ،ك اال
سوؼ تصطدـ بعدة عراقيل ك طبعا ىذا ما حدث ألنو غبد اليوـ ال توجد سوؽ عربية مشًتكة ك العراقيل اليت
كاجهتها مت ذكرىا بشكل ما أك بآخر يف معوقات التكامل االقتصادم العريب .
خامسا :شهدت االتفاقيات االقتصادية العربية تطورات يف اعبانب االستثمارم خبلؿ سبعينيات القرف اؼباضي
ك كما سبق ذكر يف اتفاقية سنة  1953اػباصة بتسديد مدفوعات اؼبعامبلت اعبارية ك انتقاؿ رؤكس األمواؿ
بُت األطراؼ اؼبتعاقدة َف ربقق أم قباح ،لذلك مت عقد اتفاقية الرساميل العربية و انتقالها بين البلدان العربية
سنة  1970مث سنة  1974اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول المضيفة لالستثمارات العربية و
بين مواطني الدول العربية األخرى  ،إضافة ؼبذكرة تفاىم صادرة عن اجمللس االقتصادم عبامعة الدكؿ العربية اليت

 1الطيب داكدم  ،مرجع سابق  ،ص ص 8،9

تضمنت اتفاقا مبدئيا إلنشاء السوؽ اؼبالية العربية  1 .ك على الرغم من ىذا ك لغاية اليوـ ال تزاؿ حركة رؤكس
األمواؿ بُت الدكؿ العربية تعاين ك َف تنجح غبد اليوـ بإنشاء سوؽ مالية عربية .
سادسا  :اتفاقية تيسير التجارة و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
طرؼ احدل ك عشركف دكلة عربية ك اليت ضمت اؼببادئ التالية :

سنة  : 1981مت توقيعها من

2

 مبدأ ربرير التبادؿ التجارم بُت الدكؿ العربية من الرسوـ ك القيود اؼبختلفة . مبدأ اغبماية اؼبتدرجة للسلع العربية دبواجهة منافسة السلع الغَت العربية . مبدأ الربط اؼبنسق بُت إنتاج السلع بُت الدكؿ العربية . مبدأ التبادؿ اؼبباشر يف التجارة العربية البينية . مبدأ مراعاة الظركؼ اإلمبائية لكل من الدكؿ األطراؼ السيما أكضاع الدكؿ أقل مبوا . مبدأ التوزيع العادؿ لؤلعباء ك اؼبنافع اؼبًتتبة عل تطبيق االتفاقية . مبدأ االسًتشاد دبعايَت أنبية السلعة بالنسبة للمصاٌف القطرية ك القومية . مبدأ عدـ اللجوء إُف العقوبات االقتصادية يف اجملاؿ التجارم بُت الدكؿ األطراؼ .ك ىذه االتفاقية كغَتىا َف ربقق النتائج اؼبرجوة ك ذلك لنفس األسباب اليت كقفت يف كجو التكامل االقتصادم
العريب على أساس أف ىذه االتفاقية جزء ال يتجزأ من العمل العريب اؼبشًتؾ لتحقيق التكامل االقتصادم .
سابعا  :منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ( غافتا

)  :1996أماـ فشل السوؽ اؼبشًتكة العربية ك اتفاقية

تسيَت التجارة ك تنمية التبادؿ التجارم العريب جاءت الدعوة إلقامة منطقة التجارة اغبرة العربية سنة  1996ك يف
سنة  1997صدر قرار من اجمللس االقتصادم االجتماعي عبامعة الدكؿ العربية بشأف إعبلف قياـ منطقة التجارة
اغبرة العربية طبقا لقرار القمة العربية اؼبنعقدة يف القاىرة يف نفس السنة،كضع برنامج تنفيذم إلقامتها خبلؿ عشرة
سنوات اعتبارا من  1998/01/1لكن يف دكرة سبتمرب  2001أقر زبفيض الفًتة لتنتهي يف 2005 /01/01
3 ،ك قد مت االعتماد على اتفاقية تيسَت ك تنمية التبادؿ التجارم كمرجعية قانونية أساسية ؼبنطقة التجارة اغبرة ك
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عثماف أبو حرب  ،االقتصاد الدكِف  ،دار أسامة للنشر ك التوزيع  ،عماف األردف  ، 2008 ،ص 242

 2نور الدين دالؿ  ،رؤكس األمواؿ العربية كأداة للتكامل االقتصادم العريب  ،مرجع سابق  ،ص 39
كماؿ رزيق  ،منطقة التجارة اغبرة العربية حلم أـ كاقع  ،الندكة العلمية حوؿ التكامل االقتصادم العريب كآلية لتحسُت ك تفعيل الشراكة العربية –األكركبية  ،سطيف 5/4مام200
 ،3ص 1

سبت اإلضافة ك توسع لسد القصور ك النقص التفاقية تسيَت ك تنمية التبادؿ لتتبلءـ مع اؼبتغَتات اعبديدة النظاـ
التجارم العاؼبي اعبديد  1 ،ك قد أنشئت ىذه اؼبنطقة لتحقيق األىداؼ التالية :
 تنمية العبلقات االقتصادية ك التجارية ما بُت الدكؿ العربية. تعزيز اؼبكاسب االقتصادية اؼبشًتكة للدكؿ العربية. اغبفاظ على اؼبصاٌف االقتصادية للدكؿ العربية. االستفادة من اؼبتغَتات يف نظاـ التجارة العاؼبية. تنمية العبلقات االقتصادية ك التجارية مع العاَف اػبارجي. كضع األسس لقياـ تكتل اقتصادم عريب تكوف لو مكانتو على الساحة االقتصادية الدكلية .أما فيما ىبص الربنامج التنفيذم للمنطقة فقد جاءت أىم ؿباكره دبا يلي :
 التحرير التدرهبي للتبادؿ التجارم بُت الدكؿ العربية كصوال إُف منطقة ذبارة حرة عربية يف .2005إلغاء القيود الغَت اعبمركية على حركة التجارة بُت الدكؿ العربية. تبادؿ اؼبعلومات ك البيانات اػباصة بالتجارة.كضع آلية لتسوية النزاعات التجارية بُت الدكؿ العربية.منح معاملة تفضيلية للدكؿ العربية األقل مبوا.التشاكر بُت الدكؿ العربية األعضاء حوؿ األنشطة االقتصادية األخرل اؼبرتبطة بالتجارة مثل البحث العلميكالتشريعات كضباية اؼبلكية الفكرية.
ك للوصوؿ إُف ىذا كاف من الضركرم القياـ باػبطوات التالية:

د .عبد الوىاب العفورم  ،منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل ( الغافتا) مؤسبر التجارة العربية البينية ك التكامل االقتصادم  ،اعبامعة األردنية عماف اؼبملكة اؽبامشية 22/20 ،
1سبتمرب  ، 2004ص272

 يتم ربرير كافة السلع العربية الزراعية ك اغبيوانية ك اؼبنجمية كفقا ألسلوب التحرير اؼبتدرج ك بنسب سنويةمتساكية  %10سنويا للرسوـ اعبمركية ك الضرائب بداية من  1998/01/01ؼبدة عشرة سنوات ك تنتهي
 2007/12/31ك خفضت ىذه اؼبدة إُف سنة . 2005
ربديد مواسم إنتاج لعدد من السلع الزراعية ال تتمتع فيها ىذه السلع بالتخفيض اؼبتدرج ،على أف ينتهي العملهبذا التحديد يف موعد أقصاه تاريخ االنتهاء من تنفيذ الربنامج ،ك أف يتم إدراج ىذه السلع يف جدكؿ زمٍت زراعي
عريب مشًتؾ.
ال تسرم أحكاـ ىذا الربنامج على اؼبنتجات ك اؼبواد احملظور استَتادىا أك تداكؽبا أك استخدامها ألسباب دينيةأك أمنية أك بيئية ،أك صحية أك لقواعد اغبجز الزراعي البيطرم.
ال زبضع السلع العربية اليت يتم تبادؽبا يف إطار الربنامج إُف أية قيود غَت صبركية ربت أم مسمى كاف ،مثلالقيود الكمية ك النقدية ك اإلدارية اليت تفرض على االستَتاد.
يشًتط لكي تكوف السلعة عربية أف تتوفر فيها قواعد اؼبنشأ اليت يقررىا اجمللس االقتصادم ك االجتماعي ،كذلك غبُت االنتهاء من إعداد قواعد اؼبنشأ التفصيلية للسلع العربية.
أف تتعهد الدكؿ األطراؼ بتطبيق مبدأ الشفافية يف تطبيق الربنامج التنفيذم ك االلتزاـ بكافة اؼبعلومات اؼبطلوبةغبسن التطبيق ،ك أف يتم تشكيل عبنة لتسوية اؼبنازعات اؼبتعلقة بتطبيق االتفاقية كالربنامج التنفيذم.
التشاكر بُت الدكؿ األطراؼ حوؿ أنشطة اػبدمات اؼبرتبطة بالتجارة ك التعاكف التكنولوجي ك البحث العلمي،ك تنسيق النظم ك التشريعات ك السياسات التجارية ،كضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية.
كتتكوف آلية اؼبتابعة ك فض اؼبنازعات من اجمللس االقتصادم ك االجتماعي ،ك ىو جهاز اإلشراؼ تعاكنو أجهزة
تنفيذية ىي  :عبنة التنفيذ ك اؼبتابعة ،ك عبنة اؼبفاكضات التجارية ،ك عبنة قواعد اؼبنشأ العربية ,ك األمانة الفنية.
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ك قد اتاح الربنامج التنفيذم استثناءات اذ َف يطبق التخفيض التدرهبي للرسوـ اعبمركية ك رسوـ الضرائب ذات
األثر اؼبماثل خبلؿ فًتات زمنية ؿبدكدة عادة ىي فًتة الذركة للمواسم الزراعية  ،ك ظبيت ىذه االستثناءات
بالرزنامة الزراعية كىي هتدؼ لتمكُت البلداف العربية من تكييف انتاجها مع عملية التحرير التدرهبي .
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ك استثناءات أخرل للسلع غَت زراعية اليت تسبب الضرر ك التهديد االقتصادم للبلد العضو فانو وبق لو طلب
االستثناء  1ك قد بالغت البلداف العربية يف طلب االستثناءات ما شكل ما يعرؼ بالقوائم السلبية ك ىو نفس
األسلوب الذم اتبعتو الدكؿ العربية سابقا .
ك رغم كل ىذا  ،اال أنو مت تطبيق مراحل من زبفيض الرسوـ اعبمركية بدكف أم عراقيل ،حيث مت خفض الرسوـ
اعبمركية بنسبة  % 10يف كل سنة ابتداء من شهر جانفي  ، 1998ك يتم ىذا التخفيض تلقائيا دكف اغباجة
إُف اصدار قرار سنوم هبذا اؼبضموف ك نفس الشيء يف سنوات  ،1999لكن يف سنة  2000مت زبفيض ىذه
الرسوـ بنسبة  ،% 40ك بنسبة  % 30يف جانفي  ، 2001ك بنسبة % 30يف جانفي  ، 2002ك ىذا من
أجل اختصار الوقت البلزـ لقياـ السوؽ العربية اؼبشًتكة رغم ربفظ بعض الدكؿ على ذلك كاألردف ك سوريا .
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ك حبلوؿ سنة  2004بلغ التخفيض التدرهبي للرسوـ اعبمركية ك الرسوـ األخرل ك الضرائب ذات األثر اؼبماثل
على السلع ذات اؼبنشأ العريب  %50من تلك اليت كانت مطبقة يف ، 1997/12/31ك كما بلغ عدد الدكؿ
العربية اليت انضمت إُف اؼبنطقة  16دكلة عربية ىي األردف  ،االمارات  ،البحرين  ،تونس  ،السعودية  ،السوداف
 ،سوريا  ،العراؽ  ،عماف  ،فلسطُت  ،قطر  ،الكويت  ،لبناف ،لبيا  ،مصر ك اؼبغرب.
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ك سنة  2005توصل األعضاء إُف منح اإلعفاء بالكامل للسلع العربية كعلى ىذا األساس مت تأسيس اللجاف
ذات العبلقة بقضايا ربرير التجارة مثل عبنة قواعد اؼبنشأ ،اليت أككل إليها صياغة قواعد منشأ عربية تتيح االستفادة
من التخفيض اعبمركي اؼبقرر ضمن إعبلف اؼبنطقة .كما تضمنت القواعد كاألسس ضركرة تبادؿ اؼبعلومات
كالبيانات كآلية لتسوية اؼبنازعات ،كاؼبعاملة اػباصة للدكؿ العربية األقل مبوان كدعم اػبدمات اؼبرتبطة بالتجارة
كتنسيق النظم كالتشريعات كالسياسات التجارية كضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية كغَتىا.
كبالرغم من اإلعفاء بالكامل من الرسوـ اعبمركية للسلع عربية اؼبنشأ منذ العاـ َ 2005ف تتمكن اؼبنطقة من
تعميق األداء التكاملي ؽبا حيث َف يتجاكز مؤشر التكامل االقتصادم)(Complementary Index
الذم يقوـ على قياس نسبة الصادرات البينية إُف إصباِف التجارة العربية اإلصبالية 5 ،يف اؼبائة يف عاـ 2009
مقارنة مع  4.8يف العاـ .1998
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كمع مطلع عاـ  2009بدأت اعبزائر ،اليت انضمت إُف منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل خبلؿ عاـ ، 2008
بتطبيق اإلعفاء الكامل على الرسوـ اعبمركية كالرسوـ كالضرائب ذات األثر اؼبماثل أماـ السلع اؼبستوردة كذات
اؼبنشأ العريب .كما قامت الدكؿ األعضاء يف اؼبنطقة باؼبثل بتنفيذ اإلعفاءات اعبمركية أماـ الواردات من السلع
اعبزائرية اؼبنشأ.
كفيما يتعلق بالدكؿ األقل مبوان األعضاء يف اؼبنطقة( السوداف ،فلسطُت كاليمن) ،فقد استمرت يف عاـ  2009يف
تنفيذ التزاماهتا بشأف إزالة التعريفة اعبمركية تدرهبيان أماـ السلع عربية اؼبنشأ .كقد توصلت كل من اليمن كالسوداف
إُف إزالة كبو  70يف اؼبائة من الرسوـ اعبمركية كالضرائب ذات األثر اؼبماثل اؼبفركضة على الواردات من السلع
عربية اؼبنشأ ،كستصل إُف التعريفة اعبمركية الصفرية يف مطلع عاـ ، 2010كما استمر إعفاء اؼبنتجات
الفلسطينية من الرسوـ اعبمركية كالرسوـ كالضرائب ذات األثر اؼبماثل من قبل الدكؿ األعضاء .كتبقى أربع دكؿ
عربية غَت منضمة ؼبنطقة التجارة اغبرة العربية الكربل ،كىي موريتانيا كجيبويت كالصوماؿ كجزر القمر.
كلقد استمر العمل خبلؿ عاـ  2009على استكماؿ آليات تفعيل اؼبنطقة ،فعلى صعيد صياغة قواعد اؼبنشأ
العربية كبالرغم من االنتهاء من إقرار مبوذج شهادة اؼبنشأ اعبديد كاالنتهاء من صياغة األحكاـ العامة لقواعد
اؼبنشأ ،ال زالت اؼبفاكضات بُت الدكؿ األعضاء مستمرة بشأف صياغة قواعد منشأ تفصيلية لباقي السلع ،حيث ال
زاؿ معيار ربقيق القيمة اؼبضافة عند  40يف اؼبائة إلكساب صفة اؼبنشأ ىو اؼبعيار اؼبتعامل بو حىت اآلف يف ربديد
منشأ السلع العربية.
كباإلضافة إُف التأخَت يف صياغة قواعد اؼبنشأ التفصيلية ال زالت الدكؿ العربية تتفاكض حوؿ التوصل إُف آلية
ؼبعاملة منتجات اؼبناطق اغبرة كَف وبسم بعد اؼبوضوع لعدـ كجود قواعد عربية تفصيلية للمنشأ .كبالتاِف ىناؾ
زبوؼ من دخوؿ منتجات اؼبناطق اغبرة إُف األسواؽ احمللية للدكؿ األعضاء كحصوؽبا على اإلعفاء اعبمركي ك
منافسة البضائع احمللية حاؿ دخوؽبا األسواؽ الوطنية نظران ؼبا تتمتع بو من امتيازات استثمارية تعزز تنافسيتها .
كَف تستكمل منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل بعد جوانب أساسية أخرل منها اعتماد اؼبواصفات القياسية
كزيادة كفاءة النقل لربط األسواؽ العربية ببعضها البعض ،كتذليل العقبات اليت تعًتض مركر الشاحنات العربية عرب
الدكؿ العربية كتعطيلها يف اؼبنافذ اعبمركية.

ىناؾ تفاكض حوؿ ربرير ذبارة اػبدمات يف الدكؿ العربية  ،ككذلك التحضَتات لبلنتقاؿ إُف اإلرباد اعبمركي
العريب ،كتنفيذان ؼبا نصت عليو قرارات القمة العربية االقتصادية اليت عقدت بالكويت يف عاـ ،2009اليت أكدت
على ضركرة االنتهاء من استكماؿ كافة متطلبات إقامة اإلرباد اعبمركي العريب كالتطبيق الكامل لو يف عاـ 2015
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.

الفرع الثاني :التجمعات االقتصادية اإلقليمية العربية
ظهرت التجمعات االقتصادية اإلقليمية العربية سباشيا مع التطورات العاؼبية من ضمنها تزايد التوجو كبو
التكتبلت االقتصادية  ،كصبود العمل العريب اؼبشًتؾ ،كتتمثلت ىذه التجمعات يف ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج
العريب  ،االرباد اؼبغاريب  ،ؾبلس التعاكف العريب  ،اتفاقية أغادير الرباعية .
أوال :مجلس التعاون لدول الخليج :
مت إنشاء ؾبلس التعاكف يف شهر مام عاـ 1981يف الدكرة التأسيسية للمجلس األعلى اليت عقدت
بدكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة  ،حيث مت إقرار النظاـ األساسي للمجلس الذم حدد صبلة من األىداؼ اؼبعلنة،
ركزت يف ؾبملها على اعبوانب االقتصادية كالفنية  ،كفبا ساىم يف دعم ىذه التجربة التعاكنية ؾبموعة من
اؼبقومات األساسية للوحدة اػبليجية كىي ظبات ذبمع البلداف اػبليجية دكف غَتىا من البلداف األخرل يف
اؼبنطقة تتمثل يف العقيدة اؼبشًتكة كتشابو األنظمة ككحدة الًتاث كسباثل تكويناهتا السياسية كاالجتماعية
كالسكانية ك تقارب الثقايف كاغبضارم.
تصنف اقتصاديات ؾبلس التعاكف اػبليجي ضمن اقتصاديات الدكؿ النامية رغم أهنا تدخل يف إطار
االقتصاديات النفطية اليت تتميز بدرجة عالية من الطاقة التمويلية كارتفاع مستول دخل الفرد فيها ،ك ؼبا كاف
النفط من أىم مصادر دخل دكؿ اجمللس ،حيث يغطي  ℅ 95من إيراداهتا ،كيبثل حواِف ℅ 99من
صادراهتا  ،كإدراكا منها للخطورة اليت تكمن يف االعتماد على سلعة إسًتاتيجية كاحدة مثل النفط ،فقد اذبهت
إُف ؿباكلة تنويع مصادر الدخل كبالتاِف تنويع الصادرات ،فعملت على تطوير القطاع الصناعي ،حيث حققت
تقدما إمبائيا كاضحا على مستول عدد اؼبنشآت كانتشارىا كمبو القيمة اؼبضافة فيها ،كعلى الرغم من ذلك يواجو
القطاع الصناعي يف دكؿ اجمللس بعض التحديات أبرزىا االرتباط الشديد بُت أداء القطاع الصناعي كتطورات
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السوؽ العاؼبية للنفط ،حبيث تلقي تلك التطورات بظبلؽبا على التغَت اهبابيا كسلبيا على القيمة اؼبضافة على
الصناعة.
توِف دكؿ اجمللس كيف إطار تنويع مصادر الدخل أنبية كبَتة لقطاع اػبدمات ،كيتمثل ىذا القطاع يف اػبدمات
اغبكومية كالتجارة كالفنادؽ كاؼبواصبلت كالتأمُت كالعقار كاإلسكاف ،كيبثل قطاع اػبدمات ما يقارب  41
من الناتج احمللي اإلصباِف اػبليجي ،كتصل نسبة العمالة يف ىذا القطاع حواِف  60من قول العمالة
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اػبليجية.

كفيما ىبص أجهزة رئيسية اليت سبثل اؽبيكل التنظيمي لدكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي فهي:
 المجلس األعلى  :ك يعترب السلطة العليا لو  ،يتكوف من رؤساء الدكؿ األعضاء  ،رئاستو دكرية حسبالًتتيب اؽبجائي ألظباء الدكؿ ،يعمل على مبدأ اؼبساكاة يف قوة التصويت ك هبتمع مرتُت كل سنة.
 المجلس الوزاري  :كىو اعبهاز الذم يساعد اجمللس األعلى  ،يتكوف من كزراء خارجية الدكؿ األعضاء أك ماينوب عنهم ك رئاستو دكرية كل  6أشهر حسب الًتتيب اؽبجائي .
 األمانة العامة  :ك ىي اعبهاز اؼبسؤكؿ عن العمل اإلدارم ك تتمتع األمانة ببعض االختصاصات السياسية اليتيبكن من خبلؽبا أف تلعب دكرا ضمن أىداؼ اجمللس  ،تتكوف من أمُت عاـ يعينو اجمللس األعلى من مواطٍت دكؿ
اجمللس ؼبدة  3سنوات قابلة للتجديد مرة كاحدة  ،يساعد األمُت العاـ مساعدكف ك ما تستدعيو اغباجة من
موظفُت .
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أما األجهزة الثانوية فتتمثل يف ىيئة تسوية النزاعات اليت يستطيع أف يكوهنا اجمللس األعلى عند نشأة خبلؼ
حوؿ تفسَت أك تطبيق النظاـ األساسي للمجلس  ،3الذم يعترب اؼبرجعية األساسية للعمل االقتصادم اؼبشًتؾ .4
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ك قد استطاع ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج ربقيق االرباد اعبمركي يف أكؿ يناير  2003ك بذاؾ مت توحيد التعريفة
اعبمركية  ،إزالة معوقات التبادؿ التجارم  ،توحيد إجراءات االستَتاد ك تصدير ،معاملة اؼبنطقة اعبغرافية للدكؿ
الستة كمنطقة صبركية كاحدة .
اؽبدؼ األساسي من إقامة ىذا االرباد ىو ربرير التجارة بُت دكؿ اجمللس ك يف البداية كضعت فًتة انتقالية
 2009-2003لتطبيق االرباد لتعطي فرصة للتأقلم مع كافة متطلبات االرباد اعبمركي للدكؿ األعضاء  ،لكن
إعبلف قادة دكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي يف  1يناير  2008عن قياـ السوؽ اػبليجية اؼبشًتكة يقوؿ بأف اجمللس
ذباكز مرحلة االرباد اعبمركي بنجاح ك قبل الفًتة اؼبتوقعة .ك قد استهدفت السوؽ اػبليجية اؼبشًتكة ربقيق اؼبواطنة
اػبليجية ك اليت تعٍت ربقيق اؼبساكاة التامة يف اؼبعاملة بُت مواطٍت دكؿ اجمللس يف كافة اجملاالت االقتصادية  ،كذبدر
الشارة إُف أف مفهوـ اؼبواطنة ىذا ليس نفسو الذم بدأت بو دكؿ اجمللس .

1

ك يدرس اجمللس فكرة اصدار عملة موحدة كىذا منذ نشأتو ك لكوف االرباد النقدم يعترب مرحلة تكاملية متقدمة
فقد كاف الرأم السائد داخل اجمللس يف أكائل التسعينات أف الوقت َف وبن بعد لبحث تفاصيلو ك بعد ربقيق
االرباد اعبمركي ك قباح االرباد األكركيب يف موضوع اليورك  ،أعيد حبث موضوع العملة اػبليجية اؼبوحدة  ،حيث
قرر اجمللس األعلى يف قمتو بالبحرين سنة  2000تبُت الدكالر األمريكي مثبتا مشًتكا لعمبلت دكؿ اجمللس يف
اؼبرحلة اغبالية  ،ك كجو كزراء اؼبالية ك احملافظُت بأعداد برنامج زمٍت إلقامة االرباد النقدم ك إصدار العملة
اػبليجية اؼبوحدة 2 ،ك علية سبت دراسة معايَت التقارب االقتصادم ذات العبلقة باالستقرار اؼباِف ك النقدم البلزمة
لنجاح ارباد نقدم قبل هناية  ، 2005كسنة  2007مت التوصل اُف طريقة غبساب ىذه اؼبعايَت ك سنة 2008
كضع االطار القانوين ك اؼبؤسسي لبلرباد النقدم ك حدد مهاـ اجمللس النقدم ك البنك اؼبركزم .

3

ثانيا  :مجلس التعاون العربي :4
أنشأ ىذا المجلس يف فيفرم  1989كضم كل من مصر ،العراؽ ،األردف ،اليمن ،كالعضوية كانت مفتوحة
أماـ بقية الدكؿ العربية بشرط موافقة الدكؿ األعضاء باإلصباع.
 1ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية يف عقده الثالث التكامل ك الوحدة  ،أمانة العامة للمجلس ،مركز اؼبعلومات 2009
 2أضبد عارؼ العساؼ  ،ؿبمود حسُت الوادم  ،اقتصاديات الوطن العريب ،مرجع سابق  ،ص 318
 3ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج يف عقده الثالث التكامل ك الوحدة  ،مرجع سابق .
4مقدـ عبَتات ،التكامل االقتصادم العريب ك ربديات منظمة التجارة العاؼبية  ،أطركحة لنيل دكتوره دكلة يف العلوـ االقتصادية  ،جامعة اعبزائر ، 2002/ 2001 ،غَت منشورة ،
ص 112

سبثلت أىداؼ المجلس فيما يلي:
رفع مستويات التنسيق كالتعاكف بُت الدكؿ األعضاء بصور تدرهبية .تشجيع اؼبزركعات اؼبشًتكة.العمل على قياـ سوؽ عربية مشًتكة ككحدة اقتصادية عربية.توثيق الركابط بُت مواطٍت الدكؿ األعضاء يف صبيع المجاالت كتدعيم العمل العريب اؼبشًتؾ.كبسبب خركج المجلس عن األىداؼ اؼبسطرة ،كقياـ حرب اػبليج عاـ  1990كاختبلؼ مواقف الدكؿ
األعضاء اذباه العراؽ ،مت تعطيل ىذا المجلس،كما ازبذ الربؼباف اؼبصرم إلغاء االتفاقية عاـ 1994من جانب
كاحد.
ثالثا  :اتحاد المغرب العربي :
إف فكرة قياـ كحدة مغربية ليست حديثة العهد بل ىي كليدة الثبلثينات "  " 1937إباف استعمار دكؿ
اؼبغرب العريب ،كتلت ىذه الفًتة عدة مبادرات إُف أف أعيد طرحها من جديد بعد استقبلؿ اؼبغرب كتونس
كبالضبط يف عاـ  ، 1956حبيث بدأت كحدة االستثمار تتبلور يف آذىاف القادة اؼبغاربة آنذاؾ ،كيف عاـ
1958مت انعقاد مؤسبر طنجة الذم ضم اغبزب الدستورم اغباكم بتونس ،حزب االستقبلؿ اغباكم يف اؼبغرب
كحزب جبهة التحرير اعبزائرم ،أين طرحت فكرة الوحدة بُت دكؿ اؼبغرب كاستقبلؿ اعبزائر ك كانت ىذه القمة
األكُف لدكؿ اؼبغرب العريب .
كباستقبلؿ اعبزائر عاـ  1962بدأت فكرة ذبسيد مبدأ التعاكف االقتصادم تظهر بُت دكؿ اؼبنطقة كأكؿ مبادرة
ىي إنشاء شركة مشًتكة لبعض احملاصيل الزراعية ،إال أف النزاع بُت اغبدكد اعبغرافية للبلدين اعبزائر كاؼبغرب كقف
يف كجو ىذا اؼبشركع اؼبشًتؾ.
كيف سبتمرب  1964ظهرت ؿباكلة أخرل عبمع الشمل من جديد مع دخوؿ ليبيا كموريتانيا،حبيث اجتمع كزراء
االقتصاد لكل من اعبزائر ،تونس ،اؼبغرب كليبيا قبل انضماـ موريتانيا كناقشوا إمكانية التعاكف االقتصادم ،أين
تقرر تشكيل عبنة دائمة استشارية ،كقد عملت اللجنة على تدعيم عبلقات التبادؿ التجارم كتبادؿ اػبربات بُت
الدكؿ اؼبعنية بذلك  ،إُف جانب توجيو االىتماـ بالقطاع الزراعي.

فيفرم  1989مت عقد القمة الثانية لدكؿ اؼبغرب العريب اليت خصت كل من اعبزائر ،تونس ،اؼبغرب ،ليبيا،
موريتانيا.1
أىم ما انبثق عن ىذه القمة ما يلي :
ينشأ دبقتضى ىذه اؼبعاىدة ارباد يسمى ارباد اؼبغرب العريب يهدؼ االرباد إُف:
 سبتُت أكاصر األخوة اليت تربط الدكؿ األعضاء كشعوهبا بعضها ببعض. ربقيق تقدـ ك رفاىية ؾبتمعاهتا كالدفاع عن حقوقها. اؼبسانبة يف صيانة السبلـ القائم على العدؿ كاإلنصاؼ. هنج سياسة مشًتكة يف ـبتلف اؼبيادين. العمل تدرهبيا على ربقيق حرية تنقل األشخاص كانتقاؿ اػبدمات كالسلع كرؤكس األمواؿ بينها. هتدؼ السياسة اؼبشًتكة اؼبشار إليها إُف ربقيق األغراض التالية: يف اؼبيداف الدكِف :ربقيق الوفاؽ بُت الدكؿ األعضاء كإقامة تعاكف دبلوماسي كثيق بينها يقوـ على أساساغبوار.
 يف اؼبيداف االقتصادم :ربقيق التنمية الصناعية كالزراعية كالتجارية كاالجتماعية للدكؿ األعضاء كازباذ ما يلزـازباذه من كسائل ؽبذه الغاية ،خصوصا بإنشاء مشركعات مشًتكة كإعداد برامج عامة كنوعية يف ىذا الصدد.
 يف اؼبيداف الثقايف :إقامة تعاكف يرمي إُف تنمية التعليم على كافة مستوياتو كإُف اغبفاظ على القيم الركحيةكاػبلقية من تعاليم اإلسبلـ السمحة كصيانة اؽبوية القومية العربية كازباذ ما يلزـ ازباذه من كسائل لبلوغ ىذه
األىداؼ ،خصوصا بتبادؿ األساتذة كالطلبة كإنشاء مؤسسات جامعية كثقافية كمؤسسات متخصصة يف البحث
تكوف مشًتكة بُت الدكؿ األعضاء.2

 1مقدـ عربيات  ،مرحع سابق  ،ص ص 141،139 ،
2تاريخ االطبلع Sg.uma@maghrebarabe.org 2011/20/07

ذبدر بنا االشارة اُف أف دكؿ ارباد اؼبغرب العريب على الرغم من عدـ توصلها اُف ربقيق أم درجة من
درجات التكامل االقتصادم فيما بينها ليومنا ىذا  ،اال أهنا قادرة على ربقيق ذلك ك خلق كتلة اقتصادية ناجحة
،بفضل ما سبتلكو من مقومات فهي شعوب ذات لغة ك دين ك ثقافة كاحدة متجاكرة جغرافيا  ،باإلضافة
للمقومات التالية :1
 يستحوذ اؼبغرب العريب على ثركات طبيعية متنوعة فاؼبغرب ك تونس سبتلكاف إمكانيات زراعية ك رعوية ال بأسهبا ك امكانيات سياحية ىائلة  ،ك سبتلك موريتانيا الفوسفات ك اغبديد ك اؼبن غنيز  ،ناىيك عما سبتلكو اعبزائر ك
ليبيا األعضاء يف منظمة األكبيك من احتياطيات ىائلة من النفط ك الغاز .
 يضم اؼبغرب العريب حواِف 91.3مليوف نسمة سنة  ،22010فبا يشكل سوقا استهبلكية كاسعة ك ىبلقالظركؼ اؼبواتية لقياـ صناعات تستفيد من كفورات اغبجم ك اؼبزايا النسبية  ،ك وبفز قياـ الصناعات اؼبغذية ك
اؼبكملة ك بالتاِف ىبلق فرص عمل  ،يعزز من القدرات التنافسية ك يطور من القدرات التقنية ؽبذه الصناعات .
 اجملتمع اؼبغاريب وبتوم على شروبة كبَتة من الشباب القادر على العمل ك اإلنتاج  ،ك بتوفَت إمكانيات التعليمالتطبيقي ك التدريب اؼبهٍت اؼبناسب الذم يفي دبتطلبات سوؽ العمل تتوفر قدرات بشرية ىائلة يبكن االستفادة
منها  ،ك بنظرة متفحصة للطاقة البشرية اؼبغاربية العاملة يف أكركبا ك أمريكا ك كندا يتبُت حجم ىذه الطاقة ك
مدل إمكانية االستفادة منها يف حاؿ توفر الظركؼ اؼبناسبة .
 اف اؼبداخيل النفطية اؽبائلة لدكؿ اؼبغرب العريب اؼبنتجة لنفط (اعبزائر  ،ليبيا) هبب االستفادة منها لتنمية اؼبنطقةك دعم تشابك النسيج االقتصادم ؽبا بدال من تكديسها يف اؼبصارؼ العاؼبية ك تدكيرىا بأسواؽ أخرل  ،ك
إضاعتها على أمباط االستهبلكية ترفهيو .
 سبتلك الدكؿ اؼبغاربية موقعا فبيزا جنوب البحر اؼبتوسط حيث يطل على احمليط األطلسي  ،ك يبثل ىذا اؼبوقع يفحد ذاتو ثركة ىائلة فيما لو استغلت يف تقدًن اػبدمات الدكلية اؼبساندة يف النقل اعبوم ك البحرم  ،إنشاء مناطق

1ؿبمد شكرم  ،ذبربة تكامل االقتصادم لدكؿ ارباد اؼبغرب العريب  ،اؼبؤسبر اؼبصريف العريب السنوم  ،قطر  8/7 ،نوفمرب  ، 2007ص ص 10
تاريخ االطبلع //ar.wikipedai.org 2011/09/22

صناعية تستوعب األيدم العاملة اؼباىرة العربية اإلفريقية من جهة  ،ك تستخدـ التكنولوجيا اؼبتقدمة ألقرب
التجمعات االقتصادية كأقواىا دكؿ االرباد األكركيب ك أمريكا من جهة أخرل .

1

رابعا  :اتفاقية أغادير الرباعية :
مت إطبلؽ إعبلف اتفاقية أغادير باؼبغرب يف مام 2001حيث أعلنت األردف ،تونس ،مصر كاؼبغرب رغبتها
يف إقامة منطقة ذبارة حرة فيما بينها ك ذلك بتشجيع من اإلرباد األكركيب ،قامت الدكؿ اؼبؤسسة األربعة بالتوقيع
على إتفاقية أغادير بالرباط يف  25فيفرم  ،2004حيث دخلت اإلتفاقية حيز التنفيذ يف  6من جويليا 2006
عقب إكتماؿ إجراءات اؼبصادقة عليها يف الدكؿ األربعة ،بدأ التنفيذ الفعلي لئلتفاقية يف

 27مارس 2007

عقب إخطار اؼبنافذ اعبمركية يف الدكؿ األربعة بالبدء يف التنفيذ.
 -1أىـداف إتفاقيـة أغادير :
 زيادة التبادؿ التجارم بُت الدكؿ األربعة من ناحية ،كبُت الدكؿ األربعة كاإلرباد األكركيب من ناحية أخرل. زيادة التكامل االقتصادم بُت الدكؿ األربعة (ربديدان التكامل الصناعي) من خبلؿ تطبيق قواعد اؼبنشأاألكركمتوسطية ،اليت تتيح التكامل القطرم للمنشأ فيما بُت الدكؿ األطراؼ من خبلؿ استخداـ مدخبلت إنتاج
من الدكؿ األطراؼ يف اتفاقية أغادير أك دكؿ االرباد األكركيب أك دكؿ منطقة التجارة اغبرة العربية  ،ما وبقق أىلية
السلع اؼبنتجة يف ىذه الدكؿ لتحقيق قواعد اؼبنشأ اؼبطلوبة لغرض تصدير منتجاهتا إُف سوؽ االرباد األكركيب معفاة
من الرسوـ اعبمركية يف إطار اتفاقيات الشراكة اليت ترتبط هبا مع االرباد األكركيب.
 -جذب اإلستثمارات األجنبية اؼبباشرة األكركبية كالعاؼبية بفضل سوؽ أغادير الذم يضم حاليان أكثر من
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مليوف مستهلك.
ك تأمل االتفاقية الوصوؿ اُف تنسيق السياسات االقتصادية الكلية ك القطاعية يف الدكؿ األطراؼ فيما ىبص
التجارة اػبارجية ك الزراعة ك الصناعة ك النظاـ الضرييب ك اؼباِف ك اػبدمي .
 -2ترتيبات تحرير التجارة بموجب إتفاقية أغادير:
 إعفاء كامل من الرسوـ اعبمركية كالرسوـ كالضرائب األخرل ذات األثر اؼبماثل للسلع الصناعية اؼبتبادلة بُتالدكؿ األعضاء.

1

ؿبمد شكرم  ،ذبربة تكامل االقتصادم لدكؿ ارباد اؼبغرب العريب  ،اؼبؤسبر اؼبصريف العريب السنوم  ،قطر  8/7 ،نوفمرب  ، 2007ص11

 إعفاء كامل من الرسوـ اعبمركية كالرسوـ كالضرائب األخرل ذات األثر اؼبماثل للسلع الزراعية كالزراعيةاؼبصنعة اؼبتبادلة بُت الدكؿ األعضاء.
 -أما فيما ىبص ذبارة اػبدمات فتلتزـ الدكؿ األطراؼ بتطبيق جداكؿ التزاماهتا.

1

ك بالنسبة لنا تعد االتفاقية بُت الدكؿ األربعة مصر  ،تونس  ،األردف ك اؼبغرب ال تقوـ على قاعدة اقتصادية
سليمة ك قوية ك حىت ال كبكم عليها جزافا فإننا نستند إُف الدراسة اليت قاـ هبا السيد رشا مصطفى عوض من
مركز اؼبعلومات ك دعم ازباذ القرار دبجلس الوزراء اؼبصرم سنة  2007ك اليت توصل فيها اُف النتائج التالية :2
 ضعف عبلقات الًتابط كالتشابك االقتصادم بُت الدكؿ األربعة األعضاء يف االتفاقية . تواجو دكؿ االتفاقية العديد من الصعوبات من بينها ارتفاع معدالت التضخم كالبطالة ،كزيادة درجة عدـعدالة توزيع الدخوؿ .
 ربتاج إُف بذؿ اؼبزيد من اعبهود لتحسُت أداءىا التنافسي مقارنة دبجموعة دكؿ العاَف-خاصة األكركبية . - توجو صبلة من التحديات الداخلية اليت يتعُت مواجهتها للحد من آثارىا السلبية على ربقيق أىداؼ االتفاقيةمنها  :األداء التنموم هبا يواجو عدـ توفر إسًتاتيجيات طويلة األجل فعالة ككفء لتحقيق التنمية اؼبستدامة
متعددة األكجو يف اجملاؿ االقتصادم ،االجتماعي ،التكنولوجي ك البيئي  ،كالبفاض درجة الوعي باالتفاقية،
ضعف البٌت األساسية الرئيسية ، ،البفاض معدالت االدخار احمللي  ،كتنامي فجوة االستثمار.
 تواجو كذلك ؾبموعة من التحديات اػبارجية أك التهديدات الواجب العمل على تدنيت آثارىا السلبية منها :ارتفاع درجة تنافسية العامل يف بعض أسواؽ العمل اؼبنافسة للدكؿ األعضاء،تنامي درجة تنافسية اقتصادات
العديد من األسواؽ الناشئة ،كاالرتفاعات اؼبشاىدة يف مستويات األسعار خاصة أسعار النفط يف السوؽ العاؼبي.

الفرع الثالث  :االتفاقيات الثنائية العربية
من اؼبعلوـ أف االتفاقيات الثنائية كانت حبوزة الدكؿ العربية لفًتة طويلة من الزمن ك لعلها سبثل النموذج
األكثر شيوعا للتعاكف االقتصادم العريب  ،فقد كانت االتفاقيات الثنائية تأخذ أحد األشكاؿ التالية :

 1االتفاقية العربية اؼبتوسطية للتبادؿ اغبر  ،الوحدة الفنية لبلتفاقية www.agadiragfreement.org
2رشا مصطفى العوض  ،اتفاقية أغادير كبو بيئة أعماؿ أفضل ،تاريخ االطبلع www.arab.api.org/jodep/products/delivy 2011/09/26

 -1اتفاقيات تعتمد على قائمتُت سلعيتُت إحدانبا ؿبدكدة جدا ال هتم الدكلة اؼبعنية ك ردبا ال تنتجها ك ال تؤثر
يف مواردىا ك ىي اليت يسمح بتبادؽبا برسوـ صبركية منخفضة  ،ك أخرل قائمة سلبية ربتوم على اؼبمنوعات أم
أهنا تواجو رسوما صبركية ثابتة ك قيودا من ـبتلف األشكاؿ اإلدارية ك اعبمركية ك الفنية .

1

 -2اتفاقيات تنص على تشجيع اؼببادالت التجارية ،بُت طريف االتفاقية  -دكلتُت -دكف توفَت الشركط
إلقباحها ،كاؼببلحظ ىنا ىو أف مثل ىذه االتفاقيات ما ىي إال ؾباالت سياسية تفتقر للرغبة يف ربقيق تكامل
اقتصادم متُت بُت طريف االتفاقية ،حبيث أف اؼبوقعُت على االتفاقية ال يبذلوف أم جهد إلقباح ىذا التكامل ،بل
يبقى جهدىم قائما على اؼبعطيات السابقة دكف التحضَت ؽبا،مثل ىذه االتفاقيات ال يكتب ؽبا البقاء  ،كىو ما
حدث يف العديد من االتفاقيات الثنائية ما بُت األقطار العربية.
 -3اتفاقيات تتضمن إزالة بعض العراقيل كالقيود اؼبفركضة على اؼببادالت التجارية كاليت تعترب خطوات إهبابية من
شأنها تشجيع التبادؿ التجارم بُت طريف االتفاقية ،ىذا النوع من االتفاقيات ينص على ما يلي:
 الرغبة يف تشجيع التبادؿ التجارم ؼبنتجات الطرفُت اؼبتعاقدين ،كاالستَتاد كالتصدير بينهما.كجود زبفيضات فيما ىبص الرسوـ اعبمركية كبنسب معينة ،إال أف ىذا التخفيض ال يكفي عبعل منتجات كلبلد قادرة على اؼبنافسة ،كما أف العراقيل اإلدارية لذلك  ،تبقى عائقا يف كجو ىذه اؼبعامبلت.
 -4االتفاقيات الثنائية اليت تتعلق بنظاـ الرقابة على الصرؼ تنظم تسوية اؼبدفوعات بُت دكلتُت عربيتُت  ،مثل
االتفاقية اليت عقدت بُت مصر كالسعودية ،اليت تعترب أكؿ اتفاقية يف الدكؿ العربية من ىذا النوع عاـ  1949مث
عقدت بعد ذلك اتفاقيات فباثلة مع كل من لبناف ليبيا،سوريا كالسوداف.
 -5االتفاقيات الثنائية اليت تهدؼ إُف ربقيق تكامل اقتصادم بُت دكلتُت يف إطار انتقاؿ عناصر اإلنتاج من
رؤكس أمواؿ كيد عاملة بكل حرية بُت طريف االتفاقية ،إُف جانب حرية اإلقامة كالعمل يف ظل فبارسة نشاط
اقتصادم ،كما تتم يف إطار ذلك مبادالت اؼبنتجات احمللية كاألجنبية ،كىذه اغبالة يف الغالب ىي منطقة ذبارة
حرة ،كمن أمثلة ذلك الوحدة االقتصادية بُت مصر كسوريا عاـ 1957كالتكامل الزراعي بُت مصر كالسوداف عاـ
.1982
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ىذا عرض باختصار لبعض االتفاقيات العربية الثنائية :
أوال  :الوحدة االقتصادية السورية المصرية  : 1958ىذه الوحدة كانت ؽبا نتائج اقتصادية موجبة سبثلت
يف بعض اإلقبازات يف عهد الوحدة بُت البلدين حبيث تركت بصماتها على الساحة االستثمارية كاالجتماعية يف
سوريا منذ ذلك التاريخ  ،حيث كقع اتفاؽ خاص ظبي خبطة التنمية ػبمس سنوات

1965/1964 -

1961/1960يهدؼ إُف مضاعفة إصباِف الناتج القومي خبلؿ عشر سنوات كربقيق مبو يبلغ  % 40يف
النصف األكؿ ؽبذه العشرية ،كلقد كانت النتائج جيدة يف تنفيذ ىذه اػبطة مت فيها قياـ مشركعات مشًتكة عديدة
أنبها إصبلح األراضي الزراعية كالنقل كاؼبواصبلت كالصناعات الكهربائية كالتنقيب عن النفط كالزراعة كاإلسكاف،
ككل ىذا مت بعد ربقيق كحدة سياسية يف إطار توقيع اتفاؽ عسكرم مشًتؾ ىدفو مواجهة إسرائيل بالدرجة
األكُف.
كمن التدابَت اليت ازبذت يف إطار ىذه الوحدة ما يلي:
 إعفاء اؼبواد كاؼبنتجات احمللية لكبل الطرفُت من الرسوـ اعبمركية اؼبفركضة على السلع األجنبية. فتح باب االستَتاد كالتصدير من كافة السلع كدكف أم تراخيص. تشكل عبنة تتكفل حبل اؼبشاكل اليت تعًتض تنفيذ االتفاقية.تفضيل السلع كاؼبنتجات احمللية للبلدين عن السلع األجنبية.كبالرغم من أف االتفاقية تضمنت تسهيل حركة رؤكس األمواؿ كاألشخاص كالتمتع بكافة حقوؽ اؼبواطنة إال أف
االختبلؼ يف النظم النقدية بُت البلدين حاؿ دكف تنقل رؤكس األمواؿ ،كالواقع أف ىذه االتفاقية كاليت دامت
ثبلث سنوات َف يكتب ؽبا النجاح نتيجة لظهور حركة معارضة ؽبا.
ثانيا  :التكامل الزراعي بين مصر والسودان  :1985-1974لقد أخذ ىذا التكامل اىتماما بالغا خاصة
فيما يتعلق بالتكامل الزراعي  ،فاالتفاقية اليت كقعت سنة  1974أدت إُف ظهور مشركعات عديدة ضمن
إسًتاتيجية التكامل الزراعي بُت البلدين أنبها:
الشركة اؼبصرية السودانية للتكامل الزراعي كاليت نتج عنها تنفيذ اؼبشركعات اؼبشًتكة يف السوداف حبيث متاستصبلح كزراعة األراضي بالعديد من احملاصيل  ،منها الذرة الرفيعة كاغببوب الزيتية كالقمح كاػبضر إُف جانب

القياـ بتصنيع اؼبنتجات الزراعية اؼبختلفة ،كقد مت استصبلح حواِف  50ألف فداف يف نهاية السبعينات من حواِف
150ألف فداف ـبصصة لذلك.
مشركع الرش الزراعي بالطائرات ؼبكافحة اغبشرات كصبيع اآلفات الضارة كالتسميد برأس ماؿ مشًتؾ بُتالطرفُت كما توجد مشركعات أخرل منها مشركع إنتاج اللحوـ كاألعبلؼ اؼبركزة كمشركع إنتاج الزيوت النباتية
خاصة الغذائية منها.
قد أعطت ىذه الوحدة إهبابيات عديدة خاصة فيما يتعلق باؼبشركعات اإلنتاجية يف القطاع الزراعي.
من أىم اإلقبازات الناذبة عن ذلك حرية انتقاؿ العمالة بُت البلدين كىذا عن طريق زبفيض مصاريف السفر
بنسبة % 40كإلغاء جواز السفر كالتأشَتة حبيث يتم التنقل بالبطاقات الشخصية " بطاقة التكامل "كقد أنشئ
ما يسمى باؼبنطقة التكاملية بُت اؼبنطقة اعبنوبية ؼبصر" أسواف "كاحملافظة الشمالية للسوداف.
إال أف ىذه الوحدة لقيت انتقادات شديدة عاـ  1985بعد تغيَت اغبكومة السودانية أين ألغيت االتفاقية ،كيف
عاـ  1987ظهرت كثيقة " اإلخاء " من طرؼ اغبكومة السودانية تساند فيها مسار احملاكالت التكاملية حبيث
تهدؼ إُف االىتماـ باؼبشاريع الزراعية كاستغبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة يف البلدين كتنسيق خطط التنمية.
سبيزت ىذه الوحدة بعدـ االستقرار بسبب غياب االستقرار السياسي حبيث مت االتفاؽ على الوحدة عدة مرات
بسبب توقيفها حيث كصلت مرات كثَتة إُف النزاع اؼبسلح بُت الطرفُت قبل عاـ .1990
ك يبلحظ أف ىذه الوحدة كاف بإمكاهنا ربقيق التكامل االقتصادم الزراعي.1
ثالثا  :اتفاق التعاون التجاري بين مصر و الكويت  : 1989ك تضمن ىذا االتفاؽ تبادؿ اإلعفاء من الرسوـ
اعبمركية ك الرسوـ األخرل ذات األثر اؼبماثل على السلع اليت يتفق عليها اعبانباف  ،ك مت تعريف اؼبنتج الصناعي
ذم اؼبنشأ الوطٍت بأنو اؼبنتج الذم ال تقل تكلفة اؼبواد األكلية ك اليد العاملة احمللية ك تكاليف اإلنتاج احمللية
األخرل الداخلة يف صنعو عن  40من تكاليف إنتاجو الكلية .
رابعا  :االتفاقية المصرية الليبية  : 1990مت توقيع ىذه االتفاقية  1990/12/3بالقاىرة ك تتضمن أىم
أحكامها إعفاء البضائع ك اؼبنتجات ذات اؼبنشأ احمللي اؼبتبادلة بُت البلدين من الضرائب ك الرسوـ اعبمركية ،
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حيث تعترب البضائع ك اؼبواد اؼبنتجة كليا يف كبل البلدين دبا فيها اؼبنتجات الزراعية  ،اغبيوانية  ،الثركات الطبيعية ك
اؼبنتجات الصناعية من مصنوعات أحد البلدين حبيث ال تقل القيمة اؼبضافة من اليد العاملة ك اؼبواد األكلية ك
غَتىا من اؼبواد الداخلة يف صنعها عن  %40من تكاليف إنتاجها .

1

خامسا  :اتفاقية تحرير التبادل التجاري بين مصر و األردن  : 1996تنص االتفاقية على قياـ الطرفاف بإقامة
منطقة التبادؿ التجارم اغبر بينهما خبلؿ فًتة انتقالية ال تتجاكز

 2005ابتداء من دخوؿ ىذه االتفاقية حيز

التنفيذ  8أيار سنة  1996طبقا لنصوص ىذه االتفاقية  ،كيتم زبفيض الرسوـ اعبمركية ك الرسوـ ك الضرائب
ذات األثر اؼبماثل على السلع ذات اؼبنشأ ك اؼبصدر األردين اؼبصرم .

2

1د .وبي سعيد علي عيد  ،التسويق الدكِف ك اؼبصدر الناجح  ،دار األمُت  ،ط ، 1997، 1ص ، 91ص96
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خالصة الفصل :
يف ختاـ ىذا الفصل قبد أف التكامل االقتصادم اؼبتجسد يف التكتبلت يتطلب إزالة اغبواجز ك التنسيق بُت
اقتصاديات الدكؿ اؼبتكاملة ك توفر عوامل مشًتكة سياسية  ،اجتماعية  ،ثقافية ك قدر كايف من التنوع يف اؼبوارد
االقتصادية ك غَتىا من اؼبقومات ،ك ىو ظاىرة تؤثر على اذباىات التجارة اػبارجية ك االستثمار األجنيب  ،كما
أنو يعطي للتكتبلت االقتصادية خاصة الضخمة منها شأف االرباد األكركيب ك منطقة التجارة اغبرة ألمريكا
الشمالية قدرة التأثَت سلبا على األداء االقتصادم للدكؿ العربية يف سبيل احملافظة على مصاغبها .
ك فيما ىبص التكامل العريب فأبرز استنتاجتنا فيما يلي :
 - 1أف العمل العريب اؼبشًتؾ متجسد حاليا يف منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل ك قد ىدر الكثَت من الزمن
حيث بدأ سنة  1953باتفاقية التبادؿ التجارم ك الًتانزيت مث أعلن عن قياـ السوؽ العربية اؼبشًتكة سنة 1964
ك كانت خطوة متسرعة تداركها سنة  1981عن طريق اتفاقية تسَت التجارة ك تنمية التبادؿ التجارم اليت كانت
األساس الذم انطلقت منو منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل سنة  1997ك قد ك صلت اؼبنطقة لئلعفاء الكامل
من الرسوـ اعبمركية على السلع ذات اؼبنشأ العريب سنة  2005إال أهنا َف تستكمل العديد من اعبوانب األساسية
األخرل كاعتماد قواعد اؼبنشأ ك موصفات قياسية مشًتكة  ،التوصل آللية ؼبعاعبة منتجات اؼبناطق اغبرة العربية ،
ربرير ذبارة اػبدمات كزيادة كفاءة النقل لربط األسواؽ العربية ببعضها البعض.
َ - 2ف تساىم منطقة التجارة اغبرة العربية يف تعميق األداء التكاملي للدكؿ العربية حيث َف يتجاكز مؤشر
التكامل االقتصادم الذم يقوـ على قياس نسبة الصادرات البينية إُف إصباِف التجارة العربية اإلصبالية  5 يف عاـ
2009مقارنة مع 4.8 العاـ .1998
 - 3يعترب ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العريب أقبح التجمعات االقتصادية اإلقليمية العربية الذم كاف ىدفو
األساسي ربرير التجارة بُت دكؿ اجمللس حيث كصل إُف السوؽ اػبليجية اؼبشًتكة سنة  2008ك ىو يعمل على
الوصوؿ إُف اؼبستول التاِف من التكامل االقتصادم  ،أما االرباد اؼبغاريب ال قبد أم أثر القبازاتو ك غبد اآلف َف
يصل ألبسط درجات التكامل على الرغم من توفره على مقومات ال سبلكها الكثَت من التكتبلت اؼبتواجدة على
الساحة العاؼبية حاليا  ،أحدث ذبمعات العربية ك ىي اتفاقية أغادير الرباعية موقعة سنة
جاءت هبدؼ التقرب من االرباد األكركيب ك ليس تشكيل تكتل اقتصادم عريب .

 2004نرل أهنا

- 4االتفاقيات الثنائية العربية كانت حبوزة الدكؿ العربية لفًتة طويلة من الزمن ك لعلها سبثل النموذج األكثر
شيوعا للتعاكف االقتصادم العريب منها ما كاف جدم يف تشجيع كربسُت التبادؿ التجارم العريب ك منها ما كاف ؾبرد
حرب على كرؽ .

الفصل الثاني
المناطق الحرة بالدول العربية

تمهيد :
تلعب اؼبناطق اغبرة دكرا كبَتا يف عوؼبة اقتصاديات الدكؿ اليت تتمتع باقتصادا حرا ،

لذلك زاد اىتماـ

الدكؿ ك اغبكومات بأنبية ىذه اؼبناطق يف االقتصاد الوطٍت ك أصبحت الدكؿ تلجأ إليها على اختبلؼ إمكانياهتا
االقتصادية  ،كال زبتلف الدكؿ العربية عن باقي دكؿ العاَف فقد شهدت إقامة مناطق حرة أكؽبا يف عدف اعبمهورية
اليمنية يف مطلع القرف العشرين .
خبلؿ ىذا الفصل سنتناكؿ اعبانب النظرم للمناطق اغبرة حيث سنتطرؽ لبلستثمار األجنيب باعتبارىا احد
أشكاؿ االستثمار األجنيب اؼبباشر  ،التطور التارىبي ؽبا  ،تعريفها ،خصائصها  ،أنواعها  ،أىدافها ،مقوماهتا ك
معوقاهتا .
ك نظرا لصعوبة تكلم عن صبيع اؼبناطق اغبرة بالدكؿ العربية فسنتناكؿ اؼبناطق اغبرة بكل من مصر ك اإلمارات
المتلكها ألقبح التجارب العربية يف ؾباؿ اؼبناطق اغبرة  ،باالضافة لتجربة اعبزائر يف إقامة اؼبناطق اغبرة حبكم انتماء
الباحث للجزائر .
سنتناكؿ أيضا اؼبناطق اغبرة بكل من األردف ك سوريا ألف دراستنا تتعلق باؼبناطق اغبرة العربية ك دكرىا يف تنمية
التجارة العربية البينية – اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية ،-ك أخَتا سنتناكؿ اؼبشاكل اليت تعاين منها اؼبناطق
اغبرة يف الدكؿ العربية.

المبحث األول  :الجانب النظري للمناطق الحرة
تعد اؼبناطق اغبرة إحدل الظواىر االقتصادية اليت تزايدت أنبيتها يف اقتصاديات الدكؿ ؼبا ؽبا من أثر
اهبايب اذ تعترب أحد أنواع االستثمار األجنيب اؼبباشر الذم تسعى صبيع الدكؿ عبذبو  ،ما دفع للتوسع يف إنشاءىا
حىت أصبح عددىا ىائل بالعاَف .

المطلب األول  :االستثمار األجنبي
تعد اؼبناطق اغبرة أحد أنواع االستثمار األجنيب اؼبباشر حيث تعرؼ االستثمارات األجنبية كما يلي :

1

 ىي كل استخداـ هبرم من اػبارج ؼبوارد مالية يبلكها بلد من البلداف . االستثمار الذم يقوـ بو األفراد أك الشركات أك اؽبيئات اليت تتمتع باعبنسية األجنبية . توجيو جانب من أمواؿ اؼبشركع أك خربتو التكنولوجية اُف العمل يف مناطق جغرافية خارج حدكد دكلتو األصليةينقسم االستثمار األجنيب لنوعُت رئيسيُت االستثمار األجنيب اؼبباشر ك االستثمار األجنيب غَت مباشر .

الفرع األول  :االستثمار األجنبي المباشر
يقصد باالستثمار األجنيب اؼبباشر تلك االستثمارات اليت يبلكها ك يديرىا اؼبستثمر األجنيب إما بسبب ملكيتو
الكاملة ؽبا أك ملكيتو لنصيب منها يكفل لو حق اإلدارة .

2ك ينقسم االستثمار األجنيب اؼبباشر بدكره لعدة

أنواع:
 االستثمار المشترك  :ك يرل -كولدل  -أنو أحد مشركعات األعماؿ الذم يبتلكو أك يشارؾ فيو طرفافأك أكثر من دكلتُت ـبتلفتُت بصفة دائمة  ،ك اؼبشاركة ىنا ال تقتصر على اغبصة يف رأس اؼباؿ بل سبتد أيضا إُف
اإلدارة  ،اػبربة ،براءات االخًتاع  ،العبلمات التجارية ...اٍف .

عبد اهلل عبد الكرًن عبد اهلل  ،ضمانات االستثمار يف الدكؿ العربية دراسة قانونية مقارنة ألىم التشريعات العربية ك اؼبعاىدات الدكلية مع االشارة اُف منظمة التجارة العاؼبية ك دكرىا يف
1اجملاؿ  ،دار الثقافة لنشر ك التوزيع  ،ط  ،1عماف  ، 2008 ،ص 20
 2د .نزيو عبد اؼبقصود مربكؾ  ،األثار االقتصادية لبلستثمارات األجنبية  ،دار الفكر اعبامعي  ،االسكندرية  ، 2007 ،ص31

 االستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي  :ىي أكثر أنواع االستثمارات األجنبية تفضيبللدل الشركات متعددة اعبنسيات ك تتمثل يف إقامة ىذه األخَتة بإنشاء فركع لئلنتاج أك التسويق أك أم نوع آخر
من أنواع النشاط اإلنتاجي أك اػبدمي بالدكلة اؼبضيفة .
 مشروعات أو عمليات التجميع  :تأخذ شكل اتفاقية بُت الطرفُت األجنيب ك الوطٍت ( خاص أك عاـ )ك يتم دبوجبها قياـ الطرؼ األكؿ بتزكيد الطرؼ الثاين دبكونات منتج معُت سيارة مثبل لتجميعها لتصبح
منتجا هنائيا ك يف معظم األحياف خاصة يف الدكؿ النامية يقدـ الطرؼ األجنيب اػبربة أك اؼبعرفة البلزمة ك
اػباصة بالتصميم الداخلي للمصنع ك تدفق العمليات  ،طرؽ التخزين ك صيانة التجهيزات الرأظبالية ....اٍف
 ،يف مقابل عائد مادم يتفق عليو .
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 االستثمار في المناطق الحرة  :يهدؼ ىذا النوع من االستثمارات لتشجيع إقامة الصناعات التصديريةإذ تسعى الدكؿ عبعل اؼبناطق اغبرة جاذبة لبلستثمارات األجنبية دبنح اؼبشاريع االستثمارية فيها العديد من
اغبوافز ك اؼبزايا ك االعفاءات ك يكوف االستثمار األجنيب ىنا بعيد عن اػبضوع لقوانُت الدكلة اؼبضيفة ،
2

يعمل من خبلؿ قوانُت خاصة تنظم إنشاء اؼبشركعات االستثمارية باؼبناطق اغبرة .

الفرع الثاني  :االستثمار األجنبي غير المباشر
االستثمار األجنيب غَت مباشر عبارة عن االستثمار يف األكراؽ اؼبالية كاألسهم ك السندات هبدؼ ربقيق
معدؿ عائد معُت دكف اغبق يف فبارسة أم نوع من الرقابة أك اؼبشاركة يف إدارة اؼبشركع االستثمارم ،حيث ال
3

يكوف اؼبستثمر األجنيب مالكا لكل أك جزء من اؼبشركع االستثمارم .
ك يضم االستثمار األحنيب غَت اؼبباشر األنواع التالية :
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 تراخيص اإلنتاج و التصنيع  :ك ىي عبارة عن اتفاؽ أك عقد دبقتضاه تقوـ الشركة اؼبتعددة اعبنسيات
بالًتخيص ؼبستثمر كطٍت أك أكثر (قطاع عاـ أك خاص) بالدكلة اؼبضيفة الستخداـ براءة االخًتاع أك اػبربة
 1عبد السبلـ أبو قحف  ،األشكاؿ ك السياسات اؼبختلفة لبلستثمارات األجنبية  ،مؤسسة الشباب االسكندرية  ، 2003 ،ص  ،ص 24 ، 15
رفيق نزارم  ،االستثمار األجنيب اؼبباشر ك النمو االقتصادم مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف العلوـ االقتصادية فرع اقتصاد دكِف  ،جامعة اغباج ػبضر باتنة  ، 2008/2007 ،ص
272
 3تشاـ فاركؽ  ،االستثمارات العربية كاقعها ك آفاقها يف ظل النظاـ العاؼبي اعبديد  ،مؤسبر االستثمار ك التمويل  8-5 ،ديسمرب  ،شرـ الشيخ مصر  ، 2004 ،ص 37
 4د .عبد السبلـ أبو قحف  ،األشكاؿ ك السياسات اؼبختلفة لبلستثمارات األجنبية  ،مرجع سابق ،ص ص  27،38بالتصرؼ .

الفنية ك نتائج األحباث اإلدارية ك اؽبندسية .....اٍف يف مقابل عائد مادم معُت  ،كقد يشمل الًتخيص
التصميمات اؽبندسية ك الصناعية  ،التدريب  ،أساليب ضبط الرقابة على اعبودة  ،تصميم داخلي للمصنع
أك اؼبتجر كافة التعليمات األخرل اؼبرتبطة دبمارسة النشاط ؿبل الًتخيص .
 عمليات تسليم المفتاح  :ك ىي عبارة عن عقد أك اتفاؽ يتم بُت الطرؼ األجنيب ك الطرؼ الوطٍت حيث
يقوـ الطرؼ األكؿ بإقامة اؼبشركع االستثمارم ك اإلشراؼ عليو حىت بداية التشغيل ك ما أف يصل اؼبشركع
إُف مرحلة التشغيل يتم تسليمو لطرؼ الثاين .
 عقود التصنيع  :عبارة عن اتفاقيات مربمة بُت الشركة متعددة اعبنسيات ك إحدل الشركات الوطنية بالدكلة
اؼبضيفة دبقتضاه يقوـ الطرؼ الثاين نيابة عن الطرؼ األكؿ بتصنيع ك إنتاج سلعة معينة ك تكوف عادة طويلة
األجل ك يتحكم الطرؼ األجنيب بعمليات اؼبشركع ك أنشطتو اؼبختلفة .
 عقود اإلدارة  :عبارة عن اتفاقيات أك ؾبموعة الًتتيبات ك اإلجراءات القانونية اليت دبقتضاىا تقوـ شركة
متعددة اعبنسيات بإدارة كل أك جزء من العمليات ك األنشطة الوظيفية اػباصة دبشركع استثمارم معُت يف
الدكلة اؼبضيفة لقاء عائد مادم معُت أك اؼبشاركة يف األرباح .
 عقد أو امتياز اإلنتاج الدولي من الباطن  :ىو اتفاقية بُت كحدتُت إنتاجيتُت (شركتُت أك فرعُت من فركعهما
) دبوجبها يقوـ احد األطراؼ (مقاكؿ الباطن ) بانتاج ك توريد أك تصدير قطاع الغيار أك اؼبكونات األساسية
اػباصة بسلعة معينة للطرؼ األكؿ (األصيل) الذم يقوـ باستخدامها يف إنتاج السلعة بصورهتا النهائية ك
بعبلمتو التجارية  ،كقد تنطوم االتفاقية عل أف يقوـ األصيل بتزكيد اؼبقاكؿ من الباطن باؼبواد اػباـ البلزمة
لتصنيع مكونات السلعة مث يقوـ بعد ذلك بتوريدىا لؤلصيل .
 عقد الوكالة  :اتفاقية بُت طرفُت يتم دبوجبها قياـ أحد األطراؼ األصيل بتوظيف الثاين الوكيل لبيع أك تسهيل
ك إبراـ اتفاقيات بيع سلع ك منتجات الطرؼ األكؿ للطرؼ الثاين ىو اؼبستهلك النهائي أك الصناعي .
 الموزع  :ك ىو عميل يقوـ بالشراء اؼبباشر من اؼبصدر أك الشركة متعددة اعبنسيات بغرض اعادة البيع غبسابو
اػباص  ،كقد يبنح للموزع امتياز خدمة سوؽ معُت أم يكوف اؼبوزع الوحيد فيو .

