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التجارة قضية رئيسية في  تكاليف التجارة
تقوم التي  يةالقدرة التنافستحدد فهي  .الدولية

ة لمشاركة في أنشطة التجارا في ساسيأ بدور
التي طرأت لتطورات المختلفة اع مو الدولية.

عن قواعد التجارة الدولية الناجمة  على
ية تفاقيات التجاراالحول المتتالية  مفاوضاتال

، العالمي واإلقليمي والثنائي ياتالمستو على
لتجارة اعلى ية التعريفات الجمرك انخفضت

،        ً تاريخيا   غير مسبوقةإلى مستويات  الدولية
مثل اللوجيستيات  ،التعريفيةالحواجز غير  جعل ما

رئيسية أمام العقبات الواإلجراءات الجمركية، 
 التجارة الدولية.

تدابير الالتعريفات وغيرها من أثر تقدير إن 
    ً   نسبيا ، أمر بسيط على تكاليف التجارة اتية السياس

وأثرها  يةن تقدير تكلفة الحواجز غير السياساتأ إال
، ال سيما على المستوى القطاعي. ةمعقدمهمة 

تقدير تكاليف التجارة على لجهد بعض الذل  ُ ب   قدو
مستوى على الذل  ُ ب  أما ما المستويات الوطنية، 

.كان أقل بكثيرف قطاعيال

 في االقتصاد العالمي                          ً  المنطقة العربية أقل اندماجا  و
 إلىكبير      ٍ بقدر  عزى ذلك     ُ ، وي  الصعيد اإلقليميوعلى 

عن قضايا شئ النا إلى القدرة التنافسية فتقاراال
ر هذا التقرير    � يقد  . وتكاليف التجارةمختلفة منها 

نتائج  ،حيث تتوفر بيانات ً  ا ،شفاتكاليف التجارة، ك
مثيرة لالهتمام على الصعيدين الوطني والقطاعي في 

مع   ً ا  ينطقة تنافسالمتتاجر في حين ف. معظم المنطقة
غير قادرة على المنافسة إال أنها تظل ، ءشركاالبعض 

تكاليف النقل أن يعتقد . وفيما بينهاكذلك خرين وآمع 
 عن ذلك      ً جزئيا  ة ولمسؤوالخدمات اللوجستية 

 مؤشرات مختلفة.من أداء المنطقة حسب ن    ّ تبي  ي كما

 المبذول لتقدير تكاليف التجارةالجهد هذا رغم أن و
 التجارة مساهمة هامة في فهم طبيعة تكاليف   ّ  يشك ل 

ية في المنطقة العربية، على القدرة التنافستأثيرها و
ُ       أن ت ستكمل خطوة أولى يلزم إال ليس إال أنه  األخذ ب   

تحليل التجارة من خالل  تكاليفبنية بالحسبان 
الحجم إيضاح من شأن ذلك وعناصرها األساسية. 

في تكاليف التي تؤثر  المختلفة لعوامللالحقيقي 
.عالجهاسياسات نير يوالتجارة 
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 مقدمة   تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العر�ية

 مقدمة

                    ٌ لنمو والتنمية ومصدر  ل                     ٌ التجارة الدولية محرك  
سهم في     ُ هي ت  فلتكامل والسالم والرخاء العالمي. ل

وتعزيز المصالح  فرص العمل ونقل التكنولوجياتوليد 
جارة تزداد أهمية التوالمشتركة والشراكات العالمية. 

في السنوات األخيرة، أصبح العالم ، فالوقتمع مرور 
بفضل قواعد التجارة الدولية بمثابة قرية صغيرة 

للجميع الحصول على سلع وخدمات من فيها يمكن 
أو شبه شابهة مشروط أي جزء من العالم على أساس 

ن والمستهلكلشروط التي يحصل بها مشابهة ل
 .عليها نوالمحلي

ديين في اقتصا فاعلينين لية بالتجارة الدوتجري 
تكاليف  ةعنها مباشرنتج تمختلفة، و مواقع جغرافية

جميع تشمل . وهذه تكاليف التجارةعادة كثيرة، تسمى 
 إلى المستهلكتوصيل السلعة المتكبدة في التكاليف 

. سلعة نفسهاالالنتاج ية  ّ د             َ التكلفة الح  غير  ،النهائي
إلى  ةوعلى هذا النحو، يمكن تقسيم تكاليف التجار

الناجمة عن ة تكاليف التجار )أ(: رئيسيتينمجموعتين 
إلجراءات وامثل التعريفات الجمركية (سياسات 

التي تعادل  الحصص والتراخيصكالجمركية  غير
وتكاليف  )ب(، )وما إلى ذلك، التعريفات الجمركية

    ً  أساسا  سياسات التي تشمل الناجمة عن غير ة التجار
 واإلجراءات الجمركية.النقل والتأمين 

لنصف الثاني من تحرير التجارة في اوفي أعقاب 
دخول عدد من اتفاقات التجارة  ثرإالقرن العشرين، 

الحرة المتعددة األطراف والثنائية في جميع أنحاء 
ز النفاذ، أصبحت تكاليف التجارة أقل          ّ العالم حي  

بالقيود التجارية التي تفرضها سياسات   ً ا  ارتباط
 اتزايد بالجغرافيبترتبط أخذت ، والجمركية ةيفالتعر

تجارة أمثلة تكاليف من غير التعريفية. واإلجراءات و

تكاليف الشحن (المتعلقة بالنقل االستيراد تلك 
اإلجراءات ، و)على حد سواءوقت وتكاليف ال

المختلفة الت الجمركية المرهقة واستخدام العم
تنطبق  ،التصديرمن ناحية . ووما إلى ذلك والتمويل

النفاذ  تكاليفباإلضافة إلى ،     ً آنفا   التكاليف المذكورة
األسواق ومواءمة المنتجات مع المعايير التي  إلى

. وهناك وما إلى ذلك ،الخارجيةتفرضها األسواق 
النوعين في توجد     ً     كثيرا  ما عامة  ةتكاليف تجار     ً أيضا  

التكاليف مثل تكاليف اإلنفاذ و المعامالتمن كليهما 
التنظيمية وتكاليف تكليف االمتثال للوائح القانونية و

 التوزيع المحلي.

ناجمة عن ، سواء كانت مجتمعة هذه التكاليف
التي المكاسب إلى حد كبير ضعف تسياسات أم ال، 

كما أن ، هذه القيود تفف ُ خ  لو يمكن أن تحققها البلدان 
تعوق الوطنية التنافسية القدرة السلبية على ها آثار

على الصعيدين المعني  لبلدا ةتجاربدورها تنمية 
دراسات آثار بعض البحث وقد اإلقليمي والعالمي. 

االقتصاد مقاييس على و أعلى الرفاه  ةتكاليف التجار
فان آندرسون و   ً      مثال ، ذهب . فاألخرىاإلجمالية  الكلي

 (Anderson and van Wincoop, 2002)ونكوب 
في المائة  10                      ً            أن تكاليف التجارة كثيرا  ما تتجاوز  إلى

بستفلد وروغوف . وذكر أومن الدخل القومي
(Obstfeld and Rogoff, 2002)  معضالت أن جميع

تكاليف علق بتتالرئيسية القتصاد الكلي الدولي ا
أجراها ، مثيرة لالهتمامدراسة فحصت تو. ةالتجار

، (Bernard and others, 2006)برنارد وآخرون 
الصناعة التحويلية في ومنشآت قطاعات  استجابة

رات في تكاليف األمريكية الواليات المتحدة       �              للتغي 
وفريدة جديدة  بياناتمجموعة باستخدام  ةالتجار

. صناعةالمستوى التعريفات ورسوم النقل على عن 
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فيها تنخفض التي الصناعات   ُ                   وخل صت الدراسة إلى أن 
  ً ا  قوي  ً ا  نموبدي       ً      ً      ً   انخفاضا  كبيرا  نسبيا  ت ةتكاليف التجار
 في اإلنتاجية.

على  م به                        ّ لمنطقة العربية، من المسل  فيما يتعلق باو
واسع، أن ارتفاع تكاليف التجارة الناجم عن  نطاق

د مختلفة سياساتية غير سياساتية وعوامل  ّ   يقي    
ة تكاليف التجارتقدير فإن  اولذالتنافسية.  القدرة

في  أحجامها وأدوارهالتحديد هامة خطوة أولى 
صياغة لنمو التجارة والقدرة التنافسية، و إعاقة

 مقترحات لمعالجتها.

في سد الثغرات المعرفية المتعلقة للبدء و
التجارة للواردات والصادرات العربية،  بتكاليف

مي ّ  قد  هذا التقرير تقديرات كمية حسب القطاع   
تقدير كذلك فإن والمقصد لكل بلد عربي.  والمنشأ

هام آخر من أبعاد    ٌ عد                          ُ اتجاهات تكاليف التجارة ب  
             ً      التغييرات حصرا  إلى تعود إذ قد التقرير،  هذا

خارجية، بما في ذلك أسعار الصرف وأقساط  عوامل

، تمثل  ً ا  ذلك. وعموم إلى التأمين وأسعار الطاقة وما
أولى في فهم  النتائج التي توصل إليها التقرير خطوة

 حجم تكاليف التجارة.

م على النحو التقرير  م التالي:    ّ            منظ  ّ   يقد  الفصل األول   
ة      ً                                        تقديرا  لتكاليف التجارة على الصعيد الوطني موزع

القطاعي. على المستوى و حسب المنشأ والمقصد
 2000               ً          فترة طويلة نسبيا ، من عام أجرى التقدير ل وقد

م2015إلى عام  ّ  . ويقد  إلى عامة ظرة ن الفصل الثاني      
األسباب الكامنة وراء ارتفاع تكاليف التجارة في 
   ً  تبعا  المنطقة من خالل استعراض أداء البلدان العربية 

الرئيسية المتعلقة بالعوامل      ّ   المرك بة لمؤشرات ل
المرتبطة مباشرة بتكاليف التجارة. ويسلط الضوء 

التكاليف الفعلية لنقل تبيان لعلى دراسة حالة محددة 
شحنة من بلد المنشأ إلى بلد المقصد. ويختتم الفصل 

قضايا في تكاليف التجارة أهمية بتسليط الضوء على 
التنمية ، بما في ذلك أهداف قطاعاتشاملة عابرة لل

ر المناخ.                                     � المستدامة والمساواة بين الجنسين وتغي  
 مجموعة من التوصيات.بالتقرير ختتم وي
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 تقد�ر تكاليف التجارة في المنطقة العر�ية   تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العر�ية

 تقد�ر تكاليف التجارة في المنطقة العر�ية .1

عملية صعبة خاصة قياسها تكاليف التجارة وتحديد 
احتساب تكاليف بعبارة أخرى، القطاعي. مستوى على ال

بتصدير زجاجة زيت زيتون من تونس متعلقة التجارة ال
 ةبوصعنفس إلى فرنسا، على سبيل المثال، ليس ب

صادراتها  وأواردات تونس لتجارة الاحتساب تكاليف 
. عينةمسنة معين وقطاع لاالتحاد األوروبي وإليه من 

بالنسبة للمثال األول، فإن اتباع نهج مباشر يقوم بجرد 
     ً  نسبيا . معاملة أمر ممكن كافة التكاليف المرتبطة بال

ببذل القليل لهذه التكاليف القيمة المكافئة ويمكن خصم 
      ً تماما    ً ا  ، قد ال يكون هذا الحساب دقيقبالطبعجهد. ومن ال

يمكن  ، ولكنشيء وقياسهكل بسبب صعوبة تحديد 
تختلف  ال قدقوية على األقل الحصول على نتيجة 

الثاني،       ً      ً                               اختالفا  كبيرا  عن الواقع. أما بالنسبة للمثال
لذا يتعين ، والنهج المباشر صعب للغايةهذا اعتماد ف

أساليب غير مباشرة لتجاوز التحديات استخدام 
الذي نفذه نوفي  ةالعكسي الجاذبية نهج كمثل، التقنية

)Novy, 2013( هذا الفصل ة يستخدم في بق  ُ سي  ، والذي
 .)1 لمرفق               ً   يمكن الرجوع أيضا  ل(

المستوى ساب تكاليف التجارة على تح      ّ   أن يشك ل اويمكن 
مداها. خطوة أولى نحو فهم ات معينة فترل يالقطاع

يقة والتوصل إلى طرتحليلها ويؤدي ذلك بدوره إلى فهم 
 الخفية المحتملة.فوائدها واالستفادة من ها لتخفيف

لمنطقة في اتكاليف التجارة  ألف.
 العر�ية

مع جميع يبدو أن تكاليف التجارة في المنطقة العربية 
لى مر السنين. عقد انخفضت ُ     ب حثت التي المناطق 
في المنطقة هي مع األقل ، تكاليف التجارة       ً وإجماال  

في المائة  130من          ً دادت قليال  زوإن ااالتحاد األوروبي، 
، 20151في المائة في عام  139إلى  2000في عام 

وتكاليف التجارة األعلى هي مع أمريكا الالتينية 
في المائة، من  20والوسطى، رغم أنها انخفضت بنحو 

في المائة في  218إلى  2000في المائة في عام  261
. كما انخفضت تكاليف التجارة مع أفريقيا 2015عام 

 221في المائة، من  10جنوب الصحراء الكبرى بنحو 
في المائة في عام  197إلى  2000في المائة في عام 

. بيد أن تكاليف التصدير إلى البلدان المشاركة في 2015
اتفاق التجارة الحرة ألمريكا الشمالية ازدادت بحدة، من 

في المائة في  250إلى  2000في المائة في عام  174
في المائة، وهي األعلى بين  44، أي بزيادة 2015عام 

ليف صادرات المنطقة جميع الزيادات التي شهدتها تكا
 العربية إلى أي منطقة.

 2الشكل وفيما يتعلق بواردات المنطقة العربية، يبين 
أن أقل التكاليف هي للواردات الناشئة من االتحاد 

 114األوروبي، إذ تتراوح التكاليف اإلجمالية بين 
في المائة في عام  120و 2000المائة في عام  في

. ومن المثير لالهتمام أن الواردات الناشئة 2015
منطقة أمريكا الشمالية للتجارة الحرة  أعضاء من

في  131منخفضة التكاليف، بنسب تتراوح بين 
في المائة في عام  165و 2000المائة في عام 

. وهي، بعد االتحاد األوروبي، أدنى التكاليف 2015
بين جميع الشركاء الذين تناولتهم الدراسة. وما تزال 

لالتينية تكاليف التجارة للواردات من منطقة أمريكا ا
والوسطى إلى المنطقة العربية هي األعلى بين جميع 

                                   ً        المناطق، على الرغم من انخفاضها قليال  في عام 
تكاليف  . وهي مشابهة لتكاليف التصدير. أما2015

االستيراد من بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى 
 المنطقة العربية، فال تزال مرتفعة.
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 تكاليف الصادرات للبلدان العر�ية إلى مجموعة مختارة من المناطق .1الشكل 

 

البنك الدولي بشأن تكاليف التجارة، وقاعدة /إلى قاعدة بيانات اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ             ً سكوا استنادا  حسابات اإل المصدر:
 البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية بشأن التدفقات التجارية.

