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 الملخص
 
ي التجارة فوهي  ،محاور أساسية ةخدمات ثالثتتناول دراسة آفاق التجارة العربية البينية في ال

، هاتطورات التجارة العربية البينية في الخدمات والمعوقات التي تواجهو  ،الخدمات في اإلطار العالمي
م إلى ه العالاتجا وقد ابرزت الدراسة انه مع. مستقبل التجارة العربية البينية في الخدمات واحتياجات التطويرو 

ه بين اه وتنميتفانه من الهام تعزيز هذا االتج، وإدخال نظم التجارة االلكترونية، ة الكبيرةياالقتصادالتكتالت 
 جراءاتوإزالة جميع العوائق واال. إلى خطوات تالية تحل المشاكل والمعوقات جميعها الدول العربية وصوالً 

الف واخت ،ينخاص الطبيعيقتة لألشمثل نظام التأشيرات واإلقامة المؤ  ،التعقيدية أمام تجارة الخدمات البينية
 ،لخليجاووجود قيود أمام وجود الشركات التجارية العربية كقوانين الوكيل المعول بها في دول  ،المواصفات

رفية واحتكار القطاع العام للعديد من الخدمات كالمواصالت وخدمات النقل وخدمات المطار والخدمات المص
ين دول ة باالقتصاديول العربية تحقيق المزيد من التنسيق في السياسات لزاما على الد أصبحلذا  .والتأمين

اتحاد  الى جانب تعزيز االتجاه نحو إقامة ،كاملاللتحرير ا لتحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
وإلى خلق كيانات ومؤسسات عربية كبيرة فاعلة تعمل في مجال النقل بأنماطه جميعها  ،جمركي عربي

كما . والتأمين، وفي مجال السياحة، وزيع والتخزين في منظومة متكاملةالتفي مجال جوي( و  –بري  – )بحري 
مجال  وتعزيز ضمان النفاذ إلى األسواق العربية في ،تشجيع االستثمارات البينية في مجال الخدمات ينبغي

الخدمات على المستوى  تعلق بتحريريما  ومن المهم التنسيق بين مواقف الدول العربية في، الخدمات
لتخصص وضع استراتيجية عربية لتحرير الخدمات ولتعزيز االتجاه نحو تعميق اال بد من  ،خيراً وأ. القطاعي

ل وذلك من خالل التعرف على اآلثار الناتجة عن تحرير قطاعات الخدمات ك ،والتكامل في مجال الخدمات
ت رعية ذاوالبدء بتحرير القطاعات الف، ألسواق الخارجيةلتعرف على الفرص المتاحة للنفاذ إلى ااو  ،على حدة

مة ي الخدوبناء جداول التزامات قطرية تراعي تحقيق التكامل بين مورد ،الميزة النسبية على المستوى الوطني
 . وتوسيع نطاق سوق الخدمات العربية ،العرب

 
 ،ى ربية الكبر قة التجارة الحرة العمنط، منظمة التجارة العالمية، الخدماتفي  التجارةالكلمات الدالة: 

 . الدول العربية
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 مقدمة
 

، اجيةالدول أهمية تجارة الخدمات وتنامي دورها في تحويل التقدم التكنولوجي إلى قدرات إنتأدركت 
نشطة وكذلك في خلق الروابط مع بقية األ، رفع مستوى التوظيف والمساهمة في الناتج المحلي اإلجماليفي و 

 . األخرى  ةاالقتصادي
 

 م علىوهذا التزايد في االهتمام بأهمية التجارة الدولية في الخدمات جاء لتأسيس اقتصاد جديد قائ
لصراع خاصة مع بدء دخولها دائرة ا، والتقدم التكنولوجي في القرن الحادي والعشرينالمعرفة والمعلومات 

 . تجارة الدوليةوال االقتصاديالدولي واعتبارها القوة المحركة الجديدة للنمو 
 
عرفة ه من موإنما بما تملك، الثروة في اآلونة األخيرة لم تعد تقاس بما تملكه الدول من ثروات ماديةو  

تقديم  إذ أصبح امتالك القدرة على تقديم الخدمات ال يقل أهمية عن امتالك القدرة على، وعلم وتكنولوجيا
، يتقسيم غير المتكافئ للتخصص وتقسيم العمل الدولوقد صاحب ذلك تعميق ال .السلع في السوق العالمية

، متنوعةوازدياد دور الشركات متعددة الجنسيات في السيطرة على التكنولوجيا واستخداماتها في المجاالت ال
 . الدول المتقدمة للسيطرة على األسواق الدولية اً إلى جانب التنافس الكبير بين الدول وخصوص

 
ع معدالت التنمية ورف اء اقتصادياتهااتجهت إلى بن وبعد أن، عربيةوعند النظر إلى دولنا ال

 ا جعلهامم، لم تكن تعطي االهتمام الكافي لتجارة الخدمات وتأمين مستلزمات تطورها، فإنها ة بهااالقتصادي
 ودخلت في مرحلة غير متكافئة تحكمها سياسات تجارية احتكارية .تستورد الخدمات من الدول المتقدمة

اآلخر ب وعلى الجان. غير صالحهانين ومنظمات اقتصادية تسهم في تعميق مظاهر االختالل في وقوا
دمات اتجهت الدول المتقدمة نحو بذل المزيد من الجهود لتطوير قطاع الخدمات من أجل التحكم بتجارة الخ

 . يةالدول ة في التجارةومن ثم التركيز على األنشطة غير التقليدي ،الدولية وفق أحدث التطورات التكنولوجية
 
ذليل ات وبتعلى الدول العربية أن تتجه نحو االهتمام بالتجارة الدولية في الخدم اً وبالتالي كان لزام 

جارة في العربية لتحرير الت االتفاقيةما بينها لزيادة التجارة البينية في الخدمات في إطار  العقبات في
 . الخدمات
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دول ن الفي أ ،والتي تتناول آفاق التجارة العربية البينية في الخدمات ،وتعود األهمية لهذه الدراسة
لتجارة العامة للتجارة في الخدمات بعد انضمامها إلى منظمة ا االتفاقيةالعربية اتجهت نحو تطبيق أحكام 

 في اً وصصوخ، واالتجاه نحو زيادة التجارة البينية في الخدمات، والعشرين الحاديالعالمية منذ بداية القرن 
ا له ومن هنا أضحى من الضروري تسليط الضوء على هذا الموضوع لم. منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 صادياالقتوإنما لما له من تأثير في مجمل النشاط  ،من تأثير ليس فقط في مجمل نتيجة التجارة الخارجية
 . للدول العربية ككل

 
شمل يالمحور األول و ، ية باإلضافة إلى المقدمة والتوصياتهذه الدراسة ثالثة محاور أساس وتتناول

دمات والمحور الثاني تطورات التجارة العربية البينية في الخ، التجارة في الخدمات في اإلطار العالمي
دمات ية في الخالمحور الثالث ويتناول مستقبل التجارة العربية البين اً وأخير ، والمعوقات التي تواجهها

نية ية البيوذلك من خالل استخدام المنهج التحليلي الواقعي في بيان آفاق التجارة العرب، لتطويرواحتياجات ا
 . في الخدمات

 
 ة في الخدمات في اإلطار العالميالتجار  - أوالا 

 
 لخدماتمفهوم التجارة في اأ. 

 
ص إلى أشخا في الخدمات في كل الخدمات التي يقدمها قطاع الخدمات المقيمتشمل التجارة الدولية 

كما يقصد بها كل العمليات التي يقدمها قطاع الخدمات المقيم ألشخاص غير مقيمين من ، غير مقيمين
لحضاري اولتقديم هذا النوع من الخدمات تستغل الدولة عادة إرثها  .سياحة وخدمات أعمال تقليدية وترانزيت

 وتمثل ،ذاتها ناتها صناعة قائمة بحدوقد أصبحت الخدمات بكل مكو  .من آثار وثقافة وجغرافية وطبيعة
 . المعرفة التكنولوجية أهم سلعة وأغالها في تلك الصناعة

 
كما تشمل التجارة في الخدمات كال من خدمات التأمين وإعادة التأمين وخدمات المصارف وإدارة  

الصناعات  شمل على عقود الخدمة في مجال إقامةوكذلك ت، تعبئة المدخرات العالميةو ، أسواق المال
م ويضاف إلى ذلك عقود تسلي، المختلفة وعقود اإلدارة والترخيص الستخدام ابتكار أو سجل أو عالمة تجارية
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ل بالقيام بمسؤوليات مرتبطة بتقييم المشروع وتشغيله والعمليات الهندسية وفي عقود تلزم المقاو  ،على المفتاح
 . أو قد تتعدى ذلك إلى مرحلة تسليم المنتج ،واإلمداد والتشييد واالختبار حتى مرحلة اإلنتاج

 
 : 1يليفي ما  ويمكن بيان األشكال المختلفة للخدمات

 
، مستهلكتقديم الخدمة عبر الحدود السياسية للدولة: في هذه الحالة ال ينتقل أي من المنتج أو ال -