الفرع الثالث  :العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر و التجارة الخارجية
تعترب التجارة اػبارجية من بُت الوسائل اليت ينتقل من خبلؽبا تأثَت االستثمار األجنيب اؼبباشر إُف النمو
االقتصادم ،حيث تؤثر السياسات اغبكومية اؼبتبعة على اؼبتغَتين  ،فتدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر تعتمد

على السياسة التجارية اؼبتبعة ك العكس صحيح  ،كما يعترب كل متغَت ؿبفز لآلخر فعند قياـ الدكؿ اؼبضيفة بتقدًن
حوافز تصديرية فهذا يؤدم إُف زيادة تدفق االستثمارات األجنبية اؼبباشرة إُف تلك الدكؿ  ،ك إف كجود اؼبزيد من
تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر يساعد على اؼبزيد من االستَتاد للوفاء باؼبتطلبات اإلنتاجية اليت ال توجد يف
السوؽ احمللية أك ذات نوعية أقل .
ك ىناؾ نوعُت من تأثَت االستثمار األجنيب اؼبباشر على التصدير ينبغي التفرقة بينهما :
 األثر المباشر  :ك الذم يكوف بسبب امتبلؾ فركع الشركات العابرة للقارات لتكنولوجيا حديثة ك متقدمةنتيجة لبلنفاؽ الكبَت على البحث العلمي ك التطوير ،فإهنا تقوـ بإجراء عمليات التصنيع للمواد اػباـ ك بالتاِف
تقوـ بزيادة صادراهتا إُف األسواؽ اػبارجية من خبلؿ مهارهتا التسويقية ك بالتاِف تغيَت إسًتاتيجية التصنيع لًتقية
الصادرات الذم يؤدم اُف زيادة معدؿ النمو االقتصادم .
 األثر غير المباشر  :اف تدفق االستثمار األجنيب اؼبباشر اُف الدكؿ اؼبضيفة يصاحبو عدة مزايا تقوـ الشركاتاحمللية باالستفادة منها :
أ -نقل اؼبهارات اإلدارية إُف الدكؿ اؼبضيفة  ،ك نقل التكنولوجيا اغبديثة يف اجملاؿ التصديرم إُف الشركات احمللية ك
بالشكل الذم يساعد على ربسُت ك تغيَت اػبصائص التكنولوجية للمنتجات احمللية ك عناصر اإلنتاج .
ب -تقوـ الشركات احمللية باالستفادة من حلقات االتصاؿ اليت سبلكها الشركات العابرة للقارات يف األسواؽ
اػبارجية ك ىذا يف إطار اؼبشركعات اؼبشًتكة ألف الشركات احمللية ال تستطيع ربمل التكاليف الكبَتة اػباصة
بالتوزيع ك تقدًن خدمات ما بعد البيع ك بالتاِف فهي تستفيد من تلك اؼبزايا يف ظل تواجد االستثمار اؼبباشر
داخل أراضيها .
قبد العديد من الدراسات ك الشواىد التطبيقية تثبت قباعة الشركات العابرة للقارات يف زيادة القدرات التصديرية
بالبلداف اؼبضيفة  ،فقد أكضحت دراسة  Thomsenسنة  1999ك بالتطبيق على دكؿ جنوب شرؽ آسيا
زيادة يف صادرهتا ك يف قطاعات معينة بسبب اختبلؼ مقومات كل قطاع تصديرم  ،ك الذم أدل اُف زيادة ك
تضاعف معدالت النمو القتصاديتها ففي تايبلندا كصل معدؿ النمو   2.6خبلؿ فًتة  1992 - 1989ك
ذلك بفعل دكر الشركات العابرة للقارات يف زيادة صادراهتا اؼبتمثلة أساسا يف األجهزة االلكًتكنية ك أصبحت
تايبلندا تاسع دكلة يف تصدير أجهزة الكمبيوتر خبلؿ التسعينيات من القرف العشرين  ،أما دراسة Harrison

 et Aitken Hansonسنة  1997فتضمنت دراسة ك تقدير اآلثار الغَت مباشرة لنشاطات الشركات
العابرة للقارات ك الشركات احمللية على الصادرات ك قد مت دراسة عينة من  2104شركة معملية يف اؼبكسيك يف
الفًتة من  1990- 1986ك بينت أف الشركات احمللية ترفع من صادراهتا اذا كاف ىناؾ منافسة مع الشركات
األجنبية  ،فيما اقرت دراسة  Menegaldo et Moustierسنة  2002حوؿ االستثمار األجنيب اؼبباشر
ك التجارة بُت الدكؿ األكركبية ك دكؿ جنوب البحراؼبتوسط خبلؿ الفًتة

 1997 -1985على كجود عبلقة

طويلة األجل بُت االستثمار األجنيب اؼبباشر ك الصادرات ك الواردات  ،بينما أكضحت دراسة

Mainguyet

 et Rugruffسنة  2003على اجملر دكر االستثمار األجنيب اؼبباشر يف اؼببادالت اػبارجية ففي سنة
 1993الشركات اليت ؽبا رأس ماؿ خارجي كاف ؽبا النصيب األكفر يف الصادرات اجملرية ك تطورت يف النصف
الثاين من التسعينيات ك كصلت سنة  1998اُف  85.9من صادرات اجملر .
أما تأثَت االستثمار األجنيب على الواردات اػباصة بالدكؿ اؼبضيفة فيكوف تأثَتا اهبابيا على اؼبنتجات النهائية فقد
تستغٍت ىذه الدكؿ عن استَتادىا أك زبفض كاردهتا من تلك اؼبنتجات  ،أما الواردات من السلع الوسيطة فيتوقع
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زيادهتا خاصة يف حالة عدـ إمكانية اغبصوؿ عليها يف سوؽ الدكلة اؼبضيفة .

المطلب الثاني  :ماىية المناطق الحرة و أنواعها
اف اؼبناطق اغبرة ليست مفهوـ جديد بل قدًن تطور مع مركر الزمن  ،كىي سبثل مفهوـ كاسع سنحاكؿ التعرؼ
عليو من خبلؿ التطرؽ اُف نشأهتا ك تطورىا  ،خصائصها  ،طرؽ إدارهتا كأنواعها .

الفرع األول  :ماىية المناطق الحرة
كأم مصطلح كضعت العديد من التعاريف ؼبفهوـ اؼبناطق اغبرة من قبل الدارسُت ك الباحثُت يف ىذا اؼبوضوع
ك يف ىذا اؼبطلب سنحاكؿ عرض تعريف يسمح بفهم ما ىي عليو انطبلقا من نشأة اؼبناطق اغبرة .
أوال :نشأة و تطور المناطق الحرة حول العالم :
ىناؾ إصباع بُت أكساط الباحثُت على اعتبار اؼبناطق اغبرة ظاىرة قديبة من الناحية التارىبية ،ذلك ألف أكؿ
منطقة اقتصادية حرة يف تاريخ االقتصاد العاؼبي ك جدت باعبزيرة اليونانية  - Délos-يف حبر  –Egée -منذ
 1رفيق نزارم  ،مرجع سابق  ،ص ص 76 ، 74

حواِف  2000سنة ك يف ىذا السياؽ يذكر الدكتور  B. Merenne -Schou makerأف ىذه اؼبنطقة
اغبرة قد كضعت لتخص بنظاـ خاص يتمثل يف تبسيط القوانُت ك تقليص اإلجراءات البَتكقراطية ك الرسوـ ك
بسبب ىذه اإلجراءات ك بسرعة فائقة  30000عمل أنشئ يف اعبزيرة فأصبح دبقتضى ذلك مركزا مشهورا يف
التجارة العاؼبية  ،ك بنفس اؼبنطلق ك اؼبنطق أخذت اؼبناطق اغبرة تنمو ك تنتشر يف موانئ البحر األبيض اؼبتوسط
خبلؿ القركف الوسطى ك إباف الثورة الصناعية ك ىو ما أكده اؼبستشار اإلعبلمي عبد الواحد االمبايب عندما
صرح قائبل  « :اف انتعاش اؼبناطق االقتصادية اغبرة خبلؿ الثورة الصناعية على سبيل اؼبثاؿ جاء كرد فعل عملي
على تطبيق أنظمة اغبماية الصناعية ك التجارية ك فرض القيود على انتقاؿ السلع ك تبادؽبا ك اغبد بالتاِف من
نشاط التجارة الدكلية ك إعاقة مسَتهتا ك مبوىا »  ،األمر الذم أدل إُف بعث مناطق ذبارية حرة داخل
اؼبستعمرات  ،فأقامت اقبلًتا منطقة حرة يف ميناء جبل طارؽ باؼبغرب سنة  ، 1704كيف مالطا ك الزقبي بار سنة
 1832ك ىونغ كونج سنة  1841ك قياـ فرنسا بانشاء منطقتُت حرتُت يف الصُت سنة  1898ك جبنوب اعبزائر
اباف عهد االستعمارم  ، 1962/1830ك خبلؿ القرف  19استمر إنشاء اؼبناطق اغبرة يف أكركبا حبيث
أحدثت السلطات األؼبانية ك االيطالية ك الدمباركية ك غَتىا مناطق حرة يف اؼبوانئ البحرية ؽبا منها ىامبورغ سنة
 ، 1888تريستا ك نابوِف سنة  ، 1896غَت أنو يف القرف العشرين أنبلت الدكؿ األكركبية خاصة بعد اغبرب
العاؼبية الثانية اؼبناطق االقتصادية اغبرة ،ك يرجع الدكتور
االقتصادية األكركبية .

 -Boris Gombac-ذلك لظهور اجملموعة
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أما يف باقي دكؿ العاَف فقد انكمش إنشاء اؼبناطق اغبرة بعد اغبرب العاؼبية األكُف خصوصا سنة  1930إباف أزمة
الكساد العاؼبية لتعود ك تنشط بعد اغبرب العاؼبية الثانية ك حىت أكاخر اػبمسينات بقي نشاط اؼبناطق اغبرة
مقتصر على النشاط التجارم إُف أف بدأت اؼبنطقة اغبرة يف دبطار شانوف

 ، 2بتغيَت ك تطوير النمط التقليدم

السائد باؼبناطق اغبرة حيث ركزت على إنشاء اؼبشركعات الصناعية اليت تستوعب عدد كبَت من العمالة  ،كتعمل
على تنمية الصادرات ،ك ىي منطقة أنشئت سنة  1922بعد استقبلؿ ايرلندا ؼبواجهتها ؼبشاكل اقتصادية تشبو
غبد كبَت اؼبشاكل اؼبتواجدة بالدكؿ النامية حاليا من ضعف اإلنتاج الصناعي ك البطالة ك غَتىا  ، 3ك من أمثلة
1ؿبمودم مراد  ،النظرية العامة للمناطق االقتصادية اغبرة  ،دار الكتاب اغبديث  ، 2002 ،ص ص 23 ،22
عابد فضلية  ،اقتصاديات اؼبناطق اغبرة يف سوريا  ،ؾبلة جامعة تشرين للبحوث ك الدراسات العلمية  ،سلسلة العلوـ االقتصادية ك القانونية اجمللد  ، 30العدد  ، 2008 ، 3ص
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3د .صبلح زين الدين  ،اقتصاديات التصدير ك اؼبناطق اغبرة  ،دار النهضة العربية  ،ط  ، 1القاىرة  ، 2000 ،ص 87

اؼبناطق الصناعية اؼبنطقة الصناعية أبورب كساف بكوريا اعبنوبية  ،ك مع بداية الستينات انتشر التخصص يف
األنشطة القائمة باؼبناطق اغبرة (ذبارية  ،صناعية  ،خدمية ) ك كذلك بدأ انتشار اؼبناطق اغبرة بالدكؿ النامية ك
توسعها يف أكثر من  80دكلة حوؿ العاَف  ،ك كانت ذبربة الصُت من التجارب األكثر اثارة لبلىتماـ حيث
بدأت بإنشاء أربع مناطق حرة يف مقاطعة غاندكبج سنة  ،1978مث عمت بعد ذلك على اؼبقاطعات الصينية
األخرل اُف أف كصل عددىا  32منطقة حرة أخرىا منطقة بودنج اليت أنشئت سنة .1990
ك يف العقود األخَتة تطورت أنبية ك أنشطة اؼبناطق اغبرة كفقا للتطورات االقتصادية ك التجارية الدكلية نتيجة
للتطور السريع لوسائل النقل ك االتصاالت ك متطلبات الصناعة ك ؿباكالت زبفيض التكاليف  ،ك فتح األسواؽ
اػبارجية للصادرات ك مت استحداث مناطق متخصصة كاؼبنطقة اغبرة التكنولوجية اؼبعركفة دبدينة ديب لبلنًتنت اليت
تعد أكؿ منطقة حرة يف العاَف لؤلعماؿ االلكًتكنية  ،ك كذا اؼبناطق اغبرة اإلعبلمية كتلك اؼبتواجدة بكل من
األردف ك مصر  ،اؼبناطق اغبرة ذات األنشطة النوعية التخصصية أك مناطق السلعة الواحدة كاؼبدينة االعبلمية
العالية التقانة اؼباليزية  ،اؼبناطق اغبرة اػباصة باألردف  ،اؼبنطقة اغبرة لتجارة النب بزيببابوم  ،منطقة اجملوىرات يف
تيبلندا اؼبنطقة اغبرة بالنيجر للغاز ك النفط  ،منطقة اعبلود بًتكيا .
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ىكذا تزايد عدد اؼبناطق اغبرة ك بأشكاؿ متعددة ك أىداؼ ـبتلفة كفكرة مضادة ألية قيود من أجل التوسع
يف النشاط االقتصادم ك مسايرة الظركؼ الدكلية  ،ك أصبحت مركز للتكنولوجيا اغبديثة ك اؼبنتجات التكنولوجية
من أىم اختصاصاهتا.
ك هبدر بنا ذكر أف بعض اآلراء قد ذىبت اُف أف نشأة أك تأسيس اؼبناطق اغبرة ليس فكرة غربية بل عربية
برزت للوجود منذ أكثر من  15قرف يف شبو اعبزيرة العربية ك بالتحديد دبكة اؼبكرمة حيث ترتب من خبلؿ
سياسة قريش يف إدارة التجارة دبكة اؼبكرمة – كاد غَت ذم زرع – اُف ربويل مكة اُف ما يشبو اؼبناطق اغبرة يف
كقتنا ىذا عن طريق تدفق األمواؿ ك عركض التجارة اُف مكة اؼبكرمة  ،ما جعل أسر قريش اليت امتهنت التجارة
ربصل على ثركات طائلة ك ربويلها من مستول الفقر اُف الغٌت ك الًتؼ ك دليل ذلك قوافلهم اليت تظم أكثر من
ألف بعَت ك اليت ربمل بضائع تقدر دبا ال يقل عن  50ألف دينار ك ىو مبلغ ذك قيمة حبسابات ذلك العصر.
ثانيا  :تعريف المناطق الحرة :
 1عابد فضيلة  ،مرجع سابق  ،ص ص 15 ، 14
 2ؿبمد قاسم خصاكنة  ،االستثمار يف اؼبناطق اغبرة  ،دار الفكر ،األردف  ، 2010 ،ص ص  18 ، 16بالتصرؼ.
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ىناؾ عدة تعاريف للمناطق اغبرة نذكر منها :
 اؼبناطق اغبرة ىي مناطق مغلقة ك معزكلة ك غَت مأىولة بالسكاف  ،ك اليت تدخل فيها الكثَت من السلع غَت1

فبنوعة دكف إجراءات صبركية رظبية للدخوؿ .

 مساحة معزكلة ـبصصة ك مسيطر عليها تدار كخدمة عامة يف أك ؾباكرة ؼبيناء الدخوؿ مزكدة خبدمات النقل ،التفريغ  ،الفرز ك اؼبناكلة ك التصنيع ك عرض السلع ك إعادة الشحن اؼبائي ك الربم ك اعبوم  ،أم سلعة أجنبية أك
2

ؿبلية يبكن إدخاؽبا إُف اؼبنطقة دكف خضوعها للقوانُت اعبمركية أك دفع رسوـ مستحقة .

 تعريف اللجنة االقتصادية ك االجتماعية لغريب آسيا  :ك ذلك يف دراسة قامت هبا حوؿ تقييم اؼبناطق اغبرة يفعدد من بلداف األسكوا فعرفت اؼبناطق اغبرة بأهنا « :مناطق تقع ضمن السياج اعبمركي أك مناطق معزكلة تقع
ضمن ميناء حبرم أك مطار جوم أك على مقربة منو  ،تستفيد من اإلعفاء من الرسوـ اعبمركية ك بذلك فهي تقع
خارج النطاؽ اعبمركي للدكلة فبا هبعلها تستخدـ لتخزين البضائع العابرة ك اغبفاظ عليها لتوزيعها ك تأخَت دفع
3

رسوـ االستَتاد أك ذبنب دفع الضرائب غَت اؼبباشرة على أنواع أخرل من األنشطة اليت تتم فيها» .

 تعريف عبنة اإلحصاء التابعة ؼبنظمة األمم اؼبتحدة ) « :(L’ONUاؼبنطقة اغبرة ىي ؾباؿ جغرايف حدكدهثابتة كمدخلو مراقب من طرؼ مصلحة اعبمارؾ ،حيث يبكن للسلع القادمة من اػبارج عبور اغبدكد اعبمركية
دكف اػبضوع للحدكد أك للمراقبة ،ما عدا تلك اليت يبنع دخوؽبا من طرؼ القانوف ،مث تستطيع الح نقا اػبركج دكف
أف زبضع غبقوؽ أك مراقبة الصادرات .إف السلع من ـبتلف األنواع توجو إُف اػبارج باستثناء تلك اليت يبنع
خركجها من طرؼ القانوف» .
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 كاؼبنطقة اغبرة ىي منطقة صغَتة ؿبددة جغرافيا كاليت تستفيد ذباريا كصناعيا من معاملة خاصة يف اؼبسائلالضريبية  ،حيث تكوف منخفضة أك غَت موجودة يف معظم اغباالت ،كتستفيد من اإلجراءات اعبمركية اػباصة.

 1ىاين حامد الضمور  ،التسويق الدكِف  ،دار كائل  ،ط 3األردف  ، 2004 ،ص 412
 2بديع اعبميل قدك  ،التسويق الدكِف دار اؼبيسرة  ،ط  ، 1عماف  ، 2009 ،ص 188
3د .علي عباس  ،ادارة األعماؿ الدكلية  ،دار حامد  ،ط ، 1عماف األردف  ، 2003 ،ص 409
د .بلعزكز بن علي  ،مداين أضبد  ،دكر اؼبناطق اغبرة كحافز عبلب االستثمار األجنيب اؼبباشر  ،دراسة حالة اؼبنطقة اغبرة – ببلرة ، -اؼبلتقى الدكِف حوؿ آثار ك انعكسات اتفاؽ
4الشراكة على االقتصاد اعبزائرم ك منظومة اؼبؤسسات الصغَتة ك اؼبتوسطة ، ،جامعة فرحات عباس سطيف  14/13 ،نوفمرب  ، 2006ص 5

اؼبنتجات اليت تدخل كزبرج دكف اػبضوع لرقابة كدكف رسوـ صبركية كمع ذلك فإف ىذه اغبقوؽ تصبح مستحقة
إذا مت استَتاد البضائع إُف أراضي البلد .

1

تعريف  : H.G.Grubel .إهنا أراضي ؿبصورة داخل إقليم صبركي كطٍت أين تدخل كسائل التجهيز ك
البضائع األجنبية دكف شكليات صبركية على أف يتم زبزينها أك ربويلها داخل اؼبنطقة اغبرة ليتم تصديرىا إُف جهة
أخرل بدكف تدخل السلطات اعبمركية  ،ال توجد فيها رقابة على اؼببادالت كااللتزامات اإلحصائية ؿبدكدة ،
اقتطاع من األرباح ك األجور بنسب عادية  ،اال أنو دبجرد أف زبرج البضائع من اؼبنطقة للدخوؿ إُف اإلقليم
اعبمركي الوطٍت تفرض عليها اؼبستحقات ك زبضع للرقابة اعبمركية .
 -تعريف

 :Thierry Schwob – pascal lorotاف اؼبنطقة اغبرة ىي ؾباؿ جغرايف ؿبدكد أين

األنشطة الصناعية أك التجارية تستفيد من نظاـ خاص يف ؾباؿ الضريبة ك اليت قد تكوف ـبفضة أك ملغاة ك يف
الغالب األعم تكوف ـبففة من الناحية القانونية.
اهنا مساحة أين البضائع اؼبادية تدخل ك زبزف بكل حرية بشرط أف تكوف موجهة للتصدير علما بأف بضائع
اؼبنطقة اغبرة زبضع للرقابة ك الرسوـ اعبمركية يف حالة ما إذا أدخلت لئلقليم اعبمركي الوطٍت للبلد اؼبتواجدة فيو .
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 ك قد تناكلت التشريعات كذلك تعريف اؼبناطق اغبرة ك سنعرض بعض منها فيما يلي : التشريع اعبزائرم حسب اؼبرسوـ التنفيذم  320/94اؼبؤرخ يف  1994/10/17اؼبناطق اغبرة بأهنامنطقة فيها أنشطة صناعية ،كخدمات كأنشطة ذبارية ،تقع يف مساحات مضبوطة حدكدىا ،قد تشتمل على
مطار أك ملك كطٍت أك تقع بالقرب من ميناء ،مطار أك منطقة صناعية سبارس صبلحيات السلطة العمومية على
اؼبطارات كاؼبوانئ.
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 -التشريع األردين حسب اؼبادة الثانية من قانوف مؤسسة اؼبناطق اغبرة األردنية رقم

 32لسنة  1984ك

تعديبلتو  :اؼبناطق اغبرة ىي جزء من أراضي اؼبملكة ؿبدد ك مسور حباجز فاصل توضع فيو البضائع لغايات

Fréderic blanc , les zones franche portuaires , revue juridique neptunus , p2 1
 2د .ؿبمودم مراد  ،مرجع سابق  ،ص ص 34 ، 33
 3بلعزك بن على ،مداين اضبد  ،مرجع سابق  ،ص 7

التخزين ك التصنيع مع تعليق استيفاء الضرائب ك الرسوـ اؼبًتتبة عليها  ،كتعترب ىذه البضائع كأهنا خارج اؼبملكة
1

.

ك من خبلؿ ؾبموعة ىذه التعاريف يبكن أف نستنتج العناصر األساسية يف تعريف اؼبناطق اغبرة :
 مساحة جغرافية ؿبدكدة تقع على اغبدكد  ،اؼبيناء  ،اؼبطار اك دبقربة منها أك أم جزء من أراضي الدكلة . ال زبضع للقانوف اعبمركي أك الضرييب لدكلة اؼبتواجدة هبا . سبارس فيها األنشطة التجارية ك الصناعية ك اػبدمية .كقد حدث ربوؿ يف مفهوـ اؼبناطق اغبرة من اؼبفهوـ التقليدم إُف التعريف اغبديث حيث يبٍت التعريف
التقليدم علل أف اؽبدؼ من اؼبناطق اغبرة ىو فقط زيادة الصادرات من خبلؿ الًتكيج اعتمادان علي اػبصائص
الطبيعية) موقع اؼبنطقة كاحتكار القطاع العاـ إلدارهتا كتشغيلها ،كتوجيو االستثمار األجنيب اؼبباشر ألنشطة ؿبددة
دبستوم منخفض من الضرائب.
بينما يتعدل اؼبفهوـ اعبديد للمناطق اغبرة إُف أف اؽبدؼ ىو جذب االستثمار األجنيب اؼبباشر دبستويات معينة
كاستيعابو للعمالة أك كثافة رأظباؿ أك صناعات عالية التكنولوجية  ،ك احداث الًتابط بُت اؼبناطق اغبرة كالسوؽ
احمللي من خبلؿ التكامل االقتصادم كإتاحة استخدامات متنوعة للمناطق اغبرة.
.كظهر تعبَت جديد للمناطق اغبرة كىو قدرهتا علي خلق بيئة أعماؿ صديقة عبذب االستثمار األجنيب اؼبباشر.
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ثالثا :إدارة المناطق الحرة :3
اؼبناطق اغبرة حباجة ألجهزة تتوُف تسَتىا يف القطاعات التالية  :الشؤكف اإلدارية ك اؼبالية  ،الشؤكف القانونية ،
الشؤكف الفنية ك اؽبندسية  ،البحوث الفنية  ،اإلحصاء ك العبلقات العامة .

 1ؿبمد قاسم خصاكنة  ،مرجع سابق  ،ص 20
نبيل اعبداكم ،دكر اؼبناطق اغبرة يف التنمية االقتصادية العاؼبية ك التجارة الدكلية حالة مصر  ،ملتقى الثاين إلدارة اؼبناطق اغبرة  ،أثر اتفاقيات التجارة اغبرة الثنائية ك الدكلية على أنشطة
2اؼبناطق اغبرة  ،القاىرة  18/14مام 2006
 3ؿبمود مراد  ،مرجع سابق  ،ص ص  93 ، 91بالتصرؼ

تسمى ىذه األجهزة باعبهاز اإلدارم للمناطق اغبرة الذم يقوـ باؼبهاـ اإلدارية ك اإلشرافية على نشاط اؼبناطق
اغبرة ك يضم ىذا اعبهاز كحدات اغبكم احمللي اؼبعنية  ،أجهزة اؼبوانئ  ،أجهزة اعبمارؾ  ،كزارات التجارة ك
االقتصاد ك اؼبالية ك الصناعة  ،غرفة التجارة ك الصناعة  ،االربادات العمالية  ،فبثلوف من رجاؿ األعماؿ  ،فبثلوف
عن أجهزة أخرل قد يكوف ؽبا عبلقات بنشاطات اؼبناطق االقتصادية اغبرة  ،ك اعبدير بالذكر أنو يف ىذه اغبالة
زبضع اؼبناطق االقتصادية اغبرة عبهة إشرافية حكومية يف الدكلة ك ذلك حسب قانوف إنشاءىا  ،قد تكوف كزارة
اؼبالية  ،كزارة التجارة  ،كزارة االقتصاد  ،ىيئة اؼبيناء .
إضافة للجهاز اعبمركي الذم ينحصر دكره يف الرقابة اعبمركية الذم هبب أف يكوف دكره تكامليا مع اعبهاز
اإلدارم تفاديا لتداخل اؼبهاـ ك تضارهبا ك ضمانا للسَت الطبيعي ك اغبسن للنشاط داخل اؼبنطقة .
رابعا  :خصائص المناطق الحرة : 1
إف خصائص اؼبناطق اغبرة زبتلف باختبلؼ نوع اؼبنطقة يف حد ذاهتا سواء ذبارية ،صناعية أك خدماتية إال أهنا
تشًتؾ يف عدة فبيزات أنبها:
أ.نظام جبائي مرن :اػباصية األساسية للمناطق اغبرة تكمن يف النظاـ اعببائي اؼبرف الذم ىبضع إليو اؼبتعاملوف
ككذلك العمليات اليت يبارسوهنا داخل اؼبنطقة ،فهي سبنح إمتيازات يف إطار اإلجراءات احملفزة يف ؾباؿ اإلستثمار
كباػبصوص من الناحية اعببائية ،على غرار احمليط االقتصادم الدكِف أك اإلقليمي الذم تنتمي إليو ،كىذه
اإلمتيازات ما ىي إال كسيلة عبلب اؼبتعاملُت اإلقتصاديُت األجانب إلستثمار رؤكس أمواؽبم داخل اؼبنطقة اغبرة.
ب.الشمولية والعالمية :كىو تفتح اؼبناطق االقتصادية اغبرة على ؾباالت اإلستثمار اػبارجي لكل اؼبتعاملُت
اإلقتصاديُت (اؼبستثمرين) ،الذين يرغبوف يف إقامة مشاريعهم اإلستثمارية يف ىذه اؼبناطق ،باإلضافة إُف ىذا فإف
الدكلة اؼبضيفة ال تأخذ بعُت اإلعتبار اعبنسية األصلية لرؤكس األمواؿ اؼبستثمرة من طرؼ اؼبتعاملُت اإلقتصاديُت
يف اؼبناطق اغبرة.

 1منور أكسرير  ،اؼبناطق اغبرة يف ظل اؼبتغَتات االقتصادية العاؼبية مع دراسة لبعض ذبارب البلداف النامية  ،اطركحة لنيل شهادة دكتوراه دكلة يف العلوـ االقتصادية زبصص ربليل
اقتصادم  ،جامعة اعبزائر  ، 2005/2004 ،ص 108

ج.المساواة :يف ىذا اإلطار كل اؼبستثمرين أك اؼبتعاملُت اإلقتصاديُت سواء كانوا أجانب أك ؿبليُت (ينتموف إُف
الدكلة اؼبضيفة) ؽبم نفس اغبقوؽ كالواجبات داخل اؼبنطقة اإلقتصادية اغبرة فاغبوافز كالضمانات اؼبمنوحة يشغلها
كيستفيد منها كل األطراؼ بدكف إستثناء.
د.غياب المشاكل اإلدارية  :إف العمليات اليت تتم يف اؼبنطقة اغبرة ال زبضع إُف عراقيل إدارية يف التسيَت حيث
أف اإلجراءات اإلدارية داخل اؼبنطقة هبب أف تتم بصفة سريعة كبسيطة دكف تعقيدات كمشاكل يف نوعية التسيَت.

الفرع الثاني  :أنواع المناطق الحرة
تتعدد أنواع اؼبناطق اغبرة حيث يبكن تصنيفها لثبلث ؾبموعات رئيسية ك ذلك حسب  :عدد النشاطات
اؼبتواجدة فيها  ،نوعية النشاط الذم يبارس فيها أك حسب عدد الدكؿ األعضاء اؼبشاركة يف إنشاءىا .

أوال :حسب عدد النشاطات المتواجدة فيها :تنقسم إُف:
 -1المناطق الحرة العامة :تتسم حبرية النشاط االقتصادم عبميع التجار كالشركات كاؼبؤسسات كاؽبيئات
االقتصادية اليت يسمح ؽبا دبمارسة نشاطتها سواء كانت التجارية أك اؼبالية أك الصناعية.
 -2المناطق الحرة الخاصة :ىي تلك اؼبناطق اليت تنشأ داخل الدكائر اعبمركية أك داخل الببلد ،هتدؼ إُف
إقامة مشركع كاحد ألغراض صناعية ،التخزين أك ألم عملية أخرل ،كيتم ربديد القوانُت اػباصة ؽبذا اؼبشركع.1
ثانيا :حسب نوعية النشاط الممارس فيها  :تنقسم إُف:
 -1المناطق الحرة التجارية :يقوـ نشاط اؼبنطقة اغبرة التجارية على استَتاد السلع من خارج البلد أك من
داخلو بغرض تصنيعها ك بيعها يف الوقت اؼبناسب ك قد ذبرم عليها بعض العمليات البسيطة اليت يرخص هبا عادة
يف اؼبستودعات ك اليت تتناكؿ شكل البضاعة دكف اؼبساس جبوىرىا كالفرز ك التعبئة ك التغليف  ....اٍف .
تأخذ اؼبناطق اغبرة التجارية عدة أشكاؿ من أنبها:
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أ -الميناء الحر :منطقة حرة تنشأ داخل ميناء حبرم يشتمل على ـبازف أك مصانع صغَتة يف بعض األحياف
ػبدمة اؼبيناء ،ككاف اؽبدؼ منها قديبا ىو زبزين البضائع كإعادة شحنها دكف دفع ضرائب أك رسوـ صبركية عليها،
كيف الوقت اغباضر سبتد اؼبنطقة اغبرة باؼبيناء لتشمل اؼبدينة اليت يقع هبا اؼبيناء بأكملها كتعترب اؼبدينة يف ىذه اغبالة
ميناء حر حيث ال زبضع اؼبعامبلت التجارية هبا سواء كانت األفراد أك الشركات للرسوـ اعبمركية أك
الضرائب،كمن أمثلة ىذا النوع اؼبعركفة يف الوقت اغباِف ىامبورغ بأؼبانيا ،كوبنهاجن بالدامبرؾ،بور سعيد دبصر
كسنغافورا ،ك ىونغ كونغ.
ب -المحالت الحرة  :ىي امتداد لفكرة اؼبناطق اغبرة التجارية ،زبتص يف عملييت البيع ك الشراء ،تتمركز غالبنا
يف اؼبوانئ ك اؼبطارات ك السكك اغبديدية.
ج -المخازن الحرة :يتميز ىذا النوع من اؼبخازف بإمكانيات عمل تتعدل عملية الشحن ك التخزين البسيطة
إُف عمليات تسمح بتقوًن اؼبركبات اؼبخزنة يف اؼبنطقة اغبرة ،بدكف األخذ بعُت االعتبار اغبقوؽ كالرسوـ اعبمركية.
تلجأ اؼبناطق اغبرة التجارية إُف تنشيط ك توسيع اغبركة التجارية عن طريق إنشاء مناطق حرة جزئية خارج حدكد
اؼبنطقة اغبرة األصلية ،يف العادة تكوف اؼبنطقة اغبرة اعبزئية  sous-zonesعبارة عن مؤسسة ،حيث زبضع
عملياهتا اإلنتاجية لنظاـ اإلعفاء من الرسوـ ،كتسَت ربت إدارة كمسؤكلية اؼبنطقة اغبرة األصلية خاصة يف اؼبناطق
اغبرة اليت تأخذ شكا اؼبيناء اغبر كاؼبخازف اغبرة.
 -2المناطق الحرة الصناعية :اؼبنطقة اغبرة الصناعية ىي عبارة عن قاعدة لقياـ الوحدات الصناعية الوطنية
كاػبارجية ،ؽبا اغبق يف إستَتاد مواد اإلستثمار من معدات ك مواد أكلية ضركرية لعملية اإلنتاج ،ك من مث تصبح
ىذه اؼبنطقة عبارة عن مستودع كبَت ؿبركس من طرؼ مصلحة اعبمارؾ هبمع ربت رايتو اؼبناطق ذات الوجهة
الصناعية اؼبتضمنة ؼبناطق اغبرة صناعية للتصدير ،مناطق اغبرة للمؤسسات أك مناطق التشغيل ك العمل.
أ -المناطق الحرة الصناعية للتصدير :تقًتح ندكة األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية تعريفا أدؽ ؽبا ،إذ تعترب أف :
"اؼبنطقة اغبرة الصناعية للتصدير ىي حيز داخل اجملاؿ الوطٍت احملمي بالنظاـ اعبمركي اؼبعموؿ بو ،كعادة ما تقع
باحملاذاة ؼبيناء أك مطار حيث تستورد منها السلع كالتجهيزات ككذا اؼبواد ااألكلية دكف أف زبضع للرسوـ اعبمركية
من أجل ربويلها كتصديرىا فيما بعد ،كتفرض الرسوـ اعبمركية يف حالة دخوؿ ىذه السلع أك اؼبنتجات على اجملاؿ

الوطٍت احملمي للبلد الذم توجد بو اؼبنطقة ،كتعترب مدينة شانوف جبمهورية أيرلندا أكؿ منطقة حرة ـبتصة يف ربويل
السلع ك إعادة تصديرىا ،كأكؿ منطقة صناعية حرة للتصدير.
من خبلؿ ىذا التعريف نستنتج أف اؼبنطقة اغبرة الصناعية للتصدير ىي عبارة عن ؾبمع صناعي مرتبط هبياكل
قاعدية للتجارة اػبارجية.1
ب -مناطق الحرة للمؤسسات أو مناطق التشغيل و عمل المؤسسات  :إف إنتاج ىذه اؼبناطق ليس موجو
كبو اػبارج فهي ترتكز على قدرات السوؽ احمللية  ،ك الغرض منها إنعاش ك بعث االقتصاد الوطٍت ك ترقية الشغل
،ك ىذا النوع من اؼبناطق يتواجد بالدكؿ الصناعية بسبب متطلبات إنشاءىا فهي تتوفر على كل التجهيزات
الضركرية للمؤسسات اليت تقاـ هبا  ،ك يشَت الباحثوف اُف أف ىذا النوع بدأ بربيطانيا يف الثمانينات هبدؼ ربريك
ك تنشيط اغبياة االقتصادية يف اؼبدف  ،ك اؼبراكز الصناعية من خبلؿ اغبفاظ على النشاط اؼبهدد اك تعويضو
بنشاطات أخرل  ،مث انتقل إُف الواليات اؼبتحدة األمريكية .
 -3مناطق الخدمات الحرة :تنقسم إُف مناطق حرة مالية كمناطق جبائية:
 -1المناطق الحرة المالية :كتشمل اؼبناطق اغبرة البنكية كاؼبناطق اغبرة للتأمُت:
أ-

المناطق الحرة البنكية  :ك يعرفها الدكتور

Pascal Lorot –Thierry Schwob

أماكن جغرافية معلومة أين البنوؾ على اختبلؼ أصوؽبا يبكنها فبارسة ك بكل حرية نشاطاهتا بشرط أف تعمل
بنظاـ العمبلت الصعبة اؼبتواجدة ببنك خارجي  ،كأال تكوف ؽبا عبلقات اال مع غَت اؼبقيمُت .
ظهر ىذا النوع من اؼبناطق يف عقد الستينات كرد فعل على األنظمة اغبمائية ك الواجهة التدخلية للدكلة اليت
سادت البلداف الصناعية عقب اغبرب العاؼبية الثانية  ،ك اليت من مظاىرىا  :الرقابة اؼبفركضة على اؼببادالت  ،رفع
سقوؼ نسب الفوائد اُف حدكدىا القصول  ،مراقبة حركة تنقل رؤكس األمواؿ  ...اٍف  ،ك ىو ما أدل للبنوؾ اليت
عانت من ىذه القيود ك غَتىا اُف البحث عن مواقع أخرل ؽبا سبارس فيها عملياهتا البنكية اؼبختلفة بكل حرية ك
بأساليب عمل جديدة إضافة للقديبة اليت كاف معموؿ هبا .
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ك من أىم اػبصائص اؼبميزة ؽبذه اؼبناطق أهنا تستفيد من إعفاء ضرييب كلي أك جزئي بالنسبة للضرائب اؼبباشرة ك
غَت مباشرة ربضى بأنظمة قانونية ك على األخص صبركية خفيفة  ،من ذلك غياب القيود ك الرقابة على اؼببادالت
اؼبتعلقة بالعملة كيف الغالب ليس ىناؾ رسوـ على القيمة اؼبضافة ك على العموالت  ،سبتاز بالسرعة ك الفعالية يف
توفَت كافة التسهيبلت مع جودة اػبدمات.
ب  -مناطق الحرة للتأمين  :يعترب الكثَت من الباحثُت أف الظركؼ اليت شهدىا العاَف بعد اغبرب العاؼبية الثانية
كراء تشكل ىذا النوع من اؼبناطق اغبرة حبيث سبيزت بأنظمة قانونية صارمة قيدت عمل شركات التأمُت  ،ك
بنفس صيغة البنوؾ شركات التأمُت ىي األخرل متواجدة بالساحات اؼبالية اغبرة تستفيد من تعطيل القوانُت ك
الضريبة على أنشطتها .
 -2المناطق الجبائية :االسم الشائع ؽبذه اؼبناطق حاليا ىو ّجنات الضرائب  ،ك ىي عبارة عن بلداف أك أقاليم
سبنح ألشخاص الطبيعيُت أك اؼبعنويُت اؼبقيمُت فيها نظاما خاص مقارنة بالبلداف اجملاكرة أك باؼبعدؿ العاـ عرب

العاَف  ،يستفيدكف دبوجبو دبزايا ضريبية سبكنهم من اإلفبلت من ضرائب بلداهنم األصلية أك االستفادة من نظاـ
ضرييب أكثر ربفيزا من بلداهنم ال سيما فيما ىبص الضريبة على اؼبداخيل .ك يبكن ربديد ستة حاالت للمناطق
اعببائية اغبرة :
 بلداف ال توجد هبا أية ضريبة على اؼبداخيل ك القيمة اؼبضافة على رأس اؼباؿ مثل  :هبامس  ،البحرين . بلداف أين الضريبة على اؼبدخوؿ أك األرباح مقررة كفق مبدأ االقليمية مثل  :ىونغ كونج  ،ماليزيا بلداف أين نسب الضريبة مرتفعة قليبل إما ألهنا حددت كذلك  ،كإما ألهنا نتاج تطبيق االتفاقيات الضريبية مثل :سويسرا .
 بلداف سبنح مزايا متميزة للشركات القابضة اك لشركات اؼبناطق اغبرة مثل  :لوكسمبورغ  ،ىولندا . بلداف ماكبة إلعفاءات ضريبية للصناعات اؼبنشأة ألجل تنمية الصادرات مثل  :ايرلندا . -بلداف ماكبة امتيازات أخرل خاصة تستفيد منها بعض الشركات مثل  :جاميكا .
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 -3المناطق السياحية  :تتألف من ؿببلت خارج الضرائب تتمركز باؼبطارات سبيل ىذه اؼبناطق عموما لتسهيل
بيع التجزئة للمواد االستهبلكية إُف السواح.

1

ثالثا :حسب عدد الدول األعضاء المشاركة بها  :تنقسم لقسمُت :
 -1المناطق الحرة الوطنية : 2ك ىي زبص دكلة كاحدة حيث تنشأ يف حدكد إقليمها السياسي .
 -2المناطق الحرة الدولية ( المشتركة) :3ك ىذا النوع ينظر لو كأحد أدكات العمل االقتصادم اؼبشًتؾ على
الصعيدين اإلقليمي ك العاؼبي حيث تقاـ مشاريع بُت دكلتُت أك أكثر من قبل القطاع العاـ أك القطاع اػباص ك
تعمل ضمن مفهوـ ك فلسفة اؼبناطق اغبرة  ،ك ربدد التشريعات الناظمة ألعماؽبا ك إلداراهتا إضافة لرسم السياسة
العامة ؽبا ك اغبوافز ك اإلعفاءات اليت يبكن أف سبنح للمستثمرين فيها ،ك يبكن ؽبذه اؼبناطق أف تأخذ أم نوع من
أنواع اؼبناطق اغبرة سابقة الذكر ،كتقاـ إما يف اؼبناطق اغبدكدية أك أم جزء من أراضي الدكؿ اؼبشاركة فيها .
رابعا :حسب منظمة " :5" *wepza4
 -1المناطق الحرة الواسعة  :ك ىي عبارة عن مناطق كاسعة اؼبساحة فيها سكاف مقيمُت مثل اؼبناطق
االقتصادية اػباصة يف الصُت أك ما يسمى باؼبدف اعبديدة حبيث تكوف مأىولة بالسكاف ك مثاؿ ذلك الربازيل ،
ىونغ كونغ  ،موناكو  ،سنغافورة .
 -2المناطق الحرة الصغيرة  :عبارة عن مناطق تقل مساحتها عن  1000ىكتار حبيث تكوف ؿباطة بسياج ك
هبب على اؼبستثمرين اف يلتزموا باعبزء اؼبخصص ؽبم من ذلك اؼبوقع داخل تلك األسوار ك ال يوجد سكاف
مقيمُت فيها ك يبكن أف تشمل مهاجع زبصص ؼببيت العماؿ ك مثاؿ ذلك بو ليفيا  ،فرنسا  ،مصر  ،فلندا ،
األردف  ،قربص .

Walid Ayadi , Les zones Franches en afrique du nord dans le secture du textile, mémoire présenté comme
exigence orteil de la maitrise en droit international, univercité du Québec à montréal ,2009,p11 1
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 -3المناطق الحرة الصناعية  :عبارة مناطق حرة صغَتة اؼبساحة ىدفها دعم احتياجات صناعة معينة مثل
الصرافة  ،اغبلي  ،الغاز  ،االلكًتكنيات  ،اؼببلبس .....اٍف  ،ك يبكن للشركات اؼبستثمرة يف ىذا النوع من اؼبناطق
أف تأخذ أم موقع ؽبا يف أم مكاف ك مثاؽبا مناطق صناعة اغبلي اؽبندية ك ينطبق ىذا النوع على كل من برمودا ،
الدمونيكاف  ،الياباف  ،كوريا اعبنوبية  ،بنما ك تايواف .
 -4المناطق الحرة ذات األنشطة المحددة  :عبارة عن مناطق ال تتعاقد اال مع اؼبستثمرين الذين تنطبق عليهم
معايَت معينة مثل الوصوؿ اُف درجة ؿبددة من الصادرات ك االلتزاـ دبستول تكنولوجي ؿبدد مثاؿ ذلك اؼبصانع
اؽبندية اؼبوجهة للتصدير  ،اؼبكسيك ك الصُت .

المطلب الثالث  :أىداف و مقومات ومعوقات إنشاء المناطق الحرة
تقيم الدكؿ اؼبناطق اغبرة على أراضيها ألجل ربقيق ؾبموعة من األىداؼ االقتصادية اليت تؤدم بدفع
عجلة التنمية هبا ك ألجل الوصوؿ ؽبذه األىداؼ البد من أف توفر ىذه الدكؿ ؾبموعة من اؼبقومات تشجع ك
تدفع اؼبستثمرين لبلستثمار باؼبناطق اغبرة اليت تقيمها ك ذبعلها ناجحة  ،ك اذا َف وبدث ىذا فسيعود ذلك
جملموعة من اؼبعوقات سيتم ذكرىا يف ىذا اؼبطلب مع كل من األىداؼ ك اؼبقومات اؼبناطق اغبرة .

الفرع األول  :أىداف إنشاء المناطق الحرة
تسعى الدكؿ لتحقيق عدة أىداؼ من إنشاء اؼبناطق اغبرة ك من أنبها:
 استخداـ اؼبناطق اغبرة كأداة تساعد يف دمج اقتصادىا الوطٍت يف منظومة االقتصاد العاؼبي حبيث تتمكن ىذهالدكؿ من مواكبة التطورات اليت تطرأ على ىذه االقتصاديات  ،كتأقلم معها أكال بأكؿ .
 تسريع عملية النمو االقتصادم ك يبكن مبلحظة ذلك يف الدكر الذم تقوـ بو اؼبناطق اغبرة يف النهضةاالقتصادية اليت يشهدىا العمبلؽ االقتصادم الصيٍت .
 العمل على االستفادة من اؼبوارد الطبيعية للدكؿ اؼبضيفة " اؼبنشئة للمناطق اغبرة " اليت ال سبكنها إمكانياهتااؼبادية أك التكنولوجية من االستفادة منها بالصورة اؼبطلوبة .
 -توسيع قاعدة التصنيع ك تنمية الصادرات .

 مسانبة يف زبفيف عجز ميزاف اؼبدفوعات الذم تعاين منو الدكؿ اؼبضيفة من خبلؿ زيادة اؼبوارد الغَت مباشرةالناذبة عن ىذه اؼبناطق اؼبتمثلة يف زيادة دخلها من رسوـ اؼببلحة ك اؼبركر ك التأمُت ك رسوـ اػبدمات .
االستفادة من اؼبوقع اعبغرايف الذم تتميز بو الدكؿ من خبلؿ ربويل اؼبنطقة اغبرة فيها إُف مركز ذبارم عاؼبيلتسويق الصادرات اُف األسواؽ اجملاكرة ك غَتىا .
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 إهباد فرص عمل جديدة ك اؼبسانبة يف مكافحة البطالة عن طريق خلق فرص عمل يف الصناعات ك الشركاتاؼبتواجدة بصورة مباشرة يف اؼبناطق اغبرة .
 تدريب عمالة صناعية ماىرة للتعامل مع التكنولوجيا اغبديثة حيث تشتمل اؼبناطق اغبرة على ؾبموعة منالصناعات اغبديثة تكوف مصحوبة عادة بوسائل علمية ك تكنولوجية حديثة " نقل التكنولوجيا " .
 تطوير اعبهاز اإلنتاجي ك الصناعة الوطنية عن طريق مسانبة الصناعة الوطنية يف توفَت احتياجات مشركعاتاؼبنطقة اغبرة من مستلزمات االنتاج احمللية  ،أك القياـ بإجراء بعض العمليات التكميلية ؼبنتجات ىذه اؼبشركعات .
 فتح مصادر جديدة للنقد األجنيب عن طريق تصدير اػبدمات مثل خدمات عنصر العمل ك تأجَت األرض كاؼبباين ك اؼبنشآت ك التفريغ ك الشحن ك غَتىا من اػبدمات اليت تؤدل للغَت داخل اؼبنطقة اغبرة  ،أك عن طريق
تصدير سلع تقوـ ؾبموعة من اؼبشركعات الصناعية بإنتاجها .
 توسيع نطاؽ التجارة اػبارجية باجتذاب التجارة العابرة اُف اؼبنطقة اغبرة لتصبح مركز يعاد منو التصدير اُفـبتلف دكؿ العاَف ك كذلك استَتاد اؼبواد األكلية ك القياـ بتحويلها أك استخدامها يف بعض اؼبراحل الصناعية فبا
يتيح تنفيذ مرحلة أك أكثر من مراحل تصنيع ىذه اؼبواد .
 ربسُت ىيكل االقتصاد اإلقليمي بالعناية باؼبناطق النائية عن طريق التنمية اإلقليمية للمناطق اؼبتخلفة  ،كذلكبتوطُت صناعات هبا فبا ىبلق مركزا حضاريا ىبفف من مشكلة اؽبجرة الداخلية اُف اؼبدف الكبَتة .
 جذب االستثمارات األجنبية حيث أف للمناطق اغبرة آثارا دعائية للنهضة االقتصادية تدفع عبذباالستثمارات داخل ك خارج اؼبناطق اغبرة .
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1ؿبمد علي عوض اغبرازم  ،الدكر االقتصادم للمناطق اغبرة يف جذب االستثمارات  ،منشورات حليب اغبقوقية  ،ط  ، 1لبناف  ، 2007 ،ص  ، 42ص 44
 2د .صبلح زين الدين  ،مرجع سابق  ،ص ص 91 ، 89 ،

ك هبدر بنا اإلشارة اُف أف اؼبناطق اغبرة ك على الرغم من أهنا تسمح بتحقيق ىذه األىداؼ ك اليت سبثل فوائد
بالنسبة لدكؿ اؼبقيمة ؽبذه اؼبناطق  ،تكتسب اؼبناطق اغبرة من خبلؽبا أنبيتها االقتصادية ك ما يؤكد ىذا التقارير
العاؼبية اليت أظهرت تطور اؼبناطق اغبرة عاؼبيان منذ عاـ 1970كحىت سنة  2006على النحو التاِف:
 تزايد انتشار اؼبناطق اغبرة من  25دكلة عاـ  1970إُف  120دكلة ،كارتفع عدد اؼبناطق من  80منطقة إُف 5000منطقةَ ،ف تكن ىناؾ أية مناطق حرة خاصة كأصبح اآلف % 80من اؼبناطق اغبرة تدار بواسطة القطاع
اػباص ،ارتفع حجم ذبارة اؼبناطق اغبرة من

 10مليار $إُف  400مليار  ، $.ارتفعت الوظائف اليت كفرهتا

اؼبناطق اغبرة من مليوف كظيفة عاـ  1970إُف  41مليوف كظيفة يف سنة ،2006حققت اؼبناطق اغبرة 600
مليار $من عوائد التصدير ،بلغت أعداد اؼبناطق اغبرة اؼبخصصة للتصدير على مستول العاَف سنة
 3000مقارنة ب  176منطقة ىف عاـ .1986

 2006كبو
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ك رغم ذلك فاؼبناطق اغبرة ال زبلو من السلبيات كاليت تؤثر على االقتصاد القومي ،ك تتلخص أىم ىذه
السلبيات فيما يلي :
 قد تتحوؿ بعض اؼبناطق من التصدير إُف خارج الدكلة إُف هتريب السلع إُف داخل الدكلة فبا يضر باإلنتاجاحمللي اؼبماثل،ك يضيع بعض اؼبوارد اعبمركية كالضرائب على خزينة الدكلة.
 كجود فرص الستخداـ ىذه اؼبناطق للتهريب دكف مراعاة منشأ السلع،ك ىو ما يضر باإلنتاج كاالقتصاد احمللي،كربوؿ بعض ىذه اؼبناطق إُف مناطق استهبلكية كليس إنتاجية.
 حرماف الصناعات الوطنية من الكوادر الفنية اؼبدربة من خبلؿ جذب ىذه الكوادر للعمل باؼبصانع داخل ىذهاؼبناطق الرتفاع األجور هبا.
 صعوبة معاعبة كضع السلع اؼبنتجة داخل ىذه اؼبناطق عند قياـ الدكلة بالدخوؿ يف تكتل اقتصادم مع دكؿأخرل؛حيث يتم استبعاد ىذه السلع من اإلعفاءات اؼبتبادلة بُت دكؿ التكتل.
 تركز االستثمارات األجنبية داخل ىذه اؼبناطق بسبب اؼبزايا اليت تقدمها فبا وبرـ االقتصاد القومي من تدفقبعض ىذه االستثمارات إُف داخلو.
 1نبيل اعبداكم  ،دكر اؼبناطق اغبرة يف التنمية االقتصادية العاؼبية ك التجارة الدكلية حالة مصر ،مرجع سابق

 إمكانية استخداـ ىذه اؼبناطق كمعرب لتهريب رؤكس األمواؿ الوطنية إُف اػبارج،بسبب كجود حرية تامة ػبركجرؤكس األمواؿ كربويبلت األرباح إُف اػبارج يف ىذه اؼبناطق.1
 الربح الضائع للخزينة العمومية من اؼبداخيل اعببائية .– عدـ استقرار اؼبؤسسات األجنبية اؼبستثمرة بسبب اؼبزايا كاغبوافز اؼبتوفرة يف بلداف أحسن كيف ظل منافسة قوية.
 اختبلؼ األجور كاالمتيازات بُت العماؿ كمن نفس الكفاءات كاؼبهارات يؤدم اُف عدـ استقرار العماؿ ككذااالستغبلؿ اؼبنتشر داخل اؼبناطق اغبرة بسبب غياب قوانُت العمل كالنقابا ت ما يؤدم النعكاسات سلبية على
العمالة
 التأثَت على البيئة كاحمليط توضع كميات اغبطاـ كالنفايات كال سيما النسيجية كاعبلدية ك اللدائنية ك الزجاجيةكاآلتية من مواد البناء حيز االستهبلؾ بالًتاب اعبمركي الوطٍت كىذا ينجم عنو تلوث ،كيصبح الًتاب الوطٍت سلة
للنفايات الناذبة عن مشاريع اؼبنطقة اغبرة.2

الفرع الثاني  :مقومات إنشاء المناطق الحرة
سبثل اؼبقومات ؾبموعة العوامل اليت تساعد ك تسهل عملية إنشاء اؼبناطق اغبرة ك قباحها ك يبكن تلخيصها
فيما يلي :
 المقومات السياسية و األمنية  :إف استحداث منطقة حرة يف بلد ما ىو إال قرار سياسي قبل أف يكوف قراراقتصادم أك قرار تشريعيا  ،يتطلب توافق يف اؼبصاٌف ك السياسات أك على األقل عدـ التعارض بُت اسًتاتيجيات
البلد اؼبضيف ك الشركات الدكلية متعددة اعبنسيات اؼبدعوة لبلستثمار يف اؼبنطقة اغبرة اؼبزعم إنشاءىا  ،ك من غَت
اؼبمكن أف تقوـ ىذه الشركات باالستثمار هبذه اؼبناطق ما َف يكوف ىناؾ تعظيم ألرباحها ك زيادة مقدرهتا
التنافسية ك بأقل التكاليف ك اؼبخاطر  ،ك انعداـ االستقرار السياسي يزيد من اؼبخاطر ك عدـ اليقُت اليت يتعرض
ؽبا رأس اؼباؿ اؼبستثمر يف البلد اؼبضيف األمر الذم يعد معرقل أساسي االستثمار ،اُف جانب االستقرار السياسي

 1باشي أضبد  ،مقومات ك معوقات التكامل االقتصادم العريب مع الًتكيز على مناطق التجارة اغبرة  ،الندكة العلمية الدكلية حوؿ التكامل االقتصادم العريب كآلية لتحسُت ك تفعيل
الشراكة العربية األكركبية  ،جامعة فرحات عباس سطيف  9/8 ،مام  ، 2004ص 3
 2منور أكسرير  ،دراسة نظرية عن اؼبناطق اغبرة – مشركع منطقة ببلرة – ؾبلة الباحث  ،العدد  ، 2003/02ص 45

فاف البيئة اؼببلئمة لبلستثمار تتطلب سيادة اؼبمارسات الديبقراطية – حرية الصحافة  ،استقبلؿ القضاء  ،شفافية
التعددية  -....باعتبارىا اطارا ضركريا للتنمية االقتصادية .
 المقومات االقتصادية  :ك تشمل توفر اقتصاد كلي مستقر نسبيا ك متحرر من التدخبلت اغبكومية ك يبثلدبعدؿ مبو جيد ك نظاـ ماِف فعاؿ يتوفر على إشراؼ ك ضوابط على عمل البنوؾ ك األسواؽ اؼبالية ك اؼبؤسسات
اؼبالية األخرل ك االلتزاـ بنظم اؼبراجعة ك التدقيق كفقا للمعايَت الدكلية  ،يبتلك مزايا نسبية ك تنافسية يف ؾباؿ
اػبدمات ،توفر الطاقة رخيصة  ،تطور درجة استيعاب اؼبعلومات ك التقنيات اغبديثة كما تعكسها مؤشرات التعليم
ك التنافسية أسواؽ كاسعة ك كبَتة ك ذات قدرة شرائية  ،أك ذات موقع اسًتاتيجي يطل على أسواؽ كربل ك
قريب من خطوط التجارة الدكلية فبا يسمح خبفض تكاليف النقل  ،ألف الشركات األجنبية عند االستثمار
باؼبناطق اغبرة تفضل ىذه األسواؽ .
ك كذلك البد من أف سبلك الدكلة األمواؿ الكافية إلنشاء البنية األساسية الضركرية لقياـ اؼبنطقة اغبرة ك اإلشهار
ؽبا إضافة لوجود رؤية ك إسًتاتيجية مستقبلية خبصوص األىداؼ االقتصادية ك اؼبسار التنموم الذم تسلكو
الدكلة  ،ألف ىذه الرؤية تعد عامبل ىاما يف اغبد من اآلثار السلبية ك األزمات اؼبفاجئة اليت قد يواجهها االقتصاد
الوطٍت .
 المقومات البشرية  :ك تتمثل يف توفر اليد العاملة اؼباىرة ك الرخيصة  ،فالشركات األجنبية اليت تعمل يفاؼبناطق اغبرة تعتمد على عامبلف متكامبلف يف تقوًن العمل نبا اؼبهارة – الرباعة  -ك اؼبركنة ك ىي سرعة التحرؾ ك
حرية االنتقاؿ من العمل يف اؼبشركعات اؼبقامة داخل الدكلة اُف اؼبشركعات اؼبقامة يف اؼبنطقة اغبرة .
لذلك البد أف يكوف للدكلة اؼبضيفة للمنطقة اغبرة بدائل ؿبلية ؼبواجهة ىذا االنتقاؿ أك توفَت حوافز ال تسمح
للعماؿ دبغادرة مناصبهم  ،ما هبعل الشركات األجنبية تلجأ ليد العاملة اؼبنخرطة حديثا يف سوؽ العمل .
 المقومات التشريعية  :تتمثل يف توفر األساس القانوين إلنشاء اؼبنطقة اغبرة ك إدارهتا ك اؼبزايا ك اغبوافز اليتتوفرىا للمستثمرين  ،اضافة للثبات النسيب فيها ك كضوحها  ،كذلك توفر نظم قضائية مستقلة ربمي سلطة
القانوف  ،أطر تشريعية ك تنظيمية اليت سبنع االحتكار سواء يف القطاع العاـ أك اػباص  ،كربد من الفساد اإلدارم
ك تعزز االنفتاح ك اؼبنافسة ك اقامة نظاـ رقايب ك تنظيمي يتسم بالعدالة ك الشفافية ك الفعالية .
1ؿبمد قاسم خصاكنة  ،مرجع سابق  ،ص ص  80 ، 76بالتصرؼ
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الفرع الثالث  :معوقات انشاء المناطق الحرة
ىناؾ العديد من العوامل تعيق قباح ك تطور اؼبناطق اغبرة ك تؤثر عليها تأثَت سليب  ،قد تكوف متواجدة داخل
الدكلة اؼبقيمة للمنطقة اغبرة أك خارجها .
أوال  :المعوقات الداخلية :
ك تشمل كل من اؼبعوقات االقتصادية ك اؼبالية  ،التشريعية ك القضائية  ،اإلدارية ك اؼبتعلقة باليد العاملة :
 -1المعوقات االقتصادية و المالية  :يندرج ضمنها ما يلي :
 عدـ كضوح أك استقرار سياسة ك إسًتاتيجية الدكلة اؼبضيفة يف تعاملها مع اؼبنطقة اغبرة  ،األمر الذميؤدم باؼبستثمرين لتوخي اغبذر لتجنب أم إجراءات مفاجئة تتخذىا الدكلة فيما يتعلق بتلك اؼبناطق .
 عدـ استقرار أداء االقتصاد الكلي ( التضخم  ،عجز اؼبوازنة العامة  ،سعر الصرؼ  ،السياسات اؼبالية).
 عدـ توفر الصناعات الوسيطية يف السوؽ احمللية اؼبساعدة للمشركعات العاملة يف اؼبناطق اغبرة . عدـ القدرة أك االمتناع عن تقدًن قركض للمشركعات العاملة باؼبناطق اغبرة من طرؼ مؤسساتالدكلة اؼبضيفة أك ارتفاع سعر الفائدة عليها .
 تقصَت اعبهات القائمة على اؼبنطقة اغبرة يف سياستها التسويقية ك الًتكهبية يف جذب االستثمار ،يضاؼ اُف ذلك تقصَت يف توفَت اؼبعلومات اؼبختلفة اؼبتعلقة باالستثمار يف اؼبنطقة بلغات متعددة ك
كسائل ـبتلفة .
 ارتفاع تكلفة تشغيل اؼبشركعات العاملة يف اؼبناطق اغبرة ك كضع قيود أماـ توسعاهتا اؼبستقبلية ما هبعلاالستثمار هبا قصَت األجل  ،األمر الذم يبكن اف يؤدم يف حالة توسع مثل ىذه االستثمارات اُف ـباطر
كبَتة قد تؤثر على اقتصاد الدكلة اؼبضيفة كما حدث باألزمة االقتصادية لدكؿ شرؽ آسيا سنة .1997
 االفتقار للبنية التحتية مثل اؼبوانئ ك الطرؽ ما يؤدم لصعوبة التواصل مع الداخل ك اػبارج  ،عدـ توفرمراكز حبثية كافية ك تدين مستول التأىيل العلمي ك الفٍت  ،األمر الذم يؤدم لعدـ قدرهتا على اؼبنافسة
ك التطور ك يعزز إمكانيات فشل اؼبنطقة اغبرة .
 -2المعوقات التشريعية و القضائية  :يندرج ضمنها مايلي :

 تعدد التشريعات اؼبنضمة لبلستثمار يف اؼبناطق اغبرة ك تضارهبا ،الغموض كعدـ كضوح الذم يشوببعض نصوصها التعديل ك تغَت اؼبستمر للقوانُت اؼبنظمة االستثمار باؼبناطق اغبرة أك خارجها ما هبعل
اؼبستثمر يف قلق دائم .
 قيود التشريع كىي الشركط اليت تقيد عملية انشاء اؼبشركعات االستثمارية يف اؼبناطق اغبرة  ،كشرطامتبلؾ شريك ؿبلي لنسبة من اؼبشركع  ،اك ارتباط التحفيزات ك التسهيبلت ببعض الشركط اليت تؤثر
على قدرة اؼبستثمر يف التحكم يف توجهات ك نشاط مشركعو االستثمارم .
 صياغة التشريعات اؼبنظمة لبلستثمار يف اؼبناطق اغبرة دكف مراعاة اعبوانب االقتصادية اؼبتعلقة هبا مايؤدم لنتائج سلبية على االستثمار هبذه اؼبناطق .
 سلوؾ الدكلة القانوين مثل تأميم أك أم إجراء مشابو لو  ،الذم يؤثر على سيطرة ك ربكم اؼبستثمربأموالو  ،ك عدـ احًتاـ الدكلة للنصوص ك اؼببادئ الدكلية ذات العبلقة حبماية االستثمار األجنيب  ،ما
هبعل اؼبستثمرين غَت كاثقُت هبا .
 آلية تسوية منازعات االستثمارات  ،مثل تطويل يف الفصل يف القضايا  ،ك هتاكف يف تنفيذ األحكاـ ،تفضيل جانب احمللي على األجنيب .
 -3المعوقات اإلدارية  :تشمل :
 تعدد اعبهات اؼبشرفة على االستثمارات يف الدكلة ك ازدكاجية االختصاصات فيما بينها ك ىو األمرالذم يؤدم اُف تعدد مراكز ازباذ القرار اليت تتعامل مع اؼبستثمر ك اُف تضارب يف القرارات الصادرة عنها
يف بعض األحياف ما يؤدم اُف اىدار كقت اؼبستثمر ك عدـ التشجيع على االستثمار هبا .
 البَتكقراطية اغبكومية اليت يتعرض ؽبا اؼبستثمر عند الًتخيص ؼبشركعو أك يف االجراءات األخرل  ،مايضيع كقت اؼبستثمر ك يوثر على قدرة اؼبنطقة على جذب االستثمارات .
الفساد االدارم ك إخبلؿ العاملُت باؼبؤسسات اغبكومية اليت يتعامل معها اؼبستثمر باعتبارات النزاىة كاألمانة.
 احملسوبية ك اجملاملة يف تعيُت القيادات اإلدارية يف تلك اؼبؤسسات دكف مراعاة عامل الكفاءة ك اػبربةك التخصص يسبب معوقات منفرة للمستثمرين بسبب القرارات غَت العملية للقيادات غَت كفؤة .

 عدـ عمل أعضاء اؽبيئة اإلدارية اؼبشرفة على اؼبنطقة بركح الفريق الواحد ك انعداـ االنسجاـ ك التفاىمبينهم ما ينعكس على مستول اػبدمات اؼبقدمة للمستثمر .
 -4المعوقات المتعلقة باليد العاملة  :ك تتمثل يف:
 التأثَتات السلبية ؼبمارسات بعض النقابات العمالية ( اإلضرابات ك  ،اؼبطالب اؼببالغ فيها ) اليت تشغلاؼبستثمر عن تطوير االنتاج ك عملياتو .
 عدـ توفر يد عاملة رخيصة ك ماىرة كافية بالدكؿ اؼبضيفة. تفضيل العمل يف اؼبؤسسات اغبكومية لبلمتيازات اؼبالية ك الوظيفية على العمل باؼبناطق اغبرة .ك ال ننسى أف غياب كل من االستقرار السياسي ك األمٍت يؤثراف بشكل رئيسي على قياـ اؼبناطق اغبرة
ثانيا  :المعوقات الخارجية :
ك ىي اؼبعوقات اليت تكوف خارج نطاؽ الدكلة اؼبضيفة ك أنبها :
 -1التأثَتات اليت يبكن أف تًتتب على التطورات االقتصادية العاؼبية  ،كانشاء منظمة التجارة العاؼبية ك ما يًتتب
يف بعض قواعدىا من أثر على اؼبناطق اغبرة .
 -2التكتبلت االقتصادية ك انعكاسات تعامبلت بعض دكؽبا على السلع اليت يتم انتاجها يف اؼبناطق اغبرة اليت
تستضيفها بعض الدكؿ ىذه التكتبلت  ،فاؼبناطق اغبرة اؼبقامة بدكؿ اؼبنتمية لتكتبلت اقتصادية تعاين من عدـ
اعًتاؼ الدكؿ األعضاء األخرل يف نفس التكتبلت دبنتجات اؼبناطق اغبرة لدكلة اؼبضفية كبلد منشأ .
 -3دعم بعض الدكؿ لصناعات معينة يؤثر على الصناعات اؼبماثلة باؼبناطق اغبرة لغياب اؼبنافسة العادلة .
 -4ندرة اؼبواد األكلية اليت تدخل يف تصنيع منتجات معينة أك التقلب اؼبستمر ك غَت متوقع يف أسعارىا يف
األسواؽ العاؼبية كارتفاع أسعار النفط .
 -5كجود حالة كساد العاؼبي الذم يتسبب يف خسائر للمشركعات العاملة يف اؼبناطق اغبرة .
 -6األكضاع السياسية ك اإلقليمية ك النزاعات اؼبسلحة اليت ترفع من مستول اؼبخاطر اليت قد تتعارض ؽبا
االستثمارات  ،ك تسبب يف رفع تكلفة التأمُت عليها .

