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محفوظةوالنسخ حقوق الطبع والنشر   

 

 

الكتاب هذاال يسمح بطبع أو نسخ أو تصوير أو نشر   

االلكتروني، النشر أو أي جزء منه بأي وسيلة كانت، بما فيها وسائل  

أو الناشرمسبقة من المؤلف الخطية الموافقة الاال بعد الحصول على   
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 اهداء،،

 

 أهدي هذا الكتاب لكل المهتمين بتطوير تنافسية االقتصادات العربية 

 ، وأذكر منهمفي خضم تحديات وفرص العولمة االقتصادية

 

 المشتركة االقتصادية العربيةالمالية والمؤسسات 

 العربيةوالتخطيط وزارات الصناعة والتجارة 

 الهيئات العامة للصناعة والمدن الصناعية والمناطق التنموية 

 هيئات تنمية الصادرات والتجارة واالستثمار في الوطن العربي 

 غرف الصناعة والتجارة في الدول العربية

 ورجال األعمال والصناعيين جمعيات المصدرين 

 رونيةومختصي التجارة االلكت  السياسات التجارية ومحلليبيوت التصدير 

 

 ،،المؤلف                                                                         
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 المحتويات

وأهميته الكتابتوطئة: هدف   

 ©Trade Mapخارطة التجارة الدولية أوالً: 

 موقع خارطة التجارة الدولية واالستفادة من كافة مزاياه -

 Market Analysis Toolsأدوات تحليل األسواق  -

 أبرز تطبيقات خارطة التجارة الدولية -

 Home Pageالخيارات األساسية لموقع خارطة التجارة الدولية في صفحته الرئيسية  -

 في خارطة التجارة ادارة جدول البيانات -

 الرسومات البيانية ضمن خارطة التجارة الدولية -

 معلومات الشركات ضمن خارطة التجارة الدولية -

 وحاالت عملية على استخدام خارطة التجارة الدوليةأمثلة  -

 : زيت الزيتون البكر Product Study دراسة منتج محدد -1

 : مقارنة لحالتي السعودية واالردنCountry Studyدراسة دولة محددة  -2

 : حالة االردن واالماراتدراسة التبادل التجاري بين دولتين )على مستوى ثنائي( -3

 : حالة األردنالتصديرية وتنويعها باتجاه أسواق ديناميكيةدراسة األسواق  -4

  ©Market Access Mapثانياً: خارطة النفاذ الى االسواق

 Trade Competitiveness Map©خارطة تنافسية التجارة الدولية ثالثاً: 

 Trade Performance HSلتجارة الدولية على مستوى النظام المنسق اتحليل أداء  -

 Revealed Comparative: الميزة النسبية الظاهرة  HSعلى أداء التجارة الدوليةحالة عملية  -1

Advantage (RCA) لدولة الكويت 

في االردن  High-Tech Productsالمنتجات عالية التقنية  :HS حالة عملية  على اداء التجارة الدولية -2

 ودول مجلس التعاون الخليجي

  Trade Performance Indexقطاعي  مستوىلتجارة الدولية على ا مؤشرتحليل  -

 حالة عملية على مؤشر أداء التجارة الدولية: أبرز القطاعات التصديرية في االردن

 خارطة التجارة الدوليةعلى تطبيقات متقدمة رابعاً: 

 خانات. 6استخراج مؤشرات الميزة النسبية الظاهرة على مستوى  -1

 : حالة االردن. Product Space Analysisفضاء المنتجات المصدرةالى مدخل   -2

 .الميزة النسبية الكامنةو االقتصاد الهيكلي الجديد -3

 ITC Export Potential Assessmentsمقدمة في منهجية تقييم امكانيات التصدير  -4

 خامساً: المالحق

 (: مثال على رمز سلعة ضمن النظام المنسق: األناناس1ملحق )

 )على مستوى خانة واحدة( النظام المنسق (: أقسام2ملحق )

 )على مستوى خانتين( النظام المنسق)أقسام(  (: فصول3ملحق )

 (: الصادرات ذات التقنية العالية4ملحق )

 )ألغراض دراسات الجدوى( ألي منتجالكلي (: تقدير حجم السوق 5ملحق )

 المراجع
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

تهأهميو الكتابهدف : توطئة  

لهذه األدوات المكملة بو(©Trade Map)  بخارطة التجارة الدوليةالشامل الى التعريف  الكتابيهدف هذا 

كل ، والتعّرف على تطبيقاتها العملية في مجال تحديد (ITC) الدوليةالمصممة من قبل مركز التجارة الخارطة 

متاحة بالمجان ضمن الخارطة  هذه. الواعدة واألسواق القطاعات االستراتيجية ذات الميزة النسبية والتنافسيةمن 

احصاءات التجارة الدولية  شاملة )www.trademap.org( التفاعليوالمتخصص الموقع االلكتروني 

 . ومعلومات الشركات واألسواق العالمية الجاهزةالتحليلية ومؤشراتها 

قواعد البيانات العالمية والتطبيقات التفاعلية  أكبر ىأحد هي 2003التي اطلقت في عام خارطة التجارة الدولية 

في القطاع سلعة( والتي يمكن استغاللها لتطوير المشاريع واألعمال  5300دولة ونحو  220المحوسبة )تشمل 

مصدر الرئيسي لهذه ال تحليل أداء وتنافسية الصادرات من السلع المتاجر بها بين مختلف الدول.في و الخاص

 .UN ComTradeالخارطة هو قاعدة بيانات التجارة الدولية التابعة لالمم المتحدة والمعروفة ب 

ام الهيغطي هذا الموضوع  باللغة العربية وشامل موحدمرجع  تنبع أهمية هذا المرجع في ضوء غياب توفرو

متكامل يشرح كيفية تطبيقي  دليلحاجة مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص الى ، الى جانب المتخصصو

متاح بااللغة الخارطة االلكتروني موقع ف .الخارطةالواردة في التجارة الدولية ومؤشرات االستفادة من احصاءات 

وتدريب عملي لالحاطة مهنية ويحتاج الى مساعدة ومعقد االنجليزية دون العربية، وهو موقع فني ومتخصص 

 فاءة .كبوالمتعددة الهامة  والتشغيليةالتطبيقية الفنية وبأبعاده 

مؤسسات دعم هيئات تنمية الصادرات و وتشمل ،هي واسعةفلهذا المرجع األساسي الجهات المستهدفة أما 

والباحثين العربية المشتركة، المالية والصناديق والمؤسسات ، في أقطار الوطن العربي  (TSIs)التجارة

، الى جانب في الدول العربية االقتصاديين ومحللي التجارة الدولية في الوزارات والمؤسسات االقتصادية

غرف الصناعة والتجارة  -االردني والعربي من القطاع الخاص-مفاوضي اتفاقيات التجارة الحرة. كما تشمل 

في المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه  التجارالصناعيين ومن اصحاب األعمال وجمعيات المصدرين، و

  .المشاريع جدوىوتقييم السوق ودراسات في بحوث  المختصونبيوت التصدير وشركات وأيضاً و ،الخصوص

تعزيز مبادرات التنويع في ل ،خصوصاً  االردن ودول الخليجو ،ففي ظل الحاجة الملحة للدول العربية عموماً 

بعد الصدمات الخارجية المتعددة، بما فيها صدمة أسعار النفط، تبرز  صادراتهاكل اهيوفي أسواقها واقتصاداتها 

العالمية في التعّرف على المزايا النسبية والقطاعات الواعدة ذات االولوية على مستوى التجارة أهمية قاعدة 

التصديرية منهجيات اختيار القطاعات والمنتجات التعريف بأبرز ويشكل . السلعةوعلى مستوى الفرعي  القطاع

 .الكتابالهيكلي احدى المساهمات الجوهرية لهذا  التحولالواعدة لتعزيز التنويع االقتصادي وتوجيه برامج 

 

http://www.trademap.org/
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التجارة العالمية على مستوى وطني )كلي( وعلى مستوى قطاعي وعلى مستوى احصاءات توفر الخارطة و

حول أداء تحليلية مؤشرات توفر الخارطة  كما. العالمية والرسوم البيانية والخرائط السلعة، وباستخدام الجداول

واألسواق المنافسة، الى جانب معلومات وانفتاحه،  وأحدث اتجاهاته  الصادرات، وحجم الطلب الخارجي ونموه

 خمسةالعملي  الدليلالكتاب/ هذا  يغطي، عامةوبصورة حول الشركات التي تتعامل بالسلع المتاجر بها دولياً.  

 أدناه: كما هو مبينلتحليل التجارة الدولية، مختلفة مناهج 

 

 

احصاءات للصادرات الخارطة توفر كما 

منذ عام  سنويبشكل والمستوردات السلعية 

يم التجارة حتى اآلن، وتشمل ق -2001

ت نموها )%(، ومعدال )بالدوالر( وكمياتها

الى جانب حصص السوق لكل دولة/ قطاع/ 

سلعة، من بين مؤشرات أخرى قطاع فرعي/ 

 عديدة.

 خارطة تنافسية التجارة الكتابكما يغطي هذا 

 Trade Competitiveness) الدولية

Map©) وهي اداة تحليلية مكملة لخارطة ،

تركز على تحليل أداء التجارة  التجارة الدولية

، بما فيها مؤشرات الدولية على مستوى الدولة

للسياسة الصناعية الرامية الى تحليلية هامة 

الميزة مؤشر كاالستراتيجية القطاعات  تقصي

العالقات  تحللان  يمكنهاوال  ،النسبية الظاهرة

التجارية الثنائية بين دولة معينة وشريك 

كما هو الحال مع خارطة التجارة تجاري 

كما ارتأى المؤلف أيضاً شمول  .الدولية

 Market) خارطة النفاذ الى األسواق

Access Map©) .ضمن الكتاب 

الدولةتحليل جالمنتتحليل

سيةالتنافتحليل األسواقتحليل
العالقاتتحليل

الثنائية

  الكتاب هذا أبرز النماذج التحليلية لتحديد فرص التصدير في

نمو السوق  - تحليل مصفوفة الحصة السوقيةGrowth-Share 

Matrix األبطال( لتحديد النجوم الصاعدة :Champions والنجوم )

المنطفأة والفرص غير المستغلة في مجال أداء الصناعات 

 (.34-29 ،21)صفحة   والمنتجات التصديرية في بلد محدد

 مؤشرات التجارة الدولية، كمؤشرات الميزة النسبية الظاهرةRCA 

على مستوى   Lafay)ومؤشر   Balassaوالتحسن فيها )مؤشر 

(، 58، 44،46)ص  (HS)النظام المنسق  اربع وست خانات من

مؤشر ( و35)ص   Potential Tradeومؤشر التجارة الممكنة 

ومؤشر الترّكز السلعي ، (50-49حصة المنتجات عالية التقنية )ص 

 (.44للصادرات )ص  والجغرافي

تحليل فضاء المنتجات Product Space  (.63-59)ص 

االقتصاد الهيكلي الجديد والميزة النسبية الكامنةCA    Latent   

 (.64-63)ص 

 منهجية تقييم امكانيات التصديرExport Potential  (.65)ص  

 نموذج حصة السوق الثابتةConstant Market Share  (56)ص. 

 مؤشرات أخرى لتحديد القطاعات والمنتجات واألسواق التصديرية

 وديناميكيته وانفتاحه وقربه الجغرافي الواعدة، كحجم السوق

 .ومكاسب حصة السوق العالمي
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لن الرقمية  التغييراتفي احصاءات التجارة. هذه  دوريةتحديثات لتجدر االشارة الى ان خارطة التجارة تخضع 

لكنها قد تجعل المفاهيم الفنية على سبيل المثال. المنهجية العامة و – الكتابمحتويات  الجل األعظم منتؤثر في 

المبادئ والمفاهيم ومنهجية  مع بقاءمراجعة، الى  بحاجة الكتاباالمثلة والحاالت الدراسية الواردة في  بيانات

سيتم اخذها واالحصاءات في الهيكل والمحتوى خارطة للتطويرات جوهرية  ةأي التحليل في األمثلة دون تأثير.

  .ان شاء هللا للكتاب المستقبلية االصداراتبعين االعتبار في 

التنافسية علم االقتصاد وتحديداً في مجال هو اقتصادي حاصل على درجة الدكتوراة في  الكتابومعد هذا 

له العديد من المؤلفات واألوراق البحثية حول و ،من المملكة المتحدة  (Global Competitiveness)الدولية

ضمن  عاماً  20تقارب  ةاالقتصاديواالستشارات  الدراساتيملك خبرات عملية واسعة في السياسة الصناعية، و

 .دولة الكويتاالردن وفي مؤسسات اقتصادية ريادية في 

 

 وهللا الموفق،،                                                                                    
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 ©Trade Map خارطة التجارة الدولية

 

 من كافة مزاياهموقع خارطة التجارة الدولية واالستفادة 

 لتجارةليجمع بين االحصاءات الخام للتجارة الدولية وبين المؤشرات التحليلية  بكونهموقع الخارطة يتسم 

  .بالمجان لكافة مستخدمي الدول النامية ومن ضمنها الدول العربيةحالياً . كما انه ومعلومات الشركات واألسواق

 يتطلب لموقعالتفصيلية ل معلوماتالالنفاذ الى بعض ، فان لمستخدمي الدول العربية الموقع متاحوبالرغم من ان 

 (.    Password+ كلمة سر  User Nameالتسجيل وفتح حساب خاص بكل مستخدم )بريد الكتروني

 الخطوات:

 .)سيستخدم الحقاً في ارسال بريد تفعيل للحساب( ادخال بريد الكتروني فعال خاص بالمستخدم -1

 ادخال دولة المستخدم. -2

 .)كلمة سر واسم وعائلة المستخدم وغيرها( توفير بعض المعلومات االضافية -3

من خالل  الحساب الشخصيعلى فتح الموافقة تأكيد طلب يتلقى المستخدم رسالة الكترونية تتضمن  -4

 الضغط على جملة واردة في هذا البريد.

، يُدخل المستخدم بريده االلكتروني الفعال وكلمة على موقع الخارطة وللدخول الى الحساب الشخصي -5

 الى يمين وأعلى الشاشة.  Loginالسر الجديدة في زر 

لكي يتم الدخول الى الحساب الشخصي بنجاح، يجب أن تكون خيارات االنترنت وتحديداً  مالحظة ارشادية:

 " أوHigh"عاٍل  مستوى" وليس عند Medium High "عاٍل باعتدالعند مستوى  Privacyالخصوصية 

“Block All Cookies”  ألن الموقع الخاص بالخارطة يستخدم الملفات التعريفية أو الكوكيزCookies. 

 

 التجارة الدولية وشروط االستفادة منها خارطةمزايا 

 المستخدمين المسجلين بدون تسجيل خارطة/ المزايا الموقع

     بيانات سنوية لتجارة الخدمات

بيانات سنوية لتجارة السلع على مستوى خانتين واربعة خانات 

 منتج( 1200)بحد اقصى نحو  HSمن نظام 
    

 خانتين وعلى مستوى مؤشرات لتجارة السلع في آخر سنة متاحة

 2012من النظام المنسق  خانات 4و
    

 HSخانات من نظام  6بيانات سنوية لتجارة السلع على مستوى 

 منتج( 10000أو خط التعرفة الجمركية )أكثر من 
    

     تشكيل مجموعات جديدة للسلع او للدول 

     بيانات شهرية أو ربعية لتجارة السلع على مستوى خانتين 

     بيانات شهرية أو ربعية لتجارة السلع على مستوى أعلى

     االستيراد والتصدير شركات معلومات
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 (Market Analysis Tools) أدوات تحليل األسواق

التابع لمنظمة التجارة  (ITC)يوفر مركز التجارة الدولية ،  (TM)الى جانب خارطة التجارة الدولية

ة يالعديد من االدوات الداعمة لتطوير األعمال وتشخيص تنافس  (UNCTAD)واالونكتاد  (WTO)العالمية

 أبرزها: ،االقتصادات

 الدولية خارطة تنافسية التجارة (Trade Competitiveness Map©) . 

 . خارطة النفاذ الى األسواق: معلومات حول التعرفة الجمركية وغيرها 

 أداة لتحديد فرص استقطاب االستثمار األجنبي المباشرالخارطة االستثمارية :(FDI) . 

 خارطة المعايير  ©Standards Map. 

 الحكومية  والعقود المشتريات خارطة©Procurement Map0. 
 
 

خارطة تنافسية التجارة والى حد أقل على خارطة النفاذ الى خارطة التجارة الدولية وسيركز على الكتاب هذا 

 والشكل التالي يبين أبرز االدوات التي سيغطيها هذا الدليل: األسواق.

 

 

                                                           

قريباً باطالق خارطة جديدة وهامة للمصدرين وهيئات تنمية الصادرات هي خارطة من المتوقع ان يقوم مركز التجارة الدولية  1 

ذات الفرص التصديرية القوية في أسواق  القائمةتختص بالكشف عن: القطاعات   Export Potential Mapامكانيات التصدير

الواعدة التي ستساهم في تنويع محفظة المنتجات والقطاعات التصديرية. وهذه الخريطة تعتمد على  الجديدةجديدة وعن القطاعات 

 )التطبيق المتقدم الرابع في الجزء األخير من هذا الكتاب(.  Export Potential Assessment منهجية تقييم امكانيات التصدير

تنافسيةخارطة
TCM التجارة

أداء التجارة الدولية على مستوى 
ظام القطاع الفرعي وحسب الن/ القطاع

المنسق لبلد محدد

Trade Performance HS2 & 
HS4

أداء التجارة الدولية على مستوى 
قطاع رئيسي14

Trade Performance 
Index

خارطة التجارة 
TM الدولية

االحصاءات الخام  للتجارة الدولية 
طري ومؤشراتها التحليلية على مستوى ق

القطاع/ وثنائي وعلى مستوى القطاع
HS6السلعة / الفرعي

معلومات الوصول الى   
الشركات
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 التجارة الدولية خارطةز تطبيقات أبر

على مستوى  محددةتحديد الدول المستوردة والمصدرة لسلعة  -1

 العالم.

 تحديد الدول المستوردة والمصدرة لسلعة معينة في بلد معين. -2

لتصدير ألي سلعة، من حيث الحجم الحالية لسواق األتحليل  -3

 ز الصادرات وتطور حصص السوق.والديناميكية )النمو( وتركّ 

 األسواقاالختيار األولي لألسواق الواعدة من خالل دراسة أبرز  -4

نمو الطلب الخارجي على تركزها والمستوردة لسلعة معينة و

 الصعيد العالمي والقطري.

 على المنافسين في األسواق العالمية واالقليمية. التعرف -5

معين بناء على  اقتصاد مراجعة فرص تنويع المنتجات في -6

معدل الطلب االستيرادي وسبية للمنتجات وحجم المزايا الندراسة 

 .نموه وانفتاح أسواقه

 .2تحديد التوزيع الجغرافي للصادرات وللمستوردات -7

على مستوى  تحديد التركيب السلعي للصادرات وللمستوردات -8

 .العالم وعلى مستوى الدولة 

 معلومات الشركات المصدرة والمستوردة لسلعة معينة.توفير  -10

 اتجاهات السوق في سلعة معينة مع مرور الزمن.تحديد  -11

دراسة أية زيادات حادة ومفاجئة في المستوردات من سلعة  -12

رسات امحددة ألغراض حماية االنتاج الوطني ومنع المم

 االغراقية حسب التشريعات المعتمدة.
 