 . في حين تنتقل الخدمة من دولة إلى أخرى عبر الحدود السياسية للدول
مثل الخدمات ، دمة من حدود إحدى الدول األعضاء إلى حدود أي دولة عضو أخرى تقديم الخ -

 . االستشارية والنقل الخارجي بأنواعه )البحري والجوي(
تقال تقديم الخدمة داخل الحدود السياسية للدولة: في تلك الحالة يتطلب الحصول على الخدمة ان -

مة أو أن قطاع الخدمات المقيم يقدم الخد، الشخص غير المقيم إلى الدولة للحصول على الخدمة
ي إلى الشخص غير المقيم داخل الحدود السياسية للدولة مثل السياحة والتعليم والعالج الطب

 . ونفقات البعثات الدبلوماسية والترانزيت
اخل دالحضور التجاري في الخارج: وينتقل فيها المنتج من دولة المستهلك من أجل تقديم الخدمة  -

م ك وتقديالسياسية للدولة مثل انتقال رأس المال لالستثمار المباشر مثل إنشاء فروع البنو الحدود 
 . الخدمات البنكية

ن: ويتم بقيام الخدمة بواسطة مقدم الخدمة إلى دولة ياالنتقال المؤقت لألشخاص الطبيعي -
و ن من دولة عضو إلى داخل دولة أخرى عضيالمستهلك من خالل حضور األشخاص الطبيعي

 . 2مثل خدمة العمل والخبراء
 

 المية للتجارة في الخدمات )جاتس(ية منظمة التجارة العاتفاقدور . ب
 
 1945تمثل جولة أورجواي أهم الجوالت التي عقدت على مدار نصف القرن الماضي أي منذ عام  

. 99513لتنفيذ عام حيز ا تفاقودخول اال 1994إنشاء منظمة التجارة العالمية عام  اتفاقحتى الوصول إلى 
لفكرية ة الدولية وااالقتصاديعلى العديد من الموضوعات التي شملت جميع جوانب العالقات  تفاقوقد تم اال
يد على ما يز  وتشمل ،واإلشراف على تنفيذ كافة البروتوكوالت والقرارات التي تنظم التجارة الدولية، واالبداعية

 . لمية في مختلف القطاعات باستثناء قطاع النفط والغاز% من إجمالي المعامالت التجارية العا95
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دول وكذلك بينها وبين ال، وعلى الرغم من الخالفات والصراعات بين الدول المتقدمة بعضها البعض 

ة في العامة للتجار  االتفاقيةورغم الوصول إلى ، ما يخص موضوع تحرير تجارة الخدمات وذلك في ،النامية
مة العا االتفاقية فإن تنظيم، تمثل أهم المالمح للنظام الدولي متعدد األطرافي والت (GATSالخدمات )

مثل  للتجارة في الخدمات مظاهر تجارة الخدمات جميعها أي اإلمدادات عبر الحدود واالستهالك في الخارج
ية كالخدمات البنك، السياحة والخدمات المقدمة بفضل وجود وحدة تجارية لبلد ما على أرض عضو آخر

 . قوثمانية مالح اً جزء 16موزعة على  في تسعة وعشرين فصالً  االتفاقيةوتقع تلك ، وخدمات االستشارات
 
جارة ظيم التبتن ىوالتي تعن، النهائية لجولة أورجواي تفاقوثيقة مهمة من وثائق اال االتفاقيةتمثل تلك  

الل ومن خ .وتؤمن الدخول إلى األسواقفي قطاع الخدمات وتضبط قواعد التحرير التدريجي لتجارة الخدمات 
فة على لم يشهد من قبل نتيجة إلصرار الدول المختل اً ديناميكي اً يشهد قطاع الخدمات تطور  االتفاقيةتلك 

 . حينذاك تفاقاالإدخال التجارة في الخدمات إلى مجال 
 
ء الدول األعضا على ضرورة مراعاة أهداف السياسة الوطنية ومراحل التنمية في تفاقاالوقد نص  

زان ألهمية الدور المهم الذي يؤديه مي اً ة نظر االقتصاديعلى المستوى الوطني أو على مستوى القطاعات 
ء األعضا كما يقتضي توافر المرونة الكافية لمعظم الدول النامية. تجارة الخدمات في ميزان مدفوعات الدولة

لتدرج ومع ا .ليات تجارة الخدمات مع العالم الخارجيالختيار تحرير عدد أقل من القطاعات وعدد أقل من عم
ل في في تحرير تجارة الخدمات بما يتالءم مع مستويات التنمية لديها عند السماح لموردي الخدمات للدخو 

 . يتطلب مراعاة للوضع الخاص للدول النامية نتيجة لضعف قدرتها التنافسية، فإنه أسواقها الوطنية
 
والتي منها مبدأ الدولة األولى  ،ية العامة للتجارة في الخدماتتفاقك مبادئ لالويمكن القول بأن هنا 

بالرعاية والمرتبط بتعميم كل المزايا الممنوحة من قبل دولة من أعضاء المنظمة إلى دولة أخرى عضو على 
ع مقدمي ومبدأ الشفافية والمرتبط بنشر جميع القوانين المتعلقة بتجارة الخدمات وإطال، سائر األعضاء

وكذلك مبدأ المعاملة الوطنية والمرتبط بعدم اتباع ، أمام الجميع وإتاحتهاالخدمات غير المنضمين عليها 
وكذلك مبدأ التحرير ، سياسات احتكارية تحد نفاذ موردي الخدمات غير المنضمين إلى األسواق الوطنية

باإلضافة إلى مبادئ ، التجارة في الخدمات مرتبط بمراعاة ظروف الدول النامية في إجراءات تحريرالالذاتي 
والتأكد من دخول األعضاء في  ،واالعتراف بشروط ومتطلبات الخدمات المهنية ،ضمان النفاذ إلى األسواق
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بهدف  ،جوالت تفاوضية متتابعة بعد خمس سنوات كحد أقصى على تاريخ بدء نفاذ منظمة التجارة العالمية
إمكانية التشاور بين األعضاء في كل القضايا المرتبطة بتنفيذ أحكام  اً ير وأخ، رفع مستوى التحرير الفردي

 . االتفاقية
 
ئ ية منظمة التجارة العالمية للتجارة في الخدمات واضح في تحديد المباداتفاقونالحظ أن دور  

مام لمنافسة أفي االتي تواجه تحديات كذلك تقديم الدعم للدول النامية و  ،االتفاقيةعليها  ترتكزالمختلفة التي 
ليات و ؤ والمس هذه المبادئ والتي يتم االعتماد عليها عند تحديد الواجبات االتفاقيةوقد وصفت  .الدول المتقدمة

 منها: و مزايا في لكل عضو مع أعضاء الدول النامية 
 
تصال تقديم المعلومات للدول النامية عن أسواق وخدمات الدول المتقدمة من خالل إنشاء مراكز ا -

 . تفاقاالغضون عامين من بدء تنفيذ  في
إعطاء الدول النامية الحق فرض قيود مؤقتة على المدخرات والتحويالت الناتجة عن أنشطة  -

 . الخدمات التي تلتزم بتجديدها
 إعطاء الحق للدولة العضو باتخاذ اجراءات وقائية لحماية قطاع الخدمات لديها عند تعرضها -

 . تفاقلال اً بعد التزامها تحريره وفق لعجز في ميزان المدفوعات حتى
ى وكذلك الحصول عل، ات لتنظيم أسواق العملاتفاقالسماح للدولة العضو بالدخول في تكتالت و  -

مات معاملة أفضل من المعطاة للدول المتقدمة والسماح لها باستمرار حالة االحتكار لبعض الخد
 . التنفيذحيز  تفاقعند دخول اال لديها إذا كانت موجودة أصالً 

ند وكذلك ع ،استثناء المشتريات الحكومية من الخدمات من شرط معاملة الدولة األولى بالرعاية -
يال الخاصة لحماية اآلداب العامة والنظام العام ومنع ممارسات الغش واالحت اإلجراءاتاتخاذ 

 . والمحافظة على سرية السجالت والحسابات المالية الشخصية
 . هابلعضو بعدم نشر المعلومات عندما تتعارض مع المصالح األمنية العليا إعطاء الحق للدولة ا -
 . قطاع الخدمات اً تقديم الدعم للدول النامية لتنفيذ برامجها اإلنمائية وخصوص -
 . اتالخدم تقدم أمانة منظمة التجارة العالمية المساعدات الفنية الالزمة للدول النامية في مجاالت -
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 ول العربية األعضاء في منظمة التجارة العالميةحقوق ومزايا الد .ج
 
عامة ال اقيةاالتفوالتي من بينها ، يات التي تم التوصل إليهاتفاقتلتزم الدول العربية األعضاء بكل اال 

ل حق بفتح بعض القطاعات الخاصة بالخدمات أمام الموردين األجانب مقاب كما تلتزم، للتجارة في الخدمات
ية في ة الدولر والمشاركة في المفاوضات المستقبلية حول تنظيم وتحرير التجا االتفاقيةممارسة حقوقها في 