 -7اؼبقاطعات السياسية ك االقتصادية كمقاطعة الدكؿ العربية للمنتجات اإلسرائيلية ك منتجات الشركات اؼبتعاملة
معها .
 -8تقارب اؼبناطق اغبرة يف الدكؿ اؼبختلفة متقاربة جغرافيا  ،ما يؤثر على حجم االستثمارات اليت يتم جذهبا
لتلك اؼبناطق خاصة يف ظل تشابو مناخ االستثمار ك اغبوافز ك التسهيبلت ك الضمانات اؼبقدمة يف ىذه
اؼبناطق .
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المبحث الثاني  :نماذج لبعض المناطق الحرة بالدول العربية
بدأ انشاء اؼبناطق اغبرة بالدكؿ العربية عن طريق اؼبستعمرين حيث أكؿ منطقة حرة أنشأت دبصر ببورسعيد ك
اليمن كانت بواسطة االحتبلؿ االقبليزم،ك بالطبع كانت مناطق ربتل مواقع جغرافية ؽبا أنبية ذبارية ذبعلها
متميزة عاؼبيا .
كحسب التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد الصادر عن صندكؽ النقد العريب حاليا يوجد  12دكلة عربية لديها
مناطق حرة ىي األردف ،اإلمارات ،تونس ،السوداف ،سوريا ،العراؽ ،الكويت ،ليبيا ،لبناف ،مصر ،اؼبغرب
كاليمن.1
ك يعود التوجو النشاء اؼبناطق اغبرة بالدكؿ العربية لعدة أسباب أنبها االذباه العاـ ؽبذه الدكؿ كبو التحرر
االقتصادم مثلما يتبُت ذلك من إلغاء القيود التنظيمية ك تشجيع االستثمارات األجنبية ك اغبد من اغبواجز
اعبمركية ك اؼبزيد من اػبصخصة .
أيضا التوسع السريع يف التجارة اغبرة ك يشمل ذلك االتفاقيات بشأف التعريفات اعبمركية ك التكتبلت االقتصادية
2

.

المطلب األول :المناطق الحرة بمصر  ،اإلمارات و الجزائر
سنتناكؿ يف ىذا اؼبطلب حملة عن اؼبناطق اغبرة بكل من اعبمهورية العربية اؼبصرية ،اإلمارات العربية اؼبتحدة ك
اعبمهورية الشعبية الديبقراطية اعبزائرية.

الفرع األول :المناطق الحرة بمصر
عرفت مصر أكؿ منطقة حرة بعد عقد إتفاؽ بُت اغبكومة اؼبصرية كشركة قناة السويس العاؼبية يف
 1902/02/01أنشأت دبوجبو منطقة برية كحبرية يف بور سعيد كَف ربدد حدكد اؼبنطقة هنائيا إال يف سنة
 ،1907كيف سنة 1920

1التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة  2010الفصل الثامن اػباص بالتجارة اػبارجية
 2علي أشتياف اؼبدادحة ،مرجع سابق  ،ص 791

اتفقت اعبمارؾ كالشركة قناة السويس على عدـ تطبيق نظاـ اؼبناطق اغبرة إال يف اؼبناطق احملاطة جبدار صبركي
كصدر التشريع الثاين للمناطق اغبرة دبصر بصدكر القانوف رقم

 306سنة  1952كالذم أعطى حق إنشاء

اؼبناطق اغبرة يف أم من اؼبوانئ اؼبصرية أك اؼبناطق اؼببلصقة ؽبا  ،ك أخضعت اؼبناطق اغبرة يف مصر آنذاؾ لرقابة
اعبمارؾ بالكامل من حيث الصادرات كالواردات كفحص اؼبستندات كاغبراسة كغَتىا ككاف اؽبدؼ من كراء ىذا
القانوف زبفيف القيود اؼبوضوعة على التجارة اػبارجية كتشجيع التجارة العابرة كقياـ بعض الصناعات مع عدـ
إخضاعها لقيود اإلجراءات اعبمركية إال يف أضيق اغبدكد ،كيرخص فيها بأنشطة ذبارية كصناعية ،كيف عاـ 1963
صدر القانوف رقم  66من قانوف اعبمارؾ كخصص الرابع منو لنظاـ اؼبناطق اغبرة كتضمن اؼببادئ األساسية
كإنشاء اؼبناطق اغبرة ،العمليات اليت ذبرم باؼبناطق اغبرة ،اإلجراءات كاإلعفاءات اؼبمنوحة ،نظاـ الشحن
كالتفريغ.
كيف سنة  1966صدر قانوف رقم  51بشأف تنظيم اؼبنطقة اغبرة ببور سعيد كتوقف تطبيقو بسبب ظركؼ اغبرب
 1967بُت مصر كإسرائيل مث صدر يف سبتمرب  1971القانوف رقم  65لسنة  1971يف شأف إستثمار اؼباؿ
العريب كاألجنيب كاؼبناطق اغبرة كقد تضمن ىذا القانوف إنشاء اؽبيئة العامة لئلستثمار كاؼبناطق اغبرة تكوف مقرىا
مدينة القاىرة ،يكوف من ضمن اختصاصاهتا دراسة القوانُت كاللوائح كاألحكاـ اليت تنظم اؼبناطق اغبرة كإقًتاح
تطويرىا دبا يف ذلك إنشاء مناطق حرة أك تعديل اؼبناطق اغبرة القائمة.
كيشمل القانوف على فصلُت خصص الفصل األكؿ لؤلمواؿ الواردة لئلستثمار ،كخصص الفصل الثاين للمناطق
اغبرة .كقد ألغي العمل هبذا القانوف بصدكر القانوف رقم  43لسنة  1974بشأف إستثمار اؼباؿ العريب كاألجنيب
كاؼبناطق اغبرة اؼبعدؿ بالقانوف رقم  32لسنة  1977ك يف الفصل الرابع منو اؼبخصص للمناطق اغبرة فقد أبرز
التعديبلت اليت أدخلت على نظاـ اؼبناطق اغبرة كتطبيق البلمركزية يف إدارة اؼبناطق اغبرة العامة على أف يكوف ؽبا
شخصية إعتبارية مستقلة ،كؾبلس إدارة يشرؼ عليها ،ك ربديد رسم سنوم للمشركعات اؼبصرح هبا يف اؼبناطق
1

اغبرة.

ك يف سنة  1997أصدر قانوف رقم  8خاص بضمانات ك حوافز االستثمار الذم مت اضافة باب رابع لو ربت
مسمى تسيَت اجراءات االستثمار ك ذلك بالقانوف رقم  13لسنة . 2004
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أوال :دور المناطق الحرة المصرية في االقتصاد المصري :

1

كقد أصبحت اؼبناطق اغبرة ىف السنوات اػبمس األخَتة" " 2005-2000كاحدة من أفضل اآلليات فعالية ىف
جذب كتوجيو االستثمارات دبا ىبدـ السياسة العامة للدكلة ىف دفع عجلة التنمية االقتصادية كاالجتماعية للببلد،
كذلك من خبلؿ ما حققتو تلك اؼبناطق من عوائد اقتصادية مباشرة كغَت مباشرة علي النحو التاِف:
 -1العوائد االقتصادية المباشرة :
 ارتفع عدد مشركعات اؼبناطق اغبرة من  733مشركعان بتكاليف استثمارية إصبالية بلغت 15.5مليار دكالر معهناية  2003إُف  900مشركعات بتكاليف استثمارية إصبالية بلغت  19.5مليار دكالر مع هناية فرباير 2006
بزيادة بلغت  167مشركعان سبثل نسبة  %22.8كبزيادة ىف التكاليف االستثمارية بلغت 4مليار دكالر سبثل نسبة
.% 25.8
 يتضمن عدد مشركعات اؼبناطق اغبرة اكثر من  170مشركعان بنظاـ اؼبناطق اغبرة اػباصة. ىف ؾباؿ مسانبة اؼبناطق اغبرة ىف مبو الناتج احمللى اإلصباِف لبلقتصاد القومي تطور حجم نشاط مشركعاتاؼبناطق اغبرة من  3.93مليار دكالر خبلؿ عاـ  2003منها صادرات سلعية بلغت 3مليار دكالر سبثل نسبة
 ،% 76.3ليتضاعف إُف  7.71مليار دكالر خبلؿ عاـ  2005منها صادرات سلعية بلغت  6.17مليار
دكالر سبثل نسبة  %80ىف حُت بلغت
الصادرات اػبدمية من خدمات النقل البحرم كتداكؿ اغباكيات كاػبدمات البًتكلية ؼبشركعاتاؼبناطق اغبرة 1.54
مليار دكالر سبثل نسبة .%20
 كىف ؾباؿ مسانبة اؼبناطق اغبرة ىف مبو الناتج احمللى الصناعي لبلقتصاد القومي تطور حجم الصادرات الصناعيةؼبشركعات اؼبناطق اغبرة من  2.4مليار دكالر سبثل نسبة  %80من إصباِف صادراهتا السلعية خبلؿ عاـ 2003
ليتضاعف إُف  5.38مليار دكالر سبثل نسبة  %87من إصباِف صادراهتا السلعية خبلؿ عاـ .2005
 كما بلغت كاردات اؼبناطق اغبرة من السوؽ احمللي  558.3مليوف دكالر خبلؿ عاـ 2005/2004بزيادةبلغت  168مليوف دكالر عن عاـ  2004/2003بنسبة بلغت  %43فبا يعد دعمان للصادرات الوطنية.
 1نبيل اعبداكم  ،دكر اؼبناطق اغبرة يف التنمية االقتصادية العاؼبية ك التجارة الدكلية حالة مصر  ،مرجع سابق .

 ىف ؾباؿ تعظيم الصادرات اؼبصرية إُف خارج الببلد ،فقد تطور حجم صادرات مشركعات اؼبناطق اغبرة السلعيةإُف خارج الببلد من  1.49مليار دكالر خبلؿ عاـ

 2003منها صادرات صناعية سبثل نسبة

% 90

لتتضاعف إُف  3.53مليار دكالر خبلؿ عاـ  2005منها صادرات صناعية سبثل نسبة  96 %كسبثل 38.9
من إصباِف الصادرات السلعية ؼبصر عاـ 2005 .
 -كىف ؾباؿ جذب االستثمارات تطور حجم رؤكس األمواؿ اؼبستثمرة ىف مشركعات اؼبناطق اغبرة من

5.58

مليار دكالر ىف هناية عاـ  2003منها استثمارات أجنبية مباشرة إُف  1.13مليار سبثل نسبة % 20.25
ليصل إُف  7.4مليار دكالر ىف هناية فرباير  2006منها استثمارات أجنبية مباشرة بلغت  1.95مليار دكالر سبثل
نسبة .% 26
 -كىف ؾباؿ خلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة استطاعت مشركعات اؼبناطق اغبرة أف توفر

85

ألف فرصة عمل بأجور سنوية تبلغ  64مليوف دكالر مع هناية عاـ  2003منها  68ألف فرصة عمل بالنشاط
الصناعي سبثل نسبة  % 80لتتضاعف إُف  160ألف فرصة عمل بأجور سنوية تبلغ  139مليوف دكالر ىف هناية
فرباير  2006منها  130ألف فرصة عمل بالنشاط الصناعي سبثل نسبة .% 82
 كىف ؾباؿ جذب التكنولوجيا اغبديثة للنهوض بالصناعات الوطنية تزايد حجم الواردات من األصوؿ الرأظباليةؼبشركعات اؼبناطق اغبرة من  879مليوف دكالر خبلؿ عاـ  ، 2003ليصل إُف  982مليوف دكالر خبلؿ عاـ
2005.
 -2العوائد االقتصادية غير المباشرة :
 االستفادة من آلية اؼبناطق اغبرة ىف تنمية أنشطة خدمات إدارة اؼبوانئ كتشغيل ؿبطات التداكؿ اغباكيات كمزاكلةاألنشطة الصناعية كالتخزينية كاػبدمية اؼبرتبطة هبا على النحو الذل يرفع من كفاءة ىذه اؼبوانئ كذبهيزىا بأحدث
اؼبعدات كالوسائل التكنولوجية إلداراهتا كدبا يبكنها مناؼبنافسة العاؼبية "تنمية ميناء السخنة ،ميناء شرؽ بورسعيد".
 االستثمار ىف األصوؿ الرأظبالية لدعم أسطوؿ النقل البحرم اؼبصرم زبفيفان عن كاىل الدكلة من خبلؿمشركعات النقل البحرم العاملة بنظاـ اؼبناطق اغبرة كاليت بلغ إصباِف عدد السفن اؼبملوكة ؽبا
 % 23.2من إصباِف عدد سفن األسطوؿ التجارم اؼبصرم البالغ عددىا

 38سفينة سبثل

 164سفينة ،حبمولة بلغت طاقتها

 1.02مليوف طن سبثل نسبة  % 63.6من إصباِف طاقة اغبمولة الكلية لسفن األسطوؿ التجارم اؼبصرم البالغة
 1.6مليوف طن.
 زيادة التوسع ىف الرقعة الزراعية من خبلؿ تشجيع نشاط استصبلح كاستزراع األراضي بنظاـ اؼبناطق اغبرةكتشجيع إقامة الصناعات اؼبرتبطة بو مثل منطقة توشكي جبنوب الوادم.
 تنمية صعيد مصر من خبلؿ إقامة مناطق حرة عامة متخصصة مثل اؼبنطقة اغبرة العامة بقفط كاليت زبصصتىف إنتاج كتصنيع األدكية كاؼبستلزمات الطبية كالصيدالنية.
 تطبيق نظاـ اؼبناطق اغبرة على أنشطة نقل البًتكؿ كإسالة الغاز الطبيعي نظران ؼبا تتميز بو ىذه األنشطة منحجم استثمارات ضخمة كتكنولوجيا متقدمة.
 االستفادة من آلية اؼبناطق اغبرة ىف جذب االستثمارات للنهوض بالصناعات اإلسًتاتيجية اليت تتطلب حجماستثمارات ضخمة كتكنولوجيا متقدمة مثل صناعة األظبنت كمواد البناء كصناعةاألظبدة كاؼبخصبات الزراعية
كإسالة الغاز الطبيعي اليت تتميز مصر فيها دبزايا تنافسية عديدة .
 دعم الصناعة الوطنية بًتشيد تكاليف اإلنتاج من خبلؿ قياـ مشركعات التخزين العاملة بنظاـ اؼبناطق اغبرةبتوفَت خامات كمستلزمات اإلنتاج الصناعي باإلضافة إُف األصوؿ الرأظبالية كقطع غيارىا كمهمات تشغيلها
كتصديرىا إُف السوؽ احمللى بصورة اقتصادية ،األمر الذل وبد من األعباء اليت يتم ربميلها على تكلفة اؼبنتج
اؼبصرم كيتيح توفَته بأسعار تنافسية.
 تنمية اجملتمع احمللى احمليط باؼبناطق اغبرة العامة من خبلؿ ما ربصلو الدكلة من ضرائب على دخل العاملُتباؼبشركعات اؼبقامة هبذه اؼبناطق ،كآذا الضرائب كالرسوـ اعبمرآية على صادراهتا إُف السوؽ احمللى ،باإلضافة إُف
العوائد الناذبة عن اػبدمات كاالحتياجات اليت ربصل عليها ىذه اؼبشركعات من السوؽ احمللى مثل الكهرباء كاؼبياه
كالوقود كالتليفوناتوخدمات النقل كاإلعاشة.
 سانبت مشركعات اؼبناطق اغبرة بشكل كبَت ىف تفعيل اتفاقية اؼبناطق الصناعية اؼبؤىلة كمثلت نسبة كبَتة منصادرات ىذه االتفاقية ،حيث زادت مشركعات صناعة اؼببلبس  QIZاعباىزة باؼبنطقة اغبرة العامة ببورسعيد
منذ انضمامها إُف اتفاقية الكويز إُف  29مشركع برؤكس أمواؿ  24مليوف دكالر ،آما أ ف ىناؾ توسعات يف 30
مشركع من اؼبشركعات القائمة كبلغت رؤكس أمواؿ تلك التوسعات  40مليوف دكالر.

 التعاكف مع اؼبنظمات الدكلية يف ؾباؿ اؼبناطق اغبرة.ثانيا :أنواع المناطق الحرة بمصر :
يوجد دبصر نوعُت من اؼبناطق اغبرة اؼبناطق اغبرة العامة ك اؼبناطق اغبرة اػباصة  ،غَت أنو سنة

 2002ك

دبقتضى القانوف رقم  83ظهرت اؼبناطق اغبرة االقتصادية ذات الطبيعة اػباصة ك ىي مناطق ؽبا مقومات ك
عناصر للتميز سبكنها من منافسة اؼبناطق االقتصادية اؼبماثلة يف العاَف ،ك ربقق قدرة على جذب االستثمار
األجنيب اؼبباشر دبا يساىم يف ربقيق النمو االقتصادم اؼبستهدؼ .
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-1المناطق الحرة العامة بمصر  : :يوجد دبصر اؼبناطق اغبرة العامة التالية :
 المنطقة الحرة العامة باإلسكندرية  :تعترب ىذه اؼبنطقة إحدل أكرب أربع مناطق حرة عامة يف اعبمهوريةاؼبصرية العربية ك يتبعها أيضا أكرب عدد من اؼبناطق اغبرة اػباصة  ،ك قد مت إنشاؤىا سنة  1976ك ىي تقوـ
دبمارسة دكر اؽبيئة العامة لبلستثمار داخل النطاؽ اإلقليمي حملافظة اإلسكندرية من حيث العمل على جذب
االستثمارات للعمل بنظاـ اؼبناطق اغبرة من خبلؿ االشًتاؾ يف االجتماعات ك الندكات اليت تعقد يف نطاؽ
احملافظة كالغرفة التجارية ك صبعية رجاؿ األعماؿ ك القنصليات ك غَتىا من اعبهات ذات الصلة هبذا اجملاؿ .
ك سبتاز اؼبنطقة دبناخ جيد لبلستثمار  ،موقع متميز للتصنيع ك التجارة ك التوزيع ك شبكة طرؽ فبتازة ىذا باإلضافة
اُف اإلمكانيات ك اغبوافز اغبكومية اؼبتميزة .
ك تقع ىذه اؼبنطقة اغبرة بكينج مريوط – حي العامرية – على الطريق االسكندرية القاىرة الصحراكم على
مساحة  5.7كيلو مًت مربع ك تبعد عن مدينة اإلسكندرية  29كم 20 ،كم عن اؼبيناء  ،ميناء الداخلية 7
كم  ،مطار اإلسكندرية  25كم  ،مطار برج العرب  20كم .
ك يوجد باؼبنطقة جهاز ػبدمة اؼبستثمر يتوُف تقدًن كافة التسهيبلت اؼبطلوبة كتصاريح اإلقامة ك العمل ك االتصاؿ
باألجهزة اغبكومية ك اؼبوانئ  ،ككذلك جهاز إدارم يتوُف اإلشراؼ على صبيع خطوات تنفيذ اؼبشركع ك يقدـ
اؼبعاكنة احمللية الصدار الًتاخيص ك إهناء اإلجراءات ك تقدًن اؼبشورة الفنية ك االقتصادية ك القانونية .
ك من أىم مزايا االستثمار هبذه اؼبنطقة اغبرة باالسكندرية ما يلي :
 1ؿبمد قاسم خصاكنة  ،مرجع سابق  ،ص  ، 98ص 108

 حرية اختيار ؾباؿ االستثمار ك الشكل القانوين لبلستثمار. عدـ كجود قيود على جنسية ك حدكد رأس اؼباؿ. حرية التشغيل غبساب الغَت ك لدل الغَت . معاملة السلع ك البضائع اؼبصدرة للخارج . حرية ربويل األرباح ك رأس اؼباؿ اؼبستثمر. حرية ربديد اؼبنتجات ك ربديد األرباح . -عدـ اػبضوع ألحكاـ كقوانُت الرقابة على عمليات النقد .
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أما عن أىم مجاالت األنشطة و فرص االستثمار بالمنطقة الحرة العامة باالسكندرية فهي :
صناعة الغزؿ كالنسيج كاؼببلبس اعباىزة ك اؼبفركشات ,صناعات غذائية كمنتجات األغذية  ،الصناعات الكيماكية
ك البًتككيماكية ك األظبدة  ،الصناعات اؽبندسية  ,صناعة اؼبستلزمات الطبية  ,صناعات ذبميع أجزاء كمستلزمات
كسائل النقل  ,تصنيع ك إسالة الغاز الطبيعي ,اػبدمات اؼببلحية كشحن حبرم كتفريغ البضائع كاؼبنتجات  ,تقدًن
خدمات بًتكلية.
 المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر :أنشئت اؼبنطقة سنة  1975كأىم ما يبيزىا كجودىا داخل كردكف مدينة القاىرة كما يوفره ذلك القرب من كافة
مصادر اػبدمات كميزة الربط جبميع الطرؽ الربية كالسكك اغبديدية اليت تربط القاىرة بأكباء مصر اؼبختلفة ،
فضبلن عن القرب الشديد من ميناء القاىرة اعبول "  15كم" كما يبثلو ذلك من ميزة سهولة االتصاؿ باألسواؽ
اػبارجية كاؼبنطقة مزكدة بكافة مرافق البنية األساسية من طرؽ كشبكات مياه كصرؼ صحي ككهرباء  ،كيوجد هبا
كحدة صبركية متكاملة ككحدة لشرطة أمن اؼبواين ككحدة أمن تتبع إدارة اؼبنطقة على مدل

 24ساعة .

ك يبثل النشاط الصناعي هبا حواِف   90تتنوع بُت الغذائية كالغزؿ كالنسيج كالصناعات اؽبندسية كالكيمائية
كباقي اؼبشركعات مقسمة بُت نشاطي التخزين كالنشاط اػبدمي .

 1د .عبد السبلـ أبو قحف  ،ادارة األعماؿ الدكلية  ،الدار اعبامعية  ،بَتكت  ،ص  227ك ص ص 233 ،231

المنطقة الحرة العامة ببورسعيد :
تقع اؼبنطقة على مساحة  729ألف ـ  ²جبوار ميناء بورسعيد البحرم كملتقى لطرؽ اؼبواصبلت الداخلية
كاػبارجية فضبلن عن ظبعتها العاؼبية كملتقى لثبلث قارات ىي آسيا كإفريقيا كأكركبا  ،كاؼبنطقة مزكدة بكافة مرافق
البنية األساسية من طرؽ داخلية كشبكات مياه كصرؼ صحي ككهرباء ك اتصبلت باإلضافة إُف الغاز الطبيعي
الذم هبرم توصيلو ؼبشركعات اؼبنطقة.
تتعدد الفرص االستثمارية باؼبنطقة ك يف ؾباالت عدة أبرزىا ؾباؿ تصنيع الغزؿ كالنسيج ،كؾباؿ تصنيع اؼببلبس
اعباىزة ،باإلضافة اُف تصنيع الكيماكيات ،كتصنيع اعبلود كاؼبنتجات اعبلدية،ىذا خببلؼ فرص االستثمار
باحملافظة اؼبتمثلة يف ؾباالت تصنيع األغذية كاؼبنتجات الغذائية ،تصنيع اؼبنظفات الصناعية ،تصنيع األجهزة
الكهربائية كاألدكات اؼبنزلية.
يف حُت تتنوع فرص االستثمار باؼبنطقة يف ؾباالت األنشطة اػبدمية مثل أنشطة اػبدمات البًتكلية كؾباؿ صيانة
السفن كاؼبعدات البحرية كاػبدمات البحرية باإلضافة إُف ؾباؿ حفظ كتربيد كتعبئة األغذية كؾباؿ غربلة كتدريج
اغباصبلت الزراعية ككذا زبزين البضائع كإعادة تصديرىا ػبارج الببلد.
كنظران لئلقباؿ اؼبتزايد من اؼبستثمرين على إقامة مشركعاهتم هبذه اؼبنطقة خاصة بعد كقوعها يف نطاؽ اتفاقية الػ
*QIZكيف ضوء شغل كامل اؼبساحات اؼبخصصة للمشركعات هبا فقد مت اضافة موقعُت جديدين ليضيفا
مساحة  260ألف ـ ²إضافية ألراضي اؼبنطقة تقوـ اؽبيئة حاليان بإمدادنبا باؼبرافق كالبنية األساسية البلزمة إلقامة
مشركعات استثمارية جديدة هبما كتوفَت كافة اػبدمات اليت تيسر أعماؿ اإلنتاج كالتشغيل بكفاءة.
المنطقة الحرة العامة بالسويس :
أنشئت بتاريخ  1975/4/17على موقعُت :
 بورتوفيق علي مساحة  75660ـ ²كىى مبلصقة لسور ميناء السويس . األدبية علي مساحة  247208ـ ²تقع على ساحل خليج السويس كىى ؿبصورة بينو كبُت شريط السكةاغبديد كتبعد حواِف  5كم عن ميناء األدبية .

تقع اؼبنطفتُت دبدينة السويس دبا هبعلها تستفيد من اؼبوقع االسًتاتيجي اؽباـ ؽبذه اؼبدينة باعتبارىا ميناء حبرم
كذبارل يطل على مشاؿ خليج السويس عند التقائو بقناة السويس كتعترب مدينة السويس اؼبنفذ اعبنويب لقناة
السويس ككذا االستفادة من اؼبميزات النسبية االخرل مثل ( الطرؽ كاؼبواصبلت – كجود طبس موانئ  -توافر
اعبامعات كاؼبعاىد – توافر العمالة)
كقد مت ذبهيزىا باؼبرافق كالبنية األساسية من طرؽ كشبكات مياه كصرؼ صحي ككهرباء كاتصاالت  ،كما يوجد
هبا كحدة صبركية متكاملة ،كحدة لشرطة أمن اؼبواين ككحدة أمن تتبع إدارة اؼبنطقة على مدل  24ساعة .
أىم ؾباالت األنشطة اليت سبارس باؼبنطقتُت ىي :
بناء كتصنيع السفن كالوحدات العائمة  ،تصنيع االظبدة كالكيماكيات كاالصباغ  ،تصنيع البًتككيماكيات
كاؼبنظفات  ،تصنيع اؼبعادف كاؼبنتجات اؼبعدنية  ،تكسَت كتشكيل االحجار اك الرخاـ  ،إمداد كسبوين السفن ،

خدمات ادارية كتشغيل اؼبوانئ  ،خدمات تأجَت معدات كاستشارات بًتكلية  ،زبزين البضائع كإعادة تصديرىا .
المنطقة الحرة العامة باالسماعيلية:
تقع اؼبنطقة اغبرة العامة باإلظباعيلية علي طريق مصر بورسعيد الصحراكل على مساحة  775فداف (325000
ـ ) ²بالقرب من اؼبنطقة الصناعية األكُف كالثانية باإلظباعيلية ككذا بالقرب من كادم التكنولوجيا كما تبعد 60
كيلومًت من مدينة العاشر من رمضاف  ،تبعد اؼبنطقة  30كيلومًت من كوبرم مبارؾ السبلـ الذم يربط قناة
السويس بقارة آسيا  ،ك يتميز اؼبوقع بقربو من اؼبوانئ حيث يبعد  85كم من ميناء بورسعيد ك  85كم من ميناء
السويس  120 ،كم من ميناء القاىرة اعبوم ك  125كم من ميناء دمياط  ،ك ترتبط اؼبنطقة بشبكة طرؽ سريعة
بكافة احملافظات كاؼبوانئ باعبمهورية .
كىي مزكدة بكافة مرافق البنية األساسية  ،كيوجد هبا كحدة صبركية متكاملة ككحدة لشرطة أمن اؼبواين ككحدة أمن
تتبع إدارة اؼبنطقة على مدل  24ساعة  ،كتنفرد اؼبنطقة اغبرة العامة باإلظباعيلية بوجود الغاز الطبيعي الذم يتم
توصليو حسب رغبة اؼبستثمر .
ك فيما ىبص نشاطات اؼبنطقة فهي كما يلي :
تصنيع اؼببلبس اعباىزة  ،تصنيع اعبلود كاؼبنتجات اعبلدية  ،تصنيع اغباسبات كاألجهزة اإللكًتكنية ،تصنيع

الربؾبيات كنظم اؼبعلومات  ،تصنيع الكيماكيات كاألظبدة  ،اػبدمات البًتكلية  ،تأجَت اؼبعدات البًتكلية  ،زبزين
البضائع كإعادة تصديرىا ػبارج الببلد .
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كقد مت ذبهيزىا باؼبرافق البلزمة إلستقباؿ اؼبشاريع سنة  1993كنشَت أف هتيئة اؼبنطقة اغبرة إستغرقت أزيد من
2

 10سنوات (.)1979

المنطقة الحرة العامة بدمياط :
تتميز ؿبافظة دمياط دبزايا ذبعل اؼبناطق اغبرة هبا متميزة حيث تقع مشاؿ الدلتا على الضفة الشرقية لنهر النيل
كيعترب النشاط االقتصادم يف احملافظة من أفضل األمباط االقتصادية إذ يتسم بالتنوع كيرتكز على العنصر
البشرل  ،كيقوـ النشاط االقتصادم يف دمياط على كحدات إنتاجية صغَتة معظمها يبلكها كيديرىا القطاع
اػباص .كباحملافظة أسطوالن للصيد يشكل نسبة كبَتة من إصباِف أسطوؿ الصيد على مستول اعبمهورية كهبا
ترسانة لبناء السفن  .كباإلضافة إُف ما تقدـ فقد طرأت تغَتات اقتصادية على ؿبافظة دمياط منذ افتتاح ميناء
دمياط عاـ  1986كالذم يعترب ميناءان تبادليان ؼبيناء اإلسكندرية أدل إُف زبفيض تكاليف الشحن كرسوـ
انتظار البواخر كتنمية نقل اغباكيات  ،كحقق طفرة كبَتة كميناء ترانزيت بو أكرب مساحة حاكيات يف مواين
مصر  .3ك يوجد دبحافضة دمياط منطقتُت :
 اؼبنطقة الصناعية :تقع يف موقع جغرايف متميز على البحر اؼبتوسط مبلصقان سباما ؼبيناء دمياط كقريبة من فرعدمياط لنهر النيل كمتوسط اغبدكد الشمالية بشرؽ الدلتا كما يبعد مسافة  45كلم غرب ميناء بور سعيد
كاؼبدخل الشماِف لقناة السويس كتبلغ مساحة اؼبنطقة  0.8كم 190( ²فداف) ،مت زبصيص  %20إلستقباؿ
مشاريع التخزين.
 اؼبنطقة التخزينية :تبلغ مساحتها 1.72كم 445( ²فداف) كجارم ذبهيزىا بالبنية األساسية إلستقباؿاؼبشاريع.
كترتبط بالقاىرة كاإلسكندرية باػبطوط الربية كخطوط السكك اغبديدية باإلضافة إُف الطريق الدكِف الساحلي
 1كزارة الصناعة ك ذبارة اػبارجية  ،قطاع نقطة التجارة الدكلية اؼبصرية www.tpegypt.gov.eg/arabe/freezoone .aspk –EITP-
2منور اكسرير  ،اؼبناطق اغبرة يف ظل اؼبتغَتات العاؼبية  ،مرجع سابق  ،ص 190
3كزارة الصناعة ك ذبارة اػبارجية  ،قطاع نقطة التجارة الدكلية اؼبصرية  –EITP-مرجع سابق www.tpegypt.gov.eg/arabe/freezoone .aspk

الذم يربط اؼبشرؽ العريب باؼبغرب العريب عرب سيناء دبحاذاة شاطئ البحر األبيض اؼبتوسط ماراَ بدمياط مشاؿ
غرب اؼبنطقة بػ 03كم.
كما أف ىناؾ قناة مبلحية اليت تصل مابُت ميناء دمياط كهنر النيل كتتسم أيضا بوجود بوابة مشًتكة بُت
اؼبنطقة كاؼبيناء كإسباـ صبيع اإلجراءات اعبمركية (صادر -كارد) بداخل اؼبنطقة كتوافر اؼبرافق األساسية كاملة
بالنسبة للمنطقة الصناعية ـبصصة للصناعات التصديرية مثل الصناعات اعبلدية كاػبشب ،)...كجارم ذبهيز
منطقة التخزين.
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كىي منطقة حرة بدأت العمل فيها هناية التسعينيات رغم أف هتيئتها إنطلقت يف سنة .1987
المنطقة الحرة العامة بمحافظة قنا بمدينة قفط

ىي إحدل ؿبافظات جنوب الصعيد كتبعد عن القاىرة حبواُف  640كم كيبتد طوؽبا 240كم شرؽ كغرب
هنر النيل تعترب ؿبافظة قنا من احملافظات الزراعية الصناعية فهي أكُف احملافظات يف إنتاج قصب السكر
كالطماطم كاؼبوز كالسمسم كيوجد باحملافظة أربع مصانع للسكر كمصنعان للغزؿ كالنسيج  ،باإلضافة إُف أكرب
قلعة صناعية يف الشرؽ األكسط كىو ؾبمع األؼبونيوـ  .كما يوجد باحملافظة ثبلث مناطق صناعية االكُف دبركز
قفط كتبلغ مساحتها  595فداف*  ،كالثانية بنجع ضبادم كتبلغ مساحتها

 636فداف كؾبمع الصناعات

الصغَتة بالصاغبية دبركز قنا كتبلغ مساحتها  50فداف .
المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم:
تقع اؼبنطقة على مساحة  20فداف (  84ألف ـ  ²تقريبا) كمرحلة أكُف تصل إُف  48فداف يف اؼبرحلة الثانية
 ،داخل نطاؽ األراضي اؼبملوكة لشركة مصر

شبُت الكوـ للغزؿ كالنسيج دبدينة شبُت الكوـ دبحافظة

اؼبنوفية حيث تتوافر كثافة سكانية عالية كعمالة متخصصة منخفضة التكاليف ك ىذه ميزة نسبية عبذب
اؼبشركعات األمر الذم ىبلق ركابط تكاملية مع الصناعات اؼبقًتح إقامتها باؼبنطقة مثل صناعات النسيج
كالصباغة كالتجهيز كاؼببلبس اعباىزة.
اؼبوقع يبعد  12كم عن طريق القاىرة اإلسكندرية الزراعي ك  70كم عن مدينة القاىرة كما يبعد  70كم عن
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مدينة السادات كطريق القاىرة اإلسكندرية الصحراكم ،ك ىو مواجو سباما حملطة السكة اغبديد.
ك سبارس الصناعات التكميلية لنشاط شركة مصر شبُت الكوـ للغزؿ كالنسيج من خبلؿ االستفادة من
منتجاهتا إلقامة مشركعات "نسيجية كصباغة ،ذبهيز ،مبلبس جاىزة" بغرض التصدير ػبارج الببلد كصناعة
الدخاف  ،إضافة االستفادة من اؼبنتجات احمللية كخاصة احملاصيل الزراعية يف إقامة مشركعات تصديرية سواء
كانت صناعات غذائية أك ؿبطات للفرز كالتعبئة كالتجميد بغرض التصدير ػبارج الببلد .1
 -2المناطق الحرة الخاصة بمصر : 2
ك نذكر منها :
 شركة المملكة للتنمية الزراعية  :ك تقع دبنطقة تشوكي ك ىي أكؿ منطقة حرة خاصة زراعية هتدؼ اُفاستصبلح 125000فداف بأراضي جنوب الوادم دبنطقة توشكي .
 شركة تنمية ميناء السخنة  :تقع بسويس ك ىي تتضمن الشركة االسبانية للغاز سيجاس  ،ؾبمع اسالةالغاز الطبيعي ك يشمل اربعة شركات ( اؼبصرية للغاز الطبيعي اؼبساؿ  ،البحَتة السالة الغاز  ،اداكو السالة
الغاز الطبيعي  ، LNGاؼبصرية لتشغيل مشركعات اسالة الغاز ) ك الغرض من ىذه اؼبنطقة تصنيع ك انتاج
الغاز الطبيعي بغرض تصديره بنسبة   100للخارج .

1كزارة الصناعة ك ذبارة اػبارجية  ،قطاع نقطة التجارة الدكلية اؼبصرية  –EITP-سابق www.tpegypt.gov.eg/arabe/freezoone .aspk ،
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 العربية لألسمدة افكو :تقع بالسويس ك ىي عبارة عن ؾبمع صناعي يضم ثبلث مصانع متكاملة النتاجاألظبدة اؼبركبة الغَت عضوية  ،مع االلتزاـ بتصدير  90من حجم النشاط اُف اػبارج .
ج -المناطق الحرة االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة  :1ك تتجسد يف المنطقة الحرة العامة اإلعالمية
حيث بتاريخ  2000/2/24صدر قرار ؾبلس الوزراء رقم (  )411لسنة  2000باؼبوافقة على إنشاء منطقة
حرة عامة ذات طبيعة خاصة دبدينة السادس من أكتوبر زبصص لنشاط اإلنتاج الفٍت كاإلعبلمي كاألنشطة
اإلنتاجية كاػبدمية اؼبرتبطة بو على مساحة حواُف

 3مليوف مًت مربع كتعترب اؼبنطقة خارج نطاؽ اإلقليم

اعبمركي للببلد كتعامل معاملة اػبارج كىى األكُف ىف صبهورية مصر العربية من حيث أف تكوف ملكية األرض
يغلب عليها طابع القطاع اػباص كتقوـ اؽبيئة العامة لبلستثمار كاؼبناطق اغبرة بإدارهتا عن طريق إدارة اؼبنطقة
اغبرة العامة اإلعبلمية .

الفرع الثاني  :المناطق الحرة باإلمارات
مت إنشاء اؼبناطق اغبرة يف دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة عبذب اؼبستثمرين احمللُت كالشركات
األجنبية اليت تسمح بتنويع القطاعات االقتصادية يف الببلد ،ك قد إعتمدت يف إختيارىا للمناطق اغبرة كعامل
عبذب رؤكس األمواؿ الوطنية كاألجنبية على ؾبموعة من اؼبتغَتات اإلقتصادية ك البيئية اليت سبثل صبلة من
اؼبقومات سانبت بشكل فعاؿ يف إقباح ىذا التوجو .
أوال  :عوامل المساعدة على نجاح المناطق الحرة باالمارات :

2

 البناء اؼبتطور للبنية األساسية يف ؾباؿ اػبدمات اإلجتماعية كاإلنتاجية السيما النقل كاؼبواصبلت ،حيثسبتلك الدكلة أحدث كأكرب اؼبوانئ البحرية يف اؼبنطقة كتستعمل فيها أرقى كأحدث األساليب اؼبتطورة يف
عمليات الشحن كالتفريغ كالتخزين ،إضافة إُف إنشاء العديد من األحواض اؼبتخصصة يف إصبلح كصيانة
السفن الكبَتة.
كسبتلك اإلمارات ؾبموعة من اؼبطارات الدكلية اغبديثة اليت تقدـ خدمات متنوعة يف ؾباؿ نقل البضائع أك
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الركاب ،كما سبكنت الدكلة من بناء شبكة إتصاالت كطرؽ متطورة ،كىي مستمرة يف تطوير البنية األساسية،
األمر الذم ساعد اإلمارات يف إستثمار ميزهتا اعبغرافية النسبية لتحقيق ميزة تنافسية.
 تعد اإلمارات حبكم موقعها مركزان ذباريان ىامان فلها تاريخ يف ؾباؿ النقل البحرم كحركة النشاط التجارم عرباػبليج كاحمليط اؽبادم.
 تقوـ السياسة التجارية كاالقتصادية للدكلة على مبدأ اإلقتصاد اغبر حيث ال يوجد قيود كمية أك إدارية علىالتجارة اػبارجية ،كما ال تفرض رسوـ أك ضرائب صبركية إال نسبة ضئيلة ،كال تفرض ضرائب ؿبددة على
النشاط التجارم (ماعدا ضريبة البلدية على إهبار اؼبساكن) ،كليست ىناؾ رقابة على النقد األجنيب ،كلذلك
ربصل الصناعات على إحتياجاهتا من اآلالت كاػبامات كالعمالة من األسواؽ الدكلية باألسعار العاؼبية
التنافسية ،كدبستول عاِف من اعبودة بدكف أم تكاليف إضافية  ،فبا ينتج عنو كفورات إقتصادية نقدية كغَت
نقدية تدعم القدرة التنافسية يف اإلنتاج كالتصدير.
 تتوفر يف اإلمارات بعض اؼبواد األكلية اليت ربتاج إليها الصناعة كالنفط اػباـ كالغاز الطبيعي حيث تتميزدكلة اإلمارات سواء من حيث الكميات اؼبنتجة كاإلحتياطات بالوفرة على الصعيد العاؼبي.
ثانيا  :الحوافز و االمتيازات في المناطق الحرة باإلمارات :1
 السيطرة الكاملة دكف شريك ؿبلي (قانوف  ٪ 51عن شريك كطٍت ال يطبق) أم اؼبلكية أجنبية.100
 ال توجد ضرائب على الواردات كالصادرات . حرية التنقل ك إعادة رأس اؼباؿ ك األرباح .اغبرة مع اؼبستثمرين لتسهيل اقباز اؼبشركع
 ىناؾ دعم إدارم ذا مستول عاؿ من إدارات اؼبناطق ّاالستثمارية (التأشَتات ،تصاريح العمل ،اإلقامة . )...،
ثالثا  :أىم المناطق الحرة باإلمارات:
سبتلك اإلمارات العربية اؼبتحدة سبعة إمارات إمارة أبو ضيب  ،ديب  ،الشارقة  ،رأس اػبيمة ،الفجَتة
1

Marc Cazabai , les zones franches de Emiraties Arabes Unis, mission économique a Dubaï , JUINE 2004

،عجماف ،أـ القيوين ربتوم صبيعا على مناطق حرة  ،حيث سبتلك ديب العدد األكرب من اؼبناطق اغبرة يف
الدكلة أكثر من  15منطقة حرة أنبها منطقة جبل علي اغبرة الصناعية اليت تعد االكرب على مستول الشرؽ
االكسط  ،ك كما توجد منطقة حرة يف اؼبطار الدكِف لديب أسست سنة

1996ـبصصة للصناعات الدقيقة

كالتغليف باالضافة اُف مدينة ديب لبلنًتنت اليت افتتحت عاـ  1999كأكؿ منطقو حرة للتجارة االلكًتكنية
يف العاَف .
الحرة في جبل علي : 1
 المنطقة ّاغبرة جببل علي بإمارة ديب سنة
انشئت اؼبنطقة ّ

 1980ك تعترب علي ؿبوران عاؼبيان بفضل موقعها

اؼبتوسط بُت الشرؽ كالغرب ،ككوهنا نقطة توقّف اؼببلحة غبركة التجارة العاؼبيّة ،كموقع امارة ديب االسًتاتيجي
ّ

القريب من مضيق ىرمز (مدخل اػبليج (كسهولة الوصوؿ اُف شبو اعبزيرة العربية .ما جعل الشركات متع ّددة
اغبرة جببل علي كمركز اقليمي لتوزيع منتجاهتا يف االسواؽ اجملاكرة  ،ك يف سنة
اعبنسيات تستخدـ اؼبنطقة ّ

 1985انشئت سلطة اؼبنطقة اغبرة كمهمتها ادارة ك االشراؼ على اؼبنطقة اغبرة ك ىي ىيئة حكومية أنشئت
دبوجب مرسوـ صادر عن حكومة ديب بتاريخ

كتضمنت مسؤكليات السلطة اصدار
9شباطّ ،1985

الًتاخيص للشركات اليت ترغب يف مزاكلة العمل كتقدًن اؼبساعدة كاػبربة الفنية ،كاؼبساعدة يف التزكيد دبصادر
الطاقة كالقول العاملة اؼبتضمنة توظيف العمالة كاعداد تأشَتات االقامة كتوفَت السكن كاؼبواصبلت ،كاؼبرافق
الرد على استفسارات كطلبات اؼبستثمرين
باالضافة اُف خدمات التأمُت ك ّ

كاػبدمات الطبيّة
كلتحديد النظم القانونية اليت ربكم اؼبنطقة ،صدرت البلئحة التنفيذية رقم  99/1كفقان للقانوف 2لسنة 1986
تطور حجم التبادؿ التجارم باؼبنطقة بشكل ملحوظ ك جيد  ،فبعد أف كاف
 ،ك قد تطور ّ

.

 200مليوف

دكالر ػبدمة  16شركة سنة  ،1985بلغ 9مليارات دكالر ػبدمة  2000شركة يف العاـ . 2001اذا نظرنا
اُف التوزيع اعبغرايف ؽبذه الشركات قبد أف أكثر من   27منها شركات عربية كمعظمها من دكلة االمارات
العربية اؼبتحدة َك  27يف اؼبائة منها شركات أكربية كمعظمها من اؼبملكة اؼبتّحدة ك  11من أمريكا ،كنسبة
القارة اؽبنديّة ،أما باقي دكؿ
أخرل فباثلة من الشرؽ األقصى معظمها من شركات يابانية ،كما يعادؽبا من شبو ّ
اغبرة امتيازات كثَتة عبذب رؤكس األمواؿ كاستثمارىا كاإلعفاء
العاَف فنسبتها  .. 24كقد منحت اؼبنطقة ّ
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من الضرائب كالقيود التجارية ،كتوفَت العمالة ذات اػبربة اؼبطلوبة من سوؽ العمل بسهولة كيسر ،كاالعفاء من
ينص على اف اؼبنطقة اغبرة ؽبا كياهنا القانوين بتوفَت البنية
كجود الشريك اؼبواطن كذلك دبوجب القانوف الذم ّ
األساسيّة من مرافق كانشاءات ،يف ذبهيز اؼبكاتب كاؼبصانع كاؼبستودعات اعباىزة لئلهبار.

اغبرة يف جبل علي بشبكة مواصبلت بريّة كحبريّة تصلها باألسواؽ االستهبلكيّة على اؼبستويُت
كتتمتّع اؼبنطقة ّ

االقليمي كالعاؼبي  ،ك تقدـ فرصان فريدة لؤلعماؿ التجارية فهي سبتلك أفضل اؼبواين يف الشرؽ األكسط اؼبزكدة
ببنية ربتية ك خدمات بكفاءة عالية"امكانيات اللوجستية فبيزة " ،
كال شك يف أف استقرار اللوائح كالقوانُت التنظيمية ،كشبكات االتصاؿ كاؼبواصبلت كالنقل اؼبتقدمة ،إِف
جانب مناخ ديب اؼبشجع للتجارة هبعل جبل علي من اؼبناطق اغبرة اؼبتميزة عاؼبيا.
 المنطقة الحرة بعجمان:تقع اؼبنطقة اغبرة بعجماف بالقرب من اػبليج العريب كىي عند ملتقى األسواؽ اإلقليمية لعرض كتسويق
السلع كاؼبنتجات اؼبصنعة فيها تأسست سنة  ،1987كتأيت يف اؼبرتبة الثانية بعد منطقة جبل علي  ،كتشَت
التقارير إُف أهنا أسرع اؼبناطق اغبرة مبوان يف اإلمارات  ،فعجماف تقع يف الوسط الشماِف لئلمارات ،ترتبط مع
الوطن كقطر ك البحرين كالسعودية بشبكة طرؽ سريعة.
كتعترب اؼبنطقة اغبرة يف عجماف إحدل اؼبناطق األكثر جذبا للمستثمرين كاألنواع اؼبختلفة لئلستثمار اليت
يدعمها كفرة كافة مصادر الطاقة اؼبتنوعة ككفرة اؼبساحات الشاسعة إلقامة أم عدد من اؼبشاريع الصناعية.
كتقع بالقرب من اؼبيناء الذم يستقبل كافة أنواع السفن كالناقبلت العمبلقة كقادرا على تفريغ كربميل كافة
أنواع الشحن من أم مكاف يف العاَف.
كقد نظمت اؼبنطقة اغبرة بعجماف بطريقة ذبعلها تستوعب أنواع عديدة من الصناعات ،فمن السهل جدان
قياـ ىذه الشركات بالتصدير عن طريق السفن من ميناء عجماف إُف كافة أكباء العاَف.
كتًتكز الصناعات باؼبنطقة اغبرة بعجماف يف الصناعات االلكًتكنية اؼبتطورة كاحملارـ الورقية كاؼبواد الغذائية
باإلضافة إُف اػبدمات اؼبتطورة يف ؾباالت االستَتاد كالتطوير كاعدة التصدير عرب ميناء عجماف الذم يستقبل

أكثر من ألفي ناقلة سنويا.1
اما بامارة الشارقة قبد اؼبنطقة اغبرة باغبمرية اليت رباكؿ أف تركز على الصناعات الثقيلة ،كذلك اؼبنطقة اغبرة
دبطار الشارقة الدكِف اليت أسست سنة  1995ك من أىم ؾباالت االستثمار هبا االغذية كاؼببلبس ،النسيج
كاأللياؼ ،الطائرات السيارات ...اٍف .
أما يف رأس اػبيمة مت يف  13جواف من سنة  2000االعبلف عن افتتاح اكؿ منطقة حرة فيها هبدؼ جذب
االستثمارات اػبارجية للعمل يف النشاطات االقتصادية كالتجارية كالصناعية باالمارات كقد أنفقت حكومة
رأس اػبيمة طبسة مبليُت دكالر القباز البنية التحتية للمنطقة اليت تضم مركزا صناعيا كاخر تقنيا كمركزا لرجاؿ
االعماؿ كالتجارة كاػبدمات.
ك تأسست اؼبنطقة اغبرة باـ القيوين يف ميناء اضبد بن راشد يف العاـ

 1988تًتكز الصناعات القائمة يف

اؼبنطقة على مصانع االقمشة كاؼببلبس اعباىزة كاألظبدة كالبذكر كالورؽ كاؼبنتجات الكيماكية.
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 منطقة السعديات الحرة في إمارة أبو ظبي:تقع جزيرة السعديات على بعد  6كلم من شواطئ مدينة أبو ظيب ،كقد أنشأت بالقانوف رقم

 6لسنة

 1996القاضي بإعبلف جزيرة السعديات كمنطقة حرة لتداكؿ السلع كاؼبواد األكلية.
 المنطقة الحرة بالفجيرة:تأسست سنة  ،1987إرتفع عدد اؼبشركعات من  6شركات كلها صناعية سنة  1990إُف  54مشركعان
سنة  1995موزعة بُت اؼبشركعات الصناعية  20كالتجارية  23كاػبدمية  11لًتتفع سنة  2001إُف 120
مشركع ،كبلغ إصباِف قيمة التجارة يف اؼبنطقة

 354مليوف دكالر ،بينما بلغت اإلستثمارات  266مليوف

دكالر ،فبا يعطي داللة كاضحة على قباح اؼبنطقة اغبرة يف ربقيق أىدافها.
يف األخَت قبد أف دكلة اإلمارات العربية يف مقدمة الدكؿ العربية اليت تنفرد حاليان بتجربة ناجحة يف ؾباؿ إنشاء
اؼبناطق اغبرة من حيث جذب اإلستثمارات كحجم الصادرات كالنقد األجنيب .
 1منور أكسرير ،مرجع سابق  ،ص ص 255 ،254
 2تاريخ االطبلع www.alamuae.com 2011 /10/25

الفرع الثالث  :المناطق الحرة بالجزائر
أوال  :فكرة انشاء المناطق الحرة بالجزائر:

اعبزائر كغَتىا من الدكؿ النامية تعاين من عدة مشاكل

كانت كراء سعيها إلقامة اؼبناطق اغبرة على أمل أف يكوف ؽبا انعكاس اهبايب على ىذه اؼبشاكل .
ك عليو مت كضع اإلطار القانوين للمناطق اغبرة باعبزائر ك ربفيزا ت االستثمار ك الذم ذبسد من خبللو انشاء
اؼبنطقة الصناعية اغبرة" ببلرة " رظبيا بواسطة اؼبرسوـ التنفيذم رقم  106/97اؼبؤرخ يف .1997/04/05
ك ذلك بعد الدراسة اؼبعدة من طرؼ الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية كىذا بطلب ككالة ترقية االستثمارات
كدعمها كمتابعتها حيث أخذت ىذه الدراسة عدة عوامل كمعايَت الختيار أحسن موقع الحتضاف اؼبنطقة
اغبرة األكُف سبثلت ىذه اؼبعايَت فيما يلي :
اؼبعيار أ  :خاص باؽبياكل القاعدية للنقل ك اؼبرافق اؼبتعلقة هبا كاؼبطار ،اؼبيناء ،الطرؽ الربية  ،السكك
اغبديدية..
اؼبعيار ب  :خاص بنوعية ك إمكانيات اػبدمات العامة كالغاز ،الوقود  ،الكهرباء  ،اؼباء ،اؼبواصبلت….
اؼبعيار ج  :يتعلق توفَت اليد العاملة اؼبؤىلة ك اؼبهارات احمللية.
اؼبعيار د  :اػبدمات اؼبتعلقة بالقطاع الثالث اؼبؤسسات البنكية ك التأمُت  ،قطاع الصحة ك السياحة،
اؼبؤسسات اإلدارية .
تقع منطقة ببلرة يف دائرة اؼبيلية على الساحل حيث تبعد على مدينة جيجل ب  50كم شرقا كتتوفر اؼبنطقة
على ىياكل قاعدية ىامة ىذا ما جعلها تأخذ موقعا إسًتاتيجيا باإلضافة إُف قربها من:
الطريقُت الوطنيُت  27ك  43الرابطُت بُت جيجل كسكيكدة.خط أنابيب الغاز الذم يصل بُت كالييت جيجل كسكيكدة.
 تبعد عن مطار فرحات عباس ب  50كم ك  45كم عن ميناء جنجن إضافة إُف ىذا تبعد عن اؼبركزالكهربائي ب 45كم.

تًتبع اؼبنطقة على مساحة قدرىا  523ىكتار منها  512ىكتار مهيأة أعدت خصيصا إلقامة مركب
اغبديد كىي ؿباطة جبدار علوه  205مًت كطولو  13000مًت.
كيف إطار األشغاؿ اليت تتكفل بها الدكلة من أجل التهيئة الكاملة للمنطقة كاليت نص عليها اؼبرسوـ التشريعي
رقم  320/24اؼبؤرخ يف 1994/10/ 17مادتو الرابعة جاء فيها ما يلي :
ربط اؼبنطقة خبطوط الطرؽ الرئيسية اليت تربط اؼبنطقة بالًتاب الوطٍت.إيصاؿ اؼبنطقة دبختلف شبكات التزكيد بالكهرباء الغاز ،ماء  ،اؽباتف ،التلكس…إيصاؿ اؼبنطقة بشبكات لصرؼ مياه األمطار كتطهَت اؼبياه اؼبستعملة كطبقا ؽبذا اؼبرسوـ مت أيضا تهيئةاؼبنطقة اغبرة عن طريق إقباز عمارات للخدمات العمومية كاليت تتمثل يف اعبمارؾ األمن الوطٍت الصحة اغبماية
اؼبدنية مت ربط اؼبنطقة دبيناء جنجن ككذا باؼبدينة خبط أنابيب لتجميع اؼبياه الصاغبة للشرب طولو 7كم .
 ربط اؼبنطقة اغبرة باؼبدينة عن طريق خط السكك اغبديدية طولو  6كم ككذا ربط اؼبنطقة بشبكة ىاتفيةاليت ربتوم على 200خط ىاتفي عن طريق اؼبركز اؽباتفي موصوؿ بدكره بالشبكة الوطنية كالدكلية.
كنظرا لطبيعة اؼبنطقة اغبرة الصناعية اؼبوجهة للتصدير فإف اؼبشاريع اؼبقامة داخل اؼبنطقة ستتجو كبو الصناعات
التصديرية لذا كاف كاجبا على الوالية كمؤسساتها احمللية توفَت اؼبواد األكلية كالنصف اؼبصنعة كاؼبواد الطبيعية
باعتبارىا ضركرية لقياـ النشاط الصناعي كسَت عملية اإلنتاج للمؤسسات الصناعية يف اؼبنطقة اغبرة كمن بُت
ىذه اؼبوارد اؼبتوفرة يف الوالية نذكر منها:
صناعة النسيج كاعبلود.صناعة اؼبيكانيكية كالزجاج كاإللكًتكنية كاؼبواد الصيدالنية.صناعة مواد البناء كاستغبلؿ اؼبوارد اؼبنجمية.-الصناعة التحويلية كتعليب اؼبنتجات البحرية كالفبلحية.

النشاطات التحويلية للمواد الغابية.1
ثانيا :الهيئات ذات العالقة بالمناطق الحرة بالجزائر :توجد ثبلث ىيئات كىي:
 -1اللجنة الوطنية للمناطق الحرة :كتتكفل ىذه اللجنة باؼبهاـ التالية:
تدرس كتقًتح تعيُت اؼبناطق كضبط حدكدىا.
تفحص أية مسألة تتعلق بتطبيق التشريع كالتنظيم اؼبتعلقُت باؼبناطق اغبرة.تبادر بأم تدبَت يسمح بتحسُت تسيَت اؼبناطق اغبرة كجعل النشاط فيها ذم مردكدية أحسن. -2الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار) :(ANDIكضعت ربت إشراؼ رئيس اغبكومة ،كنظمت يف
شكل شباؾ جيد ك كحيد يضم ؾبموعة من اإلدارات كاألجهزة اؼبعنية باإلستثمار مثل :بنك اعبزائر ،إدارة
الضرائب ،أمبلؾ الدكلة ،إدارة اعبمارؾ ،كتضطلع باؼبهاـ التالية:
 تستقبل كتعاًف تصروبات اإلستثمار. ترافق كتساعد اؼبستثمرين يف استكماؿ اإلجراءات كإنشاء اؼبشركعات اإلستثمارية. تصدر قرارات منح اؼبزايا كالتحفيزات. تضمن متابعة اإلستثمارات خاصة إحًتاـ اإللتزامات اؼبوقعة من طرؼ اؼبستثمر.ثالثا :الحوافز الممنوحة بالمنطقة الحرة بالرة بالجزائر  :ىذه اغبوافز مشلت اجملاالت اآلتية:
 -1حوافز جمركية وجبائية :حيث تعفى االستثمارات اليت تقاـ يف اؼبناطق اغبرة من:
صبيع الضرائب.صبيع الرسوـ ك االقتطاعات ذات الطابع اعببائي كالشبو اعببائي.صبيع الرسوـ اعبمركية اػباصة بالتصدير.1منور أكسرير  ،دراسة نظرية عن اؼبناطق اغبرة مشركع منطقة ببلرة  ،مرجع سابق  ،ص ص 44 ، 43

كإستثٌت من ذلك اغبقوؽ كالرسوـ اؼبتعلقة بالسيارات السياحية غَت اؼبرتبطة باستغبلؿ اؼبشركع ،ككذا اؼبسانبات
اإلشًتاكات يف النظاـ القانوين للضماف اإلجتماعي ،باإلضافة إُف ىذه اإلعفاءات يسمح للمستثمرين ب:
تصدير كإستَتاد اػبدمات كالبضائع اليت يستلزمها إقامة اؼبشركع كيسرم حسب النظاـ اعبمركي كاؼبصريفاحملدد يف التشريع كالتنظيم اؼبعموؿ هبما بإستثاء:
 البضائع اؼبمنوعة بصفة مطلقة. البضائع اؼبخلة بالنظاـ العاـ أك األمن ،النظافة كالصحة العمومية. البضائع اليت زبالف القواعد السارية على ضباية الرباءات العلمية كعبلمات الصنع ،التأليف كاالستنساخكضباية بيانات اؼبصدر .
يبكن كضع كل البضائع يف اؼبناطق اغبرة مهما كانت طبيعتها ،كميتها أصلها مصدرىا أك اذباىها ك تكوفمدة إقامتها غَت ؿبددة ،كال تطالب بأم ضماف ماِف مقابل قبوؽبا يف اؼبناطق اغبرة .
- 2حوافز مالية و تجارية  :تتمثل فيما يلي:
 يسمح للمستثمرين داخل اؼبنطقة اغبرة بيع   20من منتجاهتم يف السوؽ الوطنية ك يبكن أف تبلغىذه النسبة% 50بالنسبة للمنتجات اليت تكوف قيمتها اؼبضافة من عناصر إنتاجية ؿبلية خارج اؼبوارد
الطاقوية تعادؿ أكتفوؽ. 50
 زبضع اؼببيعات يف الًتاب اعبمركي لنفس تنظيم التجارة اػبارجية كالصرؼ اؼبعموؿ بو كتدفع اغبقوؽكالرسوـ اؼبستحقة عند اإلستَتاد.
 تتم اؼبعامبلت التجارية داخل اؼبنطقة اغبرة بعمبلت قابلة للتحويل اغبر ،كمسعرة من البنك اعبزائر.لتسهيل عملية حصوؿ اؼبستثمرين األجانب على حقوقهم اؼبالية ،يبكن ؽبم بكل حرية فتح حساب بنكي
بالعملة الصعبة أك بالدينار اعبزائرم القابل للتحويل لدل البنوؾ الوسيطة اؼبعتمدة ،كتسدد اؼبدفوعات مقابل
السلع كاػبدمات اليت يستفيد منها ىؤالء اؼبستثمرين من السوؽ احمللية كاليت ىي ضركرية لقياـ النشاط باؼبنطقة
اغبرة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.

 زبضع عملية تزكيد اؼبتعاملُت اؼبتواجدين يف اؼبنطقة اغبرة بالسلع كاػبدمات انطبلقا من الًتاب اعبمركيلتنظيم التجارة اػبارجية كمراقبة الصرؼ كالنظاـ اعببائي كاعبمركي اؼبطبق على التصدير.
- 3الحوافز االجتماعية في مجال العمل :تتمثل فيما يلي:
يبكن للمستثمرين يف اؼبناطق اغبرة أف يوظفوا بدكف شكليات مسبقة عماال تقنيُت كمؤطرين من جنسيةجزائرية بدكف ربديد عددىم لكل مؤسسة ،كيكوف توظيف العماؿ األجانب دبجرد تصريح لدل اؼبصاٌف
اؼبختصة بالتشغيل إقليميا.
تكوف عبلقات العمل فيما ىبص شركط التوظيف كاألجور كالتسريح بُت األجراء كاؼبؤسسات اؼبوجودة يفاؼبناطق اغبرة اػباضعة إلتفاقيات تعاقدية تربـ حبرية بُت الطرفُت كذلك بغض النظر عن أية أحكاـ قانونية
أخرل ـبالفة.
نظاما
-هبوز للعماؿ من ذكم اعبنسية األجنبية الذين يتمتعوف بصفة" غَت مقيم "قبل توظيفهم أف ىبتاركا ن

للضماف االجتماعي غَت النظاـ اعبزائرم.

د -حوافز بيئية –إيكولوجية -:يبكن توضع كميات اغبطاـ كالنفايات ال سيما النسيجية ،اعبلدية الزجاجية
كاآلتية من مواد البناء حيز االستهبلؾ يف الًتاب اعبمركي بناءنا على طلب اؼبشغل مع مراعاة اغبصوؿ على

الرخص اؼبطلوبة دبوجب القوانُت كالتنظيمات اؼبعموؿ هبا.1
رابعا:إلغاء المنطقة الحرة بالرة في الجزائر:

مت الغاء اؼبنطقة اغبر ببلرة دبوجب القانوف رقم  06/10يف  28صبادل األكُف  1427ق (اؼبوافق 24
يونيو  .)2006كفقا للسلطات اعبزائرية  ،كإلغاء قانوف عاـ  2003بشأف اؼبناطق اغبرة يف اؼبقاـ األكؿ نتيجة
للتغَتات اليت وبملها بدء سرياف اتفاؽ الشراكة مع االرباد األكركيب ك مفاكضات اػباصة بانظماـ اعبزائر اُف
منظمة التجارة العاؼبية .

2

ك قد تزامن ىذا اإللغاء مع الفشل يف إهباد مسَت للمنطقة اغبرة ،رغم مركر سبع سنوات عن صدكر اؼبرسوـ
بلعزكز بن علي  ،أضبد مداين  ،مرجع سابق  ،ص ص  13 ،6بالتصرؽ
Walid Ayadi ,op cit,P502

التنفيذم رقم  106/97اؼبؤرخ يف  1997/04/05اؼبتضمن قياـ اؼبنطقة اغبرة لببلرة بوالية جيجل.
كقد قامت ككالة ترقية اإلستثمار كدعمو بإعبلف مناقصة دكلية يف سنة

 1998للبحث عن مسَت أك

مستغل عن طريق اإلمتياز ككانت النتيجة سلبية،كقررت اغبكومة اعبزائرية ربويل ما أقبز من مشركع اؼبنطقة
اغبرة إُف منطقة صناعية عادية.

1

خامسا  :العوامل المفسرة لعدم انطالق أداء المنطقة الحرة بالرة في جذب االستثمار:
ىناؾ العديد من العوامل اليت تقف كراء تعثر اؼبنطقة اغبرة ببلرة على رغم من امتبلكها ؼبزايا كضمانات
تنافسية باؼبقارنة بباقي اؼبناطق اغبرة يف العاَف كأىم ىذه العوامل:
–اإلعفاءات الضريبية كاؼبزايا كالضمانات األخرل كحدىا ال تكفي عبلب االستثمار بل ىناؾ جوانب أخرل
تتعلق دبناخ االستثمار دبكوناتو اؼبختلفة سواء البيئية أك السياسية أك اؼبؤسسية أك اؼبتعلقة بالسياسات
االقتصادية اليت هبب دراستها كاؼبفركض ربسُت مناخ االستثمار يف ؾبموعو كليس من اعبانب التشريعي فقط.
 غياب ربليل الدكافع كاحملددات الرئيسية لبلستثمار األجنيب بالدرجة اؼبطلوبة فيجب التعرؼ علىاالسًتاتيجية الفعالة اليت ذبعل اؼبناطق اغبرة جاذبة.
عدـ إهباد آلية للتحالف االسًتاتيجي مع الشركات اؼبتعددة اعبنسيات العمبلقة ذات االستثمارات الضخمةككذلك عدـ تهيئة اؼبنطقة الستقباؿ الكيانات االقتصادية الكبَتة.
عدـ الًتكيج الكايف لبلستثمار باؼبنطقة اغبرة كطنيا كدكليا ككذا عدـ االستفادة بالدرجة اؼبقنعة عن ذبارباؼبناطق اغبرة الرائدة يف العاَف مثل منطقة اغبرة جببل علي " ديب " ىونج كونج….2

المطلب الثاني  :المناطق الحرة بسوريا و األردن
من خبلؿ ىذا اؼبطلب سنحاكؿ نلقي نظرة بسيطة عن اؼبناطق اغبرة يف كل من اعبمهورية العربية السورية
ك اؼبملكة األردنية اؽبامشية .
 1منور أكسرير  ،اؼبناطق اغبرة يف ظل اؼبتغَتات االقتصادية العاؼبية مع دراسة لبعض ذبارب البلداف النامية  ،مرجع سابق  ،ص 298
2منور أكسرير ،دراسة نظرية عن اؼبناطق اغبرة  ،مشركع منطقة ببلرة ،مرجع سابق  ،ص 45

الفرع األول  :المناطق الحرة بسوريا
تعود ذبربة اؼبناطق اغبرة السورية ػبمسينات القرف اؼباضي عندما أسست يف كسط مدينة دمشق عاـ
 1952أكؿ منطقة حرة بسوريا مث مت إنشاء مناطق أخرل يف أكاخر الستينات (  ) 1969ىي منطقة مطار
دمشق  ،منطقة حلب ك منطقة طرطوس  ،ك يف السبعينات أسست كل من منطقة البلذقية اعبافة ك منطقة
عدرا  ،ك أخر منطقة أسست ىي منطقة اليعربية يف ؿبافضة اغبسكة اليت ظبح باالستثمار فيها سنة ، 2007
ك ال ننسى اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة السورية األردنية .
تتوُف اؼبؤسسة العامة للمناطق اغبرة السورية اإلشراؼ على اؼبناطق اغبرة بسوريا حيث تقوـ ىذه اؼبؤسسة اليت
أحدثت دبوجب اؼبرسوـ التشريعي رقم  18سنة  1971كصدؽ نظاـ االستثمار فيها دبوجب اؼبرسوـ 84
لسنة  1972ك مت تعديلو سنة  2003بانشاء اؼبناطق اغبرة تسويرىا ك تزكيدىا بكافة اؼبرافق اليت ربتاجها من
أبنية إدارية ك مستودعات ك ساحات إيداع عامة  ،ك بآية ذبهيزات أخرل الزمة اضافة لتأمُت مرافق البنية
التحتية ك تأمُت السبلمة ك اغبراسة للبضائع اؼبودعة فيها .
كيبارس ضمن ىذه اؼبناطق النشاط الصناعي  ،التجارم  ،اػبدمي -اؼبصريف  ،التأمُت -كذلك استنادان
إُف نظاـ االستثمار يف اؼبناطق اغبرة السورية الصادر باؼبرسوـ  40لعاـ  2003كيعترب ىذا النظاـ نقلة نوعية
يف ؾباؿ عمل اؼبناطق اغبرة السورية ؼبا أضافو من أنشطة جديدة َف تكن موجودة يف السابق حيث ظبح
دبمارسة األنشطة اػبدمية دبختلف أنواعها كإقامة النقاط كاؼبناطق اغبرة اػباصة ،كمت الًتخيص إلقامة أكؿ
منطقة حرة خاصة يف اعبمهورية العربية السورية يف منطقة الكسوة .
كحاليان تقوـ اؼبؤسسة بإعداد الدراسات ألجل كضع اؼبنطقة اغبرة يف كبل من ؿبافظيت ضبص ك دير الزكر
قيد الدراسة كالتجهيز كالتشغيل كالعمل على إقباز مشاريع اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة مع كل من لبناف كتركيا.
أوال :االعفاءات و الحوافز في المناطق الحرة السورية:
ك خبصوص اإلعفاءات ك اغبوافز باؼبناطق اغبرة السورية تتمثل أنبها فيما يلي :

 1عدناف سليماف  ،كاقع ك آفاؽ كفرص االستثمار يف اؼبناطق اغبرة يف سوريا  ،تاريخ االطبلع www.mafhom.com/syr/articles. 2011/09/04 ،
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 حرية ربويل رأس اؼباؿ اؼبستثمر ك األرباح الناشئة عنو اُف خارج سوريا مستثناة من قيود رقابة على القطع . االعفاء من الضرائب ك الرسوـ على اختبلفها . عدـ التقيد بأنظمة التجارة اػبارجية يف االستَتاد ك التصدير . االدخاؿ اؼبؤقت لبعض اؼبنتجات اليت يتم تصنيعها يف اؼبناطق اغبرة اُف داخل القطر الكماؿ تصنيعهابإجازة استَتاد حكمية ك دكف اغباجة اُف ربويل القيمة .
 -صبيع اؼبستلزمات ك التجهيزات معفاة من الرسوـ اعبمركية .