 مختارةللبلدان العر�ية من مناطق  ستيراداالتكاليف  .2الشكل 

 

وقاعدة  البنك الدولي بشأن تكاليف التجارة/إلى قاعدة بيانات اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ             ً سكوا استنادا  سابات اإلح المصدر:
 البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية بشأن التدفقات التجارية.
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 تقد�ر تكاليف التجارة في المنطقة العر�ية   تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العر�ية

 2015-2000الستيراد والتصد�ر في البلدان العر�ية خالل الفترة متوسط تكاليف ا .3الشكل 

 

البنك الدولي بشأن تكاليف التجارة وقاعدة /           ً                                                                  سكوا استنادا  إلى قاعدة بيانات اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئحسابات اإلالمصدر: 
 التدفقات التجارية.البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية بشأن 

 

وبإلقاء نظرة على جانبي تكاليف التجارة كليهما، يبين 
بوضوح أن تكاليف التصدير أعلى بالنسبة  3الشكل 

للمنطقة العربية من تكاليف االستيراد بالنسبة لجميع 
اء التجاريين، بما في ذلك مجموعات البلدان في الشرك

ارتفاع الحواجز  إلى المنطقة العربية. وربما يرجع ذلك
الصادرات في كل من البلدان نفسها وفي بلدان  أمام

والتصدير ضمن المنطقة  المقصد. وتكاليف االستيراد
العربية ككل هي األدنى بين جميع المناطق التي 

كس التصور القائل بأن ارتفاع تناولتها الدراسة، على ع
التكاليف يفسر انخفاض التجارة البينية العربية. 

وتكاليف التصدير مرتفعة بشكل مثير للقلق مع اتحاد 
 البحر المغرب العربي، ومع أمريكا الالتينية ومنطقة

 الكاريبي وكذلك مع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

التركيز على مستوى  باء.
 البلدان مجموعات

     ً هاما                                         ً  تكاليف التجارة بين البلدان العربية حافزا      ّ تشك ل
 كانمر السنين  على. فأمامه       ً  أو عائقا   ةلنمو التجار

زى ُ   يع  التجارة البينية العربية إلى ارتفاع  انخفاض  
 التصديربلغ متوسط تكاليف  فقدتكاليف التجارة. 

 عامإلى  2000عام  منفي المائة  129البينية العربية 
 2000في عام  تهاذرو التكاليف هذه ووصلت، 2015
 102في المائة قبل أن تنخفض إلى  160 بلغت عندما

في  36 قدرهانخفاض ب أي، 2015في المائة في عام 
جلت أعلى تكاليف التصدير البينية العربية            ُ                                        المائة. وس 

في المائة،  500، إذ بلغت 2000موريتانيا في عام  مع
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، 2010مائة في عام في ال 165قبل أن تنخفض إلى 
 ،في المائة للفترة بأكملها 297 حوالييبلغ  متوسطب

األعلى بين جميع البلدان العربية.  هوزال ي وال
                                 ً        ً  شهدت البلدان العربية جميعها تقريبا  انخفاضا   وقد

 وإن، 2015و 2000بين عامي  التصديرفي تكاليف 
 عناألردن  ز  � مي            ً                    كان متواضعا  في معظم الحاالت. وت

في المائة بين  9 قدرها زيادةباقي البلدان بتسجيل 
 .)4الشكل ( 2015و 2000عامي 

ن أن أعلى وعلى صعيد مجموعات البلدان، ي ّ           تبي    
ر   � صد                                           ُ تكاليف التجارة هي في بلدان المغرب عندما ت  

إلى بعضها البعض. وقد سجلت الجزائر أقل تكلفة 
تصدير إلى المجموعة تليها تونس ثم المغرب، 

 .)5الشكل (سجلت موريتانيا أعلى تكلفة تصدير  بينما

أما تكاليف التصدير في مجموعة بلدان اتحاد المغرب 
العربي فهي األدنى مع بلدان االتحاد األوروبي وتليها 

بلدان مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية 
م ككل، وال تزال تكاليف التصدير إلى بلدان رابطة أم
جنوب شرق آسيا هي األعلى، تليها بلدان أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى وأعضاء اتفاق أمريكا الشمالية 
 .)6الشكل (للتجارة الحرة 

 تكاليف التصد�ر ال�ينية العر�ية .4الشكل 

 

تكاليف التجارة وقاعدة البنك الدولي بشأن /           ً                                                                  سكوا استنادا  إلى قاعدة بيانات اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئسابات اإلحالمصدر: 
 ات حول تكاليف التجارة وقاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية بشأن التدفقات التجارية.البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية بشأن التدفق
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 تقد�ر تكاليف التجارة في المنطقة العر�ية   تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العر�ية

 تحاد المغرب العربيال ةال�يني التصد�رتكاليف  .5الشكل 

 
البنك الدولي بشأن تكاليف التجارة وقاعدة /إلى قاعدة بيانات اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ             ً سكوا استنادا  حسابات اإل المصدر:

 البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية بشأن التدفقات التجارية.

 2015-2000لفترة ل المتوسطاتبلدان المغرب، لتكاليف التصد�ر  .6الشكل 

 

البنك الدولي بشأن تكاليف التجارة وقاعدة /إلى قاعدة بيانات اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ        ً استنادا   سكواحسابات اإلالمصدر: 
 التدفقات التجارية.البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية بشأن 
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 حالة دراسات

 حالة تونس )أ(

مقارنة بواردات   ً ا  الواردات التونسية مكلفة نسبي
. اما المكلفة أكثر )7الشكل (العديد من البلدان العربية 

فهي الواردات من بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا 
وأستراليا ونيوزيلندا وأعضاء اتفاق التجارة الحرة 

 ألمريكا الشمالية.

تزال واردات تونس األرخص تأتي من االتحاد  ال
الشريك األكثر كفاءة.  األوروبي، الذي يظل

ذلك أهمية االتحاد األوروبي في الحجم  ويفسر
اإلجمالي للتجارة الخارجية التونسية. وضمن 

المنطقة العربية، وعلى الرغم من القرب الجغرافي 
لبعض البلدان، تظل تكاليف التجارة التونسية 

    ً        ً                         نسبيا  وأحيانا  مرتفعة للغاية. وفي عام  مرتفعة
ج أن متوسط تكلفة التجارة ، بينت النتائ2105

في المائة مع بلدان مجلس التعاون  153بلغ  قد
في المائة مع باقي البلدان العربية،  148الخليجي و

أي ما يقارب ضعف المستوى مع االتحاد األوروبي 
 في المائة. 75الذي بلغ 

تتشابه تكاليف التصدير التونسية إلى حد ما مع 
تكاليف االستيراد، باستثناء الصادرات إلى بقية 

األقل تكلفة تعتبر مجموعة البلدان األوروبية، التي 
ير للمنتجات التونسية الخمسة بين وجهات التصد

. أما فيما يتعلق باألسواق األخرى )8الشكل (األولى 
غير التقليدية، فإن وصول الصادرات التونسية إليها 

تكاليف التجارة التي          ً              يزال مقيدا  بسبب ارتفاع  ال
ألستراليا  2015في المائة في عام  287 بلغت

لبلدان اتفاق التجارة الحرة  282ونيوزيلندا، و
في المائة لبلدان رابطة  247الشمالية و ألمريكا

في المائة ألمريكا  183و جنوب شرق آسيا، أمم

في المائة  200الكاريبي، و البحر الالتينية ومنطقة
 صحراء الكبرى.ألفريقيا جنوب ال

رات في تكاليف التجارة بين عامي                   � وفيما يتعلق بالتغي  
                  ً      ً       يتبع التباين اتجاها  واضحا  لكنه  ال، 2015و 2000

مجموعة متنوعة من  على        ً        ً      ً  ظل معتمدا  اعتمادا  كبيرا  ي
العوامل الخارجية. وتشمل هذه سعر الصرف وتكلفة 

عن بنية المنافسة في                            ً الطاقة وأقساط التأمين، فضال  
ُ                   كل قطاع من القطاعات التي ن ظر فيها. وتظل قوة                           

إحدى خصائص العديد من  )رفع األسعار(السوق 
                                        ً  القطاعات االقتصادية في تونس، فهي تمتص جزءا  

يف التجارة، وال تمثل تكلفة حقيقية     ً         كبيرا  من تكال
إضافي للمستوردين أو المصدرين  ربحهامش  بل
بد من إجراء تحليل أوثق لهذه التكاليف لتحديد  وال

دور كل فئة، والعوامل واألدوات السياساتية 
 السياساتية، على النحو الوارد أعاله. وغير

عد  النقل من بين المحددات  ّ                        وفي قطاع الطاقة، ي    ُ                  
                                 ً      ً  لتكاليف التجارة التي ترتبط ارتباطا  وثيقا   الهامة

بتكاليف الطاقة. غير أنه في حاالت كثيرة، ال توجد 
عالقة واضحة بين تكلفة التجارة وأسعار الطاقة، 

يؤكد أن عوامل أخرى كثيرة أخرى تسهم في  ما
تحديد تكاليف التجارة، مثل التأمين، والتدابير 

سوق. فعلى سبيل التعريفية وغير التعريفية، وقوة ال
بلغ متوسط سعر برميل برنت  2010المثال، في عام 

، 2015في عام   ً ا  دوالر 52.35    ً            دوالرا  مقارنة بـ  79.47
في المائة. وعلى الرغم من ذلك،  34بانخفاض قدره 

ارتفعت تكاليف التجارة للصادرات التونسية إلى اتحاد 
في المائة  100في المائة إلى  81المغرب العربي من 

في  160في المائة إلى  148الل الفترة نفسها، ومن خ
في المائة  172المائة مع بقية البلدان العربية، ومن 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  عمفي المائة  183إلى 
في المائة مع  282في المائة إلى  172الكاريبي، ومن 

 .بلدان منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية
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 تقد�ر تكاليف التجارة في المنطقة العر�ية   تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العر�ية

 التونسية االستيرادتكاليف  .7الشكل 

 

 .ةمعزز جاذبيةحسابات اإلسكوا باستخدام نموذج المصدر: 

 تكاليف التصد�ر التونسية .8الشكل 

 

 .جاذبية معززةحسابات اإلسكوا باستخدام نموذج المصدر: 
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 ة األردنحال )ب(

لدى األردن أدنى التكاليف على الواردات من المنطقة 
وغرب آسيا وأما بلدان العربية وبقية بلدان وسط 

المنشأ األكثر تكلفة فهي أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

وأستراليا ونيوزيلندا. وقد ظهر بعض التحسن في 
خفض تكاليف تجارة الواردات خالل فترة الدراسة، 

     ً                                       وخصوصا  مع بلدان مجلس التعاون الخليجي، وبقية 
ط وغرب آسيا، وأعضاء اتفاق التجارة الحرة بلدان وس

ألمريكا الشمالية وبقية البلدان األوروبية وبقية بلدان 
 جنوب وشرق آسيا.

ومن الملفت مدى تكاليف التجارة مع بلدان أوروبا 
بالرغم من قربها الجغرافي النسبي لألردن.  28 الـ
يبلغ متوسط تكاليف التجارة مع بلدان االتحاد  إذ

في المائة، أي أكثر من ضعف  187نحو  األوروبي
ل مع تونس. ما ج    ُ �          س 

التكتالت    � عد   ُ ت   )10الشكل (ت وفيما يتعلق بالصادرا
التجارية العربية إلى حد بعيد أفضل الشركاء من 
حيث تكاليف التجارة للصادرات األردنية. بيد أن 

االرتفاع الحاد بالنسبة إلى بقية البلدان العربية في 
ء األيمن من يستحق الذكر. فالجز 2015و 2010عامي 

                ً                             الشكل أقل انحدارا  من الجزء المتعلق بالواردات 
األردنية، ما يشير إلى أن تكاليف الصادرات األردنية 

إلى األسواق غير التقليدية أقل من الواردات من تلك 
األسواق نفسها. كذلك شوهد التحسن نفسه الذي 

لوحظ في تكاليف تجارة الواردات مع البلدان األعضاء 
التجارة الحرة ألمريكا الشمالية بالنسبة  في اتفاق

، الذي بنبغي اعتباره 2015للصادرات، باستثناء عام 
 في المائة. 347بقيمة بلغت       ً ناشزا  

وبشكل عام، وعلى غرار حالة تونس، فإن االتجاهات 
خالل الفترة المدروسة مبهمة، ما يحول دون التوصل 

ن ما إذا  ّ          إلى نتيجة واضحة تبي  لتجارة تكاليف اكانت                   
نت أو تدهورت عموما    .                          ّ                  ً للواردات أوالصادرات قد تحس 

 تكاليف الواردات األردنية .9الشكل 

 

البنك الدولي بشأن تكاليف التجارة وقاعدة /إلى قاعدة بيانات اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ             ً سكوا استنادا  حسابات اإلالمصدر: 
 البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية بشأن التدفقات التجارية.
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 تقد�ر تكاليف التجارة في المنطقة العر�ية   تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العر�ية

 تكاليف الصادرات األردنية .10الشكل 

 

البنك الدولي بشأن تكاليف التجارة وقاعدة /إلى قاعدة بيانات اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ             ً سكوا استنادا  حسابات اإل المصدر:
 البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية بشأن التدفقات التجارية.

 

 ةليف التجارالتحليل القطاعي لتكا جيم.

على الرغم من أن تحليل تكلفة التجارة اإلجمالية 
                                         ّ    يلقي الضوء على القدرة التنافسية للبلد، إال  أن 

دقيق لجوانب                             ٍ العموميات تحد من تحقيق تصور  
معينة من القدرة التنافسية. ويعود ذلك بشكل أساسي 

إلى االختالفات بين عوامل تكلفة االتجار بسلع 
المثال، تختلف تكلفة استيراد مختلفة. فعلى سبيل 

تصدير حاوية من البسكويت عن تكلفة استيراد  أو
تصدير حاوية مشابهة من كتب ومنتجات ورقية.  أو

لذلك التحليل على المستوى القطاعي ضروري لقياس 
تكاليف التجارة الفعلية لقطاعات مختلفة وتقديم 

 مشورة سياساتية لمعالجة العقبات.