 . الخدمات
 
 ذلك منو  ،العامة للتجارة في الخدمات االتفاقيةومزايا للدول العربية األعضاء في  اً أن هناك حقوق 

خدمات بعض القطاعات وال خالل نفاذ خدماتها إلى الدول األخرى األعضاء مقابل االلتزام الذي قدمته بفتح
خذ في ع األم، لقوائم التزاماتها المحددة في مجال الخدمات اً أو قطاعاتها الفرعية أمام الموردين األجانب وفق

مات والتي تهدف إلى المزيد من تحرير تجارة الخد، االعتبار أهمية المشاركة في المفاوضات المستقبلية
ي ف لخدماتاالعامة للتجارة في  االتفاقيةان تلك الحقوق والمزايا من ويمكن بي .وتوسيعها بين الدول األعضاء

 :4يليما 
 
المالية التي تفيد  المجال أمام كل الدول العربية للحصول على بعض الخدمات االتفاقيةتفتح  -1

ت لتزامااتطور القدرات الوطنية في الزراعة والصناعة مقابل استيراد الخدمات وتدوينها في قائمة 
أن الشروط الموضوعة في قوائم االلتزامات الوطنية يمكن أن تحدد شكل  ثم .ولة العضوالد

 أو تحديد نسبة المساهمة الوطنية وشروط نقل ،المشروع المشترك بما يشملالوجود األجنبي 
 . التكنولوجيا وتوظيف األجانب من شأنه إتاحة الفرصة الختيار األسلوب األنسب

ة السفر والتشييد والهندسللدول العربية ذات المزايا النسبية في السياحة و الحق  االتفاقيةتعطي  -2
واق والخدمات المصرفية والتأمين وسوق المال والخدمات التعليمية والصحية في النفاذ إلى أس

 . والتي يمكن توسيعها في المستقبل، لقوائم االلتزامات المحددة اً الدول األخرى وفق
ل على كافة المعلومات امة للتجارة في الخدمات الدول األعضاء في الحصو الع االتفاقيةتساعد  -3

ات بما في ذلك التشريعات الوطنية والتقني ،المتاحة عن النواحي التجارية والفنية للخدمات
سواق وذلك في إطار مبدأ الشفافية إلى جانب تحقيق النفاذ إلى األ ،الحديثة في مجال الخدمات

 . في تلك القطاعات
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لوطنية على تحديد درجة المعاملة الوطنية بما يسمح لحماية وتشجيع الخدمات ا االتفاقيةتساعد  -4
 . بدرجة أكبر من األجنبية

لقواعد  اً تياجاتهم من العمالة وفقللدول العربية المصدرة والمستوردة للعمالة تأمين اح تفاقيعزز اال -5
 . المنظمة

ول في أسواق العمل للد االقتصاديات التبادل اتفاقحول إقامة  ةاالتفاقيتتيح المادة الخامسة من  -6
 ترتيبات بعقدو  ،وخاصة للدول النامية ومنها الدول العربية، بينهافي ما  األعضاء بتنفيذ ترتيبات

 . إقليمية تمكنها من تعزيز قدراتها التنافسية بالعمل المشترك على مستوى المنطقة
 

والتي اهتمت ، العربي دول الخليج اً لدول العربية وخصوصقد حظي قطاع الخدمات اهتمام او 
 ن الدولوباعتبارها م، وخاصة نفاذ خدمات البنوك وسوق رأس المال إلى األسواق الدولية ،بالخدمات المالية

دن وتهتم معظم الدول العربية والتي منها األر  أخرى.المستوردة لتلك الخدمات المالية نفسها من دول 
يث كما تهتم الدول العربية كافة بالخدمات المهنية من ح، نان ومصر بالخدمات السياحيةواإلمارات ولب

 . في حين تقوم بعض تلك الدول بتصدير تلك الخدمات، شخاص الطبيعييناألاستقبالها لكثير من حركة 
 
ة لقادمات ويجب التأكيد هنا أن الدول العربية وغيرها من الدول ملتزمة بالتحرير التدريجي وبالجوال 

دام واستخ، وينبغي تطوير القطاعات الخدمية الوطنية وتحديث تشريعاتها. من المفاوضات في مجال الخدمات
م لى قوائإواالستعداد المستمر لدراسة إمكانية إضافة قطاعات خدمية جديدة ، التكنولوجيا الحديثة والمتطورة
وائم قإلى السوق والمعاملة الوطنية الواردة في وكذلك تحسين شرط النفاذ ، االلتزامات المحددة الحالية

 . االلتزامات
 

 تطورات التجارة العربية البينية في الخدمات والمعوقات التي تواجهها - اا ثاني
 

 رة في الخدماتالعربية لتحرير التجا االتفاقيةنتائج انتهاء جولة بيروت و أ. 
 

، ير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيةية تيساتفاقعلى  1981اتفقت الدول العربية منذ عام  
على وضع برنامج تنفيذي  تفاقحيث تم اال،1997دخل حيز التنفيذ إال في عام لم ت االتفاقيةولكن هذه 

بتخفيض ، 1998والتي بدأ تنفيذها مطلع عام ، ية بهدف إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تفاقلال
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بحيث يتم تحقيق المنطقة الحرة  اً % سنوي10والتي تبلغ ، الجمركية والضرائبتدريجي سنوي من الرسوم 
على  تفاقثم جرى اال، 2003% مع مطلع عام 60ووصل هذا التخفيف إلى حوالي ، خالل عشر سنوات

% أخرى من 20و 2004% من بداية عام 20تسريع إنشاء المنطقة الحرة عبر إجراء تخفيض سنوي بنسبة 
وبالتالي يتم التوصل إلى التعريفة الصفرية على السلع ذات المنشأ العربي المتداولة بين ، 2005بداية عام 

 . 2005الدول العربية أعضاء المنطقة مع بداية عام 
 
، السعودية، تونس، البحرين، اإلمارات، دولة عربية وهي األردن 18وقد انضمت إلى المنطقة  
اليمن ، المغرب، مصر، ليبيا، لبنان، الكويت، قطر، سطينفل، سلطنة عمان، العراق، سوريا، السودان
 . والجزائر

 
 ىعطيوال  ،للتجارة في السلع فقط ىبداية منطقة التجارة الحرة العربية كان االهتمام يعطفي  ولكن

اضح إلى و ية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بشكل اتفاقولم تتطرق . الخدماتفي  للتجارة
 وذلك على الشكل التالي:  االتفاقيةولم ترد الخدمات إال في المادة الثانية من . ارة الخدماتتج

 
 . ادلتيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التب -
 . منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول األطراف -
 
ل دعا ب ،ية إلى اجراءات محددة تتعلق بتحرير تجارة الخدماتتفاقلم يشر البرنامج التنفيذي لالكما  

 . في البند الثامن منه إلى التشاور بين الدول األعضاء حول الخدمات المرتبطة بالتجارة
 
ة استجابت القم ،ية خاصة بتحرير الخدماتاتفاقومن خالل مبادرة الجمهورية اللبنانية إلدماج  

دماج تجارة الخدمات في منطقة افي دراسة  ودعت لإلسراع، 2001العربية التي انعقدت في عمان في عام 
ية تحرير تجارة الخدمات اتفاقبمشروع  اً حيث تقدمت الجمهورية اللبنانية رسمي، التجارة الحرة العربية الكبرى 

ة الرابعة عشر التي انعقدت في بيروت واالجتماعي للتحضير للقمة العربي االقتصاديخالل اجتماع المجلس 
بقرار أشار إلى المبادرة اللبنانية ودعا الدول العربية إلى  االتفاقيةوأقرت هذه القمة مشروع ، 2002من عام 

وفي أعوام  .ية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربيةاتفاقالدخول في مفاوضات للتوقيع على 
، المقدم من لبنان االتفاقيةاعات للخبراء العرب في بيروت لمناقشة مشروع تم عقد ثالثة اجتم 2002-2003
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وعرف ذلك باسم ، 2004واالجتماعي لجامعة الدول العربية عام  االقتصاديوأقره المجلس  ،عليه تفاقوتم اال
 . جولة بيروت للمفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

 
بحضور خمس دول عربية هي:  7/10/2004ل من جولة بيروت بتاريخ وكان االجتماع األو  

ممثل  وحضور ،باإلضافة إلى األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،ومصر، لبنان، قطر، اإلمارات، األردن
 12واستمرت هذه االجتماعات التفاوضية أكثر من  .إلسكواا -ة واالجتماعية لغرب آسيااالقتصاديعن اللجنة 

 . وهو تاريخ انعقاد االجتماع التفاوضي النهائي في بيروت ،2017وحتى عام  2004من عام  اً عام
 
وهي:  ،يةتفاقوهي الدول المؤسسة لال ،وقد تمت الموافقة على جداول االلتزامات بين تسع دول 

 دنألر باإلضافة إلى ا ،والسودان ،اليمن، مصر، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، قطر، السعودية، راتاإلما
ري واالجتماعي على المستوى الوزا االقتصاديوذلك خالل الجلسة االفتتاحية للمجلس  الذي انضم إليها،