 Home Pageفي صفحته الرئيسية  التجارة الدولية خارطةلموقع  األساسيةالخيارات 

 قبل استخراج النتائج، ينبغي على المستخدم تحديد الخيارات الرئيسية لدراسته، وهي:

 ؟ Service ام خدمة Productهل تريد ان تحلل سلعة  -1

 )الواردات(  أم الصادرات )شاملة اعادة التصدير(؟  هل تريد ان تحلل المستوردات -2

أم قطاع  ؟أم مجموعة سلع )قطاع فرعي( ؟منفردة المراد تحليلها؟ هل هي سلعةما هي السلعة/ الخدمة  -3

وخيار  Total- All Productsوهنا يوجد خيار لتحليل التجارة على مستوى وطني/ اجمالي  رئيسي؟

 .3 (HS)من النظام المنسق  وخانتان/ أربعة/ ستة خاناتعلى مستوى  / قطاعتعيين سلعة/ مجموعة سلع

 وهنا يتم  اختيار اسم الدولة أو مجموعة الدول.  ؟فيهالخدمة ما هي الدولة/ المنطقة المراد تحليل السلعة/ ا -4

                                                           

 2
 تعبير "الواردات". العربية يطلق على المستوردات في بعض الدول  

وعلى مستوى القطاع/ القطاع الفرعي  اً وموجزاً،عام اً ال يزال تصنيفالدولية تصنيف الخدمات ضمن موقع خارطة التجارة  3 

 . المنتج الخدمي( تفصيلي )على مستوى وليس على مستوى

 التجارة الدولية خارطة في بياناتالتصنيف 

 Harmonized System) النظام المنسق

HS)  هو نظام دولي وموّحد وتفصيلي ومتعدد

السلع طّور من قبل  وترميز لتسميةاألغراض 

موقع خارطة التجارة العالمية.  الجماركمنظمة 

للنظام وفقاً  السلعيةالدولية يحلل بيانات التجارة 

)انظر  السلع لتوصيف وتصنيف المنسق

تصانيف ، وليس حسب (3و 7و 0المالحق رقم 

 الموحد للتجارة الدوليةالتصنيف أخرى ك

(SITC)  أو حسب تصنيف الفئات االقتصادية

او حسب التصنيف المركزي  (BEC)العريضة 

او حسب التصنيف الصناعي  (CPC)للمنتجات 

 (ISIC).الموحد  الدولي

 األخيرةواالضطرار الستخدام التصانيف 

 يقتضي بيانات خارطة التجارةباستخدام 

 Correspondenceاستخدام جداول التوافق 

Tables  للتحويل من تصنيف الى آخر. أو

 UNكبديل مختلف، يمكن اللجوء الى موقع 

Comtrade  (https://comtrade.un.org) 

والذي يحوي احصاءات شاملة للتجارة الدولية 

وبعض المؤشرات التحليلية وفقاً لتصنيف 

(SITC) ( 261على مستوى ثالث خانات 

 قطاعاً فرعياً(.
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؟ وهنا يمكن اختيار اسم الدولة او المنطقة أو تركها الذي تتعامل معه الدولةما هو اسم الشريك التجاري  -5

 ".All" أو "كافة الدول Worldفراغاً لتعني ان الشريك هو "العالم الخارجي 

 للصفحة الرئيسية أدناه. األساسية( ضمن الخيارات السنةويالحظ غياب البعد الزمني )
 

 
 

 

 والختيار السلعة المراد دراستها، هنالك عدة خيارات:

اذا كان المستخدم يعلمه  -طباعة رمز النظام المنسق للسلعة -1

متخصصة بالنظام المنسق )متاحة على مسبقاً من أدلة 

االنترنت باللغتين العربية واالنجليزية( أو من دراسات 

 متاحة للمستخدم.سابقة تجارية 

 طباعة األحرف االولى من اسم السلعة. -2

 " Advanced Search المتقدمالبحث استخدام خيار " -3

هذا الخيار يسمح  الواقع على يمين الصفحة الرئيسية.

الكلمات بالبحث في كامل قاعدة بيانات الموقع بما فيها 

 (HS)خارج نطاق النظام المنسق (Keywords) المفتاحية

 والموحد بين مختلف الدول. 

على القوائم  5و  4و  3يعتمد االختيار في  مالحظة ارشادية: 

اً ، اي االختيار من قائمة محددة سلفDrop-down List المنسدلة

من الخيارات للتسهيل على المستخدم. ويمكنك المحاولة بوضع األحرف االولى السم السلعة/ الدولة/ المنطقة/ 

 الشريك التجاري. فاذا كان االسم موجوداً في القائمة، فسيظهر وبالتالي يمكنك اختياره.

 أمثلة على رموز النظام المنسق الدولي

  لقطاعات وسلع 

24-01المنتجات الزراعية:   

68( + )27-25الصناعات االستخراجية: ) - 71)  

2709النفط الخام:   

2715-2709النفط الخام والمحروقات:   

150910زيت الزيتون البكر:   

08041التمر:   

3209الدهانات:   

 62-61األلبسة: 

    2510+  2814   ) +3105 -3101(األسمدة: 
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 ."السلعةاسم زر "في  )Dates( باللغة االنجليزية تمورحاول البحث عن كلمة   تمرين:

 ."اسم الدولة/ المنطقة زر " في GCC)باللغة االنجليزية ) مجلس التعاون الخليجيحاول البحث عن كلمة 
 

 :الخيارات الخمسة المكملة

 بعد االختيارات الرئيسية الخمسة أعاله، فان هنالك خمسة اختيارات مكملة  للتحليل:

 .Trade Indicators الدولية مؤشرات التجارة -0

 سنويةبيانات  -2

 )يحتاج دخوله الى التسجيل والدخول الى الحساب الشخصي(.بيانات ربعية  -3

 )يحتاج دخوله الى التسجيل والدخول الى الحساب الشخصي(. نات شهريةابي -4

 )يحتاج دخوله الى التسجيل والدخول الى الحساب الشخصي(. التجارية العالمية معلومات الشركات -5

خر سنة يتوفر فيها بيانات دولية الدولية آلتحليل التجارة األساسي: وهو خيار الالخيار األول هو 

سنوات  5مؤشرات النمو آلخر بعض ( مع توفر Cross-section Analysis)تحليل عرضي المقطع 

الدولية للتجارة  خام ومؤشرات مبسطةتتضمن بيانات أو آخر سنتين. اما الخيارات الثالثة التالية فهي 

ومستقل متقدم جراء تحليل يمكن توظيفها ال (األحدث المتوفر عنها بياناتالسنة  حتى 7110)

، كدراسة خارطةيقوم به المستخدم خارج اطار ال  Time-series Analysisلسالسل الزمنيةل

 . الشركاتمعلومات لالخيار الخامس هو  .االتجاهات العامة لمدة طويلة تفوق خمس سنوات

 يتم تحويلنا الى صفحة جديدة ضمن الموقع، كما هو مبين: Trade Indicatorsوبالضغط على خيار 
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 هي: أو تغييرها حسب الرغبة،  ،التأكيد على مجموعة من الخيارات األساسية يمكن هناحيث 

 Productالسلعة  -

 Country Group/ مجموعة الدول   Country الدولة -

 Partner Group/ مجموعة الشركاء  Partner  الشريك التجاري -

 .المستوردات أم الصادرات :المتغير األساسي المراد تحليله -

أم تحليل السالسل الزمنية  (Trade Indicators)مؤشرات التجارة الدولية نوع التحليل: عرضي المقطع أو  -

 )سنوية/ ربعية/ شهرية(.

وعلى مستوى الدولة   By Productيمكن تنفيذه على مستوى السلعة  "Trade Indicators"وخيار 

By Country   وعلى مستوى الخدمةBy Service.  وعند اختيارBy Product  يمكن عندها تحديد

 : هل هو:المطلوب لتجميع السلعمستوى ال

، أو الصناعة يماثل القطاعالسلع عال من تجميع : وهو مستوى Two-Digitsعلى مستوى خانتين  -

 .  = قهوة وشاي وبهارات(19)مثال:  كحد أقصى  Chapterفصالً  99ويظهر لنا 

من أو مجموعة : وهو مستوى يماثل القطاع الفرعي Four-Digitsخانات  4على مستوى  -

كحد  Headingعنواناً  0740 هذا المستوى ، ويظهر لنامن حيث التجميع  Product Groupالسلع

 .= الشاي، بنكهة أو بدون نكهة(1917)مثال:  أقصى

هذا  ، ويظهر لناعلى مستوى تفصيلي : وهو مستوى يماثل السلعةSix Digitsخانات  6على مستوى  -

 = شاي أسود(.311917)مثال:  كحد أقصى Heading-Subعنواناً فرعياً  5311 المستوى

خانات، ويوصف على  6أكثر تفصيال من  سلعي : وهو مستوىTariff Lineعلى مستوى خط التعرفة  -

 توحيد بين دول العالم.لمستوى كل دولة على حدة، دون وجود 

قطاعاً "قسماً أو  Division (70وال تظهر خارطة التجارة بيانات التجارة على مستوى القسم هذا  -

 ."(اً يرئيس

 
أو القائمة الفرعية الواقعة  Productويمكن االنتقال من مستوى تجميعي الى آخر اما باختيار القائمة األساسية 

 في العمود االول من جدول البيانات.  (+)أو بالنقر على اشارة  By Productالى يمين 
 

يضم جدول البيانات المعلومات  :Trade Indicatorsمؤشرات التجارة مستقاة من خيار المعلومات ال

 التالية:

في حالة  : وهي تمثل حجم السوق بالدوالربالدوالر االمريكي (المستوردةأو )المصدرة القيمة  -1

 .(5)أنظر الملحق رقم  المستوردات

 .بالدوالر االمريكي المستوردات السلعية(-الميزان التجاري )الصادرات السلعية -2

 .(%) آلخر خمس سنوات متاحة( المستوردات) الصادرات قيمةمتوسط معدل النمو السنوي في  -3

)تظهر  % آلخر خمس سنوات متاحة( المستوردات) الصادرات كميةمتوسط معدل النمو السنوي في  -4

 (.فأعلىخانات  4 -تفصيلي فقط في حالة اختيار المنتج على مستوى

 .)%( معدل النمو السنوي في القيمة آلخر سنة -5

 مستوردات )صادرات( العالم خالل السنوات الخمس الماضية )%(.النمو السنوي في  -6
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 .)%( (او المستوردات) العالمية الصادراتاجمالي في للدولة/ القطاع/ السلعة الوطنية الحصة السوقية  -7

 .(المستوردات) الصادرات قيمةي بمعيار مقياس العالمالعلى  / القطاع/ السلعة الوطنيةالدولةترتيب  -8

تجميع على مستوى مختار من اي اجراء التحليل على مستوى السلعة، و By Productاختيار عند  وهذا

خانات يتطلب  مستوى ست ة علىلعالس احصاءاتتجدر االشارة ان  خانتين، اربعة، ستة(.( السلع

 غير متاحة للعموم.التسجيل والدخول على حسابك الخاص باعتبارها معلومات 

اي اجراء التحليل على مستوى  By Countryمع خيار   Trade Indicatorsأما في حالة اختيار 

الحصة في : مؤشرات جديدة أبرزها الدولة، فان المعلومات المستخلصة تختلف الى حد ما، وتشمل

في  المستوردات العالمية، حصة الشريك التجاريفي  ترتيب الشريك التجاريالصادرات الوطنية، 

التعرفة المقدرة التي تفرضها كل دولة على البلد المراد تحليل تجارتها معدل والمستوردات العالمية، 

يشمل: الكمية الناتج ، فان جدول البيانات خانات 6أو  4وفي حالة كون السلعة على مستوى  الدولية.

الكمية دوالر/ القيمة بال) Unit Valueسعر الوحدة متوسط المصدرة )أو المستوردة( ووحدة الكمية و

 . 4(التي تختلف من منتج آلخر وحدةبال

 Direct Dataبيانات التجارة الخاصة بالدولة المراد تحليل تجارتها وهنا يمكن اجراء التحليل باستخدام 

هذا يفيد في اختبار حساسية النتائج  Mirror Data . للشريك التجاري أو من خالل البيانات النظيرة

مقابل نظيرة( وكذلك فحص نوعية البيانات المباشرة مباشرة بيانات جراء تغيير مصدر البيانات )

  المستخدمة في التحليل.

 (Code) ةأو بالنقر على رمز السلع (By Country)ويمكن االنتقال الى البلدان الشريكة اما باختيار 

 ضمن العمود الثاني من جدول البيانات.

للصادرات ومؤشرات مبسطة يوفر بيانات خام فهو   Time-seriesخيار السالسل الزمنيةأما 

على مستوى السلعة وعلى  السنة األحدث المتوفر عنها بيانات( -7110السلعية للفترة ) والمستوردات

 أي يوفر احصاءات أساسية لفترات زمنية طويلة. .البلدمستوى 

االعتيادي لعدد علماً بان الرقم  في الصفحة الواحدة سطر 300هنالك امكانية لعرض حتى : البيانات جدولأبعاد  

down -Dropمن خالل قائمة منسدلة  االخرى السطورويمكن االنتقال الى  سطر. 25االسطر المعروضة هو 

List  عند الرغبة باختيار رقم الصفحة  الصفحات األخرىفي أعلى ويمين جدول البيانات، كما يمكن عرض

، هو األعمدةكما تتضمن صفحة العمل حداً أقصى من  .) 1 2 3 4 5…) جدول البياناتأسفل أعلى و على يمين

كما يمكن توسيع أعمدة مؤشرات التجارة بالضغط على  عموداً في حالة اختيار تحليل السالسل الزمنية. 20

 ، فتظهر لنا مؤشرات اضافية أبرزها:Trade Indicatorsالشكل في أعلى جدول البيانات على يمين كلمتي 

 

                                                           

  4 يتبين مما سبق، ان نتائج قوائم خارطة التجارة العالمية هي حساسة لخيارات المستخدم  - وليست جامدة أو غير مرنة.
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  للدول المستوردة )كم(.المسافة المتوسطة 

  ترّكز الدول الموردة مقاساً بمؤشر هيرفندالHerfindahl Index . لترّكز األسواق )أو شائع وهو مؤشر

)أو المنتجات( الفردية، ومن ثم تجميع مربعات الحصص. األسواق المنتجات( ويحتسب بتربيع حصص 

( ويقترب من %011بحصة =  سوق وحيدز الكامل )وجود والمؤشر يساوي واحد صحيح في حالة التركّ 

 يمكن اعتبار اسواقها متركزة. 1100وعموماً، اي قيمة لهذا المؤشر تفوق  ز.الصفر في غياب التركّ 

  في خارطة التجارة ادارة جدول البيانات

مرتبة تنازلياً الخام ومؤشرات التجارة، سواء حسب السلعة أو الدولة، التجارة يكون عرض احصاءات 

القيمة المصدرة أو المستوردة. لكن يمكن اعادة ترتيب جدول بيانات التجارة مرتبة، تنازلياً أو حسب 

أو بحسب معدل النمو، أو الميزان التجاري، وما شابه. ،  (HS Code) السلعة تصاعدياً، بحسب رمز

احة بصورة مختصرة )سطرين كحد اعلى( لتوفير المس Product Labelكما يمكن عرض اسم السلعة 

 (./ مجموعة السلعأو بصورة مفصلة )لمزيد من االيضاح حول توصيف السلعة

 

 تخزين جدول البيانات:

 يمكن طباعة أو تخزين جدول بيانات التجارة الدولية. والتخزين يمكن ان يكون على شكل:و

 ( 97-2003ملف اكسل) 
 ( 97-2003ملف وورد) 
  ملف نصي txt 

 برنامج اكسل في أعلى يسار جدول البيانات.ويتم من خالل النقر على ايقونة 

تظهر رسالة  2003عند فتح جدول البيانات باستخدام برنامج اكسل باصدار احدث من : مالحظة ارشادية

، حيث يفتح ملف البيانات، Yes، ولكن ال مشكلة، واضغط على ملف البيانات صيغةتحذيرية بسبب اختالف 

 وبعدها يمكن تخزين الملف حسب األصدار األحدث عند الرغبة، فيزول االشكال. 
 

، مرتبة تنازلياً، في عام الى العالم دولة االردن كافة السلع التي تصدرهاقائمة استخرج : (0) تمرين

 ؟2007، وخزن ملف جدول المعلومات في ملف اكسل خانات 6وعلى مستوى  2015

، االردن، مؤشرات التجارة Total- All Products: سلعة، صادرات، يتم اختيار، الرئيسيةفي الصفحة 

 الدولية.

 . By Product ،Product Cluster at 6 Digitsفي الصفحة التالية، يتم اختيار: 

يتطلب اختيار أكبر عدد من السطور  كما التنفيذ يتطلب ادخال عنوان البريد االلكتروني وكلمة السر.

ثم يتم  )او الطباعة(، ألغراض المعاينة قبل التخزين السلع أكبر عدد منظهار ال( لكل صفحة عمل 300)
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لى مستوى عسلعة بقيم متباينة  2265تحديداً  2015. حيث نالحظ ان االردن يصدر في عام التخزين

 ست خانات الى مختلف دول العالم.

والى أي معدل النمو؟ ؟ من حيث الحجم 7105في عام  أبرز السلع التي يصدرها االردنهي سؤال: ما 

 القطاعات تنتمي؟

، مرتبة تنازلياً، في عام الى كندا دولة االردن كافة السلع التي تصدرهالاستخرج قائمة : (7) تمرين

 .2007ن ملف جدول المعلومات في ملف اكسل خانات، وخزّ  6وعلى مستوى  2015

الدولة [كندا ، االردن، Total- All Products، يتم اختيار: سلعة، صادرات، الرئيسيةفي الصفحة 

 مؤشرات التجارة الدولية.، ]التجاري  الشريك

 . By Product ،Product Cluster at 6 Digitsفي الصفحة التالية، يتم اختيار: 

يتطلب اختيار أكبر عدد من السطور قد  السر. كماالتنفيذ يتطلب ادخال عنوان البريد االلكتروني وكلمة 

. حيث نالحظ ان ثم يتم التخزين ،التخزينقبل  السلع أكبر عدد من معاينة( لكل صفحة عمل لغايات 300)

الشريك التجاري كندا على مستوى ست خانات الى فقط سلعة  48تحديداً  2015االردن يصدر في عام 

 .على وجه التحديد

 

 

والى معدل النمو؟ ؟ من حيث الحجم 7105في عام الى كندا  أبرز السلع التي يصدرها االردنسؤال: ما 

 أي القطاعات تنتمي؟

يظهر لنا  Partnerفي القائمة  Allبدالً من  ( اعاله ان اختيار دولة شريكة2نالحظ من تمرين )و

ان الدولة الخاضعة للتحليل بافتراض  -هذه المؤشرات تتكون من ثالثة اجزاء و .مؤشرات تجارة مختلفة

 :5، هيهي االردن وأن الدولة الشريكة هي كندا وان المتغير قيد الدراسة هو الصادرات السلعية

: القيمة، والنمو خالل السنوات الخمس الماضية، وحصة السلعة الى صادرات االردن الى كندا -1

 اجمالي صادرات االردن، والتعرفة الجمركية المطبقة من قبل كندا.