1

 حرية استخداـ اليد العاملة السورية أك األجنبية يف اؼبشاريع اؼبقامة أك اليت ستقاـ يف اؼبناطق اغبرة. منح شهادة منشأ سورية  ،أك منشأ منطقة حرة سورية للمنتجات اؼبصنعة يف اؼبناطق اغبرة. توفَت البٌت التحتية للمشاريع اؼبقامة يف اؼبناطق اغبرة (ماء -كهرباء -اتصاالت – صرؼ صحي – طرؽ –حراسة).
 السماح بعمليات التنازؿ عن حق استثمار اؼبنشأة. حرية حركة البضائع ضمن اؼبناطق اغبرة ( تنازؿ – نقل من مكاف إُف آخر – من منطقة إُف أخرل). أجور أماكن استثمارية (بدالت إشغاؿ) معتدلة كتنافسية. توفَت مستودعات عامة بكافة اػبدمات الستقباؿ البضائع لغَت اؼبستثمرين (اؼبودعُت) كيبكنهم االستفادةمن اؼبزايا اؼبمنوحة للمستثمرين لدل اؼبناطق اغبرة.
 يسمح بتصدير اؼبواد األكلية احمللية يف سورية إُف اؼبناطق اغبرة دبوجب بيانات تصدير نظامية ككفق ما تسمحبو أحكاـ التجارة اػبارجية.
 -ال تسرم قرارات اغبجز االحتياطية أك التنفيذية على اؼبنشآت اؼبقامة ضمن اؼبناطق اغبرة كالبضائع كاألشياء

 1غرفة ذبارة دمشق تاريخ االطبلع www.dcc-sy.com 2011/9/12

اؼبوجودة ضمنها إال إذا كاف اغبجز ناصبان عن نزاع يتعلق بنشاط يف اؼبناطق اغبرة ألحد اؼبتخاصمُت أك نص
قرار اغبجز صراحة على حجز موجودات اؼبستثمر يف اؼبنطقة اغبرة دكف اؼبنشأة أك حق استثمارىا.
 وبق للمستثمر إدخاؿ كسائط النقل البلزمة لنشاطو إدخاالن مؤقتان  ،شريطة أال تستخدـ إال لؤلغراض اليتأدخلت من أجلها (باصات ،سيارات إطفاء ...،عدا السياحية).
 كجود نظاـ ربكيم كتسويات للمنازعات الناشئة يف اؼبناطق اغبرة. -السماح بإدخاؿ  %25من قيمة الصادرات إُف داخل سورية استثناءان من أحكاـ التجارة اػبارجية.

1

ثانيا -تقييم عمل المناطق الحرة السورية ( الواقع و المعوقات ) :و تتجسد فيما يلي :
 -1على مستوى اصدار المرسوم رقم  40لسنة  : 2003اف اصدار ىذا اؼبرسوـ كاف أمر اهبايب لكن
نورد بعض اؼببلحظات:
 اإلغراؽ بالتفاصيل اليت ترد بالعادة بالتعليمات التنفيذية كاؼبادة  16على سبيل اؼبثاؿ اليت تبُت اؼبعلوماتالتفصيلية الواجب أف يتضمنها طلب ادخاؿ البضائع اُف اؼبنطقة اغبرة ك اؼبادة  35اؼبتعلقة بشركط تفصيلية
إلخراج ىذه البضائع ك غَتىا من اؼبواد .
 التناقض بُت ؿبتول الفقرتُت أ ك ب من اؼبادة  74عل سبيل اؼبثاؿ خبصوص منح شهادات اؼبنشأ. اؼبنع اؼبطلق غَت اؼبربر ألشغاؿ أحد اؼبستثمرين ؼبساحة  10ضمن اؼبنطقة اغبرة الواحدة يف اؼباد ة .50 طبيعة الشركط "الشكلية احملضة " للتقدـ بدراسة للجدكل االقتصادية للمشاريع االستثمارية موضوع اؼبادة.50
 التمييز غَت مربر يف اؼبادة  53بالًتخيص بُت البضائع التجارية ك ترخيص زبزين السيارات السياحية.منع اؼبستثمر من استخداـ أرضو يف أثناء فًتة البناء ألغراض استثمارية يف الفقرة د من اؼبادة  51اال مقابلبدالت عالية جدا دكف اعتبار أنو يسدد بدؿ اهبار ىذه األرض .

1عدناف سليماف ،مرجع سابق www.mafhom.com/syr/articles ،

 استيفاء الرسوـ اعبمركية على بقايا عمليات التصنيع ك الفوارغ يف اؼبادة .75 أحكاـ اؼبخالفات موضوع اؼبواد  82اُف  95من أشد األحكاـ اشكالية يف نظاـ االستثمار  ،فعلى سبيلاؼبثاؿ ال تضع سقفا للغرامة ك تشرع فسخ العقد مع اؼبستثمر ؼبخالفات من الصعب توصيفها بدقة ك التأكد
من ربققها .
ك على العموـ يف الكثَت من مواد ك فقرات ىذا اؼبرسوـ يعطي نظاـ االستثمار يف اؼبناطق اغبرة السورية
صبلحيات شاسعة ك فضفاضة لوزير االقتصاد ك ؾبلس ادارة اؼبؤسسة على حساب مشولية ك عدالة النص
التشريعي اؼبطلق .
 -2المعوقات على مستوى تعميمات رئاسة مجلس الوزراء و وزارة االقتصاد  :تتخبط ىذه التعليمات
على أرضية اختبلط مفهوـ اؼبناطق اغبرة ك فلسفة قيامها ك قد أتى بعضها بشكل ـبالف لنص مرسوـ نظاـ
االستثمار  ،التقارير اليت سبنع زبزين السجائر ك التبوغ دبختلف أشكاؽبا يف اؼبناطق اغبرة السورية ك ىذا فيو
ـبالفة للمواد  8،6،7من مرسوـ نظاـ االستثمار اليت تسمح بادخاؿ كل شيء اُف اؼبناطق اغبرة ما عدا
البضائع ذات اؼبنشأ االسرائيلي ك اؼبخدرات ك األسلحة ك اؼبواد النتنة ك القابلة لبللتهاب .
 اشًتاط موافقة رئاسة ؾبلس الوزاراء على طلبات ترخيص أسواؽ حرة خارج اغبرـ اعبمركي فيو ـبالفة للمادة 64اليت تبيح للمؤسسة اقامة مثل ىذه األسواؽ دكف اشًتاط موافقة أم جهة .
حصر االذبار بالسيارت ك عرضها ك زبزينها يف اؼبنطقة اغبرة بعدرا دكف غَتىا الذم فيو تضيق غَت مربرلنظاـ االستثمار .
 ففي الوقت الذم تتفق فيو تشريعات العديد من اؼبناطق اغبرة العربية ك العاؼبية كتشريعات اؼبنطقة اغبرةالسورية األردنية ك اؼبناطق اغبرة األردنية ك اؼبصرية على اعفاء منتجات اؼبشاريع الصناعية القائمة يف اؼبنطقة
اغبرة عند السماح بوضعها يف االستهبلؾ احمللي من الرسوـ اعبمركية يف حدكد قيمة اؼبواد ك التكاليف ك
النفقات الداخلة يف صنعها ،يقيد التعميم اغبكومي "رقم

 9/4/7681تاريخ " 1999/9/20اؼبستثمر

الصناعي يف اؼبناطق اغبرة السورية بإدخاؿ مواد أكلية ؿبلية معفاة من التعهد بإعادة القطع دببلغ ال يتجاكز مئيت
ألف لَتة سورية سنويا  ،كما يزيد التقيد غَت اؼبربر بأال تزيد عما قيمتو ىذه اؼبواد عن طبسة آالؼ لَتة سورية

 ،ما يقيد اُف حد بعيد النشاط االستثمارم ك خاصة الصناعي منو يف اؼبناطق اغبرة السورية .
 -3المعوقات على مستوى التشريعات الصادرة على ادارة المؤسسة  :توجد العديد من التعاميم الصادرة
عن اؼبؤسسة زبالف نظاـ االستثمار أك تقيده منها ،اخراج كافة بضائع اػبيوط ك قطع التبديل اؼبستعملة اليت
مضى على كجودىا أكثر من ستة أشهر من اؼبناطق اغبرة ،ك منع الًتخيص ؼبنشآت جديدة أف تتعامل هبذه
البضائع  ،ربط عملية اخراج أك ادخاؿ ىذين النوعُت من البضائع دبوافقة االدارة العامة حصرا  ،ككذا كضع
قيود على عمليات التنازؿ ك عمليات النقل.
إضافة اُف ذلك تعاميم أخرل زبالف النصوص ك األعراؼ النافذة يف القانوف السورم .
 -4المعوقات على مستوى األنظمة و التشريعات الجمركية :
 تقارير األجهزة الرقابية ك التفتيشية ك تعليمات شركة التوكيبلت اؼببلحية . يوجد الكثَت من التشريعات ك االجتهادات اعبمركية اؼبعيقة اليت تطبق بشكل مطلق ك ؾبرد دكف مراعاة أفاؼبناطق اغبرة موجودة على أرض سوريا تشكل جزء ال يتجزأ من نسيج اقتصادىا الوطٍت .
 -5المعوقات على مستوى تعرفة البدالت :
على الرغم من أف زبفيض البدالت ك مبدأم االمتيازات ك اإلعفاءات ليست من احملفزات األىم لتشجيع
االستثمار  ،اال أنو ك مع تدين احملفزات األخرل غَت مالية اعباذبة لبلستثمار يف اؼبناطق اغبرة السورية قبد أف
مستول البدالت النافذة يف اؼبناطق اغبرة السورية مرتفع نسبيا مقارنة بالبدالت النافذة يف اؼبناطق اغبرة العربية
اجملاكرة.
ففي دراسة ربليلية مقارنة تبُت أف تعرفة بدالت االشغاؿ الصناعي ك التجارم يف اؼبناطق اغبرة السورية تزيد
عن تعريفة اؼبنطقة اغبرة السورية األردنية ك اؼبناطق اغبرة األردنية ك العراقية دبعدؿ

 ، 75/50ك تعرفة

بدالت إشغاؿ األبنية اعباىزة تزيد دبعدؿ يصل اُف  ، 300ك تعرفة بدالت اشغاؿ الساحات اؼبكشوفة
تعادؿ ضعف التعرفة يف ىذه اؼبناطق العربية اؼبذكورة .
ك اذا علمنا أف تعرفة بدالت اإلشغاؿ اػبدمي يف اؼبنطقة اغبرة السورية تعادؿ أربعة أمثاؿ بدالت اإلشغاؿ

الصناعي ك ثبلثة أمثاؿ اإلشغاؿ التجارم  ،فمن اؼبلفت أنو ال توجد يف تعرفة البدالت اليت سبت مراجعتها
للمناطق اغبرة غَت السورية أية تعرفة ؼبا يسمى بالنشاط اػبدمي  ،حيث أف اؼبشاريع اػبدمية يف اؼبناطق غَت
السورية تصنف عادة ربت بند مشاريع أخرل ك توازم تعرفة بدالهتا األنشطة الصناعية ك التجارية.
 -6على مستوى الطاقم االداري  :على الرغم من أف  23من اصباِف العاملُت يف اؼبؤسسة العامة
للمناطق اغبرة من ضبلة االجازة اعبامعية ك  25منهم من ضبلة الشهادة الثانوية  ،اال أف ىذا ال يعكس
لديهم قدرات إدارية متميزة حيث ما يبيز ىؤالء عموما مايلي :
 أهنم يبدؤكف العمل لدل اؼبؤسسة دكف تأىيل اختصاصي ىبوؽبم القياـ بالعمل االستثمارم باؼبناطق اغبرة معظمهم عاملُت غَت دائمُت كغَت مثبتُت يعملوف دبوجب عقود سنوية أك ربع سنوية أك مؤقتة ك بالتاِفتعاين من سرعة دكراف العاملُت لديها.
 -7على مستوى الخدمات و البنية التحتية :تعاين معظم اؼبناطق اغبرة السورية من قصور أك عدـ اكتماؿ
البنية التحتية أك عدـ جاىزيتها النسبية من أبنية إدارية ك ساحات عامة ك طرقات ك حدائق ك مرفقات
اػبدمات األساسية "ماء  ،كهرباء  ،ىاتف " ك من عدـ توفر أك كفاية اػبدمات العامة األساسية "مطاعم ،
صناديق بريد مبيت  "...فحىت على مستول اػبدمات اليت يسدد قيمتها اؼبستثمر اعبديد كاشًتاكات اؼباء ك
الكهرباء  ،يتوجب على اؼبستثمر غالبا أف يبدد على حسابو كافة التوصيبلت البلزمة ما بُت مآخذىا الرئيسية
ك منشأتو اعبديدة .
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الفرع الثاني  :المناطق الحرة باألردن
حرص األردف على اقامة اؼبناطق اغبرة على أراضيو خاصة بعد قباح ذبربة أكؿ منطقة حرة هبا بالعقبة
سنة  ، 1973اليت أسهمت العديد من العوامل يف قباحها كوجود األردف يف قلب منطقة الشرؽ األكسط
كما تتمتع بو من استقرار سياسي ك أمٍت ،ك ظركؼ اؼبناخية اؼببلئمة  ،توفر العمالة الرخيصة  ،التسهيبلت
اػبدمية ك البنية التحتية .

2

1عابد فضيلة  ،اقتصاديات اؼبناطق اغبرة يف سوريا  ،مرجع سابق  ،ص ص 20،23
 2أبو القاسم اػباصونة  ،مرجع سابق  ،ص 111

تقوـ مؤسسة اؼبناطق اغبرة اليت تعترب احدل اؼبؤسسات اغبكومية االستثمارية ذات االستقبلؿ اؼباِف ك
االدارم تابعة لوزارة اؼبالية  ،باالشراؼ على اؼبناطق اغبرة األردنية .
أوال :االعفاءات و الحوافز التي تقدمها المناطق الحرة باألردن :1
 -اعفاء أرباح اؼبشركع من ضريبة الدخل ك اػبدمات االجتماعية ؼبدة

 12سنة تبدأ من سنة التصدير ،

كيستثٌت من ىذا االعفاء أرباح مشاريع التحرير التجارم للبضائع اليت توضع يف االستهبلؾ احمللي .
 اعفاء ركاتب اؼبوظفُت غَت األردنيُت العاملُت يف اؼبشركعات اليت تقاـ يف اؼبناطق اغبرة من ضريبيت الدخل كاػبدمات االجتماعية .
 اعفاء البضائع اؼبستوردة للمنطقة اغبرة أك اؼبصدرة منها لغَت السوؽ احمللي من الرسوـ االستَتادية ك الرسوـاعبمركية ك سائر الضرائب ك الرسوـ اؼبًتتبة عليها.
 اعفاء األبنية ك االنشاءات العقارية اليت تقاـ ىناؾ من رسوـ الًتخيص كمن ضريبيت البنية ك األراضي . السماح بتحويل رأظباؿ اؼبستثمر من اؼبناطق اغبرة ك األرباح الناشئة عنو اُف خارج اؼبملكة كفقا لؤلحكاـاؼبعموؿ هبا .
 اعفاء منتجات اؼبشركعات الصناعية يف اؼبناطق اغبرة عند كضعها لبلستهبلؾ يف السوؽ احمللية من الرسوـاعبمركية  ،يف حدكد قيمة اؼبواد ك التكاليف ك النفقات احمللية الداخلة يف صنعها .
انيا :أنواع المناطق الحرة باألردن  :تنقسم اؼبناطق اغبرة باألردف لقسمُت :
ث
أ-المناطق الحرة العامة باألردن  :يوجد باألردف اؼبناطق اغبرة العامة حاليا التالية :
 ميناء العقبة  :ىو أكؿ منطقة حرة أنشئت باألردف سنة  1973كىو منطقة حرة صغَتة أقيمت لتنميةاؼببادالت التجارية الدكلية ك خدمة ذبار الًتانزيت حيث بلغت مساحتها  2195دكمبا* ك اليت كانت موزعة
على ستة مواقع ضمن حدكد منطقة العقبة  ،موقع اؼبيناء  19دكمبا مقاـ عليها مبٌت ادارة اؼبنطقة باالضافة اُف
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مستودعي زبزين البضائع  ،موقع اؼبقص دبساحة  241دكمبا يشتمل على ساحات ك مستودعات الستقباؿ
البضائع  ،موقع ساحة اؼبطار دبساحة  1625دكمبا  ،موقع العائم 10دكمبا دبيناء اغباكيات ـبصصة لغايات
زبزين البضائع اليت ترد للمنطقة اغبرة ضمن حاكيات مغلقة  ،موقع ـبازف التربيد

 50دكمبا  ،موقع الشاطئ

اعبنويب  250دكمبا ك ىي مؤجرة لشركة العقبة الدكلية للمواشي .
ك قد مت ربويل العقبة سنة  2000اُف منطقة اقتصادية خاصة .
 المنطقة الحرة الزرقاء  :أنشئت سنة  1983يف شرؽ مدينة زرقاء على شبكة طرؽ الدكلية اليت تربطاألردف بالدكؿ اجملاكرة عن طريق مؤسسة اؼبناطق اغبرة األردنية كقد خصص ؽبا

 5.2الف دكمبا  ،ك تشمل

األنشطة التجارية التالية زبزين البضائع ك زبزين السيارات ك عرضها  ،أما األنشطة اػبدمية فتشمل على
شركات زبليص البضائع ك شركات اؼبناكلة ك البنوؾ ك اؼبطاعم ك خدمات االتصاؿ اؼبختلفة أما النشاط
الصناعي فتشتمل الصناعات الغذائية  ،ألبسة  ،قطاع الغيار  ،معدات زراعية  ،مواد البناء  ،أثاث اؼبنزِف .
 المنطقة الحرة سحاب  :يف منتصف عاـ  1997مت افتتاحها على أرض مساحتها  62دكمبا يف مدينةسحاب الصناعية ػبدمة اؼبستثمرين فيها سواء لتخزين اؼبواد األكلية أك منتجات للصناعات العاملة يف اؼبدينة
الصناعية كتشمل أيضا اؼبنطقة على صناعة الكواشف الطبية .
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 المنطقة الحرة كرك  :مت انشاء اؼبنطقة سنة  2001دبساحة  143دكمبا ك تقع داخل مدينة اغبسُت بنعبد اهلل الثاين الصناعية ك قد باشرت العمل يف الربع األخَت من سنة  ، 2003كما تقوـ ىذه اؼبنطقة بتنظيم
ك الرقابة على أنشطة اؼبناطق اغبرة اػباصة الواقعة يف اقليم اعبنوب .
 -المنطقة الحرة مطار الملكة علياء الدولي  :مت افتتاح اؼبطار عاـ

 1998دبساحة  20دكمبا ك مت

توسعتو سنة  2003ليصل اُف  35دكمبا ك ذلك لتخزين البضائع اؼبارة عرب اؼبطار كما تقوـ ىذه اؼبنطقة
بتنظيم ك الرقابة على أنشطة اؼبناطق اغبرة اػباصة يف اؼبطارات اؼبدنية .
 المنطقة الحرة الكرامة  :مت افتتاح اؼبرحلة األكُف من ىذه اؼبنطقة اليت تقع على اغبدكد األردنية – العراقيةيف هناية سنة  2004دبساحة  500دكمبا ك تبلغ مساحتها االصبالية  15ألف دكمبا كمناطق حرة عامة ك
 1د .جاسر تادرس  ،دكر اؼبناطق اغبرة األردنية يف التنمية االقتصادية  ،مدرية الدراسات ك اؼبعرفة مؤسسة اؼبناطق اغبرة .2006 ،

 1دكمبا =1000ـ*²

خاصة .
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ب-المناطق الحرة الخاصة باألردن :
بدأ انشاء اؼبناطق اغبرة اػباصة باألردف تنفيذا لتوجو اغبكومة بتفعيل دكر القطاع اػباص احمللي ك
األجنيب ك اسهامو يف عملية التنمية اؼبستدامة ك بذلك مت الًتخيص لعدد من اؼبناطق اغبرة اػباصة العاملة يف
ـبتلف األنشطة االقتصادية ك ىي  :الشركة األردنية اؽبندية للكمياكيات  ،شركة اغبجازم ك غوشة لؤلغناـ ،
شركة عرب األردف للمواشي .
ك ىناؾ تسعة مناطق حرة خاصة يف اؼبطارات األردنية ىي  :شركة االسواؽ اغبرة للمطارات األردنية  ،الشركة
األردنية لًتميم ؿبركات الطائرات  ،الشركة األردنية لصيانة الطائرات  ،شركة األردنية لتموين الطائرات  ،شركة
األردنية لصناعة ك تطوير الطائرات ك الشركة األردنية ألنظمة الطَتاف  ،الشركة األردنية للشحن اعبوم  ،شركة
سيرب .
ك مناطق خاصة أخرل مثل  :شركة بركمُت األردف  ،شركة معرب األردف ؼبشاريع متعددة  ،مركز عبد اهلل الثاين
للتصميم ك التطوير  ،شركة اؼبدينة اإلعبلمية األردنية .
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المطلب الثالث  :المشكالت التي تواجو المناطق الحرة في الدول العربية
تعاين اؼبناطق اغبرة بالدكؿ العربية من العديد من اؼبعوقات اليت سبنعها من اللحاؽ باؼبناطق اغبرة العاؼبية اليت
سانبت بشكل فعاؿ يف ترقية اقتصاديات الدكؿ اؼبضيفة ؽبا من أىم ىذه اؼبشكبلت ما يلي :
 التعقيدات االدارية ك البَتكقراطية اليت تعرقل حركة االستَتاد ك التصدير ك اعادة التصدير يف العديد مناؼبناطق اغبرة يف اؼبنطقة .
 تكرار صدكر قرارات صبركية مفاجئة تربك اؼبستثمرين ك التجار ك ترفع من نسبة اؼبخاطر على استثماراهتم . ضعف التنسيق بُت إدارات ك مؤسسات اؼبناطق اغبرة من جهة ك اؼبستثمرين فيها من جهة أخرل  ،خاصة1ؿبمد قاسم اػباصونة  ،مرجع سابق  ،ص ص 117 ، 116
2ؿبمد قاسم خصاكنة  ،مرجع سابق  ،ص ص 118 ، 117

يف ؾباؿ القوانُت ك اللوائح السارية ك اليت تؤثر سلبا على مصاٌف اؼبستثمرين .
 عدـ اكتماؿ البنية األساسية ك اػبدمات يف بعض اؼبناطق اغبرة مثل الكهرباء  ،كاؼباء  ،ك اؽباتف  ...اٍف . ارتفاع بدالت التخزين ك الرسوـ اؼبباشرة ك غَت اؼبباشرة ك رسوـ ك أجور اؼبوانئ البحرية ك تكاليف اغبراسةاػباصة للمنشآت داخل بعض اؼبناطق اليت يًتتب على اؼبستثمر توفَتىا .
 عدـ انتظاـ الشحن البحرم اليصاؿ صادرات اؼبناطق اغبرة اُف األسواؽ االستهبلكية يف الوقت اؼبناسب . عدـ اعًتاؼ معظم الدكؿ العربية باؼبنتج يف اؼبنطقة اغبرة كمنتج كطٍت للدكلة اؼبقيمة للمنطقة اغبرة ك اعتبارهمنتجا أجنبيا عنها فبا يؤدم اُف عدـ استفادة من االتفاقيات اؼبربمة مع ىذه الدكؿ يف ؾباؿ التبادؿ التجارم
1

.

 1د .علي عباس  ،مرجع سابق  ،ص ص 415 ،414

خالصة الفصل :
يبكنننا يف هناية ىذا الفصل الذم تعرضنا فيو للجانب النظرم للمناطق اغبرة ك بعض مباذجها اؼبوجودة بالدكؿ
العربية استخبلص النقاط التالية :
 -1اؼبناطق اغبرة أحد أنواع االستثمار األجنيب اؼبباشر الذم يهدؼ لتشجيع إقامة الصناعات التصديرية  ،ك من أىم
فبيزاهتا عدـ اػبضوع للنظاـ اعبمركي ك الضرييب للدكلة اؼبقامة هبا  ،ؽبا عدة أشكاؿ على حسب عدد األنشطة
االقتصادية اؼبمارسة هبا ك نوعيتها ،ك حسب عدد الدكؿ األعضاء اؼبشاركة يف إقامتها ،ك تسمح اؼبناطق اغبرة بتحقيق
عدة أىداؼ اقتصادية ك اجتماعية كإهباد فرص عمل ك غَتىا حيث سبثل فوائد بالنسبة للدكؿ اؼبقيمة ؽبذه اؼبناطق
 ،تكتسب اؼبناطق اغبرة من خبلؽبا أنبيتها االقتصادية  ،ك رغم ذلك فهي ال زبلو من السلبيات اليت تؤثر على
االقتصاد القومي خاصة اذا ما استغلت للتهريب ،ك لكي تنجح ىذه اؼبناطق البد من توفر بنية األساسية ك
استقرار االقتصادم ك السياسي ك غَتىا من العوامل اؼبساعدة على جذب االستثمار األجنيب ك عدـ توفر ىا يعد من
العوامل اؼبعيقة النشاءىا .
 - 2نصف الدكؿ العربية ال يوجد هبا مناطق حرة ك اعبزائر من ضمنها على الرغم من ؿباكلة إنشاء منطقة اغبرة
ببلرة يف أكاخر التسعينات اليت َف يكتب ؽبا النجاح نظرا لعدـ توفر عوامل اعباذبة لبلستثمار األجنيب خببلؼ اغبوافز
ك التشريعات اؼبوضوعة  ،أما اإلمارات العربية اؼبتحدة ربتل الصدارة بالنسبة لدكؿ العربية الناجحة يف إقامة اؼبناطق
اغبرة فعلى الرغم من أهنا أنشئت أكؿ منطقة حرة ؽبا جبل علي يف الثمانينات إال أهنا أصبحت األكرب على مستول
الشرؽ األكسط ك تأيت بعدىا منطقة عجماف اضافة ألكؿ منطقة حرة بالعاَف لبلنًتنت بديب  ،كىي حاليا سبتلك يف
صبيع إماراهتا مناطق حرة ،يعود قباح ذبربة اإلمارات إُف الطبيعة االقتصادية ؽبا ،موقعها  ،توفَتىا للبنية األساسية ك
اػبدمات ك لتحفيزات اليت يفضلها اؼبستثمرين  ،أما مصر صاحبة اؼبوقع اعبغرايف اؼبمتاز من الناحية التجارية سبتلك
العديد من اؼبناطق اغبرة يف ـبتلف ؿبافظاهتا أشهرىا منطقة بورسعيد ك السويس ك االسكندرية  ،لكن اؼبناطق اغبرة
هبا تعاين من طوؿ فًتة التجهيز ك صعوبة اؼبباشرة بالعمل ك يعود ىذا لعدة معوقات خاصة القانونية ك االدارية فمنذ
 1952ك مصر تقوـ بإصدار القوانُت ك اللوائح اؼبنظمة لعمل االستثمار ك ربتوم على نوعُت من اؼبناطق اغبرة
اػباصة ك العامة إضافة ؼبناطق اغبرة االقتصادية ذات الطبيعة اػباصة.
-3تستخدـ سوريا ك األردف مؤسسة عامة لئلشراؼ على اؼبناطق اغبرة هبما ،لكن األردف قد سبقت سوريا على
رغم من اهنا بدأت بعدىا يف انشاء اؼبناطق اغبرة لتمتعها باالستقرار السياسي ك األمٍت  ،الظركؼ اؼبناخية اؼببلئمة
 ،توافر العمالة الرخيصة  ،التسهيبلت اػبدمية ك البنية التحتية ك توجهها كبو التحرير التجارم ك تفعيل دكر

القطاع اػباص  ،أما سوريا فلم تسمح دبمارسة األنشطة اػبدمية ك انشاء اؼبناطق اغبرة اػباصة اال يف سنة 2004
،إضافة لوجود العديد من اؼبعوقات على عدة مستويات اعبانب التشريعي ،اإلدارم ،البنية التحتية  ،الرسوـ
اعبمركية ك تعرفة البدالت .

الفصل الثالث
التجارة الخارجية العربية

تمهيد :
تعرب التجارة اػبارجية عن نسبة كبَتة من العبلقات االقتصادية الدكلية ك تعد اؼبرآة العاكسة للقطاعات
االقتصادية األخرل يف أم دكلة  ،فهي تؤثر ك تتأثر دبختلف األنشطة االقتصادية  ،ك قد سعت الدكؿ العربية
منذ تاريخ تأسيس اعبامعة العربية لتحرير ذبارهتا اػبارجية

بازباذىا اؼبنهج التجارم كمنهج للتكامل

االقتصادم القائم على تنمية التجارة ك تقوية اؼببادالت بُت الدكؿ األعضاء

ألجل الوصوؿ للتنمية

االقتصادية ك ربسُت أكضاعها .
ك يف ىذا الفصل سنتطرؽ ألنبية التجارة اػبارجية يف ربقيق التنمية االقتصادية  ،كمن مث اُف

منظمة التجارة

العاؼبية ك الدكؿ العربية  ،كالسياسات التجارية اليت اتبعتها الدكؿ العربية  ،ك بعدىا خصائص التجارة
اػبارجية العربية ك سنركز على الفًتة  ،2010-2000من ضمنها التجارة العربية البينية  ،معوقاهتا ك سبل
تطويرىا .

المبحث األول :التجارة الخارجية و البلدان العربية
منذ القدـ ك التجارة تربط الدكؿ اقتصاديا حيث بدأت بنظاـ اؼبقايضة عن طريق تصريف الفائض ك
جلب ما يندر مث تطورت ك أصبحت ؽبا سياسات ربكمها ك ىيأت تنظمها جعلت ربريرىا كاقع ال مفر منو
لبلندماج يف االقتصاد العاؼبي  ،ك الدكؿ العربية كغَتىا تطورت ذبارهتا مع مركر الزمن ك تأثرت بالتغَتات
االقتصادية الدكلية .
سنحاكؿ يف ىذا اؼببحث توضيح أنبية التجارة اػبارجية يف ربقيق التنمية االقتصادية  ،كمن مث نتطرؽ اُف
منظمة التجارة العاؼبية ك اليت تتم يف إطارىا تقريبا معظم اؼببادالت التجارية الدكلية  ،كأخَتا السياسات
التجارية اليت اتبعتها الدكؿ العربية ألجل تسيَت ذبارهتا اػبارجية .

المطلب األول :دور التجارة الخارجية في التنمية
هندؼ يف ىذا اؼبطلب إلبراز مسانبة التجارة اػبارجية يف ربقيق التنمية االقتصادية من خبلؿ عرض بعض
األفكار االقتصادية اليت تعكس أنبيتها ككذا العوامل اليت تساعدىا على أداء دكر اهبايب خاصة بالنسبة للدكؿ
النامية .

الفرع األول  :أىمية التجارة الخارجية في تحقيق التنمية االقتصادية
يقصد بالتنمية االقتصادية تقدـ اجملتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ك رفع
مستويات االنتاج من خبلؿ إمباء اؼبهارات ك الطاقات البشرية ك خلق تنظيمات أفضل  ،فضبل عن زيادة رأس
اؼباؿ اؼبًتاكم يف اجملتمع على مر الزمن  ،كىي ال تنطوم فقط على التغَتات االقتصادية بل تتضمن تغَتات
ىامة يف اجملاالت االجتماعية ك اؽبيكلية ك التنظيمية  ،1أك بعبارة أخرل فالتنمية االقتصادية ىي العملية اليت
وبدث من خبلؽبا تغيَت شامل ك متواصل مصحوب بزيادة يف متوسط الدخل اغبقيقي ك ربسن يف توزيع
الدخل لصاٌف الطبقة الفقَتة ك ربسُت نوعية اغبياة ك تغَت ىياكل اإلنتاج .
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د .محمد عبد العزٌز  ،محمد علً البقً  ،التنمٌة االقتصادٌة مفهومها ،نظرٌاتها ،سٌاساتها  ،الدار الجامعٌة  ،مصر  ، 2003 ،ص 20

أما النمو االقتصادم فيعرؼ بأنو الزيادة اؼبستمرة يف متوسط الدخل الفردم اغبقيقي مع مركر الزمن ك متوسط
الدخل الفردم عبارة عن الدخل الكلي مقسوـ على عدد السكاف .
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فبا سبق نستطيع أف نقوؿ أف ربقيق النمو ك التنمية االقتصادية عبارة ربسن مستول اؼبعيشة الفرد اؼبستمر
الذم يقاس عن طريق الدخل اغبقيقي .

تلعب التجارة اػبارجية دكرا ىاما يف اغبياة االقتصادية ك االجتماعية ك السياسية ك حىت العسكرية  ،اذ
يبكن من خبلؽبا ربديد اؼببلمح األساسية للدكلة ك اعبوانب ك األشكاؿ األساسية لعبلقتها مع الدكؿ األخرل
ك يتمثل ىذا الدكر اؽباـ ؽبا يف اجملاؿ االقتصادم يف ما يلي :
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 نقل التكنولوجيا ك اؼبعلومات األساسية اليت تفيد بناء االقتصادات اؼبتينة ك تعزيز عملية التنمية الشاملة . القياـ بالتحوالت الضركرية ك اؽبامة يف االقتصاد الوطٍت ك يف ربريك ك زبصص عوامل االنتاج . زيادة االنتاجية ك الدخل ك ربقيق فوائض يف االنتاج يبكن استخدامها للقياـ باستثمارات جديدة . القياـ بتصدير الفوائض من االنتاج ك االستفادة من ذلك يف تعزيز ميزانية النقد األجنيب . ربقيق التوازف يف السوؽ الداخلية نتيجة ربقيق التوازف بُت كميات العرض ك الطلب .كىناؾ الكثَت من اآلليات اليت يتم من خبلىا التأثَت اؼبتبادؿ بُت التجارة اػبارجية ك النمو االقتصادم
فزيادة الصادرات من شأهنا تعظيم من مبو الناتج احمللي االصباِف ضمن متطابقة الناتج حسب االنفاؽ ك
كذلك خفض الواردات  ،كما أف تنامي الصناعات اؼبوجهة للصادرات من شأهنا تعظيم الفرص ك األجور ،
ك بالتاِف تعظم من مبو الناتج ضمن متطابقة الناتج حسب الدخوؿ باالضافة اُف أف تعاظم القيمة اؼبضافة
للقطاع الصناعي اؼبوجهة للصادرات من شأهنا أف تعظم مبو الناتج ضمن متطابقة القيمة اؼبضافة  ،أضف اُف
ذلك التأثَتات غَت اؼبباشرة بفعل تأثَتات على االنتاجية "باعتبارىا مصدرا رئسيا من مصادر النمو "  ،ك على
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اعادة زبصيص اؼبوارد بشكل أكثر كفاءة ك غَتىا من اآلليات غَت مباشرة .
كقد تضمن الفكر االقتصادم على العديد من األفكار ك الدراسات اليت تعرضت للعبلقة بُت النمو ك
التجارة اػبارجية نذكر منها ك باختصار :
 الفكر االقتصادي التجاري  :حيث أكد التجاريوف بأف الوسيلة الفاعلة لتحقيق القدر األكرب من اؼبعادفالنفيسة ألمة ىي التجارة اػبارجية ك يأيت ذلك من خبلؿ اؼبيزاف التجارم الذم يكوف يف صاٌف الدكلة ،فبا
وبتم عليها تقليل كاردهتا من الدكؿ األخرل ك زيادة صادرهتا اُف تلك الدكؿ ك بذلك سبثلت سياستهم التجارية
يف تقييد الواردات ك تشجيع الصادرات  ،كاعتربكا أف ربقيق ك تكوين فائض مستمر يف الصادرات ىو اؼبصدر
الرئيسي لتعزيز القدرة الشرائية اليت تستطيع الدكلة من خبلؽبا اغبصوؿ على احتياجاهتا من اػبارج .
 -الفكر االقتصادي الكالسيكي والكنزي

 :ابدل الكبلسيك اىتماما بالغا بنشاط التجارة اػبارجية ،

فآدـ ظبيث اىتم بالسوؽ ك اعتربىا احملدد األكؿ للنمو االقتصادم حيث تزداد امكانية تقسيم العمل مع كل
اتساع يف حجم السوؽ  ،كقد أكد على أنبية التجارة اػبارجية يف توزيع الفائض من االنتاج الصناعي ك كاف
اىتمامو هبذا النشاط مبعثو القول احملددة لنمو اإلنتاج اغبقيقي ك ليس اؼبعدف النفيس ،ك رأل الكبلسيك أف
تنمية التجارة اػبارجية على أساس الكفاءة النسبية ال يتعارض أبدا مع التنمية االقتصادية بل يساىم فيها
بشكل فعاؿ  ،كتناكلوا بياف دكر الصادرات يف توسيع القاعدة االنتاجية يف االقتصاد ك ربقيق الغلة اؼبتزايدة ك
ربريك االستثمار على كجو يضمن اغبصوؿ على أكرب كفاية فبكنة من استخدمات اؼبوارد احمللية اُف جانب
اجتذاب رؤكس األمواؿ اػبارجية لبلستثمار يف ميداف إنتاج السلع التصديرية  ،فقد أكضح الفكر الكبلسيكي
أثر التجارة اػبارجية على تراكم رأس اؼباؿ عن طريق ما يًتتب عن التخصص األكفأ للموارد االقتصادية من
ارتفاع يف الدخل اغبقيقي ك زيادة االدخار ك توفَت حوافز االستثمار كنتيجة التساع السوؽ ك االستفادة من
اقتصاديات اغبجم الكبَت .
ك عندما جاء كينز بُت ربليلو أنبية دكر الصادرات كأحد مكونات الدخل القومي حيث تساىم الصادرات
من خبلؿ عمل اؼبضاعف بزيادة الدخل بصورة أكرب من قيمتها اؼبباشرة .
 -الفكر االقتصادي الحديث  :أثار Marxاُف استحالة قياـ التجارة اػبارجية بدكر فعاؿ يف االمباء

االقتصادم للدكؿ النامية يف ظل سيطرة الرأظبالية على العبلقات االقتصادية الدكلية باالضافة اُف اؼبنافسة بُت
ىذه الدكؿ اؼبسيطرة على األسواؽ ك مناطق النفوذ بالعاَف  ،أما

 Myrdalفَتل أف التجارة اػبارجية بُت

الدكؿ النامية ك الدكؿ اؼبتقدمة تعمل على زيادة التفاكت القائم يف اؼبستويات االقتصادية بُت اجملموعتُت ك
ترل أف األسواؽ الكبَتة اليت زبلقها التجارة اػبارجية تعمل يف اؼبقاـ األكؿ على تعزيز كضع الدكؿ اؼبتقدمة .1
 و يرى فليح حسن خلف كذلك أف التجارة اػبارجية ؿبرؾ للنمو االقتصادم يف الدكؿ اؼبتقدمة خاصة يفمراحل مبوىا األكُف حيث اعتمدت يف توسيع االنتاج ك زيادتو على تصريف ىذا االنتاج اُف األسواؽ اػبارجية
أساسا اضافة اُف األسواؽ الداخلية أصبل  ،فحُت ىذه االمكانيات ال تتاح بنفس القدر أماـ البلداف النامية
يف الوقت اغباضر بسبب القدرة التنافسية اليت سبتلكها منتجات الدكؿ اؼبتقدمة مقارنة مع منتجات ىذه
البلداف يف األسواؽ اػبارجية ك قد يتعدل األمر اُف منافستها ك تفوؽ عليها على صعيد السوؽ احمللية .
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 دراسة فيشر :اليت أشار فيها اُف العبلقة بُت سياسة احبلؿ الواردات "االستغناء عن ماكاف يستورد سابقامن خبلؿ انتاجو ؿبليا " ك التأثَت االهبايب على النمو بعد اغبرب العاؼبية الثانية ،ك كذلك تأثَت سياسة تشجيع
الصادرات فيما بعد على النمو االقتصادم  ،ك يستشهد فيشر بالدراسات اليت بدأت منذ السبعينات ك
شبانينات القرف اؼباضي من قبل منظمة التعاكف األكركيب ك التنمية  ،ك اؼبكتب الوطٍت للبحوث االقتصادية يف
الواليات اؼبتحدة ك البنك الدكِف فيما بعد  ،ك اليت أشارت صبيعها اُف دكر سياسة تشجيع الصادرات يف
تعزيز معدؿ النمو  ،حيث أكضحت ىذه الدراسات من كجهة نظر فيشر ك اعبهات اؼبعنية  ،أنو كلما زادت
درجة االنفتاح كلما تعزز النمو ك الدخل ك يف ىذا اجملاؿ فاف نتائج بعض الدراسات تشَت اُف أف البلداف
اؼبنفتحة تنمو بزيادة قدرىا  2عن نظَتهتا اؼبغلقة  ،ك يتم ىذا التأثَت من خبلؿ قنوات زيادة االنتاجية ،
حيث تساىم كفرة الواردات بلعب الدكر اؼبهم يف ىذه الزيادة  ،ك رغم ذلك يعتقد فيشر بأف ذلك ال يعٍت
بأف االنفتاح ىو أفضل أداة للسياسة االقتصادية ك ىو الشرط الكايف لنمو  ،ك ال يعٍت كذلك أيضا بأف بقية
السياسات األخرل غَت مبلئمة بل أف ىذه السياسات ىي جوىرية ك أساسية للنمو  ،ك يعٍت ذلك أف البلداف
الراغبة يف النمو البد أف تندمج يف االقتصاد الدكِف هبدؼ االستفادة من مزايا السوؽ اػبارجي  ،ك تدفقات
رؤكس األمواؿ األجنبية ك النفاذ للسلع االستهبلكية اؼبستوردة .
وصاف سعٌدي  ، ،تنمٌة الصادرات و نمو االقتصادي فً الجزائر  ،مجلة الباحث ،العدد  ، 1جامعة ورقلة  ، 2002 ،ص ص 6،8
فلٌح حسن خلف  ،مرجع سابق  ،ص ص 257،258
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 دراسة رودرك  : 1999ركدرؾ من الذين يبدكف ربفظا على العبلقة اليت أرادىا فيشر ك آخركف حوؿالتأثَت اؼبوجب لبلنفتاح التجارم على النمو  ،حيث يرل بأف ىدؼ تعزيز الصادرات كجزء من السياسة
التجارية هبب أف ينظر إليو كوسيلة لتمويل الواردات ك ليس كهدؼ  ،ك يورد ركدرؾ يف ذبربتو  25بلدا ناميا
شهدت أسرع معدالت للنمو خبلؿ الفًتة  1994-1975هبدؼ تأكيد كجهة نظره بعدـ كجود عبلقة
بُت ارتفاع الصادرات ك ربفيز النمو  ،أك أف العبلقة ليست بتلك القوة اليت يتم تصورىا ما بُت النمو ك
الصادرات  ،ك قد توصل يف النهاية إُف االستنتاج التاِف " رغم أف البلداف اليت تشهد معدالت مبو مرتفع سبيل
أف تشهد أيضا نسبة مرتفعة للصادرات  /ناتج احمللي االصباِف  ،اال أف العكس ليس صحيحا "
ك يرل أيضا أف قناعة تشجيع الصادرات حاليا تأيت من القوؿ بأهنا تساعد على نشر اؼبعرفة ك التقنيات
اؼبتطورة بُت األنشطة احمللية كما تساعد اؼبنتجُت احملليُت على فتح أسواؽ جديدة .
ك تنتشر ىذه القناعة يف أدبيات تقارير البنك الدكِف اؼبختلفة ،ك السؤاؿ اآلف إُف ماذا تشَت الشواىد التطبيقية
يف ؾباؿ دكر الصادرات ؟
رباكؿ العديد من الدراسات االجابة على ىذا التساؤؿ  ،ككفقا لنتائج دراسات كلَتدس ك النج ك تايبوت
غباالت كل من كولومبيا  ،اؼبكسيك كاؼبغرب َف يتم التوصل فيها اال لشواىد قليلة تؤكد ربقق تطور بالكفاءة
بسبب تعزيز الصادرات حبد ذاهتا  ،كما أشارت دراسة جنك ك ركبرت سنة  1998اُف أف األدلة متواضعة
جدا بوجود ربسن يف اؼبعرفة بسبب الصادرات يف تايوف ك كوريا اعبنوبية  ،ك ذلك من خبلؿ دراسة األسباب
كراء مبو ؾبموعة انتاجية العوامل  ،ك أكضحت نتائج الدراسة بشكل خاص أنو ليس ىناؾ من شواىد على أف
الشركات اؼبصدرة بشكل مستمر قد حققت تطورا يف االنتاجية بسبب التصدير  ،مقارنة بالشركات غَت
اؼبوجهة للتصدير .
كما أشار كل من برنارد ك جرسم يف حالة الواليات اؼبتحدة األمريكية  ،فانو على رغم من أف الشركات
اؼبصدرة تفوؽ غَت اؼبصدرة يف ؾباؿ اغبجم  ،االنتاجية ك النمو  ،اال أنو ال يوجد ام دليل على أف حالة
التصدير حبد ذاهتا ىي اؼبسؤكلة عن ذلك ك قد ػبصت الدراسة العبلقة بُت األداء ك التصدير كالتاِف :
اف قباح اؼبصدرين اغباليُت يف السابق قد يكوف ساعدىم يف أف يصبحوا مصدرين اال أنو ال يوجد ضماف بأف

اؼبصدريُت اغباليُت سيستمركا يف التفوؽ على بقية الشركات مستقببل .
اف اػببلصة اليت توصل ؽبا ركدرؾ عند تقيمو لتجارب الدكؿ يف ؾباؿ انفتاح التجارة ك عبلقتها بالنمو ىو أف
أغلب ما يقاؿ عن العبلقة اؼبوجبة بُت معدؿ النمو كىذا االنفتاح معربا عنو بتخفيض التعريفة أك الغاء القيود
غَت اعبمركية أك ربرير حساب رأس اؼباؿ ....اٍف  ،ىو أمر ليس ؿبل اتفاؽ  ،بل اف أكثر الشواىد اؼبتاحة ال
تدعم مثل ىذا االستنتاج  ،ك يشار يف ىذا اجملاؿ اُف أف منافع االنفتاح ترتكز أساسا يف جانب الواردات "
القدرة على استَتاد األفكار  ،السلع االستثمارية  ،اؼبدخبلت الوسيطة من الدكؿ اؼبتقدمة  ،اليت من شأهنا
ربفيز النمو اال أنو للتمكن من ىذا االنفتاح البد من توفر شركط داخلية منها :
 انشاء بيئة مناسبة تقود اُف استثمار خاص منتج . خلق مؤسسات مبلئمة خاصة يف ؾباؿ ادارة األزمات . ضماف قانوين للحريات اؼبدنية ك السياسية . اؼبشاركة االجتماعية ك التأمُت االجتماعي.ك ذلك حىت تتمكن البلداف النامية من ربقيق ىدؼ االستقرار االقتصادم ك بالتاِف تتمكن من التكيف مع
الصدمات اػبارجية ،ك يف ظل غياب مثل ىذه الشركط ك غَتىا فاف سياسة االنفتاح لن تتمكن من ربقيق
منجزات مهمة ك ستحقق يف أسوء اغباالت عدـ االستقرار ك توسيع يف فجوة توزيع الدخل  ،ك النزاعات
1

االجتماعية .

الفرع الثاني  :العوامل التي تساعد التجارة الخارجية على تحقيق التنمية االقتصادية
ك ىناؾ بعض العناصر اليت يبكن أف ذبعل التجارة اػبارجية تساىم يف ربقيق التنمية االقتصادية ك ىي:
 العمل على اغبد من الواردات اُف أدىن قدر فبكن بدكف أف يًتؾ ذلك آثار انكماشية تقلل من حجمالنشاطات االقتصادية  ،أك تقلل من مدل التنمية االقتصادية الذم يبكن ربقيقو من خبلؿ تقليل الواردات
 ،ماي أحمد كواز  ،التجارة الخارجٌة و النمو االقتصادي  ،مجلة جسر التنمٌة الصادرة عن معهد التخطٌط العربً بالكوٌت  ،العدد 73 ،
 ،2008ص  11 ، 7بالتصرف
فلٌح حسن خلف  ،مرجع سابق  ،ص ص  377 ، 375بالتصرف
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الغَت ضركرية ك شبو ضركرية .
 العمل على التوجو بشكل جاد اُف تصنيع اؼبنتجات احمللية سواء تلك اليت تعوض عن استَتاد السلعاالستهبلكية أك مستلزمات االنتاج ألجل توفَت النقد األجنيب ك توجيهو الستَتاد متطلبات االستثمار البلزمة
لتحقيق التنمية .
 العمل على تشجيع الصادرات بكل الوسائل اؼبمكنة بتقدًن الدعم ك االعانات ؽبا  ،عقد االتفاقياتالتجارية مع الدكؿ األخرل اليت تتضمن توفَت االمكانيات لتوسيع الصادرات  ،اختيار اؼبشاريع االنتاجية اليت
يتاح ؼبنتجاهتا القدرة للدخوؿ اُف األسواؽ العاؼبية  ،ؿباكلة تقليص القيود اليت تفرضها الدكؿ األخرل ك
بالذات اؼبتقدمة منها على ىذه الصادرات ألجل الوصوؿ اُف توسيع صادرات الدكؿ النامية الصناعية اُف
الدكؿ اؼبتقدمة بالشكل الذم يتيح ؽبا قدر أكرب من العمبلت األجنبية دبا يساىم دبساعدهتا على ربقيق
التنمية .
 العمل على اقامة قاعدة للصناعة االنتاجية ك دبا اف معظم الدكؿ النامية ال سبلك اإلمكانيات اليت تساعدىاعلى اقامة مشركعات صناعية حبجوـ اقتصادية كبَتة تنخفض معها تكاليف االنتاج ،ما يستدعي من ىذه
الدكؿ التوجو كبو التعاكف فيما بينها القامة مثل ىذه القاعدة الصناعية .
 اقامة صناعة انتاجية عن طريق كضع أكلويات حبيث يتم الًتكيز يف البداية على اقامة اؼبشاريع اليت يتسعفيها الطلب ؿبليا أك تتوفرعلى امكانات لتسويق ما يفيض منها خارجيا ك ترتفع أنبيتها يف توسيع القاعدة
االنتاجية لبلقتصاد ك اؼبرتبطة بتلبية احتياجات اجملتمع األساسية .
 العمل على اقامة قاعدة تكنولوجية ذاتية من مواردىا احمللية أساسا أك من خبلؿ التعاكف الدكؿ النامية فيمابينها نظرا حملدكدية مسانبة الدكؿ اؼبتقدمة  ،ألف القاعدة التكنولوجية تعترب األساس الضركرم ك اؼبهم لتطوير
االقتصاد ك مبوه يف ؾباالتو اؼبختلفة سواء اذا ارتبط ذلك بصناعة معدات االنتاج ك مستلزماتو أك متطلبات
االستهبلؾ .
ك بالنسبة للدكؿ العربية اليت تعاين من قصور يف الطلب اما من اعبانب احمللي أك اعبانب اػبارجي ،ك إذا
اعتربنا الطلب اؼبتبادؿ "الصادرات " ؿبرؾ االنتاج حيث أف أم مشركع ال يقبل التوسع يف انتاجو ما َف يتوفر

الطلب القادر على امتصاصو  ،فيمكن أف تعوض ىذا القصور بالطلب اؼبتبادؿ بُت الدكؿ العربية كأداة مثلى
الستغبلؿ الطاقات اإلنتاجية العاطلة بالشكل الذم يساىم يف زبفيض تكاليف االنتاج ك زيادة معدالت
العائد االقتصادم  ،ما يؤدم أيضا لتخفيض معدالت البطالة على اعتبار أف زيادة الطاقات االنتاجية يزيد
معها الطلب على العمالة .
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المطلب الثاني  :عالقة المنظمة العالمية للتجارة بالدول العربية
هندؼ يف ىذا اؼبطلب ؼبعرفة مدل انسجاـ الدكؿ العربية يف النظاـ التجارم العاؼبي ك ذلك من خبلؿ
معرفة آثر منظمة التجارة العاؼبية ك التحديات اليت زبلقها للدكؿ العربية باعتبار ىا اؽبيئة اليت ؽبا صبلحية تسيَت
ك تنظيم التجارة الدكلية .

الفرع األول  :ماىية المنظمة العالمية للتجارة
أنشأت االتفاقية العامة لتجارة التعريفة – اعبات -بناءا على مؤسبر ىافانا سنة  1947ك كانت آنذاؾ
اؼبسؤكلة على تنظيم التجارة الدكلية بُت الدكؿ اؼبنضمة يف االتفاقية  ،لكن مع التوجو اؼبستمر كبو التحرر
االقتصادم ك العوؼبة  ،التطور التكنولوجي ك مبو العبلقات االقتصادية الدكلية كاف البد من انشاء منظمة
حبد ذاهتا ألجل تسيَت التجارة الدكلية ،فظهرت منظمة التجارة العاؼبية اثر جولة ألكرجوام أخر جولة من
جوالت اعبات سنة .1994
أوال  :تعريف بالمنظمة العالمية للتجارة :
- 1نشأة المنظمة العالمية للتجارة:
تعد االتفاقية العامة للتجارة ك التعريفة األساس الذم انطلقت منو منظمة التجارة العاؼبية ك ما جعل ىذه
االتفاقية تتجسد يف الواقع ىو اؼبشكبلت اليت كاجهت دكؿ العاَف خبلؿ فًتة الكساد العاؼبي اليت امتدت بُت
 1945-1939ك ما خلفتو ،لذلك عقد

عامي  1933-1929ك فًتة اندالع اغبرب العاؼبية الثانية

مؤسبرين دكليُت سنة  1947لدراسة أكضاع التجارة الدكلية ك إنشاء نظاـ حر للتجارة الدكلية  ،2كاف اؼبؤسبر
آمال عبد الرحمن زٌدان  ،مرجع سابق  ،ص ص  28 ، 27بالتصرف
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األكؿ هبافانا عاصمة كوبا ك اؼبؤسبر الثاين جبنيف بسويسرا  ،كاف ىدؼ مؤسبر ىافانا ىو كضع أسس للتوصل
التفاقية التجارة الدكلية ك العمل على انشاء منظمة التجارة العاؼبية  ،لكن دبا أف ىذه اؼبنظمة َف تكن تتماشى
ك مصاٌف الواليات اؼبتحدة األمريكية أنذاؾ رفضت التوقيع على انشاءىا ك اكتفت بإنشاء اتفاقية متعددة
األطراؼ اليت أطلق عليها – - GATT

GENERAL AGREEMENTION TARIFFS

 ، AND TARDEكقد استمرت ىذه االتفاقية بالتوسع ك النمو اُف أف اتسع نطاؽ عضويتها ليشمل
 105عضو تسيطر على  %90من التجارة السلعية الدكلية  ،باالضافة اُف  34دكلة منتسبة العضوية .

1

ك تقوـ ىذه االتفاقية دبفوضات متعددة األطراؼ لتحرير التجارة الدكلية ك كضع ضوابط ؽبا ك قد كانت ىذه
اؼبفاكضات ضمن جوالت نستعرضها كما يلي :
 الجولة األولى  :عقدت جبنيف سنة  1947ك شاركت فيها  23دكلة . الجولة الثانية  :عقدت بأنسي سنة  1949بفرنسا ك شاركت فيها  13دكلة . الجولة الثالثة  :عقدت بنوركام باقبلًتا سنة  1951شاركت فيها  38دكلة . الجولة الرابعة  :عقدت جبنيف سنة  1956شاركت فيها  26دكلة .ك قد قدمت ىذه اعبوالت األربعة أنبية لتخفيض اعبمركي .
 الجولة الخامسة  :عقدت بسويسرا ك ظبيت ديلوف باسم كزير اػبزانة األمريكي آنذاؾ  ،ك كانتخبلؿ الفًتة  1962-1961شاركت فيها  26دكلة ك سبت فيها معاعبة أثر قياـ السوؽ األكركبية
اؼبشًتكة على الدكؿ األعضاء يف اعبات .
 الجولة السادسة  :ك ىذه اعبولة ظبيت باسم الرئيس األمَتكي جوف كنيدم آنذاؾ ك عقدت خبلؿالفًتة  1967-1964جبنيف ك شاركت فيها  62دكلة  ،ك أسفرت عن زبفيض عاِف لتعريفة
اعبمركية على اؼبنتجات الصناعية بنسبة  %34ك كضعت عدة اجراءات ؼبكافحة االغراؽ  ،ك كذا
االتفاؽ على ؾبموعة من االتفاقيات لتنظيم أسواؽ اغببوب .
 الجولة السابعة  :ك قد بدأت اجتماعات ىذه اعبولة بطوكيو لذلك ظبيت جبولة طوكيو ك قد عقدتخبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت  1979-1973ف كأىم ما نتج عنها مايلي :
أسامة المجدوب  ،العولمة و االقلمٌة  ،دار المصرٌة اللبنانٌة  ،ط  ، 2001 ، 1ص ص 149 ، 148
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 خفض الرسوـ اعبمركية على السلع الصناعية اذ أصبحت الضرائب ال تشكل عائق رئيسي يف
طريق التجارة الدكلة الصناعية .
 االتفاؽ على زبفيض العوائق غَت اعبمركية .
 اؼبعاملة اؼبتميزة للدكؿ النامية .
 ازباذ قرار يعطي اغبق ألم دكلة عضو بالقياـ باجراءات من أجل معاعبة العجز يف ميزاف
مدفوعاهتا حىت لو كانت تتعارض مع اؼببادئ األساسية للجات .
 ازباذ قرار يعطي اغبق ألم دكلة عضو تتخذ اجراءات ضباية سبكن صناعتها الناشئة من النمو ك
الوقوؼ على رجليها .
 اهباد صيغة تفاىم بُت األعضاء تتعلق ب اببلغ  ،اشعار  ،االنذار  ،تشاكر  ،اغبوار  ،فض
النزاعات ك كذا االشراؼ على البنود اؼبتفق عليها .

1

 الجولة الثامنة  :ك تعد أىم جوالت اتفاقية  -GATT -ك أكثرىا تأثَتا يف التجارة الدكلية كأكسعها ؾباال حيث بلغ عدد الدكؿ اؼبشاركة فيها  121دكلة ك قد استغرقت  7سنوات من 1986
اُف غاية  ، 1993سبخض عنها عدة قرارات من أنبها ربديد مفهوـ التجارة الدكلية ك االعبلف عن
قياـ منظمة التجارة العاؼبية .
ك بالنسبة ؼبفهوـ التجارة الدكلية فهو ال يقتصر على السلع ك اؼبنتجات فقط بل يتضمن اػبدمات ك
اؼبعايَت القياسية اؼبتعلقة باالستثمارات ذات العبلقة بالتجارة الدكلية اُف جانب حقوؽ اؼبلكية الفكرية
اؼبتعلقة بالتجارة ك اليت يؤدم انتهاكها اُف حدكث خسائر ناذبة عن التزكير ،الغش ك تقليد العبلمات
التجارية .

2

أما انشاء منظمة التجارة العاؼبية فقد بدأت اؼبفاكضات يف مارس

 1990ك بعد مفاكضات مضنية عقد

دبدينة مراكش اؼبغربية  16-12ابريل  1994االجتماع الوزارم الرظبي العبلف عن انتهاء جولة ألكرجوام ك
قياـ منظمة التجارة العاؼبية .
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على عبد الفتاح أبو شرارة  ،االقتصاد الدولً – نظرٌات و سٌاسات  ،ط ،2010 ، 2ص  426، 422بتصرف
محمد خمٌس الزوكة  ،مرجع سابق  ،ص 129
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اسامة المجدوب  ،مرجع سابق  ،ص ص  155 ،154بتصرف
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ك قد كاف انشاء منظمة التجارة العاؼبية استكماؿ ؼبؤسسات االقتصاد الدكِف اُف جانب كل من صندكؽ النقد
الدكِف ك البنك الدكِف لبلنشاء ك التعمَت اؼبعنية بالشؤكف اؼبالية ك النقدية الدكلية .
ك هبدر بنا التطرؽ لعبلقة الدكؿ العربية ب –  – GATTإذ قبد سبعة دكؿ عربية تتمتع بالعضوية الكاملة (
أطراؼ متعاقدة ) ىي كل من مصر  ،الكويت  ،اؼبغرب  ،تونس  ،اإلمارات  ،البحرين  ،قطر ،ك ثبلث دكؿ
عربية تتمتع بصفة عضو مشًتؾ أك منتسب جزائر  ،سوداف  ،اليمن  ،ك ستة تتمتع بصفة عضو مراقب
سعودية  ،العراؽ  ،األردف  ،سوريا  ،لبناف  ،لبيا .

1

-2مفهوم المنظمة العالمية للتجارة :
يبكن القوؿ أف منظمة التجارة العاؼبية ىي منظمة اقتصادية عاؼبية ذات شخصية قانونية مستقلة ك تعمل
ضمن منظومة النظاـ االقتصادم العاؼبي اعبديد على إدارة ك إقامة دعائم النظاـ التجارم الدكِف ك تقويتو يف
ؾباؿ ربرير التجارة الدكلية ،زيادة التبادؿ الدكِف ك النشاط االقتصادم العاؼبي ك تقف على قدـ اؼبساكاة مع
صندكؽ النقد الدكِف ك البنك الدكِف يف رسم ك توجيو السياسات االقتصادية الدكلية .

2

أك يبكن تعريفها كما عرفها اتفاؽ مراكش اؼبنشىء ؽبا يف مادتيو األكُف ك الثامنة على أهنا اتفاقية تدعى
اؼبنظمة العاؼبية للتجارة  .ك تتمتع بالشخصية القانونية ك يتمتع أعضاؤىا باألىلية القانونية الضركرية
ؼبمارسة كظائفهم .

3

من خبلؿ التعريفُت السابقُت يتبُت أف تعريف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة يتضمن على العناصر التالية :
 منظمة اقتصادية عاؼبية . تتمتع بشخصية قانونية مستقلة . تعمل على ادارة النظاـ التجارم الدكِف . -تعمل على زيادة التبادؿ الدكِف ك ربرير التجارة الدكلية.

مجدي محمد شهاب  ،االقتصاد الدولً المعاصر  ،دار الجامعٌة الجدٌد  ،اإلسكندرٌة  ، 2007 ،ص 189
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أ.د اسماعٌل عبد المجٌد المحٌشً  ،الدول العربٌة و تحدٌات منظمة التجارة العالمٌة من جولة اوروجواي  -1986الى مؤتمر هونج كونج 2005
 ،الملتقى العربً الثالث – منظمة التجارة العالمٌة فً ضوء مفوضات الدوحة  ،دمشق سورٌا  ، 2008 ،ص ص 230، 229
د .محفوظ لعشب  ،المنظمة العالمٌة لتجارة  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر  2006 ،ص 26
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أما بالنسبة للمبادئ اليت تقوـ عليها اؼبنظمة فهي كما يلي :
 مبدأ الدكلة األكُف بالرعاية  :يقصد بو عدـ التميز بُت دكلة ك أخرل حيث يلزـ البلد العضو دبنحاؼبعاملة نفسها عبميع الدكؿ األعضاء .
 مبدأ اؼبعاملة الوطنية  :يقصد بو معاملة السلعة األجنبية كالسلعة الوطنية . مبدأ اؼبعاملة التفضيلية للدكؿ النامية بناءا عليو تقدـ الدكؿ اؼبتقدمة مزايا تفضيلية للدكؿ النامية دكفاؼبطالبة باؼبعاملة باؼبثل .
 مبدأ قاعدة التمكُت  :ك ىذا اؼببدأ موجو للدكؿ النامية حيث يسمح ؽبا باستخداـ اجراءات سبكنهامن ربقيق التنمية االقتصادية ك زيادة مسانبتها يف التجارة الدكلية .