 .29ـ التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية ال
 
 ،ى لكبر إلى تحرير التجارة في الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية ا تفاقويهدف هذا اال 

 ،االتفاقيةفي قطاعات خدمية محددة للمستثمرين من الدول األعضاء في إلى جانب فتح مجال االستثمار 
اف مع مراعاة أهد، بحيث يصبح للمستثمرين من الدول األعضاء الحق في االستثمار في القطاعات الخدمية

 ًا. األخذ في االعتبار أوضاع الدول العربية األقل نمو  مع ،السياسات الوطنية
 
من  نتهاءفي اال اً كبير  اً قد أخذت شوط، وينبغي التأكيد على أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  

 لخدماتاكما أن إدخال التجارة في  ،% من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في المنطقة98
 ي تجارةفي الخدمات حيث بلغ حجم التبادل ف كان له بالغ األثر على تنشيط التجارة البينية االتفاقيةضمن 

ية اقاتفاألمر الذي يقتضي اإلسراع في إنجاز ، % في تجارة السلع12% بينما ال يتجاوز 38الخدمات حوالي 
لتجارة اية فاقاتوهذا يرجع إلى الجهد الكبير الذي قامت به الجمهورية اللبنانية في إدخال  .التجارة في الخدمات

ج تمخض عنها النتائ، والتي 2004منطقة التجارة العربية الكبرى منذ عام  اتفاقضمن  من، في الخدمات
 التالية: 

 



12 

 

ينية ات البوبالتالي زيادة حجم االستثمار  ،فتح المجاالت الخدمية أمام المستثمرين العرب لالستثمار -
 . في المجال الخدمي اً وخصوص

ة ل عربيت عشرة دول عربية، وينتظر أن تقوم دو زيادة عدد الدول الموقعة على االتفاقية والتي بلغ -
 يذ.أخرى بإيداع وثائق التصديق بالتوقيع عليها لدى جامعة الدول العربية لدخولها حيز التنف

السلع  % عكس التجارة البينية في38زيادة حجم التجارة البينية في الخدمات والتي بلغت أكثر من  -
 كما أشير سابقًا. %12والتي بلغت حوالي 

 
 2018-1998ب. الواقع واالتجاهات للتجارة العربية البينية في الخدمات بالمقارنة مع التجارة البينية السلعية 

 
برز تبين التجارب الدولية أن التطور الذي يشهده قطاع الخدمات في االقتصاد القومي يمثل أحد أ 

 كذلك التوظيف في قطاع ويتوسع حيث ترتفع حصة الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي ،معالم التنمية
لقدرة كتساب االكما أن كفاءة الخدمات تمثل أحد أهم العوامل و  .الخدمات كلما ارتفع الدخل القومي للفرد

ستخدم الذي يو ، بل كذلك لقطاع إنتاج السلع، التنافسية على المستوى الدولي ليس فقط لقطاع الخدمات ذاته
 أصبحت كفاءة خدمات االتصاالت والنقل السريع ضرورية الكتساب فمثال .الخدمات كمدخالت في اإلنتاج

لها ة لتوصيإلنتاج وتصدير السلع الذي يتأثر بالفترة الزمنيية في األسواق العالمية بالنسبة القدرة التنافس
 . مثل صناعة المالبس الجاهزة والمنتجات اإللكترونية، للمستهلك
 
وضح الذي ي (1)رقم  ل العربية في السلع، نالحظ من الجدوليتعلق بالتجارة الخارجية للدو  في ماو  

مليار دوالر عام  13العربية من  في قيمة التجارة البينية اً واضح اً أداء التجارة العربية البينية، أن هناك ارتفاع
بة بنس 2004مليار دوالر عام  32)بداية التطبيق التدريجي لمنطقة التجارة الحرة( إلى ما يفوق  1998
مليار دوالر قيمة  76.8ل مليار دوالر مقاب 77.7 إلى حوالي 2010وزادت مع نهاية عام %، 146.1

إلجمالية ا% من إجمالي التجارة 10.2الواردات العربية البينية لتبلغ قيمة التجارة العربية البينية حوالي 
 . العربية
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 (1جدول رقم )
 المليار دوالر(ب القيمة)( 2017 – 1998التجارة العربية البينية )

 2017 2015 2013 2010 2007 2004 2000 1998 البيان / السنة
 109.3 110.3 119.4 77.4 67.6 32.15 15.8 13 5متوسط التجارة العربية البينية

 106.5 105.9 116.1 777 71.0 34.67 16.05 13.72 الصادرات البينية العربية
 112.1 114.7 122.6 77.20 64.2 29.75 15.7 12.27 الواردات البينية العربية 

نسبة الصادرات البينية العربية إلى 
 إجماع الصادرات العربية

9.2% 6.2% 8.7% 8.8% 8.6% 8.8% 12.4% 11.1% 

نسبة الواردات البينية العربية إلى 
 إجماع الواردات

7.9% 10.5% 12.2% 12% 11.8% 14% 13.5% 13.9% 

  .اعداد مختلفة، الموحد يالعرب يالتقرير االقتصاد، يصندوق النقد العرب :المصدر
 

ت كما بلغ ،مليار دوالر 109.3 إلى حوالي 2017متوسط التجارة العربية البينية بحلول عام  ووصل
نية العربية وفي المقابل بلغت قيمة الواردات البي .مليار دوالر 106.5 قيمة الصادرات البينية العربية حوالي

لعربية في أداء التجارة ا اً نواضح من هذه األرقام أن هناك تحسو  .2017في عام دوالر  مليار 112.1 حوالي
أثر تبينما تواصل ، 2017السلعية البينية في ظل االرتفاع الذي شهدته أسعار النفط العالمية خالل عام 

 . حركة التجارة بين الدول العربية بالظروف الداخلية التي تشهدها بعض دول المنطقة
 
لعربية دول اذا التحسن في أداء التجارة العربية السلعية البينية ناتج من زيادة الصادرات البينية للوه

ل ردات البينية للدو كما ارتفعت الوا، 2017عام  مليار دوالر 106.5% لتبلغ حوالي 10.5بنسبة قدرها 
 . للجدول السابق اً بقط 2017مليار دوالر عام % 112.1 لتسجل نحو% 9.4 سبة بلغت حوالينالعربية ب

 
وى وعلى صعيد نسبة مساهمة الواردات البينية السلعية في الواردات اإلجمالية السلعية على مست 

، 2017ام عفي واردات ثالثة عشرة دولة عربية  اً ملموس اً حققت الصادرات العربية البينية نصيب، الدول فرادى
بلغ جمالية لتلك الدول التي تربية في الواردات اإلحيث فاقت نسبتها متوسط نسبة مساهمة الواردات الع

13.9.% 
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 تراجعت حصة السلع الزراعية في إجمالي، ما يخص الهيكل السلعي للصادرات البينية العربية في
 صنوعاتبينما ارتفعت حصة كل من الوقود المعدني والمعادن األخرى والم ،الصادرات البينية للدول العربية

على تزايد حصة  2017كس التحسن الذي شهدته أسعار النفط العالمية خالل عام قد انعو . 2017عام 
 مقارنة مع حصة% 16.1 مجموعة الوقود المعدني والمعادن األخرى في الصادرات البينية لتصل إلى نحو

فقد سجلت أعلى نسبة مساهمة في  ،أما مجموعة المصنوعات. 2016مسجلة خالل عام  %15.9قدرها 
 مقابل حصة قدرها، 2017في المائة خالل عام % 60.2 حيث زادت لتبلغ حوالي ،بينيةالصادرات ال

من  وسجل نصيب السلع الزراعية في إجمالي الصادرات البينية تراجعاً . محققة خالل العام السابق% 59.6
، كما يتضح من 2017% خالل عام 19.6ليصل إلى نحو  2016% مسجل خالل عام 19.8مستوى 

 (:1)الشكل رقم 
 

 (1شكل رقم )
 )%( 2017رة البينية العربية عام الهيكل السلعي للتجا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .2018، الموحد يالعرب يالتقرير االقتصاد، يصندوق النقد العرب :المصدر
 
فقد ارتفعت حصة مجموعة  ،لمجموعات السلعية الفرعية المكونة للمصنوعاتنظرنا الى ا وإذا 

حصة قدرها  لمقاب% 18.1لتصل إلى نحو  2017لصادرات البينية خالل عام المصنوعات األساسية في ا
في  بينما تراجع نصيب كل من المواد الكيماوية واآلالت ومعدات النقل. محققة خالل العام السابق 17.9%

كل فإن الهي، فمن الناحية النظرية، هيكل الواردات البينية أما. 2017الصادرات البينية العربية خالل عام 
توجد اختالفات  اً إال أنه عملي. السلعي للواردات البينية يجب أال يختلف عن الهيكل السلعي للصادرات البينية



15 

 