القيمة، والنمو خالل السنوات الخمس الماضية، وحصة السلعة من مستوردات كندا من العالم:  -2

 مستوردات العالم، والتعرفة الجمركية المطبقة من قبل كندا.

ة السلعة من القيمة، والنمو خالل السنوات الخمس الماضية، وحصصادرات االردن الى العالم:  -3

 .صادرات العالم

                                                           

عند تحليل التدفقات التجارية بين دولتين، مثل االردن وكندا، فان صادرات االردن تعكسها احصاءات االردن، اما مستوردات  5 

 كندا فتعبر عنها ارقام كندا.
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(:  Indicativeاسترشاديكرقم )بين البلدين  Potential Trade الممكنةقيمة التجارة  -4

 خانات. 6تظهر فقط في حالة التحليل على مستوى 

ويمكن التعّرف على قائمة الدول المنافسة التي تستورد منها كندا، سواء على مستوى تجميعي او على 

. كما يمكن التعّرف الجزء الثاني رمستوى السلعة، من خالل الضغط على شكل الكرة األرضية الى يسا

قائمة الدول التي تصدر االردن لها، سواء على مستوى تجميعي او سلعي، من خالل الضغط على على 

    .الجزء الثالث شكل الكرة األرضية الى يسار

  تطبيقات متقدمة:

تجميع/ تصنيف السلع، أو يمكن اعادة ، قطاعات مستهدفةلعلى مستوى اقليمي او  ألغراض التحليالت الخاصة

 اعادة تجميع/ تصنيف الدول من خالل األوامر:

Manage my Product Groups 

Manage my Countries Groups 

 )على الزاوية اليمنى في اعلى الشاشة(. بعد الدخول اليهأسفل اسم الحساب الشخصي 

للموقع )دون  Home Pageفي الصفحة الرئيسية مسبقاً  مقترحةفعلى سبيل المثال هنالك مجموعات سلعية 

  .Creative Industriesالصناعات االبداعية  هي:في مجال البيانات والتحليل(   تفعيل حقيقي

 

 الدوليةالتجارة  خارطةالرسومات البيانية ضمن 

وخرائط  تحليليةطة التجارة الدولية رسومات بيانية نب جداول البيانات، يوفر موقع خارالى جا

. الرسوم البيانية الخارطة ضمنوالمؤشرات المشتقة الرقمية االحصاءات تستعين بللعالم، رة معبّ 

 .Linesوالخطوط  Barsواالعمدة   Bubbles: رسومات الفقاعات على انواع ثالث هيالمتاحة 

 :(By Product)عند اختيار  في دولة محددة ةلى مستوى السلععأوالً: رسومات 

 

على مستوى خانتين أو  رسومات الفقاعاتيتوفر ثالثة أنماط من ، Trade Indicatorsبافتراض اختيار 

 :6االردن(صادرات اننا ندرس حالة نفترض ول) هياربع أو ست خانات 
 

                                                           

ال تتوفر هذه الرسومات عموماً في حالة تحليل التجارة الدولية على مستوى ثنائي، اي بين دول وأخرى، وانما فقط في حالة  6 

 دراسة تدفقات التجارة بين دولة ما و"العالم الخارجي" ككل.
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ضمن )حجم العرض المحلي(  العالمي السوقاالردن من حصة  .1

 نمو مستوردات العالم مقابلفي سنة معينة قطاع/ سلعة معينة 

 .سنوات( 5)آخر  من هذا القطاع/ السلعة)نمو الطلب العالمي( 

الزيادة في ب قاساً م)نمو العرض المحلي( نمو صادرات االردن  .2

ضمن قطاع/ سلعة معينة الصادرات العالمية  منحصة االردن 

من هذا القطاع/ )الطلب العالمي(  نمو مستوردات العالم ابلمق

 كالهما خالل السنوات الخمس األخيرة. .السلعة

 ترّكز المنتجات المصدرة في اصناف محدودة ضمن القطاع .3

ومتوسط المسافة عن الدول أو االسواق التصديرية 

Concentration vs. Distance.  

ويمكن اعداد هذه الرسوم البيانية الي عدد من القطاعات/ القطاعات الفرعية/ السلع يحدده المستخدم 

باختيار الرسم  يعقد الرسم البياني. المنتجاتفقاعة( لكن زيادة اعداد القطاعات/  20)الخيار االساسي هو 

 :الشكل اآلتيالبياني الثاني، نحصل على 

 

الحتوائه  خارطة التجارة الدولية المتاحة فيأحد أقوى الرسوم البيانية التحليلية الرسم البياني أعاله يمثل 

بما فيها قيمة ، مستهدف لتجميع السلعمتعدد ووعلى مستوى  واحدبياني على معلومات غزيرة في رسم 

على شبكة . وبالتعيين على أي فقاعة على موقع الخارطة الصادرات التي يعبر عنها بحجم الفقاعة

كما انه من خالل النقر المزدوج على أي فقاعة . تعريفية" لكل قطاع/ منتج "بطاقةيمكن استقاء االنترنت 

  نمو السوق -مصفوفة الحصة السوقية

Growth-Share Matrix  هو نموذج

 Bostonبوسطن االستشارية  ابتكرته شركة

Consulting Group (BCG)  في حقل

ادارة االعمال والتخطيط االستراتيجي وادارة 

وميزة هذا النموذج هو الجمع بين المحافظ، 

 ومعدل نموهعدة متغيرات )مثل حصة السوق 

( للعديد من القطاعات/ وحجم السوق المطلق

 . المنتجات/ الدول )الفقاعات( في رسم واحد
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)قطاع( يظهر لنا رسم بياني جديد يظهر آفاق تنويع األسواق الجغرافية )الدول( لهذا القطاع/ المنتج. 

 :كالتالي Competitiveness Matrixلتنافسية مصفوفة ل صورة على تلخيصهيمكن  المعبّرالرسم البياني 

 الدولة نمو صادرات  

 مقاساً بالزيادة في حصة الدولة من الصادرات العالمية
 زيادة الحصة تراجع الحصة

نمو مستوردات 

)الطلب العالم 

 العالمي( 

: الخاسرون في القطاعات ]4[ نمو متدن

 المتدهورة

النجوم المنطفئة: الفائزون في  ]: 2[

 القطاعات المتدهورة

 نمو عال
الفرص غير المستغلة: : ]3[

 الخاسرون في القطاعات المتنامية

النجوم الصاعدة: الفائزون في ] 1[

 القطاعات المتنامية
 

لمعياري نمو وفقاً التجاري م المصفوفة اعاله القطاعات التصديرية الى اربعة أجزاء من حيث األداء تقسّ 

 الطلب العالمي والزيادة في حصة الدولة من الصادرات العالمية، كالتالي:

 زادتوهي القطاعات التصديرية التي  :(Champions)األبطال  Rising Starsالنجوم الصاعدة  -1

هنا برامج تطوير . )أعلى من المتوسط العالمي( سوقية في أسواق ديناميكية ذات نمو عالال تهاحص

ألغراض التنويع المشروط مناسبة في مجال توفير الدعم الفني عادة ما تكون وتحديث الصناعة 

 .والتطوير والتعميق الصناعي

: وهي القطاعات ( Traditional)الصناعات التقليدية Declining Starsالنجوم المنطفئة  -2

بأقل من المتوسط  أسواق تنمو ي)أ راكدةفي أسواق لكن سوقية ال تهاحص زادتالتصديرية التي 

 Niche Marketing انتقائية هنا قد تكون استراتيجيات استهداف أسواق فرعية .العالمي(

Strategies ( الصادرات تنميةودور الحكومة )او مؤسسات . 7من منظور قطاع األعمال األفضل

من خالل التوعية ونشر  المنتقاةاألنسب هنا هو المساعدة في اكتشاف مثل هذه األسواق الفرعية 

فالتحدي  .للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص معلومات حول فرص التصدير

 األساسي هنا هو في التعامل مع ظروف الطلب العالمي وليس في تنافسية العرض المحلي.

: وهي (Emerging الناشئة)الصناعات  Missed Opportunitiesالفرص غير المستغلة  -3

في هذه  سوقية في أسواق ديناميكية ذات نمو عال.ال تهاحص تراجعتالقطاعات التصديرية التي 

هنا برامج  ( وليس في الطلب العالمي.السعر أو الجودة هنالك مشكلة في العرض )تنافسية ،القطاعات

 .تطوير وتحديث الصناعة قد تكون مناسبة في مجال توفير الدعم الفني المدعوم جزئياً 

 تراجعت حصتهاالقطاعات التصديرية التي وهي : (Snail)الصناعات البليدة  الثقوب السوداء -4

وهي قطاعات تواجه تحديات واختناقات في جانبي الطلب العالمي والعرض  سوقية في أسواق راكدة.ال

المحلي. هنا الدعم الحكومي االستراتيجي لهذه القطاعات قد يكون األكثر كلفة واألقل فعالية من حيث 

 النتائج المتوخاة.

                                                           
7 See: Jessen and Vignoles (2005), Jamaica: Trade, Integration and the Quest for Growth, p. 12. 
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 الراكدة )ذات النمو المتدني( واألسواق نسبياً  اما معيار التمييز بين األسواق الديناميكية )ذات النمو العالي

: متوسط معدل النمو السنوي في قيمة مستوردات العالم االجمالية خالل نسبياً( فهو معيار نسبي لكنه محدد

السنوات الخمسة الماضية والمتوفر عنها بيانات. أي قطاع/ قطاع فرعي/ منتج تنمو قيمة مستورداته 

ي" وأي قطاع/ قطاع فرعي/ منتج تنمو مستورداته بأقل بأعلى من هذا المتوسط يصنف على انه "ديناميك

 من هذا المتوسط يصنف على انه "راكد".

 (:By Country)عند اختيار  الدولعلى مستوى : رسومات ثانياً 

اننا ندرس هنا )نفترض  هي الرسوماتأنماط من  ستةيتوفر ، Trade Indicatorsبافتراض اختيار  

 (:الكويتصادرات حالة أيضاً 

األسواق: ويظهر حصة الدولة الشريكة في صادرات الكويت )آخر سنة( شكل فقاعات حول امكانيات تنويع  .1

 .مقابل متوسط معدل النمو السنوي لمستوردات الدول الشريكة من العالم آلخر خمسة سنوات

 .مقابل نمو مستوردات الشريك التجاري الكويتيةشكل فقاعات حول نمو الصادرات  .2

 حول ترّكز الدول المستوردة في دول محدودة ومتوسط المسافة عن األسواق التصديرية )كم(.شكل فقاعات  .3

 المستوردة(أو شكل أعمدة عن القيمة المصدرة ) .4

 الكويتيةشكل أعمدة عن الحصة ضمن اجمالي الصادرات  .5

    خالل السنوات الخمسة الماضيةالكويتية شكل أعمدة عن نمو قيمة الصادرات  .6

 :Yearly Time Series))عند اختيار  السنوية عند تحليل السالسل الزمنية: رسومات ثالثاً 

 مع مرور الزمن )الى العالم وأكبر الشركاء التجاريين(.  منحنى قيمة الصادرات من السلع .1

 )الى العالم وأكبر الشركاء التجاريين(. شكل األعمدة عن قيمة الصادرات من السلع .2
 

  (:By Country)عند اختيار  عند التحليل على مستوى الدول هي متاحة فقط :خرائط العالم :رابعاً 

 (:صادرات السعوديةحالة أيضاً اننا ندرس )نفترض هنا  الخرائطأنماط من  خمسةيتوفر 

 حصة الدول في قيمة الصادرات السعودية .1

 حصة الدول في كمية الصادرات السعودية .2

 للسعودية نمو قيمة المستوردات للدول الشريكة .3

 الدول في مستوردات العالممختلف حصة  .4

 الى مختلف الدول قيمة الصادرات السعودية .5

 

 الدوليةالتجارة  خارطةضمن  معلومات الشركات

 توفير: واستشكاف األسواق األعمالفي مجال تطوير من المزايا الجديدة والهامة لخارطة التجارة الدولية 

المنتجات والقطاعات والدول. هذه الميزة توفر على مستوى وليس فقط  -على مستوى الشركات معلومات



23 
 

معلومات الوصول الى ما يفوق مليون شركة حول العالم وبالتالي تسهيل التواصل بين المشترين 

خارجية الرتياد اسواق  هذا سيفيد المصدرين من الشركات الصغيرة والبائعين على مستوى عالمي.

 جدد لمنتج محدد. عالميين دة، ويفيد المستوردين في البحث عن موردين جدي

ألغراض تلبية  Virgin olive oilلنفترض ان شركة اردنية صغيرة نسبياً تنتج زيت الزيتون البكر 

، وبدأت بتعبئة قسم من انتاجها السوق المحلي. وقد قررت الشركة توسيع نشاطها خارج السوق المحلي

في عبوات فاخرة وحصلت مؤخراً على شهادات المواصفات المحلية والدولية المطلوبة الرتياد  للزيت

 عالمية. الهدف هو البحث عن أسواق خارج االردن  (Niche Markets)ومستهدفة فرعيةأسواق 

 محتملة. 

تخدم الوصول الى معلومات الشركات يقتضي التسجيل للمستخدم الجديد والدخول على حساب خاص للمس

، ونختار "المستوردات" ثم نضع (Home & Serach)نبدأ بالصفحة الرئيسية والقائمة الرئيسية القائم. 

لتوسيع  فارغاً  ]المستوردة[ المنطقة /( مع االبقاء على خانة الدولة=150910HS6اسم او رمز المنتج )

المختلفة   فئات المنتجلنا قائمة بفيتولد  Companiesنضغط على زر  .خيار األسواق المستهدفة

Product Category كما هو مبين أدناه.وعدد الشركات المستوردة للمنتج ضمن كل فئة ، 
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وباختيار فئة المنتج األكثر التصاقاً بطبيعة منتج الشركة االردنية، تظهر لنا قائمة مطولة من الشركات 

الدولة والمدينة وعنوان اسم ووتنوع منتجاتها )مقاساً بعدد العاملين(  وحجمهاالمستوردة تضم اسم الشركة 

 ، كما هو مبين أدناه.)ان توفر( الموقع االلكتروني للشركة

 

الصفحة على يمكن ، وليست عالمية مجاورةمحددة وتصديرية استهداف أسواق وفي حالة الرغبة في 

 .Companiesعلى خانة الدولة بدالً من تركها فراغاً، قبل اختيار  اختيار السوق السعودية مثالً الرئيسية 

0أمثلة وحاالت عملية على استخدام خارطة التجارة الدولية
 

 الدولية في تحليل الصادرات وتنميتها:على استخدام خارطة التجارة العملية نبين فيما يلي بعض األمثلة 

 الزيتون البكر: زيت  Product Study محددمنتج دراسة اوالً: 

بغية تحديد أسواق  Market Screeningيمكن من خالل خارطة التجارة عمل تشخيص أولي لالسواق 

اما ألغراض التصدير أو  ، أو بغرض تنويع األسواقمعينتصديري لمنتج  واعدةومستهدفة جديدة 
                                                           

تم االعتماد هنا بصورة .  Youtube.com(19 Videos), in:  Trade Map Video TutorialsITC (2016)انظر:  8  

 . )البلدان والمنتجات( بما يتفق وبيئة واهتمامات المستخدم العربي رئيسية على هذه الفيديوهات مع تغيير حاالت الدراسة
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ان السلعة  ولنفترض. (5)انظر ملحق رقم  االستيراد او ربما كجزء من دراسة جدوى مشروع معين

وهو زيت فاخر وصحي ورمزه في  "زيت الزيون البكر )عصرة اولى("المراد دراسة أسواقها هي 

تطلب التسجيل فان هذه الدراسة تعلى مستوى ست خانات، وبالتالي  (HS= 150910) النظام المنسق

 والدخول الى حسابك.

محددة لسلعة زيت الزيتون البكر وتحديد اسواق  واالقليمي حيث ان الهدف هو تحديد حجم السوق العالمي

وبعد وضع رمز السلعة المستهدفة، . السلعية فاننا ننطلق من بيانات المستوردات، محتملة لتصديره

 ، فاننا نترك الدولة والشريك التجاري فارغين.بداية وحيث اننا نود استكشاف السوق العالمي ككل

كافة الدول التي معلومات حول نحصل على (By Country) وباختيار  (Trade Indictors)وباختيار 

في السنة األخيرة  على مستوى العالم مرتبة حسب حجم المستوردات بالدوالر تستورد هذه السلعة

 ، كما هو مبين ادناه:في حالتنا( 2015)

 

 

هي محددة في اعلى لسلعة كما لالطلب العالمي  احصاءات حولويظهر السطر األول لجدول البيانات 

عال بمتوسط معدل نمو سنوي ومليار دوالر  6حيث يتبين ان الطلب العالمي من السلعة يفوق  الجدول.