1

اضافة ؼبنع القيود الكمية أك ما يعرؼ دببدأ الشفافية أم استخداـ الرسوـ اعبمركية فقط ألجل اغبماية .
 -3ىيكل المنظمة العالمية للتجارة :
للمنظمة العاؼبية للتجارة ؾبموعة من األجهزة تكوف ىيكلها ك تساعدىا على تأدية كظائفها ىي كالتاِف :
- 1األجهزة العامة :
أ -المؤتمر الوزاري  :ك ىو اعبهاز األعلى باؼبنظمة ك يتألف من فبثلي صبيع الدكؿ األعضاء يتم
التصويت فيو من كافة الدكؿ األعضاء حيث تتمتع كل دكلة عضو بصوت كاحد  ،تتم اجتماعاتو بصفة
دكرية كل سنتُت  ،ىبتص باؼبهاـ الرئيسية للمنظمة ك يتمتع بسلطة ازباذ القرارات مثل  :قرار العضوية ،
إقرار التعديبلت  ،منح إعفاءات اػباصة للدكؿ النامية ك األقل مبوا  ،انشاء اللجاف اليت حددهتا االتفاقية
أك اللجاف اإلضافية اليت تقوـ بشؤكف الداخلية ك تطبق أحكاـ االتفاقات متعددة األطراؼ إضافة لتعيُت
اؼبدير العاـ الذم يرأس أمانة اؼبنظمة .
ب -المجلس العام  :كىو اجمللس الذم يقوـ جبميع األنشطة اليومية اؼبتعلقة باؼبنظمة ك يضم صبيع
فبثلي الدكؿ األعضاء ك يعمل ايضا على اقامة العبلقات بُت منظمة التجارة العاؼبية ك اؼبنظمات الدكلية
أخرل حكومية ك غَت حكومية كبالتاِف ىو وبل ؿبل اؼبؤسبر الوزارم يف فًتات عدـ انعقاده  ،كما يقوـ

 1عبد الوهاب رمٌدي  ،مرجع سابق ،ص ص 108 ،،107

بإنشاء ك اإلشراؼ بعض اؼبهاـ لللجاف اليت ينشئها اؼبؤسبر الوزارم ك ؾبالسو الفرعية  ،كذلك االعتماد
على األنظمة اؼبالية ك تقدير ميزانية التسوية ،ك لو دكر رقايب يتمثل يف اغبق يف االنعقاد ك القياـ
دبسئوليات ىيئة مراجعة السياسة التجارية  ،كذا دكر قضائي يتمثل يف القياـ دبسؤكليات ىيئة تسوية
اؼبنازعات .
ج -األمانة العامة  :ك مهمتها القياـ جبميع اؼبسائل اإلدارية للمنظمة ك تلعب دكر مهم يف مساعدة
ىيئة تسوية اؼبنازعات ك تقدًن الدعم الفٍت ك اؼبشورة القانونية ؽبا  ،يتمتع موظفي األمانة بكافة االمتيازات
ك اغبصانات اليت يتمتع هبا موظفي اؼبنظمات الدكلية ك ال هبوز ؽبا تلقي تعليمات من أم حكومة .
د -جهاز تسوية المنازعات  :ك مهمتها النظر يف كافة اؼبنازعات اليت قد تثور بُت األعضاء نتيجة ـبالفة
أحدنبا لنصوص االتفاقية اؼبلزمة لكافة األعضاء .
ه -ىيئة مراجعة السياسات التجارية  :ك تقوـ ىذه اؽبيئة بتنفيذ القواعد ك االجراءات اليت وبددىا
اجمللس العاـ ك ىي تتعلق بالسياسات ك اؼبمارسات التجارية ك تأثَتىا على سرياف قواعد النظاـ التجارم
الدكِف .
- 2األجهزة الخاصة :
أ -المجالس المتخصصة  :تتضمن ؾبلس ذبارة السلع  ،ؾبلس ذبارة اػبدمات  ،ؾبلس اعبوانب
التجارية اؼبتعلقة باؼبلكية الفكرية  ،تقوـ ىذه اجملالس باإلشراؼ على سَت االتفاقات اؼبتعلقة هبذه اجملاالت
سابقة الذكر .
ب -اللجان  :كىي ؾبالس منفصلة عن اجملالس السابقة لكنها تتبع اجمللس العاـ ك ىي  :عبنة التجارة ك
التنمية  ،اللجنة اؼبتعلقة بالقيود اؼبفركضة على موازين اؼبدفوعات  ،اللجنة اؼبتعلقة باؼبيزانية ك اؼبسائل
اإلدارية ك اؼبالية  ،اللجنة اؼبتعلقة بالتجارة ك البيئة .
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 -4وظائف و أىداف المنظمة العالمية للتجارة :

د .رانٌا محمود عبد العزٌز عمار  ،تحرٌر التجارة الدولٌة وفقا التفاقٌة الجات فً مجال الخدمات  ،دار الفكر الجامعً  ،االسكندرٌة ،2008 ،
ص ص 63 ،58
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أ  -وظائف المنظمة العالمية للتجارة  :يبكن اعتبار الوظيفة األساسية ؼبنظمة التجارة العاؼبية ىي إدارة
السياسات التجارية ك ربليلها كفقا ؼببادئها ك أىدافها ألجل خلق االنسجاـ يف إعداد السياسات
االقتصادية على اؼبستول الدكِف  1،كذلك من خبلؿ الوظائف التالية :
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 تسيَت ك متابعة تنفيذ اتفاقية ألكركغوام ك العمل على ربقيق أىدافها . مراجعة السياسات التجارية للدكؿ األعضاء . هتيئة اؼبناخ اؼببلئم للتفاكض من خبلؿ توفَت إدارة للقواعد ك القوانُت ك اإلجراءات اليت ربكم ك تنظمتسوية اؼبنازعات .
 كضع أسس ك ؿباكر للتعاكف بينها ك بُت كل من صندكؽ النقد الدكِف ك البنك الدكِف للتوصل اُفأعلى درجات التناسق ك الًتابط يف ؾباؿ رسم السياسات االقتصادية العاؼبية .
ب -أىداف منظمة العالمية التجارة :إف اؽبدؼ الرئيسي للمنظمة الذم تسعى لتحقيقو ىو ربرير التجارة
الدكلية من كافة القيود ك يبكن إدراج أىدافها كما يلي :

3

 خلق كضع تنافسي عاؼبي يف التجارة الدكلية يعتمد على الكفاءة االقتصادية يف زبصيص اؼبوارد. زيادة معدالت النمو للدخ ؿ اغبقيقي ك ذلك بتعظيم الدخل العاؼبي ك رفع مستويات اؼبعيشة. الزيادة يف اإلنتاج ك التجارة العاؼبية ك االستخداـ األمثل ك التوظيف الكامل للموارد العاؼبية يف إطارالتنمية اؼبستدامة.
 توسيع إنشاء أمباط جديدة لتقسيم العمل الدكِف ك زيادة نطاؽ التجارة العاؼبية. توفَت البيئة العاؼبية اؼبناسبة ك اؼببلئمة للتنمية اؼبستدامة ك الزيادة يف حجم التجارة ك االستثمار.-

إشراؾ الدكؿ النامية ك إدماجها يف النظاـ االقتصادم العاؼبي اعبديد من خبلؿ مشاركتها يف التجارة

الدكلية.

محفوظ لعشب  ،مرجع سابق  ،ص  32 ،31بتصرف
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حشماوي محمد  ،االتجاهات الجدٌدة للتجارة فً ظل العولمة االقتصادٌة  ،أطروحة لنٌل شهادة دكتوراه دولة فً العلوم االقتصادٌة  ،جامعة
الجزائر  ، 2006 ،ص146

3

 زيادة التبادؿ التجارم الدكِف ك تنظيمو على أسس ك قواعد كفقا التفاقية األكركغوام.ثانيا  :المؤتمرات الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة :
اؼبؤسبرالوزارم للمنظمة ينعقد مرة كل سنتُت ألجل التفاكض حوؿ القضايا اؼبتعلقة بالتجارة الدكلية ك ىي كما
يلي:

1

 – 1مؤتمر سنغافورة  : 1996ك ىو أكؿ مؤسبر كزارم للمنظمة عقد خبلؿ فًتة  13-9ديسمرب 1996
يف مدينة سنغافورة أىم ما نتج عنو موافقة

 38دكلة على مسألة ربرير التجارة التكنولوجية اؼبعلومات ك

االتصاالت فيما بينها يف حلوؿ سنة  ، 2000اصدار اتفاؽ بشأف ربرير خدمات االتصاالت يف فرباير
.1997
 -2مؤتمر جنيف  : 1998مت عقد ىذا اؼبؤسبر خبلؿ الفًتة  20-18مام  1998جبنيف  ،اىم أىدافو
مراجعة مدل التزاـ الدكؿ بالوفاء بالتزاماهتا اليت قدمتها يف جولة ألكركغوام باالضافة إُف تقيم السياسات
التجارية متعددة األطراؼ .
 -3مؤتمر سياتل  : 1999مت عقده خبلؿ الفًتة 30نوفمرب  3 /ديسمرب  1999بسياتل حبضور 135
دكلة  ،ركزت فيها الواليات اؼبتحدة األمريكية على ربرير اػبدمات ك اؼبنتجات الزراعية ك اؽبندسة الوراثية ك
ضباية البيئة ك التجارة االلكًتكنية ،بينما ركز االرباد األكركيب على ادراج سياسات اؼبنافسة ك االستثمار  ،اما
الدكؿ النامية فًتل أنبية عدـ التسرع يف إطبلؽ حرية التجارة خصوصا أهنا َف تتلقى سول كعود َف تنفذ  ،ك
قد شهد ىذا اؼبؤسبر فشبل كاد يؤثر على سبلمة النظاـ التجارم العاؼبي الدكِف بسبب اػببلفات بُت الدكؿ
اؼبتقدمة ك ذباىل مصاٌف ؾبموعة الدكؿ النامية األعضاء باؼبنظمة .
 -4مؤتمر الدوحة  : 2001انعقد بالدكحة بقطر خبلؿ الفًتة  14-9نوفمرب ك سبيز بانضماـ عضو جديد
الصُت لتكوف العضو  142ك قد عرض يف ىذا اؼبؤسبر الكثَت من القضايا ك اؼبوضوعات اليت زبص الدكؿ
اؼبتقدمة أما القضايا اليت هتم الدكؿ النامية فقد أحيلت اُف ؾبموعات العمل ك يبلحظ اؼبراقبوف يف ىذا اؼبؤسبر
اف اؼبنظمة تدعم العوؼبة االقتصادية خصوصا يف ؾباؿ ربرير التجارة .
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 -5مؤتمر كانكون  : 2003عقد دبدينة كانكوف اؼبكسيكية خبلؿ الفًتة  14-11سبتمرب  2003ك
قد اختتمت أعماؿ ىذا اؼبؤسبر دكف التوصل اُف اصباع على أم قضية من القضايا اؼبطركحة ،أبرز ىذه القضايا
اإللغاء التدرهبي للدعم الزراعي الذم يبنع العديد من الدكؿ النامية من الدخوؿ اُف األسواؽ العاؼبية بفعالية ،
كضع قيود على قدرات البلداف الفقَتة يف تقدًن الدعم ك الًتكيج ؼبؤسساهتا الوطنية  ،ك ىذا طبعا اكبياز كاضح
ؼبصاٌف الشركات اؼبتعددة اعبنسيات .
 -6مؤتمر ىونج كونج  :2005انعقد هبونج كونج بالصُت خبلؿ الفًتة  18-13ديسمرب ك كاف عدد
الدكؿ اؼبشاركة بو  149دكلة ك َف يظهر أم اقباز حاسم فيو بسبب األجواء االحتجاجية اليت عقد فيها
مظاىرات ضمت اآلالؼ هبونج كونج من طرؼ اؼبعارضُت للعوؼبة ك الناشطُت اؼبناىضُت للمنظمة ) .
ثالثا :العضوية بالمنظمة العالمية للتجارة :
ألجل االنضماـ للمنظمة العاؼبية للتجارة البد أف سبر الدكلة جبملة من اإلجراءات نستعرضها كما يلي :

1

 تقدًن الطلب ك اغبصوؿ على موافقة ثلثي األعضاء لقبوؿ العضوية . تقدًن تقرير عن الوضع االقتصادم للدكلة الطالبة للعضوية . تقدًن بياف بالسياسات االقتصادية ك التجارية اليت تتبعها الدكلة الطالبة للعضوية . تشكل اؼبنظمة عبنة لدراسة الطلب ك اجراء اؼبفاكضات مع الدكلة الطالبة للعضوية اليت تسفر يفالنهاية عن قبوؽبا أك رفضها .
ك يف األخَت ذبدر اإلشارة إُف أف منظمة التجارة العاؼبية تصب يف مصلحة الدكؿ اؼبتقدمة أما بالنسبة للدكؿ
النامية فما ىي إال كسيلة إلهباد طرؽ ك نظم قانونية للتدخل يف شؤكهنا التجارية ك السيطرة عليها .
ك يبكن اعتبار الصعوبات كالشركط اليت تضعها اؼبنظمة لقبوؿ انضماـ الدكؿ النامية دليل على ذلك ك من
أبرز ىذه الشركط ك العراقيل ما يلي :

2

 -ربرير التجارة ك زبفيض التعريفة اعبمركية ك الغاء القيود التجارية .

1

علً عبد الفتاح أبو شرارة ،مرجع سابق  ،ص 449

ناصر دادي عدوان  ،متناوي محمد  ،دور انظمام الجزائر الى المنظمة العالمٌة للتجارة  ،مجلة الباحث  ،العدد  2004 ، 03ص 75

2

(

 ذبانس اآلليات االقتصادية  ،التجارية ك السياسية ؽبذه الدكؿ مع تلك اليت تتميز هبا الدكؿ األعضاءباؼبنظمة .
 تقدًن تنازالت اضافية لدخوؿ السلع ك اػبدمات اُف أسواقها دكف مراعاة ضباية بعض القطاعاتاإلسًتاذبية الناشئة .
 تلتزـ الدكؿ اليت يبر اقتصادىا دبرحلة انتقالية باالجراءات اعببائية ذباه السلع اؼبستوردة كاؼبعادلة بُتالضرائب اؼبفركضة على السلع ؿبلية الصنع ك السلع اؼبستوردة يف مدة قصَتة جدا ال تتعدل السنة .
 صعوبة اغبصوؿ على صفة دكلة نامية أك أقل مبوا حىت ك لو كانت الدكلة نامية فعبل . عدـ االستفادة من اؼبركنة اؼبتعلقة بالفًتات الزمنية اؼبمنوحة للدكؿ النامية خبلؿ مفاكضات جولةاألكرجوام ،ك االستثناءات اػباصة كاستخداـ القيود الكمية ك اعبمركية .

الفرع الثاني :أثر المنظمة العالمية لتجارة على االقتصاديات العربية
رباكؿ معظم الدكؿ النامية ك من بينها العربية االنضماـ إُف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة حبكم سيطرة ىذه
األخَتة على معظم التجارة العاؼبية  ،ك من جهة أخرل فاف عدـ االنضماـ إليها لن يبنع كصوؿ آثرىا ،
لذلك قبد الدكؿ تسعى لبلنضماـ إليها لكي تتمتع على األقل باعبانب االهبايب منها ماداـ جانبها السليب
سوؼ يصلها ال ؿباؿ .
كفيما ىبص كضعية الدكؿ العربية يف العضوية يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة فهناؾ دكؿ تتمتع بصفة العضوية
الكاملة تتمثل يف البحرين  ،اؼبغرب  ،الكويت  ،تونس  ،جيبويت  ،موريتانيا  ،مصر ك اليت انضمت سنة
 ، 1995كذلك قطر  ،اإلمارات العربية اؼبتحدة اليت انضمت سنة ،1996ك األردف ك سلطنة عماف سنة
 ، 2000أما اؼبملكة العربية السعودية انضمت سنة  1 ، 2005أما الدكؿ العربية األخرل فلبناف يف اؼبرحلة
ما قبل النهائية ألجل االنضماـ ،ك كل من السوداف ،اليمن ،العراؽ ،ليبيا  ،ال يزلوف يف مرحلة اؼبفاكضات ك
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يتمتعوف بصفة مراقب ،أما فلسطُت فاؼبتوقع أف ربصل على صفة

مراقب يف اؼبستقبل القريب  ،1ك بالنسبة

للجزائر فقد قدمت طلب االنضماـ فعليا يف سنة  1996ك بدأت مرحلة اؼبفاكضات يف نفس سنة  ، 2أما
سوريا فقد كانت من الدكؿ اؼبؤسسة التفاقية اعبات  ،ك انسحبت سنة

 1956بعد قبوؿ عضوية اسرائيل

فيها  ،ك لكن بعد أف أصبحت منظمة العاؼبية لتجارة تتحكم يف التجارة الدكلية سارعت سوريا بتقدًن طلب
رظبي لبلنضماـ إُف منظمة يف هناية سنة

 2001لكن غبد سنة َ2010ف تبدأ اؼبفاكضات بينها ك بُت

منظمة التجارة العاؼبية . 3
دبا أف موضوعات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة كاسعة فبل شك من أف الدكؿ العربية ربدد اؼبوضوعات اليت
ربتل أكلويتها ك ىذه األكلوية سوؼ زبتلف من دكلة ألخرل حسب طبيعة ىيكلها االقتصادم  ،ك من أىم
ىذه اؼبواضيع اعبوانب التجارية غبقوؽ اؼبلكية الفكرية  ،التجارة يف اػبدمات  ،الدعم ك اإلغراؽ ك الوقاية ،
تسوية اؼبنازعات  ،اؼبفاكضات اؼبستقبلية .

4

ك تًتاكح آثار اؼبنظمة العاؼبية للتجارة بُت أثار اهبابية ك سلبية ك تكوف ؿبصلة ىذا األثار تعتمد على قدرة
الدكؿ العربية على اؼبنافسة ألجل احملا فضة على أسواقها الداخلية ك التوجو اُف األسواؽ اػبارجية ك فيما يلي
عرض لكل منها:
- 1اآلثار االيجابية :
 اغبماية اليت توفرىا قوانُت اعبات للدكؿ النامية  ،كذلك من خبلؿ ضبط قواعد السلوؾ بالنسبةللتجارة العاؼبية .
 تقنُت التجارة الدكلية بربطها باتفاقيات ملزمة عبميع األطراؼ . زيادة الطلب على الصادرات العربية نتيجة النتعاش الطلب العاؼبي . تشجيع مبو االستثمارات العربية من خبلؿ زيادة التبادؿ التجارم ك رفع معدالت النمو .د .محمد صفوت قابل  ،منظمة التجارة العالمٌة و تحرٌر التجارة الدولٌة  ،الدار الجامعٌة  ،االسكندرٌة  ، 2009/2008 ،ص 112

1

2

ناصر دادي عدوان  ،متناوي محمد  ،الجزائر و المنظمة العالمٌة للتجارة  ،دار المحمدٌة العامة  ،الجزائر  ، 2003 ،ص 143

ا.د محمد خالد المهاٌنً  ،المشاكل و الصعوبات التً تواجه الدول العربٌة فً تنفٌذ اتفاقٌات التجارة العالمٌة  ،المؤتم العربً الثالث حول منظمة
التجارة العالمٌة فً ضوء مفاوضات جولة الدوحة ن دمشق  ،مارس  ، 2008ص 31
د .محسن أحمد هالل  ،الحقوق و االلتزامات ...منظمة التجارة العالمٌة  ،ملتقى العربً الخامس فً التسوٌق الدولً بالتعاون مع الجمعٌة
التونسٌة لتسوٌق  ،تونس  ،ماي  2007ص 59

4

3

 تشجيع تدفق االستثمارات األجنبية عل الدكؿ العربية ك ذلك يف حالة الغاء القيود على تلكاالستثمارات .
 فتح عدد من اجملاالت يف قطاع اػبدمات ك ىذه الفرص تشمل قطاعات السياحة ك اػبدماتاؼبصرفية  ،اإلنشاءات  ،ك اػبدمات اؼبهنية دبا يف ذلك انتقاؿ العمالة .
 اتساع نطاؽ السوؽ اإلقليمية بإقامة التجمعات االقتصادية اإلقليمية .- 2اآلثار السلبية :
 استبعاد النفط اػباـ من االتفاقيات  ،كىو من أىم الصادرات للعديد من الدكؿ العربية  ،فبا يؤثرسلبا على صادرات الدكؿ العربية من تلك اؼبنتجات .
 ارتفاع تكلفة الواردات الزراعية نتيجة إلغاء دعم الصادرات الزراعية . السلبيات اؼبرتبطة بتجارة اػبدمات ك ذلك ألفضلية اؼبوقف التنافسي للشركات ك اؼبؤسسات اؼباليةالكبَتة يف الدكؿ اؼبتقدمة خاصة يف ؾباالت البنوؾ ك التأمُت .
 األثر السليب على السيادة الوطنية ك ذلك باغبد من حرية الدكؿ العربية يف استخداـ الدعم ك اعاناتالتصدير للمنتجات الزراعية .
 -ارتفاع تكلفة برامج التنمية االقتصادية .

1

 ارتفاع تكلفة بعض اؼبصنوعات العربية بسبب إلغاء الدعم اإلنتاجي ،كإلغاء دعم الصادرات ،كارتفاعتكلفة الفحص قبل الشحن ،كارتفاع تكلفة القيود الفنية األخرل ،إضافة إُف ارتفاع تكلفة التقنيات
كاالخًتاعات .
 تزايد حدة اؼبنافسة الدكلية نتيجة االلتزاـ بقواعد فتح األسواؽ سيؤدم إُف اختفاء بعض الصناعاتنتيجة عدـ قدرتوا على مواجهة اؼبنافسة الدكلية ،سواء كانت منافسة سعرية أك منافسة مرتبطة جبودة
السلعة ككفاءة استخدامها ،فبا سيزيد معدالت البطالة يف األجل القصَت.
 زبفيض قيمة احتياطات النقد األجنيب كاإليرادات العامة للدكؿ بسبب ارتفاع أسعار الواردات الزراعيةكاػبفض التدرهبي للتعريفات اعبمركية اؼبقررة للمنتجات الزراعية.
آفاق التعاون االقتصادي العربً فً ظل المتغٌرات العالمٌة  ،مجلة العلوم االقتصادٌة و التسٌر ،العدد  ، 2صادرة من جامعة فرحات عباس
سطٌف الجزائر  ، 2003 ،ص ص 95 ،94

1

 مصاعب صناعة البًتككيماكيات العربية بسبب اؼبنافسة اغبادة. يؤدم االنضماـ التفاقية االستثمار اؼبرتبطة بالتجارة إُف آثار سلبية على زيادة معدالت البطالة كخفضمعدالت األجور ،كالتأثَت بالسلب على مقومات االستقرار االقتصادم كاالجتماعي ،كوف ىذه االتفاقية
تودؼ إُف تكريس ىيمنة الدكؿ اؼبتقدمة ،كشركاتوا متعددة اعبنسية باعتبارىا النموذج الوحيد لتمويل كإدارة
االستثمارات كتوسعاتوا بعيدة عن تصورات اؽبوية أك مفهوـ اػبصوصية احمللية.

1

ك ىناؾ عوامل تؤدم لعدـ تساكم درجة التأثر باتفاقية منظمة التجارة العاؼبية بُت الدكؿ العربية أنبها:

2

 درجة التطور االقتصادم للدكلة أم درجة التصنيع اليت أحرزهتا ك مستول الكفاءة االنتاجيةللقطاعات اؼبختلفة .
 قدرة االقتصاد الوطٍت على االستجابة للتغَتات االقتصادية اػبارجية . االمكانيات االقتصادية للدكلة ك قدرهتا على سبويل االستثمارات يف ؾباالت البنية األساسية ك البحثك التطوير  -معدؿ االنفتاح االقتصادم الذم وبدد درجة االعتماد على التجارة اػبارجية تصديرا ك
استَتادا .
 مدل توفر مزايا نسبية يف بعض قطاعات االنتاج . -العضوية يف التجمعات التجارية ك ما سبنحو من مزايا ذبارية .

المطلب الثالث  :السياسات التجارية للدول العربية
زبتلف السياسات التجارية يف الدكؿ العربية على حسب النظم االقتصادية اليت اتبعتها الدكؿ العربية فيما
مضى أما حاليا فنجد أف الكل يتوجو كبو ربرير التجارة حبكم الواقع الدكِف الذم فرض ىذا النمط ك فيما
يلي سوؼ نتناكؿ مفهوـ السياسات التجارية بشكل ـبتصر ك إُف أىم فبيزات السياسات التجارية العربية .

الفرع األول :مفهوم السياسة التجارية
بلعور سلٌمان  ،التكامل االقتصادي العربً و تحدٌات منظمة العالمٌة للتجارة  ،مجلة الباحث  ،العدد  ، 06جامعة ورقلة . 2008 ،
2
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ىبتلف مفهوـ السياسة التجارية باختبلؼ النظم االقتصادية كتطورىا كما أنو ىبتلف يف النظاـ الواحد
حسب مراحل التطور االقتصادم اؼبختلفة لذلك البلد ،كيرجع ىذا االختبلؼ يف السياسة التجارية إُف مدل
رغبة كل دكلة يف ؿباكلة تأثَتىا على اًفكانب االقتصادية اَفختلفة ؽبا  ،ك فيما يلي سنحاكؿ التعرؼ على
السياسة التجارية .
إف الدكؿ اليت ال تضع عوائق ذبارية يقاؿ ؽبا بأهنا دكؿ تطبق التبادؿ اغبر  ،لكن يف الواقع معظم الدكؿ
تتبٌت بتأكيد اغبماية بأسلوب أك بآخر ربدد ك تقيد كاردهتا ،ىذه األساليب اليت تغَت مستول الواردات ك
الصادرات يقاؿ ؽبا السياسة التجارية  ،1ك يبكن أف نعرفها كما يلي :
"ؾبموع اإلجراءات اليت تتخذىا الدكلة يف نطاؽ عبلقتها التبادلية مع الدكؿ األخرل  ،هبدؼ ربقيق أىداؼ
معينة " أك "ؾبموعة االجراءات اليت تضبط العبلقات االقتصادية اػبارجية للدكلة " .2
أك " تلك اإلجراءات اليت تتخذىا أك القوانُت اليت تسنها ىذه اغبكومة ،بصفتها السياسية ،بغرض التأثَت
بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة على حجم التبادؿ التجارم بينها كبُت غَتىا من البلداف أك التأثَت على نوعية
التبادؿ أك اذباىاتو ".
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كمن خبلؿ ىذه التعارؼ نستنتج أف السياسة التجارية ىي ؾبموعة القواعد ك األساليب ك األدكات ك
اإلجراءات ك التدابَت اليت تتخذىا الدكلة يف شؤكنوا التجارية اػبارجية لبلوغ أىداؼ معينة .
حيث تتخذ القواعد ك األساليب ك غَتىا اذباىُت إما ربرير التجارة اػبارجية أك تقيدىا لذلك قسمت
السياسات التجارية لنوعُت:
أوال :سياسة حماية التجارة :ىي سياسة يتم تبنيها من قبل الدكلة غبماية الصناعات احمللية من خطر منافسة
الواردات األجنبية .1
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ك كما يتضح من تعريف سياسة ضباية التجارة الدكلية فهي تستخدـ صبلة من األدكات تؤثر على تدفق التجارة
ك يبكن تقسيم ىذه األدكات لثبلث ؾبموعات رئيسية ىي :
 -1األدوات الفنية السعرية  :ك تضم ىذه األدكات الرسوـ اعبمركية  ،إعانات التصدير ،الرقابة على
الصرؼ  ،اإلغراؽ
 -1-1مفهوم وأنواع الرسوم الجمركية :

كتعرؼ على أهنا ضرائب تفرضها الدكلة على السلع العابرة

للحدكد الوطنية ،صادرات كانت أـ كاردات .
أما التعريفة اعبمركية فهي عبارة عن جداكؿ أك قائمة توضح لدل كل دكلة ،الرسوـ اعبمركية اليت تفرض على
السلع اؼبستوردة ،كيبكن أف مبيز بُت التعريفة البسيطة التعريفة اؼبزدكجةك التعريفة ذات اؼبستويات اؼبتعددة.
ك ىناؾ عدة أنواع للرسوـ اعبمركية يبكن التميز بينها إما على أساس كيفية تقديرىا ،أك على أساس اؽبدؼ
من فرضها كما يلي:
-1-1أ -على أساس كيفية التقدير :ك تضم :
 الرسوـ القيمية  :تفرض على أساس نسبة مئوية من قيمة الواردات كسواء كانت قيمة السلعة تتحدد كفق ( ) FOBأك (  ) CIFأك أية قيمة أخرل ربددىا السلطات اعبمركية ،2
 الرسوـ النوعية :فتفرض على أساس عدد أك كزف أك كيل السلعة اؼبستوردة حيث يبكن ترصبة الرسم إُفؽممة.
 الرسوـ اؼبركبة :فهي تتضمن رظبا قيميا معينا ،يضاؼ إُف رسم نوعي بغرض التمييز بُت أنواع السلعةالواحدة.
 الرسوـ االظبية :كهتدؼ إُف إبقاء أسعار السلع شبو ثابتة ،فإذا ارتؼعت أسعار السلع يف األسواؽ اػبارجية،خفض الرسم ،أما إذا البفضت أشباهنا يف اػبارج رفعت الضريبة.
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) أي بما فٌها نفقات النقل والتأمٌن ،إلى غاٌة وصول السلعة إلى حدود البلد المستورد ـ أما  CIFغالبا ما تحسب قٌمة الواردات على أساس (
2

) أي إلى غاٌة وصول السلعة المصدرة إلى حدود البلد المصدرFOB .قٌمة الصادرات فتحسب على أساس (

-1-1ب -على أساس اؽبدؼ من فرضها ك مبيز ىدفُت :
 تفرض بغرض توفَت موارد مالية ػبزينة الدكلة ك تعترب رسوـ مالية جبائية . تفرض باعتبارىا أداة للحد من اؼبنافسة اػبارجية ك تعترب رسوـ ضبائية . -2-1مفهوم اإلغراق  :اإلغراؽ ىو تطبيق لنظرية التمييز السعرم يف ؾباؿ التجارة الدكلية .كيقصد بو بيع
السلع بسعر يقل عن تكاليف اإلنتاج باألسواؽ اػبارجية ،على أف تعوض اػبسارة بالبيع بسعر مرتفع يف
السوؽ احمللية.
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 -3-1الرقابة على الصرف األجنبي:

تعترب الرقابة على الصرؼ كأحد الوسائل الفنية يف الرقابة اؼبباشرة

على اؼبدفوعات الدكلية ،ك يقصد هبا احتكار الدكلة للعمبلت األجنبية (بيع ك شراء العمبلت األجنبية ؿبتكر
من قبل الدكلة) ك بالتاِف تضع قيودا تنظم التعامل يف العمبلت األجنبية ،ك بالتاِف فالدكلة ىي اعبهة الوحيدة
اليت يطلب منها توفَت الصرؼ األجنيب ك ال هبوز لؤلفراد ك اؼبؤسسات بيع أك شراء الصرؼ األجنيب إال من
البنك اؼبركزم.
هتدؼ عملية الرقابة على الصرؼ ربقيق العديد من األغراض من بينها منع خركج رؤكس األمواؿ من الدكلة ،ك
اغبد من الواردات غَت الضركرية ،ك التخفيف من العبء اؼباِف الواقع على الدكلة.
 -4-1إعانات التصدير :تعترب إعانات التصدير ،إحدل أدكات السياسة التجارية اغبمائية ،فهي عبارة عن
مساعدات مالية تقدمها الدكلة هبدؼ تشجيع بعض الصادرات ك سبكينها من دخوؿ األسواؽ الدكلية .ك
يبكن أف تأخذ عدة صور ،من بينها تقدًن قركض غَت مسًتدة أك دبعدؿ فائدة ضعيف ،أك تعمل على
إعفاءىا من جل الضرائب ك الرسوـ اؼبفركضة عليها.
ك مهما كانت صورة اإلعانات اؼبقدمة ،فالغرض منها تدعيم طاقة اؼبنتجُت احملليُت على التنافس يف األسواؽ
الدكلية ،بفضل سبكينهم من زبفيض أسعار منتوجاهتم يف اػبارج.
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 -2األدوات الكمية  :1ك تضم منع االستَتاد  ،نظاـ حصص االستَتاد ك تراخيص االستَتاد
-1-2المنع :كىو منع دخوؿ كخركج سلعة معينة ألسباب خاصة ،كقد يأخذ صفة اإلجراء االستثنائي أك
اؼبستمر ،حيث قد تلجأ الدكلة إُف اؼبنع اؼبباشر الستَتاد كتصدير ىذه السلعة أك ؾبموعة من السلع األخرل،
فتستخدـ ىذه األدكات باعتبارىا من أدكات السياسة االقتصادية يف تنظيم التجارة اػبارجية لتحقيق أغراض
صحية ،كمنع استَتاد كتصدير اؼبخدرات أك ألغراض دفاعية ،كمنع استَتاد كتصدير األسلحة اغبربية إال من
طرؼ الدكلة ذاهتا ،أك ألغراض سياسية كمنع االستَتاد كالتصدير من كإُف الدكؿ العادية.
م الكمي للواردات ؿكل أك بعض السلع ،فالدكلة قد
 -2-2نظام الحصص  :يقصد بنظاـ اغبصص التقي د
سبتع استَتاد سلعة معينة مث تصدر قرارا باستَتادىا ،فتحدد حصة معينة أك زبصص مبالغ معينة الستَتادىا
خبلؿ فًتة زمنية معينة.
كيقوـ نظاـ اغبصص على أساس كضع حد أقصى للكمية اؼبستوردة من اػبارج من سلعة معينة أك من ؾبموعة
من السلع خبلؿ فًتة زمنية معينة  ،يبكن تطبيق نظاـ اغبصص على الصادرات أيضا

لكن تطبيقو على

االستَتاد ىو األكثر شيوعا.
كيف ظل نظاـ اغبصص قد يوضع حدا أقصى دكف ربديد غبصة كل بلد من البلداف اؼبصدرة ،أم دكف توزيعها
على البلداف اؼبصدرة اؼبختلفة ،كتسمى يف ىذه اغبالة باغبصة اإلصبالية.
كما قد يتم توزيع ىذه اغبصة اإلصبالية على البلداف اؼبختلفة اؼبصدرة ؽبذه السلعة حيث ربدد الدكلة اؼبستوردة
الكمية اليت يبكن استَتادىا من كل بلد من البلداف اؼبصدرة .كيف ىذه اغبالة فإف تأثَت نظاـ اغبصص ال يؤثر
على حجم التجارة اػبارجية فقط بل يبتد ليؤثر على اذباه التجارة اػبارجية أيضا.
كقد ربدد اغبصة اؼبستوردة على أساس القيمة السيما عندما يكوف اؽبدؼ ىو زبفيض االستَتاد تدعيما ؼبيزاف
اؼبدفوعات ،لكوف أف اغبصة القيمية ربدد مسبقا مقدار عبء االستَتاد الذم يتحمل ق ميزاف اؼبدفوعات ،غَت
أهنا أحيانا قد ال تكوف فعالة خاصة إذا قاـ البلد اؼبصدر بتخفيض أسعاره.
أما ربديد اغبصة على أساس الكمية بالوزف ،اغبجم ،أك الوحدات ،فإف ذلك سيساعد على ربقيق مبدأ
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اغبماية ،حيث ال يتضرر اؼبنتج الوطٍت من اؼبنافسة األجنبية غَت أنو قد يًتؾ اجملاؿ مفتوحا الرتفاع األسعار يف
البلد اؼبستورد.
 -3-2تراخيص االستيراد  :يقصد بًتاخيص االستَتاد تلك الًتاخيص كالتصاريح اليت سبنح لؤلفراد
كاؽبيئات ،قصد استَتاد سلعة معينة من اػبارج ،كىي تعترب إحدل كسائل الرقابة اؼبباشرة على التجارة
اػبارجية ،كتلجأ الدكؿ إُف ىذه األداة اغبمائية يف اغباالت اليت يتأزـ فيها ميزاف اؼبدفوعات كيصبح يف حالة
عجز مستمر نتيجة الندرة الشديدة يف العمبلت األجنبية.
فًتاخيص االستَتاد تعترب كسيلة غَت مكشوفة لفرض نظاـ اغبصص ،كأف فرض نظاـ اغبصص يستلزـ اغبصوؿ
على ترخيص مسبق قبل القياـ بأية عملية استَتاد.
 -3األساليب التنظيمية  :ك تضم اؼبعاىدات التجارية  ،اتفاقيات التجارة ك الدفع  ،ك اغبماية االدارية
-1-3المعاىدات التجارية  :تعقد اؼبعاىدات التجارية بُت معظم الدكؿ بقصد تنظيم العبلقات التجارية،
كخاصة فيما يتصل بالقضايا ذات الطابع السياسي ،من حيث ربديد موقع كدكر األجانب على مستول
الًتاب الوطٍت الذم من خبللو يبكنهم فبارسة نشاطاهتم كأفراد أجانب ،ككذلك فيما يتعلق بالقضايا ذات
الطابع االقتصادم ،كشؤكف النقل الربم كاعبوم كالبحرم ،كتنظيم االزدكاج الدكِف يف الضرائب ،كفيما يتصل
بإقامة مشاريع استثمارية كإحداث مكاتب للتمثيل التجارم .إال أف أىم اؼبعاىدات ىي تلك اليت تنظم
التعريفات اعبمركية يف ؾباؿ التجارة اػبارجية.
 -2-3اتفاقيات التجارة والدفع  :حيث تعرؼ االتفاقيات اؿذبارية اؿثنائية على أهنا " معاىدة بُت
دكلتُت ،دبوجبها تنظم اؼبعامبلت اػبارجية بينهما من تصدير كاستَتاد ،كطريقة سداد الديوف كاؼبستحقات،
كذلك هبدؼ زيادة تنمية حجم اؼببادالت التجارية لكل منهما ،كربقيق اؼبصاٌف االقتصادية أك السياسية

اؼبشًتكة".
أما اتفاقيات الدفع فتعقد بُت الدكؿ ،بقصد ربديد أساليب تسوية اغبسابات اؼبًتتبة عن اؼبعامبلت التجارية
كاؼبالية ،خاصة بُت الدكؿ اليت ترغب يف تقييد ربويل عملتها إُف عمبلت أجنبية كفق نظاـ الرقابة على
الصرؼ.
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 -3-3إجراءات الحماية اإلدارية  :تعترب اغبماية اإلدارية من اإلجراءات االستثنائية اليت تقوـ هبا السلطات
العامة بتطبيقها هبدؼ عرقلة حركة االستَتاد ك ضباية السوؽ الوطنية ،ك من بُت ىذه التدابَت ،فرض تكاليف
مرتفعة على نقل ك زبزين السلع اؼبستوردة يف اؼبنطقة اعبمركية ،التشديد يف تطبيق اللوائح الصحية ،مراجعة
القيمة التجارية للسلع عند فرض الضرائب ك الرسوـ اعبمركية عليها ،إخضاع عملية التفتيش إُف رسوـ عالية،
ك غَتىا من اإلجراءات األكثر كطأة ك تعقيدا على اؼببادالت اػبارجية .
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ثانيا  :سياسة حرية التجارة :يبكن تعريف ىذه السياسة بأهنا " :السياسة اليت تتبعها الدكؿ ك اغبكومات
عندما ال تتدخل يف التجارة بُت الدكؿ من خبلؿ التعريفات اعبمركية ك اغبصص  ،أك الوسائل األخرل " .3
 أدوات سياسة حرية التجارة :خبلؿ عصرنا ىذا  ،أصبحت األدكات السياسة التجارية اغبمائية ال تصلح يف معظمها  ،كال تتوافق مع
متطلبات منظمة التجارة العاؼبية  ،لذلك قبد أف أدكات سياسة حرية التجارة حلت ؿبلها  ،ك يف الواقع ال
قبد دكلة تستخدـ أدكات اغبماية التجارية دبفردىا أك أدكات ربرير التجارة  ،فبل بد أف يكوف ىناؾ مزيج من
أدكات السياستُت لكي ربافظ الدكلة على مصاغبها االقتصادية :
 -1التخفيض التدريجي للضرائب و الرسوم الجمركية:
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يتضح يف القرف الواحد ك العشرين أف نسب

الضرائب ك الرسوـ اعبمركية اؼبخفضة ستكوف أداة لتشجيع اؼببادالت التجارية الدكلية فارتفاع ىذه الضرائب
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بصفة استثنائية سيكوف فقط حملاربة اإلغراؽ.
 -2تحرير التعاون في الصرف األجنبي :إف عملية ربرير التعامل يف الصرؼ األجنيب تتطلب تغيَت قوانُت
الرقابة على الصرؼ ،دبعٌت ضركرة إلغاء سياسة الرقابة ك كسر احتكار الدكلة يف شراء ك بيع النقد األجنيب ،ك
يصبح من حق اؼبصدرين االحتفاظ بإيراداهتم من الصرؼ األجنيب ،إضافة إُف حرية حركة ربويل النقد األجنيب
من ك إُف اػبارج .
 -3إزالة القيود الكمية المباشرة :إف تطبيق سياسة ربرير التجارة سيؤدم إُف إلغاء نظاـ اغبصص ،تراخيص
االستَتاد ك حظر االستَتاد ،كفق ما سبليو اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ك االتفاؽ مع صندكؽ النقد الدكِف،
حبيث تصبح الضرائب ك الرسوـ اعبمركية اؼبخفضة (القيود اعبمركية) فقط ىي الوسيلة اؼبتاحة للسياسة
التجارية.
 -4حوافز التصدير :إف زبفيض الضرائب ك الرسوـ اعبمركية على اؼبدخبلت اؼبستوردة ،ك ربرير سعر الصرؼ،
فعاؿ ضد ـباطر الصادرات ،كلها سبثل إجراءات
مع زبفيض تكاليف التمويل للصادرات ،ك إهباد نظاـ تأمُت ّ
ك تدابَت من شأهنا رفع مستول قدرات اؼبنتجُت على خوض معركة األسعار يف األسواؽ الدكلية ،ك ىكذا يتم

تشجيع ك إقامة صناعات تصديرية تتمتع فيها الدكلة دبيزة نسبية الخًتاؽ السوؽ الدكلية ،فتزداد الصادرات ك
يزيد الربح التجارم.
 -5إقامة المناطق الحرة :سبثل اؼبناطق اغبرة ،منطقة ال زبضع لقوانُت اعبمارؾ ك النقد  ،فهي دبثابة سوؽ
حرة ،تعمق فيها سياسة ربرير التجارة الدكلية ك تساعد على جذب االستثمار الدكِف من أجل التصدير.

الفرع الثاني  :أىم السمات الرئيسية للسياسات التجارية بالدول العربية
من خبلؿ ىذا الفرع سنتطرؽ لسياسات التجارية بالدكؿ العربية ك تطورىا ،إضافة أل ىم اغبواجز اعبمركية
ك غَت اعبمركية يف الدكؿ العربية.
أوال :السياسات التجارية بالدول العربية و تطورىا :
تتمتع الدكؿ العربية اؼبصدرة للبًتكؿ باستثناء لبيا ك اعبزائر بنظم مفتوحة للتجارة ك نقصد ىنا دكؿ

ؾبلس التعاكف اػبليج العريب اليت ؽبا اقتصاديات منكشفة على العاَف اػبارجي  ،اذ يصل حجم التجارة
اػبارجية هبا اُف مستويات مرتفعة بالنسبة للناتج احمللي االصباِف  ،كدرجة انفتاح دكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي
عالية جدا مقارنة مع باقي الدكؿ العربية ما يعٍت البفاض العوائق التجارية هبا من رسوـ صبركية ك غَتىا .
أما الدكؿ العربية األخرل فتتفاكت درجات اغبماية ؼبختلف قطاعاهتا سواء كاف ذلك عن طريق دعم بعض
الصناعات ك الزراعة أك عن طريق فرض رسوـ صبركية مرتفعة اضافة اُف القيود الكمية ك النقدية .
فمثبل يف االرباد اؼبغريب قبد دكؿ اتبعت سياسة ذبارية لربالية مثل تونس ك اؼبغرب ،اذ بدأت اؼبغرب بإتباع
منهج ربرير اؼببادالت التجارية سنة  1983عند كضعها للربنامج التقويبي اؽبيكلي  ،ك يف لبيا تعترب الرسوـ
اعبمركية فيها اقل البفاضا من باقي دكؿ االرباد ،ك قد ازبذت لبيا قرار انفراديا باعفاء صبيع اؼبنتجات العربية
من اغبقوؽ اعبمركية ،أما موريتانيا ك كوهنا تعد من الدكؿ األقل مبوا يف العاَف فهي ربظى بامتيازات تفضيلية يف
1

اطار اتفاقية – لومي – اليت تربط اجملموعة األكركبية ببعض الدكؿ اإلفريقية ك احمليط اؽبادم ك الكارييب .

ك بالنسبة للجزائر فقد ساىم اختيار اؼبنهج االشًتاكي بعد االستقبلؿ سنة  1962على تبٍت نظاـ احتكار
الدكلة للتجارة اػبارجية ك قد كاف اختيار الرقابة على التجارة اػبارجية حل مؤقت ينتهي مع االنتهاء من اقامة
مؤسسات ك تنظيمات الدكلة االحتكارية 2 .ك خبلؿ السبعينات مت تكريس نظاـ احتكار التجارة اػبارجية
حيث سنة  1973مت كضع الًتاخيص اإلصبالية لبلستَتاد كآلية لتنظيم االحتكار ك قد عززت الدكلة اعبزائرية
موقفها االحتكارم سنة  1978عن طريق القانوف  .3 02/78خبلؿ الثمانينات كاجهت الدكلة اعبزائرية
عدة صعوبات خاصة خبلؿ أزمة البًتكؿ سنة  1986كعلى ضوء ذلك ازبذت اعبزائر سياسة التخفيف من
االحتكار ك ذلك بإلغاء القانوف اؼبعزز لبلحتكار ك استبدالو بالقانوف  29/88بتاريخ  1988/07/19ك
الذم سبارس كفقو الدكلة االحتكار عن طريق منح االمتياز للمؤسسات العمومية أك اؽبيئات العمومية أك

كبٌر سمٌة  ،أداء التجارة الخارجٌة العربٌة البٌنٌة  ، 2004-2000مجلة اقتصادٌات شمال افرٌقٌا  ،العدد  ، 5ص  72 ، 70بالتصرف
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د .عجة الجٌاللً  ،التجربة الجزائرٌة فً تنظٌم التجارة الخارجٌة من احتكار الدولة الى احتكار الخواص  ،دار الخلدونٌة الجزائرٌة ، 2007 ،
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ص9
شرفاوي عائشة  ،تطور التجارة الخارجٌة فً ظل التحوالت االقتصادٌة حالة الجزائر  ،بحث مقدم لنٌل درجة ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة ،
جامعة الجزائر  ، 2001 ،ص 57
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ؾبموعة اؼبصاٌف اؼبشًتكة  ،1كمن مث خبلؿ التسعينيات بدأت اعبزائر بتوجو كبو التحرير التدرهبي للتجارة
اػبارجية ك ذلك سباشيا مع التعديل اؽبيكلي لصندكؽ النقد الدكِف سنة 1994اذ مت إصدار التعليمة 94/20
اليت أصبحت دبوجبها كافة اؼبنتجات حرة التصدير ك االستَتاد  ، 2ك حبلوؿ سنة  1996أصبح نظاـ التجارة
اػبارجية اعبزائرية خاليا سباما من كل القيود الكمية .

3

أما يف تونس فإف التحرير التدرهبي للتجارة اػبارجية حدث منذ سنة

 1987عند بداية تنفيذ برنامج

التصحيح اؽبيكلي لتؤكد إندماجها يف السوؽ العاؼبية ,كإحداث قطيعة مع اؼبمارسات التجارية اغبمائية اليت
كاف معموال هبا سابقا كاؼبتمثلة يف اغبصص كالًتاخيص اؼبسبقة كاغبقوؽ اعبمركية اؽبادفة إُف ضباية الصناعات
احمللية كتعظيم موارد الدكلة ,كبادرت السلطات التونسية بإجراءات التحرير بإزالة كل القيود الكمية كأشكاؿ
الًتاخيص اؼبسبقة على إستَتاد اؼبواد األكلية كاؼبنتوجات نصف اؼبصنعة كىذا بسبب انضمامها إُف اتفاقية
اعبات سنة  ,1992كأنتهجت أيضا سياسة ربفيزية تستهدؼ إعادة ىيكلة النسيج اإلنتاجي هبدؼ ربسُت
قدرتو التنافسية كسبكينو من اإلستفادة من اإلمكانيات الناذبة عن إنفتاح اإلقتصاد على السوؽ العاؼبية.ك نتيجة
لركود االقتصاد التونسي خبلؿ أكاخر الثمانينات عبأت إُف عقد إتفاقية مع صندكؽ النقد الدكِف سنة
 1988ؼبدة  03سنوات (مت سبديدىا فيما بعد إُف  04سنوات) ككاف من بُت أىداؼ الربنامج اعبديد:
التعجيل بعملية ربرير التجارة كفتح اغبدكد كزبفيض العملة كإعطاء األكلوية للصادرات كإنسحاب الدكلة من
النشاط اإلقتصادم كإلغاء الرقابة على األسعار الداخلية.
ك يف مصر كاف اإلقتصاد منذ اػبمسينات إُف أكائل السبعينات ـبططا بشكل مركزم يهيمن عليو القطاع
العاـ ,إُف أف جاءت سنة  1974أين إعتمدت السلطات اؼبصرية سياسة االنفتاح قصد تشجيع االستثمار
األجنيب للقياـ باإلصبلح كإعادة ترميم ما دمرتو اغبرب (حرب  1967كحرب  ,)1973فكاف اإلقتصاد آف
ذاؾ (خبلؿ الثمانينات) مرىقا بالديوف اػبارجية كاألعباء اؼبالية كعجز اؼبيزانية العامة للدكلة لذلك كانت
إصبلحاهتا ترتكز حوؿ اإلصبلحات النقدية كاؼبالية كتصحيح نظاـ سعر الصرؼ قصد إعادة اإلستقرار
كالتوازف إُف األكضاع اإلقتصادية الكلية ،أعقبها االتفاؽ مع البنك الدكِف يف جواف

 1991الذم يتضمن

بوطمٌن سامٌة ،انضمام الجزائر الى منظمة العالمٌة لتجارة  ،أطروحة مقدمة لنٌل شهادة ماجستٌر تخصص تحلٌل اقتصادي  ،جامعة الجزائر ،
 ، 2001ص273
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برنامج إصبلح شامل يكمل الربنامج اؼبتفق عليو مع صندكؽ النقد الدكِف يتمحور حوؿ ؾباالت اإلصبلح
األساسي لئلقتصاد اؼبصرم اؼبتمثلة يف اإلستثمار ،إلغاء الرقابة السعرية ،إصبلح القطاع العاـ بتحويلو للقطاع
اػباص ،كربرير التجارة اػبارجية.

1

األردف كاف يتبع اسًتاتيجية التصنيع للمستوردات لكن ىذه السياسة َف ربقق األىداؼ اؼبرادة منها ك
َف تؤدم لتقليص العجز يف اؼبيزاف التجارم األردين بل على العكس تفاقم ىذا العجز ك لذلك بدأ األردف يعيد
النظر يف سياستو التجارية ك يعطي أنبية أكرب لتطوير الصادرات أك تشجيعها اعتبارا من عاـ . 1976

2

ك ينتهج االردف حاليا سياسة ذبارية مبينة على أسس االنفتاح االقتصادم كربرير التجارة  ،ح يث بذؿ
األردف يف السنوات القليلة اؼباضية جهودان مكثفة لفتح اقتصاده أماـ التجارة كاالستثمار األجنيب هبدؼ زيادة
فرص النمو كربقيق الرفاه ألبناء شعبو .كقد كاكبت ىذه اعبهود تعزيز العبلقات االقتصادية كالتجارية لؤلردف
مع الدكؿ العربية الشقيقة من خبلؿ اتفاقية منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل كاتفاقيات التجارة اغبرة الثنائية
مع عدد من الدكؿ العربية  ،إُف جانب توثيق العبلقات مع دكؿ العاَف من خبلؿ االنضماـ إُف منظمة التجارة
العاؼبية كإبراـ اتفاقية للشراكة مع االرباد األكركيب كاتفاقييت التجارة اغبرة كاؼبناطق الصناعية اؼبؤىلة مع الواليات
اؼبتحدة األمريكية كاتفاقيات التجارة اغبرة مع كل من رابطة االفتا كسنغافورة كدكؿ اتفاقية التبادؿ التجارم اغبر
العربية اؼبتوسطية (أغادير).
كما خطا األردف خطوات ناجحة يف توقيع عدد من اتفاقيات ضباية كتشجيع االستثمار كمنع االزدكاج
الضرييب مع عدد من الدكؿ العربية كاألجنبية هبدؼ توفَت بيئة جاذبة لبلستثمارات ،ذلك إُف جانب اتفاقيات
التعاكف االقتصادم كالتجارم مع الشركاء التجاريُت يف اؼبناطق اعبغرافية اؼبختلفة.

3

ك بالنسبة لسوريا اليت تسعى لبلنتقاؿ من االقتصاد اؼبخطط مركزيا اُف اقتصاد السوؽ االجتماعي
فقد أدخلت العديد من التغَتات على سياستها االقتصادية كعلى مستول قطاع التجارة اػبارجية فقد
ؼبست اإلصبلحات لوائح األسعار كاإلعانات كالقركض كاغبوافز لتطوير القطاع اػباص يف أنشطة اإلنتاج
كالتسويق.
1
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ك عموما فاف السياسة التجارية السورية تسَت تدرهبيا بعيدا عن هنج استبداؿ الواردات  ،اليت تنطوم على
ضباية ذبارية كبَتة كبو هنج التصدير اؼبوجو  ،برفقة بعض التدابَت اليت هتدؼ إُف تسهيل تكيف االقتصاد
السورم دبا يف ذلك القطاع الزراعي  ،مع البيئة اعبديدة الناشئة عن االنفتاح التدرهبي على األسواؽ
الدكلية.1
-2أىم الحواجز الجمركية و غير الجمركية في الدول العربية :

2

يبكن تصنيف الدكؿ العربية اُف دكؿ ذات تعريفة صبركية منخفضة على الواردات ك ىي دكؿ ؾبلس
التعاكف اػبليجي ك دكؿ ذات تعريفة عالية ك ىي غالبية الدكؿ العربية .
ك يبلحظ أنو قد حدث البفاض حاد يف معدالت الرسوـ اعبمركية على الواردات لكل من األردف  ،تونس ،
مصر  ،اؼبغرب سنة  1990نتيجة التغَتات يف أنظمة التعريفة اعبمركية يف اطار التصحيح االقتصادم الذم
طبقتو ىذه الدكؿ .
ك فيما ىبص اغبواجز غَت صبركية يف الدكؿ العربية فقد طبقت يف الدكؿ العربية السلع احملظورة  ،احتكار
اغبكومة للواردات  ،التدابَت النقدية ك اؼبالية  ،تراخيص االستَتاد ك اغبصص .....اٍف  .ك سنتطرؽ لبعضها
فيما يلي :
 تراخيص االستيراد  :طبقت تراخيص االستَتاد تقريبا على صبيع الواردات يف عشر دكؿ عربية ( األردف ،اعبزائر  ،السوداف  ،سوريا  ،الصوماؿ  ،العراؽ  ،عماف  ،ليبيا  ،موريتانيا ك اليمن ) ك قد اشًتط اغبصوؿ
على تراخيص االستَتاد كفقا لقوائم سلعية ربددىا السلطات اؼبعنية يف شبانية دكؿ عربية ( البحرين  ،تونس ،
السعودية  ،قطر  ،الكويت  ،لبناف  ،مصر  ،اؼبغرب )اال أف اشًتاط ىذه الًتاخيص يف السعودية ك قطر ك
الكويت كاف بغرض اإلحصاء ك إعبلف السلطات اعبمركية ك ليس بغرض اغبد من االستَتاد نشَت اُف أف ىذه
الًتاخيص َف تطلب يف اإلمارات .
 -احتكار الحكومة للواردات  :تولت اؼبؤسسات اغبكومية يف العديد من الدكؿ العربية ك ال تزاؿ غبد اآلف

محمد بدر كوجان  ،استعدادات الجمهورٌة العربٌة السورٌة لالنظمام الى منظمة التجارة العالمٌة  ،ورشة عمل حول " التجارة و البٌئة " سورٌا
 14 ،كانون األول 2006
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احتكار استَتاد السلع األساسية اليت تشمل اؼبنتجات النفطية ك اػبامات ك اؼبعادف ك اغببوب ك اؼبواد الزراعية
 ،كتفاكت درجة االحتكار ىذه اؼبؤسسات ؽبذه الواردات بُت  75ك   95يف كل من اعبزائر ،ليبيا ،
سوريا  ،العراؽ ك بُت  25ك  70يف كل من األردف  ،تونس  ،السوداف ك الصوماؿ  ،مصر  ،موريتانيا
ك اليمن .
 التدابير النقدية  :يعد اشًتاط إيداع مبالغ من أىم القيود النقدية اليت مارسها عدد كبَت من الدكؿ العربيةللحد من الواردات  ،ك توجد  12دكلة فرضت اإليداع اؼبسبق لبلستَتاد (األردف  ،السوداف  ،سوريا  ،العراؽ
 ،عماف  ،لبناف  ،ليبيا  ،مصر  ،اؼبغرب  ،موريتانيا ك اليمن ) ك يًتاكح ىذا اإليداع بُت 10ك  100من
قيمة السلع اؼبستوردة حىت أف يف بعض الدكؿ كاف اإليداع يشًتط أف يكوف بالعملة الصعبة مثلما كاف اغباؿ
يف السوداف  ،سوريا  ،الصوماؿ  ،العراؽ  ،عماف ك لبناف .
 القيود شبو جمركية  :بصفة عامة ىي رسوـ اضافية تفرض على الواردات عادة ك ؽبا أثر فباثل للتعريفةألهنا تستخدـ لتقييد الطلب على الواردات ك تشجيع احبلؿ الواردات  ،استعملت معظم الدكؿ العربية ىذا
النوع من القيود  ،غَت أف عدـ شفافية ىذه الرسوـ ك تعددىا ك قلة كضوح طرؽ احتساهبا ك اعبهة اغبكومية
اليت تديرىا جعل ؽبذه القيود تأثَت يشوه أمباط التجارة بصورة فباثلة للقيود الغَت صبركية األخرل .
ك يف األخَت قبد اف الدكؿ العربية حاليا ك كما سبق االشارة فيما سبق اما منظمة ؼبنظمة التجارة العاؼبية أك
تسعى لبلنضماـ ؽبا ما هبعلها تعمل على إصبلح ك تغَت سياستها التجارية كي تتناسب مع متطلبات منظمة
التجارة العاؼبية ك تتماشى مع اؼبستول العاؼبي ك ذلك كفقا إلمكانيتها االقتصادية ك اقتناعاهتا السياسية .

المبحث الثاني  :أوضاع التجارة الخارجية العربية
بعد تطرقنا ألنبية التجارة اػبارجية كأحد أسباب ربقيق التنمية االقتصادية  ،ك اليت أبرزت لنا أنبية
التجارة العربية البينية  ،ك إدراكا ؽبذا قبد الدكؿ العربية قد اتبعت اؼبنهج التكاملي االقتصادم التجارم ك
ىي حاليا تقع ضمن درجة منطقة التجارة اغبرة ،ك خبلؿ ىذا اؼببحث سنتناكؿ صبلة من اؼبؤشرات ك اغبقائق
اليت توضح لنا أكضاع التجارة اػبارجية العربية خبلؿ الفًتة .2010-2000

المطلب األول  :خصائص التجارة الخارجية العربية خالل الفترة 2010-2000

خبلؿ ىذا اؼبطلب سنعرض صبلة من بيانات تسمح لنا باستخراج خصائص التجارة اػبارجية العربية خبلؿ
الفًتة . 2010 -2000ك قبل ذلك سنتطرؽ للتجارة اػبارجية العربية خبلؿ عقدم الثمانينات ك
التسعينات بشكل ـبتصر .
الفرع األول  :التجارة الخارجية العربية خالل عقدي الثمانينات و التسعينات
سجلت التجارة اػبارجية العربية البفاض يف الفًتة من عاـ  ، 1998- 1980رغم ارتفاع قيمة التجارة
اػبارجية العاؼبية من  3802مليار دكالر اُف  10635مليار أم بنسبة  %180يف حُت ىبطت التجارة
اػبارجية العربية خبلؿ الفًتة نفسها من  347مليار دكالر اُف  290مليار أم بنسبة سالبة قدرىا ، % 16
ك تراجع نصيب حصة التجارة العربية من  % 9.1اُف  % 2.7من التجارة العاؼبية .
ك يف بداية ىذه الفًتة كانت الصادرات العربية تشكل  ٪12.5من الصادرات العاؼبية فأصبحت يف هنايتها ال
تتعدل  % 2.5منها  ،كما البفضت أنبية الواردات العربية من  % 5.8اُف  % 2.7من الواردات العاؼبية .
 123مليار دكالر عاـ  1980أصبحت

ك بعد أف كانت اؼبوازين التجارية العربية تسجل فائضا حواِف

تتحمل عجز قدره ستة مليارات دكالر عاـ  ، 1998ك يف عاـ  1999قدر حجم التجارة العربية البينية
بنحو  27.1مليار دكالر بنسبة % 8.6من التجارة العربية .

1

ك خبلؿ عقدم السبعينات ك الثمانينات أدت التجارة اػبارجية من خبلؿ الصادرات النفطية دكرا أساسيا
يف إسًتاتيجية التنمية العربية ك يف ضوء ىذه األنبية لصادرات النفط  ،فإف التجارة اػبارجية العربية سبيزت
خباصيتُت رئيستُت نبا -:دكر قيادم للقطاع العاـ يف النشاط االقتصادم.
 -اعتماد القطاع العاـ يف نفقاتو على الصادرات النفطية.

2

الفرع الثاني  :تطور التجارة الخارجية العربية و نصيبها في التجارة العالمية
سنحاكؿ التعرؼ على تطور التجارة اػبارجية العربية ك نصيبها يف التجارة العاؼبية يف الفًتة اؼبمتدة من سنة

1
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حداد محمد  ،العولمة و انعكاستها على اقتصادٌات الدول العربٌة مع االشارة الى حالة مصر ،و الجزائر مذكرة لنٌل شهادة ماجستٌر فً العلوم
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2

2000اُف غاية سنة  2010من خبلؿ اعبدكؿ اؼبواِف :
الجدول رقم  : 01التجارة اػبارجية العربية اإلصبالية خبلؿ الفًتة 2010-2000
القيمة باؼبليار دكالر
وزن الصادرات العربيةفي

وزن الوردات العربية في

الصادرات العالمية 

الوردات العالمية

2000

259. 7

149.7

6.385

6.595.6

4.1

2.3

2001

236. 7

161

6.1404

6.392.3

3.9

2.5

2002

245

171.5

6.427.7

6.640.3

3.8

2.6

2003

304

194.9

7.408.8

7.757.8

4.1

2.5

2004

396. 5

9.099.3 243 .1

9.470.0

4.4

2.6

2005

569

350.2

10.434

10.675.4

5.5

3.3

2006

692.5

400.8

12.100.8

12.252.7

5.7

3.3

2007

807.4

535.5

13.768.1

14.072.1

5.9

3.8

2008

1.067.8

705

15.962.8

16.223.9

6.7

4.3

2009

722.3

594.3

12.522.0

12.718.0

5.0

4.7

904.5 2010

655.2

15.238.0

15.376.0

5.9

4.3

الصادرات العربية

الواردات

الصادرات العالمية

الوردات العالمية

العربية

المصدر  :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد سنة 2011، 2010 ، 2005
نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أف قيمة الصادرات العربية اإلصبالية قد البفضت سنة

 2001لتصل .7

 236مليار دكالر مقارنة بسنة  2000حيث كانت تبلغ  259.7مليار دكالر أم بنسبة  9تقريبا  ،مث
عاكدت االرتفاع لغاية سنة  2008لتصل لقيمة  1 . 067 .8مليار دكالر مث البفضت سنة  2009ك
أصبحت قيمتها تقدر  722.3مليار دكالر أم البفضت بنسبة

  32.35مقارنة بسنة  2008ك

عاكدت االرتفاع سنة  2010لتصل لقيمة 904.5مليار دكالر بنسبة  . 25ك يبلحظ أف الصادرات

العاؼبية قد سارت بنفس الشكل حيث البفضت سنة  2001مث عاكدت االرتفاع مث البفضت سنة 2009
ك ارتفعت سنة .2010
أما الواردات العربية اإلصبالية فمنذ سنة  2000كىي ترتفع اُف غاية سنة 2008حيث ارتفعت من قيمة
 149.7مليار دكالر لتصل لقيمة  705مليار دكالر أم ارتفعت دبقدار  3.7مرة خبلؿ ىذه الفًتة ،ك َف
تسجل أم البفاض على الرغم من أف الواردات العاؼبية قد البفضت سنة . 2001
كسنة  2009تراجعت كل من الواردات العاؼبية ك العربية ،كيبلحظ أف نسبة تراجع الصادرات العربية ضعف
نسبة تراجع الواردات العربية اليت تبلغ  15مقارنة بسنة . 2008ك سنة  2010فقد ارتفعت الواردات
العاؼبية ك كذا العربية حيث قدرت نسبة ارتفاع الواردات العربية ب .10.24
ك يعود البفاض الصادرات العربية سنة  2001نتيجة البفاض األسعار العاؼبية لتصدير النفط اػباـ ك عدد من
السلع الدكلية األخرل اؽبامة يف الدكؿ العربية  ،ك يرد ذلك ألحداث  11سبتمرب أيضا اليت كاف ؽبا أثر على
التجارة العاؼبية ك العربية .

1

أما البفاض سنة  2009فيعود النكماش حجم التجارة العاؼبية دبعدؿ بلغ   10.7مقارنة دبعدؿ مبو بلغ
  2.8سنة  2008نتيجة المتداد تأثَت األزمة اؼبالية العاؼبية  ،فبا أدل النكماش الطلب يف أسواؽ
الشركاء التجاريُت الرئيسيُت للدكؿ العربية

إُف البفاض الصادرات العربية غَت النفطية .كتراجعت أيضان

الواردات العربية متأثرة بتباطؤ النمو االقتصادم يف غالبية الدكؿ العربية جراء تأثَتات األزمة اؼبالية العاؼبية ،غَت
أف الربامج اؼبالية التحفيزية لدعم االقتصاد يف مواجهة اآلثار السلبية لؤلزمة كاالستثمارات يف مشاريع البنية
التحتية سانبت يف زبفيف الًتاجع يف الواردات العربية 2،ك يعود أيضا ارتفاع حجم الواردات العربية االصبالية
اُف ارتفاع أسعار جزء كبَت منها مع زيادة أسعار النفط اػباـ  ،ك زيادة الواردات العراقية حيث سجل العراؽ
أعلى نسبة مبو يف قيمة الواردات بلغت 81.6سنة  2004نتيجة رفع العقوبات عنو  ،كما أف زيادة
اإليرادات اؼبالية للدكؿ النفطية قد أدل اُف زيادة االنفاؽ على اؼبشركعات كزيادة االستهبلؾ .

التقرٌر االقتصادي العربً الموحد لسنة 2005
التقرٌر االقتصادي العربً الموحد لسنة 2010

1

2
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3

3

ك ارتفاع سنة  2010يعود النعكاس االنتعاش النسيب لبلقتصادم العاؼبي  ،حيث سانبت الزيادة يف األسعار
العاؼبية للنفط اػباـ ك السلع األكلية األخرل اُف ارتفاع قيمة الصادرات العربية  ،كما ارتفعت الواردات العربية
جراء االرتفاع اؼبلحوظ يف أسعار استَتاد السلع الغذائية ك كذا أسعار استَتاد النفط بالنسبة للدكؿ الصافية
مستوردة لو .

1

أما بالنسبة ؼبسانبة الصادرات العربية االصبالية يف الصادرات العاؼبية فقد سجلت سنة

 2000نسبة

4.1ك البفضت سنة  2001ك سنة  2002لتصل لنسبة  3.8على الرغم من أف قيمة الصادرات
العربية قد ارتفعت ك يعود ذلك الرتفاع حجم الصادرات العاؼبية كاف أكرب من ارتفاع قيمة الصادرات االصبالية
العربية حيث أف الصادرات العربية ارتفعت بنسبة

 3.5فحُت أف الصادرات العاؼبية ارتفعت بنسبة

.4.76ك منذ سنة  2002ك مسانبة الصادرات العربية يف الصادرات العاؼبية يف ارتفاع حيث كصلت سنة
 2008لنسبة  6.7لتنخفض سنة  2009لنسبة  5ك تعاكد االرتفاع لتصل لنسبة  5.9سنة
.2010
أما بالنسبة ؼبسانبة الواردات العربية االصبالية يف الواردات العاؼبية فهي يف تزايد مستمر منذ سنة  2000حيث
سجلت نسبة  2.3ك بلغت سنة  2009نسبة  4.7أم تضاعفت خبلؿ مدة  10سنوات لتنخفض
البفاض طفيف سنة  2010ك تصبح . 4.3

الفرع الثالث :اتجاه التجارة الخارجية للدول العربية  -العالم الخارجي و البينية -
:
سنحاكؿ التعرؼ على اذباه التجارة اػبارجية العربية أم توزيع اعبغرايف ؽبا ك أىم الشركاء التجاريُت ؽبا يف ىذا
الفرع حيث من خبلؿ من اعبدكؿ رقم 02ك اعبدكؿ رقم  03ك يبكن استنتاج اعبدكؿ رقم  04الذم يسمح
لنا بًتتيب الشركاء التجاريُت للدكؿ العربية من خبلؿ حساب متوسط النسب اؼبئوية من سنة  2000اُف
غاية  2010لكل من الصادرات ك الواردات العربية .