تج عنه فوارق بين أرقام األمر الذي ن، التسجيل والتصنيف احصائية ناتجة عن اختالف الترتيب وأساليب
 .لسلعية في الصادرات البينية مع الواردات البينيةوبالتالي تباين قيم المجموعات ا ،الصادرات والواردات البينية

 
لصادرات ا زادت 2017عام في  أنهنجد اإلقليمية، فإننا جارة البينية للتجمعات نظرنا الى الت إذاأما 

ربية حرة العفقد ارتفعت الصادرات البينية لمنطقة التجارة ال .البينية لمعظم التجمعات العربية بنسب متفاوتة
%، في حين تراجعت 9.5%، ولدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة قدرها 10.5 والكبرى بنح

ت %. وفي جانب تطور األهمية النسبية للصادرا7.8الصادرات البينية التحاد دول المغرب العربي بنحو 
 لبينيةحصة الصادرات ا 2017البينية في الصادرات اإلجمالية لهذه المجموعات، فقد ارتفعت خالل عام 

كل من للدول منطقة التجارة الحرة العربية، بينما تراجعت حصة الصادرات البينية في الصادرات اإلجمالية 
عام  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول اتحاد دول المغرب العربي ودول اتفاقية أغادير خالل

 ات اإلقليمية والتي منها:( حجم التجارة البينية بين التجمع2. ويوضح الجدول رقم )2017
 
ال تشمل جميع الدول العربية باستثناء )جيبوتي والصومالعربية الكبرى منطقة التجارة الحرة  -

 . والقمر وموريتانيا(
 . مجلس التعاون لدول الخليج العربية )اإلمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت( -
 .ليبيا والمغرب وموريتانيا(اتحاد دول المغرب العربي )تونس والجزائر و  -
 . ية أغادير )األردن وتونس ومصر والمغرب(اتفاقدول  -
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 (2جدول رقم )
 التجارة البينية للتجمعات االقليمية

 التجمعات العربية

 التجارة البينية )مليون دوالر أمريكي(
معدل  قيمة الصادرات البينية

التغير 
2017 

% 

معدل  قيمة الواردات البينية
التغير 
2017 

% 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

منطقة التجارة الحرة 
 العربية

110.502 118.462 105.513 93.776 103.666 8.0 111.312 118.353 108.534 106.895 109.924 2.8 

مجلس التعاون لدول 
 الخليج العربية

57.506 61.105 57.568 52.909 57.942 8.4 45.674 51.368 52.557 59.748 52.871 -11.5 

اتحاد دول المغرب 
 العربي

2.274 1.967 1.883 1.732 1.893 6.6 2.750 2.109 2.151 1.751 1.819 3.9 

 المساهمة في إجمالي الواردات )في المائة( المساهمة في إجمالي الصادرات )في المائة( 
منطقة التجارة الحرة 

 العربية
8.4 9.5 12.4 15.5 16.0  12.8 13.1 12.8 13.5 13.7  

مجلس التعاون لدول 
 الخليج

5.6 6.2 5.8 7.7 1.3  8.6 9.0 9.4 11.4 10.2  

اتحاد دول المغرب 
  2.0 2.2 2.3 3.1 2.6  2.2 2.6 3.5 4.4 3.0 العربي

  1.3 1.2 1.4 1.3 1.8  1.2 1.4 1.7 2.7 3.1 ية أغاديراتفاقدول 
  .2018، الموحد يالعرب يالتقرير االقتصاد، ينقد العربصندوق الالمصدر: 
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اتها، كل من المعادن ومنتج، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في  وتتمثل أهم السلع المتبادلة
الورق و ، ومنتجات الصناعات الكيماوية، واآلالت واألجهزة االلكترونية، والبالستيك والمطاط ومصنوعاتهما

 مجلسول أما أهم السلع المتبادلة في إطار تجمع د. والمشروبات والتبغ ،ات صناعة األغذيةومنتج ،ومنتجاته
وسائل والسيارات و  ،ومنتجات الصناعات الكيماوية، المعادن ومنتجاتها يفه ،التعاون لدول الخليج العربي

لمغرب التحاد دول اأما بالنسبة . والحيوانات الحية ومنتجاتها، النقل والبالستيك والمطاط ومصنوعاتهما
اآلالت و ، ومنتجات الصناعات الكيماوية، كل من المعادن ومنتجاتها فقد شملت أهم السلع المتبادلة ،العربي

. هماوالبالستيك والمطاط ومصنوعات، ومنتجات صناعة األغذية والمشروبات والتبغ، واألجهزة االلكترونية
ات ومنتجات الصناع، المتبادلة في منتجات الخضروات فقد تمثلت أهم السلع ،ية أغاديراتفاقعلى نطاق و 

ط ك والمطاوالبالستي، ومنتجات صناعة األغذية والمشروبات والتبغ، واآلالت واألجهزة االلكترونية، الكيماوية
  (:3الجدول رقم )كما يتضح من ، والمعادن ومنتجاتها، ومصنوعاتهما

 
 (3جدول رقم )

 األبواب السلعية 
 لمنسق()حسب التصنيف ا

منطقة التجارة 
 الحرة العربية

مجلس التعاون لدول 
 الخليج العربية

اتحاد دول 
 المغرب العربي

دول اتفاقية 
 أغادير

 5.8 0.6 5.6 3.2 الحيوانات الحية ومنتجاتها
 8.7 1.6 1.4 3.2 الخضروات

 1.8 0.7 0.7 1.1 الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية ومنتجاتها
 7.4 3.4 2.0 3.7 ، المشروبات والتبغصناعة األغذية

 6.0 33.7 22.7 23.2 المعادن ومنتجاتها
 8.5 5.7 8.2 5.1 الصناعات الكيماوية

 7.0 2.2 6.0 6.7 البالستيك والمطاط ومصنوعاتهما
 0.2 0.1 0.1 0.1 الجلود الخام ومنتجاتها

 0.5 0.1 0.2 0.2 الخشب والفلين ومصنوعاتهما
 3.5 2.3 1.3 4.9 الورق ومنتجاته

 2.0 1.1 0.7 3.2 المنسوجات ومصنوعاتها
 4.8 1.2 3.4 3.6 االسمنت ومصنوعاتها

 1.7 0.8 3.2 2.4 األحجار الكريمة
 7.9 4.9 4.1 6.0 اآلالت واألجهزة االلكترونية

 2.6 1.9 6.4 3.1 السيارات ووسائل النقل
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 0.2 0.5 0.4 0.6 أجهزة البصريات
 1.7 0.9 0.9 1.3 المصنوعات األخرى 

 2* السلع المتبادلة = )الصادرات + الواردات( / 
 Www. Trademap. orgالمصدر: * 

 
عربية دول الالتجاري بين ال لتركز التباد فنالحظ ،نظرنا الى اتجاهات التجارة البينية السلعيةاذا  أما

 %76تركز نحو ، 2017فبالنسبة للصادرات البينية للدول العربية خالل عام  .بصورة عامة في دول الجوار
وحصلت كل من اإلمارات والسعودية وعمان . والسعودية والكويت في كل من عمان من صادرات اإلمارات

دول  توفي تونس استحوذ. 2016ة إلى الدول العربية خالل عام الصادرات البينيمن  %62على حوالي 
درات يتعلق بصا في ماو . من صادراتها إلى الدول العربية %82زائر وليبيا والمغرب( على نحو الجوار )الج

لي ها حوامغرب وموريتانيا بنسبة بلغ إجمالفقد تركزت في كل من تونس ومصر وال ،الجزائر إلى الدول العربية
ومصر واستحوذت  إلى كل من اإلمارات والسعودية% من صادراتها 95في السودان اتجه حوالي و . 88%

 اتجهفي ما  .من الصادرات األردنية إلى الدول العربية% 62كل من السعودية والصومال وقطر على نحو 
 وحصلت من إجمالي صادرات الصومال البينية للدول العربية إلى كل من اإلمارات وعمان واليمن%86نحو 

من % 62صلت اإلمارات على حوالي كما ح. من صادرات العراق البينية %76سورية ومصر على حوالي 
من صادرات قطر % 78واإلمارات والسعودية على نحو  واستحوذت كل من مصر. البينيةصادرات عمان 

 من الصادرات البينية العربية% 68سعودية والعراق على حصة قدرها واستحوذت اإلمارات وال. البينية
نية إلى فقد تركزت صادراتها البي ،بالنسبة لليمنو . من صادرات ليبيا في اإلمارات %83وتركز نحو  .للكويت

 . الدول العربية في كل من اإلمارات والسعودية
 
من واردات األردن في %77تركز نحو  فقد ،الواردات السلعية البينية للدول العربية واذا نظرنا الى 

 ،كل من السعودية وعمانلإلمارات من %من الواردات العربية 52وجاء نحو  ،كل من السعودية واإلمارات
من الواردات البينية % 60حوالي  وأتى ،من الواردات البينية للبحرين %73واستحوذت السعودية على حوالي 

وتركزت الواردات البينية للسعودية في كل من اإلمارات ومصر بنسبة . ونس من كل من الجزائر والسعوديةلت
 منوواردات العراق البينية  %74جيبوتي وعمان بنسبة  منوواردات الصومال البينية  %65بلغت حوالي 