الكميات. كما ان في ايضاً وبمعدل نمو ايجابي  2015-2011الماضية  ةخالل السنوات الخمس %8يبلغ 

ركة التجارة العالمية االجمالية رغم تراجع ح 2015العام األخير  خالل( %10نمو الطلب عال أيضاً )

 .(%2.0-) في هذا العام
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اي  HS6من  أدقتوفر بيانات للتجارة على مستوى تفصيلي على العمود االول من جدول البيانات  يدل

. العمود الثاني الناتج هو قائمة  National Tariff Lineوهو خط التعرفة الوطني HS8على مستوى 

(. األعمدة الخمسة التالية بالدوالر السوق )قيمة المستوردات حسب حجمتنازلياً الدول المستوردة مرتبة 

المتوفر عنها  خالل السنة األخيرةعلى السلعة العالمي حالة الطلب تحوي معلومات حول لتلك القائمة 

أو بميزان التجارة   Unit Value متوسط السعرمؤشر ، سواء ُعبر عنها بالقيمة أو الكمية أو بيانات

األكبر استيراداً هما ايطاليا وأمريكا وبحصة مشتركة الدول حيث يتبين ان . المستوردات( –)الصادرات 

  اتجاهات السوق العالمي وديناميكتهتعبر عن  األعمدة الثالثة التاليةمن الطلب العالمي.  %44بلغت 

المؤشر المستخدم لهذه الغاية هو متوسط  خالل السنوات الخمس الماضية المتوفر عنها بيانات. وتذبذبه

وكمية المستوردات )آلخر  9معدل النمو السنوي في قيمة المستوردات )آلخر سنة وآلخر خمس سنوات(

 خمس سنوات(. الطريقة المعتمدة في احتساب هذا المتوسط هي طريقة انحدار المربعات الصغرى

Least Squares Method الحرف المائل  بضغط، كما هي مفصلةi .وتظهر  الى جانب اسم مؤشر

 في االجل الطويل. %7البيانات ان متوسط معدل نمو طلب كل من ايطاليا وامريكا كان عالياً وبلغ 

توسيع )تظهر بعد  هيكل السوق أو الطلب العالمياألعمدة الثالثة التالية تعطي بعض المؤشرات حول 

حصة الدولة في مستوردات العالم، ومتوسط المسافة عن  مؤشرات:وهي  ،أعمدة أو مؤشرات الجدول(

انفتاح السوق مقاساً اما الفئة الرابعة من مؤشرات الجدول فهي  دة.الموردين، وترّكز الدول المورّ 

ه من السوق األمريكي، وق االيطالي أقرب الى مورديسوتظهر البيانات ان ال. بمتوسط التعرفة الجمركية

بوضوح بمعيار التعرفة الجمركية  انفتاحاً ز مورديه، لكن السوق األمريكي أكثر وان كالهما يتسم بتركّ 

  في حالة ايطاليا(. %15.9مقابل  %0.4المفروضة )

سوق مستورد لزيت الزيتون البكر وبحصة  20على المستوى العربي، تقع السعودية ضمن قائمة أكبر 

 .(%4.6) ، لكن ببعد جغرافي متوسط وبتركز أقل للموردين وبحماية جمركية معتدلة%1أقل من عالمية 

اختيار األسواق الواعدة يعتمد على عدة معايير: حجم السوق ونموه وهيكله وانفتاحه وبصورة عامة، فان 

وفر اتفاقيات وت ، من بين اعتبارات أخرى كالمعوقات غير الجمركيةالمنتجات اليهالجمركي وكلفة شحن 

، عالوة على التجارب السابقة للنفاذ الى األسواق العالمية على مستوى الشركة أو القطاع تجارة حرة نافذة

ق يسوتمتخصصة في بحوث العالمية أو محلية وهنا قد يتطلب األمر االستعانة بشركات استشارية  .ككل

آراء المستهلكين  فيها مسوحات ميدانية تستقصي تعدوالتي  Global Marketing Researchالعالمي 

 .والعديد من المتغيرات النوعية الهامة وأذواقهم

واعد  سوقيمكن تنفيذه على مستوى  التحليل اعاله للطلب العالمي على منتج زيت الزيتون البكر

لطلب هذه الدولة على ذات المنتج. فقد أظهر التحليل  تحليل قطري أكثر عمقاً ، ألغراض اجراء محدد

 التالية الممكنةالسابق هيمنة ايطاليا على سوق استيراد زيت الزيتون، وبالتالي فان الخطوة العالمي 

                                                           
للمؤشر، وما اذا كان النمو طويل األجل خالل السنوات الخمسة الماضية  الحديثتبرز أهمية نمو السنة األخيرة في تحديد األداء  9

 هذا هام لتحديد درجة استقرار المؤشر أو تذبذبه. ينطبق على السنة األخيرة ذات األهمية الخاصة.
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، كما هو مبين في السعودية ايطاليا أو منتج زيت الزيتون هو دراسة طلب دول مختارة مثل سوق لدراسة 

 الجدول أدناه:

 

 

العالمي لكن مع بعض المؤشرات االضافية. ونالحظ ان تونس حول الطلب جدول أعاله يشبه نظيره ال

، ربما بسبب القرب 2015في عام  %14.2هي احد أبرز الدول الموردة اليطاليا، وبحصة بلغت 

 الجغرافي واتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين االتحاد االوروبي وتونس.

 

 واالردن مقارنة لحالتي السعودية :Country Study محددة دولة: دراسة ثانياً 

تمكن المستخدم من دراسة ليس فقط منتج معين من حيث الطلب العالمي العالمية خارطة التجارة 

من ثم و ، ولتكن المملكة العربية السعوديةطري عليه، وانما أيضاً دولة معينة بمختلف منتجاتهاوالقُ 

من مختلف واالردن لسعودية الوطنية ل صادراتالهنا التركيز على  .ألغراض المقارنة االردن

 المنتجات.

 (Trade Indictors)باختيار دولة السعودية وبترك المنتج والشريك التجاري فارغين، وباختيار 

نحصل على معلومات حول أداء كافة القطاعات التصديرية داخل السعودية (By Product) وباختيار 

 اربع خانات(:على مستوى ، كما هو مبين في الجدول أدناه )(أو أكثر)على مستوى خانتين 
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يظهر الجدول في سطره األول االداء التصديري للسعودية على مستوى وطني، حيث فاقت صادرات 

في عام على مستوى العالم  21 مرتبة وبترتيب عالمي وصل الىمليار دوالر  200المملكة من السلع 

بشكل ومشتقاته بسبب انخفاض أسعار النفط  ةلكن بمعدل نمو سلبي في السنوات القليلة الماضي، 2015

 ( على هيكل الصادرات(HS= 2709على مستوى القطاعات الفرعية، نالحظ هيمنة النفط الخام  .رئيسي

لسنوات الخمسة خالل ا %12.0-، وبنمو سلبي بلغ من اجمالي الصادرات السلعية السعودية( 64%)

 .)2030)رؤية السعودية للتنويع فعالة وغير تقليدية الماضية، مما يظهر الحاجة الى استراتيجية 

التصديري التصديرية البارزة التي تساهم في االداء  الفرعية متابعة دراسة القطاعاتاآلن يمكننا 

وسيلة هي  / المنتجات التصديريةالقطاعاتأبرز لدراسة ة يفعالأكثر ، لكننا سنلجأ الى طريقة للسعودية

 البياني. العرض

نمو مستوردات  مقابل نمو صادرات السعودية وباختيار الرسم البياني "بالضغط على زر الرسوم البيانية و

القطاعات/ المنتجات حسب  الفقاعات أي )يمكن عرض عدد من "، نحصل على شكل الفقاعات التاليالعالم

 :(خانات 4قطاع تصديري على مستوى  15لكن تم االكتفاء بأكبر  الرغبة
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بالزيادة  لسعودية )نمو العرض المحلي( مقاساً نمو صادرات اعلى المحور السيني يظهر هذا الشكل 

مستوردات السنوي لنمو ال( مقابل 2015-2011في حصة السعودية من الصادرات العالمية )السنوية 

( 15، وذلك ألبرز ) 10على المحور الصادي (2015-2011)خالل الفترة ذاتها العالم )الطلب العالمي( 

، صناعة النفط حجميعكس هيمنة  (HS=2709) حجم الفقاعة األكبر .(HS4)قطاعاً فرعياً على مستوى 

في القطاع الفرعي  واللون األزرق للفقاعات يعكس تحقيق فائض تجاري )صادرات تفوق المستوردات(

 .بعكس اللون األصفر للفقاعة
 

على  أعالهمعلومات الجدول الرسم البياني التحليلي السابق عالوة على يمكن تلخيص معلومات هذا و

هيمنة القطاعات الخاسرة في األسواق أدناه يظهر الجدول كما هو آت.  تحليلي جديدشكل جدول 

الفائزون في القطاعات  يليهم أسواق النفط الخام العالمية.بالتطورات في  ة، متأثر(%68) المتدهورة

السلع في السعودية من تجارة  %8، اما النجوم الصاعدة فاستأثرت على حصة %14المتدهورة وبحصة بلغت 

هذا الوضع يؤكد الحاجة الى التنويع في نجوم ، وهي صناعات منتجات البالستيك ومعدات النقل. 2015في عام 

 .خانات مثالً( 6للمنتجات ) على مستوى أقل تجميعاً وربما صاعدة قائمة وجديدة، 

                                                           

 .الخمسة الماضية ( كمتوسط لكل القطاعات والسنوات%2.0 -) نمو قيمة مستوردات العالم بلغت 10  
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 (7105) لصادرات السعوديةامصفوفة تنافسية 

 فئة القطاع التصديري
عدد 

 القطاعات

 الفرعي القطاعاسم 

 (HS)مع رمزه  

قيمة الصادرات 

التجميعية 

 دوالر( مليار)

 اتحصة القطاع

الى ضمن الفئة 

  اجمالي الصادرات

نمو المستوردات 

العالمية في 

 القطاع )%(

النجوم الصاعدة 

الفائزون   االبطال(:(

 في القطاعات المتنامية

4 3901 Polymers of ethylene, 

in primary forms 
 

3902 Polymers of propylene 

or of other olefins, in 

primary forms 
 

8904 Tugs and pusher craft 
 

8703 Motor cars and other 

motor vehicles principally 

designed for the transport of 

persons, incl. . . . 

16.1 8% 1.0% 
 

-1.0% 

 
1.0% 

 

2.0% 

 

الفرص غير المستغلة: 

الخاسرون في 

 القطاعات المتنامية

 - %0 0 ضمن هذه الفئة  ال قطاع 0

: النجوم المنطفئة

الفائزون في 

القطاعات 

  المتدهورة

 

6 2902 Cyclic hydrocarbons  

7601 Unwrought aluminium 

2909 Ethers, ether-alcohols, 

ether-phenols, ether-alcohol-

phenols, alcohol peroxides, 

ether peroxide 

2707 Oils and other products 

of the distillation of high 

temperature coal tar; similar 

products . . . 

2814 Ammonia, anhydrous 

or in aqueous solution 

2710 Petroleum oils and oils 

obtained from bituminous 

minerals (excluding crude);  

27.3 14% -4.0% 

-3.0% 

-3.0% 

 
-5.0% 

 

-7.0% 

 

-10.0% 

: الثقوب السوداء

في الخاسرون 

القطاعات 

 المتدهورة

5 2709 Petroleum oils and oils 

obtained from bituminous 

minerals, crude 

2711 Petroleum gas and 

other gaseous hydrocarbons 

3102 Mineral or chemical 

nitrogenous fertilisers 

(excluding those in pellet or 

similar forms, … 

2905 Acyclic alcohols and 

their halogenated, 

sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives 

2901 Acyclic hydrocarbons 

 

137.8 68% %14.0- 

 

-6.0% 

 

-4.0% 

 

-5.0% 

 

 

-8.0% 

 - %90 181.2 - 15 كافة القطاعات

 المصدر: المؤلف، بناء على خارطة التجارة الدولية.
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ونالحظ ان وجود قطاع تصديري كبير جداً )أو أكثر( في دولة محددة، كما هو الحال مع النفط الخام، 

يؤثر سلباً على حصص قطاعات هامة أخرى. وقد تكون هذه القطاعات األخرى ذات وزن كبير في 

وري القطاع التصديري األكبر في بلدان أخرى. لكن من الضروي التذكير بان متغيرات محهذا غياب 

 .قطاعية حصص تنمو وليس معدالت هيرسم الفقاعات السابق 

. يظهر الجدول أيضاً  على مستوى اربع خانات 2015وألغراض المقارنة، سنحلل حالة االردن في عام 

أدناه في سطره األول االداء التصديري لالردن على المستوى الكلي، حيث فاقت صادرات المملكة من 

على مستوى العالم، لكن بمعدل نمو خالل  93مليار دوالر وبترتيب عالمي وصل الى مرتبة  7.5السلع 

ي لنمو المستوردات والبالغ ( وهو أعلى من المتوسط الدول%0.0السنوات الخمسة الماضية وصل الى )

(. على مستوى القطاعات الفرعية، نالحظ هيمنة صناعة األلبسة المتخصصة %2.0-خالل الفترة ذاتها )

مليار دوالر في  1.1( على هيكل الصادرات بقيمة بلغت (HS= 6114للمهنيين والرياضيين وغيرهم 

خالل  %11.0استثنائي بخانتين بلغ  وبنمو اجمالي الصادرات السلعية لالردن(من  %14) 2015عام 

 0.6بقيمة تصديرية بلغت  (HS=3104)السنوات الخمسة الماضية. يليها صناعة االسمدة البوتاسية 

 خالل السنوات الخمسة الماضية.  (-7.0%)مليار دوالر لكن بنمو سلبي بلغ 
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يبين ان الدائرة األكبر يظهر أداء بقية القطاعات التصديرية األكبر في االردن، والذي أدناه الرسم البياني 

وموقع  حجم ولون. كما يمكن تلخيص معلومات  (HS=6114)تعود لصناعة األلبسة المتخصصة

 أدناه. الفقاعات بالجدول
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 (7105االردنية )لصادرات امصفوفة تنافسية 

 فئة القطاع التصديري
عدد 

 القطاعات

 الفرعي القطاعاسم 

 (HS)مع رمزه  

قيمة الصادرات 

التجميعية 

 دوالر( مليار)

 اتحصة القطاع

الى ضمن الفئة 

 اجمالي الصادرات 

نمو المستوردات 

العالمية في 

 القطاع )%(

        النجوم الصاعدة

الفائزون   األبطال(: (

 في القطاعات المتنامية

8 6114  Special garments for 

professional, sporting or 

other purposes 
 

0702 Tomatoes, fresh or 

chilled. 
 

3003 Medicaments 

consisting of two or more 

constituents mixed together.  
 

0104 Live sheep and goats. 

 

6109 T-shirts, singlets and 

other vests. 
 

7113 Articles of jewellery 

and parts thereof. 
 

0809 Apricots, cherries, 

peaches incl. nectarines, 

plums and sloes, fresh. 

2.4 %31 %6.0 

 

%1.0 

 

-1.0% 

 
 

5.0% 

 

1.0% 
 

1.0% 
 

3.0% 

الفرص غير المستغلة: 

الخاسرون في 

 القطاعات المتنامية

3 3004 Medicaments 

consisting of mixed or 

unmixed products.  

8544 Insulated wire, cable 

"incl. coaxial cable". 
 

0709 Other vegetables, fresh 

or chilled (excluding 

potatoes, tomatoes, 

alliaceous vegetables, edible. 

0.6 8% 1.0% 

 

2.0% 

 

4.0% 

: النجوم المنطفئة

الفائزون في 

القطاعات 

  المتدهورة

 

2 2510 Natural calcium 

phosphates and natural 

aluminium calcium 

phosphates. 
 

2809 Diphosphorus 

pentaoxide; phosphoric acid; 

polyphosphoric acids. 

0.7 9% -10.0% 

 

 

-4.0% 

: الثقوب السوداء
الخاسرون في 

 القطاعات المتدهورة

2 3104  Mineral or chemical 

potassic fertilisers  
 

3102 Mineral or chemical 

nitrogenous fertilisers 

0.8 10% -6.0% 

 

-4.0% 

 - %58 4.5 - 15 كافة القطاعات

 المصدر: المؤلف، بناء على خارطة التجارة الدولية.
 

بنجاح التصدير في بعض (، متأثرة %31ويظهر الجدول استحواذ النجوم الصاعدة على الحصة األكبر )

 حصص متقاربة للفئات التصديرية الثالث األخرى.يليهم  الغذائية واألدوية،صناعات األلبسة والمنتجات 
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تستحق الرعاية  اعطاؤها أولوية كقطاعات واعدة يمكنقطاعات تصديرية تشكل فرصاً غير مستغلة  3وهنالك 

  الى جانب النجوم الصاعدة.الممكنة 

  

السعودية من المهم التأكيد بأن هذا التحليل االستراتيجي لتنافسية الصادرات في ختام هذه الحالة الدراسية، و

من اجمالي  %58 و %90 )تشكل خانات 4على مستوى  قطاع تصديري فقط 15يحلل أكبر االردنية و

ليس بالتالي، و. خانات 4على مستوى  التصديريةالفرعية وليس كافة القطاعات  الدولتين على التوالي( صادرات

 األبطالال يكشف الغطاء عن "نفسه كما ان التحليل المستبعد وجود "ابطال" صغار لم يرد ذكرهم أعاله.  من

"، اي هؤالء المنتجون الذين ال يقومون حالياً بأي نشاط تصديري في  Potential Championsالمحتملون

ينصح قد كما .  11أعمال" أفضلاالردن، لكن يمكن ان يصبحوا كذلك في المستقبل ضمن "بيئة السعودية أو 

خانات ألغراض تحديد السلع الواعدة أو الفائزة بشيء من التفصيل  6بتحليل تنافسية الصادرات على مستوى 

 تصنيف القطاعات التصديرية. عند، الى جانب اجراء المقارنات الزمنية القطاعات الفرعية(فقط )وليس 

 

 

 : حالة االردن واالماراتدولتين )على مستوى ثنائي(التبادل التجاري بين دراسة : ثالثاً 

 

 

يمكن استخدام خارطة التجارة لدراسة التجارة الثنائية او االقليمية وتحديد فرص كامنة وجديدة للتبادل التجاري 

أو دولة مع شريك تجاري أو أكثر. هذا مهم بشكل خاص في حالة الرغبة في تقوية الروابط التجارية بين دولتين 

 اتفاقية للتجارة الحرة مثالً.توقيع في اطار جموعة دول وم
 

 :12النهج الثنائي في تحليل التجارة يمكنه االجابة على اسئلة رئيسية مثل
 

 ما هيكل التجارة القائم حالياً بين البلدين؟

 ما هو موقف الميزان التجاري بين البلدين؟

 ما هي طبيعة الفروقات في هيكل صادرات البلدين؟

 ري الثنائي؟اهنالك اية مجاالت كامنة جديدة يمكن استغاللها لتوسيع التبادل التجهل 

 

وبغرض تحليل العالقات التجارية القائمة والكامنة بين االردن واالمارات العربية المتحدة، ننطلق من األمر 

(Home & Search) ( ثم نختار االردن في خانة الدولة(Country  واالمارات في خانة الشريك التجاري

Partner) مع ترك خانة السلعة ،)(Product)  ًعلى مستوى خانتين اختيار زر الصادرات. كما يتم فارغا 

 .(Trade Indicators)، واختيار العطاء صورة عامة لكن شاملة للروابط التجارية الراهنة

                                                           

ompetitiveness in Challenge of CMeeting the  :Barbados Suarez and Thomas (2006),-RojasSee:  11

the 21st Century, P.155. 
12   ITC  (Nov 2014) Trade Map User Guide.  
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 هي:لى مستوى القطاع عجدول البيانات الناتج يحوي أربعة أجزاء رئيسية 

)بما فيها مؤشر التعرفة الجمركية التي تفرضها الجمارك  صادرات االردن الى االماراتمؤشرات  .1

  االماراتية على الصادرات السلعية االردنية(

 مستوردات االمارات من العالممؤشرات  .2

 صادرات االردن الى العالممؤشرات  .3

تظهر (:  Indicativeبين البلدين )كرقم استرشادي Potential Tradeقيمة التجارة الممكنة  .4

 .خانات 6فقط في حالة التحليل على مستوى 

 

 ومستوردات االمارات الى العالم قيمة التجارة الممكنة تحتسب من خالل تحديد القيمة الدنيا بين صادرات االردن

مقاسة بصادرات االردن الى  الدولتين، وطرح القيمة الفعلية للتجارة بين من العالم ضمن قطاع/ منتج معين

 . االمارات

 

 

من  ، مستوردات الشريك التجاري  الى العالم صادرات الدولة[األقل من المقدارينالتجارة الممكنة = القيمة 

 )صادرات الدولة الى الشريك( التجارة الفعلية  – ]العالم
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بين  Complementarities مجاالت التكامل وامكانات الهام هو استرشادي فقط لتشخيص الكمي هذا المؤشر 

، وهو يمثل السقف األعلى الدولتين ويمثل نقطة االنطالق في تحديد مجاالت تطوير العالقات التجارية بين البلدين

، المنتج /من القطاع ر الوحيد للمستوردات االماراتيةان االردن هي المصدّ . فهو يفترض المكانات التجارة

ب معوقات العرض من قبل الدولة )اختناقات في مجال توسيع االنتاج( وغياب معوقات غياويفترض أيضاً 

الطلب من قبل الشريك )كأذواق المستهلكين بخصوص الجودة والمعوقات الفنية للتجارة( وغياب معوقات التبادل 

المؤشر يوفر  هذا وهي افتراضات صعبة التحقيق، لكن التجاري االخرى كبعد المسافة وكلفة الشحن الجوي.