التقرٌر االقتصادي العربً الموحد سنة 2011

1

الجدول رقم  : 02اذباه التجارة اػبارجية للدكؿ العربية – الصادرات العربية –
الوحدة :النسبة اؼبئوية
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

الدول العربية

6.2

7.3

8.5

8.4

8.7

8.5

8.5

8.8

8.9

10.6

8.6

االتحاد

28.9

33.8

37.6

36.8

32.2

17.1

19.2

17.8

17.3

15.8

15.3

األوروبي
الواليات

11.5

11.8

11

12.1

11.7

8.8

9.2

10.3

10.5

8.7

7.7

المتحدة
األميركية
آسيا

25.7

25.6

25.3

25.8

25.9

27.5

31.2

34.6

37

40.3

42.4

اليابان

16.2

15.6

14.7

14

13

9.8

11.3

11.6

12.6

12.8

10.7

3.7

3.2

3.8

4.5

5.2

3.4

4

5.5

6.7

6.7

8.1

5.8

6.8

6.8

7.2

7.7

14.3

15.9

17.5

17.7

20.8

23.6

الصين
باقي دول
آسيا
باقي دول

27.6

21.5

21.5

17

21.5

38.2

31.9

28.5

26.5

24.8

26

العالم
المجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

* تقديرات أكلية
المصدر  :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد سنة 2010،2011 ، 2005

100

100

100

الجدول رقم  : 03اذباه التجارة اػبارجية العربية للدكؿ العربية – الواردات العربية –
الوحدة :النسبة اؼبئوية
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

الدول

10.5

10.6

11.8

11.2

12.2

12.6

13.4

12

12.9

12.2

11.8

العربية
االتحاد

46.5

38.1

32.9

33.9

31.8

31.7

32.7

34.5

30.8

28.9

26.3

األوروبي
الواليات

10.9

9.5

8.6

7.2

7.7

5.5

6.9

9.3

8.5

8.7

8.7

المتحدة
األمركية
آسيا

16.4

17.7

18.9

19.9

20.4

22.9

24.3

31.5

28.5

33.9

32.8

اليابان

6.4

6

6.3

6

5.3

4

4

5.8

5.1

4.4

4.5

4.1

4.7

5.3

6

7.4

5

5.9

10.5

10.1

11.3

11.2

5.9

7

7.3

7.9

7.7

13.8

14.4

15.2

13.2

18.1

17.1

الصين
باقي
دول
آسيا
باقي

15.7

24

27.8

27.5

27.9

27.3

22.8

12.7

230.3

17.3

20.4

دول
العالم
المجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

* تقديرات أكلية
المصدر  :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد سنة  2005ك 2010ك 2011

100

100

100

الجدول رقم : 04ترتيب الشركاء التجاريُت لدكؿ العربية خبلؿ الفًتة 2010-2000
الوحدة  :النسبة اؼبئوية 
الصادرات +الواردات

الصادرات العربية

الواردات العربية

االتحاد األوروبي

24.70

33.46

29.08

آسيا

30.94

24.29

27.61

الصين

4.97

7.40

6.18

اليابان

12.79

5.25

9.02

13.05

11.6

12.32

الواليات المتحدة األمركية

10.3

8.30

9.3

باقي دول العالم

25.9

22.15

24.02

الدول العربية

8.40

11.74

10.07

اجملموع

100

100

100

2/

باقي دول آسيا

المصدر  :من اعداد الطالبة بناءا على اعبداكؿ السابقة

الجدول رقم  : 05أداء التجارة العربية البينية خبلؿ الفًتة 2010-2000
الوحدة  :القيمة باؼبليار
دكالر

الصادرات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

16.1

17.3

20.9

25.5

34.7

48.3

58.6

71

93

76.8

77.7

البينية العربية
الواردات البينية

15.7

17.1

20.2

21.8

29.8

44.1

53.6

64.2

83.8

72.4

العربية

المصدر  :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2011 ،2010 ، 2005
أوال  :اتجاه التجارة الخارجية العربية مع العالم الخارجي :
من خبلؿ اعبدكؿ  04يتضح أف الشريك التجارم األكؿ للدكؿ العربية ىو االرباد األكركيب ك ذلك من
حيث الصادرات ك الواردات حيث تزيد الصادرات العربية اُف االرباد األكركيب عن

 24ككارداهتا عن

 33خبلؿ الفًتة  ،2010-2000ك ربتل دكؿ آسيا اؼبرتبة الثانية من حيث األنبية بعد االرباد األكركيب
فهي تستأثر على ما يزيد عن  30ك  24من الصادرات ك الواردات العربية على التواِف ،ك يف مقدمة
الدكؿ األسيوية قبد الياباف ك الصُت اذ ربتل الياباف اؼبركز الثاين بعد االرباد األكركيب من حيث الصادرات
بنسبة  12.79ك بعدىا تأيت الواليات اؼبتحدة األمريكية بنسبة

 10.3ك تعترب الواليات اؼبتحدة

األمريكية الشريك التجارم الثاين للدكؿ العربية من حيث الواردات بنسبة .8.30
ثانيا  :اتجاه التجارة الخارجية العربية البينية :
من خبلؿ اعبدكؿ 04يتضح أف مسانبة الصادرات العربية البينية يف اصباِف الصادرات العربية ال تتعدل نسبة
 8.40كمتوسط ك ذلك خبلؿ الفًتة  2010-2000كمسانبة الواردات كذلك فهي ال تتعدل نسبة
 11.74ك بتاِف فالدكؿ العربية ىي آخر شريك ذبارم بالنسبة لبعضها البعض ك نسبة التجارة العربية
البينية ال تتجاكز .10

77.2

ك نبلحظ من اعبدكؿ رقم  02أف مسانبة الصادرات العربية البينية يف اصباِف الصادرات العربية منذ سنة
 2000اُف غاية سنة  2009ىي يف مبو مستمر اذ انتقلت من  6.2سنة  2000اُف  10.6سنة
 ، 2009أما سنة  2010أدل ارتفاع قيمة الصادرات العربية االصبالية بنسبة أعلى من نسبة زيادة قيمة
الصادرات البينية اُف تراجع الصادرات البينية يف الصادرات االصبالية العربية لتصل اُف . 8.6
من خبلؿ اعبدكؿ رقم  05يتضح لنا أف قيمة الصادرات العربية البينية يف تزايد مستمر منذ سنة

2000

حيث سجلت قيمة  16.1مليار دكالر ك كصلت سنة  2008لقيمة  93مليار دكالر ك البفضت سنة
 2009لتصل 76.8مليار دكالر بنسبة  %17.41مقارنة بسنة  2008ك ارتفعت سنة  2010بنسبة
  1.2مقارنة بسنة  2009لتصل لقيمة  77.7مليار دكالر فحُت أف الصادرات العربية االصبالية قد
ارتفعت دبقدار .  25
ك خبلؿ ىذه الفًتة  2010-2000زادت قيمة الصادرات العربية البينية دبقدار  4.8مرة  ،غَت أف ىذا
النمو يعترب ضئيل جدا خاصة ك أنو يف سنة  1998مت االعبلف عن قياـ منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل
ك سنة  2005ألغيت كافة الرسوـ اعبمركية ذات اؼبنشأ العريب ،ك الدكؿ العربية تأمل يف الوصوؿ اُف ارباد
صبركي حبلوؿ سنة .2015
ك نفس األمر ينطبق على الواردات العربية البينية اليت زادت دبقدار  4.9مرة حيث سجلت سنة  2000قيمة
 15.7مليار دكالر ك سنة  2008ما قيمة  83.8مليار دكالر ك البفضت سنة  2009بنسبة 13.6
مقارنة بسنة  2008لتصل اُف 72.4مليار دكالر ك قد ارتفعت سنة  2010بنسبة   6.5مقارنة
بسنة  2009لتصل لقيمة  77.2مليار دكالر كما ىو موضح باعبدكؿ رقم ، 05ك يف اعبدكؿ رقم 03
يتضح لنا أف نسبة الواردات البينة العربية سنة  2000مقدرة ب َ  10.5ف ترتفع باؼبستول اؼبطلوب
حيث سجلت سنة  2010نسبة  11.8
ك تأكد الدراسة اليت قاـ هبا الدكتور كليد عبد مواله سنة

 2009ىذه النتيجة اذ تناكؿ بدراستو

تدفقات التجارة  21دكلة عربية مع  77شريك ذبارم للفًتة  2007-1990يف ؿباكلة لتقدًن أثر كل من

منطقة التجارة اغبرة الكربل العربية  ،ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العريب  ،االرباد اؼبغاريب  ،اتفاقية أغادير
 ، 2004يف ربفيز التجارة العربية ك فقا لنموذج موسع للجاذبية

 الذم اشتمل على  16متغَت مفسر

للصادرات من الدكلةiك jيف السنة tىي :
 لوغاريتم صادرات الدكلة  iإُف الدكلة jيف السنة .t لوغاريتم الناتج احمللي االصباِف للدكلة  iضرب الناتج احمللي االصباِف للدكلة .j لوغاريتم اؼبسافة بُت الدكلتُت iك.j متغَت كنبي يأخذ القيمة  1إذا ما كانت ىناؾ حدكد مشًتكة بُت الدكلتُت iك jك  0ما عدل ذلك . متغَت كنبي يأخذ القيمة  1إذا كانت اللغة األكُف مشًتكة بُت الدكلة iك jك  0ما عدل ذلك . متغَت كنبي يأخذ القيمة  1إذا ما اشًتكت الدكلتاف iك jيف التاريخ االستعمارم ك  0ما عدل ذلك . مؤشر اغبرية التجارية للشريك التجارم jيف السنة t مؤشر توافق التجارة بُت الدكلتُت iك jيف السنة  tيعرب عن مدل توافق صادرات  iمع كاردات .j متغَت كنبي يأخذ القيمة  1إذا ما كانت الدكلتاف iكjتنتمياف اُف الدكؿ العربية ك  0ما عدل ذلك . -متغَت كنبي يأخذ القيمة  1إذا كانت الدكلتاف iكjأعضاء يف منطقة التجارة اغبرة الكربل العربية ك

 0ما

عدل ذلك .
 متغَت كنبي يأخذ القيمة  1إذا انتمت الدكلتافiك jاُف ؾبلس التعاكف العريب اػبليجي ك  0ما عدل ذلك . متغَت كنبي يأخذ القيمة  1إذا انتمت الدكلتاف iكjاُف ارباد اؼبغرب العريب ك  0ما عدل ذلك . متغَت كنبي يأخذ القيمة  1إذا انتمت الدكلتاف iك jاُف اتفاقية اغادير  2004ك  0ما عدل ذلك .*

و هو نموذج عرض أول مرة عن طرٌق اٌزارد سنة ٌ 1954بنى فً شكله األساسً حول توقعات بشأن تدفقات التجار المبنٌة على أساس



المسافة التً تفصل بٌن الدول كمؤشر لتكلفة التجارة و التفاعل بٌن األحجام االقتصادٌة للدول التً تقاس بناتج المحلً االجمالً  ،و فً سنوات
األخٌر تم االعتماد على منهجٌات االقتصاد القٌاسً الحدٌثة لتوسعه لٌشمل مجموعة من المتغٌرات المؤثر على تدفقات التجارة كاللغة  ،متوسط
الدخل الحدود التارٌخ  ،االستثمار األجنبً  ،أثر االتفاقٌات االقلٌمٌة على التجارة .

 متغَت كنبي يأخذ القيمة  1إذا ما كاف الشريك التجارم عضو يف االرباد األكركيب ك  0ما عدل ذلك متغَت كنبي يأخذ القيمة  1إذا ماكاف الشريك التجارم عضو يف مشاؿ أمريكا ك  0ما عدل ذلك . متغَت كنبي يأخذ القيمة  1إذا ما كاف الشريك التجارم عضو يف ارباد جنوب شرؽ آسيا باإلضافة للهندك الصُت ك  0ما عدل ذلك .
ك قد خلصت الدراسة اُف تأثر مستول الصادرات العربية اهبابا حبجم االقتصاد ك سلبا باؼبسافة كما تنبأ
النموذج األساسي للجاذبية باالضافة لذلك بأف تلعب متغَتات النموذج اؼبوسع "اغبدكد ،اللغة  ،التاريخ "..
اؼبشًتكة دكرا مهما يف ربفيز التدفقات التجارية ،ك من ناحية أخرل تبُت أف اغبرية التجارية كمؤشر للبنية
اؼبؤسسية للشريك التجارم ال تؤدم كما ىو متوقع اُف ربفيز التجارة  ،ك ذلك عكس مؤشر توافق التجارة
الذم يلعب دكرا مهما يزيد عن أنبية اغبدكد ك اللغة اؼبشًتكة ؾبتمعُت  ،تشَت ىذه النتيجة اُف أف تعزيز
التجارة البينية العربية ال يبر إال عن طريق تنويع ك تشجيع اؼبنتجات احمللية بعيدا عن ىيمنة منتجات الطاقة .
كذلك خلصت الدراسة اال أف منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل أدت لتعزيز التجارة بُت

 17دكلة عربية

مقارنة دبستول التجارة البينية جملموعة الدكؿ العربية  ،ك لكن مستول التجارة داخل اؼبنطقة يبقى دكف اؼبستول
اؼبرجو اذا ما قورف دبا حققتو العديد من االتفاقات االقليمية للتجارة حوؿ العاَف أك دبستول التجارة البينية بُت
دكؿ اتفاقية أغادير رغم حداثتها ،يعزل ىذا الفشل النسيب جزئيا اُف ارتباط العديد من الدكؿ العربية بدكؿ
خارج اؼبنطقة حبكم التاريخ  ،ك باتفاقات التجارة البينية اغبرة ك كذلك اُف ارتفاع التدفقات التجارية مع الكتل
االقتصادية الكربل .

1

ك تتصف التجارة العربية البينية عموما بالًتكز  ،حيث ترتكز التجارة البينية لكل دكلة عربية مع الدكؿ
اجملاكرة ؽبا
فمثبل يف جانب الصادرات البينية العربية لسنة  ،2010تركزت صادرات األردف اُف الدكؿ العربية يف العراؽ
بنسبة  31يف اؼبائة  ،ك تركزت صادرات تونس إُف الدكؿ العربية يف دكلتُت متجاكرتُت نبا ليبيا بنسبة 42يف

و لٌد عبد مواله  ،نماذج الجاذبٌة لتفسٌر تدفقات التجارة  ،مجلة جسر التنمٌة الصادرة عن معهد التخطٌط العربً بالكوٌت  ،العدد السابع و
التسعون نوفمبر . 2010

1

اؼبائة كاعبزائر بنسبة  27يف اؼبائة .أما صادرات اعبزائر إُف الدكؿ العربية فقد تركزت يف ثبلث دكؿ ىي تونس
اؼبغرب  ،مصر بنسبة  34يف اؼبائة ك  32يف اؼبائة ك 19يف اؼبائة على التواِف ،كتركزت صادرات السوداف إُف
الدكؿ العربية يف دكلة كاحدة اإلمارات بنسبة  84يف اؼبائة  ،كصادرات الصوماؿ البينية يف اإلمارات بنسبة
 57يف اؼبائة كاليمن بنسبة  19يف اؼبائة ،كصادرات العراؽ البينية يف سورية  78يف اؼبائة كاألردف  19يف
اؼبائة  ،كصادرات عماف البينية إُف اإلمارات بنسبة  73يف اؼبائة ،كصادرات قطر البينية يف اإلمارات  54يف
اؼبائة ك عماف  17يف اؼبائة  ،كصادرات ليبيا البينية يف تونس  49يف اؼبائة  ،كأخَتان صادرات اليمن البينية يف
اإلمارات  43يف اؼبائة كالسعودية  27يف اؼبائة .كفيما ىبص الدكؿ العربية األكثر تنوعان يف اذباىات صادراهتا
البينية ،تتوزع األسواؽ التصديرية لكل من اإلمارات كالسعودية كالكويت كلبناف كمصر على حواِف طبس دكؿ
عربية رئيسية أك أكثر.
كيف جانب اذباىات الواردات البينية ،تركزت كاردات األردف من الدكؿ العربية يف عاـ 2010يف دكلة كاحدة
ىي السعودية بنسبة  56يف اؼبائة ،كتركزت كاردات البحرين من الدكؿ العربية يف السعودية بنسبة  81يف
اؼبائة،ك كردات تونس البينية من الدكؿ العربية يف اعبزائر  40يف اؼبائة  ،ك كاردات السعودية البينية العربية يف
االمارات  38يف اؼبائة  ،ككاردات قطر البينية من اإلمارات كالسعودية بنسبة  37يف اؼبائة ك 29يف اؼبائة
على التواِف ،ككاردات الصوماؿ البينية من جيبويت بنسبة  61يف اؼبائة ،ككاردات العراؽ البينية من سورية
بنسبة  70يف اؼبائة ،ككاردات عماف البينية من اإلمارات بنسبة 72يف اؼبائة ،ككاردات قطر البينية من اإلمارات
بنسبة  37يف اؼبائة كالسعودية بنسبة  29يف اؼبائة ،ككاردات الكويت البينية من السعودية بنسبة  40يف اؼبائة،
ككاردات ليبيا البينية من تونس ك مصر بنسبة  34يف اؼبائة ك  24يف اؼبائة على التواِف  ،ككاردات اؼبغرب
البينية من السعودية بنسبة  44يف اؼبائة ، ،ككاردات موريتانيا البينية من اإلمارات بنسبة 77يف اؼبائة.
ك أخَتا تبلغ نسبة تركز كاردات البينية لليمن من االمارات كبو

 48يف اؼبائة  ،ك تعترب لبناف الدكلة األكثر

توسعا يف مصادر كاردهتا من الدكؿ العربية حيث تتوزع حصص االستَتاد بنسب تًتاكح بُت
اؼبائة من إصباِف كراداهتا من الدكؿ العربية .

 10ك  20يف

1

كيرجع السبب يف ذلك اُف البفاض تكلفة النقل ك سهولة اغبركة على جانيب اغبدكد ك خاصة بالنسبة

التقري االقتصادي العربً الموحد  ،فصل الثامن التجارة الخارجٌة 2011 ،

1

للدكؿ اليت ال تضع عراقيل أك قيود ادارية على تنقل األفراد مثل دكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي  ،كيبكن القوؿ
أف ىذه التجارة ىي ذبارة طبيعية َف تظهر أك تزيد جراء اتفاقيات التجارة بُت الدكؿ العربية .

- 1أنظر

للمبلحق – 22..1

الفرع الرابع  :الهيكل السلعي لتجارة الخارجية العربية
من خبلؿ اعبدكلُت رقم 06ك  07سنبُت تطور اؽبيكل السلعي للتجارة اػبارجية العربية خبلؿ الفًتة
.2010-2000
ففي اعبدكؿ رقم  6قبد أف الوقود اؼبعدين وبتل اغبصة األكرب من الصادرات العربية خبلؿ الفًتة -2000
 2004على الرغم من أف نسبتو بالبفاض مستمر خبلؿ ىذه الفًتة حيث سجل سنة
ك كصلت نسبتو سنة

 2000نسبة 70

 2004اُف  67ك بعدىا تأيت السلع اؼبصنعة اليت ارتفعت نسبتها من

 15.2سنة  2000اُف  17.8سنة  2004ك بعده اؼبنتجات الكيماكية مث آالت ك معدات النقل
،ك يف اؼبرتبة األخَت األغذية ك اؼبشركبات ك اؼبواد اػباـ .
أما الواردات العربية فقد كانت آالت ك معدات النقل يف اؼبرتبة األكُف  ،تلتها الواردات الصناعية اليت تراجعت
حصتها بشكل طفيف من  26.5سنة 2000اُف  25.8سنة ، 2004مث الواردات الغذائية اليت
تراجعت حصتها  13.7اُف 11.6ك يف اؼبرتبة األخَتة الوقود اؼبعدين ك اؼبواد اػباـ .

1
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الجدول رقم  : 06اؽبيكل السلعي لتجارة اػبارجية العربية خبلؿ الفًتة 2004-2000
الوحدة  :نسبة
اؼبئوية 
الصادرات العربية
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المصدر  :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2005

الجدول رقم  : 07اؽبيكل السلعي للتجارة اػبارجية للدكؿ العربية خبلؿ الفًتة 2010-2005
الوحدة  :النسبة اؼبئوية
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السلع

الواردات العربية

2005

2006

2007

2008

2009

2.8

2.8

3

2.9

3.1

2005 2010

2006

2007

2008

2009

2010

14.7

14.7

13.9

15.4

16

18

3.8

الزراعية
المواد

3.9

3.8

4.1

3.7

4.4

6

9

8.6

8.6

6.9

7.1

9.6

الكيمياوية
الوقود و

77.4

77.8

76.9

78

70.8

71.9

14.3

15.2

15.1

17.1

15.8

13.6

المعدن
المصنوعات 11.6
مصنوعات

2.2

12.4

13.4

12.5

16.4

19.5

62.2

61.1

62.3

60.4

60.6

65.3

2.2

2.4

3

4.3

4.9

13.8

13.8

14.5

18.7

19

16.3

األساسية
اآلالت و

2.8

3

3.5

3.2

4.5

5.3

30.6

30.5

31.5

26.6

26

31.2

معدات
النقل
مصنوعات

2.7

3.3

3.5

2.5

3.2

3.2

8.8

8.2

7.7

8.1

8.5

8.2

متنوعة
أخرى
سلع غير

8.1

7.1

6.7

6.6

9.6

4.8

8.7

8.9

8.7

7

7.6

3.1

مصنفة
المجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

* تقديرات أكلية
المصدر  :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2011 ،2010
من خبلؿ اعبدكؿ رقم  07يتبُت لنا استمرارية احتبلؿ الوقود اؼبعدين النسبة األكرب من الصادرات العربية
خبلؿ الفًتة 2010- 2005
على الرغم من تراجع نسبتو سنة  2009ك معاكديت ارتفاعها سنة ، 2010ك بعدىا تأيت اؼبصنوعات أما
السلع الزراعية فنسبتها متواضعة يف الصادرات العربية ك أعلى نسبة ؽبا سنة َ 2010ف تتعدل . 3.8
كمن جانب الواردات العربية،فاؼبصنوعات ربتل اؼبركز األكؿ بنسبة تفوؽ  60يف مقدمتها آالت ك معدات
النقل اليت على الرغم من تراجعها مقارنة بفًتة  2004-2000ك كذا خبلؿ الفًتة 2010-2005

كصلت نسبتها  31سنة  2010بعدىا تأيت كل من السلع الزراعية ك الوقود ك اؼبعادف بنسب متقاربة ما
بُت  14ك . 18

الفرع الخامس  :تجارة الخدمات بالدول العربية
مبت التجارة العاؼبية للخدمات بسرعة تفوؽ مبو اإلنتاج العاؼبي كذبارة السلع ك أصبحت أنبيتها من
أنبية ذبارة السلع أك أكثر  ،لذلك سنحاكؿ باختصار التطرؽ ؽبا مث ػبصوصية ذبارة اػبدمات بالدكؿ العربية
.
نتيجة تزايد األنبية النسبية لتجارة اػبدمات يف التجارة الدكلية فقد أفردت جولة أكركغوام اتفاؽ بشأف ذبارة
اػبدمات يعرؼ ب –  – GATSحيث يطبق ىذا االتفاؽ القواعد الرئيسية بتجارة السلع على ذبارة
اػبدمات ك لكن مع تعديل ؽبذه القواعد لتأخذ يف االعتبار الفوارؽ بُت السلع ك اػبدمات.
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كتشمل ذبارة اػبدمات ؾباالت عديدة من األنشطة مثل اػبدمات اؼبصرفية كاؼبالية كالتأمُت كاالتصاالت
السلكية كالبلسلكية كالنقل الربم كالبحرم كاعبوم كالشحن كالتسويق كاالستشارات كدراسات االستثمار
كاإلنتاج كالتوزيع كالًتكيج كالدعاية كتأمُت العمالة اؼباىرة كالعادية كالبحوث العلمية لنقل التكنولوجيا كغَتىا
من اػبدمات اؼبساعدة للتجارة كالصناعة كالتنمية.
ك ذبدر اإلشارة إُف أف عملية ربرير ذبارة اػبدمات زبتلف عن عملية ربرير ذبارة السلع ،ألنو يف حالة
اػبدمات ال توجد تعريفات صبركيو أك حصص كمية أك غَتىا بل إف ما وبكم ذبارة اػبدمات ىو القوانُت
كالقرارات كاإلجراءات اإلدارية اليت تضعها الدكلة.
تدؿ البيانات اإلحصائية على أف اػبدمات يف السياحة كالنقل كالتأمُت سواء كانت يف ؾباؿ التصدير أك
االستَتاد تؤدم الدكر األكرب لدل الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية على حد سواء ،كلكن مع اختبلؼ يف
األنبية النسبية يف التجارة الدكلية يف اػبدمات  ،كتعترب الدكؿ اؼبتقدمة الرائدة يف ذبارة اػبدمات نظرا ؼبا
سبلكو ىذه الدكؿ الصناعية الكربل من إمكانيات مادية كإدارية كتكنولوجية ذبعل اؼبنافسة ؿبسومة لغَت

د .عبد هللا الشواورة  ،أهمٌة كفاءة النقل و الخدمات اللوجستٌة فً تعظٌم التجارة العربٌة البٌنٌة  ،مؤتمر التجارة العربٌة البٌنٌة و التكامل
االقتصادي المملكة األردنٌة الهاشمٌة  22/200 ،سبتمبر  ،2004،ص 664
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صاٌف الدكؿ النامية كمن ضمنها الدكؿ العربية .لذلك يبقى قطاع اػبدمات حباجة إُف اغبماية اغبكومية ،
فتحرير التجارة وبمل ـباطر متنامية على منتجي كمستهلكي ىذه اػبدمات يف الدكؿ العربية ،كخاصة يف
قطاع اػبدمات اؼبالية كاؼبصرفية ،كاالتصاالت ،كالنقل كالشحن كالتأمُت ،كالتعليم ،كالصحة كغَتىا.
ال تتجاكز مسانبة الدكؿ العربية يف الصادرات الدكلية يف اػبدمات  1على مدار تطور التجارة العاؼبية
يف اػبدمات ،األمر الذم يعكس ضعف اإلمكانيات التكنولوجية كاؼبالية ؽبذه البلداف ك تدين قدراهتا على
اؼبنافسة يف السوؽ العاؼبية.
لتجارة اػبدمات يف البلداف العربية خصوصية فهي من جهة تستحوذ على نسبة متقاربة مع معظم دكؿ
العاَف الثالث تصل إُف  42من الناتج احمللي اإلصباِف للدكؿ العربية،ك قرابة  25من إصباِف
التجارة العربية للسلع ك اػبدمات .كعلى على الرغم من التفاكت بُت الدكؿ العربية يف ؾباؿ االستثمار يف
ؿبفزا للقطاعات اإلنتاجية الصناعية
اػبدمات ،إال أف صبيعها توِف
اىتماما متز ن
ايدا ؽبذا القطاع باعتباره ن
ن
الزراعية ك من دكنو ال يبكن تأمُت التبادؿ األمثل بُت ىذه القطاعات كتأمُت ظركؼ أفضل لتشجيع
الصادرات إُف اػبارج.
كهتتم معظم الدكؿ العربية يف مشاؿ أفريقيا ك األردف كاإلمارات العربية اؼبتحدة كلبناف باػبدمات السياحية
اىتماما بتطوير بنيتها األساسية،مثبل األردف كتونس كمصر كاؼبغرب يبلحظ أف حجم
كتوِف معظمها
ن
كثَتا حجم صادرات الدكؿ العربية األخرل ،كما أف صادراهتا تفوؽ كارداهتا
صادراهتا من اػبدمات يفوؽ ن

خبلفنا لبقية الدكؿ العربية األخرل ،كقد انضمت سورية يف السنوات األخَتة إُف قائمة الدكؿ العربية اليت
تسعى إُف تنمية قدراهتا يف ؾباؿ السياحة .

كما هتتم الدكؿ العربية كافة باػبدمات اؼبهنية من حيث استقباؽبا لكثَت من حركة األشخاص الطبيعيُت،
يف حُت تقوـ بعض الدكؿ بتصدير تلك اػبدمات  ،1فنجد تونس  ،اؼبغرب  ،مصر من البلداف العربية

د .حسٌن الفحل  ،الجاتس و آفاق التجارة العربٌة فً الخدمات  ،مجلة العلوم االقتصادٌة و القانونٌة  ،المجلد  23العدد الثانً  ،جامعة دمشق،
سورٌا  ، 2007 ،ص ص 143، 141بالتصرف
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اؼبصدرة لليد العاملة على عكس اؼبملكة العربية السعودية اليت ربتل اؼبركز األكؿ يف استقباؿ اليد العاملة على
غرار غالبية دكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي الغَت مصدرة لليد العاملة .
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كذلك تعد الدكؿ النفطية أكرب األسواؽ اؼبستوردة للخدمات .كبصفة عامة فإف كبل من صبهورية مصر
متقدما يف قائمة الدكؿ النامية اؼبصدرة كاؼبستوردة
كزا
العربية ،كاؼبملكة العربية السعودية ربتبلف مر ن
ن
للخدمات ،كربتل اػبطوط اعبوية السعودية اؼبركز األكؿ يف قائمة شركات الطَتاف من الدكؿ النامية من
حيث حجم نشاطها ،ك تصل نسبة صادرات اػبدمات يف تونس إُف ما نسبتو % 60من الصادرات
الكلية كيف اؼبغرب . %63
نظرا لفقداف اؼبيزات التكنولوجية
كمن اؼبرشح أف تبقى الدكؿ العربية تعاين من ضعف قطاع اػبدمات لديها ن
اليت يتمتع هبا مقدمو اػبدمات غَت اؼبقيمُت -الشركات األجنبية العاملة يف ؾباؿ تصدير اػبدمات -ك كذا
ضعف قدرهتا على عرض خدماهتا يف األسواؽ الدكلية كخاصة يف حالة انتقاؿ العمالة ،كيف ؾباؿ اػبدمات
اؼبالية كاؼبصرفية كالتأمُت سوؼ ُتفتح األسواؽ أماـ اؼبوردين الكبار يف العاَف ؼبثل ىذه اػبدمات لتنافس
قطاع اػبدمات اؼبقيم الذم َف يعد يتمتع بأم شكل من أشكاؿ الدعم أك اغبماية يف أغلب الدكؿ
العربية.
ك يف الزمن اغباضر َف يعد مقبوال تقييد تدفق رؤكس األمواؿ ك ربويل األرباح من الدكؿ العربية كإليها،
كسوؼ يؤدم ربرير قطاع اػبدمات اؼبالية يف شكلو النهائي إُف ؾبموعة من اآلثار اليت سوؼ تنعكس
على قدرة الدكؿ العربية على رسم ك إدارة السياسة اؼبالية كالنقدية بالشكل الذم وبقِّق أىداؼ خطط
التنمية االقتصادية كاالجتماعية ؽبذه الدكؿ ،فبا يشكل خطورة شديدة نظرا إلمكانية ربكم كبار
اؼبستثمرين كاؼبضاربُت على مستول العاَف يف السياسة اؼبالية كالنقدية ؽبذه الدكؿ ،األمر الذم يتطلب من
الدكؿ العربية دراسة التجارب العاؼبية مثاؿ التجربة اؼباليزية كاالستفادة منها يف اغبد من انعكاسات العوؼبة
اؼبالية كازباذ التدابَت اليت ربفظ للسلطات الوطنية قدرا أكرب من التحكم كالسيطرة داخل أسواؽ اؼباؿ
احمللية ،كتقوية ىذا القطاع حىت يبكنو التصدم للمنافسة احملتملة ،كيف ىذا اإلطار تبذؿ اعبهود يف كل من
البحرين كلبناف كإُف حد ما مصر كسورية مؤخرا ،لتقوية القطاع اؼباِف كخاصة اعبهاز اؼبصريف.
أ.د محمد خالد المهاٌنً  ،مرجع سابق  ،ص 19
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كإذا كاف ربرير التجارة يف اػبدمات وبمل يف طياتو العديد من اؼبشاكل ،فإف ىناؾ بعض الفوائد اليت
يبكن ربقيقها ،كتًتكز أساسا يف ؾباَِف السياحة ك ربويبلت العاملُت باػبارج ،إذا مت استخدامها كالتعامل
معها بشكل أفضل ،ففي كل من مصر كاألردف كلبناف كإُف حد ما سورية كتونس تؤدم كل من السياحة
كبَتا يف زبفيف العجز يف موازين اؼبدفوعات ،حيث يسد معظم العجز
كربويبلت العاملُت باػبارج ن
دكرا ن
1
من خبلؿ دخل السياحة أك ربويبلت العاملُت باػبارج.
نظرا ألنبية ذبارة اػبدمات يف التجارة العربية بشكل عاـ ك يف التجارة العربية البينية بشكل خاص ك بعد
أف انضمت  11دكلة عربية إُف منظمة التجارة العاؼبية تزايد اىتماـ الدكؿ العربية بتحرير ذبارة اػبدمات فيما
بينها كقد أكدت القمة العربية بعماف عاـ  2000على أنبية إدماج ذبارة اػبدمات ضمن منطقة التجارة
اغبرة العربية الكربل ك طلبت من اجمللس االقتصادم كاالجتماعي سرعة ازباذ اػبطوات العملية لتنفيذ ذلك
خاصة كاف ىناؾ جوانب اهبابية للتعاكف العريب يف ذبارة اػبدمات تتمثل يف سهولة االنضماـ كاإلدارة، ،
توسيع نطاؽ التجارة  ،زيادة فرص كؾباالت االستثمار.
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كتبقى اعبهود العربية لتحرير التجارة البينية للخدمات مرتبطة بوجو خاص ،بتنفيذ الدكؿ العربية لسياسات
اإلصبلح االقتصادم للتخلص من األنظمة كاإلجراءات التقمدية أماـ ذبارة اػبدمات .
كمن أىم القيود اليت ربد من زيادة التجارة البينية للخدمات العربية تلك اؼبتعلقة بالنفاذ إُف السوؽ العربية،
كمثاؿ ذلك ،نظاـ التأشَتات كاإلقامة اؼبؤقتة لؤلشخاص الطبيعيُت لغرض تقدًن خدماهتم ،كاختبلؼ
اؼبواصفات ؼبعادلة الشهادات اعبامعية كالعلمية ،األمر الذم وبد من إمكانية استغبلؿ فرص توظيف اؼبهارات
العربية يف أسواؽ عمل بعضها البعض  .كؾذلك قيود التواجد التجارم للشرؾات العربية ،ؾقوانُت الوؾيل
اؼبواطن يف دكؿ اػبليج ،باإلضافة إُف احتكارات القطاع العاـ للعديد من اػبدمات ؾاالتصاالت ،كخدمات
اؼبوانئ كخدمات اؼبطارات ،كاػبدمات اؼبصرفية كخدمات التأمُت ،كالنقل الربم كاعبوم  .كؾؿ ىذه القيود ربد
من القدرة التصديرية للخدمات فيما بُت الدكؿ العربية . ،كعلى خبلؼ ربرير ذبارة السلع الذم قد يؤدم إُف
تكاليف اجتماعية عند إغبلؽ اؼبصانع األقل قدرة على اؼبنافسة األجنبية كزيادة البطالة ،فإف ربرير التجارة

د .حسٌن الفحل  ،مرجع سابق  ،ص ص  145 ، 143بالتصرف
2

تاريخ االطالع www.alexchan.org2011 /10/8

1

البينية
للخدمات يؤدم يف الغالب إُف زيادة توظيف العمالة احمللية ،مثاؿ ذلك تواجد الشرؾات األجنبية لئلعبلنات
كالًتكيج،اليت عادة ما توظف عمالة من داخل الدكلة اؼبضيفة ،اليت ؽبا خربة يف أذكاؽ اؼبستهلكُت يف السوؽ
احمللية كبالتاِف مهارات الًتكيج كالتسويق.1
كنتيجة لعدـ ربقيق أم تطورات يف مسَتة التفاكض حوؿ ذبارة اػبدمات يف الدكؿ العربية ،فقد مت توجيو
اعبهود خبلؿ عاـ  2009للتواصل مع كافة الدكؿ العربية كذلك بدعوة الدكؿ العربية غَت اؼبشاركة يف
اؼبفاكضات ،ككذلك الدكؿ اليت َف تتقدـ بعركضها األكلية عبداكؿ االلتزامات بتحرير قطاعات خدمات ؿبددة
كذلك يف إطار ما نص عليو برنامج العمل الصادر عن القمة العربية االقتصادية كالتنموية كاالجتماعية اليت
عقدت بالكويت يف عاـ  ، 2009كاليت أكدت على ضركرة استكماؿ اؼبفاكضات اعبارية يف ؾباؿ ربرير
ذبارة اػبدمات.
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 خصائص التجارة الخارجية العربية :إف أىم ما يبكن استنتاجو من اإلحصائيات السابقة ىي خصائص التجارة اػبارجية العربية اليت لبتصرىا كما
يلي :
 مسانبة التجارة العربية يف التجارة العاؼبية يعترب ضعيف باعتبار أهنا ؾبموعة تضم  24دكلة عربية . تعترب أكركبا ىي الشريك التجارم الرئيسي للدكؿ العربية . تعتمد الدكؿ العربية على احملركقات كصادرات رئيسية. نسبة التجارة العربية البينية ضعيفة جدا كَف تتجاكز حدكد % 10كتتم غالبيتها بُت الدكؿ اؼبتجاكرة . -ضعف الصادرات العربية يف اجملاؿ الصناعي كالزراعي.

التقرٌر االقتصادي العربً الموحد  ،2003الفصل الثامن الخاص بالتجارة الخارجٌة .
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التقرٌر االقتصادي العربً الموحد  ،2010الفصل الثامن الخاص بالتجارة الخارجٌة .
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 ارتفاع حصة الواردات الصناعية ما يدؿ على ضعف القاعدة الصناعية بالدكؿ العربية .تتعدل كاردات الدكؿ العربية من األغذية نسبة 10ما هبعلها تعاين من فجوة غذائية هتدد أمنها الغذائي.
 تعد اػبدمات السياحية الصادرات الرئيسية يف ذبارة اػبدمات بالدكؿ العربية .ك يبكن القوؿ باختصار أف التجارة العربية اػبارجية تعتمد على تصريف صادراهتا اليت ترتكز على اؼبواد
األكلية اُف الدكؿ اؼبتقدمة ك استَتاد سواء اؼبواد االستهبلكية أك االستثمارية أك التكنولوجية من ىذه الدكؿ ما
هبعلها دكؿ تعاين من التبعية  ،خاصة كأف حجم التجارة البينية بينها ضعيف جدا على الرغم من أنبيتها .

المطلب الثاني  :معوقات و سبل تطوير التجارة العربية البينية
بعدما تبُت لنا أف حجم التجارة اػبارجية العربية البينية متدين جدا ك ال يعكس اال قدرا ؿبدكدا جدا من
التبادؿ التجارم للدكؿ العربية على الرغم من اعبهود اؼببذكلة ألجل تنميتها منذ طبسينيات القرف اؼباضي اُف
غاية اليوـ باقامة منطقة التجارة العربية اغبرة ك العمل على اقامة االرباد اعبمركي ،فهذا يدؿ على أف ىناؾ ما
يعيق ىذه اعبهود ك ىذا ما سنتطرؽ لو يف ىذا اؼبطلب إضافة لبعض السبل اليت يبكن أف تسمح بتنمية
التجارة العربية البينية .

الفرع األول  :معوقات التجارة العربية البينية
تنقسم معوقات التجارة العربية البنية اُف معوقات داخلية ك أخرل خارجية كىي تؤثر سلبيا على مبو التجارة
العربية البينية .
أوال :المعوقات الداخلية :

ىي ؾبموعة من العوامل الداخلية اؽبيكلية ك االجراءات االقتصادية ك االدارية ك السياسات اليت تؤثر
سلبا على مبو التجارة العربية البينية ك ربوؿ دكف ربقيق مزايا السوؽ العربية الواحدة بامتدادىا الواسع ك تنوعها
السلعي  ،1ك نذكر منها :
 تشابو اؽبيكل االقتصادم ك االجتماعي يف الدكؿ العربية أدل غبدكث زبوؼ من فتح األسواؽ العربية علىبعضها البعض ك أدل أيضا لتشابو يف الصناعات التصديرية  ، 2اُف جانب ضعف القاعدة االنتاجية ك
البفاض مستول التصنيع يف الدكؿ العربية ما جعل االقتصاديات العربية تفتقر لتشكيلة كاسعة من اؼبنتجات ،
ما دفعها للتوجو إُف الدكؿ األجنبية ذات القواعد اإلنتاجية القوية كاؼبتنوعة على حساب التجارة البينية العربية
.
 اؽبيكل السلعي للتجارة العربية حيث ترتكز الصادرات العربية يف اؼبواد األكلية ( البًتكؿ  ،الغاز  ،القطن.....اٍف ) اليت ذبد أسواؽ استهبلكية مستقرة يف الدكؿ الصناعية كأكركبا  ،الياباف ك الواليات اؼبتحدة
األمريكية  ،ك كذلك طبيعة الواردات العربية اؼبتمثلة يف اؼبواد الغذائية ك اؼبنتجات الصناعية ك ىي سلع تنتج
بكميات غَت كافية أك ال تنتج باألقطار العربية  ،ما يعكس ضعف التجارة العربية البينية .
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 السياسات االقتصادية التجارية اليت اتبعتها الدكؿ العربية كسياسة احبلؿ الواردات ك اليت كانت هتدؼ منهازبفيف العبء على موازين مدفوعاهتا اػبارجية ك زبفيض درجة اعتمادىا على السوؽ اػبارجية يف تلبية
حاجاهتا االستهبلكية لكن ترتب على ىذه السياسة تزايد استَتاد السلع اإلنتاجية الوسيطة ك أمباط
التكنولوجية البلزمة ؽبا  ،ك بالتاِف تكريس ظاىرة االعتماد على اػبارج من جانب ك من جانب آخر تكريس
ذبزئة السوؽ العربية اُف أسواؽ ؿبلية ضيقة.
ك كذلك سياسة تشجيع الصادرات ك التوجو اُف األسواؽ الدكلية ك اليت اعتمدت على قياـ صناعات حديثة
ذات كثافة رأظبالية ك قد كانت الصناعات النفطية يف مقدمتها  ،ك اؼبتتبع ؽبذه السياسة خصوصا يف
د .علً محمد رمضان الماقوري  ،التجارة العربٌة البٌنٌة المعوقات وسبل التطوٌر  ،مؤتمر التجارة العربٌة البٌنٌة و التكامل االقتصادي ،

1

الجامعة األردنٌة  22/20سبتمبر  ،2004ص 734
أ .حٌدر مراد  ،المشاكل و المعوقات أمام تنمٌة التجارة العربٌة البٌنٌة  ،مؤتمر التجارة العربٌة البٌنٌة و التكامل االقتصادي  ،الجامعة األردنٌة
 22/20سبتمبر  ،2004ص 639
عامر باكٌر  ،طالب عوض  ،تطور التجارة العربٌة البٌنٌة  ،مؤتمر التجارة العربٌة البٌنٌة و التكامل االقتصادي  ،الجامعة األردنٌة 22/20
سبتمبر  ،2004ص ص 65 ،64

3

2

الصناعات البًتككمياكية اليت أقيمت مؤخرا ال يستطيع أف يرل فيها إال عائقا لتنمية التبادؿ التجارم العريب
ألف الدكؿ العربية ليست مستهلكة ؼبنتجات ىذه الصناعات  ،كما أهنا ليست منتجة للتقنيات البلزمة ؽبا
دبعٌت أف ىذه السياسة لن زبدـ الدكؿ العربية ك سوؼ تزيد تبعيتها لبلقتصاديات الغربية .
 امباط االستهبلؾ السائدة يف األسواؽ العربية حيث تفاقم الطلب على السلع الكمالية ك ذات اعبودةالعالية ك اليت تتميز هبا السلع األجنبية  ،كعزز ىذا االذباه الدعاية ك اإلعبلـ ك أنشطة الًتكيج اليت قامت هبا
الشركات األجنبية اؼبنتجة ؽبذه السلع  ،كمع زبلي الدكؿ العربية عن سيطرهتا على ذبارهتا اػبارجية ألجل
اعتمادىا سياسات االنفتاح اضافة غباالت اإلغراؽ اليت تعرضت ؽبا بعض األسواؽ العربية  ،فقدت بعض
اؼبنتجات العربية أك كلها ك خاصة الصناعية منها أسواقها التقليدية باؼبنطقة ربت كطأة منافسة السلع األجنبية
اليت تدخل بأظباء ك عبلمات ذبارية متعددة ك متجددة ك اليت تتناسب مع األمباط االستهبلكية اؼبتجددة .
 غياب أك ضعف خدمات االتصاؿ بُت األسواؽ العربية مقابل تطورىا مع بعض الدكؿ األجنبية دبساعدةبعض الشركات العاؼبية  ،األمر الذم ترتب عليو سهولة االتصاؿ باألسواؽ األجنبية أكثر من االتصاؿ بُت
الدكؿ العربية ك ىو ما انعكس أثره على تفضيل اؼبستوردين العرب االتصاؿ باألسواؽ األجنبية عن االتصاؿ
ببعضهم البعض .
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 ضعف قنوات التمويل احمللية ك اإلقليمية فبا شك فيو أف القنوات احمللية اؼبتمثلة يف اعبهاز اؼبصريف ك سوؽرأس اؼباؿ تعترب من أىم ركافد سبويل األنشطة التجارية دبا يف ذلك التجارة اػبارجية ك اإلقليمية  ،ىذا اُف
جانب أنبية دكر البنوؾ الوطنية أك اؼبشًتكة يف اصدار خطابات الضماف لتسوية مدفوعات ىذا النشاط اال أف
ضعف الطاقة التمويلية ك تفشي الركتُت ك التعقيدات اإلدارية خصوصا من جانب بنوؾ القطاع العاـ يف بعض
الدكؿ العربية أدل لصعوبة قياـ البنوؾ ك شركات األمواؿ بتمويل ىذه األنشطة التبادلية بُت الدكؿ العربية
،كما أف البنوؾ اإلسبلمية اإلقليمية َف تستطع أف تسد الفجوة التمويلية ك االدارية ك ذلك الختبلؼ
السياسات النقدية ك أيضا األنظمة اؼبصرفية ؼبختلف الدكؿ العربية من مث أدل ذلك اُف ضعف الدكر اؼبصريف
يف ربقيق الدكر اؼبطلوب منو لتمويل ك زيادة اؼبعامبلت التجارية البينية العربية .
 ضعف مركنة خدمة النقل العربية ك يعترب ىذا العامل من أىم معوقات التجارة العربية البينية ألف النقل ىوعلً محمد رمضان الماقوري  ،مرجع سابق  ،ص ص 736، 735

1

خدمة إنتاجية ؿبورية يف عمليات التبادؿ السلعي ك اػبدمي سواء على اؼبستول احمللي أك اإلقليمي أك العاؼبي ،
ألف تكلفة النقل من أىم ؿبددات السعر النهائي للسلعة دبعٌت أف زيادة ىذه التكلفة من شأنو زيادة سعر
السلعة أك اػبدمة ك بالتاِف زبفيض قدرهتا التنافسية ك البفاض الطلب اػبارجي عليها  ،1ك يشهد قطاع النقل
العريب زبلفا على الرغم من اعبهود اؼببذكلة لتطوير كل الطرؽ الربية ك السكك اغبديدية ك تطوير مرافق النقل
البحرية ك اعبوية .
ك بشكل عاـ يعد عدـ توفر كسائل نقل منتظمة بُت اؼبشرؽ العريب ك اػبليج العريب ك اؼبغرب العريب ك
بأسعار منافسة أحد أسباب تدين التجارة بُت الوطن العريب  ،كما أف تعدد التعقيدات على اغبدكد بُت
الدكؿ العربية ك طوؿ اؼبدة الزمنية من أكثر العقبات اؼبعرقلة لتحرير التجارة بُت الدكؿ العربية .
 نقص اؼبعلومات البلزمة للتجارة البينية حيث تعاين مؤسسات القطاع العاـ بشكل عاـ من نقص يفاؼبعلومات االقتصادية ك التجارية ذات العبلقة بالقوانُت ك التشريعات التجارية اػباصة باألسواؽ العربية ك يعاين
القطاع اػباص من عدـ توفر اؼبعلومات الرظبية اؼبتعلقة بالتسهيبلت التجارية كاػبدمات اعبمركية ،التخزين ،
النقل  ،.......ك نقص يف اؼبعلومات اؼبتعلقة باألسواؽ كأمباط االستهبلؾ ك اؼبواصفات ك اؼبقاييس النوعية ك
اعبودة .
 -صعوبة تنقل األفراد ك رؤكس األمواؿ بُت الدكؿ العربية ك صعوبة منح التأشَتات.
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 خضوع اؼبصاٌف االقتصادية العربية التجارية للمناخ السياسي ك مناخ العبلقات الشخصية بُت اغبكاـ داخلاألقطار العربية .
 تفضيل االتفاقيات الثنائية اإلقليمية الضيقة اليت ال تسمح بالتوسع الشامل على حساب االتفاقياتاالقتصادية اإلقليمية كالسوؽ العربية اؼبشًتكة ك منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل .
 -القيود الغَت صبركية ك اليت تتنوع كما يلي :

1

د .شرٌف ماهر هٌكل  ،دور و أهمٌة النقل فً تكوٌن أوصر االتحاد العربً  ،مكتبة الحرٌة  ، 2007 ،ص 57
حٌدر مراد  ،مرجع سابق  ،ص ص 639،640

3

1

2

د .محمد عبد الرشٌد علً  ،العوامل الرئسٌة المحددة لنمو التجارة العربٌة البٌنٌة  ،مؤتمر التجارة العربٌة البٌنٌة و التكامل االقتصادي  ،الجامعة
األردنٌة  22/20سبتمبر  ،2004ص 725

3

أ -القيود الفنية  :كىي خاصة باالشًتاطات ك اؼبواصفات يف الدكؿ العربية أم تعددية يف اؼبواصفات لنفس
اؼبنتج كتعدد كتضارب االجتهادات اإلدارية يف تطبيقها مثل كضع العبلمات ك البلصقات على اؼبنتج ،
داللة اؼبنشأ  ،أنواع العبوات ،فرض مواصفات مغايرة لتلك اليت تفرضها على السلع احمللية خصوصا الغذائية ك
الزراعية  ،تغَت اؼبواصفات دكف اشعار مسبق  ،االشًتاطات الصحية ك البيئية  ،اؼببالغة يف أساليب الكشف
ك طوؿ الوقت البلزـ إلصدار شهادة اؼبطابقة ك تصديقها ك استيفاء رسوـ أعلى عليها مقارنة مع السلع احمللية
.
ب -القيود اإلدارية  :كىي قيود خاصة دبوضوع اعادة التثمُت اعبمركي ك كثرة الوثائق اإلضافية الغَت ضركرية
اليت تطلب مع البضاعة  ،ك مشاكل النقل بالعبور ك إجراءات التخليص اعبمركي ك تكاليفو .
ت -القيود النقدية  :بعض الدكؿ العربية ما زاؿ لديها قيود على إجراءات التحويل ك تعدد أسعار الصرؼ
كـبصصات النقد األجنيب ك تشدد يف إجراءات االئتماف ك كذلك يف شركط االستَتاد .
ث -القيود اؼبالية  :ك تتمثل يف اؼببالغة يف رسوـ تصديق القنصليات على شهادات اؼبنشأ ك أيضا اؼببالغة يف
رسوـ اؼبعاينة ك اؼبطابقة ك اليت زبضع يف بعض األحياف ؼبعاملة سبيزية مقارنة بالسلع احمللية .
ج -القيود الكمية اؼبتعددة.
د -اؼبغاالة يف طلب االستثناءات على التخفيضات اعبمركية بالنسبة لتنفيذ برنامج منطقة التجارة اغبرة العربية
الكربل ( تكوين القوائم السلبية) .
ك -مشكلة الرسوـ ك الضرائب ذات األثر اؼبماثل للتعريفة اعبمركية اليت تؤدم لتعطيل اثر التخفيض اعبمركي .
ثانيا  :المعوقات الخارجية :
اؼبعوقات اػبارجية كىي ؾبموعة من العوامل تعمل على استمرار العبلقة القائمة حاليا بُت الدكؿ العربية
ك الدكؿ اؼبتقدمة ألجل احملافظة على ىذه اؼبراكز ك تتمثل يف :
 سياسة القركض اػبارجية اليت سبنحها الدكؿ الصناعية اؼبتقدمة لبعض الدكؿ العربية ك اليت تشًتط عندحٌدر مراد  ،مرجع سابق  ،ص ص  637 ،635بالتصرف

1

منحها استخداـ نسبة مهمة منها الستَتاد السلع ك اػبدمات من أسواقها فبا يقف عائقا على حرية الدكلة
العربية اؼبدينة يف اختيار شريكها التجارم .
 االستثمارات األجنبية اليت تلعب دكر ىاـ الستنزاؼ الفائض االقتصادم اؼبتاح ك فرض شركط تتناسب معمصاغبها يف بناء ك تشغيل مشركعاهتا اليت غالبا ما تتعلق باستخراج اؼبواد األكلية  ،أك يف مشاريع سياحية ك
خدمية .
 اعبهود اليت تبذؽبا الدكؿ الصناعية ك شركاهتا الضخمة يف الدعاية ك الًتكيج للصناعات يف اؼبنطقة العربيةتعتمد يف كافة مدخبلهتا ك ـبرجاهتا على أسواؽ العاَف اػبارجي خاصة الدكؿ الصناعية اؼبتقدمة .
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 ارتباطات الدكؿ العربية مع ؾبموعات اقتصادية ـبتلفة ك بدرجات ـبتلفة أيضا من خبلؿ االتفاقيات الثنائيةخاصة مع أمريكا ك االرباد األكركيب ك اليت أعطت إعفاءات ك تسهيبلت صبركية أكرب من تلك اؼبوجودة يف
االتفاقيات العربية  ،فبا أدل إُف إعاقة تنفيذ اتفاقيات التعاكف الثنائي ك اعبماعي العريب .

2

الفرع الثاني  :سبل تنمية التجارة العربية البينية
صبلة اؼبعوقات ك اؼبشاكل اليت تواجو التجارة العربية البينية يبكن التغلب عليها بإتباع عدة سبل يبكن أف
زبفضها ك تساىم يف تنميتها ك نذكر منها :
مبادرة الدكؿ العربية بوضع خطط متوسطة ك طويلة األجل إلحداث تغَتات ىيكلية أساسية يف قواعداالنتاج تكوف أكثر تنوعا ك أكثر اعتمادا على اؼبزايا النسبية اؼبتعددة يف الدكؿ العربية  ،كىنا هبب الًتكيز
بشكل متوازف على جانيب العرض ك الطلب يف آف كاحد  ،حبيث تطور األنواع االنتاجية اؼبستندة على اؼبيزة
النسبية ( جانب العرض) كيف نفس الوقت هبب أف تراعي أذكاؽ ك أمباط االستهبلؾ السائدة يف األسواؽ
العربية.
 اُف جانب ربرير التجارة العربية ال تقل االستثمارات البينية أنبية لذلك البد من السعي لتعزيزىا كاستقطاهبا لكي تبقى ضمن إطار األقطار العربية ك يتطلب ذلك إعداد البنية االقتصادية ك التشريعية اؼبواتية يف
1

علً محمد رمضان الماقوري  ،مرجع سابق  ،ص 738
عامر بكٌر  ،طالب عوض  ،مرجع سابق  ،ص 65

2

الدكؿ العربية .

1

 إشراؾ القطاع اػباص العريب يف عملية ازباذ القرارات يبثل ضركرة ىامة باعتباره يلعب دكرا رئيسيا يف زيادةحجم التجارة العربية البينة فهي ترتبط دبا يتوفر للقطاع اػباص من إمكانيات ك طاقات تساعد على ربقيق
ذلك .

2

 االلتزاـ بتنفيذ كافة االتفاقيات ك القرارات اؼبتعلقة بتحرير التبادؿ التجارم بُت الدكؿ العربية ك ضركرة تفعيلالتشريعات البلزمة الدارة اػببلفات السياسية اليت ربدث بُت األقطار العربية ك اغبد من أثارىا السلبية على
التجارة العربية البينية .
 العمل على زيادة فعالية اؼبؤسسات ك اؽبيئات ك اؼبصارؼ القطرية اإلقليمية يف تقدًن التسهيبلت االئتمانيةك ضماف التمويل البلزـ للصفقات التجارية اليت تعقد بُت األسواؽ العربية .
 العمل على تصعيد دكر الغرؼ التجارية ك الصناعية يف التعريف باؼبنتجات ك األسواؽ العربية كذلك بتنظيمبعثات ذبارية مشًتكة لرجاؿ األعماؿ ك الشركات اُف األقطار العربية ك إقامة معارض متخصصة دائمة ك دكرية
.
 تفعيل العمل اعبماعي العريب لتطوير خدمات النقل ك االتصاؿ ك تعظيم االستفادات من التطور التقٍت كالعلمي يف ؾباالت اؼبواصبلت ك االتصاالت .
 تعرية كافة احملاكالت ك ابطاؿ مفعوؿ اآلليات اليت تقوـ هبا الدكؿ الصناعية اؼبتقدمة ك شركاهتا الكبَتةلتطويق االقتصاديات العربية لغرض إجهاض التوجهات التكاملية العربية.

1

عامر باكٌر  ،طالب عوض  ،نفس المرجع السابق  ،ص 73
حٌدر مراد  ،مرجع سابق  ،ص 642

2

علً محمد رمضان الماقوري  ،مرجع سابق ص ص 743 ،742
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الفصل الرابع
دراسة حالة المنطقة الحرة المشتركة األردنية
السورية و دورىا في تنمية تجارة البلدين
2010-2000

خالصة الفصل :
من خبلؿ دراستنا يف ىذا الفصل يبكن استخبلص النقاط التالية :
-1يتضح لنا أف التجارة اػبارجية تساىم يف ربقيق التنمية االقتصادية خاصة بالنسبة للدكؿ اؼبتقدمة  ،أما
الدكؿ النامية ك من ضمنها الدكؿ العربية ك على الرغم من أف الدراسات تشَت اُف أهنا لن تكوف يف صاغبها
خاصة يف ظل منظمة التجارة العاؼبية ك كمبادئها ك انعكاساهتا السلبية ك كذا االنفتاح التجارم ،لكن ىنالك
عدة سبل يبكن أف تسمح للتجارة اػبارجية بأداء دكرىا االهبايب يف االقتصاديات العربية خاصة يف ظل
اإلمكانيات العربية اؼبتنوعة ك العمل العريب اؼبشًتؾ .
 -2الدكؿ العربية صبيعها حاليا تسعى لتحرير ذبارهتا ك ىناؾ من ىي فعبل تعتمد على نظم مفتوحة للتجارة
اػبارجية كدكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي ك أخرل بدأت هبذا التوجو مع سياسات التصحيح اؽبيكلي كتونس
اؼبغرب  ،اعبزائر ،مصر ،ك أخرل مع فشل سياسة إحبلؿ الواردات هبا كسوريا ك األردف ك عموما صبيعها
رباكؿ أف تضع سياسة ذبارية تتناسب مع متطلبات منظمة التجارة العاؼبية ك تتماشى مع اؼبستول العاؼبي كفقا
إلمكانياهتا االقتصادية ك اقتناعاهتا السياسية .
 -3التجارة اػبارجية العربية يف حالة تراجع منذ الثمانينات إذ أصبحت تعتمد على تصريف صادراهتا اليت
ترتكز على اؼبواد األكلية إُف الدكؿ اؼبتقدمة ك استَتاد سواء اؼبواد االستهبلكية أك االستثمارية أك التكنولوجية
من ىذه الدكؿ ك حجم التجارة البينية بينها ضعيف جدا ال يتعدل العشرة باؼبئة ك يقتصر تقريبا بُت الدكؿ
اؼبتجاكرة ك يعود ىذا لعدة أسباب أبرزىا ضعف القطاع اإلنتاجي هبا ك ارتباطاهتا مع الدكؿ اؼبتقدمة  ،لذلك
لبد من السعي اعبدم لتطوير القطاعات االنتاجية العربية كالتعاكف ألجل الوصوؿ لتفعيل اؼبنطقة اغبرة الكربل
العربية دبختلف السبل .

الفصل الرابع
دراسة حالة المنطقة الحرة المشتركة األردنية
السورية و دورىا في تنمية تجارة البلدين
2010-2000

تمهيد

ترتبط دكؿ العاَف مع بعضها البعض بشبكة معقدة من العبلقات االقتصادية خاصة التجارية منها حيث
تبعا للسياسات اػبارجية للدكؿ ،ك حبكم ذباكر كل من اؼبملكة األردنية
تتسع أك تتقلص ىذه العبلقات ن
اؽبامشية ك اعبمهورية العربية السورية أبرمت الكثَت من االتفاقيات بينهما ألجل تطوير عبلقاهتما االقتصادية
انطبلقا من اؼبصاٌف االقتصادية اؼبشًتكة بينهما .
ك نظرا ألنبية اؼبناطق اغبرة فقد قرر البلدين انشاء اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية رغبة يف دعم العبلقة
االقتصادية بينهما ك اهباد شكل من أشكاؿ التكامل االقتصادم العريب يساىم يف ربقيق التنمية االقتصادية
ؽبما .
كمن خبلؿ ىذا الفصل سنتناكؿ اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة السورية األردنية ك دكرىا يف تنمية التجارة العربية بعدىا
سنتناكؿ أىم االتفاقيات التجارية اليت صبعت بُت األردف ك سوريا ك كذا خصائص التجارة اػبارجية لكل
منهما.

المبحث األول  :المنطقة الحرة المشتركة األردنية السورية و دورىا في تنمية التجارة البينية
بينهما
تعد اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة إحدل أشكاؿ اؼبناطق اغبرة اليت تعددت ك اختلفت مع التغَتات االقتصادية ك
يف ىذا اؼبطلب سوؼ كباكؿ إلقاء الضوء عليها ،ك سنركز على اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية ك كيفية
مسانبتها يف تنمية التجارة بُت األردف ك سوريا .

المطلب األول  :المناطق الحرة المشتركة بالدول العربية
الدكؿ العربية تعاين ضعف يف التجارة البينية هبا على الرغم من تكوينها ؼبنطقة التجارة اغبرة العربية الكربل
كما رأينا فيما سبق لذلك ارتأينا أف نأخذ اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة كأداة يبكن أف تستخدـ لدعم التجارة العربية
البينية على ضوء األنبية االقتصادية للمناطق اغبرة ك ما توفره من امكانيات  ،ك يف ىذا اؼبطلب سنحاكؿ أف
نربز أنبية اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة العربية ك كذلك دكر اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية يف تعزيز التجارة بُت
البلدين .

الفرع األول  :أىمية المناطق الحرة المشتركة بالنسبة للدول العربية
قد سبق ك قمنا بتعريف اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة خبلؿ الفصل الثاين ك لذلك سنكتفي بقوؿ أهنا مناطق
تنقسم على حسب موقعها اُف :
 مناطق حرة مشًتكة تقاـ عند موقع اؼبصادر األكلية – اػباـ – يف بلد ما حبيث يشًتؾ البلد األكؿ يف اؼبوردك البلد اآلخر يف التمويل ك قد يشًتؾ كليهما أك أحدنبا يف االدارة ك ما ينطبق على البلدين ينطبق على
القطاعُت العاـ ك اػباص .
 مناطق حرة مشًتكة تقاـ عند موقع حدكدم مشًتؾ لبلدين أك أكثر حبيث تكوف مشًتكة ماليا أك إداريا أكبكبل الصفتُت .

– مناطق حرة مشًتكة تقاـ يف مواقع جغرافية إسًتاتيجية كاؼبوانئ ك اؼبطارات .
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ينظر للمناطق اغبرة اؼبشًتكة على أهنا من أفضل الوسائل للتعبَت عن العمل اؼبشًتؾ باعتبارىا مدخبل
للتكامل االنتاجي يبكن أف يكوف ؽبا دكرا ىاما يف دفع مسَتة التنمية العربية ك تعزيز العمل العريب اؼبشًتؾ ك
تعزيز التجارة البينية فيما اذا نظر اليها كمشركعات ؿبكومة حبرية السوؽ ،فهي ربقق منافع اقتصادية ك سياسية
مبنية على عبلقة شراكة فيما بُت الدكلتُت على أساس تقليل التكاليف ك تسهيل االجراءات إضافة لتوفَت
اؼبزيد من اؼبزايا ك اغبوافز ك االعفاءات  ،فهي عبارة عن عبلقة تكاملية من حيث العملية االستثمارية ك
االنتاجية تدفع لتعزيز التجارة  2 .ك ىي تستمد أنبيتها االقتصادية من أنبية اؼبناطق اغبرة سابقة الذكر ك
عبلكة على ذلك فهي تؤدم لتحقيق منافع أخرل منها :
 تعد خطوة يتم من خبلؽبا االستجابة للمتغَتات اإلقليمية ك العاؼبية اليت من شأهنا زيادة حدة اؼبنافسةاالقتصادية بعد أف أصبح من اؼبسلم بو انو ال تستطيع دكلة دبفردىا أف تعيش دبعزؿ عما هبرم من أحداث ك
تغَتات متبلحقة بالعاَف .
 تعترب كسيلة فعالة لتحرير التجارة من القيود الكمية ك اغبواجز اعبمركية ما يؤدم لتنمية ذبارة الًتانزيت.تتيح فرصة للمستثمرين يف الدكؿ اؼبعنية من االشًتاؾ يف العمليات االنتاجية ك تبادؿ اػبربات االدارية كغَتىا ما هبعلهم قادرين على زيادة قدرهتم التنافسية يف األسواؽ العاؼبية نظرا ألف تراكم االنتاج يؤدم اُف
تراكم التصنيع  ،بعبارة أخرل فهي تعطي فرصة للتشارؾ يف العملية االنتاجية .
 استغبلؿ اؼبوارد الطبيعية "اؼبواد األكلية اػباـ " فبدال من تصدير ىذه اؼبوارد ك اؼبواد بصورهتا األكلية ك بأسعارمتدنية جدا فانو يبكن اقامة مشاريع صناعية يتم فيها اجراء عمليات تصنيع ك ربويل ؽبذه اؼبواد فبا يضيف
قيمة ؽبا تؤدم اُف رفع أسعارىا ك ربقيق فوائض مالية ربسن من كضع اؼبوازين التجارية للبلداف اؼبشًتكة يف
اقامة اؼبنطقة اغبرة .
 توطيد عبلقات التعاكف للبلدين من خبلؿ اؼبشاريع االقليمية اؼبشًتكة .1ؿباضرات سوريا  ،مرجع سابق WWW.FREE-ZONEZ.GOV.JO
حسن خَتات ،ذبربة اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة ك دكرىا يف تعزيز التكامل االقتصادم العريب  ،مؤسبر التجارة العربية البينية ك التكامل االقتصادم  ،األردف  22/20 ،سبتمرب ، 2004
2ص 806

ك تستند الدعوة النشاء اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة اُف :
 عدـ اشًتاط قيامها حدكديا ك ىذا قد يساعد يف االستفادة من اؼبواد األكلية اؼبتوفرة يف الدكلة اؼبشًتكة دبنطقةحرة مع دكلة أخرل لديها قدرات يف جانب التصنيع .
 تعترب اؼبناطق اغبرة ؾباال ىاما لتنشيط القطاع اػباص ك أخذ دكره يف العملية االنتاجية . االختبلفات يف القوانُت اليت ربكم اؼبناطق اغبرة عموما أقل بكثَت من التنوع يف السياسات االقتصادية اؼبطبقةبالدكؿ العربية ك عليو فهي زبلق نوع من التوحيد االقتصادم يف السياسات.
ك فيما ىبص التخوؼ من استفادة الشركات األجنبية اؼبتواجدة يف اؼبناطق اغبرة من التفضيبلت اؼبتبادلة ضمن
اتفاقية التجارة اغبرة العربية فيمكن ذبنبها باالتفاؽ على قواعد اؼبنشأ العربية .
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تساىم عدة عوامل يف اقباح اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة ك خاصة بالنسبة للدكؿ العربية أنبها :
 التقارب اعبغرايف بُت الدكؿ العربية . التقارب الفكرم ك الثقايف ك اغبضارم . توفر االمكانيات لتهيئة ك تأىيل البٌت التحتية البلزمة . -ك جود كثافة يف رأس اؼباؿ البشرم اؼبؤىل ك اؼبدرب .