ونسبة  ،من الواردات البينية لقطر من السعودية وعمان %55وجاء حوالي ، %85سورية وعمان بنسبة 
من الواردات البينية للكويت من كل من  %76ونسبة ، من الواردات البينية لعمان من اإلمارات 79%

http://www.trademap.org/
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ارات ومصر وتونس بنسبة فقد جاء معظمها من كل من اإلم ،ات البينية لليبياأما الوارد ،اإلمارات والسعودية
 . %89ها حوالي بلغ إجمال
 

وحوالي  ،من الواردات البينية لمصر في كل من السعودية وقطر والكويت %70كما تركز حوالي 
 من% 85حوالي وجاء  ،ئر ومصرمن الواردات البينية للمغرب في كل من السعودية واإلمارات والجزا 84%

لبينية امن الواردات  %68كما جاءت نسبة  ،وتونس وجيبوتيالواردات البينية لموريتانيا من ليبيا والجزائر 
 تعتبر فإنها ،يخص الواردات البينية لكل من الجزائر ولبنان في ماو . لليمن من كل من اإلمارات والسعودية

 أربع لكل منها بين حوالي االستيرادإذ تتوزع حصص ، ةفي مصادر وارداتهما من الدول العربي اً أكثر توسع
 . إلى خمس دول عربية

 
 لتجارةاأداء  في اً واضح اً نالحظ أن هناك تحسن، يتعلق بالتجارة العربية البينية في الخدمات في ماو 

مليار  10468% لتصل إلى نحو 6.8فقد ارتفعت قيمتها اإلجمالية بنسبة قدرها  .الدولية في الخدمات
ثم  2007و 2000ولبيان مدى التطور في أداء التجارة العربية البينية في الخدمات فإننا سنأخذ أعوام  .والرد

 . ( لبيان مدى التطور الحادث في تجارة الخدمات في الدول العربية2017 – 2013نأخذ الفترة )
 

تشير ف 2007وحتى عام  2000التطور الحادث في تجارة الخدمات من عام واذا نظرنا الى 
 أن صادرات الدول العربية للخدمات )باستثناء صادرات الخدمات الحكومية( تإحصاءات ميزان المدفوعا

في المتوسط من الصادرات العربية % 12.3 هأي ما نسبت، 2007مليار دوالر في عام  89بلغت حوالي 
ليلة في األعوام الق اً سريع اً ن الدول العربية نمو مولقد شهدت صادرات الخدمات لعدد  .للسلع والخدمات

في السعودية % 8.3بنسبة  2007ارتفعت صادرات الخدمات في عام ، فعلى سبيل المثال، الماضية
غير أن حصة الخدمات في صادرات السلع والخدمات تتباين  ،في مصر %24.2في المغرب و% 23.3و

في المغرب % 43.1و، سنفي تو % 24.5% في السعودية و3.3حيث تشكل حوالي ، من دولة إلى أخرى 
 . في لبنان% 77.8% في مصر و50.6و

 
مليار دوالر في عام  133فتبلغ حوالي ، يتعلق بقيمة واردات الدول العربية للخدماتفي ما  أما

ولقد سجلت واردات . في المتوسط من الواردات العربية للسلع والخدمات %25.2أي ما نسبته  2007
لك الواردات بنسبة فعلى سبيل المثال ارتفعت ت 2007في عام  اً مطرد اً نمو  الخدمات لعدد من الدول العربية
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وتعكس هذه  .في السعودية% 58.8% في البحرين و47.6% في األردن و27.8% في مصر و27.2
وذلك ، كالنقل والسفر والخدمات المهنية األخرى  ،الزيادات تزايد اعتماد الدول العربية على استيراد الخدمات

 . فيها االقتصاديالنشاط وسع في ضوء ت
 

الدرجة األولى ففي جانب الصادرات تأتي خدمات السفر في ، أما بالنسبة لهيكل تجارة الخدمات
يها ثم تل، 2007ربية للخدمات في عام في صادرات الدول الع توسطمل% في ا45.6وتستأثر بحصة 
ية لحاسوب والمعلومات والخدمات المالوأهمها االتصاالت والتشييد والبناء وخدمات ا، الخدمات األخرى 

 في المتوسط من% 31.7فتشكل مساهمتها نسبة ، خلفي(والخدمات الجديدة األخرى )مثل خدمات المكتب ال
ت من الصادرا% 22.7لمرتبة الثالثة وتشكل حصتها وتأتي خدمات النقل في ا .الصادرات العربية للخدمات
 . 2007العربية للخدمات في عام 

 
% في 41.9النقل بالحصة األكبر بنسبة  تستأثر خدمات، نب هيكل واردات الخدماتوفي جا

 إلى االرتباط الوثيق اً وتشير هذه األهمية أيض، 2007ت العربية في عام اتوسط من واردات الخدمملا
تأتي و ، ميةوهي السلع الرئيسية التي تصدرها الدول العربية إلى األسواق العال ،لخدمات النقل بالنفط والغاز

وتشكل ، في المتوسط من الواردات العربية للخدمات% 40.1خدمات السفر التي تشكل حصة  بعد ذلك
 . %18الخدمات األخرى الحصة المتبقية أي ما نسبته 

 
 2007و 2000اتجاهات تطور هيكل الخدمات في تجارة الدول العربية خالل عامي  وعند مقارنة

 لخدماتوتزايد األهمية النسبية ل ،همية النسبية لخدمات النقل والسفريالحظ في جانب الصادرات تراجع األ
من  %31.7مما أدى إلى زيادة أهميتها لتصل إلى نسبة  ،والتي سجلت معدالت نمو أسرع ،األخرى 

فقط في الصادرات العربية % 18.9وذلك مقارنة مع حصة ، 2007م الصادرات العربية للخدمات في عا
 تزايدفيالحظ  ،أما بالنسبة التجاهات تطور هيكل الواردات العربية للخدمات. 2000للخدمات في عام 

لذي السريع األهمية النسبية للسفر الذي يعكس تزايد االعتماد على استقدام العمالة األجنبية في ضوء النمو ا
 (2ل رقم )الشك، ومنها بوجه خاص دول مجلس التعاون الخليجي، تشهده اقتصادات عدد من الدول العربية

 (:3والشكل رقم )
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 (2شكل رقم )
 2007و 2000مقارنة توزيع صادرات خدمات الدول العربية مع العالم عامي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة التجارة العالمية، قاعدة البيانات اإلحصائية. المصدر:
 

 (3شكل رقم )
 2007و 2000مقارنة توزيع واردات خدمات الدول العربية مع العالم عامي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة التجارة العالمية، قاعدة البيانات اإلحصائية. المصدر:
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ارة وتجدر اإلشارة إلى أن احصاءات تجارة الخدمات ال تظهر الجوانب األخرى للعالقة الوثيقة لتج
بر عبتجارة السلع مثل الخدمات المصرفية والتأمين وخدمات االتصال وخدمات التجارة المنقولة الخدمات 

 . االنترنت شبكات
 

 – 2013ة خالل الفترة يالتطور في أداء التجارة في الخدمات في الدول العربنظرنا الى  أما إذا
، 2017تراجع العجز في صافي ميزان تجارة الخدمات للدول العربية كمجموعة خالل عام  فنالحظ ،2017

قد ف. حققة بالمدفوعات الخدميةمن الخدمات بنسبة فاقت الزيادة الم كمحصلة أساسية الرتفاع المتحصالت
 202.3لتصل إلى  2017خالل عام  %9.7زادت المتحصالت الخدمية للدول العربية بنسبة قدرها حوالي 

عائدات مليار دوالر محققة في العام السابق جاء ذلك نتيجة الرتفاع ال 184.4مليار دوالر مقارنة مع نحو 
لدول لالخدمية  بينما زادت قيمة المدفوعات. روفها الداخليةمن قطاع السياحة في بعض الدول مع استقرار ظ

مليار  302.6مقابل حوالي ، 2017مليار دوالر خالل عام  319.8لتصل إلى نحو % 5.7العربية بنحو 
للدول  يرجع ذلك ألثر االرتفاع المحدود الذي شهدته قيمة الواردات السلعية. 2016دوالر مسجلة خالل عام 

ت ونتيجة للتطورات المذكورة في كل من المتحصال .وعات بنود النقل والشحن والتأمينالعربية على مدف
 حيث 2017 فقد استمر التراجع في عجز الميزان الخدمي للدول العربية كمجموعة خالل عام ،والمدفوعات

ر مليا 118.3مليار دوالر مقارنة مع عجز قدره  117.5ليقتصر على حوالي % 0.6انخفض بنسبة قدرها 
 . 2016دوالر خالل عام 

 
 كان نتيجة 2017تراجع العجز بالميزان الخدمي للدول العربية كمجموعة خالل عام  ونالحظ أن 