 مستوى على القطاعية التجارة تكاليف
 البلدان مجموعات

يكشف التجميع حسب مجموعات البلدان نتائج مثيرة 
        ً       ً           وعة نمطا  مختلفا  من تكاليف ملالهتمام، إذ تظهر كل مج

ثبت ذلك أن المنطقة العربية ككل  ُ                                التجارة. وي            
خفض تكاليف  متجانسة للغاية. ولذا يتطلب غير

لى مستويات التجارة تطبيق تدخالت سياساتية ع
              ً  ُ                                   مختلفة. وعموما ، ت شير النتائج إلى أن القطاعات األكثر 

جميع التكتالت (تكلفة لكل من الصادرات والواردات 
؛ "الطباعة والنشر"هي قطاعات،  )التجارية مجتمعة

الفحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة والوقود "و
. "المنتجات المعدنية والمعدنية الالفلزية"؛ و"النووي
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وتكاليف التجارة لمجموعة بلدان المغرب هي أعلى 
تكاليف تجارة بين مجموعات البلدان األخرى، في حين 

الجلود " 91القطاعان هما   ً ا  أن القطاعين األقل تكاليف
اآلالت " 31، و"والمنتجات الجلدية واألحذية

 ."الكهربائية واألجهزة

ن  ّ   ويبي  أن القطاع األكثر تكلفة لبلدان مجلس  11 الشكل   
 )مان وقطر والكويت          ُ البحرين وع  (التعاون الخليجي 

فحم الكوك والمنتجات البترولية " 23القطاع  هو
في المائة  317، بتكاليف تبلغ "المكررة والوقود النووي

 22ي المائة للواردات، يليه القطاعان ف 293للصادرات و
المنتجات المعدنية والمعدنية " 26و "الطباعة والنشر"

 19. أما القطاع األقل تكلفة فهو القطاع "الالفلزية
، بتكاليف تبلغ "الجلود والمنتجات الجلدية واألحذية"

في المائة للواردات،  129في المائة للصادرات و 118
المعادن " 27و "ت والمعداتاآلال" 29يليه القطاعان 

. والقطاع األكثر تكلفة لمجموعة بلدان "األساسية
 22هو القطاع  )تونس والجزائر والمغرب(المغرب 

في المائة  232.24، بتكاليف تبلغ "لطباعة والنشرا"

في المائة للواردات، يليه القطاعان  285.85للصادرات و
نية المنتجات المعد" 26، و"المنتجات الخشبية" 20

. والقطاع األقل تكلفة لمجموعة "والمعدنية الالفلزية
 "المعادن األساسية" 27بلدان المغرب هو القطاع 

 211.8في المائة للصادرات و 178.6بتكاليف تبلغ 
اآلالت " 31المائة للواردات، ويليه القطاع  في

 ."الكهربائية واألجهزة

المشرق والقطاع األكثر تكلفة لمجموعة بلدان 
األردن والجمهورية العربية السورية ودولة ( العربي

، "الطباعة والنشر" 22هو القطاع  )فلسطين ومصر
في  301في المائة للصادرات و 270بتكاليف تبلغ 

فحم الكوك " 23المائة للواردات، ويليه القطاع 
، "والمنتجات البترولية المكررة والوقود النووي

عدنية والمعدنية المنتجات الم" 26والقطاع 
 27. أما القطاع األقل تكلفة فهو القطاع "الالفلزية

في المائة  133، بتكاليف تبلغ "المعادن األساسية"
في المائة للواردات، ويليه القطاع  158للصادرات و

 ."اآلالت والمعدات" 29

 حسب القطاع لبلدان مجلس التعاون الخليجي ةف التجارتكالي .11الشكل 

 

 حسابات اإلسكوا باستخدام نموذج جاذبية معززة. المصدر:
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 لمجموعة بلدان المغرب حسب القطاعة تكاليف التجار .12الشكل 

 

 باستخدام نموذج جاذبية معززة. حسابات اإلسكواالمصدر: 

 تكاليف التجارة حسب القطاع لمجموعة بلدان المش�ق .13الشكل 

 

 حسابات اإلسكوا باستخدام نموذج جاذبية معززة.المصدر: 
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تتناول األقسام التالية النتائج لبلدين فقط، تونس 
مجموعة مجموعة اتحاد بلدان المغرب ومصر في  في

بقية البلدان العربية. وترد الجداول لجميع البلدان 
 .3 العربية في المرفق

 حالة تونس )أ(

يكشف تحليل تكاليف التجارة القطاعية فيما يتعلق 
بتونس عن العديد من المالحظات المثيرة لالهتمام. 

ن  إذ ّ   يبي  أن القطاعات األكثر تكلفة للواردات  14 الشكل  
 "المنتجات الخشبية" 20هي بشكل رئيسي: القطاع 

والقطاع  "المنتجات المعدنية المصنعة" 28والقطاع 
. "األثاث" 36والقطاع  "اآلالت والمعدات" 29
تكلفة بالنسبة للصادرات، فالقطاعات األكثر  أما

 19والقطاع  "الطباعة والنشر" 22القطاع  هي:

 33والقطاع  "الجلود والمنتجات الجلدية واألحذية"
 34، والقطاع "األدوات الطبية والمعدات البصرية"
والقطاع  "السيارات والمقطورات وشبه المقطورات"

 ."األثاث" 36

وتندرج التجارة مع البلدان العربية وبلدان أفريقيا 
الصحراء الكبرى في فئة تكاليف التجارة جنوب 

لتنمية التجارة   ً ا  الوسيطة، ما يدل على أن هناك فرص
وتحقيق تكاليف أقل. وقد تنخفض تكاليف التجارة 

من خالل زيادة وفورات الحجم، ولكن قد يتطلب ذلك 
وإصالحات تنظيمية في مجال النقل   ً ا  هام  ً ا  استثمار

، فالتكاليف الدولي. وفيما يتعلق ببقية البلدان
                                 ً    ً   للغاية ولكن حجم التجارة يظل منخفضا  جدا ،  مرتفعة

ما ال يسمح بارتفاع واقعي وعلى الصعيد العالمي 
 لتكاليف التجارة.

 حسب القطاع تونسوواردات  دراتالص ةتجارالتكاليف  .14الشكل 

  

 حسابات اإلسكوا باستخدام نموذج جاذبية معززة. المصدر:
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 تكاليف التجارة لصادرات وواردات مصر حسب القطاع .15الشكل 

  

 حسابات اإلسكوا باستخدام نموذج جاذبية معززة. المصدر:

 

 حالة مصر )ب(

تشير النتائج لمصر إلى أن القطاعات الخمسة األقل 
من  )جميع بلدان المنشأ مجتمعة(تكلفة بالمتوسط 

حيث تكاليف تجارة الواردات هي بالترتيب: القطاع 
بمتوسط يبلغ  "منتجات المطاط والبالستيك" 25

بمتوسط  "األثاث" 36في المائة يليه القطاع  135
ت المعادن منتجا" 28في المائة والقطاع  136

 27في المائة والقطاع  140بمتوسط  "المصنعة
في المائة والقطاع  151بمتوسط  "المعادن األساسية"

في  170بمتوسط  "الورق والمنتجات الورقية" 21
المائة. أما القطاعات الخمسة األكثر تكلفة بالمتوسط 

من حيث تكاليف تجارة  )جميع بلدان المنشأ مجتمعة(
بمتوسط  "الطباعة والنشر" 22الواردات فهي القطاع 

الجلود والمنتجات " 19في المائة والقطاع  297
في المائة والقطاع  217بمتوسط  "الجلدية واألحذية

في المائة  207بمتوسط  "وباتاألغذية والمشر" 15
 بمتوسط "المنتجات المعدنية غير الفلزية" 26والقطاع 

السيارات والمقطورات " 34في المائة والقطاع  206

في المائة. وتندرج  202 بمتوسط "وشبه المقطورات
 قطاعات أخرى بين هاتين المجموعتين.

نتائج  15الشكل وفيما يتعلق بالصادرات، ييبين 
            ً مختلفة قليال .

 مالحظات ختامية دال.

يعرض هذا التقرير مستويين لتحليل تكاليف التجارة: 
يغطي األول تكاليف التجارة على المستوى اإلجمالي 

ُ       لجميع المنتجات. وت ستخلص  التقديرات من قاعدة                  
دثة سنويا  عن تكاليف التجارة بين  ح  ُ  ّ        ً                        بيانات عالمية م                

جميع البلدان حول العالم. غير أن التقرير ال يقتصر 
على استخالص البيانات من قاعدة البيانات هذه، فهو 

     ً        ً      ً                    تجميعا  إقليميا  كبيرا ، يتطلب بناء قاعدة            ً يتضمن أيضا  
ات والواردات بيانات عالمية للتجارة لكل من الصادر

ق  نس  ُ   ّ  تشمل جميع البلدان على مستوى النظام الم                                       
جريت هذه العملية لتغطية    � . ا  (HS)لتصنيف المنتجات 
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   ً                             عاما ، ولكن لغرض هذا التقرير فإن  15فترة تمتد 
رات                                         � السنوات األربع المختارة كافية لتعكس التغي  

 الرئيسية، إذ تغطي كل سنة خمس سنوات.

        ً                جري خصيصا  لهذه الدراسة،     � ذي ا  أما التقدير الثاني، ال
فهو على المستوى القطاعي. وبالنظر إلى الكم الهائل من 

البيانات المطلوبة وتعقيد عملية التقديرنفسها، اقتصر 
الحساب على البلدان العربية وعلى التجارة فيما بينها 

ومع شركائها الرئيسيين. وهذه عملية فريدة تمثل 
 2015إلسكوا في عام       ً                    تحديثا  لتقدير سابق أجرته ا

      ً  . ونظرا  2011باستخدام بيانات متاحة حتى عام 
 لالفتقار إلى بيانات عن اإلنتاج واالستهالك على المستوى
القطاعي لمعظم البلدان العربية طوال الفترة بأكملها في 

قاعدة بيانات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، 
ن اإلنتاج وهي قاعدة البيانات الوحيدة المتاحة ع

ع نطاق التحليل في مرحلة نهائية                � القطاعي، فقد وس  
لدمج البيانات الوطنية لبلدين هما تونس ومصر، حيث 

 سنوي.                                         ٍ تاح إمكانية الوصول إلى البيانات على أساس   ُ ت  

وفيما يتعلق ببقية البلدان، يمكن تمييز مجموعتين 
تتوفر  رئيسيتين. تشمل المجموعة األولى البلدان التي ال

                       ً                        عنها إال بيانات شحيحة جدا  على المستويين العالمي 
والوطني، والتي اقتصرت تقديراتها على بضع سنوات. 
وتتكون المجموعة الثانية من البلدان التي تكون فيها 
البيانات أكثر إشكالية، وتشمل البلدان التي تعاني من 

أو تلك التي لديها قواعد بيانات إحصائية ضعيفة. /نزاع
علق بهذه المجموعة األخيرة، اقتصرت وفيما يت

 واحد.    ً         ٍ ساسا  على رصد  أالتقديرات 

بعد بناء قاعدة بيانات ضخمة لغرض هذا التقرير، 
استخدمناها لحساب تكاليف التجارة ضمن كل بلد من 

البلدان العربية، ومع بقية العالم على أساس كل بلد 
 حدة، وذلك باستخدام النهج الذي وضعه نوفي  على

, 2013)(Novy وبعد إجراء تقديرات بين كل مجموعة .
            ُ                                    من البلدان، ب ذل جهد كبير نحو تجميع البلدان بحسب 

مجموعات من الشركاء باستخدام تقنيات التقدير 

المناسبة. وكانت النتيجة القيمة المكافئة لتكاليف 
التجارة بحسب القطاع والشريك لكل بلد من البلدان 

رست في الفتر ُ             العربية التي د  إلى  2000ة من عام              
 .2015 عام

د لهذه الفترة متوسط نسبة الصادرات  د  ّ                                   وبشكل عام، ح  ُ            
إلى الناتج لكل بلد عربي في جميع القطاعات حسب 

ن ذلك أن  ح سابقا . وبي  ّ          توفر البيانات، كما هو موض      ً       ّ                         
العديد من البلدان العربية أعادت التصدير بفاعلية، 

تجارية للعديد من                    ً         وبالنتيجة أدت أدوارا  كمراكز 
المنتجات القطاعية مثل المنسوجات والمالبس، 

والمنتجات الجلدية، والمنتجات النفطية المكررة، 
والمنتجات الكيماوية، ومنتجات المطاط والبالستيك، 

والمعادن األساسية، والمنتجات المعدنية المصنعة، 
واآلالت والمعدات والسيارات. وشملت البلدان التي 

مان عملت كمرا ُ     كز تجارية خالل فترة العينة، ع                             
للمنسوجات، والمالبس والمنتجات الجلدية؛ واألردن 

للمنسوجات والمالبس، والكويت وقطر للمنتجات 
مان                                              ُ الكيماوية ومنتجات المطاط والبالستيك؛ واليمن وع  

 وقطر للماكينات والمعدات واآلالت والسيارات.

ة نتائج. وأسفرت التكاليف التجارية المحتسبة عن عد
   ً                                               أوال ، بالنسبة لمعظم القطاعات الصناعية، في المتوسط، 

                                                   ً تاجرت البلدان العربية فيما بينها بتكاليف أعلى نسبيا  
مما مع شركاء تجاريين آخرين قريبين من المنطقة. 

ومن الواضح أن هذه النتيجة كانت ماثلة طوال فترة 
العينة بأكملها لعدة صناعات، ال سيما األغذية 

روبات، والمنتجات الخشبية، والورق والمنتجات والمش
الورقية، والمنتجات المعدنية والمعدنية الالفلزية، 

   � عد                                                  ُ والمنتجات المعدنية المصنعة، والسيارات واألثاث. وي  
كل من تعقيد اللوائح التنظيمية التجارية وعدم كفاءة 

الخدمات اللوجستية من األسباب الرئيسية الرتفاع 
 ة العربية.تكاليف التجار

غير أن هذه النتيجة، ضمن التكتالت التجارية العربية، 
ال تنطبق على بلدان اتحاد المغرب العربي. التي في 
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الواقع لديها أعلى تكاليف تجارة لجميع القطاعات 
              ً                                   الصناعية تقريبا  عند التصدير إلى المنطقة العربية، 

         ً                                 يقدم مزيدا  من التوضيح لضعف مستوى اندماجها  ما
لمنطقة. كما كانت تكاليف التجارة لكل من تونس في ا

                            ً                  والجزائر والمغرب مرتفعة نسبيا  عند التصدير إلى 
البلدان العربية. ولذلك نتج االنخفاض العام في تكاليف 

التجارة بين البلدان العربية عن انخفاض تكاليف 
              ً               التجارة نسبيا  لبلدان المشرق.