 التبادل ضمن هذه االفتراضات. امكانات سقف

 

، وآالت ومعدات كهربائية ومن الجدول اعاله، يتبين ان أبرز صادرات االردن هي المنتجات الزراعية واألدوية

منطقة التجارة الحرة العربية اتفاقية وانه ال توجد معوقات جمركية تطبقها االمارات على السلع االردنية بسبب 

 خانات 6على مستوى خانتين و–أيضاً بنفس الطريقة يجب دراسة صادرات االمارات الى االردن و .الكبرى

 لكي نحصل على ملف متكامل للعالقات الثنائية. -مثالً 

 

 باستخدام االحصاءات الخامبين دولتين الثنائي مؤشرات أخرى للتكامل التجاري أو اشتقاق هذا ويمكن احتساب 

مثل مؤشر تشابه ، وخارطة تنافسية التجارة خارطة التجارة التي تتيحهاالسلعية للصادرات والمستوردات 

 .Trade Complementarity Indexالتجارة  توافقومؤشر  Export Similarity Indexالصادرات 

ا اعتماداً على هذه المؤشرات الهامة غير متوفرة بصورة تلقائية ضمن جداول الخارطة، لكن يمكن احتسابه

ويمكن احتساب هذه المؤشرات في سنة معينة أو  الخارطة. الخام الحصاءات التجارة المتاحة في بياناتال

فيما اذا كانت العالقة بين بلدين  مؤشر تشابه الصادراتفمثالً يقيس  التطورات. متابعةلسنوات متعددة بغرض 

تميل الى كونها عالقة تنافس في التجارة الدولية )في حالة تشابه هياكل الصادرات في البلدين( أم عالقة تعاون 

 .13وتكامل )في حالة تباين هياكل الصادرات(

 

 : حالة األردنرابعاً: دراسة األسواق التصديرية وتنويعها باتجاه أسواق ديناميكية

 

تجاوز ذلك تنحصر في تنويع المنتجات والقطاعات التصديرية، بل تبرامج ومبادرات التنويع االقتصادي ال 

. الحاجة لهذا النوع األخير من التنويع )الدول المستهدفة( التصديرية لتنويع األسواق واعدة للبحث عن فرص

تزداد في حالة هيمنة سوق معين على حصة كبيرة مما يعني مخاطر وتبعية متزايدة لظروف هذا السوق. كما 

تزداد الحاجة الى التنويع الجغرافي للصادرات في حالة اغالق أسواق مجاورة مهمة ألسباب غير اقتصادية 

  سواق العراقية والسورية( أو في حالة تباطؤ نمو الطلب في السوق المحلي.  )وهي حالة االردن مؤخراً مع األ
 

بقية  .لدراسة حالة االردن، نبدأ بالصفحة الرئيسية ونختار الصادرات السلعية، ثم نختار االردن في خانة الدولة

بعد االنتقال  Trade Indicators.ثم نضغط على زر الخيارات حول السلعة والشريك التجاري تترك كما هي، 
                                                           

 
13

وتحديداً موقع احصاءات اليونكتاد  (UNCTADاألونكتاد منظمة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )توفر  

UNCTADSTAT  اختر بصورة جاهزةكافة مؤشرات التجارة الثنائية المذكورة .Data  Center  ثمInternational Trade 

 .Warrad)  (2013 ,لالطالع على حالة عملية لهذه المؤشرات الثنائية بين االردن وكندا، انظر   .Trade Indicatorsثم 
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قائمة بمختلف الدول المستوردة من  /فنحصل على جدول بيانات By Countryالى الصفحة التالية نختار 

لهذه الدول االردنية  الصادرات قيمةاحصاءات حول ( مع متوفر حولها بيانات )آخر سنة 2015االردن في عام 

أخرى هامة من اجمالي الصادرات االردنية، من بين مؤشرات  ومعدل نموها طويل األجل وحصص هذه الدول

 عديدة، كما هو مبين ادناه:

 

 
 

المتحدة والسعودية والعراق والهند واالمارات تمثل اكبر األسواق المستوردة يظهر الجدول أعاله ان الواليات 

 ، يليهم الكويت ثم الصين ثم قطر وفلسطين. 2015من االردن في عام 
 

الصورة الراهنة للتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية االردنية لالحاطة ب ةبيانيبالرسوم الن االستعانة يمكهذا و

ثم  Graphلالردن( مع تحليل فرص تنويع هذه األسواق في المستقبل. أختر  ةتصديريالق اسواألأكبر تحديداً )

ضمن  الرسمة الثانيةوهي التجاري ) اختر رسمة الفقاعة لنمو صادرات االردن مقابل نمو مستوردات الشريك

سوق  20خصائص أكبر  يكشفالذي  (، فيظهر لنا الرسم البياني التاليDrop-down List القائمة المنسدلة

 . 2015تصديري لألردن في عام 
  

سوق( الى قسمين رئيسيين: أسواق  20يقسم الشكل البياني أدناه أبرز االسواق التصديرية لالردن )أكبر 

ديناميكية تقع فوق الخط الفاصل )يمثل متوسط معدل نمو مستوردات العالم خالل السنوات الخمسة الماضية(، 

 ألردن تقع أعلى الخط لحسن الحظ. وأسواق هابطة تقع دون هذا الخط. ونالحظ ان معظم األسواق التصديرية ل
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واعدة للتنويع في  اً ن هنالك فرصباختيار الدول التي تقع في أعلى ويمين الرسم البياني، نصل الستنتاج أولي بأ

في  %4فوق يساوي او يعالياً ومستورداتها من العالم نمو أسواق مجلس التعاون الخليجي وفلسطين، كون 

في حين  .جمركية أمام المنتجات االردنية لقيودفرضها ومع األخذ باالعتبار قربها الجغرافي وغياب  ،المتوسط

لكن  .ناهيك عن بعده الجغرافي يذكرنمواً  يسجللكنه لم  السوقية العالمية رغم ضخامة حصته الصينيان السوق 

لب دول الخليج، البد من دراسة على ط 2016بسبب التأثير المتوقع النخفاض أسعار النفط الخام في عام 

تؤهلها للمنافسة تملك ميزة نسبية ظاهرة قوية ( 2( تتسم بطلب خليجي كبير وقوي )1) :المنتجات االردنية التي

 لدول مجلس التعاون الخليجي.  اآلخرينمع منتجات الموردين 
 

دراسة المنتجات االردنية القادرة على أيضاً يمكن المنطقة، حدود خارج  الردنالتصديرية ل سواقاألولتنويع 

ولتوسيع قائمة الدول التي يمكن النظر في اعتبارها  تجاوز قطاع االلبسة.بما يالمنافسة في السوق األمريكية 

، دولة 20دولة بدالً من  35ليصل الى  أعاله الرسم البياني ضمنالمدرجة أسواقاً واعدة، تم زيادة عدد الدول 

ان تحليل  ههي كندا وبنغالدش وليبيا وصربيا. كما ينبغي التنوي)رغم انها أصغر( جديدة واعدة  أسواقفظهرت 

لنمو في الرسم البياني لالمنتجات هو أساسي في تحديد األسواق الواعدة ألغراض التنويع، ألن األرقام االجمالية 

الدمج بين تحليل األسواق وتحليل بين السلع، مما يبرز أهمية  اً جوهري تفاوتاً تخفي هي أرقام تجميعية وأعاله 

  . 14المنتجات عند دراسة مبادرات وفرص تنويع الصادرات

                                                           

، (2016)شركة  بصائر:  الواعدة للتصدير الى كندا القطاعات والمنتجاتعلى سبيل المثال، وحسب دراسة حديثة اعدت لتحديد  14 

خانات من النظام المنسق  6سلعة على مستوى  ونالى هذه الدولة يفوق عددها ثالثتبين ان هنالك العديد من السلع الواعدة للتصدير 

(HS)  في ظل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة  النسبية الظاهرة لالردن وارتفاع حجم ونمو الطلب الكندي عليهابمعايير الميزة وذلك

  .بين البلدين
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 (©Market Access Map) خارطة النفاذ الى االسواق

 

من معايير االسواق الواعدة، اذ ال يكفي أحيانا ان  اً هام اً يعتبر النفاذ الميسر الى االسواق وانفتاحها معيار

تمتلك الدولة المصّدرة المزايا النسبية الظاهرة وأن يتوفر في السوق المستهدف الحجم الكبير وديناميكية 

 ،النمو والقرب الجغرافي، بل يجب أن يكون السوق المستهدف مفتوحاً أيضاً وال يضع معوقات جوهرية

 تحول دون النفاذ الى السوق المحدد.   ،أم غير جمركية )رقابية او تنظيمية أو فنية(سواء أكانت جمركية  

للمصدر والمستورد، لهيئات تنمية الصادرات الوطنية واالقليمية، وتوفر النفاذ الى األسواق خارطة 

راءات ولمحلل التجارة الدولية وفريق التفاوض التجاري، معلومات حول مستوى التعرفة الجمركية واالج

 غير الجمركية في بلد محدد ومقارنتها ببقية الدول.

ويمكن الدخول على موقع هذه الخارطة المتخصصة من خالل موقع خارطة التجارة الدولية 

(www.trademap.org)  ومن ثم اختيار قائمةOther ITC Tools  واختيار خارطة النفاذ الى

 األسواق، كما هو مبين أدناه:

 

 

. هذه األداة تضم مكونات (www.macmap.org)ويمكن أيضاً الدخول عليها مباشرة من خالل العنوان 

(، وسيتم حصر العرض هنا على  Simulation Analysisأساسية ومكونات متقدمة )كتحليل المحاكاة

 بينة أدناه:مال Quick Searchالجميع والتي تضمها القائمة الرئيسية  الجوانب األساسية التي تفيد

http://www.trademap.org/
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، ولنتابع مثالنا األخير حول الشركة االردنية المنتجة لزيت الزيتون Find Tariffsلنبدأ باألمر الفرعي 

حدد البكر، والتي ترغب في التصدير الى الخارج، كالسعودية مثالً. بعد اختيار األمر الفرعي المذكور، ن

خانات أو أعلى( والدولة المصدرة ثم نضغط  6الدولة المستوردة والسنة واسم أو رمز المنتج )على مستوى 

 .  Proceedزر 
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فيخرج لنا جدوالً بالتعرفة الجمركية التي تفرضها السعودية على مستوردات االردن من زيت الزيتون 

 League ofاطار جامعة الدول العربية ضمن ان التعرفة الجمركية تبلغ صفراً البكر، حيث سنالحظ  

Arab States  ًتعرفة تفضيلية على التفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث يتلقى االردن وفقا

، في حين ان التعرفة السعودية االعتيادية والمطبقة على الدول التي لم تعقد مع السعودية شكل اعفاء كامل

التعرفة االعتيادية الممنوحة االخيرة تسمى  . التعرفة%5.0 تبلغاتفاقية ثنائية أو اقليمية للتجارة الحرة 

  .(Most-favoured Nation or MFN)األعضاء في منظمة التجارة العالمية لدول كافة ال

 (مقابل التعرفة االعتيادية)ويجب التنويه الى ان حصول السلعة في بلد محدد على التعرفة التفضيلية 

يمكن ان يتطلب اجراءات تتعلق بشهادة المنشأ للتأكد بأن السلعة التي تتلقى تعرفة مخفضة هي فعالً 

 في البلد المعني وليس في بلد آخر.  "منتجة"

من خالل القائمة   (Non-Tariff Measures=NTMs)كما يمكن تحديد االجراءات غير الجمركية 

خانات أو أعلى(. االجراءات غير الجمركية  6نفسه، وعلى مستوى تفصيلي ) Quick Searchالرئيسية 

ث هي اجراءات أو متطلبات حكومية الزامية تتخذ ألغراض حماية األمن أو الصحة العامة أو الميرا

على سبيل المثال لكنها تؤثر في نفاذ  Infant Industry ماية الصناعات الوليدةالثقافي أو المستهلك أو لح

السلع بين الدول. فقد تكون التعرفة الجمركية التي تفرضها دولة صناعية ما متدنية لكنها رغم ذلك تفرض 

حي مثل اللحوم الحية اجراءات غير جمركية صارمة، خصوصاً في السلع الحساسة من منظور ص

 والمبيدات.  واألدوية والمعلبة

مفيد في مقارنة التعرفة الجمركية المطبقة التي تفرضها دولة مستوردة ما   Compare Tariffsأمر 

في تحديد متوسط التعرفة على مستوى  Country Analysisعلى كافة الدول المصدرة. كما يفيد أمر 

لسلع الزراعية والسلع غير الزراعية، وفي اعداد الخرائط والرسوم ، وعلى مستوى اHS Sectionالقسم 

 البيانية للنفاذ الى األسواق. 
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 ©Trade Competitiveness Mapخارطة تنافسية التجارة الدولية 

، اال ان مركز التجارة الدولية قد على التعريف بخارطة التجارة وتطبيقاتهاحتى اآلن  الكتابهذا ركز 

 .15ارة الدوليةفي مجال تشخيص وتحليل أداء التج خارطة تنافسية التجارة كمكمل لخارطة التجارةوفر 

 مؤشرات تحليليةوفي حين توفر خارطة تنافسية التجارة 

 خارطة تشملهاهامة حول تنافسية التجارة ال اضافية 

تحليل  هاال يمكن التجارة، اال ان خارطة تنافسية التجارة

 توفرخارطة تنافسية التجارة . الثنائيةالعالقات التجارية 

خارطة قطرية  وتعرض، محددةدولة لتنافسي تحليل 

 تنافسية الصادراتو Country Mapللتجارة 

وال تحلل تدفقات التجارة بين دولة ، 16والمستوردات

هذا الشريك دولة أم مجموعة  وشريك تجاري، سواء أكان

فرق رئيسي آخر ان خارطة التجارة تحلل التجارة دول. 

خانات(، في حين ان خارطة  6) مستوى السلعةعلى 

)خانتين من ل على مستوى القطاع تحلتنافسية التجارة 

  خانات( فحسب. 4النظام المنسق( أو القطاع الفرعي )

ويمكن الدخول على موقع هذه الخارطة المتخصصة من 

الدولية  خالل موقع خارطة التجارة

)www.trademap.org(   ومن ثم اختيار قائمةOther 

ITC Tools .واختيار خارطة تنافسية التجارة الدولية 

وتوفر هذه الخارطة بالتكامل مع سابقتها أدوات لتسهيل 

بحوث السوق االستراتيجية ومتابعة أداء التجارة الدولية 

على المستوى الوطني والقطاعي، بما يدعم تصميم 

 هي:أدوات  ثالثوتحديداً، توفر هذه الخارطة استراتيجيات التجارة الدولية. 

 حتى مستوى اربع خانات. HS)النظام المنسق )  لتجارة الدولية على مستوىالتنافسي لداء األتحليل  -1

 الحقاً. الهامةوسيتم التفصيل في هذه االداة 
 

باستخدام مؤشر  (تصديري قطاع 14قطاعي )  لتجارة الدولية على مستوىالتنافسي لداء األتحليل  -2

 وسيتم التفصيل في هذه االداة الهامة الحقاً. .Trade Performance Indexالتجارة الدولية 

                                                           

بغيره من المتغيرات االقتصادية الهامة، بالميزة النسبية الظاهرة وحول مفهوم التنافسية الدولية ومحركاته وعالقته  15 

 على شبكة االنترنت.باللغة االنجليزية متاحة اطروحة دكتوراة وهي  Al-Homsi (2002)               انظر:

المنتجات والمنشآت  )مقدرةتنافسية الواردات  يمع ان التركيز يكون عادة على تنافسية الصادرات الصناعية، اال ان موضوع 16 

 .(Muhtaseb, 2013)أيضاً. أنظر  االهتمام انيستحق المحلية على منافسة المستوردات( وتنافسية الصادرات الزراعية

 مفهوم التنافسية الدولية ومناهجه
 

اعتلى موضوع تطوير القدرة التنافسية قمة  

، مدفوعا  بالتقدم مؤخرا   اولويات السياسة العامة للدول

نحو العولمة االقتصادية وتحرير النظام االقتصادي 

والعالمي،  الوطنيالدولي. وانعكاسا لهذا االهتمام 

 Internationalأضحى مفهوم التنافسية الدولية 

Competitiveness   من أو التنافسية اختصارا

 .األكثر شيوعا  المصطلحات 
  

ليس هنالك في الواقع تعريف متفق عليه لمفهوم 

"التنافسية الدولية"، فهو يعتبر من المفاهيم متعددة 

األبعاد والمقاييس. ومع ذلك، يشير أحد التعاريف 

 دالقتصاالمستدامة لالمقدرة الدارجة للمفهوم الى "

قادرة على المنافسة في دمات وخعلى إنتاج سلع 

األسواق العالمية من خالل االستعانة باستراتيجيات 

 أسواقتكلفة وتطوير الجودة واستهداف تخفيض ال

تحليل في هنالك مدخالن و ."(Focus)فرعية منتقاة 

التنافسية الدولية: منهج يعتمد على تحليل االنتاجية 

والكفاءة من خالل بيانات مدخالت االنتاج 

ومخرجاته، ومنهج يستند الى تحليل التجارة 

  .الخارجية، وهو المنهج المتبنى في هذا الكتاب

http://www.trademap.org/
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خانات( باستخدام احصاءات  4)خانتين و HSتناسق احصاءات التجارة الدولية على مستوى  فحص -3

  .Mirror Statistics  الدولية نظيرة للتجارة
 

أداء موازين تقييم في التجارة الدولية في تشخيص تنافسية الدول و احصاءاترغم أهمية ف

من  ليست كاملة االحصاءاتهذه اال ان  ، خصوصاً وانها تتسم عموماً بقابلية المقارنة الدولية،مدفوعاتها

دولة ما نادراً ما تماثل احصاءات لأرقام المستوردات  . فعلى سبيل المثال، فان17حيث النوعية والشمول

. هذه (HS)لرغم من استخدام كالهما للنظام المنسق با )تسمى البيانات النظيرة( المصدرين لهذه الدولة

وبين صادرات الواليات  الواليات المتحدة مثالً )وهي دولة نامية( منالمكسيك  مستورداتالفجوة بين 

أرقام اعادة التصدير، وجود فترات تأخير في معاملة ابرزها:  تعود لعدة أسبابالمتحدة الى المكسيك 

التي  كتلك)خصوصاً للسلع على مستوى تفصيلي  السلعتسجيل المعامالت بين الدولتين، سوء تصنيف 

،  وقواعد من السلع التجارة، تباين مقاييس الكمياتاعداد تقارير ، اختالف انظمة خانات( 6على مستوى 

)كالسالح والنفط الخام(. كما ان نفقات الشحن  الحساسةرية الخصوصية للدول في بعض البنود التجا

  .يتم احيانا اضافتها الى ارقام المستورداتمن ارقام التجارة(  %20-10)تشكل  والتأمين
 

)مثال: تحليل العالقات الثنائية بين دولة  بعض الحاالتوبناء عليه، قد يكون من المناسب في 

من خالل المقارنة بين البيانات الخاضعة للتحليل اجراء فحص لنوعية البيانات نامية ودولة صناعية( 

البيانات المباشرة ومعرفة نسبة االختالف بين ، للدول الشريكة النظيرةلدولة ما وبين البيانات  المباشرة

ت النظيرة وينبغي التنويه الى ان االحصاءا. باستخدام هذه االداة على خارطة تنافسية التجارةالنظيرة و

هي ليست مصدراً كامالً للبيانات أيضاً، فهي نادراً ما تغطي بدقة وشمول التجارة البينية بين الجنوب 

أكثر دقة عادة  تكونوعموماً، فان احصاءات الدول الصناعية والجنوب، كالتجارة بين الدول االفريقية. 