الفرع الثاني  :بعض تجارب المناطق الحرة المشتركة القائمة بالدول العربية
ال تزخر اؼبنطقة العربية باؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة ك تعد اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة السورية األردنية أبرزىا ك فيما
يلي سنذكر أىم اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة اؼبتواجدة بالدكؿ العربية :
 -المنطقة الحرة المشتركة بين دبي و جيبوتي :

ك ىي منطقة هتدؼ لتقدًن اػبدمات اللوجستية  من

خبلؿ تطوير اؼبوانئ ك االستثمار فيها باستئجار االمارات العربية اؼبتحدة اؼبمثلة دبؤسسة ديب للموانئ الدكلية ك
 1علي أشتياف اؼبدادحة  ،مرجع سابق ،ص  789ص ص  799 ، 798بالتصرؼ .
 عرفها مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة ك التنمية  3الوانكتاد بأهنا ادارة عمليات التعبئة ك التخزين ك اؼبعلومات ك خدمات النقل داخل سلسلة التوريد

اعبمارؾ ك اؼبناطق اغبرة ؼبيناء جيبويت ؼبدة  20سنة ابتداءا من أيار سنة  2000حيث قامت ديب بتطوير
اؼبيناء ك بالتاِف خلق منطقة حرة لوجستية مشاهبة ؼبنطقة جبل علي لتخدـ بذلك القارة االفريقية  ،ك كذلك
استئجار ديب ؼبنطقة اؼبيناء اعباؼ يف جيبويت ؼبدة  30سنة كمنطقة حرة ك ىو اؼبشركع األكؿ من نوعو يف
القارة االفريقية .
سنة  2002قامت ديب بانشاء فندؽ بسعة  400غرفة  100 ،فيبل  500 ،شقة سكنية  ،صالة مسافرين
ؼبطار جيبويت الدكِف ك طريقاف سريعاف  ،أضافة لذلك اُف ذلك استثمارىا للشاطئ الشرقي من اؽبند ك منطقة
كوخُت فيها باالضافة اُف منطقة كوستنازا يف ركمانيا  ،ك كصلت نسبة التأجَت اُف  %58من اؼبستودعات
اؼبوجودة يف اؼبنطقة اغبرة عبيبويت ك كاف توزيع اؼبستثمرين من حيث اعبنسية ما نسبتو  46منهم من ديب ك
 46من جيبويت ك  8من اثيوبيا ك العمل جار على تطوير ك توسيع اؼبشركع علما بأف رؤية دكلة جيبويت
خبلؿ العشر سنوات باف تصبح منطقة اقتصادية خاصة  ،ك يعترب موقع اؼبنطقة اغبرة عبيبويت اسًتاتيجي
لوجودىا يف القرف اإلفريقي بُت البحر األضبر ك احمليط اؽبندم .
 المشروع المشترك بين دبي و ميناء جدة اإلسالمي  :ك الذم ىدؼ لتطوير رصيف اغباكيات للجزءاعبنويب من اؼبيناء حيث ذباكز معدؿ اؼبناكلة اؼبليوف حاكية يف سنة

 2003مقارنة ب  898.787الف

حاكية سنة  2002حيث أسهم ىذا اؼبشركع من خبلؿ استثمار رأس اؼباؿ ك اػبربات يف تطوير ك تعزيز ميناء
جدة اإلسبلمي من حيث اإلنتاجية ك كما ىو اغباؿ بالنسبة لطموح حكومة اؼبملكة العربية السعودية يف
تطوير األعماؿ التجارية ك االقتصادية ك كاف من ذلك خصخصة اؼبيناء كجزء من اػبطة اليت هتدؼ اُف ربقيق
ذلك الطموح .
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الفرع الثالث  :سبل تطوير و تفعيل المناطق الحرة المشتركة العربية
اف تفعيل ك تطوير اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة العربية تفرضو الظركؼ الدكلية ففي ظل اؼبناطق اغبرة ك
التكتبلت الدكلية ك غَتىا  ،البد أف تربز ىذه اؼبناطق كآلية لتجسيد العمل العريب اؼبشًتؾ مبٍت على االنفتاح
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ؿباضرات سوريا  ،مرجع سابق WWW.FREE-ZONEZ.GOV.JO ،

التجارم ؼبواكبة ىذه الظركؼ ك فيما يلي أىم السبل اليت تؤدم لتفعيل ك تطوير اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة العربية
:1
 العمل على كضع إسًتاذبية كاملة مبنية على التنمية الشاملة اؼبشًتكة ك توسيع ك زيادة منافذ اإلنتاج كرفع نسبة مسانبة إصباِف الناتج احمللي العريب يف مشركعات التنمية مع زيادة القيمة اؼبضافة ك تشجيع اؼبشاريع
االستثمارية اؼبشًتكة ك خلق مناخ مستقر مناسب قائم على ركح التطور ك االنفتاح .
 تعزيز القدرات التنافسية للمناطق اغبرة ك معاعبة اؼبشاكل اليت تعًتض اؼبستثمرين داخل اؼبناطق . ك ضع إسًتاتيجية ك رؤية مشًتكة من قبل األطراؼ اؼبشاركة يف اؼبناطق اغبرة للوصوؿ لتحقيق األىداؼالقائمة عليها .
 توفَت نظاـ معلومايت يستند اُف قاعدة متينة ك ىبدـ حالة االستثمار يف اؼبناطق اغبرة . كضع نظاـ شامل للًتكيج للمناطق اغبرة اؼبشًتكة ك التعريف بنشاطاهتا االستثمارية . اصدار القوانُت ك التشريعات اليت تساعد على عمل اؼبناطق اغبرة بكفاءة ك هتيئة اؼبناخ اؼببلئم لنمو ك تطورحركة االستثمار فيها .
 توفَت ثقافة تنظميو ك ىياكل ك إجراءات تنافسية مشركعة تتناسب مع التوجو االسًتاتيجي للمناطق اغبرةاؼبشًتكة يف السوؽ الدكِف .
 ك ضع سياسة استثمارية مبنية على أساس التميز يف تقدًن اػبدمات على أساس اعبودة ك اشباع رغباتاؼبستثمرين معتمدة على تكنولوجيا اؼبعلومات .

المطلب الثاني  :المنطقة الحرة المشتركة األردنية السورية
اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة السورية األردنية عبارة عن شركة دكلية سورية أردنية سنحاكؿ التعرؼ عليها ك على
كيفية مسانبتها يف تنمية التجارة بُت كل من سوريا ك األردف يف ىذا اؼبطلب .

1د حسن خَتات  ،مرجع سابق ، ،ص ص 814 ،813

الفرع ألول  :ماىية المنطقة الحرة المشتركة األردنية السورية
ألجل التعرؼ على اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية

السورية سنتطرؽ يف ىذا الفرع لتعريفها ،ىيكلها

التنظيمي ،أىدافها اؼبزايا ك اغبوافز باؼبنطقة تطور أداءىا  ،أثر تطور النشاط االستثمارم باؼبنطقة على
القطاعات اؼبرافقة .
أوال  :تعريف بالمنطقة :
تأسست اؼبنطقة اغبرة األردنية السورية دبوجب القانوف رقم

 21لعاـ  1975يف اعبمهورية العربية

السورية ك اإلرادة اؼبلكية رقم  5لعاـ  1976يف اؼبملكة األردنية اؽبامشية استنادان التفاؽ التعاكف االقتصادم
بأس اؼباؿ التأسيسي قدره
التفاؽ التبػػادؿ التجػارم بُت اعبمهورية العربية السػورية كاؼبملكة األردنية اؽباشػمية ر
 60مليوف لَتة سورية مناصفة من البلدين كشركة مسانبة ؿبدكدة اؼبسؤكلية ذات شخصية اعتبارية كقانونية
كتتمتع جبميع اغبقوؽ كالصبلحيات للقياـ بأعماؽبا يف البلدين كتتمتع باستقبلؿ ماِف كإدارم  ،لتفعيل كتطوير
التعاكف االقتصادم ككإحدل مرتكزات العمل العريب اؼبشًتؾ من خبلؿ استقطاب رؤكس األمواؿ كجذب
االستثمارات  ،كمكافحة البطالة كاؼبسانبة يف تفعيل دكر القطاعات اؼبرافقة ( النقل  ،اػبدمات  ،اؼبرافئ . )..
تقع اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية يف موقع اسػًتاتيجي على اغبدكد اؼبشػًتكة بُت البلػدين ( نصيب
– جابر ) كعلى مساحة 650ىكتار لتكوف ميناءن بريان حيويان كفعاال للبلدين كالدكؿ اجملاكرة (.أنظر اؼبلحق

رقم) 11

كتنفرد اؼبنطقة اغبرة دبزايا كتسهيبلت كحوافز فريدة لبلستثمار من إعفاءات صبركية كضريبية كالبفاض يف
التكاليف كاألجور كدبعايَت تفوؽ كل التوقعات.ك قد أنشئت هبذا اؼبوقع

لبلستفادة من كفرة التسهيبلت

اػبدمية كالبنية التحتية اؼبتكاملة  :ماء  ،كهرباء ،صرؼ صحي. .....
كما يتوفر يف اؼبنطقة اغبرة مراكز صبركية كقول امن داخلي من البلدين يبارساف الصبلحيات اؼبوكلة ؽبما
كيؤدياف خدمة مشًتكة على اؼبنافذ كاألبواب كأبراج اؼبراقبة كالساحات ككافة األعماؿ اؼبطلوبة منهم من قبل
إدارة اؼبنطقة اغبرة  ،كما تتوفر اؼبنطقة على ساحات ك مستودعات زبزين ك شبكة طرؽ معبدة زبدـ األراضي

اؼبخصصة لبلستثمار.
ك توفر اؼبنطقة اغبرة حواِف  6000فرصة عمل سنة  2009يف ـبتلف القطاعات ك الفعاليات من البلدين ،
ك تعمل هبا حواِف  393شركة من ـبتلف اعبنسيات موزعة على ـبتلف القطاعات االستثمارية " الصناعية
 ، 57التجارية  ، 169معارض السيارات  ، 109خدمات . " 58
أما الفعاليات الرظبية العاملة على منافذ اؼبنطقة اغبرة كمن البلدين ( سوريا كاألردف ) ىي  :دائرة اعبمارؾ ،
الشرطة كاؽبجرة كاعبوازات  ،اؼبواصفات كاؼبقاييس ،اغبجر الزراعي  ،الطاقة النوكية  ،الغذاء كالدكاء .
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ك باختصار يبكننا أف نعرؼ اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة السورية األردنية باهنا شركة دكلية تضم كل من دكلة
اعبمهورية العربية السورية ك اؼبملكة األردنية اؽبامشية تقع بُت اغبدكد نبا

– نصيب  ،جابر – مساحتها

 650ىكتار مناصفة بينهما  ،تصنف ضمن اؼبناطق اغبرة العامة ألنو يبارس هبا النشاط التجارم  ،الصناعي
،كاػبدمي  .كىي سبثل أحد األعماؿ االقتصادية العربية اؼبشًتكة اك أهنا آلية من آليات التكامل االقتصادم
العريب كتنمية التجارة البينية .
ك قد كاجهت شركة اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة السورية األردنية صعوبات يف بدياهتا تتعلق بتأمُت خدمات البنية
التحتية لذلك تأخر نشاطها حيث افتتحت فعليا أماـ اؼبستثمرين اال سنة  2000بعد تأمُت اؼبنطقة بالطرؽ
ك الكهرباء ك خدمات االتصاالت ك فتح البوابتُت يف اعبانب السورم ك األردين ك توفَت خدمات األمن ك
خدمات اعبمارؾ ما أدل النطبلؽ عمل الشركة بشكل ملحوظ.
ثانيا  :الهيكل التنظيمي للمنطقة الحرة المشتركة األردنية السورية:
 الجمعية العمومية  :ك تتألف من كزير االقتصاد كالتجارة يف اعبمهورية العربية السورية ،كزير الصناعةكالتجارة يف اؼبملكة األردنية اؽبامشية  ،أعضاء ؾبلس اإلدارة.ك ىذه اعبمعية ىي اليت تقوـ باإلشراؼ على
نشاط اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة .
 أعضاء مجلس اإلدارة  :ك ىم ستة أعضاء ثبلثة من اعبانب السورم ك ثبلثة من اعبانب األردين ك تكوف1
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رئاسة اجمللس دكرية كل سنتُت من جانب على أف يكوف النائب من اعبانب األخر .
ك يف سنة  2010األعضاء من اعبانب السورم ىم  :حسن مرعي اػبَتات رئيس ؾبلس اإلدارة  ،سَت
ؿبمد الزعيب مدير مكتب السػػيد رئيس الوزراء  ،بد اغبكيم قداح مدير عاـ اؼبنػػاطق اغبرة السورية.
من اعبانب األردين  :إياد القضاة نائب رئيس ؾبلس اإلدارة مػدير عاـ اؼبنػاطق اغبرة األردنية  ،د.منتصر
العقلة أمػُت عاـ كزارة الصناعة كالتجارة األردنية  ،غالب قاسم مػدير ع ػػاـ اعبمارؾ األردنية.
 المدير العام  :حسن مرعي اػبَتات .ثالثا :أىداف المنطقة الحرة المشتركة األردنية السورية:من أىم أىداؼ الشركة األردنية السورية
 توفَت اؼبناخ اؼببلئم عبذب كتوظيف االستثمارات يف ـبتلف القطاعات الصناعية . اؼبسانبة يف خدمة مشركع التنمية االستثمارية كاالقتصادية الشاملة . اؼبسانبة يف استثمار اؼبوارد الطبيعية كالبشرية يف البلدين . نواة حقيقية لتشكيل كتلة اقتصادية كذبارية عربية . تنشيط كتفعيل دكر القطاعات اػبدمية ( اؼبرافئ  ،النقل ،التخليص  ،تأمُت  ،اؼبصارؼ  ...كخدماتأخرل ).
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رابعا :المزايا و الحوافز بالمنطقة الحرة األردنية السورية :
 السماح بادخاؿ البضائع األجنبية أيا كاف نوعها أك منشؤىا أك مصدرىا اُف اؼبنطقة اغبرة ك اخراجها منهاك كذلك البضائع اؼبصنعة فيها اُف غَت اؼبنطقة اعبمركية معفاة من أحكاـ االستَتاد ك التصدير  ،كصبيع أنواع
الرسوـ .
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 السماح بادخاؿ البضائع الوطنية أك اؼبكتسبة ؽبذه الصفة بوضعها يف االستهبلؾ احمللي اُف اؼبنطقة اغبرة كتطبق عليها أحكاـ النافذة هبذا الشأف .
 اعفاء البضائع الداخلة اُف اؼبنطقة اغبرة ك اػبارجة منها اُف غَت اؼبنطقة اعبمركية من الرسوـ اعبمركية ،كصبيع الرسوـ ك الضرائب اؼبًتتبة عليها باستثناء بدالت اػبدمات ك األجور .
 اعفاء اؼبشاريع القائمة يف اؼبنطقة اغبرة من ضريبة الدخل على األرباح ك ؼبدة طبسة عشر عاما من تاريخعقد األشغاؿ .
 اعفاء منتجات اؼبشاريع الصناعية القائمة يف اؼبنطقة اغبرة عند السماح باستَتادىا اُف داخل اؼبنطقةاعبمركية للوضع يف االستهبلؾ احمللي من الرسوـ اعبمركية يف حدكد قيمة اؼبواد ك التكاليف ك النفقات احمللية
الداخلة يف صنعها ك احملددة يف اعبداكؿ اؼبنصوص عليها يف األنظمة اػباصة اؼبتعلقة باؼبنطقة اغبرة .
 اعفاء صبيع العمليات اليت تتم داخل اؼبنطقة اغبرة ك العقود ك الوثائق اؼبتعلقة هبذه األعماؿ  ،ك العملياتبُت اؼبستثمرين ك الشركة أك بُت اؼبستثمرين أنفسهم من رسم الطابع ك توابعو .
 اعفاء اؼبباين ك اؼبنشآت ك التجهيزات ك اآلالت العائدة للمشاريع القائمة يف اؼبنطقة اغبرة من صبيعالضرائب ك الرسوـ اؼبًتتبة على اؼبلكية العقارية بأم صفة كانت ك طيلة مدة األشغاؿ .
 السماح بتحويل رأس ماؿ اؼبستثمر يف اؼبنطقة اغبرة ك األرباح الناشئة عنو اُف اػبارج كليا أك جزئيا دكف قيدأك شرط .
 إضافة اُف قياـ الشركة يف اطار عملها ك عبذب االستثمارات بتقدًن العديد من اػبدمات ك التسهيبلتالبلزمة – مرافق ،خدمات  ،بنية التحتية  ،تأمُت  ،زبليص  ،مصارؼ . .....
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التسهيالت بالمنطقة الحرة المشتركة األردنية السورية :2

اظباعيل رزؽ الطرمزاكم  ،ذبربة شركة اؼبنطقة اغبرة السورية األردنية  ،اؼبلتقى األكؿ حوؿ األساليب اغبديثة يف تنظيم ك ادارة اؼبناطق اغبرة  ،الشارقة دكلة االمارات العربية اؼبتحدة
 /22/201سبيمرب  .4 ، 2005ص 72
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 ذبهػػيز اؼبس ػػتثمرين باؼب ػرافق كاػبدمات العػػامة كالبنية التحتية الػػبلزمة لتغطية احتياجاهتم . منح شهادة منشػأ سػورية للمنتجات اؼبصنعة يف اؼبنطقة اغبرة اليت ربقق قيمة مضافة ( . ) % 40 تػوفَت اػبػدمات اؼبػرافقػة لقطاع االسػتثمار ( النقػػل  ،التخليص  ،التػػأمُت  ،اؼبصػارؼ ) ... ، هتيئة البنية االستثمارية اؼبناسبة كتنمية ركح اإلبداع كالتطوير بشكل يساىم يف ربسُت األداء كربقيقالتنمية االقتصادية الشاملة .
خامسا :تطور أداء المنطقة الحرة المشتركة األردنية السورية:
الجدول رقم :08تطورنشاط االستثمار كاألداء اؼباِف يف اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية خبلؿ الفًتة
2009-2000
البياف

السنة

2000

2009

20

393

حجم البضاعة الداخلة"ألف طن"

3.342

1887

حجم البضاعة اػبارجة" الف طن"

3.351

1908

اصباِف حجم التجارة " ألف طن "

6.693

3795

قيمة البضاعة الداخلة "مليوف دكالر"

1.462

2071

قيمة البضاعة اػبارجة "مليوف دكالر "

1.468

2257

اصباِف قيمة التجارة "مليوف دكالر "

2.930

4328

عقود االستثمار العاملة

حركة التجارة

المصدر  :د  .حسن اػبَتات  ،ذبربة اؼبناطق اغبرة ك دكرىا يف تعزيز التكامل االقتصادم العريب  ،مرجع
سابق  ،ك منشورات شركة اؼبنطقة اغبرة السورية األردنية  ،مرجع سابق .
من خبلؿ اعبدكؿ قبد أف اؼبنطقة قد تطورت بشكل كبَت ك ملحوظ فقد ارتفع عدد العقود هبا من  20عقدا
سنة  2000اُف  393عقدا سنة  ، 2009أم بزيادة قدرىا 19مرة تقريبا خبلؿ مدة  10سنوات
كيعترب ىذا النمو يف عمل اؼبنطقة دليبل على جذب اؼبنطقة للمستثمرين يف ـبتلف األنشطة االستثمارية ك
تطورىا اذ قبد ىذه العقود موزعة كما يلي خبلؿ سنة : 2009
 57عقدان صناعي  169 ،عقدان ذبارم  109 ،عقدان معارض سيارات  58 ،عقدان خدمي .
أما بالنسبة غبركة التجارة فقد ارتفع حجمها من  6.693ألف طن سنة  2000اُف  3795ألف طن
سنة  2009ك قيمتها كذلك ارتفعت من  2.93مليوف دكالر سنة  2000اُف  4328مليوف دكالر سنة
 . 2009كيعود ىذا التطور يف حركة اؼببادالت التجارية يف اؼبنطقة لزيادة عدد اؼبستثمرين ك توسع يف عملهم
نتيجة للمناخ االستثمارم اؼبتوفر باؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية .
سادسا  :أثر نمو و تطور النشاط االستثماري في المنطقة الحرة المشتركة على قطاعات مرافقة لهذه
األنشطة االستثمارية
لقد انعكس تطور ك مبو اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة بشكل اهبايب على القطاعات االقتصادية يف البلدين حيث
لعبت العملية االستثمارية يف اؼبنطقة اغبرة دكران حيويان يف تفعيل كتنشيط القطاعات االقتصادية األخرل اؼبرافقة
ؽبذه األنشطة االستثمارية كقطاع النقل ك اػبدمات ك حىت اعبانب االجتماعي ك بذلك سانبت يف عملية
التنمية االقتصادية .
اذ قبد قطاع النقل قد حقق من جراء العملية االستثمارية يف اؼبنطقة إيرادات قدرت  18مليوف دكالر سنة
1 2009من اعبانب الواحد من البلدين يقابلها قيمة فباثلة يف اعبانب األخر ،ك قد تضاعفت ىذه
اإليرادات دبقدار  1.4مرة مقارنة بسنة  2003اليت حققت فيها قيمة  7.5مليوف دكالر.
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ك قطاع اػبدمات قد حقق إيػرادات قػدرت حب ػواِف

 30مليوف دكالر خبلؿ العاـ  2009من إحدل

اعبانبُت جاءات من خبلؿ رسوـ مرافئ  ،رسوـ ككالة حبرية  ،رسم عبور ،أجور زبليص ،أجور تشػػغيل رافعات
 ،ك قد ارتفعت ىذه االيرادات دبقدار  3.5مرة مقارنة بسنة  2003اليت حققت فيها ىذه اإليرادات قيمة
 6.6مليوف دكالر
ك كذلك على اعبانب االجتماعي قبد أف اؼبنطقة تساىم يف مكافحة البطالة  ،حيث أمنت اؼبنطقة
 1500فرصة عمل سنة  2003ازدادت ىذه الفرص مع زيادة عدد اؼبستثمرين ك توسع أعماؽبم باؼبنطقة
لتصبح  6000فرصة عمل سنة  ، 2009كذلك يف ـبتلف القطاعات االقتصادية يف البلدين .
إضافة إُف ما يبكن أف وبققو ىذا القطاع االستثمارم يف اؼبنطقة اغبػػرة السورية األردنية يف تفعيل
كتشغيل قطاعات مرافقػػة أخ ػػرل مثل مواصفػات كمقاييػس  ،حجر زراعػي  ،مصارؼ  ،تأمُت يف البلدين .

الفرع الثاني  :كيفية مساىمة المنطقة الحرة المشتركة األردنية السورية في تنمية
التجارة البينية بين

األردن و سوريا

تتوفر باؼبنطقة مراكز صبركية من البلدين مسؤكلة عن دخوؿ ك خركج السلع ك البضائع ك سبتلك
صبلحيات كاملة ك كاسعة يف التخليص على البضائع الواردة اُف البلدين ك تنظيم بيانات الًتانزيت الصادرة
عن اؼبنطقة اغبرة ك تسجيل البيانات الواردة اُف اؼبنطقة اغبرة بُت البلدين أك عربنبا ك منح شهادات اؼبنشأ  ،اذ
تتيح اػبدمات اعبمركية يف اؼبنطقة اغبرة مركنة ك حرية كبَتة للمستثمرين ك توفر ؽبم الوقت ك اؼباؿ الذم كاف
ك مزاؿ عنصرا مهما لنجاح االستثمار ك عامل جذب مهم القامة اؼبشاريع الصناعية ك التجارية يف اؼبنطقة
اغبرة .
فدخوؿ البضائع اُف اؼبنطقة اغبرة ك كضعها باالستهبلؾ احمللي مباشرة بالنسبة لبلد اؼبقصد ( سوريا أك األردف
)
ك فر الكثَت من االجراءات ك اؼبصاريف ك الرسوـ ك الضرائب ك الوقت  ،فيما لو دخلت اُف البلد اؼبقصد
لوضعها باالستهبلؾ احمللي من داخل البلد .

مثبل اذا رغب أحد اؼبستثمرين باستَتاد بضائع من سوريا أك عربىا  ،أك من خبلؿ مرافئها  ،ليتم كضعها
باالستهبلؾ احمللي يف األردف يف ىذه اغبالة تدخل البضاعة اُف اؼبنطقة اغبرة دبوجب البياف السورم اؼبرفق
للبضاعة ك توضع باالستهبلؾ احمللي األردين مباشرة من خبلؿ اؼبركز اعبمركي األردين اؼبوجود يف اؼبنطقة اغبرة
ك ىذا يوفر بياف ك رسوـ زبليص ك ضرائب فيما لو كضعت باالستهبلؾ احمللي من خبلؿ اؼبركز اعبمركي
الداخلي  ،ك ىذا ينطبق أيضا على اعبانب السورم فيما لو رغب أحد اؼبستثمرين السوريُت بادخاؿ بضائع
من األردف أك عربه لوضعها يف االستهبلؾ احمللي يف سوريا .
ك كذلك اغباؿ بالنسبة للتصدير فاذا كاف اذباه البضاعة اُف األردف أك عربىا ينظم ؽبا بياف أردين ك تدخل اُف
األراضي األردنية عن طريق ناقل أردين باذباه مقصدىا مباشرة  ،نفس األمر اذا كاف اذباه البضاعة اُف سوريا
أك عربىا .
ك يف ىذه اغبالة كفر اؼبصدر الكثَت من االجراءات ك اؼبصاريف ك مشاكل النقل ك يستفيد من الناقل احمللي ك
بالعملة احمللية فبا ىبفف عبء مصاريف البيانات ك الًتفيق ك فركقات احملركقات اليت تفرض على الناقل احمللي
فيما لو عرب اغبدكد -الًتانزيت -
ىذه اؼبزايا تعطي اؼبستثمرين ؾباال كاسعا لتسويق منتجاهتم ك بضائعهم ك تفتح أسواؽ البلدين امامهم ك
تعطيهم فرصة كبَتة للتصدير من خبلؿ حرية اغبركة ك االختيار اضافة اُف اختزاؿ ىامش التكاليف اليت
تضاؼ اُف قيمة السلعة .

1

1اظباعيل رزؽ الطرمزاكم  ،مرجع سابق  ،ص ص 73،74

المبحث الثاني  :التجارة الخارجية السورية و األردنية
تعد اعبمهورية العربية السورية من الدكؿ النامية اليت تقع جنوب غرب آسيا على الساحل الشرقي للبحر
األبيض اؼبتوسط يف منطقة تعترب صلة كصل بُت آسيا ك أكركبا ك افريقيا ما هبعلها يف موقع ذبارم متميز  ،أما
اؼبملكة األردنية اؽبامشية فهي تقع غرب آسيا تتوسط اؼبشرؽ العريب بوقوعها يف اعبزء اعبنويب من منطقة ببلد الشاـ
ك الشماِف ؼبنطقة شبو اعبزيرة العربية .

المطلب األول  :أىم االتفاقيات التجارية بين األردن و سوريا

تربط كل من األردف ك سوريا عبلقات اقتصادية عديدة نظرا لتقارهبما اعبغرايف ك اشًتاكهما يف اغبدكد
السياسية ك قبل تناكلنا للتجارة اػبارجية لكل منهما ألجل التعرؼ على التجارة البينية بينهما سنتطرؽ ألىم
االتفاقيات التجارية اليت صبعت بينهما فيما يلي :

1

 االتفاق التجاري الموقع عام : 1975ك أىم النقاط اليت تضمنها ىذا االتفاؽ ما يلي : التزاـ مؤسسات القطاع العاـ السورم باستَتاد اؼبواد كاؼبنتجات األردنية اؼبنشأ احملصور اك اؼبقيد استَتادىادبؤسسات القطاع العاـ السورم ،يف حدكد مبلغ ال يقل عن مليوين دينار أردين سنويا كباألسعار اؼبناسبة مع
األخذ بعُت االعتبار اإلعفاءات اعبمركية اليت تتمتع هبا منتجات البلدين.
 السماح باستَتاد صبيع اؼبنتجات الزراعية كاغبيوانية كالثركات الطبيعية كاؼبنتجات الصناعية ذات اؼبنشأ األردينأك السورم إُف البلدين حسب اغباؿ كذلك استثناءا من أحكاـ منع االستَتاد كمن صبيع القيود اإلدارية كالنقدية
كالقيود األخرل.
إعفاء اؼبنتجات الزراعية كاغبيوانية كالثركات الطبيعية كاؼبنتجات الصناعية اؼبتبادلة بُت البلدين من الرسوـ اعبمركيةكالضرائب األخرل كمن اجازات االستَتاد.
 عدـ جواز إعادة تصدير اؼبنتجات اؼبتبادلة إال دبوافقة البلد اؼبصدر ؽبا. تشكيل عبنة صبركية تتوُف حصر اؼبواد األكلية اؼبستوردة كالداخلة يف الصناعات احمللية اؼبتماثلة يف كبل البلدينكذلك بغية توحيد الرسوـ اعبمركية كالرسوـ كالضرائب األخرل اؼبفركضة عليها.
 السماح بإحداث مراكز ذبارية متبادلة بُت الطرفُت. االتفاؽ على مشاريع مشًتكة. تشكيل عبنة مشًتكة دائمة ؼبتابعة تنفيذ كتطوير االتفاؽ كالعبلقات االقتصادية بُت البلدين. البروتكول التجاري لعام : 1999مت التوقيع عليو بعماف بتاريخ  1999/8/3كتضمن أىم النقاط التالية : تطبيق اإلعفاء اعبمركي الكامل على ؾبموعتُت من السلع السورية األردنية. 1عهد غزالة  ،تطور العبلقات بُت سورية ك دكؿ اعبوار  ،صبعية العلوـ االقتصادية السورية  ،دمشق 2005/07/30 ،

 تطبيق اإلعفاء التدرهبي الوارد يف أحكاـ منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل على باقي السلع ما عدا بعضالسلع اليت استثنيت من ىذا اإلعفاء.
أكقف العمل بالربكتكوؿ بعد توقيع اتفاقية منطقة التجارة اغبرة بُت البلدين.
 اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين:كقعت االتفاقية بتاريخ 2001/10/ 8كدخلت حيز التنفيذ 2002/05/23تقضي االتفاقية بتحرير التبادؿ التجارم بُت البلدين كإعفاء السلع كاؼبنتجات الوطنية اؼبتبادلة
بينهما مباشرة من الرسوـ اعبمركية كالرسوـ كالضرائب األخرل ذات األثر اؼبماثل حيث قضت االتفاقية بإلغاء
الرسوـ على %99من السلع كالبضائع اليت تشملها التجارة بُت البلدين باستثناء بعض اؼبواد اؼبستحقة باالتفاقية
حيث هبرم عليها التخفيض بصورة تدرهبية بنسبة   60ابتداء من تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز التنفيذ ك
انتهاءا ب  2005/1/1كالبسكويت بأنواعو ك الشكوالطة بأنواعها كاؼببلبس كاؼبياه،كقد حلت ىذه االتفاقية
ؿبل صبيع االتفاقيات كالربكتكوالت التجارية اؼبوقعة بُت البلدين .
كمت التأكيد على اعتبار البضائع السورية كاألردنية اؼبنشأ كاؼبخزنة يف شركة اؼبنطقة اغبرة السورية األردنية ذات منشأ
سورم أك أردين يتم تطبيق أحكاـ منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل كاتفاقية منطقة التجارة اغبرة الثنائية عليها
حُت توريدىا إُف كبل البلدين ،على أف تصدر التعليمات كاآلليات اؼبنظمة لذلك بالتنسيق بُت كزارة الصناعة
كالتجارة األردنية ككزارة االقتصاد كالتجارة السورية بناء على مقًتحات إدارة الشركة للتأكد من صحة كداللة اؼبنشأ
ؽبذه البضائع .

المطلب الثاني  :خصائص التجارة الخارجية السورية و األردنية
كما رأينا يف الفصل الثالث فكل من األردف ك سوريا اذبو كبو ربرير ذبارهتما اػبارجية ك تشجيع الصادرات
بعد أف كانتا تتبعاف سياسة إحبلؿ الواردات ك فيما يلي سنحاكؿ التعرؼ على أىم خصائص التجارة اػبارجية
ؽبما

الفرع األول  :خصائص التجارة الخارجية السورية
من خبلؿ ىذا الفرع ك استنادا لئلحصائيات اؼبتحصل عليها يبكن أف نتعرؼ على تطور ك اذباىات
التجارة اػبارجية السورية خبلؿ الفًتة  2010-2000ك ىيكلها السلعي خبلؿ الفًتة . 2007-2000

أوال :تطور و اتجاىات التجارة الخارجية السورية خالل الفترة : 2010-2000
من خبلؿ اعبدكلُت رقم 9ك  10اللذاف يوضحاف صادرات ككاردات سوريا يبكننا التعرؼ على تطور التجارة
السورية ك كذا شركائها التجاريُت .
الجدول رقم :09كردات السلعية السورية خبلؿ الفًتة 2010-2000
الوحدة  :مليوف دكالر
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

010

434.12

446.14

560.59

646.03

1047.16

1188.16

1802.15

2040.71

2.981.0

2.163.5

70.2

300.25

379.30

375.72

456.94

984.05

1.324.46

1420.29

1.482.26

1.404.82

1.587.80

1.597.62

1.596.89

1.456.01

3.037.97

2987.79

4.609.89

173.49

184.63

214.05

139.64

348.00

144.29

189.97

397.65

155.24

226.8

244.32

197.46

306.35

419.09

471.9

883.75

395.43

587.99

627.34

558.74

992.35

1.182.74

1.253.0

1.802.23

227.46

260.99

393.09

457.95

976.91

1222.09

1660.69

2.016.32

942.19

1.073.53

780.98

757.70

225.52

984.96

601.76

431.19

4.033.01

4.747.18

4.793.70

4.811.39

6.336.35

9.503.76

10387.5

13.664.0

المصدر  :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2011 ،2010

18.059.8

15.293.6

50.0

الجدول رقم : 10صادرات السلعية السورية خبلؿ الفًتة 2010-2000

الوحدة  :مليار دكالر
الى

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

الدول

760.38

812.41

1357.0
2

1124.2
8

1444.9
7

1296.7
5

3693.4
1

4562.12

5.127.3

4.460.5

6.609.6

241.60

304.39

583.38

414.08

540.31

429.64

العربية
الدول

423.37

381.96

االسالمية
غير عربية
دول
االتحاد

2919.9
8

3287.3
6

3820.4
0

3251.7
1

2265.0
8

3342.0
5

4143.5
5

4234.34

األوروبي
الواليات

124.42

139.96

145.16

199.46

147.12

267.95

204.33

108.46

المتحدة
األمريكية
دول

46.21

51.97

56.92

48.83

23.69

32.14

17.56

102.42

صناعية
أخرى
الدول

87.94

98.92

149.74

146.89

20.4

47.23

65.10

33.97

النامية
الدول

14.40

16.19

28.91

32.31

25.32

23.91

111.1

43.76

االشتراك
ية
باقي دول

364.51

449.4

33.16

168.27

314.97

2712.4
4

1396.0
2

4824.9
2

8026.8
6

9873.1
6

العالم
المجموع

4699.7
9

5285.8
5

6131.6
2

المصدر :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2011 ،2010

5385.8
7

2118.58

11627.0
0

15.228.
0

10.456.
7

11.929.
0

نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ رقم  09أف الواردات السورية قد ارتفعت من قيمة

 4.033.01مليار دكالر سنة

 2000لتصل اُف 18.059.8مليار دكالر سنة  2008أم تضاعفت دبقدار  3.47مرة خبلؿ فًتة -2000
 2008لتنخفض سنة  2009نتيجة تأثَت األزمة العاؼبية لتصل لقيمة  15293.6مليار دكالر أم دبعدؿ 15.31
 مقارنة بسنة  ، 2008لًتتفع سنة  2010دبعدؿ   10.83ك كصلت لقيمة 16.950.0نظرا لبداية
خركج االقتصاد العاؼبي من أزمتو .
بالنسبة الذباىات الواردات السورية فنجد االرباد األكركيب على غرار إصباِف الدكؿ العربية وبتل اؼبركز األكؿ من ناحية
الواردات بنسبة  31.5من الواردات السورية اإلصبالية ك ذلك خبلؿ الفًتة  ، 2007-2000مث تأيت الدكؿ
العربية بنسبة  13.31كىي نسبة ضئيلة قريبة من نسبة مسانبة الواردات العربية يف اصباِف الواردات العربية 11.2
، ك بالتاِف فهي تعكس ضعف التجارة العربية البينية  ،ك يف اؼبركز الثالث الدكؿ النامية بنسبة  ، 12.75بعدىا
الدكؿ االشًتاكية ك الدكؿ اإلسبلمية غَت عربية بنسبة  10.96ك  10.84بالًتتيب ك يف اؼبركز األخَت تأيت
الواليات اؼبتحدة األمريكية بنسبة . 3.4
كيف سنة  2008فمسانبة الواردات السورية من الدكؿ العربية يف اصباِف كاردهتا تقدر نسبتها

 16.5البفضت

لتصل لنسبة 14سنة 2009ك عاكدت االرتفاع لتصل تقريبا لنسبة   17سنة . 2010
نبلحظ من اعبدكؿ رقم 10أف قيمة الصادرات السورية قد ارتفعت من قيمة

 4699.79مليار دكالر سنة

 2000لتصل لقيمة  15.228.0مليار دكالر سنة  2008أم تضاعفت دبقدار 2.24مرة خبلؿ ىذه الفًتة،
لكن سنة  2009عرفت البفاض ىي األخرل حيث كصلت قيمتها 10.456.7مليار دكالر ك يقدر ىذا االلبفاض
دبعدؿ  31مقارنة بسنة  .2008ك يبلحظ أف نسبة البفاض الصادرات السورية بفعل األزمة االقتصادية أكرب
بضعف من نسبة البفاض الواردات السورية  ،ك يف سنة

 2010ارتفعت لتصل لقيمة 11.929.0مليار دكالر

دبعدؿ   14لبداية ربسن األكضاع االقتصادية العاؼبية .
ك بالنسبة الذباىات الصادرات السورية فاكثر من نصفها   51.74يتجو كبو االرباد األكركيب ك بعده قبد يف اؼبركز
الثاين الدكؿ العربية بنسبة  ، 24.65بعدىا تأيت الدكؿ االسبلمية غَت عربية بنسبة  6.83مث الواليات اؼبتحدة
األمريكية بنسبة  ، 2.57أما ما يتجو لدكؿ النامية ك صناعية األخرل ك االشًتاكية فنسبتها ضئيلة (

، 1.5

 )0.5 0.71كىذا خبلؿ الفًتة .2007-2000
ك يف سنة  2008كانت نسبة مسانبة الصادرات السورية اُف الدكؿ العربية يف اصباِف صادرهتا قدرت ب

33.67

 ك ارتفعت ىذه النسبة لتصل اُف  42.65سنة  2009على الرغم من البفاض قيمتها ألف نسبة البفاض قيمة

الصادرات االصبالية السورية "  "31أكرب من نسبة البفاض قيمة الصادرات السورية العربية " " 13ك استمرت
ىذه النسبة يف االرتفاع سنة  2010لتصل .  55.4
ثانيا  :الهيكل السلعي للتجارة الخارجية السورية خالل الفترة : 2007-2000
من خبلؿ اعبدكلُت رقم 11ك  12يبكن تتبع اؽبيكل السلعي للصادرات ك الواردات السورية خبلؿ الفًتة -2000
2007
الجدول رقم : 11اؽبيكل السلعي لصادرات السورية خبلؿ الفًتة 2007-2000

البند

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

األغذية و

415.93

443.88

882.50

695.98

683.03

912.74

1.651.83

2.119.24

المشروبات
الحبوب

1.47

11.65

16.06

171.28

151.82

99.58

222.42

231.21

المواد الخام

258.54

280.43

300.41

262.74

265.25

489.19

512.04

493.57

الوقود المعدني

2.331.54

3.586.20

4.105.21

4.262.80

3.262.55

5.523.62

4.280.11

4.779.53

البترول الخام

3.085.03

3.511.21

3792.07

3.367.94

2.631.08

3.381.3

3.315.27

3.702.11

مواد الكيماوية

42.01

45.98

74.52

51.87

77.98

242.25

520.21

615.72

آالت و

10.06

31.43

41.46

34.83

51.14

98.71

501.23

572.12

معدات نقل
مصنوعات

386.39

378.91

569.93

494.78

484.97

760.35

2.407.73

2.937.61

سلع غير

0.65

0

0

0.13

0

0

0

109.22

مصنفة
المجموع

4.699.79

5.285.84

6.131.62

5385.88

4.824.92

المصدر  :احصائيات صندكؽ النقد العريب خاصة بالتجارة اػبارجية سورية 2010

8.026.86

9.873.16

11627.00

الجدول رقم  :12اؽبيكل السلعي لواردات السورية خبلؿ الفًتة 2007-2000
الوحدة :مليار دوالر
البند

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

األغذية و

664.81

701.17

708.04

789.16

857.31

1087.57

1.203.48

1.486.70

المشروبات
الحبوب

228.38

-

-

-

274.37

391.18

349.38

431.61

المواد الخام

317.69

265.90

268.50

360.50

391.68

492.61

491.36

617.48

الوقود المعدني

214.41

274.16

276.85

174.95

1.019.63

2.340.55

2.814.17

4.461.31

المواد

594.80

694.96

701.77

718.69

860.39

1.117.95

1.166.85

1.527.96

الكيماوية
آالت و

867.28

1.203.9
0

معدات النقل

1.214.88

1262.75

1.465.06

1.885.19

2.203.32

2.319.95

المصنوعات

1.353.10

1.607.9
0

1.623.66

1.497.10

1.738.26

2.198.42

2.364.75

3.058.70

سلع غير

20.94

0

0

8.23

4.03

381.47

143.62

191.91

مصنفة
المجموع

4.033.01

4747.18

4.793.70

4.811.39

6.336.35

المصدر  :احصائيات صندكؽ النقد العريب خاصة بالتجارة اػبارجية السورية 2010

9.503.76

1.0387.56

13.664.00

من خبلؿ اعبدكؿ رقم  11يتضح أف الوقود اؼبعدين يستحوذ على اغبصة األكرب من الصادرات السورية بنسبة
تقدر  ، 64.45مثل أغلبية الدكؿ العربية  ،بعدىا تأيت اؼبواد الغذائية باؼبركز الثاين حيث ربتل األغذية ك اؼبشركبات
نسبة  13ك اغببوب  ، 1.5ك يف اؼبركز الثالث اؼبصنوعات بنسبة  12.87ك كآالت معدات النقل بنسبة
 ، 1.79أما اؼبواد اػباـ فتحتل اؼبركز األخَت ك بنسبة ضئيلة جدا ال تتعدل .  5
من خبلؿ جدكؿ رقم  12يتضح أف اغبصة األكرب من الواردات السورية تستحوذ عليها اؼبصنوعات بنسبة 28.5
 مث اآلالت ك معدات النقل بنسبة  22.5ك ىي بذلك ال زبتلف كثَتا عن كاردات الدكؿ النامية اليت ترتكز على
السلع الصناعية ك الوسيطية اليت تستدعيها عملية التنمية االقتصادية  ،ك ال زبتلف أيضا عن الواردات العربية اليت ربتل
فيها اآلالت ك معدات النقل اؼبركز األكؿ مث اؼبصنوعات  ،ك تأيت يف اؼبركز الثاين اؼبواد الغذائية على غرار الدكؿ العربية
كذلك حيث تستحوذ األغذية ك اؼبشركبات على نسبة  13.75ك اغببوب  ،5.85مث اؼبواد الكيماكية بنسبة
 ،  13.33ك يف األخَت كل من اؼبواد اػباـ بنسبة   5.85ك الوقود اؼبعدين بنسبة . 5
ثالثا  :التجارة البينية العربية السورية :
من خبلؿ اعبدكلُت رقم 13ك  14يبكن تتبع تطور ك اذباىات التجارة اػبارجية السورية بُت الدكؿ العربية خبلؿ
الفًتة . 2010-2000
-1اتجاىات التجارة السورية العربية :
من خبلؿ اعبدكؿ رقم  13قبد أف قيمة الواردات السورية من الدكؿ العربية يف ارتفاع مستمر ،حيث انتقلت من قيمة
 434.12مليار دكالر سنة  2000اُف قيمة 2.981.0مليار دكالر سنة  ، 2008أم تضاعفت دبقدار 5.86
مرة خبلؿ الفًتة  ، 2008-2000لتنخفض سنة  2009بفعل األزمة االقتصادية ك تصل لقيمة  2163.5مليار
دكالر دبعدؿ  27مقارنة بسنة .2008ك سنة  2010ارتفعت دبعدؿ   32.6لتصل لقيمة 2870.2
مليار دكالر
أما بالنسبة الذباىات الواردات السورية العربية فيمكن أف نقسم الدكؿ العربية اُف ثبلث ؾبموعات :
اجملموعة األكُف ك تضم الدكؿ اليت ال تستورد منها ك ىي جزر القمر ك جيبويت ك الصوماؿ ك تعد أفقر الدكؿ العربية.

 اجملموعة الثانية تضم الدكؿ اليت تستورد منها ك بنسب معتربة ك تضم السعودية اليت ربتل اؼبركز األكؿ خبلؿ فًتة2010 -2000حيث استوردت منها ما نسبتو 30من الواردات العربية مث مصر بنسبة   18تقريبا تليها
اإلمارات بنسبة   12.27مث لبناف بنسبة  10كيف اؼبركز اػبامس قبد األردف بنسبة . 7
 اجملموعة الثالثة ك تضم الدكؿ العربية اليت تستورد منها ك بنسب ضئيلة جدا ال تتعدل  5ك بعضها ال يصل حىتلنسبة  1من الواردات العربية اُف سوريا كاعبزائر مثبل حيث ال تتعدل  0.54.

الجدول رقم  :13الوردات السلعية البينية العربية السورية خبلؿ الفًتة 2010-2000
الوحدة  :مليار دكالر
من

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

األردن

24.65

25.33

47.82

55.08

75.26

96.52

120.66

134.04

218.5

158.5

185.3

االمارات

44.87

46.12

79.65

67.71

145.46

160.70

199.78

221.94

433.3

314.4

330

البحرين

8.21

8.44

6.19

1.73

1.64

3.67

19.71

21.89

70.0

50.8

10.5

تونس

2.48

2.54

3.32

3.61

3.27

8.36

6.51

7.23

11.5

8.4

7.4

جزر القمر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جيبوتي

-

-

-

-

-

-

-

-

25.6

18.6

0

الجزائر

2.14

2.20

-

2.92

2

15.04

6.26

6.95

31.2

22.6

10.4

السعودية

128.88

132.46

168.27

190.93

296.03

300.87

532.12

591.12

1.062.5

771.1

980

السودان

8.80

9.05

18.55

10.15

14.47

11.44

-

14.42

17

12.3

9.7

الصومال

0

0

-

0

0

0.8

0

0

1.2

0.9

0

العراق

0

0

0.38

66.20

87.95

49.04

18.75

20.83

286.4

207.9

450

عمان

0

0

5.77

10.15

6.86

9.53

8.35

9.27

30

21.8

18.5

قطر

5.54

5.69

2.44

9.28

23.88

31.29

31.48

34.97

31.8

23.1

2.7

الكويت

14.75

15.16

24

24.71

34.92

44.04

99.08

110.07

115.3

83.6

180

لبنان

51.80

53.24

78.49

76.04

114.98

156.87

141.29

156.96

246

178.5

180

ليبيا

26.07

26.79

14.52

11.75

35.81

24.65

35.91

39.90

28.4

20.6

150

مصر

80.83

83.08

92.36

94.06

179.89

245.23

538.16

597.76

316.8

229.9

320

المغرب

33.06

33.98

17.37

20.11

22.14

27.62

27.64

69.20

48.5

35.4

29.4

موريتانيا

0

0

0.07

0.32

0.05

0.07

0.10

0.37

0.4

0.3

0.3

اليمن

2.03

2.04

1.40

1.27

2.57

3.14

3.42

3.80

6.6

4.8

6.1

المجموع

434.12

446.14

560.59

464.03

1.047.16

1.188.16

1.802.15

2.040.71

2.981.0

2163.5

2870.2

المصدر  :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2011 ،2010

الجدول رقم  :14الصادرات السلعية السورية اُف الدكؿ العربية 2010-2000
الوحدة  :مليار دكالر
الى

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

األردن

36.63

39.14

81.95

132.52

136.60

133.11

389.83

483.97

609.3

530.1

305.1

االمارات

247.40

199.28

49.04

43.64

40.23

85.94

6.41

6

304.3

264.8

438.8

البحرين

9.25

7.45

3.12

3.38

4.08

6.54

16.73

15.66

19.5

16.9

33.9

تونس

80.44

85.94

12.40

3.99

6.72

22.51

26.1

32.4

106.3

92.5

29.5

جزر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

القمر
جيبوتي

1.92

1.54

0.13

0.29

-

-

-

-

0

0

0

الجزائر

233.77

249.78

137.97

86.56

38.75

37.75

176.42

219.03

323.5

281.4

71.2

السعودية

9.5

10.18

512.14

318.75

319.57

323.87

863.46

1.071.98

1.400.3

1218.2

730.5

السودان

0

0

24.15

18.77

17.11

34.75

81.47

101.14

70.1

61.0

42.2

الصومال

0.4

0.04

0.04

0.08

0.03

0.21

1.29

1.6

1.1

1

6.2

العراق

0

0

73.72

79.45

463.91

246.80

631.79

784.36

741.1

644.7

2.508.0

عمان

0

0

12.78

3.53

2.24

3.25

11.67

14.49

0.1

0.1

16.4

قطر

11.12

11.88

32.38

22.84

21.77

24.54

36.91

45.82

89.2

77.6

35.7

الكويت

52.52

56.12

84.68

40.87

50.58

48.35

238.89

296.57

314.5

273.6

508.5

لبنان

246.72

263.62

159.85

216.94

178.63

166

371.4

461.09

243.8

212.1

1205.0

ليبيا

15.51

16.57

43.92

42.73

32.93

40.96

163.91

203.49

223.1

194.1

331.1

مصر

29.2

31.20

46.97

77.85

99.49

127.36

375.33

465.96

507.4

441.4

290.1

المغرب

9.45

10.09

13.78

16.11

7.92

14.07

38.48

21.26

25.2

21.9

22.9

موريتانيا

3.31

3.52

1.68

1.39

1.37

1.32

5.69

10.36

12.5

10.8

11.9

اليمن

10.49

11.18

26.13

17.59

20.05

20.22

72.51

90.02

136.0

118.3

28.0

المجموع

760.38

812.41

1357.02

1124.28

1444.97

1296.5

3693.41

4562.12

5127.3

4460.5

6.609.6

المصدر :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2011 ، 2010

من خبلؿ اعبدكؿ رقم 14قبد أف قيمة الصادرات السورية اُف الدكؿ العربية قد ارتفعت من قيمة

 760.38مليار

دكالر سنة  2000اُف قيمة  5127.3مليار دكالر سنة  2008دبقدار  5.74مرة تقريبا خبلؿ ىذه الفًتة ،
لتنخفض سنة  2009ك تصل لقيمة  4460.5مليار دكالر دبعدؿ  13مقارنة بسنة 2008ك سنة 2010
عرفت ارتفاعا ؿبسوس دبعدؿ   48لتصل قيمتها  6.609.6مليار دكالر .
أما توزيع الصادرات السورية اُف الدكؿ العربية خبلؿ الفًتة

 ، 2010-2000فنجد اؼبملكة العربية السعودية يف

مقدمة الدكؿ العربية اليت تستقبل الصادرات السورية بنسبة  17.64حيث يبلحظ أف ىذه النسبة يف ارتفاع مستمر
منذ سنة  2000حيث ارتفعت من نسبة  1.24اُف نسبة   27.31سنة  2009أما سنة  2010فقد
البفضت ىذه النسبة كأصبحت تقدر  ،  11مث العراؽ بنسبة  15.25على الرغم أهنا َف تستقبل الصادرات
السورية خبلؿ سنيت 2000ك  2001ك عرفت أعلى نسبة ؽبا سنة  2010قدرت  ، 41لبناف بنسبة 15.5
  32.43سنة

لكن منذ سنة  2000كصادرات سوريا اُف لبناف يف حالة تراجع حيث البفضت من نسبة

 2000لتصل   10.31سنة  2007ك  %4.75سنة  2009مث عاكدت االرتفاع سنة  2010كقدرت
،  19.85مث األردف بنسبة ،  8.71أما دكؿ االرباد اؼبغرب العريب فنجد اعبزائر يف اؼبركز األكؿ بنسبة
 9.75لكن ىذه النسبة يف تراجع مستمر حيث سجلت نسبة  30.74سنة  2000أما سنة  2010فقد
كانت نسبة  ،1.06تأيت بعدىا لبيا أما باقي دكؿ اؼبغرب العريب فالنسبة ضئيلة جدا .
ك قبد سوريا ال تصدر اُف جزر القمر أما بالنسبة عبيبويت ك الصوماؿ فتكاد تكوف صادراهتا معدكمة .
 -2التجارة البينية السورية األردنية خالل الفترة :2010-2000
يتبُت لنا من خبلؿ اعبدكؿ رقم  13أف قيمة الواردات السورية من األردف قد ارتفعت من  24.65مليار دكالر سنة
 2000اُف 218.5مليار دكالر سنة  2008أم دبقدار  7.86مرة خبلؿ الفًتة  ، 2008-2000ك
البفضت سنة  2009لتصل لقيمة  158.5بنسبة   27.5مقارنة بسنة  2008ك سنة  2010ارتفعت
لتصل لقيمة  185.3مليار دكالر بنسبة  17تقريبا  ،يف حُت أف الواردات السورية العربية قد ارتفعت دبقدار
 5.86مرة خبلؿ الفًتة  2008-2000أما الواردات السورية االصبالية فقد ارتفعت دبقدار
الفًتة  . 2008-2000ك عليو فاف الواردات السورية من األردف تكوف قد ارتفعت دبقدار
الواردات السورية العربية ك دبقدار  4.39مرة أكثر من ارتفاع الواردات السورية اإلصبالية .

 3.47مرة خبلؿ
 2مرة أكثر من ارتفاع

أما نسبة الواردات السورية من األردف بالنسبة لوارداهتا اإلصبالية السورية فبل تتعدل 0.98 .خبلؿ الفًتة -2000
 2010ك اعبدكؿ رقم 15يوضح تطورىا ك من خبللو نبلحظ اف ىذه النسبة خبلؿ ىذه الفًتة ترتفع ك تنخفض تارة
حيث سجلت أدىن نسبة سنة  2001ك أعلى نسبة سنة  2004ك اذا أخذنا سنة  2000ك  2010قبد أف ىذه
النسبة قد ارتفعت دبقدار  %78أم  1.78مرة .
الجدول رقم  :15تطور الواردات السورية من األردف خبلؿ الفًتة2010-2000
الوحدة :
سنوات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

الواردات

0.61

0.53

1

1.14

1.18

1

1.16

0.98

1.2

2010 2009
0.92

1.09

السورية
من
األردف

المصدر  :من اعداد الطالبة بناءا على إحصائيات التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد 2011 ، 2010

أما الصادرات السورية اُف األردف فقد ارتفعت من قيمة  36.63مليار دكالر سنة 2000اُف 609.3مليار دكالر
سنة  ، 2008أم دبقدار 13.47مرة  ،لتنخفض سنة  2009ك تصل لقيمة  530.1ك ذاؾ بنسبة  13
مقارنة بسنة ، 2008يف حُت أف الصادرات السورية العربية قد ارتفعت دبقدار  5.74مرة خبلؿ الفًتة -2000
 2008أما الصادرات السورية االصبالية فقد ارتفعت دبقدار  2.24مرة  .ك عليو فاف الصادرات السورية اُف األردف
تكوف قد ارتفعت دبقدار  7.73مرة أكثر من ارتفاع الصادرات السورية العربية ك دبقدار 11.23مرة أكثر من ارتفاع
الصادرات السورية اإلصبالية .ك سنيت

 2010 ،2009عرفت صادرات سوريا اُف األردف االلبفاض كصل

لنسبة 50تقريبا سنة  2010مقارنة بسنة . 2008
سبثل نسبة الصادرات السورية لدكلة األردف خبلؿ الفًتة  2010-2000ما نسبتو  2.48من اصباِف صادراهتا ك
اعبدكؿ اؼبواِف يوضح تطور ىذه النسبة يف ىذه الفًتة ك من خبللو ك اذا قرنا سنة  2000بسنة  2009قبد اهنا قد
ارتفعت دبقدار 5.45مرة  ،ك اذا قرهنا بسنة  2010قبد أهنا قد ارتفعت دبقدار  3.31مرة .
الجدول رقم  :16تطور الصادرات السلعية لسوريا اُف األردف خبلؿ الفًتة 2010-2000
الوحدة :

سنوات

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

صادرات

2.55

0.77

0.74

1.33

2.46

2.83

1.65

3.94

4

4.16

4.2

سوريا اُف
األردف

المصدر  :من اعداد الطالبة بناءا على إحصائيات التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد 2011 ،2010

الفرع الثاني  :خصائص التجارة الخارجية األردنية
من خبلؿ ىذا الفرع ك استنادا لئلحصائيات اؼبتحصل عليها يبكن أف نتعرؼ على تطور ك اذباىات التجارة اػبارجية
األردنية خبلؿ الفًتة  2010-2000ك ىيكلها السلعي خبلؿ الفًتة . 2007-2000
أوال :تطور واتجاىات التجارة الخارجية األردنية خالل الفترة : 2010-2000
نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ رقم 17أف قيمة كاردات األردف السلعية قد ارتفعت من قيمة  4.597.21مليار دكالر
سنة  2000اُف قيمة 17.011.1مليار دكالر سنة  ، 2008أم ارتفعت دبقدار  2.7مرة خبلؿ ىذه الفًتة .
ك يف سنة  2009البفضت لتصل قيمتها ؿ  14.255.9مليار دكالر دبعدؿ  16مقارنة بسنة 2008نظرا
لتعرض االقتصاد العاؼبي ألزمة اؼبالية ك لبداية تعافيو منها سنة  2010عاكدت الواردات األردنية االرتفاع لتصل قيمتها
 15.423.4مليار دكالر بنسبة.  8
أما بالنسبة الذباىات الواردات األردنية فنجد أف الدكؿ العربية ربتل اؼبركز األكؿ بنسبة  30خبلؿ الفًتة -2000
 2010ما هبعل األردف تتميز عن أغلبية الدكؿ العربية اليت يتصدر فيها االرباد األكركيب دائما اؼبركز األكؿ  ،يرجع
اؼبركز الثاين لبلرباد األكركيب بنسبة  ، 26.32بعدىا الدكؿ النامية بنسبة  ، 9مث الدكؿ االشًتاكية بنسبة 8
بعده الواليات اؼبتحدة األمريكية بنسبة

 6.80مث الدكؿ الصناعية األخرل

 6.17ك يف األخَت الدكؿ

االسبلمية غَت عربية بنسبة   5ك ىذا خبلؿ الفًتة .2007-2000
نبلحظ أف قيمة صادرات األردف قد ارتفعت من

 1.524.43مليار دكالر سنة

 2000لتصل اُف

6.250.0مليار دكالر سنة  2008أم دبقدار ثبلث مرات خبلؿ ىذه الفًتة  ،سنة  2009بفعل األزمة اؼبالية
فقد البفضت دبعدؿ  19.23مقارنة بسنة  2008ك كصلت لقيمة  5048.1مليار دكالر ك يبلحظ أف معدؿ
البفاض الصادرات األردنية أكرب من معدؿ البفاض كرداهتا .ك سنة  2010ارتفعت الصادرات األردنية دبعدؿ 17.8
 ك كصلت لقيمة  5.947.6مليار دكالر .

الجدول رقم  :17كاردات األردف السلعية للفًتة 2010-2000
الوحدة  :مليار دكالر
من

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

الدول العربية

1.091.32

1.161.01

1.280.40

1.582.24

2.504.80

3.532.57

4.109.78

4.536.68

5.697.4

4.567.3

5.429.9

الدول االسالمية

224.79

265.37

288.05

333.97

497.92

526.28

615.79

323.27

غير عربية
دول االتحاد

1.420.16

1.402.75

1.481.17

1.507.04

1.933.94

2.508.68

2.830.99

3.233.89

األوروبي
الواليات المتحدة

454.27

396.08

393.07

389.72

552.58

588.14

575.99

630.07

األمريكية
دول صناعية

351.21

339.75

325

397.13

499.94

543.09

544.34

684.34

أخرى
الدول النامية

418.83

444.49

464.82

520.81

725.09

900.30

1.100.55

1.272.98

الدول االشتراكية

251.63

299.41

367

518.32

739.76

1.106.19

928.44

1.220.71

باقي دول العالم

384.99

562.39

476.86

494.06

728.43

792.41

842.40

1.854.36

المجموع

4.597.21

4.871.25

5.076.38

5.743.30

8.179.47

10.497.66

11.548.27

13.756.3

المصدر  :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2011 ،2010

17.011.1

14.255.9

15.423.4

الجدول رقم  :18صادرات األردف السلعية للفًتة 2010-2000
الوحدة  :مليار دكالر
الى

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

الدول العربية

609.20

961.10

1.045.52

976.28

1.334.82

1.545.76

1761.54

1.925.15

2607.4

2.604.4

3.001.0

الدول االسالمية

104.03

108.31

87.09

97.63

149.03

126.53

150.24

182.58

غير عربية
دول االتحاد

56.23

98.73

166.62

138.71

156.65

171.37

151.99

177.86

األوروبي
الواليات

63.25

234.77

355.24

660.88

1.018.62

1.114.53

1.173.88

1.233.81

المتحدة
األمريكية
دول صناعية

15.79

27.26

52.68

191.81

56.01

38.69

300.45

124.92

أخرى
الدول النامية

288.28

252.57

227.21

231.16

368.16

427.51

410.55

558.09

دول االشتراكية

49.93

47.09

46.24

46.45

44.46

48.50

53.99

96.57

باقي دول العالم

337.72

177.60

215.09

19.75

125.60

152.23

128.69

189.53

المجموع

1.524.43

1.907.42

2.195.69

2.362.58

3.253.35

3.625.12

4.131.61

4.488.50

المصدر  :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2011 ، 2010

6.250.0

5.048.1

5.947.6

أما اذباىات الصادرات األردنية فنجد الدكؿ العربية يف الصادرة بنسبة   44.65خبلؿ الفًتة 2010-2000
على عكس أغلبية الدكؿ العربية اليت يبثل فيها االرباد األكركيب الشريك التجارم األكؿ  ،ك يف اؼبركز الثاين الواليات
اؼبتحدة األمريكية بنسبة  22.31ك يعود ذلك لبلتفاقيات التجارية اليت تربط األردف بالواليات اؼبتحدة األمريكية ،
مث الدكؿ النامية  12.21مث االرباد األكركيب  4.93مث الدكؿ االسبلمية  4.5ك أخَت الدكؿ االشًتاكية
بنسبة  2من اصباِف الصادرات األردنية .ك ىذا خبلؿ الفًتة 2007-2000
من خبلؿ اعبدكلُت قبد أف قيمة الواردات األردنية أكرب من قيمة صادراهتا ما هبعل ميزاف التجارم السلعي األردين
يعاين من العجز ك سبثل ىذه األخَت احدل اؼبشاكل اليت طاؼبا عانت منها األردف فعلى الرغم أف الصادرات األردنية يف
تطور اُف أهنا ال تزاؿ أقل من قيمة اؼبستوردات ،ك يرجع ىذا حملدكدية اؼبوارد األردنية فصادراهتا من اؼبواد اػباـ ك حىت
الوقود اؼبعدين ضعيفة يف اؼبقابل قبدىا مضطرة لبلستَتاد ألهنا تعمل على ربقيق التنمية االقتصادية .
ك يبكن ارجاع احتبلؿ الدكؿ العربية اؼبركز األكؿ كشريك ذبارم لؤلردف لوقعها بُت الدكؿ العربية اذ أف صبيع حدكدىا
السياسية مع الدكؿ العربية " العراؽ  ،سوريا  ،السعودية  ،فلسطُت " .
ثانيا :الهيكل السلعي للتجارة الخارجية األردنية
من خبلؿ اعبدكلُت اؼبواليُت يبكننا التعرؼ على اؽبيكل السلعي لكل من الواردات ك الصادرات األردنية خبلؿ
الفًتة 2007-2000

الجدول رقم : 19اؽبيكل السلعي لصادرات األردف خبلؿ الفًتة 2007-2000
الوحدة  :مليار دكالر
البند

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

األغذية و

176.34

223.27

242.04

284.08

341.81

455.34

548.17

666.18

المشروبات
الحبوب

3.24

2.93

1.79

4.01

9.83

10.34

13.03

18.48

المواد الخام

414.74

413.12

451.54

423.67

596.77

595.85

585.85

636.40

المواد الكيماوية

489.67

486.80

552.69

549.59

708.34

812.03

882.10

1.080.08

الوقود المعدني

0.14

0.21

0.14

6.50

22.20

6.57

42.02

37.11

اآلالت و

97.68

173.24

142.71

108.72

145.30

179.34

221.50

241.33

معدات النقل
المصنوعات

345.74

610.86

806.53

986.92

1.409.82

1.575.96

1.843.03

1.818.94

سلع غير مصنفة

0.18

0

0.04

3.09

29.17

0.06

8.97

4.54

المجموع

1.524.49

1.907.44

2.195.70

2362.56

3253.41

3.625.15

4.131.64

4.484.58

المصدر  :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2010

الجدول رقم  : 20اؽبيكل السلعي للواردات األردف خبلؿ الفًتة 2007-2000
الوحدة  :ماليين دوالرات األمريكية
البند

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

األغذية و

793.98

786.03

802.69

972.47

1.166.6
6

1.262.34

1.434.94

1.921.6
4

المشروبات

الحبوب

252.44

242.62

197.56

318.76

397.17

377.47

411.81

707.32

المواد الخام

202.67

204.79

232.83

241.37

368.05

325.40

320.40

342.92

الوقود المعدني

717.67

698.70

763.21

932.89

1.565.8
0

2.417.06

2.726.59

2.991.9
7

المواد

493.11

535.13

568.41

627.98

800.43

923.64

1.000.80

1.278.0
7

2.821.03

3.493.7
1

3.003.26

3.445.9
8

241.41

282.02

الكيماوية
اآلالت و

1.313.3
4

1.323.9
3

المصنوعات

951.42

1.229.2
8

1.323.62

سلع غير

125.18

93.38

127.50

معدات النقل

2.636.61

1.258.08

1.298.2
3

1.855.3
9

1.481.1
8

2.173.2
2

2.669.99

189.20

249.99

262.65

مصنفة
المجموع

4.597.3
8

4.871.2
5

5.076.35

5.743.3
1

8.179.4
6

10.497.6
9

11.548.2
7

13.756.
3

المصدر  :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2010

نستنتج من اعبدكؿ رقم  19أف األردف ليست كأغلبية الدكؿ العربية اليت تعتمد يف صادراهتا على الوقود اؼبعدين
فصادرهتا من ىذه اؼبادة خبلؿ الفًتة  2007- 2000ال تتعدل  ، 0.5ك امبا ربتل اؼبصنوعات اغبصة األكرب من
صادراهتا بنسبة  38تليها اؼبواد الكمياكية بنسبة ، 24.25مث اؼبواد اػباـ بنسبة  18.70ك يف األخَت اؼبواد
الغذائية حيث تستحوذ األغذية اؼبشركبات على  12ك اغببوب .  0.23
من اعبدكؿ رقم  20قبد أف اآلالت ك معدات النقل ك اؼبصنوعات تستحوذاف على نصف الواردات األردنية بنسب
متساكية ك يرجع ىذا للمشاريع االستثمارية اليت تقوـ هبا األردف ألجل ربقيق التنمية  ،ك يف اؼبركز الثاين كباقي الدكؿ
العربية اؼبواد الغذائية حيث تستحوذ األغذية ك اؼبشركبات على نسبة % 14.80ك اغببوب ، 4.5

ك يف

اؼبركز الثالث الوقود اؼبعدين بنسبة  ، 18.5مث اؼبواد الكيماكية 18.5ك يف األخَت اؼبواد اػباـ بنسبة .3.75
ثالثا  :التجارة البينية العربية األردنية :
من خبلؿ اعبدكلُت اؼبواليُت يبكننا تعرؼ على التجارة العربية البينة األردنية.