نتاج من عام أتاحت لنا بيانات الصادرات الثنائية واإل
تقييم تكاليف التجارة اإلجمالية  2015إلى عام  2000

للبلدان العربية عبر الشركاء التجاريين. وكما هو مبين 
في النتائج المفصلة الواردة في المرفقات، يمكن ترتيب 

                            ً                  التكتالت التجارية الشريكة وفقا  لتكاليف التجارة 
يب التصاعدي                               ً          اإلجمالية على النحو التالي: اوال ، في الترت

لتكاليف التجارة اإلجمالية الثنائية، يأتي االتحاد 
األوروبي في المرتبة األولى، يليه بعض البلدان العربية، 

وبقية بلدان أوروبا وشرق آسيا. وأكثر بلدان المقصد 
والمنشأ تكلفة للتجارة العربية هم أعضاء اتفاق التجارة 

ا جنوب الحرة ألمريكا الشمالية وبلدان في أفريقي
الصحراء الكبرى وبقية الشركاء. ومن المهم التذكير مرة 

أخرى بأن التسرع في إبرام اتفاقات تجارية تقتصر 
ر زيادة  ّ         عموما  على خفض التعريفات الجمركية لن يوف                                    ً    

كبيرة في الصادرات العربية إذا لم تنعكس جميع 
المحددات األخرى لتكاليف التجارة بوضوح في 

 وطني واإلقليمي.سياسات التكامل ال

     ً                                                 ثانيا ، باالستناد إلى تكاليف التجارة اإلجمالية بين الكتل 
                                                  ً التجارية، يمكن ترتيب القطاعات الصناعية بسهولة وفقا  
للتقديرات اإلجمالية لتكاليف التجارة. ويمكن استخدام 

هام من أبعاد استراتيجيات التحول    ٍ عد                ُ هذا الترتيب كب  
م في أحيان ّ           االقتصادي التي تقد  كثيرة كالهدف                  

 الرئيسي للبلدان العربية على مدى العقود الماضية.

     ً                                            ثالثا ، فيما يتعلق ببعض البلدان والقطاعات، ال تتسق 
نتائج التقدير القطاعي لتكاليف التجارة مع النتائج التي 

نشرتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط 
تقنيات مرونات الهادئ والبنك الدولي. وتتعلق األسباب ب

اإلحالل المختارة عبر الصناعات أكثر من ارتباطها 
 بطبيعة المنهجية.

     ً                                               رابعا ، يتيح تطور التقديرات لتكاليف التجارة اإلجمالية 
للبلدان العربية مع كل شريك تجاري تحديد قطاعات 

وشركاء تجاريين تكاليف التجارة لديهم منخفضة. 
يها، يمكننا أن نذكر                      ُ       الحقائق النسقية التي ت وصل إل وبين

االنخفاض الملحوظ في تكاليف التجارة العربية البينية 
في قطاعات الجلد والمنتجات الجلدية  2011بعد عام 

واألحذية، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، 
والمعادن األساسية، والمنتجات المعدنية المصنعة. 

الذي ويعكس انخفاض مثل هذه التكاليف بعض األثر 
أحدثه التنفيذ الكامل التفاقية التجارة الحرة العربية 

الكبرى على عملية التكامل العربي، ما يضيف المزيد من 
ه هذه  ُ ث   ِ د   ْ ح                                  ُ لدعم األثر اإليجابي الذي يمكن أن ت   األدلة

 االتفاقية على التجارة العربية.

األوروبية في عدد -انخفضت تكاليف التجارة العربية
الصناعية، وال سيما فيما يتعلق  قليل من القطاعات

بقطاع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ولكنها 
هي األدنى مقارنة بجميع بلدان المنشأ والمقصد األخرى 

للتجارة العربية. ومن الواضح أن ذلك يعود إلى تطور 
لوجستيات التجارة األوروبية أكثر مما يعود لوضع 

 المنطقة العربية.

وعلى الرغم من االستنتاجات المثيرة       ً  وأخيرا ، 
  ً                                     جدا  التي يمكن استخالصها من هذا التحليل،  لالهتمام

ال يزال من المهم الذهاب إلى أبعد من ذلك وإجراء 
ال للتكاليف باستخدام التقنيات  ّ                               تحليل واضح وفع               

المناسبة. وبمجرد تحليل أولويات اإلصالحات 
ً           والتحسينات يمكن تحديدها بناء  على تحليل محاكاة                             

ألهمية كل مكون من حيث تعزيز التجارة وخفض 
التكاليف وزيادة الرفاه ومن ثم تيسير تحقيق أهداف 

 التنمية المستدامة.
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 تكاليف النقل في المنطقة العر�ية .2

النقل محددات رئيسية لتكاليف التجارة التي تكاليف 
تحدد بدورها القدرة التنافسية التجارية. ووجود 

قطاع نقل يتسم بالكفاءة والتنافسية يزيد الكفاءة 
والربط بين شبكات النقل، ما قد يؤدي إلى خفض 

تكاليف النقل ورفع درجة الموثوقية. وال تقلل 
لمسافة                           ً   التحتية للنقل المتطورة جيدا  ا البنية

                         ً         المناطق فحسب، بل تدمج أيضا  األسواق  بين
وتربطها باقتصادات أخرى بتكاليف منخفضة  الوطنية
2015) ,(Ismail and Mahyideen وقد توصلت .
 Sachsوساكس  Radeletأجراها راديليه  دراسة

أدلة تجريبية على أن البلدان التي تنخفض  إلى
تكاليف النقل خبرت زيادات أسرع في  فيها

ّ        ً         ً     ً      المصن عة ونموا  اقتصاديا  عاما  خالل  لصادراتا     
الثالثة الماضية بالمقارنة مع البلدان التي  العقود
فيها تكاليف النقل. ويذهب أمادجي وييتس  ترتفع

(Amadji and Yates, 1995)  إلى أن مستويات
                     ً                      ً  التصدير المنخفضة نسبيا  في أفريقيا تعود أساسا  

 طقة.ارتفاع تكاليف النقل في المن إلى

ولتكاليف النقل أثار كبيرة على بنية األنشطة 
االقتصادية وكذلك على التجارة الدولية. وتؤكد أدلة 

في المائة  10تجريبية أن زيادة تكاليف النقل بنسبة 
في المائة، وأن نوعية  20تقلل حجم التجارة بأكثر من 

ر نصف                                        ّ      البنى التحتية العامة للنقل يمكن أن تفس 
 .2يف النقلالتباين في تكال

                           ً    ً            وليس تقدير تكاليف النقل عمال  سهال ، فهو يتطلب 
بيانات هامة يصعب توفرها على الصعيدين الوطني 

. واالهتمام الصريح بتكاليف النقل محدود 3والقطاعي
ق إلى  تطر  ّ       للغاية في أدبيات التجارة الدولية؛ ولم ي     ُ                                       

عندما تناولها بول  1954تكاليف النقل إال حتى عام 

أول مرة في تحليل  Didier), (2008سامويلسون 
نموذج الجبل "من خالل تطوير  "مشكلة النقل"

ف ذلك بأنه تكلفة نقل  "الجليدي ّ                      الشهير. وقد عر               
َ             ما كنسبة من قيمة السلعة. وأكد ه ميلز وسكيبا  سلعة                               

(Hummels and Skiba, 2004)  في ما توصال إليه أن
يتناسب مع  "جبل الجليد"ي على شكلتكاليف النقل ه

َ      أسعار السلع، كما سلط ه ميلز                       (Hummels, 1999) 
الضوء على واقع أن اندماج أي بلد في سالسل القيمة 

                     ً                         العالمية ال يزال مرتبطا  بتكاليف متعلقة بالبنية 
 التحتية والمسافة إلى األسواق وأسعار النفط.

تغيرات وتتحدد تكاليف النقل من خالل العديد من الم
ّ                                    األولية. ويؤث ر موقع البلد وقربه من مراكز اإلنتاج             

                              ً                 العالمية على تكاليف النقل عموما  من خالل المسافة 
                                           ّ  وإمكانية الوصول. ومن المعروف أن المسافة تشك ل 

قوة دافعة رئيسية لتكاليف النقل، إال أنها ترتبط 
      ً      ً                                  ارتباطا  وثيقا  بشعبية الطريق وبمدى اتصال البلد 

                                  ً  نقل البحري العالمية، التي تؤدي دورا  بشبكات ال
     ً                                         ً  رئيسيا  في زيادة التكاليف أو خفضها. والطاقة أيضا  

من أهم العوامل المحددة لتكاليف النقل، وتؤدي 
ي بدورها  ّ          تقلبات أسعارها إلى حالة من عدم اليقين تؤد                                          

 إلى ارتفاع تكاليف النقل.

           ً      ً     ً       النقل اختالفا  كبيرا  وفقا  لنوع  لفةوتختلف تك
نتجات. فتكلفة المنتجات التي تشحن بكميات الم

في حاويات.  ُ    ت شحنكبيرة أقل بكثير من تلك التي 
سلع  لتختلف تكاليف التأمين والتخزين. ونق كما

وزن لإلى ا نسبةومنتجات قابلة للتلف ذات قيمة عالية 
 تحديد فيرئيسي  عاملأكثر تكلفة. ووسيلة النقل 

 مختلفةال نقلال وسائل بينالتكلفة؛ ففروق التكلفة 
. ورغم أن تكاليف الشحن كبيرةقد تكون  نفسه للمنتج
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                   ً     ً                    الجوي انخفضت انخفاضا  حادا  في العقود الماضية 
صناعة الطيران، ال تزال  فيبسبب التقدم التكنولوجي 

 ذلكالنقل البحري. وينطبق  فيكبيرة  التكلفةفروق 
   ً                                             أيضا  على النقل البري مقارنة بالنقل البحري. كذلك 

إن فروق التكلفة كبيرة حتى بين النقل بالطرق ف
 والنقل بالسكك الحديدية.

وحجم تجارة بلد ما وحصته من التجارة العالمية 
عامالن هامان في تحديد تكاليف النقل. فالبلدان التي 

                                          ٍ أحجام التجارة فيها كبيرة تكون في وضع موات  
   ّ                                         يمك نها من الشحن بتكلفة زهيدة بسبب ميزة وفور 

وعالوة على ذلك، يتضمن العديد من عمليات الحجم. 
بسبب عدم التطابق  النقل عودة واسطة النقل فارغة

بين الرحالت الواردة والرحالت العائدة. وفي هذه 
الحالة، تزداد تكلفة النقل للرحلة الواردة لتغطية تكلفة 

 رحلة العودة.

وباإلضافة إلى ذلك، توفر البنية التحتية وجودتها 
هامان لتوفير خدمات لوجستية كفؤة. فالبنية أمران 

التحتية السيئة تؤدي إلى زيادة تكاليف النقل 
تكاليف اللوجستية. ومع ذلك، ال يشكل توفر الو

            ً                            التحتية ضمانا  لتوفير خدمات لوجستية كفؤة  البنية
 تتحسن الخدمات. لم ما

أداء اللوجستيات في المنطقة  ألف.
 العر�ية

أهمية في العقود األخيرة اكتسبت تكاليف النقل 
بسبب االنخفاض الحاد في التعريفات الجمركية 

الناجم عن جوالت متتالية من تحرير التجارة على 
المستويات العالمي واإلقليمي والثنائي وحتى 

ر اآلن أن التكلفة الفعلية المتأتية عن  قد  ّ                                      األحادي. وي    ُ          
عملية النقل أعلى في كثير من الحاالت من التكلفة 

. Parameswaran), (2014تأتية عن التعريفات الم
 170قدرت تكلفة التجارة للبلدان الصناعية بـ  وقد

. وكانت الفئات )من حيث القيمة المكافئة(المائة  في
 )في المائة 21(الرئيسية لتكاليف التجارة هي النقل 

 )في المائة 44(والحواجز التجارية المتصلة بالحدود 
 )في المائة 55(جملة والتوزيع بالتجزئة وال

2003) ,(Anderson and van Wincoop. 

ويمكن تقسيم تكلفة نقل حاوية على طول شبكات 
، األولى )16الشكل (النقل إلى خمس فئات رئيسية 

النقل الداخلي، بما في ذلك النقل بالسكك هي 
الحديدية والشاحنات، الذي يستحوذ على ربع تكاليف 

شحن الحاوية ويمثل القدر األكبر من تكلفة نقلها. 
النقل البحري فهو الفئة الرئيسية الثانية، إذ يمثل  أما
في المائة من تكلفة النقل، بما في ذلك نفقات  23

ل ووقود السفن. وتنخفض التشغيل وتكاليف رأس الما
تكلفة الشحن مع زيادة الكمية بسبب وفورات الحجم. 

والفئة الثالثة، هي تكاليف الموانئ والمحطات، التي 
في المائة من تكاليف النقل، أما الفئة الرابعة  21تمثل 

فهي تكاليف صيانة الحاويات واستئجارها، التي تمثل 
ف الرسوم في المائة، والفئة الخامسة هي تكالي 18

 في المائة. 1األخرى وتمثل نحو 

وفي السنوات األخيرة، حظي قياس كفاءة الخدمات 
                      ً                     اللوجستية باالهتمام نظرا  لدورها كعامل تمكين 

ورت                                       ُ    للتجارة. ومن بين مجموعة األدوات التي ط 
لتقييم الخدمات اللوجستية مؤشر األداء اللوجستي 

(LPI)ر أداء سلسلة اإلمدادات ل ّ                        . وهو يقد     ً  بلدا   160ـ         
ّ        ً       ويصن فها وفقا  لذلك.     

                                              ً  ويتفاوت األداء اللوجستي بين بلد عربي وآخر تفاوتا  
درجات البلدان العربية  17 الشكل . ويوجز     ً كبيرا  
إلى  2012لمؤشر األداء اللوجيستي من عام      ً وفقا  
. وتؤكد النتائج أن معظم البلدان العربية 2018 عام

ن  لم اللوجستي. فلم تحتل سوى ثالثة  هؤأدا   ّ  يحس 
بلدان عربية فقط الترتيب األعلى واحتلت ثمانية 

الترتيب األدنى. وضعف األداء شائع في جميع أبعاد 
 .                     ّ دليل هذا المؤشر المرك ب
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 تكاليف نقل الحاويات .16الشكل 

 

 .dRodrigue n.. :المصدر

 2018و 2012العر�ية �ين عامي  للمنطقةلوجستي ال لألداءجمالي إلا المؤشر .17 الشكل
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ومن بين العوامل الرئيسية في تدني أداء الخدمات 
اللوجستية في المنطقة العربية، األداء اللوجستي 

بمؤشر األداء اللوجستي المحلي. المحلي الذي يقاس 
يقتصر مؤشر األداء اللوجستي المحلي على النظر  وال

                                               ً في المنافذ مثل الموانئ أو الحدود بل يتناول أيضا  
البيئة والقيود اللوجستية في البلدان نفسها. وهذا 

المؤشر مفيد لتحليل تكاليف النقل ألنه يبين االختناقات 

ى وإن كان يستند إلى في تدفق السلع عبر بلد ما، حت
 تصورات المستخدمين وليس إلى أرقام واقعية.