أكثر دقة من بيانات  -وليس دائماً –من بيانات الدول النامية. كما ان احصاءات المستوردات هي عادة 

 بعكس الثانية.  )الرسوم الجمركية والفحص الجمركي( الصادرات، ألن االولى تخضع للرقابة الجمركية
 

 

 Trade Performance HSلتجارة الدولية على مستوى النظام المنسق اتحليل أداء  -0

وهي اداة تشخص اداء الصادرات والمستوردات السلعية لكل دولة على حدة من حيث حجم السوق 

والديناميكية )نمو السوق( والمزايا النسبية الظاهرة والتنوع )عدد المنتجات( والهيكل )ترّكز السوق( 

RCA خانات من النظام المنسق وأربع وطني وخانتينعلى مستوى الماضية،  ةوللسنوات الخمس . 

 وتتمثل أبرز خيارات هذه االداة:

 / الصادرات والمستورداتالسلعية / المستورداتالسلعية الصادرات -

 الدولة -

 (وهي ميزة غير متاحة في خارطة التجارة عموماً  الخمسة األخيرة سنواتاليمكن اختيار اي من ) السنة -

                                                           

 euidG User– : Consistency of Trade StatisticsTrade Competitiveness Map ,ITCانظر حول الموضوع:  17 
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 )الف ومليون ومليار( خيارات اظهار العملة )دوالر ويورو( والقيمة -

 . وتشمل:Stage of Processing الصادرات أو المستوردات تصنيع درجةالمحتوى التكنولوجي للصادرات:  -

o  (.4انظر الملحق رقم ) -)%(  القطاع اجمالي صادرات منحصة المنتجات عالية التقنية 

o )%( حصة المنتجات االولية- A 

o )%( حصة المنتجات الوسيطةB-  

o )%( حصة السلع الرأسماليةC-  

o )%( حصة السلع االستهالكيةD-  

A+B+C+D=100% 

للصادرات/ المؤشرات التي توفرها هذه االداة أما 

 هي:السلعية فالمستوردات 

 قيمة الصادرات  -

 الصادرات كنسبة من الصادرات الوطنية )%( -

 الصادرات كنسبة من الصادرات العالمية )%( -

نمو قيمة الصادرات الوطنية )متوسط معدل  -

خر خمس سنوات متوفر عنها النمو السنوي آل

 بيانات(

نمو كمية الصادرات الوطنية )متوسط معدل  -

خر خمس سنوات متوفر عنها النمو السنوي آل

 بيانات(

متوسط معدل نمو قيمة الصادرات العالمية ) -

النمو السنوي آلخر خمس سنوات متوفر عنها 

 (بيانات

متوسط معدل نمو كمية الصادرات العالمية ) -

النمو السنوي آلخر خمس سنوات متوفر عنها 

 (بيانات

 نمو الحصة الوطنية في الصادرات العالمية -

على مستوى وطني  المصدرةعدد المنتجات  -

 وعلى مستوى خانتين وأربع خانات.

 )مؤشر للتنويع( منتجات مصدرة 3حصة أكبر  -

)مؤشر  أسواق تصديرية 3حصة أكبر  -

 للتنويع(

 .00خانات( 4األداء الهيكلي )تظهر فقط عند  -

 المستوردات( –)الصادرات  صافي الصادرات -

  للميزة النسبية الظاهرة Balassaمؤشر  -

 ()لتخصص الصادرات

                                                           
وتتحقق عندما ينمو السوق العالمي للمنتج بأعلى من المتوسط  Starاألداء الهيكلي للقطاع الفرعي/ المنتج له أربع مراتب: رتبة النجومية  18 

وتتحقق عندما يحدث العكس، حيث ال فرص نمو مستقبلي  Snailالسوق العالمي، ورتبة البالدة المنتج في العالمي وتزداد حصة الدولة من 

 انظر مصفوفة التنافسية لمزيد من التفاصيل.  .Traditionalوالمنتجات التقليدية   Emergingين هما المنتجات الناشئة تواعد.الحالتين األوسط

 تحليل الميزة النسبية الظاهرة

للمزايا أو مكامن  ا  مؤشر (RCA) الظاهرةالميزة النسبية تعتبر 
محدد خالل فترة زمنية  / منتجقطاعأو الضعف في اقتصاد 

معينة، كما تعكسها تدفقات التجارة الدولية. ويستخدم هذا 
المؤشر للمساعدة في تقييم إمكانيات التصدير والمنافسة العالمية 

لتصدير ذات األولوية، لدولة معينة وتحديد القطاعات الواعدة ل
 وذلك باستخدام مؤشري باالسا والفاي.

 :Balassa Indexمؤشر باالسا 

 حسب المؤشر األكثر شيوعا للميزة النسبية الظاهرة وهو
تدل قيمة تفوق الواحد الصحيح على  (،1965مؤشر باالسا )

، إذ أنها تعني أن حصة الصادرات وجود ميزة نسبية ظاهرة
اقتصاد ما يتجاوز الحصة العالمية في قطاع معين في 

لصادرات القطاع ذاته إلى إجمالي الصادرات السلعية العالمية. 
وكلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر فإن ذلك يدل على ميزة نسبية 

 ظاهرة أفضل على مستوى القطاع أو السلعة.
 

  :Lafay Indexمؤشر الفاي 
 

لمستوردات ( انه يأخذ باالعتبار ا1992يتميز مؤشر الفاي )
الى جانب الصادرات في تقييم الميزة النسبية الظاهرة. وهو 

 وإجمالي معين لقطاع المعدل التجاري الميزان بين الفرق يعادل

 في التجارة حصة في مضروبا ،للبلد المعدل التجاري الميزان

 .(6102)كمال ومحمد:  البلد تجارة إجمالي إلى القطاع ذلك
ولهذا يكمل مؤشر الفاي مؤشر باالسا في تحديد القطاعات 
والمنتجات األكثر احتماال  للنجاح في المنافسة الدولية مع العالم. 

تدل القيمة الموجبة )التي تفوق وحسب هذا المؤشر الهام، 
وكلما زادت قيمة  الصفر( على وجود ميزة نسبية ظاهرة،

ية في السلعة او المؤشر كلما زاد التخصص والميزة النسب
القطاع قيد الدراسة. وعادة ما يحدد هذا المؤشر عددا  أقل من 
السلع/ القطاعات ذات الميزة النسبية الظاهرة، بسبب صرامة 

 شروطه.
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  للميزة النسبية الظاهرة  Lafayمؤشر -

 
 

خانات )قطاع فرعي أو  4أو خانتين )قطاع أو صناعة( أو (All Industries) وذلك على مستوى وطني 

خانات أو على  6مؤشرات على مستوى أي ال توفر هذه االداة . (HS) ( من النظام المنسقمجموعة سلعية

 المؤشرات جديدة هي ذات الخط الغامض أعاله المؤشرات  وتجدر االشارة الى ان مستوى السلعة.

  .بصورة تلقائية توفرها خارطة التجارة الدولية

الى يسار اسم  +خانات من خالل الضغط على اشارة  4ويتم التحويل من المؤشرات على مستوى خانتين الى 

كما يمكن  .وهذا يتم لكل صناعة على حدة وال يمكن القيام بهذا االجراء لكل الصناعات دفعة واحدة .الصناعة

الى يمين  +من خالل الضغط على اشارة   HS2كل صناعة دولة معينة في تحديد أكبر خمسة دول مستوردة من 

اما الضغط على اسم الصناعة ذاته، فيظهر حجم الصناعة العالمي )مستوردات العالم ككل(  اسم الصناعة.

 ومستورات كل دولة على حدة من هذه الصناعة. 

هذا وتوفر الرسوم البيانية ضمن هذه األداة التحليلية جدوالً يضم مؤشرات رقمية هامة حول الزيادة في 

( قطاع على مستوى خانتين في كل دولة 20ألكبر )وذلك لمي الحصة السوقية العالمية وحصة السوق العا

 من دول العالم.

 حول أداة "تنافسية التجارة الدولية": تم اختيارهما حالتين دراسيتينونبين فيما يلي 
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 Revealed: الميزة النسبية الظاهرة  HSى أداء التجارة الدوليةعل (0) حالة عملية

Comparative Advantage (RCA) لدولة الكويت 

 

، وبالتالي من األهمية بمكان تنويع هيكل الخام ومشتقاته على النفط بأنها اقتصاد معتمددولة الكويت  تصنف

ورغم ان تحديد االقتصاد الكويتي من خالل تحديد بعض القطاعات التصديرية الواعدة وتسهيل نموها المستدام. 

أبرز مؤشراته هو الميزة  يمكن القول بأن أحد، لكن ومتعدد المؤشرات القطاعات الواعدة هو تمرين تحليلي معقد

 .  (RCA)النسبية الظاهرة

 ها في مجال( ومؤشراتHS2الجدول التالي يوضح ابرز القطاعات التصديرية في دولة الكويت )على مستوى 

وصناعة  العضويةالكيماويات ، حيث يالحظ ان صناعة النفط وصناعة 2015في عام والتنوع التنافسية 

ويالحظ أيضاً ارتفاع  .منتجاً  59و  15، وبعدد منتجات يترواح بين قيمة الصادراتالمركبات هي األكبر بمعيار 

، في تصديرية ، مقاسة بمجموع حصص أكبر ثالثة منتجات وأسواقللصادرات درجة الترّكز السلعي والجغرافي

ركود  كما يالحظ . %99.9و %76بين  2015العضوية، والتي تراوحت في عام  صناعتي النفط والكيماويات

 .الماضية ةخالل السنوات الخمس نمو الصادرات العالمية في هذه القطاعات

 

يخفي  الذي ، نحصل على الجدول التالي)مؤشر باالسا( وبترتيب الصناعات الكويتية أعاله حسب المزايا النسبية 

 بمعيار الميزة النسبية حسب مؤشر باالسا فقط. كصناعات واعدةيبرز صناعة االسمدة صناعة المركبات و
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 ومنتجات معدنية زيوت ،يمعدن وقود - (HS= 27النفط قطاع (، وبالتركيز على HS4) وعلى مستوى تفصيلي

 النفط الخام الفرعيالقطاع ، نالحظ هيمنة حسب المزايا النسبية الظاهرة جدول البياناتوبعد تصنيف  (تقطيرها

 1بميزة نسبية تفوق  فرعية قطاعات ةمن صادرات الكويت السلعية. لكن تملك الكويت أربع %61على نحو  (2709)

 .ضمن هذا القطاع صحيح
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 ، تظهر لنا قائمة أكبر المستوردين من الكويت في الصناعة ذاتها.By Partnerوباختيار بديل  

 

)مؤشر  ، بعد ترتيبها حسب المزايا النسبية (HS=29)صناعة الكيماويات العضويةالقطاعات الفرعية ضمن اما 

 ، فيظهرها الجدول التالي:باالسا(
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للميزة النسبية الظاهرة ينبغي ان ال يقتصر على تحليل لسنة والشامل تجدر االشارة الى ان التحليل المتكامل  

 . بل يفضل:19السوقية ال تتغير كثيراً بين سنة وأخرىرغم ان الحصص  -(2015) السنة األخيرة–واحدة 

 ثالث سنوات.خر استخدام المتوسطات، كأن تحسب الميزة النسبية كمتوسط آل -1

مع نظيره  (2013-2015)تحليل التطور الزمني في الميزة النسبية، كأن يقارن متوسط الميزة النسبية  -2

في الميزة أو التحسن النمو  العشر الماضية. ، أو المقارنة خالل السنوات(2012-2010)خالل الفترة 

 النسبية هو مؤشر هام ذو معنى.

 تحليل الميزة النسبية على مستوى السلعة )ست خانات( عند الحاجة. -3

على سبيل المثال(. هذا سيخفف من  RCA>3تحليل القطاعات التي تتمتع بميزة نسبية قوية )تحديد و -4

 التنافسية الدولية.تبني مبادرات تعزيز التنويع وتأثير اي قصور في احصاءات التجارة الدولية عند 

استخدام معايير أخرى الختيار القطاعات االستراتيجية الواعدة، كحجم السوق العالمي لمنتجات القطاع  -5

وانفتاحه الجمركي وغير في الحصة السوقية العالمية،  والمكاسب أو الخسائر ،وديناميكيته )نموه(

الى جانب المساهمة في الناتج المحلي االجمالي وصافي الصادرات، ، وقربه الجغرافي ،الجمركي

(GDP)  ذات األداء و المتواجدة حالياً والترابط مع غيره من القطاعات  ،ونقل التكنولوجياوالتوظيف

 .واالستراتيجية االقتصادية العامةالرؤية أهداف واالتساق مع العالي، 

 

 High-Tech Productsالمنتجات عالية التقنية : HS على اداء التجارة الدولية (7) حالة عملية

 في االردن ودول مجلس التعاون الخليجي

لتحليل التجارة الدولية وهو  -رغم انه مستتر -تطبيقاً مهماً  Trade Performance HSتتضمن األداة الفرعية 

. فباستخدام تصنيف مركز (4السلعية )انظر الملحق رقم  المحتوى التكنولوجي للصادرات والمستوردات تشخيص

جاهزة حول أداء القطاعات تنافسية ، توفر خارطة تنافسية التجارة الدولية مؤشرات ITCالتجارة الدولية 

  .القطاعاجمالي صادرات  منعالية التقنية  المنتجاتمقاساً بحصة ، رية عالية التقنيةالتصدي

في عالية منتجات تتسم بكثافة صناعات وهي عموماً صادرات صناعية وتشمل الصادرات ذات التقنية العالية 

خارطة تنافسية وفي حالة في نقل وترخيص التقنية(. أو   R&D)كثافة في البحث والتطوير التطبيقية المعرفة

قطاعات فرعية محددة ضمن أقسام منتجات وتشمل  ، وبصورة أكثر تفصيالً، فان الصادرات عالية التقنيةالتجارة

)بما فيها  ومعدات النقل)بما فيها االلكترونيات وأجهزة االتصاالت والحاسب( واالالت )كاألدوية(  الكيماويات

  (.4)انظر الملحق رقم  الطائرات والسيارات( وأجهزة القياس واألسلحة

الستكشاف وضع االردن ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال الصادرات السلعية ذات التقنية العالية، ندخل 

"الصادرات"  . بعد ذلك نختارTrade Performance HSالى خارطة تنافسية التجارة ونختار األداة الفرعية 

                                                           
ل ينبغي التنويه الى ان لتحليل المزايا النسبية عيب محتمل في حالة وجود قطاع تصديري كبير جداً )أو أكثر( في دولة محددة، كما هو الحا 19 

، ستتأثر سلباً حصص قطاعات هامة أخرى، مما سيخفض من "ميزتها" وفقاً لمؤشر الميزة النسبية مع ان الترّكزفي ظل هذا فمع النفط الخام. 

 .  (UKM Pakarunding, 2014: P.19)حجم هذه القطاعات الهامة األخرى يعتبر "جوهرياً" بمعيار دول أخرى شبيهة بحجم االقتصاد 
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. الجدول الناتج يشمل عموداً لحصة المنتجات Stage of Processingواسم الدولة والسنة، ونضغط على نص 

)الوطني( وعلى مستوى القطاع الرئيسي  ، على المستوى التجميعي)%( القطاع اجمالي صادرات منالتقنية عالية 

(HS2).  باالضافة الى ابرز  2015الجدول التالي يبين حصة المنتجات عالية التقنية في الدول قيد الدراسة لعام

 القطاعات المساهمة في هذه الحصة.

 )%( القطاع صادراتعالية التقنية من اجمالي قيمة حصة المنتجات 

 الصناعات ذات التقنية العاليةالقطاعات/ أبرز  الحصة )%( الدولة

 (HS38)منتجات كيماوية متنوعة  2.7 االردن

 (HS85)آالت وأجهزة ومعدات كهربائية 

  (HS90) القياس أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير أو  0.4 المملكة العربية السعودية

 (HS30)أدوية 

 (HS93)أسلحة وذخائر وأجزاؤها وقطعها  2.2 االمارات العربية المتحدة

  (HS88)وأجزاءها   مركبات جوية

 (HS93)أسلحة وذخائر وأجزاؤها وقطعها  0.2 دولة الكويت

 (HS90)  القياس أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير أو 

 (HS93)أسلحة وذخائر وأجزاؤها وقطعها  0.2 قطر

 HS90) القياس ) أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير أو 

 (HS93)أسلحة وذخائر وأجزاؤها وقطعها  4.1 البحرين

 (HS90) القياس  أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير أو 

 (HS90) القياس  أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير أو  0.7 سلطنة عمان

 (HS38)منتجات كيماوية متنوعة 

 المصدر: المؤلف بناء على خارطة تنافسية التجارة.

