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التكاليف التجارية 

التكاليف التجارية المستقلة عن 
السياسات 

النقل والتأمين واإلجراءات )
(الجمركية

التكاليف التجارية المرتبطة 
بالسياسات

التعريفات الجمركية والضرائب )
على الواردات، واإلجراءات غير 
الجمركية على غرار الحصص 

(والتراخيص



التكاليف التجارية في المنطقة العربية
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تكاليف التصدير من البلدان العربية إلى مجموعة مختارة من المناطق

كاليف حسابات اإلسكوا باالستناد إلى قاعدة بيانات اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ والبنك الدولي لبيانات ت: المصدر

التجارة وقاعدة بيانات تجارة السلع األساسية لبيانات التدفقات التجارية

مرعلىتتناقصأنهاوفيها،ُدققالتيالبلدانمجموعاتكافةفيمتوازنةتبدوالعربيةالمنطقةفيالتجاريةالتكاليف
.اخرىمعوتتزايدالمناطقبعضمعالسنين

حاداالتمعهيالمنطقةفياألدنىالتجاريةالتكاليف•
األوروبي

معهيالعربيةللصادراتالتجاريةالتكاليفأكبر•
والوسطىالالتينيةأمريكا

تجارةللالشماليةأمريكامنطقةإلىالتصديرتكاليف•
جميعبيناألعلىهي:حادةبصورةتزايدتالحرة

قةالمنطمنالتصديرتكاليفشهدتهاالتيالزيادات
.األخرىالمناطقإلىالعربية

تكاليف التصدير



(يتبع)التكاليف التجارية في المنطقة العربية
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تكاليف الواردات من البلدان العربية إلى مجموعة مختارة من المناطق

حسابات اإلسكوا باالستناد إلى قاعدة بيانات اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ والبنك الدولي لبيانات: المصدر

تكاليف التجارة وقاعدة بيانات تجارة السلع األساسية لبيانات التدفقات التجارية

عامفي%114بينتتراوحإجماليةبكلفةاألوروبي،االتحادبلدانعنتنشأالتيهيكلفةأدناهاأنالنتائجظهرتُ 
.2015عامفي%120و2000

ةالحرللتجارةالشماليةأمريكامنطقةعنالناشئةالواردات•
فالتكالي،األوروبياالتحادبعدوهي،.التكاليفمنخفضة
.الدراسةتناولتهمالذينالشركاءجميعبينمناألدنى

الالتينيةأمريكامنطقةمنللوارداتالتجاريةالتكاليف•
اليفتكمعبالمقارنةمرتفعةالعربيةالمنطقةإلىوالوسطى
التصدير

إلىآسياشرقجنوبأممرابطةبلدانمنالوارداتتكاليف•
منقلأأنهاغيرمرتفعةأيضا  هيزالتفماالعربية،المنطقة
المنطقةتلكإلىالعربيةالصادراتتكلفة

لىععالوة،الكبرىالصحراءجنوبأفريقيابلدانوتتصدر•
إلىالوارداتتكاليفحيثمنالقائمة،ونيوزيلنداأستراليا
.العربيةالمنطقة

تكاليف الواردات



(يتبع)التكاليف التجارية في المنطقة العربية

إلىالعربيةالمنطقةكاملمنوالصادراتالوارداتتكاليف•
ائدالسعكسالمناطق،جميعبيناألدنىهينفسهاالمنطقة

البينيةالعربيةالتجارةانخفاضسببأنه

عربيالالمغرباتحادبلدانمعاألعلىهيالتصديرتكاليف•
علىىوالوسطالالتينيةأمريكاومعاإلقليمي،الصعيدعلى

العالميالصعيد
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2015-2000متوسط تكاليف االستيراد والتصدير في البلدان العربية خالل الفترة 

حسابات اإلسكوا باالستناد إلى قاعدة بيانات اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ والبنك الدولي: المصدر

لبيانات تكاليف التجارة وقاعدة بيانات تجارة السلع األساسية لبيانات التدفقات التجارية

ذلكفيبماين،التجاريالشركاءعلىاالستيرادتكاليفمنالعربيةالمنطقةعلىبكثيرأعلىالتصديرتكاليف
.العربيةالمنطقةفيالبلدانمجموعات

متوسط تكاليف االستيراد والتصدير



(يتبع)التكاليف التجارية في المنطقة العربية
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2015إجمالي التكاليف التجارية في المنطقة العربية بالمقارنة مع مناطق محددة عام 

التجاريةة وقاعدة بيانات تجارة السلع األساسية لبيانات التدفقاتجارحسابات اإلسكوا باالستناد إلى قاعدة بيانات اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ والبنك الدولي لبيانات تكاليف الت: المصدر