                                      ً      ً  يرتبط تنظيم قطاع الخدمات وأدائه ارتباطا  وثيقا  
بجودة البنى التحتية ونواتج قطاع اللوجستيات. 

ن فت خدمات النقل الجوي والبحري وشحن  وقد ّ                                   ص  ُ 
 البضائع بدرجة عالية في جميع أنحاء المنطقة.

 2018نوعية البنية التحتية في المنطقة العر�ية،  .18 الشكل

 

 البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشر األداء اللوجستي. المصدر:

 2018الكفاءة ونوعية الخدمات في المنطقة العر�ية،  .19 الشكل

 

 البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشر األداء اللوجستي. المصدر:
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 2018أسباب التأخير الرئيسية في المنطقة العر�ية،  .20 الشكل

 

 البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشر األداء اللوجستي. المصدر:

 

من أهم عناصر الخدمات اللوجستية توقيت تسليم 
البضائع، الذي يتوقف إلى حد كبير على كفاءة 
تخليص البضائع عند الحدود. ويمكن أن يتأثر 

تخليص البضائع بتأخير اإلفراج النهائي عن 
الشحنات، ما يؤثر بدوره على تكلفة الشحن 

النهائي. وتتسبب مسائل مختلفة في  المنتجو
 .)20 الشكل(تخليص البضائع  تأخير

 بشبكات شحن عالميةالربط  باء.

الربط بشبكات الشحن البحرية العالمية عامل هام 
تكاليف النقل،   � ض     ْ بخف   ،لتأمين شحنات تنافسية ما

في المائة من حجم التجارة  80سيما وأن حوالي  ال
شحن من خالل ا ُ             الدولية ي  لنقل البحري. والبلدان األكثر         

      ً                                        ً  ارتباطا  بشبكات النقل البحري العالمية تكون عموما  
أكثر قدرة على المنافسة في األسواق الدولية 

الربط مع سالسل القيمة العالمية. وتعاني  وفي

المنطقة العربية من قلة الربط مع شبكات الشحن 
ّ                الرغم من أنها تمتد  على ثالث قارات  العالمية على                  

من                                        ٌ وتشرف على طرق الشحن الدولي، ولديها بعض  
                                    ً      ً  أقدم الموانئ في العالم، وكانت تاريخيا  وسيطا  

      ً                              رئيسيا  في مجال النقل البحري الدولي.

ويقارن مؤشر االرتباط بخطوط المالحة البحرية 
الذي وضعه مؤتمر األمم المتحدة  (LSCI)المنتظمة 

بلدان في بين مواقع ال )األونكتاد(للتجارة والتنمية 
شبكة خطوط المالحة البحرية. ويقدم أداء المنطقة 

           ً                                    العربية تبعا  للمؤشر صورة واضحة عن قيود االرتباط 
بشبكات الشحن العالمية. بيد أن التطور الكبير األخير 

في الربط بشبكات الشحن العالمية يشير إلى قدرة 
 .)21 الشكل(المنطقة على التغلب على هذا العائق 

ير أن ارتباط المنطقة أدنى بكث 22 الشكلويبين 
االرتباط الملحوظ بين أعضاء رابطة أمم جنوب  من

  آسيا. شرق
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 مؤشر االرتباط بخطوط المالحة البح��ة المنتظمة، ل     ً تبعا  المنطقة العر�ية  درجات .21 الشكل
 2017و 2004لعامي 

 

 .https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92 األونكتاد اإلحصائية،قاعدة  المصدر:

 جنوب ش�ق آسيامقارنة �ين المنطقة العر�ية ورابطة أمم  .22 الشكل

 

 .https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92قاعدة األونكتاد اإلحصائية، المصدر: 
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التجا��ة  تكاليف ممارسة األعمال جيم.
 في المنطقة العر�ية

ّ                                          تحد  تكاليف التجارة صادرات البلد وتزيد أسعار    
وارداته. ويقدم تقرير البنك الدولي عن ممارسة 

األعمال التجارية بيانات حول وقت وتكاليف 
االستيراد والتصدير إلى بلد ما.  )باستثناء التعريفات(

والتكلفة المرتبطين  ويقيس التقرير كل من الوقت
 باالمتثال للوثائق واالمتثال للحدود والنقل المحلي.

كان متوسط تكلفة تصدير حاوية قياسية من المنطقة 
. 4هو األعلى بين المناطق 2017العربية في عام 

رت ّ   وقد      ً                      دوالرا ، أي ضعف تكلفة تصدير  828بنحو    
حاوية قياسية من رابطة أمم جنوب شرق آسيا. وتكلفة 

                          ً           ً          ر حاوية من أقل البلدان نموا  مرتفعة جدا ، إذ تصل تصدي
، وتليها مجموعة بلدان ردوال 1,100 إلى ما يزيد عن

المشرق من حيث ارتفاع تكلفة التصدير إذ يصل 
     ً                دوالرا . وتبلغ التكلفة  1,025 متوسط تكلفة الحاوية إلى

    ً          دوالرا  وهي أقل  487لبلدان مجلس التعاون الخليجي 
 2017ت البلدان العربية. وفي عام تكلفة بين مجموعا

بلغ متوسط تكلفة استيراد حاوية قياسية إلى المنطقة 
    ً                                 دوالرا ، أي أكثر من ضعف المتوسط لبلدان  986العربية 

رابطة أمم جنوب شرق آسيا. ومرة أخرى فإن التكلفة 
               ً                                    ألقل البلدان نموا  هي األعلى، إذ يكلفها استيراد حاوية 

ليها بلدان مجلس التعاون      ً   دوالرا . ت 1,248 قياسية
    ً                       دوالرا  ومجموعة بلدان المشرق  986الخليجي بتكلفة 

     ً                                    دوالرا . فيما تسجل مجموعة بلدان المغرب أقل  984
  ً ا                              ً                     تكلفة. والمنطقة العربية أيضا  هي أكثر المناطق تأخر

من ناحية الوقت الذي تستغرقة عملية التجارة، 
ساعة  157يستغرق وقت التصدير بالمتوسط  إذ
ساعات. وعلى سبيل المقارنة، تسجل  207االستيراد و

ساعة للتصدير  144بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا 
لالستيراد. والنتائج واضحة عند النظر إلى مرتبة  155و

. "التجارة عبر الحدود"المنطقة العربية في مؤشر 
 102مقارنة بـ  135فالمرتبة الجماعبة للمنطقة العربية 

 لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

إلى تطور أداء  "المسافة إلى الحدود"وتشير مرتبة 
ستغرق. البلد في جميع االقتصادات وفي الوقت الم

، يمثل الصفر 100وعلى مقياس يتدرج من صفر إلى 
 2017نقطة في عام  75أدنى أداء. ويعني تسجيل 

نقطة مئوية عن أفضل  25االقتصاد على بعد  أن
في جميع االقتصادات وفي الوقت المستغرق  أداء

)World Bank, 2017(. 

 2017المنطقة العر�ية لعام  في اتخيرتأالتكاليف النقل و .1الجدول 

 االقتصاد

مرتبة سهولة 
ممارسة 
 األعمال

 التجارة عبر الحدود

سهولة 
التجارة عبر 

 المرتبة الحدود

الوقت 
المستغ�ق 

للتصد�ر 
 (بالساعة)

الوقت 
المستغ�ق 
لالستيراد 
 (بالساعة)

تكاليف 
 التصد�ر

تكاليف 
 االستيراد

بلدان رابطة أمم جنوب 
 441 409 155 145 97 78.539 103 ش�ق آسيا 

 897 487 190 84 113 83.6333 72 مجلس التعاون الخليجي
 527 258 138 95 82 87.82 63 البح��ن

 978 793 335 104 157 66.77 102 الكويت
مان  374 330 93 74 67 92.85 66  ُ   ع 
 371 1 532 160 40 128 86.06 83 قطر
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 االقتصاد

مرتبة سهولة 
ممارسة 
 األعمال

 التجارة عبر الحدود

سهولة 
التجارة عبر 

 المرتبة الحدود

الوقت 
المستغ�ق 

للتصد�ر 
 (بالساعة)

الوقت 
المستغ�ق 
لالستيراد 
 (بالساعة)

تكاليف 
 التصد�ر

تكاليف 
 االستيراد

المملكة العر�ية 
 169 1 369 359 159 158 77.09 94 السعودية

 961 640 55 33 85 91.21 26 اإلمارات العر�ية المتحدة
 985 026 1 255 203 134 79.185 141 بلدان المش�ق العربي

 554 1 358 505 136 168 92.43 122 مصر
 544 1 818 2 307 573 179 71.32 165 العراق
 211 147 130 40 50 84.62 118 األردن

 830 510 252 144 134 78.45 126 لبنان
الجمهو��ة العر�ية 

 570 1 838 1 290 132 176 78.93 173 السو��ة

 200 482 47 194 99 69.36 140 دولة فلسطين 
 662 631 250 127 112 81.5925 122 بلدان المغرب العربي

 866 967 576 267 178 77.54 156 الجزائر
 697 625 185 144 114 71.48 188 لي�يا

 344 263 132 45 63 92.34 68 المغرب
 740 669 107 53 92 85.01 77 تونس

 140 1 886 129 135 139 62.4033 171 الق�ن األف��قي
 858 775 99 108 107 71.59 153 جزر القمر
 309 1 039 1 128 181 155 66.91 171 ج�بوتي

 252 1 845 161 117 156 48.71 190 الصومال
 248 1 109 1 212 238 170 77.41333 169                 ً أقل البلدان نموا  

 982 841 148 123 137 86.87 160 مو��تانيا
 513 1 378 1 276 352 184 73.78 168 السودان

 .. .. .. .. 189 71.59 179 اليمن
 986 828 207 158 134 76.8455 136 المنطقة العر�ية

 .World Bank, 2016 المصدر:

 

 األردن: النقل تكاليف حول حالة دراسة

 والخدمات النقل تكاليف أن 2 الجدول يبين
 منها للواردات بكثير أعلى األردن في اللوجستية
ى ذلك إلى أسباب مختلفة، عز ُ ي   أن ويمكن. للصادرات

بما في ذلك فترات االنتظار الطويلة لتفريغ الشحنات، 
لشاحن في ميناء وانخفاض وتيرة توقف خطوط ا

العقبة األردني، وانخفاض حجم الشحن إلى البلد، 
 يرفع من تكلفة الشحنة الواحدة. ما

ً       ً                      ميناء العقبة ليس ميناء  رئيسيا  تقصده السفن مباشرة.                       
فالسفن القادمة من أوروبا وآسيا والواليات المتحدة 
األمريكية تقصد هذا الميناء من خالل إعادة الشحن 

أخرى في المنطقة، وهو ما يفسر  من موانئ محورية
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االرتفاع الكبير في أسعار الشحن للواردات مقارنة 
بالصادرات. ويتراوح الفرق في تكلفة واردات 

في المائة في حالة  80وصادرات النقل البحري بين 
 في المائة في حالة الواليات المتحدة. 140أوروبا و

وفي حين أن تكلفة الشحن مرتفعة، فإن التكاليف 
اللوجستية في الميناء معقولة. وتكلفة النقل 

ان   � عم   –بين العقبة وجميع المدن الرئيسية  البري
أعلى للداخل منها في النقل  –والزرقاء وإربد 

في المائة  40الخارج. ويتراوح الفرق بين  إلى
 في المائة، ما يضع الواردات في وضع 75و

. وقد يكون السبب كارتالت الشاحنات     ٍ موات   غير
الميناء التي تحدد أسعارها أعلى من متوسط  في

 سعر السوق.

 كي�تكاليف النقل واللوجستيات �ين األردن وبعض الموانئ العالمية بالدوالر األم� .2الجدول 

 الواردات إلى ميناء العقبة الصادرات من ميناء العقبة 
 قدم 40 قدم 20 قدم 40 قدم 20 خط الشحن: ميرسك

 2 303 1 702 1 121 762 روتردام

 2 222 1 367 1 458 760 ا�تيروب

 961 600 400 250 شانغهاي 

 2 500 2 200 2 200 1 200 نيو�ورك 

 56 56 28 28 التخليص الجمركي

تأمين البضائع (حتى 
دوالر، أي ما يعادل  141,000
 دينار أردني) 100,000

212 212 212 212 

 تكاليف النقل البري من المصنع إلى الميناء 
 550 550 317 317 ان          َّ من وإلى عم  

 667 667 458 458 من وإلى اربد

 578 578 360 360 من وإلى الزرقاء

 636 636 374 374 من وإلى المف�ق

 131 88 79 53 تكاليف المناولة

 تكاليف التخ��ن 
 أيام) 6(حتى 

أيام:  7حتى 
 بدون تكلفة

    ً   يوما :  8-14
دوالرات في  9

 اليوم
    ً   يوما :  15-21

     ً  دوالرا   18
 في اليوم

 أيام:  7حتى 
 بدون تكلفة

    ً   يوما :  14إلى  8من 
 في اليوم  ً ا  دوالر 18

    ً   يوما :  15-21
     ً          دوالرا  في اليوم 35

    ً   يوما :  7-13
 دوالرات في اليوم 7

    ً   يوما :  14-20
     ً          دوالرا  في اليوم 29

    ً   يوما :  7-13
     ً          دوالرا  في اليوم 15

    ً   يوما :  14-20
     ً          دوالرا  في اليوم 58

الوقت الذي يستغرقه 
 4 4 2 2 التخليص (باأليام)

مدة اإلقامة في ميناء 
 2 2 1 1 المغادرة (باأليام)

 73 99 49 49 تكاليف أخرى

    ً                    وفقا  للتعريفات الجمركية    ً                    وفقا  للتعريفات الجمركية 106 106 الرسوم الجمركية

  السلطات األردنية. المصدر:
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 2018و 2004األردن حسب مؤشر االرتباط بخطوط المالحة البح��ة المنتظمة، �ين عامي  سجل .23 الشكل

 

 .https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92قاعدة األونكتاد اإلحصائية،  المصدر:

 

 414,000وقد نما مجموع الحاويات في األردن من 
 815,000إلى  2000   ً         قدما  في عام  20وحدة معادلة لـ 
ر األردن حوالي             � . وفي حين صد  2018وحدة في عام 

، 2018   ً         قدما  في عام  20وحدة معادلة لـ  404,000
رة  71كانت  ّ    بالمائة من الحاويات المصد  حوالي (                        

فارغة، ما وضع  )    ً قدما   20وحدة معادلة لـ  290,000
عادة تصدير إ   ً                             عبئا  على المستوردين لدفع تكاليف 

. وبمقارنة التكاليف المتكبدة بين 5الحاويات الفارغة
ضح أن حجم حركة  ّ                وجهتي نيويورك وشنغهاي، يت                          

في تكاليف النقل. وفي حين أن      ٌ حاسم              ٌ المرور عامل  
الفرق في المسافة بين العقبة وكال المرفأين أقل من 

يل، فإن تكلفة الشحن إلى نيويورك أعلى م 1,000
بخمس مرات من الشحن إلى شنغهاي، وهو ما يمكن 

عزى إلى حركة المرور الكبيرة الوافدة من شنغهاي     ُ أن ي  
 إلى العقبة.