 

  Trade Performance Indexقطاعي  لتجارة الدولية على مستوىا مؤشرتحليل  -7

 

تنافسية التحلل   Trade Performance Indexهذه األداة والمسماة مؤشر اداء التجارة الدولية

من منظور متعدد دولة(  190)نحو  دولةفي كل قطاع(   14)كل قطاع تصديري رئيسي  في تنوعالو

)الترتيب  بالمقارنة مع بقية البلدانترتب كل قطاع في كل دولة و ،مؤشر فرعي( 18) األبعاد والمؤشرات

 . النسبي لتنافسية التجارة الدولية(

 كعدد الدول المصدرة وقيمة الصادرات Profile للقطاعلخصائص العامة امؤشرات تضم أداة هي و

الوضع : أحدهما يقيس Composite Indicators، وتضم كذلك مؤشرين مركبين ونموها وحصتها

هذا في  الديناميكي التغير، واآلخر يقيس (Current Index) الدولية التجارةألداء  الساكن الراهن

، يمكن متعددة ةكميأداء  اتباستخدام مؤشروولمدة خمس سنوات ماضية.   (Change Index)األداء

على العوامل كذلك تابع المكاسب والخسائر في حصص األسواق العالمية ويلقي الضوء ه األداة ان تلهذ

تركز  التنافسية الدولية دراساتالعديد من . حصة األسواق العالمية( )مصادر التحسن في لها المفسرة



51 
 

وليس  Current Index الوضع الراهنعلى ترتيب الدول في تنافسية قطاعات رائدة بمعيار مؤشر 

 .(Fortis et al  (2015 ,مؤشر التغير

 

 

 وتتمثل أبرز خيارات هذه االداة:

 الدولة -

 (متوفر عنها بيانات آخر خمس سنواتلسنة واحدة خالل السنة ) -

 قطاع تصديري رئيسي( 14) القطاع/ القطاعات المراد تحليلها -

هذا  .رسومات بيانية تعكس الترتيب العالمي لتنافسية الصادرات في كل قطاع تصديري رئيسي في كل بلد -

 نتهي بعدد دول العالم الداخلة في المقارنة التنافسية. ي( كأفضل ترتيب عالمي و1بدأ من رقم )الترتيب ي

 غطيوت .ة وترتيب عالمي( لكل قطاع تصديري ُمختاريتم اعداد جدول بمختلف المؤشرات )قيم وبعد االختيار

 :20هي  SITC3وفقاً للتصنيف الموحد للتجارة الدولية  قطاعاً رئيسياً  14 االداة هذه

 مواد غذائية طازجة -

 مصنعةمواد غذائية  -

 منتجات خشبية -

 Textilesمنسوجات  -

 كيماويات -

 منتجات جلدية -

 مصنوعات أساسية -

 آالت غير الكترونية -

 الكترونيات استهالكية ومرتبطة بتقنية المعلومات -

 مكونات الكترونية -

 وسائل نقل -

                                                           
 

   Technical Notes -mpetitiveness Map, Trade Performance IndexITC, Trade Coحول تعريف هذه القطاعات، انظر   20

الدولية التجارةأداءمؤشر

Trade Performace Index 

مؤشرات حول التغير 
في أداء  الصادرات

مؤشرات حول

االداء الراهن 
للصادرات

مؤشرات حول ملف 
العاماالداء  

General Profile
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 Clothingألبسة  -

 منتجات صناعية متنوعة -

 Minerals تعدينيةمنتجات  -
 

انفتاح  :ال تتضمن خارطة تنافسية التجارة معلومات حول، الدولية التجارة خارطةبعكس : مالحظة ارشادية

، بما فيها مستوى التعرفة الجمركية التي تفرضها الدوال Market Access Information االسواق االجنبية

دة عالمياً( الشريكة  .اً محدودة نسبي. كما ان المعلومات حول االسواق المنافسة )قائمة االسواق المورِّ

 

والتنويع والتنافسية على مستوى  مؤشر( ألداء الصادرات 18الفرعية )الكمية مؤشرات الويمكن تصنيف 

 :كما هو موضح أدناه قطاعي الى ثالثة أنواع

 المؤشرات الفرعية والرئيسية – أداء التجارة الدولية مؤشر 

 األداء العام ملف 

General Profile 

  الراهن مؤشر الوضع

 آخر سنة في

Current Index 

  التغير في المؤشر

 سنوات( 5)آلخر 

Change Index 

وهو يختلف   -في الترتيب العالمي ةالداخلعدد الدول المصدرة  

  الخر رئيسي من قطاع

 قيمة صافي الصادرات

 )الميزان التجاري(
التغير النسبي في حصة 

، يمكن السوق العالمي

 تجزئتها الى:

نصيب الفرد من  قيمة الصادرات

 الصادرات 

 ( أثر التنافسية1) 

الحصة في السوق  نمو قيمة الصادرات )آلخر خمس سنوات(

)الحصة في  العالمي

 الصادرات العالمية(

( التخصص الجغرافي 2)

 األولي

)مقلوب  السلعتنوع  الحصة في الصادرات الوطنية

مؤشر هيرفندال 

 للصادرات(

( التخصص السلعي 3)

 األولي

)المدى  السلعتركز  الحصة في المستوردات الوطنية

Spread.) 

 ( أثر التكيف4)

)مقلوب  األسواقتنوع  (X-M /X+M*100)=الميزان التجاري النسبي )%( 

مؤشر هيرفندال 

 للصادرت(

المطابقة مع ديناميكيات  

 الطلب العالمي

)القيمة مقسومة  Relative Unit Values سعر الوحدة  النسبي

لصادرات دولة ما بالمقارنة مع المتوسط العالمي، على الكمية( 

 لجودةلتنافسية األسعار )عند تجانس المنتج( أو لتنافسية اكمؤشر 

 .1وسط العالمي=مت. ال)عند عدم تجانس المنتج(

)المدى  األسواقتركز 

Spread .) 
التغير المطلق في حصة 

 السوق العالمي

نتائج التقارير المعيارية ألي دولة/  :(http://tradecompetitivenessmap.intracen.orgخارطة تنافسية التجارة  ): المصدر

هنا يقتصر التحليل ،  (TPI)لحساب مؤشر أداء التجارة الالزمة البياناتنظراً لضخامة حجم  .الدولية في مؤشر أداء التجارة قطاع

 Productخارطة سميت خارطة المنتجات منذ زمن قطاع تصديري رئيسي. رغم ذلك، اطلق مركز التجارة الدولية  14على 

Map  تحتسب مؤشر أداء المنتجات(PPI)  يتم الدخول اليها بعد االشتراك غير أو مجموعة سلع صناعة 72على مستوى ،

   المجاني.   

http://tradecompetitivenessmap.intracen.org/
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 :21وألهمية مؤشرات التغير في تنافسية الصادرات، نبين فيما يلي وصفاً مختصراً لكل مؤشر

النسبي  التغير /محدداتمؤشرات

  في حصة السوق العالمي

 

 التوصيف

عزى يهذا المؤشر يمثل "مكوناً" في التغير النسبي في حصة السوق العالمي  ( أثر التنافسية0)

 و)أمثل المكاسب ي والتنافسية القطاعية في األسواق العالمية. فهالى تغير 

التي تتأتى من التغيرات في التنافسية بغض النظر  السوقحصة في  (رئاسالخ

 عكس تحسناً.ت قيمة موجبة لهذا المؤشرعن هيكل الصادرات في الدولة. 

عزى يهذا المؤشر يمثل "مكوناً" في التغير النسبي في حصة السوق العالمي  ( التخصص الجغرافي األولي7)

التخصص األولي للمصدرين المحللين في األسواق المرتبطة بالمنافع  الى

في الحصة السوقية التي تتأتى  (رئاسالخ و)أمثل المكاسب و يفه . الديناميكية

عكس ت بة لهذا المؤشرقيمة موج فقط من ديناميكية النمو في البلدان الشريكة.

 تحسناً.

هذا المؤشر يمثل "مكوناً" في التغير النسبي في حصة السوق العالمي. فهو  ( التخصص السلعي األولي3)

يمثل المكاسب )أو الخسائر( في الحصة السوقية المرتبطة بالتخصص 

قيمة موجبة لهذا القطاعي االولي في المنتجات ذات الطلب الديناميكي. 

  عكس تحسناً.ت المؤشر

هذا المؤشر يمثل "مكوناً" في التغير النسبي في حصة السوق العالمي. فهو  ( أثر التكيف4)

يمثل المقدرة على تكييف العرض من الصادرات للتغييرات الحاصلة في 

 الطلب العالمي على منتجات قطاع معين. 

المطابقة مع ديناميكيات الطلب 

 العالمي

وفقاً للقدرة على التكيف مع ديناميكيات الطلب هذا المؤشر يرتب الدول 

 الدولي، بحث يتالئم هيكل الصادرات مع المنتجات األكثر نمواً في العالم.
 .ITC, Trade Competitiveness Map, Trade Performance Index- Technical Notesالمصدر: 

يمكن تحليل ومقارنة قطاع تصديري واحد ، األبعادمتعددة " مؤشر أداء التجارة الدوليةأداة "وباستخدام 

)مع األخذ باالعتبار تباين عدد  بين عدة دول، او مقارنة اداء عدة قطاعات تصديرية في دولة واحدة

 .الدول التي يشملها كل قطاع(

 

 : أبرز القطاعات التصديرية في االردنالدولية حالة عملية على مؤشر أداء التجارة

في عام ثالثة قطاعات في االردن )الكيماويات واأللبسة والمواد الغذائية الطازجة(  نبدأ بتحليل أكبر

قطاع رئيسي  14من أصل  ، وذلكحصة القطاع من اجمالي الصادرات الوطنية بمعيار 2015

تم تحديد هذه القطاعات الثالثة من خالل اختيار كافة القطاعات وقد . (G3)المؤشر الفرعي 

                                                           

 كل مؤشر، انظر:الرياضية لمعادالت اللالطالع على مزيد من التفاصيل الفنية، بما فيها  21 

ITC, Trade Competitiveness Map, Trade Performance Index- Technical Notes (non-dated). 
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الخطوة هذه م اعادة وتحديد القطاعات االكبر. بعد ذلك ت (Redo)الرئيسية والضغط على زر 

 المراد تحليلها. الثالثةبانتقاء القطاعات 

 
  بوضوح على كافة ارقام الجدول أعاله، تم اعادة طباعة كامل الجدول في نهاية هذا الجزء. لالطالعمالحظة: 

 

  أداء الصناعات الثالث األكبر في االردن:يظهر الجدول أدناه بعض مؤشرات و

 (7105) أبرز القطاعات التصديرية في االردن من حيث الحجم     

 قيمة الصادرات القطاع التصديري

 دوالر( مليون)

 الحصة في الصادرات الوطنية )%(

 29 2,275 الكيماويات

 17 1,407 األلبسة

 13 1,075 غذية طازجةأ

 .)مؤشر أداء التجارة الدولية( على خارطة تنافسية التجارةالمصدر: المؤلف، بناء 
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الفرعي   حسب المؤشر( %7)هذا ويتفوق قطاع األلبسة على بقية القطاعات أعاله في معدل نموه 

G2 حسب المؤشر الفرعي  (%0.3) وفي حصة السوق العالميP3. 

 التجارة الدولية تنافسيةترتيب االردن على مقياس  يظهر، ففي الصفحة التالية البيانيأما الرسم 

في المطلق ومؤشر التغير  2015 في عام Current Index الوضع الراهنبمعياري مؤشر 

  .22قطاع تصديري رئيسي 14في  2015-2011خالل الفترة  حصة السوق العالمي

األكبر يتراوح بين ، كان ترتيب االردن في القطاعات الثالثة الوضع الراهنعلى مقياس مؤشر 

علماً بأن  ،لصالح قطاع الكيماويات )كلما كان العدد أقل كلما كان الترتيب أفضل( 111الى  34

ونالحظ ان االردن ال يزال بعيداً عن . دولة 189عدد الدول الداخلة في الترتيب العالمي يبلغ حالياً 

اما على مقياس مؤشر التغير، فقد حازت هذه  المنافسة مع أعلى عشرين دولة بهذا المعيار.

هنا الترتيب النسبي  .األلبسةقطاع لصالح  107الى  3يتراوح بين دولي القطاعات على ترتيب 

 لالردن أفضل بالمقارنة مع بقية الدول وبالمقارنة مع مؤشر الوضع الراهن.

 (7105)القطاعات التصديرية في االردن  ترتيب أكبر

ترتيب مؤشر  القطاع التصديري

 (P)ِ الوضع الراهن

ترتيب مؤشر التغير في 

 (Cأداء التجارة )

 ترتيب مؤشر التغير في

 (Aحصة السوق العالمي ) 

 000 9 34 الكيماويات

 03 3 51 األلبسة

 33 012 000 غذية طازجةأ

 .)مؤشر أداء التجارة الدولية( المصدر: المؤلف، بناء على خارطة تنافسية التجارة
 

تجدر االشارة الى ان المانيا قد حصلت على المرتبة االولى في اداء التجارة الدولية في قطاع 

، في حين حصلت ايطاليا على المرتبة نفسها في قطاع األلبسة وتمكنت 2015الكيماويات في عام 

ول عند ويمكن االستعانة بخبرات هذه الدهولندا من نيل المرتبة االولى في قطاع األغذية الطازجة. 

 -متتالية خصوصاً عند حصولها على المركز الذهبي لعدة سنوات–تطوير وتنويع القطاعات اعاله 

للمقدرات المعرفيّة والتكنولوجية الالزمة لتحسين  القصوىهذه الدول تملك الحدود ان باعتبار 

 .   وفقاً ألفضل الممارسات العالمية تنافسية الصادرات القطاعية
 

 الرئيسي)المؤشر  في حصة السوق العالمي النسبيمؤشر التغير وألهميته الخاصة، ننوه الى 

C1( ومصادر هذا التغير )الفرعية مؤشراتال (C1d, C1c, C1b, C1a  ضمن الجدول الشامل

 .(57صفحة ) أدناه

                                                           

 طول المستطيل في هذا الرسم البياني يعكس ترتيباً عالمي أفضل، وقصره يعكس ترتيباً متدنياً.  22 
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بمعنى ان التغير في حصة السوق العالمي 

بسبب تحسن التنافسية أو  يتأتىيمكن ان 

التكيف مع التغيرات في الطلب العالمي، أو 

بسبب التخصص االولي الصائب في 

المنتجات األكثر ديناميكية ضمن القطاع أو 

مؤشرات فالديناميكية. األكثر في األسواق 

تجزئة  االربعة المذكورة تمثل

Decomposition  للتغير في حصة السوق

 ،بسة االردنيةاالل قطاعوفي  العالمي.

في ملموساً تحسناً  الصناعة هذه تحقق

لعوامل  %4.9 بنسبةحصة السوق العالمي 

عائدة الى التخصص االولي الصائب في 

ديناميكية، مما  األسواق والمنتجات األكثر

في الواعدة يظهر أهمية استهداف األسواق 

 استراتيجية تنمية الصادرات الوطنية.

 

 (7105التجارة الدولية" في االردن )رسم وجدول "مؤشر أداء 

 

 تحليل حصة السوق الثابتة

Constant Market Share (CMS) 

لتحليل أداء الصادرات لدولة ما، وأحيانا يسمى  معروفهو نموذج 

. هذا النموذج يجّزء Shift-Share Analysisتحليل انتقال الحصص 

النمو المسجل في صادرات الدولة الى أربعة مكونات: أثر التجارة 

الدولية، أثر السلعة، أثر السوق، وأثر التنافسية. المكونات الثالثة 

حافظة الصادرات الوطنية على نفس االولى هي مصممة لتعكس مدى م

وتيرة النمو في التجارة العالمية أو انحرافها عن الحصة العالمية الثابتة 

الدرجة التي يمكن فيها تفسير هذا تعكس )أثر التجارة الدولية(، وأيضاً 

االنحراف الى ترّكز صادرات الدولة في أسواق أو سلع معينة تتسم 

المي. المكون الرابع هو مكون متبقي بمعدل نمو يشذ عن المتوسط الع

Residual  وهو يمثل الفرق بين الزيادة المسجلة في الصادرات

الوطنية والزيادة المفترضة طالما حافظت الدولة على حصة ثابتة في 

اسواق سلعها. اي ان المكون الرابع يعكس التطورات في قيمة 

والسلعة والسوق.   الصادرات الوطنية التي ال يمكن تفسيرها بأثر العالم

 .Muhtaseb (2013)و  Nilsson et al. (2007)انظر:
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   Indicator's Description 
Fresh Food Chemicals Clothing 

(Value) Rank (Value) Rank (Value) Rank 

  
N Number of exporting countries 

 for the ranking in the sector 
178 

 
156 

 
128 

  

General 

Profile 

G1 
Value of exports (in thousand 

US$) 
1,074,847 

 
2,275,337 

 
1,406,818 

  

G2 Export growth in value, p.a. (%) 6% 54 -3% 83 7% 23 

  G3 Share in national exports (%) 13%   29%   17%   

  G4 Share in national imports (%) 10%   11%   2%   

  G5 Relative trade balance (%) -34%   0%   51%   

  
G6 

Relative unit value (world  

average = 1) 1.2   0.6   0.9   

  P1 Net exports (in thousand US$) -1,142,408 133 16,061 25 952,447 22 

  
P2 

Per capita exports (US$ / 

inhabitant) 
141.5 65 299.6 70 185.2 52 

Position 

in 2015 

for 

Current 

Index 

P3 Share in world market (%) 0.15% 70 0.12% 78 0.30% 54 

P4a Product diversification (N° of 

equivalent products) 7 75 8 86 3 118 

  P4b Product concentration (Spread)   75   83   117 

  
P5a Market diversification (N° of 

equivalent markets) 6 105 15 26 1 115 

  P5b Market concentration (Spread)   102   26   111 

  
C1 Relative change of world market 

share p.a (%), decomposed into: 
7.22% 

 
-0.92% 

 
4.93% 

  

 
  C1a Competitiveness effect, p.a. (%) 1.46% 86 -2.37% 102 0.92% 45 

Change 

Index 

for 2011 

- 2015  

C1b Initial geographic specialization -0.63% 118 4.16% 14 2.38% 24 

C1c Initial product specialization 6.80% 17 -4.35% 138 1.91% 29 

  C1d Adaptation effect, p.a. (%) -0.41% 83 1.64% 34 -0.28% 34 

  
C2 

Matching  dynamics of world 

demand   96   74   105 

  
A Absolute change of world market 

share (% points p.a) 0.01% 33 -0.0011% 111 0.01% 13 

 

P Average Index: Current Index 
 

111 
 

34 
 

50 

C Average Index: Change Index 
 

107 
 

9 
 

3 
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 التجارة الدولية خارطة على تطبيقات متقدمة

التنموية  اتتحليل السياستطوير االعمال وامكانات واعدة في مجال  الدولية وأخواتهالخارطة التجارة 

مؤشرات تحليلية جاهزة وهامة كحجم السوق من  التجارية تفوق ما هو جاهز للمستخدموالصناعية و

لكن هذه االمكانات الكامنة  وديناميكيته وانفتاحه والتغير في حصة السوق العالمي وشدة المنافسة الدولية.

تطبيقات  أربعةباختصار  هنا سنستعرض .تتطلب تدخل المحلل وبذل جهده في مجاالت متخصصة

 :، هيللتصدير كامنةتنويع الصادرات وايجاد فرص ألغراض الدولية  لخارطة التجارة متقدمة وامتدادات

 خانات. 6استخراج مؤشرات الميزة النسبية الظاهرة على مستوى   -1

أطلس التعقيد اعتماداً على  (Product Space)  المصدرة فضاء المنتجاتتحليل مدخل ل  -2

 .حالة االردنAtlas of Economic Complexity) : )                        االقتصادي

 (Latentوالمزايا النسبية الكامنة  New Structural  Economics)االقتصاد الهيكلي الجديد ) -3

(Comparative Advantage. 

 ITC Export Potential) مركز التجارة الدوليةالخاصة ب ات التصديريمنهجية تقييم امكان -4

Assessments). 
 