البلد /المنطقة

المنطقة العربية

(بالنسبة المئوية)

رابطة أمم جنوب شرق 

آسيا

(بالنسبة المئوية)

االتحاد األوروبي

(بالنسبة المئوية)

ارة منطقة أمريكا الشمالية للتج

الحرة

(بالنسبة المئوية)

174279199265المنطقة العربية 

279175219251رابطة أمم جنوب شرق آسيا 

225173189195إندونيسيا

134230117180تركيا 

شرقنوبجأممرابطةكتلةمعبالمقارنةالمناطقمعظممععاليةالعربيةالمنطقةفيالتجاريةالتكاليفإجمالي
وتركياوإندونيسيا،آسيا،
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(تابع)التكاليف التجارية في المنطقة العربية

التركيز على مجموعات البلدان 

تكاليف الصادرات العربية البينية 

والبنكهادئالوالمحيطآلسياواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنةبياناتقاعدةإلىباالستناداإلسكواحسابات:المصدر

.التجاريةالتدفقاتلبياناتاألساسيةالسلعتجارةبياناتوقاعدةالتجارةتكاليفلبياناتالدولي

. ى التكاليف التجاريةيمكن أن يشّكل حافزا  مهما  للنمو التجاري، فلطالما عُزي التدني في التجارة العربية البينية إل

129بةنسالبينيةالعربيةالصادراتتكاليفمتوسطبلغ•
عامفيذروتهاوبلغت،2015-2000الفترةخالل%

،160%بنسبة2000

فيةالعربيالمنطقةإلىالصادراتتكاليفأعلىُسجلت•
في%165إلىتنخفضأنقبل،2000عامفيموريتانيا

2010عام

فيا  انخفاضتقريبا ،جميعها،العربيةالبلدانشهدتوقد•
يبقىأنهإال،2015و2000عاميبينالصادراتتكاليف

.الحاالتمعظمفيمتواضعا  

تكاليففيارتفاعا  شهدتإذاألردن،حالةوتبرز•
2015و2000عاميبين%9بنحوالصادرات
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(يتبع)التكاليف التجارية في المنطقة العربية

التركيز على مجموعات البلدان 

تكاليف الصادرات البينية في بلدان اتحاد المغرب العربي

الهادئحيطوالمآلسياواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنةبياناتقاعدةإلىباالستناداإلسكواحسابات:المصدر

.التجاريةاتالتدفقلبياناتاألساسيةالسلعتجارةبياناتوقاعدةالتجارةتكاليفلبياناتالدوليوالبنك

بلدانصادراتفيهيالتجاريةالتكاليفأعلىأنيتبين•
.بعضا  لبعضهاالمغرب

نبلدابينالصادراتتكاليفأدنىالجزائرسجلتقد•
تانياموريسجلتبينما،المغربثمتونستليهاالمجموعة،

المنطقةإلىللصادراتالتكاليفأعلى
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(يتبع)التكاليف التجارية في المنطقة العربية

2015-2000تكاليف التصدير من بلدان المغرب، معدل خالل الفترة 

آلسياتماعيةواالجاالقتصاديةاللجنةبياناتقاعدةإلىباالستناداإلسكواحسابات:المصدر

لسلعاتجارةبياناتوقاعدةالتجارةتكاليفلبياناتالدوليوالبنكالهادئوالمحيط

.التجاريةالتدفقاتلبياناتاألساسية

هييالعربالمغرباتحادبلدانعلىالتجاريةالتكاليفأدنى•
،األوروبياالتحادمع

وال،كلكالعربيةوالمنطقةالخليجيالتعاونمجلسبلدانيليه•
آسياشرقجنوبأممرابطةبلدانإلىالتصديرتكاليفتزال
األعلى،هي

أمريكاومنطقةالكبرىالصحراءجنوبأفريقياتليها•
الحرةللتجارةالشمالية

التركيز على مجموعات البلدان 
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(يتبع)التكاليف التجارية في المنطقة العربية

األردن : دراسة حالة

تكاليف الصادرات األردنية

.التجاريةالتدفقاتبياناتلاألساسيةالسلعتجارةبياناتوقاعدةالتجارةتكاليفلبياناتالدوليوالبنكالهادئوالمحيطآلسياواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنةبياناتقاعدةإلىباالستناداإلسكواحسابات:المصدر
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(يتبع)التكاليف التجارية في المنطقة العربية