ت اإلصالحات المختلفة التي ا   ّ                          � وقد أد  جريت على مدى      
السنوات القليلة الماضية إلى تحسين عملية تخليص 

التجارة والنقل. وتشمل السلع، وخفض تكاليف 
اإلصالحات تبسيط عمليات التخليص الجمركي، 

والنهوض باستخدام نافذة واحدة، وتحسين البنية 

التحتية في جمارك العقبة ومينائها، وإدخال أجهزة 
م إدارة المخاطر. كما قلل  ُ ظ                         ُ المسح باألشعة السينية لن  

األردن من وقت التصدير واالستيراد من خالل تنفيذ 
تفتيش قائم على المخاطر، مع تخليص ما بعد  نظام

ض عدد الحاويات                  َ المقصد لتجار معتم   ّ                دين مسبقا ، وخف       ً        
الخاضعة للتفتيش الفعلي، والسماح بتقديم اإلقرارات 

الجمركية عبر اإلنترنت من خالل التنفيذ الكامل 
 "(ASYCUDA)لكترونية النظام اآللي للبيانات اإل" لـ

 لبيانات اإللكترونية وهو نظام عالمي لتبادل ا
2017) ,(World Bank. 

تكاليف النقل والمسائل الشاملة  دال.
 لعدة قطاعات

 المستدامة التنمية وأهداف النقل كاليفت 

درج صراحة كهدف                           ُ على الرغم من أن النقل لم ي  
، إال أنه 2030خطة التنمية المستدامة لعام  في
هامة لتنفيذ الخطة وتحقيق العديد من  أداة

التنمية المستدامة. وتؤثر تكاليف التجارة  أهداف
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                ً                          التي تحددها جزئيا  تكاليف النقل، على النمو 
االقتصادي من خالل التأثير على القدرة 

للبلدان ومنتجي السلع والخدمات.  التنافسية
المستهلكون بتكاليف التجارة  ويشعر
سواء ويشكلون الطلب على  حد على والنقل
 والخدمات. السلع

تبط العديد من أهداف التنمية المستدامة بعالقة وير
مباشرة مع النقل، لذلك ينبغي النظر إلى خفض تكاليف 
النقل كعنصر أساسي لتحقيقها. وبما أن أهداف التنمية 
المستدامة مترابطة، والنجاح في تحقيق أحدها يؤدي 

إلى نجاح أهداف أخرى، فمن المرجح أن يؤثر النقل 
 على معظم األهداف.

 أهداف التنمية المستدامة المتصلة بقطاع النقل .24 الشكل
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من  1                         ً       ً         ترتبط تكاليف النقل ارتباطا  مباشرا  بالهدف 
أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الفقر، 

              ً      ً                        باعتبارها عامال  رئيسيا  في الربط باألسواق وفرص 
العمل والتعليم والرعاية الصحية، وما إلى ذلك. 

ويؤدي تحسين الخدمات اللوجستية والنقل إلى زيادة 
حركة النقل وتعزيز الربط بين الريف والمدن، ما يحد 

 المناطق الريفية.من الفقر في 

ر أن تتراوح االستثمارات العالمية في قطاع  قد  ّ                                         وي    ٌ  
النقل بين تريليون دوالر إلى تريليوني دوالر 

بينما تمثل البلدان النامية، التي تضم ما يزيد      ً  سنويا ،
 40في المائة من سكان العالم، أقل من  80عن 
المائة من إجمالي االستثمار في قطاع النقل  في

2015) ,k(World Ban واليوم، فإن ما يقرب من ثلثي .
السكان في المنطقة العربية إما فقراء أو معرضون 

ومن شأن الوصول  .)2017اإلسكوا وآخرون، ( للفقر
خطط له  ما إلى األسواق عن طريق الربط بالطرق، إذا
ذ بنجاح، أن يسهم في تحقيق الهدف  ّ                                 ونف  وذلك  1  

في المائة  5في المائة إلى  40.6بالحد من الفقر من 
 .2030بحلول عام 

كما أن انخفاض تكاليف النقل أمر حيوي لتحقيق 
المتعلق بالقضاء على الجوع. فخفض أسعار  2الهدف 

اإلمدادات الغذائية وتعزيز حصول المزيد من الناس 
على الغذاء يعززان األمن الغذائي والحد من الجوع. 

ما يسهم خفض تكاليف النقل في الحد من التقلب ك
الشديد في أسعار األغذية وفي دعم سالسل 

 اإلمدادات الغذائية.

 8                      ً                  وتؤثر تكاليف النقل أيضا  على تحقيق الهدف 
المتعلق في النمو االقتصادي المستدام والشامل 

للجميع، ويسهم انخفاض تكاليف النقل في زيادة 
كشرطين مسبقين  القدرة التنافسية والكفاءة

نمو اقتصادي مستدام وشامل للجميع.  لتحقيق
في المائة من تكلفة  4تكاليف النقل بحوالي  وتقدر

وحدة من وحدات االنتاج في الصناعة التحويلية،  كل

ولكن هذا الرقم يختلف باختالف القطاعات الفرعية 
(Rodrigue n.d.) ويمكن أن يكون لزيادة تكاليف النقل .

لى النمو االقتصادي ألنها تؤثر على كفاءة أثر سلبي ع
اإلنتاجية وسلسلة اإلمدادات. وباختصار، فإن خفض 

تكاليف النقل فيما يتعلق بجميع وسائل النقل، 
                                        ً  سيما النقل على الطرق، يمكن أن يسهم إسهاما   وال

    ً                                            كبيرا  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المختلفة 
 اشرة.ببصورة مباشرة أو غير م

 الجنسين �ين والمساواة النقل ليفتكا 

لقطاع النقل دور رئيسي في إمكانية الوصول إلى 
الموارد االقتصادية والتعليم والخدمات الصحية 

وغيرها من العناصر الضرورية لتمكين المرأة. إن النقل 
ر أمر أساسي لمشاركة المرأة  ال واآلمن والميس  ّ                ّ                           الفع     

ية. وهناك على قدم المساواة في األنشطة االقتصاد
لدى العديد من البلدان النامية فجوات كبيرة في 

المساواة بين الجنسين من ناحية التعليم والرعاية 
الصحية والمشاركة السياسية واالقتصادية. ويعود 
جزء من ذلك إلى االفتقار إلى شبكات نقل مأمونة 

 يمكن االعتماد عليها والوصول إليها.

لعديد من المناطق وفي المنطقة العربية، كما في ا
بسبب وسائل النقل   ٌ د              � ل المرأة مقي                    � النامية األخرى، تنق  

المحدودة وعوامل اجتماعية تقلل من إمكانية 
 وصولها إلى العالم الخارجي.

ل إمكانية وصول المرأة في المناطق الريفية         ِ وعادة تق  
إلى وسائل النقل إلرسال السلع إلى األسواق مقارنة 

    ً                      أساسا  إلى قلة تحكم المرأة بالرجل، ويعود ذلك 
تضرر تباألموال والموارد مثل المركبات. ويمكن أن 

النساء الالئي يعشن في هذه المناطق وينتجن في 
الغالب مصنوعات يدوية وبعض المنتجات 

من جراء ارتفاع تكاليف النقل التي  الزراعية،
غير قادرات على المنافسة في األسواق.  تجعلهن

اص لفقدان القدرة التنافسية معرضات بشكل خ وهن
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ألنهن كراعيات لألسرة يقضين المزيد من الوقت في 
أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر، ما يقلل من 

ساعات العمل المتوفرة لديهن للقيام بعمل مدفوع 
األجر ومن هوامش الربح من األعمال التجارية 
الصغيرة. ويتزايد هذا التأثير مع تزايد أنشطة 

 ئمساوألن المنافسة تتزايد وتتضاعف  التصدير
 ارتفاع تكاليف النقل.

 المناخ وتغير النقل تكاليف 

ر المناخ وهو ضحية له.                         � النقل مساهم رئيسي في تغي  
في المائة من الطلب على  25تمثل خدمات النقل 

في المائة من االستهالك السنوي للنفط.  61.5الطاقة و
واالنبعاثات الناجمة عن هذا القطاع هائلة. فانبعاثات 
النقل البحري وحدها ال تتفق مع الهدف المتفق عليه 

    ً                                                دوليا  المتمثل في إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية 
ن. وقد تزايدت انبعاثات غازات يدون درجتين مئويت

ل ككل بأكثر من الضعف منذ الدفيئة من قطاع النق
، كان قطاع النقل 2010. وفي عام 1970عام 

في المائة من مجموع انبعاثات ثاني  23عن       ً مسؤوال  
أكسيد الكربون وهو ما يمثل كارثة بيئية من حيث 

 ر المناخ. � ي  تغ

ر المناخ إلى عواقب وخيمة من خالل زيادة         � يؤدي تغي  
بالمناخ، مثل تكاليف النقل، تتسبب الظواهر المتصلة 

الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى 
سطح البحر، وما إلى ذلك، في إغالق الطرق والموانئ 

والمطارات وإلحاق أضرار بالبنى التحتية ووسائل 
النقل، وفي تأخيرات مفرطة في النقل، وكلها أمور 

يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة والتشغيل 
 عار.وزيادة األس

ر المناخ اعتماد قطاع النقل                 � تتطلب مكافحة تغي  
سياسات وتكنولوجيات جديدة تقلل االنبعاثات. بيد 

أن هذه اإلجراءات تتطلب استثمارات تزيد من تكاليف 
ل أعضاء                                    ّ        رأس المال وتكاليف التشغيل. وقد توص 

                            ً                 المنظمة البحرية الدولية مؤخرا  إلى اتفاق لخفض 
د الكربون في قطاع النقل الناتج الكلي لثاني أكسي

، 2050في المائة بحلول عام  50البحري بنسبة 
والشروع في خفض االنبعاثات في أقرب وقت 

ومواصلة الجهود للتخلص التدريجي من  ممكن،
انبعاثات الكربون بالكامل. ويتضمن االتفاق إشارة 

جعل النقل البحري يتماشى مع الهدف المتعلق  إلى
ر                        � في اتفاق باريس بشأن تغي   بدرجة الحرارة الوارد

المناخ الذي يسعى إلى الحد من االحترار العالمي 
ين إلى ين مئويت  َ   ما دون درجت          َ . وسيكون لتنفيذ 6          

االتفاق تداعيات هامة على صناعة النقل البحري، 
كبير في سفن مراعية أكثر للبيئة                 ً في ذلك استثمارا   بما

ذلك وغيرها من الوسائل لتحقيق الهدف. وقد يؤدي 
 إلى تغييرات كبيرة في تكلفة النقل عن طريق البحر.

 االستنتاجات والتوصيات هاء.

ن هذا التقرير أن تكاليف التجارة  لقد ّ                                 بي  زال تما  والنقل 
 تهاقدر علىمرتفعة في معظم البلدان العربية، ما يؤثر 

في االقتصاد العالمي  االندماجعلى تحقيق مزيد من 
ُ                     اإلقليمي. وت سهم أسباب مختلفة في  المستوى علىو           

سياساتية وغير سياساتية        ً أبعادا   تشمل، الوضع اهذ
 تتغير أن. ويمكن التجارةإلى زيادة تكاليف  تؤدي

   ً                                  وفقا  لمستوى التنمية في كل بلد وعوامل  ابسباأل
أخرى. ويتطلب التصدي لهذه األسباب إجراء تحليل 

التي منفصل ومستقل في كل بلد لتحديد العوامل 
تنطوي عليها كأساس لتصميم االستجابات المطلوبة 
التي تعزز القدرة التنافسية التجارية واالندماج في 

وتمكين تنوع  سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية
                        �                      الصادرات واألسواق، ومن ثم  تعزيز النمو االقتصادي 

 وتوليد فرص العمل.

وعلى الرغم من خصوصية سياق كل بلد، تعتبر 
خالت التالية ضرورية للتغلب على عقبات ارتفاع التد

 تكاليف التجارة والنقل في البلدان العربية:
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   ً                                            أوال ، تحسين نوعية البنية التحتية في الموانئ، مع 
التركيز على الكفاءة وليس على الحجم. وذلك هدف 

هام لتمكين الخدمات الكفؤة، كما يتطلب وضع 
والخدمات سياسات مناسبة تدعم المنافسة الصحية 

 .واألسعار التنافسية

    ً                                          ثانيا ، تعزيز الربط بشبكات النقل العالمية كشرط 
مسبق لخفض تكاليف النقل والتجارة. ويتطلب ذلك 

تطوير الشبكات البحرية وكفاءة الموانئ وربط 
المناطق الداخلية البعيدة عن الشاطئ لتسهيل نقل 

التطورات الشحنات من البلد وإليه بأسعار تنافسية. إن 
التكنولوجية التي تحدث اليوم مفيدة في زيادة 

 ذاتموانئ ال عبر الجمركيةتوجيه التعريفات  كفاءة
 .محدودةال السعات

    ً                                                ثالثا ، التنفيذ الكامل لتدابير تيسير التجارة للتقليل 
من التأخير على الحدود وخفض تكاليف تخليص 

البضائع. إن التنفيذ الكامل التفاق تيسير التجارة هو 
، ألن التدابير                                   ٍ              بداية جيدة ولكنه بالتأكيد غير كاف 

األخرى لتحسين أداء الخدمات اللوجستية بالغة 
سباب الرئيسية للتأخير، األهمية. ومعالجة األ

يتضح من تحليل مؤشر األداء اللوجستي،  كما
ضرورية لتحسين الكفاءة في الموانئ  خطوة

 .التكاليف وخفض

    ً                                        رابعا ، تحسين الشفافية من خالل رقمنة العمليات 
وتوفير المعلومات الضرورية عن طريق الوسائل 

ثا كالهما آثرا  إيجابيا   د  ح  ِ             ً        ً  اإللكترونية يمكن أن ي  ْ  ُ على                    
 .تكاليف التجارة

     ً                                            وأخيرا ، يمكن أن تؤدي إزالة التدابير غير الجمركية 
                ً                              غير الضرورية أيضا  إلى تخفيضات كبيرة في تكاليف 
التجارة. ويمكن للبلدان اآلن، من خالل التكنولوجيات 
المتقدمة، أن تستعيض عن اإلجراءات المرهقة والتي 

ُ     ب عد،            ً      ً        ٍ              تستغرق وقتا  طويال  بعمليات  إلكترونية وعن
تضمن مصالح البلد، مع التقليل إلى أدنى حد من 

التأخيرات التي يواجهها الوكالء االقتصاديون 
 ويدفعون ثمنها.
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 المرفقات

 المنهجية وال�يانات .1المرفق 

ُ   �                                           ت صن ف األدلة المباشرة لتكاليف التجارة ضمن فئتين 
التعريفات (رئيسيتين: تكاليف تفرضها السياسات 

وتكاليف تفرضها عوامل  )والحصص وما شابه ذلك
النقل، والتأمين ضد مختلف األخطار، وتكاليف (البيئة 
كل الرئيسية في تقدير تكاليف . إحدى المشا)الوقت

التجارة هي الصعوبات المتعددة في الحصول على 
Anderson and van Wincoop), قياسات دقيقة لها 

ضعت نماذج (2004 ُ           . وللتغلب على هذه القيود، و                            
اقتصادية محددة لتقدير التكاليف على المستويين 

على  الجاذيبةستخدم نماذج                   ُ الكلي والقطاعي، وت  
نطاق واسع لهذا الغرض. وفي هذا الصدد، 

مجموعة متنوعة من داالت تكلفة  خدمت   ُ است  
المخصصة لربط التكلفة غير القابلة للرصد  التجارة

 بالمتغيرات التي تمكن مالحظتها.