 %0.5وموريتانيا وذلك بنسب تفاوتت بين ، قطرو ، وتونس، الجزائر، انخفاض العجز في كل من اإلمارات
مغرب وال، انلبن ،جيبوتي، البحرين، األردن كما ارتفع الفائض في كل من. مقارنة بالعام المقابل %24.0و

مليار دوالر في مصر خالل عام  4وتحول العجز إلى فائض قدره ، %40.7و% 1.7بنسب تراوحت بين 
ويت في حين ارتفع العجز بالميزان الخدمي لكل من السعودية والعراق وعمان وفلسطين والقمر والك، 2017

 237وتحول الفائض إلى عجز قدره . قارنة بالعام السابقم %90.5و% 0.3وليبيا بنسب تراوحت بين 
 . 2017خالل عام مليون دوالر بالسودان 

 
األهمية النسبية للمتحصالت في  زيادة أن هناك الدول العربيةفي  ويتضح من هيكل تجارة الخدمات 

مسجل في  %37.0من مستوى  2017عام  الخدمية للدول العربية من بند السفر في إجمالي المتحصالت
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كما ارتفعت نسبة مساهمة المتحصالت من بند النقل . 2017في عام % 37.8لتصل إلى نحو  2016عام 
 . 2016عام في  %30.8مقارنة مع حوالي  2017خالل عام  %31.4لتصل إلى 
 
ت تراجعت حصة بند النقل في إجمالي المدفوعا ،يتعلق بالمدفوعات عن الواردات الخدمية في ماو  
د كما تراجع نصيب المدفوعات من بن، 2017عام % 24.9ردات الخدمية للدول العربية لتبلغ نحو عن الوا

ليصل ، 2016خالل عام  اً محقق %26.3السفر في إجمالي المدفوعات الخدمية للدول العربية من مستوى 
 (:4رقم )الشكل في  كما. 2017% عام  26.0إلى حوالي 

 
 (4شكل رقم )

 2017، في الدول العربيةهيكل تجارة الخدمات 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 د(.8/10ج(، و)8/10ب(، )8/10أ(، )8/10الملحق ) المصدر:
 
 ،ربيةنات تجارة الخدمات في الدول العات في المتحصالت والمدفوعات لمكو أهم التطور لى إنظرنا  إذا
 : يليما  العربيمن تقارير صندوق النقد نالحظ  ،النقل وبند السفربند في  وخصوصاً 
 

عند نفس  2017بند النقل: نتيجة لبقاء قيمة الواردات السلعية اإلجمالية للدول العربية خالل عام 
كمحصلة  ،استمر التحسن في أداء الميزان الخدمي لبند النقل، اً المستوى المحقق خالل العام السابق تقريب

إضافة إلى أثر  ،والتأمين(لالرتفاع الذي شهدته المدفوعات الخاصة بمكونات بند النقل )خاصة الشحن 
 63.6لتصل إلى نحو  %12.1لبند النقل للدول العربية كمجموعة بنسبة قدرها  ارتفاع المتحصالت الخدمية
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في البحرين مقارنة بعام  %445.4في األردن و %0.6بنسب تراوحت بين ، 2017مليار دوالر خالل عام 
، السعودية، جيبوتي ،في كل من الجزائر اً نخفاضحين سجلت المتحصالت الخدمية لبند النقل ا. في 2016
 . 2016مقارنة بالعام  2017خالل عام  %52و %0.7وموريتانيا بنسب تراوحت بين ، القمر، السودان

 
لتصل إلى  %4.8بنسبة قدرها  2017فقد ارتفعت خالل عام ، المدفوعات الخدمية لبند النقل أما 
ع ذلك لالرتفا ويعزى . مليار دوالر خالل العام السابق 75.9مليار دوالر مقارنة مع نحو  79.6حوالي 

لتي اوأثره على بنود الشحن والتأمين  2017الواردات السلعية للدول العربية خالل عام الطفيف في قيمة 
كمحصلة للتطورات المذكورة في كل من جانبي المتحصالت و . تعتبر بمثابة أهم المكونات لبند النقل

موعة فقد انخفض العجز المسجل في ميزان بند النقل للدول العربية كمج، ة لبند النقلوالمدفوعات الخدمي
مليار  19.2مليار دوالر مقارنة مع حوالي  16.0ليصل إلى حوالي  2017خالل عام  %16.7بنسبة بلغت 

 . 2016دوالر مسجلة خالل عام 
 

مع تحسن حركة السياحة في  بند السفر: كمحصلة لتواصل التحسن في حصيلة اإليرادات السياحية
قد ف، سياحية الرئيسية بالمنطقة وتراجع المدفوعات الخاصة ببند السفرلالدول ا ظل استقرار األوضاع في

إلى  مليار دوالر 11.4والبالغ نحو  2016انخفض العجز المسجل في الميزان الخدمي لبند السفر خالل عام 
ربية فعت المتحصالت اإلجمالية من بند السفر في الدول العارتو . 2017مليار دوالر خالل عام  6.7الي حو 

 68.2مليار دوالر مقارنة مع حوالي  76.5 لتصل إلى نحو %12.2بنسبة بلغت حوالي  2017خالل عام 
 مليار دوالر 7.8فقد ارتفعت المتحصالت بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو  2016مليار دوالر خالل عام 

كما سجلت المتحصالت من بند السفر خالل عام . 2016ار دوالر مسجلة بعام ملي 2.6مقارنة مع حوالي 
، قطر، عمان، العراق، السودان، السعودية، تونس، الجزائر، اإلمارات، زيادة في كل من األردن 2017

بينما سجلت المتحصالت الخدمية لبند ، 2017خالل عام  %67.3% و2.0والمغرب بنسب تراوحت بين 
ام عبالبحرين خالل  %51.9بلبنان وحوالي  %0.8بين  ي باقي الدول العربية بنسب تفاوتف اً السفر تراجع

وعة المدفوعات من بند السياحة والسفر للدول العربية كمجم وقد ارتفعت. لسابقمقارنة مع العام ا 2017
 . مليار دوالر 83.2لتصل إلى حوالي  %4.5 ىبحوال 2017خالل عام 
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  في الخدمات البينيةاجه تنمية حركة التجارة العربية المعوقات التي تو . ج
 
تتم  أي أنها، في البداية يجب القول أن تجارة الخدمات تختلف عن تجارة السلع لكونها غير منظورة 

لومات أو عن طريق انتقال المع ،تدفق السلع )الصادرات والواردات(ل العمليات الخدمية المصاحبةمن خالل 
من ، تعددةم ولذلك فإن القيود التي تعترض تجارة الخدمات تأخذ أشكاالً  ،أو انتقال األفراد أو تحويل األموال

رات العقا أو القيود على شراء ،أهمها القوانين واألنظمة المحلية التي تحد من عدد موردي الخدمات في السوق 
رهم باء وغياء والمستشارين واألطوالقيود على اإلقامة المؤقتة لألفراد لغرض تقديم الخدمات كالخبر ، لألجانب

ة ادياالقتصألن القيود تمثل تكلفة وتؤثر على الكفاءة  ،وهذا يؤثر على االقتصاد القومي .من المتخصصين
 ومن، على قطاع السلع الذي يستخدم الخدمات كمدخالت في اإلنتاج اً بل أيض ،ليس لقطاع الخدمات فحسب

ن ويمك .ةالتنافسية في األسواق العالمينقل ضروري الكتساب القدرة هنا فإن االهتمام بشبكات االتصاالت وال
 : في ما يليية في الخدمات تنمية حركة التجارة العربية البينسرد المعوقات التي تواجه 

 
ي الت ةاالقتصاديحيث أن لكل دولة سياستها ، ة العربيةاالقتصاديغياب التنسيق في السياسات  -

 . مويةتحددها لتحقيق اهدافها التن
ي جارة فالتي تساعد على زيادة الوعي بأهمية تنمية الت يةعدم كفاية البرامج اإلعالمية والتدريب -

ها يمنظمبالمنفعة على موردي الخدمة و  دوالتي تعو ، الدول العربية والفوائد المرجوة بينالخدمات 
 . ومستهلكيها

 . ل القوميمساهمته في الدخكل قطاع خدمي ومدى عدم توافر بيانات كاملة عن هيكل السوق ب -
لى ععدم توافر دراسات كافية عن أهمية تنمية التجارة في الخدمات بين الدول العربية وأثرها  -

 . والتنمية في الدول العربية والنم
هناك بعض التداخل في أجندات تحرير التجارة في الخدمات في األطر متعددة األطراف  -

رة في تشتت الجهود المحلية لمحاولة التنمية وتحرير التجامما أدى إلى ، واإلقليمية والثنائية
 . الخدمات في الدول العربية

بينية ارة الوالتي قد تعيق عملية تنمية التج ،تباين في القواعد والقوانين في عدد من الدول العربية -
 . في الخدمات
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الخدمات تقدم  ألن ،إن قواعد المنشأ التي تطبق على السلع ال تصلح للتطبيق على الخدمات -
خطوط على ال تفاقوبالتالي هناك حاجة لال، بوسائل مختلفة والتي تؤثر بدورها على قواعد المنشأ