األردن : دراسة حالة

تكاليف الواردات األردنية 

.التجاريةالتدفقاتبياناتلاألساسيةالسلعتجارةبياناتوقاعدةالتجارةتكاليفلبياناتالدوليوالبنكالهادئوالمحيطآلسياواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنةبياناتقاعدةإلىباالستناداإلسكواحسابات:المصدر
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(يتبع)التكاليف التجارية في المنطقة العربية

األردن : دراسة حالة

.والغربيةالوسطىآسيابلدانبقيةومنالعربيةالمنطقةمنوارداتهعلىالتكاليفأدنىاألردنلدى•

-2000لفترةاخاللالوارداتعلىالتجاريةالتكاليفتخفيضحيثمنالتحسنبعضتحقيقإلىاألدلةتشير•
أمريكاقةومنطوالغربية،الوسطىآسيابلدانمنوغيرهاالخليجي،التعاونمجلسبلدانمعوخصوصا  ،2015
.آسياشرقوجنوبوأوروبا،الحرة،للتجارةالشمالية

األردنلقربنظرا  لالنتباهالفتوالعشرينالثمانيةأوروبابلدانمعالتجاريةللتكاليفالعاليةالمستويات•
.األوروبيةالكتلةمنالجغرافي

الصادراتعلىةالتجاريالتكاليفحيثمنواألفضلاألكبرالشريكهيالعربيةفالكتلللصادرات،بالنسبةأما•
.األردنية

الحرة،تجارةللالشماليةأمريكامنطقةبلدانمنالوارداتعلىالتجاريةالتكاليففيالالفتالتحسنياُلَحظ•
إليهاالصادراتتكاليففيمماثلوتحسن
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(تابع)التكاليف التجارية في المنطقة العربية

التحليل القطاعي للتكاليف التجارية 

تُحُوللتياالعمومياتجراءمحدودا  يظلاإلجمالية،التجاريةالتكاليفتحليل•

.التنافسيةالقدرةلتلكالدقيقةالمالمحتحديددون

.لعالسبمختلفاالتجارتكلفةعواملبينالفرقالقصورإلىهذايعود•

ياسلقللغايةضروريالقطاعيالمستوىإلىوصوال  التحليلمتابعة•

المشورةتقديمثمومنالقطاعات،منقطاعلكلالفعليةالتجاريةالتكاليف
.العقباتمعالجةطرائقبشأن
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(يتبع)التكاليف التجارية في المنطقة العربية

متوسط التكاليف القطاعية للتصدير واالستيراد في األردن

تكاليف الوارداتتكاليف الصادراتالقطاعات

224221األغذية والمشروبات

134153الجلد

224223األخشاب

154178المنتجات الورقية

258242الطباعة 

350372النفط المكرر 

185188المطاط

252275المعادن غير الفلزية 

134144المعادن األساسية

170188المعادن المصفاة 

128141اآلالت والمعدات 

118176اآلالت الكهربائية

106147المواد الطبية الدقيقة

95159المركبات اآللية 

176176األثاث 

حالة األردن: التكاليف التجارية القطاعية في المنطقة العربية



االستنتاجات والتوصيات 
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تكاليففاعارتعنالناجمةالعقباتعلىللتغلبضروريةالتاليةالتدخالتتعتبرالبلدان،فيحالةكلخصوصيةمنالرغمعلى•

:العربيةالبلدانفيوالنقلالتجارة

الحجمالالكفاءةعلىالتركيزمعالموانئ،فياألساسيةالهياكلنوعيةتحسينالمهممن❑

أيضا  لتكنولوجيةاالتطوراتتضطلعكما.والتجارةالنقلتكاليفلخفضأساسيشرطهوالعالميةالنقلبشبكةالربطتعزيز❑

المحدودة؛الموانئقدراتعبرالتعريفاتتوجيهكفاءةزيادةفيحاسمبدور

.البضائعتخليصةتكلفخفضثم  ومنالحدود،علىالتأخيرمنللحدضروريإجراءالتجارةتيسيرلتدابيرالكاملالتنفيذ❑

يُْحِدثأنيمكنيةاإللكترونوالوسائلالبواباتعبرالضروريةالمعلوماتوتوفيرالعمليات،رقمنةخاللمنالشفافيةتحسين❑

التجاريةالكلفةعلىإيجابيةآثارا  

التقدمبفضل،للبلدانويمكن.كبيربشكلالتجارةتكاليفمنيحدأنالضروريةغيرالجمركيةغيرالتدابيرإلزالةيمكن❑

.ةإلكترونيبعمليات  طويال  وقتا  تستغرقالتيالمرهقةاإلجراءاتتستبدلأنالتكنولوجيات،فيالمحرز



شكرا  
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