لتقدير تكاليف التجارة على الصعيدين الثنائي 
والقطاعي، تتبع هذه الدراسة منهجية اللجنة 

جتماعية آلسيا والمحيط الهادئ االقتصادية واال
سق هذه المنهجية تماما  مع  ّ                     ً     والبنك الدولي. وتت                   

مجموعة واسعة من النظريات التجارية الرائدة، 
-وهيكشير Ricardianفي ذلك نماذج ريكرديان  بما

والشركات غير المتجانسة  Ohlin-Heckscherأوهلين 
2013) ,(Novy والطريقة، المعروفة باسم الطريقة .

ر المباشرة، مفيدة في الممارسة العملية ألنها يمكن غي
ذ بسهولة حال توفر البيانات الكافية. وخالفا   ّ                                         ً  أن ت نف    ُ    

للنهج المباشر الذي يتضمن، مكونات التكلفة الثابتة 
الوقت، فإن الطريقة غير المباشرة تعتمد متغيرات  مع

ع تطور                              � ، ولذا يمكن أن تكون أداة لتتب             ً تتغير زمنيا  
التجارة الثنائية مع مرور الوقت. وتقاس تكاليف 

                                          ً  تكاليف التجارة الثنائية في هذا التقرير وفقا  
 التالية: للصيغة

τijtk = �
xiit
k  xjjt

k

xijt
k  xjit

k �
1

2(σk−1)
−  ،kلقطاع ل، وt ؛ في الوقت 1

 حيث،

τijtk ة التجارة المكافئة للتعريفة الجمركية من ي تكلفه
 ،kلقطاع ل tفي الوقت  jإلى البلد  iالبلد 

xiitk و𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘 التجارة المحلية للقطاع ما هk لبلدين في اi 
 ،على التوالي jو 

xijtk و𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘 التجارة الثنائية للقطاع ما هkلبلدين ، لi وj 
 ،على التوالي

σk في القطاع اإلحالل بين السلع مرونة ي هk. 

حصل على مقياس تكلفة التجارة  ُ                             في هذه المعادلة، ي                   
 "واحد"المكافئة للتعريفة الجمركية عن طريق خصم 

 الثنائية التجارة لتكاليف الهندسي المتوسطمن 



38 

 

م، ثم ومن. محليةتكاليف التجارة الل نسبة ّ  تقد  قيمة    
𝜏𝜏𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘 مخر، آ بمعنى. قيمي مكافئشكل  على ّ  تقد     

 kالقطاع  ينتجهاالسلع التي  التكلفة اإلضافية لقيمة
رهاو iفي البلد  ّ    يصد   متاجرة مع بالمقارنة، jإلى البلد    

قراءة مقياس  وأماالسلع ضمن حدوده.  لهذه iالبلد 
 مايكرويس االتكلفة التجارية القائمة على أس

 توافقمباشرة واضحة. وتف )المتناهية الصغر(
منخفضة، ال ةتجارالتكاليف  مع 𝜏𝜏𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘 المنخفضة قيمال

ثنائية ال ةتجارالعندما تزيد تدفقات  يحدثما  وهو
𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘  𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘 محلية التجارة التدفقات  إلى نسبة

𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘  𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘 بعبارة أخرى، إذ تنخفض النسبة .
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑘𝑘  𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖

𝑘𝑘

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖
𝑘𝑘  𝑥𝑥𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑘𝑘 

،  ً ا  أكثر مما محلي                              ً وتقوم البلدان بالمتاجرة دوليا  
أن تكون تكاليف التجارة الدولية قد انخفضت  بد ال

نسبة إلى تكاليف التجارة المحلية، في حين تكون 
مرتفعة عندما تميل البلدان إلى التجارة  𝜏𝜏𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘قيم 

مما إلى التجارة بعضها مع بعض،             ً أكثر داخليا  
هذه القيمة ال متناهية ألي زوج من البلدان  وتكون

 خر على اإلطالق.يتاجران أحدهما مع اآل ال

                                                 ً  ومن البديهي إذا ما كان بلد ما يبيع من إنتاجه دوليا  
    ً                        محليا ، فال بد من أن يكون ذلك يبيع          ً      أكثر نسبيا  مما 

بسبب انخفاض تكاليف التجارة الدولية نسبة إلى 
تكاليف التجارة المحلية، في حال ثبوت العوامل 

  ً  ليا  األخرى. وبالمثل، إذا كان بلد ما يبيع من السلع مح
    ً                           دوليا ، فال بد أن ذلك بسبب زيادة يبيع          ً      أكثر نسبيا  مما 

تكاليف التجارة الدولية نسبة إلى تكاليف التجارة 
 حال ثبوت العوامل األخرى. المحلية، في

درجة في هذه الدراسة،                               ُ وفيما يتعلق بقائمة البلدان الم  
أتاحت لنا مقابلة بيانات المخرجات مع بيانات التجارة 

   ً      ً                  بلدا  عربيا  واالحتفاظ بقاعدة  16جمع بيانات عن 
إلى  2000ضعت للفترة من                       ُ البيانات األصلية التي و  

وتوسيع نطاقها في التقييم الحالي لتشمل  2011
. وبإضافة 2015و 2014و 2013و 2012السنوات 

، 16التجاريين الرئيسيين للبلدان العربية الـ  الشركاء
. والواقع أننا اخترنا     ً بلدا   88توصلنا إلى قائمة تشمل 
   ً         بدال  من بناء  Jelassi), (2015تحديث التقدير السابق 

مختلف من البلدان والقطاعات.                 ٍ تقدير جديد بعدد  
تتوفر البيانات جميعها للبلدان والقطاعات  وال

قائمة  2كل عام. ويقدم المرفق المختارة جميعها في 
                                             ً  بالبلدان العربية وشركائها التجاريين مصنفة وفقا  

 للمنطقة الجغرافية.

ولجعل النتائج أكثر مالءمة للمناقشات الجارية حول 
التكامل اإلقليمي والعالمي للبلدان العربية، قررنا 

                 ً                                تجميع البلدان وفقا  لمجموعاتها االقتصادية اإلقليمية 
 الجغرافية. أو لتبعيتها

كتلة من  13   ً     وفقا  لـ التجميع جرى على ذلك،       ً وبناء  
 الشركاء، على النحو التالي:

 .العربي المغرب اتحاد .1
 .يمجلس التعاون الخليج .2
 .العربيةبقية البلدان  .3
 .اتفاقية التجارة الحرة العربية .4
 .28-االتحاد األوروبي .5
 .األوروبية بقية البلدان .6
 .ألمريكا الشماليةاتفاق التجارة الحرة  .7
 .البحر الكاريبيمنطقة أمريكا الالتينية و .8
 .رابطة أمم جنوب شرق آسيا .9

 .بلدان جنوب وشرق آسيابقية  .10
 .آسياوسط وغرب بلدان بقية  .11
 .أستراليا ونيوزيلندا .12
 .أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .13

 .2في المرفق كتلة ترد قوائم أعضاء كل و

العربية، يمكن تسليط الضوء وفيما يتعلق بالبلدان 
مثل اتفاقية تت. لهذه الدراسة على أربع تكتالت تجارية
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   ً   عضوا .  18من     ً     ً عضوا  بدال   16 بـ التجارة الحرة العربية
الجزائر وتونس كل من بمثل اتحاد المغرب العربي توي

بكامل مثل مجلس التعاون الخليجي توالمغرب. وي
حدة والبحرين اإلمارات العربية المت(ة الستأعضائه 

. )ملكة العربية السعوديةمان وقطر والكويت والم  ُ وع  
األخرى فتشمل الدول العربية العربية البلدان  أما

قياس تكاليف التجارة الثنائية للبلدان بغية . والمتبقية
 2000العربية وشركائها التجاريين في الفترة من عام 

 ، كان من الضروري إجراء عملية دقيقة2015إلى عام 
مجموعة بيانات عن تكاليف إلعداد لجمع البيانات 

 التجارة، تغطي بيانات اإلنتاج والتصدير.

المتعلقة بالتجارة                 ً             من المعروف عموما  أن البيانات   ً  أوال ، 
قاعدة البيانات اإلحصائية "مها                 ّ الدولية التي تقد  

لنسق المتجانس    ً   وفقا  ل "لتجارة السلع األساسية
صعب.   ٌ ر  كم أن إعدادها أم ، ال تتوفر مباشرة،المطلوب

من التحويالت والتعديالت لضمان            ً يتطلب عددا  فذلك 
الواقع في للمقارنة. و     ٍ قابل                         ٍ أن تكون البينات في نسق  

ساب تكاليف التجارة الثنائية بيانات عن تحا یتطلب
على أنها االنتاج   ً ة    َ سب   َ ت  ح ُ م  في كل بلد،  المحليةالتجارة 
 k، لكل قطاع هكذاإجمالي الصادرات.     ً  ناقصا  المحلي 

  ً ا  ناقص ةالقطاعيتوفر المخرجات ، tفي الوقت  iبلد لل
، الصادرات القطاعية قيمة التجارة المحليةإجمالي 

xiitk أي = yitk − xitk 

 حيث،

 xiitk : التجارة الداخلية للقطاعk  للبلدi في الوقت t. 

yitk قطاع ال: مخرجاتk  للبلدi في الوقت t. 

xitk : صادرات القطاعk  للبلدi في الوقت t. 

 لتحديد المطابقة استخدام يجب ذلك، على     ً بناء  
ق النظام من التجارة بيانات نس  ُ   ّ الم     HS المكون 

 الموحد الدولي الصناعي التصنيف إلى أرقام 6 من
بناء قاعدة  بدأنا ذلك، ولتحقيق.       ً تجميعا   األكثر

خاصة بنا بطريقة عكسية. أي أننا جمعنا  بيانات
                         ً                 بيانات اإلنتاج القطاعي وفقا  للتنقيح الثالث 

للتصنيف الصناعي الدولي الموحد من قاعدة 
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  بيانات

لعام  INDSTAT2 )يونيدو(لإلحصاءات الصناعية 
كل قطاع . ومن ثم، حصلنا على مخرجات 2014

البلدان المشمولة بالدراسة جميعها بدوالرات  في
المرحلة الثانية،  الواليات المتحدة الحالية. وفي

الجزء المتبقي من مجموعة البيانات التي  لبناء
ددت التجارة                       ُ صادرات ثنائية كافية، ح   تغطي

المقابلة من قاعدة البيانات اإلحصائية  الثنائية
ق  لتجارة السلع األساسية بحذر نس  ُ   ّ  من النظام الم              HS 

إلى التنقيح الثالث  )2007(أرقام  6المكون من 
 H3                                 ً           للتصنيف الصناعي الدولي الموحد وفقا  للمطابقة 

للتنقيح الثالث للتصنيف الصناعي الدولي الموحد. 
جري تحديد إضافي، وبنيت                � وألسباب عملية، ا  

مجموعة بيانات الصادرات الثنائية لكل قطاع 
قة للبيانات الخام. مع ذلك، وبغية معالجة دقي بعد
 INDSTAT2فجوات قاعدة بيانات اليونيدو  سد

اإلنتاج القطاعي للعديد من البلدان العربية  بشأن
الهامة، زودنا عملية التقدير ببيانات إضافية من 

 مصادر وطنية.

 عالمية عامة نظرة

تعتمد النتائج المعروضة في هذه الورقة على 
تكلفة التجارة المشتركة بين مجموعة بيانات 

االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط  اللجنة
الهادئ والبنك الدولي، وهي جهد مشترك تقوده 

المؤسستان لوضع منهجية موحدة لحساب التكاليف 
الشاملة للتجارة الدولية. وتتضمن النسخة الحالية 

ألكثر  2015إلى عام  1995المتوفرة بيانات من عام 
 .7    ً بلدا   180من 
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ز قاعدة البيانات بين قطاعين رئيسيين وفقا   ّ                                        ً  وت مي    ُ  
لتصنيف التنقيح الثالث للتصنيف الصناعي الدولي 

للزراعة والصيد والحراجة " "AB"الموحد، وهما 
              ٌ . ويعكس مقياس  "للتصنيع" "D"، و"وصيد األسماك

 لسلعاتجارة إجمالي  يدعىتكلفة التجارة المرجحة، ل
GTT التجارة المرجحة للقطاعين ، تكلفة"AB" و"D". 

تكاليف التجارة للقطاع ال ترد بعض الحاالت، في و
"D"  ة البيانات. في بسبب ّ                محدودي  حالة، هذه ال     

تجارة إلجمالي  تكلفة التجارة المرجحةاستخدمنا 
         ً                                كبديل نظرا  إلى أن قيمة الصادرات الصناعية السلع 

بلدان لجميع البكثير من قيمة الصادرات الزراعية أهم 
عملية الترجيح باستخدام ت جري � ا  معنية. والعربية ال

قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية 
خالل نظام الحل التجاري العالمي المتكامل،  من

المتاح على اإلنترنت. واعتمدنا نفس التجميع 
ة انات تكاليف التجارالقطاعي الذي اعتمدته قاعدة بي

والمحيط  للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا
في اتفاقية التجارة  ً  يا  عرب   ً  عضوا   18أصل  منوالهادئ. 