 . العريضة المتعلقة بقواعد المنشأ
وآلية  ت الحكومية والدعم والتدابير الوقائيةعلى قواعد محددة تحكم المشتريا تفاقبد من اال ال -

 . مستقبللفض المنازعات التي قد تطرأ في ال
 

 مستقبل التجارة العربية البينية في الخدمات واحتياجات التطوير - اا ثالث
 

بد  ال الخدماتفي  اإلقليمي في مجال تحرير التجارة البينية االقتصاديلتحقيق المزيد من التكامل 
 من اتباع الخطوات التالية: 

 
زالة خالل إ قيق التوافق أو التقارب منهذه الخطوة من الخطوات الهامة لتح: التوافق التشريعي: أوالا 

فق ل والتوايات االعتراف المتباداتفاقومن خالل ، القيود غير التعريفية من جانب واحد بعد مراجعة التشريعات
هدف مهنية بيجب االعتراف بالمؤهالت العلمية وال ومثالً ، مع المعايير المتعلقة بالقواعد المحاسبية الدولية

 . واستهالك الخدمات التعليمية، توريد الخدمة لتسهيلوذلك  ،العالي أو التدريب عليمااللتحاق بالت
 

 ،يةول العربراجعة القوانين التي تحكم قطاعات الخدمات في الدبد من م ال: مراجعة التشريعات: اا ثاني
 . تالتي تقف عقبة أمام زيادة تنمية التجارة البينية في الخدماويجب حذف القواعد غير الضرورية 

 
ي الخدمات فلبينية زيادة تنمية التجارة اإن : التعاون بين األجهزة التنظيمية الوطنية للخدمات: اا ثالث

ة بين هناك حاجة ماسة إلى إنشاء شبكة مؤسسيو ، بين السلطات التنظيمية في الدول العربية تعاوناً يتطلب 
قييم ايير تارسات عن طريق تناول البيانات ومعار أفضل الممتشاألجهزة التنظيمية في الدول العربية لتسهيل ان

ارب تق ويسهلويساعد هذا النوع إلى زيادة تنمية التجارة البينية في الخدمات  (،Benchmarking)األداء 
 . مستويات تطور القطاعات الخدمية في الدول العربية

 
سهيل انتقال العمالة الماهرة وذلك من خالل ت ،: تعزيز عملية تنمية التجارة البينية في الخدماتاا رابع

ويتطلب ذلك التعاون بين الدول العربية من أجل وضع ، محددةفترات خالل وشبه الماهرة في الدول العربية 
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 .لتجارة اإلقليميةيات تحرير ااتفاقالماهرة في إطار وتنفيذ برنامج أسوة بالبرامج الدولية لتحرير حركة العمالة 
بية في الحصول على العمالة الماهرة واندماجهم في سوق العمل ويقلل من هجرة ويساعد ذلك الدول العر 

 . العقول العربية إلى خارج الدول العربية
 

 .عربيةالدول ال بينها: اتباع المنهج التفاوضي لتعزيز التجارة البينية في الخدمات اا خامس
 

من أن  بد معايير ال ةناك ثالثحيث أن ه ،على قواعد المنشأ في قطاع الخدمات تفاق: اال اا سادس
 ،وهي النطاق القانوني الذي تنتمي إليه الشركة المقدمة للخدمة ،وخصوصا عند توريد الخدمات ،تطبق

 لذي يجبعربية على المعيار اويجب أن تتفق الدول ال .والملكية والرقابة ،لمقدم الخدمةوالموقع الجغرافي 
وضات اكما حدث في مف ،لضمان التفاوض المستمر والفعال ،قد يختلف باختالف القطاعوالذي  ،تطبيقه

 . تحرير التجارة في السلع
 

ية إلى لة عربحيث أن أي معاملة تفضيلية تمنحها أي دو  ،: إدراج مبدأ الدولة األولى بالرعايةاا سابع
ء ألعضابية ايات التجارية اإلقليمية الخاصة بها تطبق على باقي الدول العر تفاقالدول األخرى في نطاق اال

م ية والدععلى قواعد تحكم المشتريات الحكوم تفاقكما يجب اال .العربية لتحرير تجارة الخدمات االتفاقيةفي 
. بلوآلية فض المنازعات من خالل التفاوض بين الدول العربية وتجنب المشكالت التي قد تطرأ في المستق

طاع أ سواء بين الحكومات ومقدمي الخدمة من القأي يجب استخدام نظام إقليمي عربي لتسوية أي نزاع ينش
 . الخاص

 
 التوصيات -اا رابع

 
ومن المهم ، وإدخال نظم التجارة االلكترونية، ة الكبيرةاالقتصادياتجه العالم إلى التكتالت  لقد -1

إلى خطوات تالية تحل المشاكل والمعوقات  تعزيز هذا االتجاه وتنميته بين الدول العربية وصوالً 
ية أمام تجارة الخدمات البينية )مثل نظام جميع العوائق واالجراءات التعقيد إزالةيجب و . اجميعه

. ومن المهم الحد من لغرض تقديم الخدمات (ينيالتأشيرات واإلقامة المؤقتة لألشخاص الطبيع
ا في اختالف المواصفات، وإزالة القيود أمام الشركات التجارية العربية، كقوانين الوكيل المعول به

دول الخليج العربي، واحتكار القطاع العام للعديد من الخدمات، كالمواصفات وخدمات النقل 
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لزاما على الدول العربية تحقيق المزيد  أصبحلذا  وخدمات المطار والخدمات المصرفية والتأمين.
رير ة بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتحاالقتصاديمن التنسيق في السياسات 

 . كامل
وإلى خلق كيانات ومؤسسات عربية كبيرة  ،إقامة اتحاد جمركي عربيبد من االتجاه نحو  ال -2

لتوزيع اإضافة إلى جوي(  –ري ب –ماطه جميعها )بحري فاعلة تعمل في مجال النقل بأن
 . والتأمين، وفي مجال السياحة، والتخزين في منظومة متكاملة

 تجريهاالتي  ياتتفاقمستوى إقليمي بما تعنيه مثل هذه االتنظيم الندوات وورش العمل على   -3
ة لدوليستيعاب جميع المتغيرات المرتبطة بإقامة نظام التجارة ادولنا العربية والدول االخرى ال

ذية ليس فقط على مستوى اإلدارات التنفي ،ات وممارساتاتفاقوما يرتبط به من  ،متعدد األطراف
مية حكو سواء كانت  ،على مستوى القطاعات التنفيذية اً ولكن أيض ،العليا المعنية بمختلف الدول

 . اً أو خاص اً عام اً أو قطاع
ي فضمان النفاذ إلى األسواق العربية وتعزيز  ،تشجيع االستثمارات البينية في مجال الخدمات -4

 بتحرير الخدمات يتعلقفي ما  ومن المهم التنسيق بين مواقف الدول العربية، مجال الخدمات
 اً ى المستوى القطاعي عن طريق المقايضة أمام موردي الخدمات األجانب التي هي أساسعل

ة وعلى أساس االستفاد، شروط التي تراها كل دولة على حدةلمحررة في ظل األوضاع الحالية با
 . النسبية والقدرة التنافسية لكل من القطاعات المختلفة في كل دولة على حدةالميزة من 

ولتعزيز االتجاه نحو تعميق التخصص والتكامل في  ،ة عربية لتحرير الخدماتوضع استراتيجي -5
لتعرف على اآلثار الناتجة عن تحرير قطاعات الخدمات كل وذلك من خالل ا ،مجال الخدمات

اعات والبدء بتحرير القط، حة للنفاذ إلى األسواق الخارجيةوللتعرف على الفرص المتا ،على حدة
قيق وبناء جداول التزامات قطرية تراعي تح ،لنسبية على المستوى الوطنيالفرعية ذات الميزة ا

  .وتوسيع نطاق سوق الخدمات العربية ،التكامل بين موردي الخدمة العرب
ان شروط أفضل عند التفاوض مضالى جانب تشكيل مجموعة عربية ل ،دعم المنافسة والشفافية -6

 . لية في الخدماتالعامة لتحرير التجارة الدو  االتفاقيةفي إطار 
ومن المهم بمكان ، النقل والتأمين والسياحة من المعالم األساسية في تقديم الخدماتيمثل كل من  -7

خلق كيانات عربية كبيرة تعمل في هذا المجال لمجابهة سيطرة الشركات العالمية الكبيرة التي 
وانئ مركزية تعمل وذلك من خالل إنشاء م، تمارس هذه األنشطة في مختلف المواقع العربية

، كمراكز تجارية كبرى لخدمات التجارة الدولية لمجموعة الدول المحيطة وتنسيق وتكامل أنشطتها
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واالستفادة من ، بإدخال مفاهيم اإلدارة الحديثة اً وجو  اً وبحر  اً وتطوير العمل في الموانئ بر 
وإدخال نظم  ،تأمينوإقامة قواعد معلومات قطاع النقل والسياحة وال، تكنولوجيا المعلومات
 . وتحديث اإلجراءات الجمركية ،المعلومات الجغرافية
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