الجدول رقم  :21الصادرات البينية العربية األردنية للفًتة 2010 -2000
الوحدة :مليوف دكالر
الى

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

االمارات

70.46

85.24

79.86

93.28

111.19

138.39

248.98

175.30

218.3

206.4

253.5

البحرين

15.64

18.79

18.81

17.77

18.21

19.75

22.70

58.32

29.0

26.5

34.1

تونس

5.45

6.26

7.21

6.83

7.63

8.62

8.37

11.26

25.9

33.7

24.6

الجزائر

20.03

30.09

44.33

57.59

70.68

85.48

68.29

91.59

131.8

99.1

125.4

جزر القمر

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

جيبوتي

0.89

0.79

0.68

0.45

0.12

0.21

0.23

1.01

1

0.8

1.3

السعودية

136.12

138.43

148.70

153.96

199.46

248.63

391.68

367.70

476.2

532.4

636.1

السودان

20.45

23.21

33.02

26.92

33.74

41.67

51.55

71.41

90.7

67

77.6

سوريا

24.43

37.18

65.80

90.64

136.45

163.16

159.47

211.10

234.5

210.7

238.9

الصومال

0.63

0.51

0.93

0.94

0.98

0.39

0.45

0.66

0.6

0.4

0.4

العراق

147.97

433.58

465.72

338.74

521.97

548.00

471.23

531.70

809.9

856.9

914.3

عمان

11.95

13.86

14.61

15.91

15.51

17.57

18.37

22.74

31.4

34.6

35.5

قطر

22.44

25.88

26.32

24.82

22.96

33.87

50.75

68

81.2

64.7

94.6

الكويت

28.90

35.94

34.92

37.82

53.10

71.85

95.61

75.09

93.3

70.7

87.2

لبنان

35.68

40.05

46.93

45.01

59.12

64.60

67.34

98.31

126.4

178.6

194.6

ليبيا

24.33

29.58

22.02

17.93

25.41

23.64

20.82

25.67

33.5

39.3

47.7

مصر

25.06

21.46

15.91

24.15

29.15

42.22

48.32

64.44

104.6

88.4

123.9

المغرب

2.31

3.29

2.20

1.66

2.5

4.87

3.98

6.90

12.6

10.3

12.9

موريتانيا

0

0

0.14

0.32

0.28

0.28

0.31

0.06

0.3

0.1

0.1

اليمن

16.46

16.94

17.41

21.56

26.37

32.57

33.10

43.88

51.2

38.8

45.9

دول أخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

55.1

38.8

52.3

المجموع

609.20

961.10

1.045.52

976.28

1.334.82

1.545.76

1.761.54

1.925.15

2067.4

2598.2

1

المصدر  :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2010،2011

 1يبلحظ أف قيمة الصادرات البينية العربية األردنية باعبدكؿ رقم  18لسنة  2009ال توافق القيمة اؼبدرجة باعبدكؿ  21نظرا العتماد احصائيات التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة  2010باعبدكؿ رقم 21ك احصائيات سنة  2011باعبدكؿ رقم 18

3001.0

الجدول رقم : 22الواردات البينية العربية األردنية للفًتة 2010-2000
الوحدة :مليار دكالر
الى

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

االمارات

49.63

60.13

78.39

155.07

146.20

211.84

214.93

286.50

310.0

332.1

403.4

البحرين

7.16

8.09

10.39

9.48

5.63

6.05

34.09

89.40

147.5

75.6

257.3

تونس

0.61

5.44

1.60

2.69

2.85

5.25

4.60

5.14

44.2

19.2

11

الجزائر

0.81

0.54

0.07

0.01

1.01

23.02

0.30

0.13

0.1

13

17.2

جزر القمر

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

جيبوتي

0

0

0

0

0

0

0

0

0.1

0

0.1

السعودية

151.77

160.32

144.58

471.60

1.625.64

2.480.04

2.935.11

2.840.60

3.596.5

2.438.6

3052.7

السودان

17.53

27.42

11.19

13.61

18.12

4.84

2.90

7.13

35

12.6

30.9

سوريا

45.44

68.12

96.89

243.63

208.95

227.86

262.05

363.60

344.9

306.9

376.9

الصومال

0.30

0.01

0.28

0.72

0.60

0.67

0.77

0.47

0.9

0.9

1

العراق

691.57

701.63

763.12

341.05

64.65

27.75

7.26

12.10

72.2

126.7

233.6

عمان

9012

0

8.48

12.65

9.35

12.01

14.40

12.90

20.7

19.3

20.8

قطر

9.66

10.37

12.16

17.55

5.52

6.06

6.23

8.15

9.9

9.5

14.3

الكويت

17.43

6.31

17.60

32.99

29.36

61.19

35.19

136.59

115.1

67.1

124

لبنان

39.24

45.48

43

74.43

62.64

74.63

79.99

104.67

119.5

112.1

107.7

ليبيا

0.20

5.22

3.41

0.60

1.81

3.53

0.50

0.90

2.2

1.3

1.1

مصر

44.17

52.86

76.09

179.12

304.07

368.00

488.59

590.80

764.0

860.2

695.1

المغرب

4.56

3.48

11.18

23.39

14.28

15.74

18.50

25.40

32.3

34.2

33.6

موريتانيا

0

0

0.08

0.17

0.39

0.16

0.18

0.20

0.1

0

0

دول أخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

89.9

-

36.7

اليمن

2.13

5.55

1.89

3.44

3.72

3.93

4.20

52.00

23.7

1.44

12.6

المجموع

1.091.32

1.161.01

1.280.40

1.582.24

2.504.80

3.532.57

4.109.78

4.536.68

5.697.4

4432.0

1

المصدر  :التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة2011،2010

1يبلحظ أف قيمة الصادرات البينية العربية األردنية باعبدكؿ رقم  17لسنة  2009ال توافق القيمة اؼبدرجة باعبدكؿ  21نظرا العتماد احصائيات التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة  2010باعبدكؿ رقم 21ك احصائيات سنة  2011باعبدكؿ رقم 17

5.429.9

1
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اتجاىات التجارة البينية العربية األردنية :سبق أف كجدنا أف الدكؿ العربية ىي الشريك التجارم األكؿ من حيث الصادرات ك الواردات لؤلردف ك فيما يلي سوؼ
نبلحظ توزع التجارة األردنية بُت الدكؿ العربية :
نبلحظ أف قيمة صادرات األردف اُف الدكؿ العربية قد ارتفعت من قيمة

609.20مليار دكالر سنة  2000اُف قيمة

 3001.0مليار دكالر سنة  2010أم دبقدار  5مرات تقريبا خبلؿ ىذه الفًتة يبلحظ ارتفاعها اؼبستمر دكف أم
البفاض ك عدـ تأثرىا باألكضاع االقتصادية السائدة بالعاَف .
ك فيما ىبص اذباىات الصادرات األردنية اُف الدكؿ العربية خبلؿ الفًتة

 2010-2000قبد العراؽ ربتل اؼبركز األكؿ

بالنسبة للدكؿ العربية اليت تستقبل الصادرات األردنية بنسبة  34.5من اصباِف الصادرات األردنية اؼبوجهة للدكؿ العربية ،
مث تأيت السعودية بنسبة  18.48مث االمارات بنسبة  9.53مث سوريا باؼبركز الرابع بنسبة  8.32ك بالنسبة لدكؿ
اؼبغرب العريب فنجد أف صادرات األردنية أفضل من الواردات خاصة بالنسبة للجزائر ك ليبيا فنسبة صادرات األردف للجزائر تقدر
بنسبة  4.57من الصادرات اؼبوجهة للدكؿ العربية .
كما أف األردف ال تربطها أم عبلقة ذبارية من حيث الواردات كما كجدنا فيما سبق ك ال صادرات مع جزر القمر ،أما جيبويت
ك الصوماؿ ك موريتانيا فصادرهتا ضعيفة جدا ال تصل حىت لنسبة  0.5من صادراهتا اؼبوجهة للدكؿ العربية .أما باقي الدكؿ
العربية فتًتاكح بُت  0.5ك . 3
أما بالنسبة للواردات كمن خبلؿ اعبدكؿ رقم  22قبد أف قيمتها قد ارتفعت من 1.091.32مليار دكالر سنة 2000
اُف  5697.4مليار دكالر سنة  ، 2008أم تضاعفت دبقدار  5.22مرة خبلؿ ىذه الفًتة .لتنخفض سنة  2009ك
تصل قيمتها 4.432.0مليار دكالر دبعدؿ  22مقارنة بسنة  2008ك ىو معدؿ مرتفع .ك سنة

2010عاكدت

االرتفاع بنفس معدؿ البفاضها تقريبا لتصل قيمتها ؿ  5.429.4مليار دكالر .
أما بالنسبة الذباىات الواردات العربية األردنية فنبلحظ أف األردف تستورد من الدكؿ اليت تقرهبا جغرافيا فتأيت دكؿ اػبليج
العريب يف الصدارة مث دكؿ اؼبشرؽ العريب ك يف األخَت دكؿ اؼبغرب العريب  ،فتحتل السعودية اؼبركز األكؿ بنسبة
منذ سنة  2000ك الواردات األردنية من السعودية يف حالة ارتفاع مستمر  ،مث تأيت بعد ذلك العراؽ بنسبة

 46.5ك
19.7على

الرغم من أف االحتبلؿ األمريكي سنة  2003قد أثر كثَتا على كردات األردف من العراؽ حيث البفضت ىذه النسبة من 61
خبلؿ الفًتة  2002-2000اُف  1خبلؿ الفًتة  2007-2004ك سجلت نسبة  1.28ك 2.85ك
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 4.3خبلؿ سنة  2010 ،2009بالًتتيب  ،ك سجلت سنة االحتبلؿ نسبة  ،21.5ك يف اؼبركز الثالث مصر
بنسبة  10.79ك قد سجلت أعلى نسبة سنة  2009قدرت ب  19.4ك اؼبركز الرابع يعود لسوريا بنسبة 7.3
 ،أما دكؿ اؼبغرب العريب فواردهتا ضئيلة جدا ال تصل  0.5خاصة بالنسبة ؼبوريتانيا ك اعبزائر .
 -2التجارة البينية السورية األردنية :
ك يبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ رقم  21أف الصادرات بُت األردف ك سوريا قد ارتفعت قيمتها من  24.43مليار دكالر
سنة  2000اُف 234.5مليار دكالر سنة  2008دبقدار  8.65مرة ،يف حُت أف الصادرات األردنية العربية قد ارتفعت
دبقدار 3.2مرة خبلؿ الفًتة  2008-2000أما الصادرات األردنية االصبالية فقد ارتفعت دبقدار
الصادرات األردف اُف سوريا تكوف قد ارتفعت دبقدار

 3مرة  .ك عليو فاف

 5.40مرة أكثر من ارتفاع الصادرات األردنية العربية ك دبقدار

5.65مرة أكثر من ارتفاع الصادرات األردنية اإلصبالية .لتنخفض سنة  2009دبعدؿ  10.14مقارنة بسنة  2008ك
تصل لقيمة  210.7مليار دكالر .ك سنة  2010ارتفعت لتصل ؿ  238.9مليار دكالر دبعدؿ 13.38
ك سبثل صادرات األردف اُف سوريا ما نسبتو  3.55من صادراهتا اإلصبالية خبلؿ ىذه الفًتة  ،ك يبكن أف نبلحظ تطورىا يف
اعبدكؿ رقم  23ك من خبللو قبد أف ىذه النسبة قد ارتفعت دبقدار  2.5مرة دبقارنة سنة  2000بسنة . 2010
الجدول رقم : 23يوضح تطور صادرات األردنية اُف سوريا خبلؿ الفًتة 2010-2000
الوحدة  :
السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010 2009

الصادرات

1.6

1.94

2.99

3.38

4.19

4.5

3.85

4.70

3.75

4.01

4.18

األردنية اُف
سوريا

المصدر  :من اعداد الطالبة اعتمادا على احصائيات مقدمة باعبدكؿ 21

ك نبلحظ أف قيمة الواردات األردنية من سوريا قد ارتفعت من  45.44مليار دكالر سنة  2000لتصل اُف 376.9
مليار دكالر سنة  2010أم دبقدار  8.29مرة خبلؿ ىذه الفًتة  ،ك ىذا اؼبقدار يفوؽ مقدار ارتفاع الواردات األردنية العربية
 5.5مرة ك أكثر  4.39مرة من ارتفاع الواردات األردنية اإلصبالية .
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ك سبثل الواردات األردنية من سوريا ما نسبتو   2.24من كاردهتا االصبالية خبلؿ ىذه الفًتة ،ك يبكن أف نوضح تطورىا من
خبلؿ اعبدكؿ رقم  24ك يبلحظ اف ىذه النسبة قد ارتفعت دبقدار  2.5مرة تقريبا دبقارنة سنة  2000بسنة .2010
الجدول رقم  : 24تطور الواردات األردنية من سوريا2010-2000
الوحدة :
سنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2010 2009 2008

الواردات

0.98

1.39

1.90

4.24

2.5

2.17

2.26

2.64

2.44

2.02

2.17

األردنية
من سوريا

المصد ر  :من اعداد الطالبة اعتمادا على احصائيات اعبدكؿ رقم 22

الفرع الثالث  :تطور التجارة البينية السورية األردنية
قبل التطرؽ اُف التجارة البينية بُت كل من سوريا ك األردف نشَت اُف أنو من الناحية النظرية قيمة الواردات السورية
 ، "CIFلكن يبلحظ عمليا

من األردف ىي نفسها قيمة الصادرات األردف لسوريا زائد تكاليف الشحن ك التأمُت "

اختبلؼ ىذه القيمة كما تظهر اإلحصائيات  ،ك ترجع ىذه االختبلفات ألسباب عديدة مثل :
 تسجيل بيانات إعادة التصدير ضمن الصادرات الوطنية . -عدـ نشر بعض بيانات صادرات النفط اػباـ ك الغاز ضمن بيانات التجارة اػبارجية.

269

 االختبلؼ الزمٍت يف تسجيل أرقاـ ك احصاءات التجارة اػبارجية . االختبلؼ يف الوزف نتيجة التفاكت بُت تاريخ التصدير ك تاريخ الوصوؿ اُف الدكلة اؼبستوردة  ،اذ أف كثَت من السلع قديصيبها بعض التغَت خبلؿ مرحلة نقلها من الدكلة اؼبصدرة اُف الدكلة اؼبستوردة .
 االختبلؼ ك التفاكت يف قيمة العملة الواحدة بُت تارىبُت ـبتلفُت. 269التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد ؿ  ، 2010الفصل الثامن اػباص بالتجارة اػبارجية العربية
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 -االختبلؼ يف طرائق إعداد إحصاءات ك مؤشرات التجارة اػبارجية بُت الدكؿ اؼبختلفة .

270

لذلك سنستعمل اؼبتوسط اغبسايب لنستطيع تتبع تطور التجارة البينية لسوريا ك األردف كما يلي :
اؼبتوسط اغبسايب" أ " :نسبة الصادرات السورية اُف األردف  +نسبة الواردات األردنية من سوريا باعتبار أهنا نفسها نظريا .
2
الجدول رقم  :25قيم اؼبتوسط اغبسايب " أ "
الوحدة :
السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

اؼبتوسط

0.87

1.065

1.615

3.35

2.66

1.91

3.1

2010 2009 2008 2007
3.01

3.4

3.18

2.49

اغبسايب
" أ"

اؼبصدر  :من اعداد الطالبة

اؼبتوسط اغبسايب "ب" :نسبة الواردات السورية من األردف +نسبة الصادرات األردنية اُف سوريا
2
الجدول رقم  :26قيم اؼبتوسط اغبسايب "ب"
الوحدة :
السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010 2009

اؼبتوسط

1.235 1.105

1.99

2.26

2.68

2.75

2.5

2.84

2.47

2.55

اغبسايب
"ب"

اؼبصدر  :من اعداد الطالبة

كاؼبتوسط اغبسايب "أ" +اؼبتوسط اغبسايب " ب" = التجارة البينية السورية األردنية
270أ .رعد حسن الصرف  ،مرجع سابق  ،ص 35
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2.55

الجدول رقم  :27تطور التجارة بُت سوريا ك األردف 2010-2000
الوحدة :
سنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010 2009

التجارة

1.97

2.3

3.605

5.61

5.34

4.66

5.6

6.24

5.48

5.04

5.73

البينية
السورية
األردنية

المصدر :من إعداد الطالبة

من خبلؿ ىذا اعبدكؿ قبد أف التجارة البينية السورية األردنية منذ سنة  2000اُف غاية  2003ك ىي يف حالة ارتفاع
اذ انتقلت من نسبة  1.97سنة  2000لتصل لنسبة  5.61سنة  2003ك البفضت طفيف سنة  2004ك
استمرت يف االلبفاض سنة  2005مث ارتفعت لتصل ألعلى نسبة ؽبا سنة  2007ك قد قدرهنا ب  6.24مث عاكدت
االلبفاض سنة  2008لتصل ؿ  5.48ك ارتفعت سنة  2009ارتفاع طفيف ك كصلت لنسبة   5.73ك قد
عاكدت االلبفاض سنة  2010لتصل لنسبة . 5.04
ك من خبلؿ اعبدكؿ يف الفًتة  2010-2000قبد أف نسبة ذبارة البينية بُت كل سوريا ك األردف تقدر ب   4.68ك
دبقارنة سنة  2000بسنة  2010قبد أف ىذه النسبة قد ارتفعت دبقدار  1.55مرة خبلؿ ىذه الفًتة ك دبا أف البلدين
تربطهما اتفاقية إقامة منطقة ذبارة حرة دخلت حيز التنفيذ سنة  ، 2002اضافة لشركة اؼبنطقة اغبرة اليت بدأت نشاطها فعليا
سنة  ،2000ذباكرنبا اعبغرايف ك كجودنبا ضمن منطقة التجارة اغبرة الكربل العربية فاف نسبة التجارة البينية بينهما تعد ضعيفة
اذ َف تصل حىت غبدكد نسبة التجارة العربية البينية   10اذا أخذنا متوسطها خبلؿ ىذه الفًتة الذم يبلغ  4.68أك حىت
أعلى نسبة ؽبا اليت تبلغ نسبة  . 6.24لكن رغم ذلك فقد ربسنت اذا أخذنا مقدار ارتفاعها  1.55مرة ك كذا اذا قرهنا
دبدل ارتفاع كل من التجارة اػبارجية كلية ك العربية للبلدين .
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خالصة الفصل :
يف ختاـ ىذا الفصل الذم تناكلنا بو اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة كأخذنا اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية كدراسة حالة يبكن
أف نستخلص النقاط التالية :
 -1اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة يبكن أف يكوف ؽبا دكرا ىاما يف دفع مسَتة التنمية العربية ك تعزيز العمل العريب اؼبشًتؾ ك تعزيز
التجارة البينية فيما إذا نظر إليها كمشركعات ؿبكومة حبرية السوؽ ،فهي ربقق منافع اقتصادية ك سياسية مبنية على عبلقة
شراكة فيما بُت الدكلتُت  ،على أساس تقليل التكاليف ك تسهيل اإلجراءات إضافة لتوفَت اؼبزيد من اؼبزايا ك اغبوافز ك
اإلعفاءات.
 -2اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية عبارة عن شركة دكلية تقع بُت حدكد البلدين يبارس هبا النشاط التجارم  ،الصناعي
،كاػبدمي  ،تطورت بشكل كبَت ك ملحوظ منذ سنة  2000حُت بدأت باستقباؿ اؼبستثمرين فعليا  ،ك يتضح ذلك من خبلؿ
تطور عدد العقود هبا ك حركة التجارة  ،ما انعكس

بشكل اهبايب على القطاعات االقتصادية األخرل اؼبرافقة ؽبذه األنشطة

االستثمارية كقطاع النقل ك اػبدمات ك حىت اعبانب االجتماعي  ،بذلك سانبت يف عملية التنمية االقتصادية .
ك تقوـ اؼبنطقة اؼبشًتكة األردنية السورية بدعم التجارة البينية السورية األردنية عن طريق اؼبراكز اعبمركية اؼبتواجدة هبا اليت سبنح
تسهيبلت ك مزايا تؤدم الختزاؿ ىامش التكاليف اليت تضاؼ للسلعة ك الزمن.
 -3يعترب االرباد األكركيب الشريك التجارم األكؿ للتجارة اػبارجية السورية ؽبا حيث ترتكز صادراهتا على الوقود اؼبعدين أما
كاردهتا على اؼبصنوعات ك اآلالت كمعدات النقل على غرار أغلبية الدكؿ العربية .
 -4سبثل الدكؿ العربية الشريك التجارم األكؿ لؤلردف يف مقدمتها العراؽ ك السعودية  ،ترتكز صادراهتا على اؼبصنوعات أما
الوردات على اؼبصنوعات ك اآلالت كمعدات النقل .
 -5التجارة السورية األردنية ضعيفة اذا أخذنا يف اغبسباف أهنما

اتفقا على إقامة منطقة ذبارة حرة دخلت حيز التنفيذ سنة

، 2002ك انشاءنبا للمنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية ،ذباكرنبا اعبغرايف  ،كجودنبا ضمن منطقة التجارة اغبرة الكربل
العربية  ،لكن من جانب آخر فنسبتها ربسنت بشكل ملحوظ منذ سنة  2000خاصة اذا ما قرنت بالتجارة اإلصبالية للبلدين
ك كذا التجارة البينية العربية ؽبما .
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الـخاتمــة
العامة
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الخالصة العامة للبحث:
يف ختاـ دراستنا قبد أف كاقع التجارة العربية البينية الذم يتصف بالضعف ال يعكس طبيعة اؼبدخل التكاملي التجارم
الذم تبنتو الدكؿ العربية ك يدؿ على عدـ إشباره  ،لذلك فاف استخداـ اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة يساىم بشكل ما يف التغلب على
العقبات اليت تقف يف كجو تدفق التجارة العربية البينية ك يعززىا  ،كاؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة السورية األردنية تقوـ ب

تسهيل

اإلجراءات ك توفَت مزايا ك حوافز إدارية ك مالية للمستثمرين من الدكلتُت ،تؤدم لتعزيز التجارة بُت البلدين .
نتائح البحث :
أىم النتائج اليت خرجنا هبا من خبلؿ ىذه الدراسة ىي :
 التكامل االقتصادم العريب عبارة عن احملاكالت العربية اليت هتدؼ لتحقيق تنمية ك الوحدة االقتصادية اعتمادا على ربرير كتنمية التجارة  ،ك قد تنوعت ىذه احملاكالت فمنها ما كاف صباعيا ربت اشراؼ جامعة الدكؿ العربية  ،إقليميا أك بشكل
اتفاقيات ثنائية .
 العمل العريب اؼبشًتؾ متجسد حاليا يف منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل  ،قد ك صلت اؼبنطقة لئلعفاء الكامل من الرسوـاعبمركية على السلع ذات اؼبنشأ العريب سنة ، 2005اال أهنا َف تستكمل العديد من اعبوانب األساسية األخرل كاعتماد قواعد
اؼبنشأ ك مواصفات قياسية مشًتكة  ،التوصل آللية ؼبعاعبة منتجات اؼبناطق اغبرة العربية  ،ربرير ذبارة

اػبدمات كزيادة كفاءة

النقل لربط األسواؽ العربية ببعضها البعض.
 َف تساىم منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل يف تعميق األداء التكاملي للدكؿ العربية حيث َف يتجاكز مؤشر التكاملاالقتصادم الذم يقوـ على قياس نسبة الصادرات البينية إُف إصباِف التجارة العربية اإلصبالية  5يف عاـ 2009مقارنة
مع  4.8العاـ .1998
 مسَتة التكامل االقتصادم العريب اليت بدأت يف منتصف القرف اؼباضي َف ربقق النتائج اؼبرجوة منها على الرغم من تزامنها معمسَتة التكامل االقتصادم األكركيب الذم تقدـ بسرعة ك حقق أعلى مستويات التكامل  ،ك يعود ىذا لعدة معوقات يف
مقدمتها غياب اإلرادة السياسية ك طبيعة االقتصاديات العربية ك أيضا عدـ استغبلؿ اؼبقومات االقتصادية اؼبتوفرة بالدكؿ العربية
على الرغم من أهنا ال تتوفر بكثَت من التكتبلت االقتصادية الناجحة ك القائمة حاليا .
 يعترب ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العريب أقبح ذبمعات االقتصادية اإلقليمية العربية حيث كصل إُف السوؽ اػبليجيةاؼبشًتكة سنة  ،2008ك أحدث التجمعات العربية ىي اتفاقية أغادير الرباعية موقعة سنة . 2004
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 -اؼبناطق اغبرة أحد أنواع االستثمار األجنيب اؼبباشر الذم يهدؼ لتشجيع إقامة الصناعات التصديرية ،

تتمتع خباصية ىامة

تتمثل يف النظاـ اعببائي اؼبرف الذم من خبللو تستطيع الدكلة اؼبضيفة جذب اؼبستثمرين ما يسمح ؽبا بتحقيق صبلة من
األىداؼ اليت تساىم يف عملية التنمية االقتصادية .
 تتنوع اؼبناطق اغبرة على حسب عدد األنشطة االقتصادية اؼبمارسة فيها ك نوعيتها  ،ك حسب عدد الدكؿ األعضاء اؼبشاركةيف إقامتها .
 ال تزاؿ اؼبناطق اغبرة بالدكؿ العربية باستثناء اإلمارات العربية اؼبتحدة تعاين من عدة مشاكل أبرزىا ذبهيز اؼبنطقة بالبنية التحتيةك ربفيزات ؿبدكدة ،تعقيدات إدارية ك غَتىا  ،يف حُت أف اؼبناطق اغبرة بالعاَف قد زبطت ىذا ك أصبح تركيزىا ينصب على
التطور التكنولوجي .
 كل من سوريا ك األردف يستخدماف مؤسسة عامة لئلشراؼ على اؼبناطق اغبرة هبما ،لكن األردف قد سبقت سوريا على رغممن اهنا بدأت بعدىا يف انشاء اؼبناطق اغبرة لتمتعها باال ستقرار السياسي ك األمٍت  ،الظركؼ اؼبناخية اؼببلئمة  ،توافر العمالة
الرخيصة  ،التسهيبلت اػبدمية ك البنية التحتية ك توجهها كبو التحرير التجارم ك تفعيل دكر القطاع اػباص  ،أما سوريا فلم
تسمح دبمارسة األنشطة اػبدمية ك انشاء اؼبناطق اغبرة اػباصة اال يف سنة

، 2004إضافة لوجود العديد من اؼبعوقات على

عدة مستويات اعبانب التشريعي ،اإلدارم ،بنية التحتية  ،رسوـ اعبمركية ك تعرفة البدالت تعيق تقدـ اؼبناطق اغبرة هبا .
 التجارة اػبارجية تساىم يف ربقيق التنمية االقتصادية خاصة بالنسبة للدكؿ اؼبتقدمة  ،أما الدكؿ النامية ك من ضمنها الدكؿالعربية فتشَت الدراسات اُف أهنا لن تكوف يف صاغبها خاصة يف ظل منظمة التجارة العاؼبية ك االنفتاح التجارم ،لكن ىنالك
عدة سبل يبكن أف تسمح للتجارة اػبارجية بأداء دكرىا االهبايب يف االقتصاديات العربية خاصة يف ظل اإلمكانيات العربية
اؼبتنوعة ك العمل العريب اؼبشًتؾ .
 الدكؿ العربية صبيعها حاليا تسعى لتحرير ذبارهتا ك ىناؾ من ىي فعبل تعتمد على نظم مفتوحة للتجارة اػبارجية كدكؿؾبلس التعاكف اػبليجي ك أخرل بدأت هبذا التوجو مع سياسات التصحيح اؽبيكلي كتونس اؼبغرب  ،اعبزائر ،مصر ك عموما
صبيعها رباكؿ أف تضع سياسة ذبارية تتناسب مع متطلبات منظمة التجارة العاؼبية ك تتماشى مع اؼبستول العاؼبي كفقا إلمكانياهتا
االقتصادية ك اقتناعاهتا السياسية .
 كاقع التجارة العربية البينية الذم ال يتعدل  ،  10ك اليت تتم غالبيتها بُت الدكؿ اؼبتجاكرة ال تعرب عن منطقة التجارةاغبرة.
 تعتمد التجارة اػبارجية العربية على تصريف صادراهتا اليت ترتكز على اؼبواد األكلية إُف الدكؿ اؼبتقدمة ك استَتاد سواء اؼبواداالستهبلكية أك االستثمارية أك التكنولوجية من ىذه الدكؿ .
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 ىنالك العديد من اؼبعوقات اليت تؤثر على تدفق التجارة البينية العربية غَت الرسوـ اعبمركية منها ما يرجع لطبيعة االقتصاديةبالدكؿ العربية ك منها ما يعود لطبيعة العبلقات اليت تربط الدكؿ العربية بالدكؿ اػبارجية .
 اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة أحد اآلليات اليت يبكن االستعانة هبا لتعزيز التجارة البينية العربية ك التكامل االقتصادم العريب فهيكسيلة فعالة لكسر القيود التجارية كتتيح الفرصة للتشارؾ يف العملية اإلنتاجية بُت الدكؿ اؼبشًتكة يف إنشاء اؼبنطقة اغبرة .
 اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية عبارة عن شركة دكلية تقع بُت حدكد البلدين يبارس هبا النشاط التجارم  ،الصناعي،كاػبدمي  ،تطورت بشكل كبَت ك ملحوظ منذ سنة  2000ما انعكس بشكل اهبايب على القطاعات االقتصادية األخرل
اؼبرافقة ؽبذه األنشطة االستثمارية هبا.
 تقوـ اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية عن طريق اؼبراكز اعبمركية هبا بتسهيل اإلجراءات ك منح حوافز للمستثمرين تؤدمالختزاؿ ىامش التكاليف اليت تضاؼ لسلعة ،ما يشجع ك يدعم العبلقات االقتصادية بُت الدكلتُت ك يساىم يف زيادة حجم
التجارة بينهما .
 التجارة السورية األردنية تعد ضعيفة إذا أخذنا يف اغبسباف أهنما اتفقا على إقامة منطقة ذبارة حرة دخلت حيز التنفيذ سنة ، 2002انشاءنبا ؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية،ذباكرنبا اعبغرايف  ،كجودنبا ضمن منطقة التجارة اغبرة الكربل العربية ،
لكن رغم ذلك فنسبتها ربسنت بشكل ملحوظ منذ سنة .2000
نتائج اختبار الفرضيات :
ك بعد دراستنا يبكن أف كبكم على فرضياتنا بالشكل اؼبواِف :
 من خبلؿ دراستنا تبُت لنا أف ىناؾ العديد من احملاكالت ك اعبهودات العربية ألجل ربقيق التكامل االقتصادم العريب منذ سنة 1953على الرغم من أهنا َف تصل للمستول اؼبنشود  ،ما يثبت صحة فرضيتنا األكُف .
_ اؼبناطق اغبرة تتمتع خبصائص تستطيع الدكلة اؼبضيفة من خبلؽبا جذب اؼبستثمرين ك ربقيق صبلة من األىداؼ اليت تساىم يف
عملية التنمية االقتصادية لكن بالدكؿ العربية ال تزاؿ ىذه اؼبناطق تعاين من العديد من اؼبشاكل تصعب عليها عملية جذب
اؼبستثمرين لذلك ال يبكننا أف كبكم على صحة فرضيتنا الثانية .
 تبُت لنا من دراستنا أف حجم التجارة العربية البينية ال يتعدل نسبة عشرة باؼبئة على الرغم من اعبهودات العربية ما يؤكد لناأهنا تعاين من عدة صعوبات يف تطويرىا  ،ما يثبت صحة فرضيتنا الثالثة .

196

 اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة األردنية السورية عن طريق اؼبراكز اعبمركية هبا تقوـ بتسهيل اإلجراءات ك منح حوافز للمستثمرين تؤدمالختزاؿ ىامش التكاليف اليت تضاؼ للسلعة ك الزمن ،ما يشجع ك يدعم العبلقات االقتصادية بُت الدكلتُت ك يساىم يف زيادة
حجم التجارة بينهما .
ك عند دراسة التجارة السورية األردنية ك جدنا أهنا ضعيفة لكن نسبتها ربسنت بشكل ملحوظ منذ سنة . 2000
ما هبعلنا كبكم بصحة فرضيتنا .
التوصيات و االقتراحات :
بناءا على النتائج اؼبتوصل إليها يبكن تقدًن بعض التوصيات اليت نراىا تعزز تنمية التجارة العربية البينية ك فعالية اؼبناطق اغبرة
اؼبشًتكة يف تنميتها :
 تطوير القطاع االنتاجي ك تنويعو ليكوف ركيزة لتوسيع اؼببادالت التجارية العربية  ،بالتعاكف الستغبلؿ اإلمكانيات اؼبتوفرة كاؼبتنوعة بالدكؿ العربية .
 اعطاء األكلية لبلتفاقيات العربية خاصة اؼبتعلقة بالقاعدة اإلنتاجية ك اػبدمية . الًتكيز على توفَت البنية التحتية البلزمة إلقباح اؼبناطق اغبرة .االىتماـ بتسويق اؼبنتجات لدكؿ العربية ك تسويق اؼبناطق اغبرة . هتيئة مناخ مناسب لبلستثمار من اعبوانب االقتصادية ك التشريعية ك السياسية ك حىت االدارية منها. تركيز على ذبارة اػبدمات يف اؼبناطق اغبرة ك عدـ اقتصارىا على اعبانب السلعي . تشجيع انشاء اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة . ذبشيع كربفيز القطاع اػباص للعمل على اؼبشاريع اؼبشًتكة . النظر للمناطق اغبرة اؼبشًتكة على أهنا أداة تدعم العبلقات االقتصادية على اختبلؼ أنواعها التجارية ك االستثمارية ك تدعمحىت التكامل االقتصادم العريب .
 الًتكيز على توفَت مراكز للخدمات للوجستية باؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة أك اؼبناطق اغبرة بشكل عاـ تقدـ خدمات اؼبناكلة التخزينذبزئة ك التعبئة ك غَتىا لتصبح مناطق حرة أكثر جاذبية ك سبيز .
 -االىتماـ بتطوير خدمات النقل ك االتصاؿ بالدكؿ العربية .
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 -انشاء صناعات ذات توجو عريب -تلقى طلب عريب عليها

– باؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة ما يساعد على تنمية التجارة العربية

البينية .
 التعجيل يف االتفاؽ حوؿ قواعد اؼبنشأ العربية ك جعل منتجات اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة تستفيد منها . التعامل مع اؼبشاريع اػبدمية كمشاريع ضركرية سبيز اؼبناطق ،ك العمل على رفع كفاءة العاملُت باؼبناطق اغبرة . االستفادة من ذبارب العربية الناجحة باؼبناطق اغبرة كتجربة اإلمارات العربية اؼبتحدة . تسريع عملية انشاء ارباد عريب للمناطق اغبرة . ازالة اغبواجز ك العوائق اليت تقع يف كجو االستثمار .آفاق البحث :
يف ضوء التحديات السياسية ك االقتصادية اؽبائلة اليت تواجو الدكؿ العربية ك مادامت التجارة العربية البينية َف تصل
للمستول اؼبرجو منها يبقى دائما اجملاؿ مفتوح للدراسات ك األحباث اليت من شأهنا أف تقدـ سبل لتنميتها ك تطويرىا .
ك من جانب آخر كيف ظل تقدـ الدكؿ اؼبتقدمة كحىت الدكؿ النامية عن الدكؿ العربية يف ؾباؿ انشاء اؼبناطق اغبرة قبد أنفسنا
نتساءؿ عن مدل قدرة اؼبناطق اغبرة العربية على منافسة اؼبناطق اغبرة العاؼبية  ،ك ىل سيكوف العمل العريب اؼبشًتؾ يف ىذا
اجملاؿ كفيل بتطوير ك رفع كفاءة ىذه اؼبناطق ك بقا ئىا على الساحة االقتصادية .
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اؼبلحق رقم 24
أهن الشركاث في الوٌطقت الحرة السىريت األردًيالشركات الصناعية :
 .1هعول الذاًت للسيىث
 .2القاسن لصٌاعت الساعاث
 .3الشركت السىريت السعىديت لصٌاعت الشاهبى
 .4جىالت لصٌاعت الصابىى
 .5القسويٌي لصٌاعاث الوركباث العلفيت
 .6السعبي لصٌاعاث الحبيباث البالستيكيت
 .7العور لصٌاعاث الجباالث وأدواث البٌاء
ً .8صر الذيي لتجويع الذراجاث الٌاريت
المنشآت التجارية :
 .1شركت الشرق األوسظ لتجارة السياراث
 .2هعرض الٌىر الساطع للسياراث
 .3شركت الوىاد العوراًيت األردًيت
 .4الشركت العاهت لصٌاعت الحذيذ التخصصي
 .5الشركت األردًيت للرخام والجراًيج
 .6شركت رخام األردى
 .7شركت الٌيل للرخام والغراًيج
 .8شركت طريك الحرير الذوليت للٌقل
 .9الشركت العربيت لوىاد البٌاء
 .10شركت أيىب التجاريت
.11الشركت الوتخصصت للتجارة واالستثواراث
.12الوؤسست العربيت األردًيت للتخليص
 .13شركت شعباى وإخىاًه للتجارة العاهت
.14الحفار وحربت للتجارة العاهت
 .15هؤسست الٌهر األصغر للتجارة العاهت
 .16هؤسست الساعىر للتجارة العاهت
 .17هؤسست شاهيي للتجارة العاهت
 .18أبازيذ والضواد للتجارة العاهت
 .19شركت الٌسر للتجارة العاهت
 .20شركت صيذوى للٌقل والتراًسيج
 .21شركت الحذ للتخليص والشحي
شركات الخدمات :
 .1األردى الذوليت للتأهيي
 .2هطعن الىسين
 .3شركت خاليلت والسعبي لخذهاث التحويل والتٌسيل
 .4شركت أبى شقرا لخذهاث ًقل البضائع
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قائـمـة
الــمراجع
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.I

قائمة المراجع باللغة العربية :

 -1الكتب :

 أبو حرب عثماف  ،االقتصاد الدكِف  ،دار أسامة للنشر ك التوزيع  ،ط ، 1عماف األردف .2008 ، أبو شرارة على عبد الفتاح  ،االقتصاد الدكِف النظريات ك سياسات ،ط.2010 ، 2األشكاؿ ك السياسات اؼبختلفة لبلستثمارات األجنبية

 ،مؤسسة الشباب االسكندرية ،

 أبو قحف عبد السبلـ ،.2003
 -أبو قحف عبد السبلـ  ،أساسيات ادارة األعماؿ الدكلية  ،منشورات اغبليب  ،ط ، 2اسكندرية .2003 ،

 االقداحي ىاشم ؿبمد  ،العبلقات االقتصادية الدكلية اؼبعاصرة  ،مؤسسة شباب جامعة اإلسكندرية .2009 ، براىيمي عبد اغبميد  ،أبعاد االندماج االقتصادم العريب كاحتماالت اؼبستقبل  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،ط ، 2.1981
 بن ضبود سكينة  ،مدخل لعلم االقتصاد  ،دار احملمدية العامة  ،اعبزائر .2009 ، بكرم كماؿ  ،اقتصاد الدكِف التجارة ك التمويل  ،االسكندرية .2003 ، هباجَتات الؿ داس تعريب رضا عبد السبلـ ك السيد أضبد عبد اػبالق  ،منظمة التجارة العاؼبية  ،دار اؼبريخ . 2006 ، اعبمل صباؿ جويداف  ،التجارة الدكلية  ،مركز الكتاب األكاديبي  ،ط  ، 1عماف .2006 ، حامت سامي عفيف  ،االذباىات اغبديثة يف االقتصاد الدكِف ك التجارة الدكلية  ،دار اؼبصرية اللبنانية .2005 ، حسن عوض اهلل زينب ،العبلقات االقتصادية الدكلية  ،فتح لطباعة ك النشر  ،اسكندرية .2003 ، خصاكنة ؿبمد قاسم  ،االستثمار يف اؼبناطق اغبرة  ،دار الفكر ،األردف .2010 ، -داكد عبد اؼبنعم ؿبمد  ،ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج ك ؿباكلة تطويره على ضوء ذبربة السوؽ األكركبية اؼبشًتكة

 ،منشأة

اؼبعارؼ  ،اسكندرية.
 دادم عدكاف ناصر  ،متناكم ؿبمد  ،اعبزائر ك اؼبنظمة العاؼبية للتجارة  ،دار احملمدية العامة  ،اعبزائر 2003 ، زيداف عبد الرضبن آمل ،تنمية الطلب اؼبتبادؿ بُت الدكؿ العربية يف ضوء أحكاـ منظمة التجارة العاؼبية  ،دار الكتب القانونية ،دار الشتات لنشر ك الربؾبيات  ،مصر .2008
 شفيق علي  ،ؾبلس التعاكف اػبليجي من منظور العبلقات الدكلية  ،دار النهضة العربية  ،بَتكت لبناف .1989 ، شهاب ؾبدم ؿبمد  ،االقتصاد الدكِف اؼبعاصر  ،دار اعبامعية اعبديد  ،اإلسكندرية .2007 ، صبلح زين الدين  ،اقتصاديات التصدير ك اؼبناطق اغبرة  ،دار النهضة العربية  ،ط ، 1القاىرة .2000 ، صفوت قابل ؿبمد  ،منظمة التجارة العاؼبية ك ربرير التجارة الدكلية  ،الدار اعبامعية  ،االسكندرية 2009/2008 ، الصرف رعد حسن  ،أساسيات التجارة الدكلية اؼبعاصرة  ،اعبزء األكؿ  ،ط ، 1دار الرضا للنشر .2000 ، -الضمور ىاين حامد  ،التسويق الدكِف  ،دار كائل  ،ط 3األردف .2004 ،
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 عباس صبلح  ،التكتبلت االقتصادية ىل ىي ربايل على اعبات  ،مؤسسة الشباب  ،جامعة االسكندرية .2006 ، عباس علي  ،ادارة األعماؿ الدكلية  ،دار حامد  ،ط ، 1عماف األردف .2003 ، عبد اهلل عبد الكرًن عبد اهلل  ،ضمانات االستثمار يف الدكؿ العربية دراسة قانونية مقارنة ألىم التشريعات العربية كاؼبعاىدات الدكلية مع اإلشارة إُف منظمة التجارة العاؼبية ك دكرىا يف اجملاؿ  ،دار الثقافة لنشر ك التوزيع  ،ط  ،1عماف ،
.2008
 عبد السبلـ أبو قحف  ،ادارة األعماؿ الدكلية  ،الدار اعبامعية  ،بَتكت . عبد القادر ؿبمد عبد القادر عطية  ،اذباىات حديثة يف التنمية  ،الدار اعبامعية  ،مصر .2003/2002 ، عبد اؼبطلب عبد اغبميد  ،اقتصاديات اؼبشاركة الدكلية  ،الدار اعبامعية االسكندرية .2006 ، عبد اؼبطلب عبد اغبميد  ،السوؽ العربية اؼبشًتكة الواقع ك اؼبستقبل يف األلفية الثالثة  ،ؾبموعة النيل العربية  ،القاىرة ،.2007
 عبد اؼبطلب عبد اجمليد ،اعبات كآليات منظمة التجارة العاؼبية ،دار اعبامعية ،اسكندرية .2005، عمر حسُت  ،التكامل االقتصادم أنشودة العاَف اؼبعاصر  ،دار الفكر العريب ، 1998 ،قضايا اقتصادية معاصرة  ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية

 عجمية ؿبمد عبد العزيز  ،عبد الرضبن يسرم أضبد ك آخركف ،.2009
 عوض اغبرازم ؿبمد علي  ،الدكر االقتصادم للمناطق اغبرة يف جذب االستثمارات  ،منشورات حليب اغبقوقية  ،ط ، 1لبناف .2007 ،
 العساؼ أضبد عارؼ  ،ؿبمود حسُت الوادم  ،اقتصاديات الوطن العريب  ،دار اؼبيسرة للنشر  ،ط  ، 1عماف األردف ،.2010
 عبد اػببلؽ أضبد  ،أضبد بديع بليح  ،ربرير التجارة العاؼبية يف دكؿ العاَف النامي  ،دار اعبامعية .2002-2001 فرج عبد الفتاح فرج  ،االقتصاد اإلفريقي قضايا التكامل ك التنمية  ،دار النهظة العربية .2007 ، فليح حسن خلف  ،العبلقات االقتصادية الدكلية  ،مؤسسة الوراؽ لنشر  ،عماف .2001 ، قدك بديع اعبميل  ،التسويق الدكِف دار اؼبيسرة  ،ط ، 1عماف .2009 ، قاسي فايزة  ،االقتصاد الدكِف (تنقل السلع ك حركة عوامل االنتاج)  ،دار األديب  ،جزائر  2007 ،القزكيٍت علي ،التكامل االقتصادم الدكِف ك االقليمي يف ظل العوؼبة  ،أكادمية الدرسات العليا  ،ط  ، 1طربلس 2004.
 قصور عدم ،مشكبلت التنمية ك معوقات التكامل االقتصادم العريب  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،اعبزائر .1983 ، لطفي علي  ،االستثمارات العربية ك مستقبل التعاكف االقتصادم العريب  ،منظمة العربية لتنمية  ،مصر .2009 ، لطفي علي  ،طاقة ك التنمية يف الدكؿ العربية  ،صبهورية اؼبصرية العربية .2008 ، -لعويسات صباؿ الدين  ،العبلقات االقتصادية الدكلية ك التنمية ،دار اؽبومة  ،اعبزائر.

][Tapez un texte

 لعشب ؿبفوظ  ،اؼبنظمة العاؼبية لتجارة  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،اعبزائر . 2006 ، ؿببوب أسامة  ،العوؼبة ك االقلمية  ،دار اؼبصرية اللبنانية ،ط.2001 ،2 ؿبمود يونس ؿبمد  ،على عبد الوىاب قبا  ،اقتصاديات دكلية  ،دار اعبامعة  ،مصر . 2009 ، ؿبمودم مراد  ،النظرية العامة للمناطق االقتصادية اغبرة  ،دار الكتاب اغبديث .2002 ،ربرير التجارة الدكلية كفقا التفاقية اعبات يف ؾباؿ اػبدمات

 ،دار الفكر اعبامعي ،

 ؿبمود عبد العزيز عمار رانيا ،االسكندرية .2008 ،
 اؼبنذرل سليماف  ،السوؽ العربية اؼبشًتكة  ،ط ، 2مكتبة مدبوِف  ،القاىرة .2004 ، منصور طو عبد اهلل  ،د .ؿبمد عبد الصبور ؿبمد علي  ،العبلقات االقتصادية الدكلية  ،دار اؼبريخ لنشر  ،رياض سعودية -ؿبمد طبيس الزككة  ،جغرافية التجارة الدكلية  ،دار اؼبعرفة اعبامعية.

 -ؿبمد عبد العزيز  ،ؿبمد علي البقي  ،التنمية االقتصادية مفهومها ،نظرياهتا ،سياساهتا  ،الدار اعبامعية  ،مصر .2003 ،

 -نزيو عبد اؼبقصود مربكؾ  ،األثار االقتصادية لبلستثمارات األجنبية  ،دار الفكر اعبامعي  ،اإلسكندرية .2007 ،

 النجار أضبد السيد ك آخركف  ،التحوالت االقتصادية العربية ك اآللفية الثالثة  ،ط  ، 1مؤسسة عبد اغبميد شوماف كاؼبؤسسة العربية لدراسات ك نشر  ،األردف .2004 ،
 نزيو عبد اؼبقصود مبارؾ  ،التكامل االقتصادم العريب ك ربديات العوؼبة  ،دار الفكر اعبامعي  ،ط  ،1اإلسكندرية ،.2006
 وبي سعيد علي عيد  ،التسويق الدكِف ك اؼبصدر الناجح  ،دار األمُت  ،ط.1997، 1 يسرل ؿبمد أبو العبل  ،ربديد مفهوـ استيعاب االستثمارات اؼبالية العربية يف ضوء التشريعات اؼبالية ك االقتصاديةالفكر اعبامعي  ،االسكندرية .2008 ،

 ،دار

 ىيكل شريف ماىر  ،دكر ك أنبية النقل يف تكوين أكصر االرباد العريب  ،مكتبة اغبرية .2007 ، -2الرسائل و األطروحات :

 الوايف آسيا  ،التكتبلت االقتصادية اإلقليمية ك حرية التجارة يف اطار منظمة التجارة العاؼبيةاؼباجستَت .يف العلوـ االقتصادية زبصص اقتصاد دكِف .،جامعة اغباج ػبظر  ،باتنة .2008/2007 ،

 ،مذكرة لنيل شهادة

 أكسرير منور  ،اؼبناطق اغبرة يف ظل التغَتات االقتصادية العاؼبية مع دراسة لبعض ذبارب البلداف النامية – دراسة ربليلية –أطركحة لنيل شهادة دكتوراه دكلة يف العلوـ االقتصادية  ،جامعة اعبزائر .2005-2004 ،
 بجاكية سهاـ  ،االستثمارات العربية البينية ك مسانبتها يف ربقيق تكامل االقتصادم العريب  ،مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يفنقود ك مالية ،جامعة اعبزائر .2005 ،
 بن دبب عبد الرشيبد  ،تنظيم ك تطور التجارة اػبارجية  ،حالة اعبزائر ، ،مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العرـ االقتصاديةجامعة اعبزائر.2003 /2002
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 حداد ؿبمد  ،العوؼبة ك انعكاستها على اقتصاديات الدكؿ العربية مع االشارة اُف حالة مصر ك اعبزائر  ،مذكرة لنيل شهادةماجستَت يف العلوـ االقتصادية زبصص نقود ك مالية  ،جامعة اعبزائر 2004/2003 ،
 حشماكم ؿبمد  ،االذباىات اعبديدة للتجارة يف ظل العوؼبة االقتصادية  ،أطركحة لنيل شهادة دكتوراه دكلة يف العلوـاالقتصادية  ،جامعة اعبزائر 2006 ،
مذكرة

 خليفة موراد  ،التكامل االقتصادم العريب على ضوء الطركحات النظرية ك اؼبرجعية القانونية – ذبارب ك ربدياتلنيل شهادة ماجستَت يف القانوف الدكِف ك العبلقات الدكلية ،جامعة اغباج ػبضر-باتنة .2006 -2005 ، -
 دالؿ نورالدين  ،رؤكس األمواؿ العربية كأداة للتكامل االقتصادم العريب  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت يف العلوـاالقتصادية فرع نقود ك سبويل  ،جامعة ؿبمد خيضر بسكرة . 2006/2005 ،

 رايد مراد  ،دكر اعبمارؾ يف ظل اقتصاد السوؽ حالة اعبزائر  ،أطركحة لنيل دكتوره دكلة يف العلوـ االقتصادية  ،جامعةيوسف بن خدة جزائر سابقا .2006/2005 ،
 رفيق نزارم  ،االستثمار األجنيب اؼبباشر ك النمو االقتصادم  ،مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف العلوـ االقتصادية فرع اقتصاددكِف  ،جامعة اغباج ػبضر باتنة .2008/2007 ،
،

 رميدم عبد الوىاب  ،التكتبلت االقتصادية اإلقليمية يف عصر العوؼبة ك تفعيل التكامل االقتصادم يف الدكؿ الناميةأطركحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية فرع زبطيط  ،جامعة اعبزائر .2007/2006 ،
 عبَتات مقدـ  ،تكامل االقتصادم الزراعي العريب ك ربديات منظمة التجارة العاؼبية  ،لنيل شهادة دكتوراه دكلة يف العلوـاالقتصادية جامعة اعبزائر سنة .2002-2001
 -3المجالت و التقارير:

 آفاؽ التعاكف االقتصادم العريب يف ظل اؼبتغَتات العاؼبية ،ؾبلة العلوـ االقتصادية ك التسَتفرحات عباس سطيف اعبزائر . 2003 ،

،العدد  ، 2صادرة من جامعة

 األغا كفيق حلمي  ،ايهاب كثيق األغا  ،التكتبلت االقتصادية ك التجارة الدكلية ك التكامل االقتصادم العريب  ،جامعةاألزىر -غزة -كلية االقتصاد ك العلوـ االدارية .2006 ،
 أكسرير منور  ،دراسة نظرية عن اؼبناطق اغبرة – مشركع منطقة ببلرة – ؾبلة الباحث  ،العدد . 2003/02 بلعور سليماف  ،التكامل االقتصادم العريب ك ربديات اؼبنظمة العاؼبية لتجارة ،جامعة كرقلة ،ؾبلة الباحث  ،عدد ، 06.2008
 التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد سنة  ،2003الفصل الثامن التجارة اػبارجية التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد سنة ، 2005اؿفصل الثامن التجارة اػبارجية -التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد سنة ، 2010اؿفصل الثامن التجارة اػبارجية
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 تقرير االقتصادم العريب اؼبوحد، 2010الفصل العاشر  ،ؿبور األمن الغذائي يف الدكؿ العربية . جاسر تادرس  ،دكر اؼبناطق اغبرة األردنية يف التنمية االقتصادية  ،مدرية الدراسات ك اؼبعرفة مؤسسة اؼبناطق اغبرة  ،األردف.2006 ،
 خلفي علي  ،د رميدم عبد الوىاب  ،رابطة جنوب شرؽ آسيا – اآلسياف –  ، ASEANؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا ،العدد . 06
 دادم عدكاف ناصر  ،متناكم ؿبمد  ،دكر انظماـ اعبزائر اُف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة  ،ؾبلة الباحث  ،العدد 2004 ، 03 عابد فضلية  ،اقتصاديات اؼبناطق اغبرة يف سوريا  ،ؾبلة جامعة تشرين للبحوث ك الدراسات العلمية  ،سلسلة العلوـاالقتصادية ك القانونية اجمللد  ، 30العدد .2008 ، 3
 عبد مواله ك ليد  ،مباذج اعباذبية لتفسَت تدفقات التجارة  ،ؾبلة جسر التنمية الصادرة عن معهد التخطيط العريببالكويت  ،العدد  97نوفمرب .2010
 عبد مواله كليد  ،مباذج اعباذبية لتفسَت تدفقات التجارة  ،ؾبلة جسر التنمية الصادرة عن اؼبعهد العريب للتخطيط بالكويتالعدد  ، 97نوفمرب.2010
 عهد غزالة  ،تطور العبلقات بُت سورية ك دكؿ اعبوار  ،صبعية العلوـ االقتصادية السورية  ،دمشق .2005/07/30 ، الفحل حسُت  ،اعباتس ك آفاؽ التجارة العربية يف اػبدمات  ،ؾبلة العلوـ االقتصادية ك القانونية  ،اجمللد  23العدد الثاينجامعة دمشق ،سوريا ، 2007 ،
 فيضل خلف اهلل  ،د .كفيق حلمي األغا  ،التكتبلت االقتصادية الدكلية ك تفعيل التعاكف االقتصادم العريب  ،جامعة األزىرغزة ،كلية االقتصاد ك علوـ االدارة  ،سبتمرب . 2006
 كبَت ظبية  ،أداء التجارة اػبارجية العربية ك البينية  ، 2004-2000ؾبلة اقتصاديات مشاؿ افرقيا  ،العدد .05 كواز أضبد  ،التجارة اػبارجية ك النمو االقتصادم  ،ؾبلة جسر التنمية الصادرة عن معهد العريب للتخطيط بالكويت ،العدد .73
 كوجاف ؿبمد بدر  ،استعدادات اعبمهورية العربية السورية لبلنظماـ اُف منظمة التجارة العاؼبية  ،كرشة عمل حوؿ " التجارةك البيئة " سوريا  14 ،كانوف األكؿ .2006
 ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية يف عقده الثالث التكامل ك الوحدة  ،أمانة العامة للمجلس ،مركز اؼبعلومات .2009 كصاؼ سعيدم  ،ؾبلة الباحث  ،تنمية الصادرات ك مبو االقتصادم يف اعبزائر  ،العدد  ، 1جامعة كرقلة 2002 ، كلد ؿبمد عيسى ؿبمد ؿبمود  ،مكانة ك أنبية التكتل االقتصادم جمللس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية  ،ؾبلة الباحث  ،العدد.2010 ، 08
 -4الملتقيات و المؤتمرات :
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 أكسرير منور  ،مستقبل اؼبناطق اغبرة يف ظل اؼبعطيات االقتصادية العاؼبية  ،اؼبلتقى الوطٍت األكؿ حوؿ اؼبؤسسة االقتصاديةاعبزائرية ك ربديات اؼبناخ االقتصادم اعبديد 23/22 ،أفريل .2003
 باشي أضبد  ،مقومات ك معوقات التكامل االقتصادم العريب مع الًتكيز على مناطق التجارة اغبرة  ،ندكة العلمية الدكليةحوؿ تكامل االقتصادم العريب كآلية لتحسُت ك تفعيل الشراكة العربية األكركبية ،جامعة فرحات عباس سطيف اعبزائر ،
 9-8مام .2004
 باكَت عمر  ،طالب عوض  ،تطور التجارة العربية البينية  ،مؤسبر التجارة العربية ك التكامل االقتصادم اعبامعة األردنية –عماف – اؼبملكة األردنية اؽبامشية  22/20سبتمرب .2004
 بلعزكز بن علي  ،مداين أضبد  ،دكر اؼبناطق اغبرة كحافز عبلب االستثمار األجنيب اؼبباشر  ،دراسة حالة اؼبنطقة اغبرة –ببلرة ، -اؼبلتقى الدكِف حوؿ آثار ك انعكسات اتفاؽ الشراكة على االقتصاد اعبزائرم ك منظومة اؼبؤسسات الصغَتة ك
اؼبتوسطة ، ،جامعة فرحات عباس سطيف  14/13 ،نوفمرب . 2006
 بن عيشي بشَت  ،معوقات التكامل االقتصادم العريب ك مقوماتو ندكة العلمية الدكلية حوؿ تكامل االقتصادم العريب كآليةلتحسُت ك تفعيل الشراكة العربية األكركبية ،جامعة فرحات عباس سطيف اعبزائر  9-8 ،مام .2004
 بوسعادة سعيدة  ،بوقاعة زينب  ،ربديات ك آفاؽ اؼبستقبلية لتكامل االقتصادم العريب  ،الندكة العلمية حوؿ التكاملاالقتصادم العريب كآلية لتحسُت ك تفعيل الشراكة العربية –األكركبية  ،سطيف 5/4مام .2004
 ،مؤسبر االستثمار ك التمويل 8-5 ،

 تشاـ فاركؽ  ،االستثمارات العربية كاقعها ك آفاقها يف ظل النظاـ العاؼبي اعبديدديسمرب  ،شرـ الشيخ مصر .2004 ،
 جنوحات فضيلة  ،تنسيق التكامل االقتصادم العريب ك تفعيلو يف ظل التحديات االقليمية الدكلية  ،الندكة العلمية الدكليةحوؿ التكامل االقتصادم العريب كألية لتحسُت ك تفعيل الشراكة العربية األكركبية  ،جامعة فرحات عباس سطيف 9/8 ،
مام .2004
 حريب ؿبمد موسى عريفات  ،التحديات اليت تواجو ذبارب التكامل االقتصادم العريب  ،مؤسبر التجارة العربية البينية كالتكامل االقتصادم  ،اعبامعة األردنية  ،عماف اؼبملكة األردنية اؽبامشية  22/20 ،سبتمرب .2004
 -حيدر مراد  ،اؼبشاكل ك اؼبعوقات أماـ تنمية حركة التجارة العربية البينية

 ،مؤسبر التجارة العربية ك التكامل االقتصادم

اعبامعة األردنية – عماف – اؼبملكة األردنية اؽبامشية  22/20سبتمرب .2004
 خَتات حسن  ،ذبربة اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة ك دكرىا يف تعزيز التكامل االقتصادم العريب  ،مؤسبر التجارة العربية ك التكاملاالقتصادم اعبامعة األردنية – عماف – اؼبملكة األردنية اؽبامشية  22/20سبتمرب .2004
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 داكدم الطيب  ،التكامل العريب االسبلمي ضركرة حضارية ؼبواجهة التحديات الكربل  ،ندكة العلمية الدكلية حوؿ تكاملاالقتصادم العريب كآلية لتحسُت ك تفعيل الشراكة العربية األكركبية ،جامعة فرحات عباس سطيف اعبزائر ،

 9-8مام

.2004
 رزيق كماؿ  ،منطقة التجارة العربية الكربل حلم أـ كاقع  ،ندكة العلمية الدكلية حوؿ تكامل االقتصادم العريب كآليةلتحسُت ك تفعيل الشراكة العربية األكركبية ،جامعة فرحات عباس سطيف اعبزائر  9-8 ،مام .2004
 زعباط عبد اغبميد  ،التجارة العربية البينية ك االستثمارات العربية البينية أدتاف لتكامل االقتصادم العريب  ،ندكة العلميةالدكلية حوؿ تكامل االقتصادم العريب كآلية لتحسُت ك تفعيل الشراكة العربية األكركبية ،جامعة فرحات عباس سطيف
اعبزائر  9-8 ،مام .2004
 شكرم ؿبمد  ،ذبربة تكامل االقتصادم لدكؿ ارباد اؼبغرب العريب  ،اؼبؤسبر اؼبصريف العريب السنوم  ،قطر  8/7 ،نوفمرب2007
 الطرمزاكم إظباعيل رزؽ  ،ذبربة شركة اؼبنطقة اغبرة السورية األردنية  ،اؼبلتقى األكؿ حوؿ األساليب اغبديثة يف تنظيم ك إدارةاؼبناطق اغبرة  ،الشارقة االمارات العربية اؼبتحدة  2022 ،سبتمرب .2005
 العفورم عبد الوىاب  ،منطقة التجارة اغبرة العربية الكربل ( الغافتا) مؤسبر التجارة العربية البينية ك التكامل االقتصادم ،اعبامعة األردنية عماف اؼبملكة اؽبامشية  22/20 ،سبتمرب . 2004
 -غنيم صبلح  ،اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة ك دكرىا يف تعزيز التكامل االقتصادم العريب

 ،مؤسبر التجارة العربية ك التكامل

االقتصادم اعبامعة األردنية – عماف – اؼبملكة األردنية اؽبامشية  22/20سبتمرب .2004
 عبداكم نبيل  ،دكر اؼبناطق اغبرة يف التنمية االقتصادية العاؼبية ك التجارة الدكلية حالة مصر  ،ملتقى الثاين إلدارة اؼبناطقاغبرة  ،أثر اتفاقيات التجارة اغبرة الثنائية ك الدكلية على أنشطة اؼبناطق اغبرة  ،القاىرة  18/14مام .2006
 حمليشي إظباعيل عبد اجمليد ا  ،الدكؿ العربية ك ربديات منظمة التجارة العاؼبية من جولة أكركجوام  -1986إُف مؤسبرىونج كونج  ، 2005اؼبلتقى العريب الثالث – منظمة التجارة العاؼبية يف ضوء مفوضات الدكحة  ،دمشق سوريا 2008 ،
 اؼباقورم علي ؿبمد رمضاف  ،التجارة العربية البينية اؼبعوقات ك سبل التطوير  ،مؤسبر التجارة العربية ك التكامل االقتصادماعبامعة األردنية – عماف – اؼبملكة األردنية اؽبامشية  22/20سبتمرب .2004
 ؿبمد عبد الرشيد علي ،العوامل الرئيسية احملددة لنمو التجارة العربية البينية  ،مؤسبر التجارة العربية ك التكامل االقتصادماعبامعة األردنية – عماف – اؼبملكة األردنية اؽبامشية  22/20سبتمرب .2004
 اؼبدادحةعلي أشتياف  ،اؼبناطق اغبرة اؼبشًتكة ك دكرىا يف تعزيز التكامل االقتصادم العريب  ،مؤسبر التجارة العربية البينية كالتكامل االقتصادم  ،األردف 22/20سبتمرب 2004
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 اؼبهايٍت ؿبمد خالد  ،اؼبشاكل ك الصعوبات اليت تواجو الدكؿ العربية يف تنفيذ اتفاقيات التجارة العاؼبية  ،اؼبؤتر العريب الثالثحوؿ منظمة التجارة العاؼبية يف ضوء مفاكضات جولة الدكحة ف دمشق  ،مارس 2008
 نوغي فتيحة  ،لرقط فريدة ،تكامل االقتصادم العريب بُت اؼبقومات ك اؼبعوقات  ،الندكة العلمية حوؿ التكامل االقتصادمالعريب كإلية لتحسُت ك تفعيل الشراكة العربية –األكركبية  ،سطيف 5/4مام .2004،
 ىبلؿ ؿبسن أضبد  ،اغبقوؽ ك االلتزامات ...منظمة التجارة العاؼبية  ،ملتقى العريب اػبامس يف التسويق الدكِف بالتعاكف معاعبمعية التونسية لتسويق  ،تونس  ،مام 2007
 -5المواثيق و المراسيم :
 اؼبرسوـ التنفيذم  320/94اؼبؤرخ يف  1994/10/17من التشريع اعبزائرم . اؼبادة الثانية من قانوف مؤسسة اؼبناطق اغبرة األردنية رقم  32لسنة  1984من التشريع األردين . القانوف رقم  66من قانوف اعبمارؾ للسنة  1963يف اعبمهورية العربية اؼبصرية . صدر قانوف رقم  51للسنة  1966يف اعبمهورية العربية اؼبصرية . القانوف رقم  65لسنة  1971يف اعبمهورية العربية اؼبصرية . القانوف رقم  43لسنة  1974يف اعبمهورية العربية اؼبصرية . القانوف رقم 32لسنة  1977يف اعبمهورية العربية اؼبصرية . القانوف رقم  8لسنة  1997يف اعبمهورية العربية اؼبصرية . القانوف رقم  13لسنة  2004يف اعبمهورية العربية اؼبصرية . القانوف رقم  6لسنة  1996يف اإلمارات العربية اؼبتحدة . اؼبرسوـ التنفيذم رقم  106/97اؼبؤرخ يف  1997/04/05يف اعبمهورية الديبقراطية الشعبية اعبزائرية . القانوف رقم  24 06/10يونيو  2006يف اعبمهورية الديبقراطية الشعبية اعبزائرية . اؼبرسوـ التشريعي رقم  18سنة  1971للجمهورية العربية السورية. باؼبرسوـ  40لعاـ 2003للجمهورية العربية السورية . التعليمة  94/20سنة  1994يف اعبمهورية الديبقراطية الشعبية اعبزائرية. القانوف  29/88بتاريخ  1988/07/19يف اعبمهورية الديبقراطية الشعبية اعبزائرية. طريق القانوف  02/78سنة  1973يف اعبمهورية الديبقراطية الشعبية اعبزائرية. القانوف رقم  21لعاـ  1975يف اعبمهورية العربية السورية . -اإلرادة اؼبلكية رقم  5لعاـ  1976يف اؼبملكة األردنية اؽبامشية.
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: قائمة المراجع باللغة األجنبية

.II

1-les livres :
- Dominiek Salvatore, économie international ,gray ville ,paris pour
traduction fronçasse ,1982.
- Joseph E.stiglitz , principes d’économie moderne , 1 édition, 2002 .
2- mémoire et articles :
-Walid Ayadi , Les zones Franches en afrique du nord dans le secture du
extile, mémoire présenté comme exigence orteil de la maitrise en droit
international, univercité du Québec à montréal ,2009.
-Fréderic blanc , les zones franche portuaires , revue juridique neptunus.
- Marc Cazabai , les zones franches de Emiraties Arabes Unis, mission
économique a Dubaï , JUINE 2004 .
:  المواقع االلكترونية.III
-

www.arab.api.org/jodep/products/delivy  اتفاقية أغادير كبو بيئة أعماؿ أفضل، أ رشا مصطفى العوض

-

www.agadiragfreement.org
Sg.uma@maghrebarabe.org
WWW.FREE-ZONEZ.GOV.JO
www.mezosoft.biz.nf-free zone in ali montains.doc
//ar.wikipedai.org
www.alamuae.com
www.mafhom.com/syr/articles.  كاقع ك آفاؽ كفرص االستثمار يف اؼبناطق اغبرة، عدناف سليماف

- www.dcc-sy.com غرفة ذبارة دمشق
- www.tpegypt.gov.eg/arabe/freezoone .aspk  قطاع نقطة، كزارة الصناعة ك ذبارة اػبارجية
–التجارة الدكلية اؼبصريةEITP
- www.alexchan.org
- WWW.SY.JOFRIEZONE.COM ، شركة اؼبنطقة اغبرة اؼبشًتكة السورية األردنية
- www.mit.gov.jo  إجراءات انضماـ األردف اُف منظمة التجارة العاؼبية اؼبملكة األردنية،زياد جرادات