لكل من تدفقات إلى بيانات لها  نحتاجالعربية  الحرة
. ط   ً    بلدا  فق 16هناك بيانات لـ ، االستيراد والتصدير

، روالتفسيالعرض نظرنا في أربع سنوات لتسهيل  وقد
 .2015و 2010و 2005و 2000األعوام  وهي

المشمولة في  عدد البلدان العربيةأهمية   ً      ظرا  إلى ون
ب تكرار انتجا، ولغرض االيجاز وهذه الدراسة

على نحو للبلدان التي تتصرف  نفسهااالستنتاجات 
ينتمي فقط بلد واحد      ً   تفسيرا  لدم التقرير ، قمتشابه

د تونس، وبلد واحإلى اتحاد المغرب العربي، وهو 
، وهو األردن. األخرى العربيةالبلدان ينتمي إلى كتلة 

تائج لبلدان نتعرض  بيانية رسوم 3 المرفقترد في و
أشكال بديلة بأخرى. ويمكن عرض النتائج وتفسيرها 

طري،                              ُ تركيز التحليل على المستوى الق  تبدأ بكثيرة 
بياني شكل حيث يمكن إدراج جميع القطاعات في 

نظرة واحد، أو بالتركيز على قطاع واحد مع تقديم 
رض لعالمعتمد، سيختلف ا   ً        تبعا  للنهج إقليمية. وعامة 

      ً                               استنادا  إلى العينة المقدمة هنا، يمكن وتفسير. الو
للمستخدمين النهائيين تكرار التحليل بطريقة 

 أبعادها.األشكال وكل بأخرى بمجرد تحديد هي أو

ساب تكاليف التجارة تحالمنهجية المعتمدة التكشف 
 االقتصادمستوى على مصادر البيانات نتائج كذلك و

من قاعدة بيانات اللجنة  نتائجالباستخدام والقطاع 
البنك /االجتماعية آلسيا والمحيط الهادئاالقتصادية و

 جري � ا  لتقييم الكمي الذي المحددة لنتائج الو ،الدولي
مستوى نتائج التقديرات على كانت . وورقةفي هذه ال
البلدان تواجهها تكاليف التجارة التي ب تتعلقاالقتصاد 

العربية لكل من الواردات والصادرات على نحو 
قاعدة بيانات اللجنة االقتصادية كشفت عنه  ما
البنك الدولي، /االجتماعية آلسيا والمحيط الهادئو

تكاليف التجارة التجارة ولتجميع       ً كبيرا            ً تطلب جهدا   ما
      ً شريكا   13ير                            ِ الشركاء. وفي هذا الصدد، اخت  من جانب 

الشروع في التقرير عن طريق لغرض هذا        ً مختلفا  
رة اإلقليمية التي التفاقات التجا   ً  وفقا  تجميع البلدان 
نتائج جريت  � ا  قربها الجغرافي. وقد لتشارك فيها أو 

التقدير القطاعي باستخدام قاعدة البيانات التي 
    ً  قطاعا   15  ُ ز             � ، والتي تمي  الورقةلهذه         ً ت خصيصا  ئنش � ا  

لتصنيف التنقيح الثالث للتصنيف الصناعي      ً وفقا  
ئها وشركامن البلدان العربية  19 ـالدولي الموحد ل

.13البالغ عددهم  محددينالجاريين الت
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 مجموعات البلدان .2مرفق ال

 ا�حاد المغرب العربي

 موريتانيا الجزائر

 تونس ليبيا

  المغرب
 

 مجلس التعاون الخليجيبلدان 

 قطر البحرين

 المملكة العربية السعودية الكويت

 اإلمارات العربية المتحدة مان ُ ع  
 

 العر�يةبقية البلدان 

 دولة فلسطين  مصر

 الجمهورية العربية السورية العراق

 اليمن األردن

 السودان لبنان
 

 ا�فاقية التجارة الحرة العر�ية

 اإلمارات العربية المتحدة الجزائر

 مصر ليبيا

 العراق المغرب

 األردن موريتانيا

 لبنان تونس

 دولة فلسطين البحرين

 السودان الكويت

 الجمهورية العربية السورية مان ُ ع  

 اليمن قطر

  المملكة العربية السعودية
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 28-االتحاد األوروبي

 هنغاريا النمسا

 أيرلندا بلجيكا

 إيطاليا بلغاريا

 ليتوانيا قبرص

 لكسمبرغ الجمهورية التشيكية

 التفيا ألمانيا

 مالطة الدانمرك

 هولندا إسبانيا

 بولندا إستونيا

 البرتغال فنلندا

 رومانيا فرنسا

 الجمهورية السلوفاكية المملكة المتحدة

 سلوفينيا اليونان

 السويد كرواتيا
 

 األورو�يةبقية البلدان 

 جمهورية مقدونيا الشمالية ألبانيا

 الجبل األسود أندورا

 النرويج البوسنة والهرسك

 االتحاد الروسي بيالروس

 أوكرانيا سويسرا

 سان مارينو آيسلندا

 جزر فيرو مولدوفا
 

 ا�فاق التجارة الحرة ألم��كا الشمالية

 الواليات المتحدة األمريكية كندا

  المكسيك
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 البحر الكا��بيمنطقة أم��كا الالتينية و

 غيانا جزر األنتيل الهولندية

 هندوراس األرجنتين

 جامايكا أنتيغوا وبربودا

 نيكاراغوا بليز

 بنما بوليفيا

 بيرو البرازيل

 باراغواي بربادوس

 السلفادور شيلي

 سورينام كولومبيا

 ترينيداد وتوباغو كوستاريكا

 أوروغواي كوبا

 فنزويال دومينيكا

 جزر البهاما الجمهورية الدومينيكية

 سانت فينسنت وجزر غرينادين إكوادور

 أروبا غواتيماال
 

 رابطة أمم جنوب ش�ق آسيابلدان 

 الفلبين بروناي

 سنغافورة إندونيسيا

 تايلند كمبوديا

 فييت نام جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

 ميانمار ماليزيا
 

 بلدان جنوب وش�ق آسيابقية 

 جمهورية كوريا أفغانستان

 سري النكا بنغالديش

 ماكاو الصين

 ملديف الصينهونغ كونغ، 

 منغوليا الهند

 نيبال اإلسالميةجمهورية إيران 

 باكستان اليابان
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 آسياوسط وغرب دان بل بقية

 طاجيكستان أرمينيا

 تركيا أذربيجان

 أوزبكستان جورجيا

 إسرائيل كازاخستان

  جمهورية قيرغيزستان
 

 أستراليا ونيو��لندا

  أستراليا

  نيوزيلندا
 

 أف��قيا جنوب الصحراء الكبرى

 موريشيوس أنغوال

 مالوي بوروندي

 ناميبيا بنن

 النيجر بوركينا فاسو

 نيجيريا بوتسوانا

 رواندا جمهورية أفريقيا الوسطى

 السنغال كوت ديفوار

 سوازيالند الكاميرون

 سيشيل جمهورية الكونغو

 تشاد جزر القمر

 توغو إثيوبيا 

 جمهورية تنزانيا المتحدة غابون

 أوغندا غانا

 جنوب أفريقيا غينيا

 جمهورية الكونغو الديمقراطية غامبيا

 زامبيا غينيا االستوائية

 زمبابوي كينيا

 جمهورية الرأس األخضر ليبريا

 سيراليون ليسوتو

 سان تومي وبرينسيبي مدغشقر

 إريتريا مالي

  موزامبيق
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 3المرفق    العر�يةتكاليف التجارة والنقل في المنطقة 

 دعلى نطاق االقتصاة تكاليف التجار .3المرفق 

 الجزائر 

م االستيراد لواردات الجزائر (كنسبة مئوية من ة تكاليف التجار  1.3شكل المرفق   حسب المنشأ) ّ            قي 

 

 م التصد�ر حسب المقصد)                                                 ّ تكاليف التجارة لصادرات الجزائر (كنسبة مئوية من قي    2.3شكل المرفق 
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 المغرب 

م االستيراد التجارة لواردات المغرب (كنسبة مئوية من  تكاليف  3.3المرفق  شكل  حسب المنشأ) ّ            قي 

 

م التصد�رلصادرات المغرب (كنسبة مئوية من ة تكاليف التجار  4.3شكل المرفق   المقصد) حسب  ّ          قي 
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 3المرفق    تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العر�ية

 مو��تانيا 

م االستيرادلواردات مو��تانيا (كنسبة مئوية من ة تكاليف التجار  5.3شكل المرفق   حسب المنشأ)  ّ           قي 

 

م التصد�ر لصادرات مو��تانيا (كنسبة مئوية من ة تكاليف التجار  6.3شكل المرفق   حسب المقصد) ّ           قي 
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 اإلمارات العر�ية المتحدة 

م االستيراد مارات العر�ية المتحدة (كنسبة مئوية من إللواردات اة تكاليف التجار  7.3شكل المرفق   حسب المنشأ) ّ            قي 

 

ممارات العر�ية المتحدة (كنسبة مئوية من إللصادرات اة تكاليف التجار  8.3شكل المرفق   حسب المقصد) التصد�ر  ّ  قي 
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 3المرفق    تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العر�ية

 البح��ن 

م االستيراد لواردات البح��ن (كنسبة مئوية من ة تكاليف التجار  9.3شكل المرفق   حسب المنشأ) ّ            قي 

 

 حسب المقصد)التصد�ر م  ّ ي  قلصادرات البح��ن (كنسبة مئوية من ة تكاليف التجار  10.3شكل المرفق 
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 الكويت 

م االستيراد لواردات الكويت (كنسبة مئوية من ة تكاليف التجار  11.3شكل المرفق   المنشأ)حسب  ّ            قي 

 

م التصد�ر حلصادرات الكويت (كنسبة مئوية من ة تكاليف التجار  12.3شكل المرفق   سب المقصد) ّ            قي 
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 3المرفق    تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العر�ية

 مان ُ ع   

مان (كنسبة مئوية من ة لواردات تكاليف التجار  13.3شكل المرفق  م االستيراد  ُ                    ع   حسب المنشأ) ّ            قي 

 

مان (كنسبة مئوية من ة تكاليف التجار  14.3شكل المرفق  م          ُ                    لصادرات ع   حسب المقصد) تصد�رال ّ   قي 
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 قطر 

م االستيراد تكاليف التجارة لواردات قطر (كنسبة مئوية من   15.3شكل المرفق   حسب المنشأ) ّ            قي 

 

م تكاليف التجارة لصادرات قطر (كنسبة مئوية من   16.3شكل المرفق   حسب المقصد)تصد�ر ال ّ   قي 
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 3المرفق    تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العر�ية

 العر�ية السعوديةالمملكة  

متكاليف التجارة لواردات المملكة العر�ية السعودية (كنسبة مئوية من   17.3شكل المرفق   االستيراد حسب المنشأ)  ّ  قي 

 

م التصد�ر لصادرات المملكة العر�ية السعودية (كنسبة مئوية من ة تكاليف التجار  18.3شكل المرفق   حسب المقصد) ّ           قي 
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 مصر 

م االستيراد حلواردات مصر (كنسبة مئوية من ة تكاليف التجار  19.3شكل المرفق   سب المنشأ) ّ             قي 

 

ملصادرات مصر (كنسبة مئوية من ة تكاليف التجار  20.3شكل المرفق   حسب المقصد)التصد�ر   ّ  قي 
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 3المرفق    تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العر�ية

 الجمهو��ة العر�ية السو��ة 

متكاليف التجارة لواردات الجمهو��ة العر�ية السو��ة (كنسبة مئوية من   21.3شكل المرفق   االستيراد حسب المنشأ)  ّ  قي 

 

م��ة (كنسبة مئوية من تكاليف التجارة لصادرات الجمهو��ة العر�ية السو  22.3شكل المرفق   التصد�ر حسب المقصد)  ّ  قي 
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 لبنان 

م االستيراد كنسبة مئوية من تكاليف التجارة لواردات لبنان (  23.3شكل المرفق   )حسب المنشأ ّ            قي 

 

متكاليف التجارة لصادرات لبنان (كنسبة مئوية من   24.3شكل المرفق   حسب المقصد)تصد�ر ال  ّ  قي 
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 3المرفق    تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العر�ية

 دولة فلسطين 

م تكاليف التجارة لواردات دولة فلسطين (كنسبة مئوية من   25.3شكل المرفق   2010 ،)حسب المنشأاالستيراد  ّ   قي 

 

متكاليف التجارة لصادرات دولة فلسطين (كنسبة مئوية من   26.3 المرفق شكل  2010 المقصد)، التصد�ر حسب  ّ  قي 
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 السودان 

مالتجارة لواردات السودان (كنسبة مئوية من  تكاليف  27.3شكل المرفق   2015 حسب المنشأ)،االستيراد   ّ  قي 

 

متكاليف التجارة لصادرات السودان (كنسبة مئوية من   28.3شكل المرفق   2015 حسب المقصد)،تصد�ر ال  ّ  قي 
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 3المرفق    تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العر�ية

 اليمن 

مالتجارة لواردات اليمن (كنسبة مئوية من  تكاليف  29.3شكل المرفق   حسب المنشأ)االستيراد   ّ  قي 

 

متكاليف التجارة لصادرات اليمن (كنسبة مئوية من   30.3شكل المرفق   حسب المقصد)تصد�ر ال  ّ  قي 
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تكاليف التجارة عامل محدد رئيسي للقدرة التنافسية التجارية ولالندماج في االقتصادات 
اإلقليمية والعالمية. هكذا يؤدي ارتفاع تكاليف التجارة في المنطقة العربية إلى انخفاض 

التكامل التجاري على المستويين اإلقليمي والعالمي. وتبحث الدراسة الحالية تكاليف التجارة 
في المنطقة على مستوى االقتصاد الوطني كما على المستوى القطاعي.

تبّين النتائج تفاوت تكاليف التجارة بين البلدان العربية وبينها وشركائها التجاريين. ومنها 
يتضح أن تكاليف التجارة مع الشركاء التجاريين التقليديين، كاالتحاد األوروبي، معتدلة، 

غير أنها مرتفعة مع مناطق أخرى. وعلى نحو مشابه، اتضح أن تكاليف التجارة كانت لبعض 
القطاعات أفضل من غيرها. وعلى وجه اإلجمال، تظل تكاليف التجارة في المنطقة العربية 

تشّكل عقبة أمام توسيع مشاركة المنطقة في التجارة الدولية وأمام التكامل ضمن المنطقة.  
وتساهم في ذلك عوامل مختلفة، منها تكاليف النقل وتكاليف الخدمات اللوجستية. ولذا من 

الضروري ضرورة حاسمة إجراء مزيد من البحوث في تكاليف التجارة على المستوى القطري، 
والتركيز على تحليل تكاليف التجارة إلى مكوناتها األساسية.
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