لكن دون بدرجات متفاوتة من التفصيل للخريطة محتملة الهدف الرئيسي هو اطالع القارئ على تطبيقات متقدمة 

 . محددة أمثلة أو حاالت دراسية ةايراد اي
 

 

 خانات. 6أوالً: استخراج مؤشرات الميزة النسبية الظاهرة على مستوى 
 

للمزايا النسبية  جاهزةقدرتها على توفير مؤشرات  الدوليةلخارطة تنافسية التجارة من المزايا الفريدة 

 على مستوى القطاع والقطاع الفرعي )مجموعة السلع( لكن يخانات، ا 4الظاهرة على مستوى خانتين و

خانات(. سنتعرف اآلن على  6السلعة )ال توفر هذا المؤشر الهام على مستوى  هذه الخارطة التحليلية

باستخدام البيانات الخام التي )على مستوى السلعة( منهجية احتساب هذا المؤشر على مستوى تفصيلي 

 .73خارطة التجارة الدوليةتوفرها 
 

: في سنة معينة نسبة بين حصتينفي واقع الحال الميزة النسبية الظاهرة وفقاً لمؤشر باالسا المشهور هي 

 انها السلعة من الصادرات الوطنية وحصة السلعة ذاتها من الصادرات العالمية من كل السلع. أيحصة 

 :كمثال في حالة االردن تساوي
 

  لسنة أو لمجموع سنوات(( االردنيةقيمة الصادرات من السلعة مقسومة على اجمالي الصادرات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لسنة أو لمجموع سنوات(( من السلعة مقسومة على الصادرات العالمية لكافة السلع صادرات العالماجمالي 

 

                                                           
خانات  4أعلى من  تفصيلي على مستوىالدولية رغم االهمية التطبيقية لمؤشرات الميزة النسبية على مستوى السلعة، اال ان بيانات التجارة  23 

في   .رئيسيبشكل  بسبب أخطاء تصنيف المنتجات (UKM Pakarunding, 2014: P.14)تساق تعاني من تراجع ملموس في الموثوقية واال

 المقابل، فان ظروف النفاذ الى األسواق )مثل معدل التعرفة الجمركية( يمكن أن تتباين بشكل جوهري حسب المنتج . 
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 صفحات)ثالثة جداول  تحضيرالظاهرة )مؤشر باالسا(  وبناء عليه، يتطلب اشتقاق مؤشر الميزة النسبية

 :باستخدام خارطة التجارة الدولية تحوياكسل( 

I.  :خانات، واحتساب  6جدول بيانات صادرات االردن على مستوى الحصة المحلية أو قيمة البسط

 حصة كل سلعة من اجمالي الصادرات الوطنية في االردن في سنة معينة.

II.  :خانات، واحتساب  6جدول بيانات صادرات العالم على مستوى الحصة العالمية أو قيمة المقام

 رات العالمية لكل السلع لنفس السنة.حصة كل سلعة من اجمالي الصاد

III.  مشترك أساسي جدول(Master File) الستخراج الميزة  بالحصة المحلية والحصة العالمية

 .النسبية
 

  خيارات جدولي البيانات الحتساب الميزة النسبية )مؤشر باالسا( خارطة التجارة الدولية:

 *الحصة العالمية *الحصة المحلية 

 كافة المنتجات المنتجاتكافة  المنتج

 جميع الدول االردن الدولة

 جميع الدول جميع الدول الشريك التجاري

 الصادرات الصادرات معايير اخرى

 خانات 6 خانات 6 مستوى تجميع السلع

 .By Productو Yearly Time Series أو   Trade Indicators *مع اختيار

 الحصة المحلية والحصة الدولية في جدول واحد منذ البدايةولألسف ال يوجد طريقة مختصرة تجمع 

 بياناتلدمج محوسبة الطريقة المتاحة تتطلب آلية  .أو خارطة تنافسية التجارةباستخدام خارطة التجارة 

في   (Key Variable)باستخدام متغير رئيسي مشتركومشترك  جدول ضمن( أعاله 2( و )1) الجدولين

الدمج يمكن القيام به بسهولة ودقة باستخدام . هذا 24 (HS Code)النظام المنسقهو  رمز  الجدولينكال 

لقواعد البيانات  أو كبديل يمكن استخدام دالة)البرنامج االحصائي للعلوم االجتماعية(.  SPSSبرمجية 

 .Excelضمن برنامج  VLookup تسمى
 

 : حالة االردن Product Space Analysisالمصدرة فضاء المنتجاتمدخل الى ثانياً: 
 

 الظاهرة مؤشر الميزة النسبية الصادرات الحالية وتحديداً  محفظةعلى  تبنيفضاء المنتجات  نظرية

Revealed Comparative Advantage لتنبؤبغية االتصديرية المتواجدة حالياً  للقطاعات/ السلع 

 Ex-ante or Latent Comparative والمستقبلية  الواعدة الجديدةوالفرص االستثمارية القطاعات ب

Advantage في دولة معينة، وتحديداً في المنتجات  ويع االقتصادينوالتالدولية ، وبما يدعم التنافسية

 الصناعية والزراعية القابلة للمتاجرة الدولية.

ومؤشر الميزة النسبية ( نمو السوق -مصفوفة الحصة السوقيةمصفوفة التنافسية )أدوات مثل في حين ان ف

أدوات لتحديد المنتجات/ القطاعات الواعدة ضمن محفظة الصادرات الحالية، فان  -عموماً – هيالظاهرة 

                                                           

 يبرز الحاجة الى آلية غير يدوية للدمج. ، مما)سجل( سلعة 5000خانات يمكن ان يتجاوز  6ملف السلع المصدرة على مستوى  24 
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يرجح ان تملك أيضاً ميزة منهجية فضاء المنتجات تتجاوز ذلك لتحديد منتجات وقطاعات واعدة جديدة 

 .25سابقاً  لتشمل سلعاً لم تصدر تعمل على تنويع هذه المصفوفةويتوقع ان ، مستقبلية نسبية

السلع المصدرة في اقتصاد معين بناء على  أبرزيغطي بصري بياني أو فضاء المنتجات هو تمثيل 

بين السلع لتي تصدر حالياً وفقاً لميزة نسبية  بطاالرتبيان ، مع (SITCاو  HS) محدددولي تصنيف 

صدر التكنولوجية المطلوبة والتي ال تُ االنتاجية أو " لها من حيث القدرات القريبةظاهرة، وبين السلع "

  .أو ربما بدونه( ببعض الدعم الحكومي) حالياً لكن يمكن ان تصّدر في المستقبل

على انتاج أساساً ، فان قدرة اي دولة على تصدير سلعة جديدة تعتمد (2006)حسب هذه النظرية الحديثة 

ماالً بأن تصدر معاً. والتشابه توالسلع التي تتطلب مقدرات متشابهة هي أكثر اح ،وتصدير سلع مشابهة

بالسمات التقنية أو الفيزيائية للمنتجات أو مدخالتها، بل من خالل النتائج المشاهَدة عملياً هنا ال يقاس 

التصديري وتحديداً المعلومات حول المزيج  (Abdon and Felipe, 2011) تدفقات التجارة الدوليةل

  لكل دول العالم.

تطور هذه الخارطة ب وبطبيعة الحال، فان لكل دولة خارطة خاصة بها بفضاء المنتجات في سنة معينة، أو

خصوصاً  مع مرور الزمن. خرائط الدول الصناعية تتسم بأنها كثيفة بالسلع ذات الميزة النسبية أو الشبكة

وهي تشمل بشكل تشابكاً وترابطاً تعقيداً واألكثر  " Core Productsفي مجال "المنتجات األساسية

، في حين ان خرائط الدول األقل نمواً تتسم بعدد أقل من خاص اآلالت والمنتجات المعدنية والكيماويات

 " Periphery Productsوتركز على تصدير "المنتجات الطرفيةالمنتجات التنافسية وبشكل مبعثر 

 . )كالنفط الخام(  والتعدينية)كالخضار( كالسلع الزراعية تشابكاً تطوراً واألقل 

خانات من النظام المنسق  4يبين الرسم البياني التالي خارطة فضاء المنتجات لحالة االردن على مستوى 

الخارطة ألي دولة خارطة تركيا ألغراض المقارنة ولنفس العام.  يليه ،)آخر سنة متاحة( 2014في عام 

 The Atlas of Economicأطلس التعقيد االقتصاديخالل الدخول على موقع استخرجت هنا من 

Complexity مركز التنمية العالمية ،Center for International Development (CID)  التابع

ثم اختر اسم الدولة  Visulaizations. ثم اختر )http://atlas.cid.harvard.edu)لجامعة هارفارد 

 Product andثم  Complexity Visualization( ثم في حالتنا ومتغير التجارة )الصادرات

Country Spaceآلخر سنة متوفر عنها بيانات  االردن هنا((تبين ماذا صدرت الدولة  ، فتظهر خارطة

  .؟في حالتنا( 2014)

والنقر أي دائرة  وضع مؤشر الماوس علىتفاعلية وعند على شبكة االنترنت تتسم بأنها هذه الخارطة 

المنتج المصدر والحجم القطاع/ رمز  :تشمل ،تظهر معلومات تعريفية بالقطاع الفرعيالمزدوج عليها 

 ب، الى جان(RCA)والميزة النسبية الظاهرة   26Distanceوالمسافة  القطاعالحالي للصادرات من هذا 

 اما من حيث المقدرات االنتاجية. الواعدة القريبة منه المنتجاتالصادرات العالمية من القطاع و

  Product Complexity) هي تعقيد المنتج )والمؤشرات الرئيسية األخرى في تحليل فضاء المنتجات 

فيمكن الحصول عليها من خالل اختيار رسم بياني آخر هو   Opportunit Gain26ومكاسب الفرصة 

Product Feasibility   ضمنComplexity Visualization. 

                                                           

 يمكن قياس التنويع االقتصادي بعدد المنتجات التي تصدرها دولة ما بميزة نسبية ظاهرة.  25 
مؤشر يقيس بصورة رقمية قدرة الدولة على انتاج وتصدير سلعة جديدة بالقياس الى هي في نموذج تحليل المنتجات  المسافة 26  

هو مفهوم يرتب المنتجات حسب حجم المقدرات الالزمة النتاجها. أما  تعقيد المنتجتشكيلة السلع التي تنتجها وتصدرها حالياً. 

 تج جديد.مكاسب المنتج فهي المكاسب الكامنة لدولة محددة جراء انتاج وتصدير  من

http://atlas.cid.harvard.edu/
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 Center for، مركز التنمية العالمية The Atlas of Economic Complexityطلس التعقيد االقتصاديالموقع االلكتروني ألالمصدر: 

International Development (CID)  التابع لجامعة هارفارد(http://atlas.cid.harvard.edu). 

 
 Center for، مركز التنمية العالمية The Atlas of Economic Complexityطلس التعقيد االقتصاديأل الموقع االلكتروني المصدر:

International Development (CID)  التابع لجامعة هارفارد)http://atlas.cid.harvard.edu(. 

http://atlas.cid.harvard.edu/
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 معينة، عوضاً عن التحليل العامتصديرية رئيسية ويمكن حصر تحليل فضاء المنتجات على قطاعات 

الخمسة عشرة السلعية . حيث يمكن رسم خارطة فضاء المنتجات ألي من القطاعات للصادرات السلعية

 :27التالية

 لحيوانات الحية والمنتجات الحيوانيةا -

 منتجات الخضروات -

 مواد غذائية -

   Mineral Products تعدينية  منتجات -

 )منتجات أساسية(  الصناعات المرتبطة بهاالصناعات الكيماوية و -

 البالستيك والمطاط -

 جلود خام وجلود مدبوغة وجلود بفراء -

 األنسجة -

 األحذية -

 الخشب ومنتجاته -

 والزجاجاألحجار  -

 )منتجات أساسية( منتجات معدنية -

 )منتجات أساسية( ةكهربائيمعدات آالت و -

 )منتجات أساسية( معدات النقل -

 مصنوعات متنوعة -

 (خدمات )غير مفّعلة حتى اآلن -

 

التي  (HS4)اربع خانات   ويظهر الرسم البياني أدناه شبكة الصادرات الكيماوية االردنية على مستوى

هذا سيفيد في . 2014في عام  واتسام معظمها بميزة نسبية تكشف تنوع هذه الصادرات وتشتتها

يمكن تقييم التطور كما  التعّرف األولي على فرص تصديرية مستقبلية في قطاع الصناعات الكيماوية.

 (.2014 عام حتى 1995ذاته مع مرور الزمن )من عام  القطاعفي 

 

                                                           

 هذا التصنيف يقارب تصنيف أقسام النظام المنسق مع دمج بعض االقسام المتشابهة.  27 
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 Center for، مركز التنمية العالمية The Atlas of Economic Complexityطلس التعقيد االقتصاديأل االلكترونيالموقع  المصدر:

International Development (CID)  التابع لجامعة هارفارد)http://atlas.cid.harvard.edu(. 
      

)أسفل يمين الرسم  الصادرات الوطنية أو الدولية قيمةكما يمكن تعديل حجم الدوائر حسب 

تفوق ويمكن أيضاً حصر التحليل بالقطاعات التصديرية التي تتسم بميزة نسبية استثنائية  .أعاله(

 ".What-If"ماذا اذا (، الجراء نوع من تحليل 10قيمة معينة )حتى ميزة نسبية تتجاوز  

 

  الميزة النسبية الكامنةو االقتصاد الهيكلي الجديدثالثاً: 

يجمع بين هو نموذج حديث للسياسة التنموية   New Structural Economicsاالقتصاد الهيكلي الجديد

التي تؤكد على خصوصية الدول النامية وعلى   Structuralismروح المدرسة الهيكلية الكالسيكية 

العوائق الهيكلية للنمو المستدام من ناحية وبين النموذج االقتصادي الكالسيكي المحدث الذي يصر على 

 ىيشكل أحدهو أيضاً و أولوية السوق في تخصيص الموارد حسب المزايا النسبية من ناحية أخرى،

كبير الخبراء االقتصاديين السابق في البنك الدولي جاستين لين واشنطن". ويعتبر  توافق"ما بعد  مدارس

Justin Lin 28الصيني األصل أبرز أعمدة االقتصاد الهيكلي الجديد ومؤسسه. 

                                                           

 .  Lin (2012)انظر على سبيل المثال: 28 

http://atlas.cid.harvard.edu/
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وحسب هذا النموذج، فان هنالك دور أساسي للحكومة في دعم صناعات مختارة بغية تعزيز التحول  

الهيكلي في االقتصايات النامية لكن بما ال يتحدى مبدأ "المزايا النسبية" أو اشارات السوق وحوافزه. وهذا 

الصناعية تتجاوز ة الدعم المقدم لصناعات بعينها دون غيرها هو صيغة انتقائية )عمودية( للسياس

 (.2014الليبرالية الجديدة )أنظر الحمصي: بوضوح معايير 

يقوم هذا النهج على اختيار وتسهيل نمو القطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير والمجتذبة 

يار لالستثمارات األجنبية باالستناد الى المزايا النسبية الكامنة وفرص األسواق الدولية. يبدأ هذا النهج باخت

الدولة "القدوة" الصحيحة والقطاعات "الواعدة": تحديد البلدان القدوة في مجال النمو ذات هيكل الموارد 

المتشابه والنمو الديناميكي وبمتوسط دخل فردي أعلى الى حد ما مستوى الدولة قيد الدراسة )مقاساً 

 . %100بما يفوق بنحو  ( PPPبتعادل القوة الشرائية

انة بالتجارب االقتصادية التاريخية لدول ناجحة مشابهة، والتنبؤ بالصناعات الواعدة الهدف هو االستع

ومن المتوقع ان  Latent Comparative Advantageالمستقبلية التي تتسم حالياً بميزة نسبية كامنة 

: ستهدفةالم، يتم اختيار القطاعات "الدول القدوة"بعد اختيار وتتسم بميزة نسبية ظاهرة في المستقبل. 

قائمة من السلع والخدمات "الواعدة" والقابلة للمتاجرة الدولية والتي حققت نمواً سريعاً في البلدان القدوة 

 هي ذات أهمية. كلمة "كامنة" Sunset Industriesلكنها غربت حالياً  سنة الماضية 20-15خالل فترة 

لوقت الحاضر بناء على أساس وفرة وكلفة في هذا االطار. فالقطاع الذي يتسم بميزة نسبية كامنة في ا

عناصر االنتاج يمكن ان يكون غير تنافسي حالياً في دولة ما بسبب ارتفاع تكاليف المعامالت الناتجة عن 

 .(UNIDO, 2016: 10)ضعف البنية التحتية أو الخدمات اللوجستية األساسية أو هشاشة بيئة األعمال 

ومن الواضح ان لخارطة التجارة الدولية مساهمة هامة في تطبيق نموذج االقتصاد الهيكلي الجديد، من 

التعرف على القطاعات التصديرية التي أصبحت ال تتصف بميزة نسبية ظاهرة في الدول القدوة  ناحية: 

1)> (RCAخدام خيار والتي تراجعت مع مرور الزمن خالل السنوات الخمس عشرة الماضية، وباست

( ضمن خارطة التجارة الدولية. هذه القطاعات على األغلب 2015-2001السالسل الزمنية السنوية )

ستنتقل الى الدول األقل تطوراً وبالتالي تصبح مرشحة ألن تصبح قطاعات واعدة وذات ميزة نسبية 

 .29فيها

 

 

 

 

                                                           

( مما يفرض (Altenburg, 2010في حالة تغير دائم  ماه العالمية يعيب البعض على هذه المنهجية ان التقنيات واألسواق 29 

هذا الجدل يبدو صحيحاً في حالة الصناعات ذات التقنية العالية على   عاماً. 15 نحو لم تكن قائمة قبلتحديات وفرص وتعقيدات 

 وجه الخصوص.
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 تقييم امكانيات التصديررابعاً: مقدمة في منهجية 

 (ITC Export Potential Assessments) 
 

منهجية مركز التجارة  مستمد من والخرائط المرتبطةالدولية التطبيق األخير لخارطة التجارة 

تقييم امكانيات والمسماة "الواعدة واألسواق ذاته في تعيين المنتجات والقطاعات   (ITC)الدولية

البيانات التاريخية للتجارة الدولية وعلى معلومات النفاذ الى على  يعتمد هذا النهج ".التصدير

من العديد من مؤشرات  ةمشتقو Composite Indices ةمركب اتمؤشراألسواق في اعداد 

، تغطي جانب الطلب وجانب خارجهاو المتاحة ضمن خارطة التجارة الدولية التجارة الدولية

 .Trade Support Institutionsالتجارة  هذا النهج يخدم بشكل خاص مؤسسات دعم. العرض

مع مرور الزمن  لمراجعةلوينبغي التنويه الى ان منهجية تقييم امكانيات التصدير قد خضعت 

 . 30فصاعداً( 2015وسنعتمد هنا على المفاهيم والمنهجية الحديثة )

 The Exportتستند هذه المنهجية الحديثة على نوعين من المؤشرات: مؤشر امكانات التصدير 

Potential Indicator (EPI)   ومؤشر تنويع المنتجاتThe Product Diversification 

Indicator (PDI) القائمة. المؤشر األول يخدم الدول التي ترغب في دعم القطاعات التصديرية 

التي في توسيع صادراتها في أسواق مستهدفة جديدة أو قائمة. المؤشر الثاني يخدم الدول الصغيرة 

. التركيز في أسواق مستهدفة جديدة أو قائمة جديدةترغب في تنويع وتطوير منتجات وقطاعات 

بشكل منافس لكن تصديرها يبدو متاحاً بناء على في المؤشر الثاني على تحديد سلع ال تصدر حالياً 

 المزيج التصديري الراهن للدولة او بناء على المزيج التصديري لدول مشابهة. 

 ويشمل: :The Export Potential Indicator (EPI)مؤشر امكانات التصدير أوالً: 

 :)الطاقة االنتاجية التنافسية( مؤشرات جانب العرض -0
 

 .القائم للمنتج/ القطاع (RCA) الميزة النسبية الظاهرة -

: ويقاس هذا التحسن بمعدل النمو في في الميزة النسبية الظاهرةمؤخراً التحسن الحاصل  -

       2012-2010متوسط الميزة النسبية بين فترتين زمنيتين متتاليتين )على سبيل المثال 

 (.2015-2013و 

 .للمنتج/ القطاع نسبة الصادرات الى المستوردات -

 .Tariff Disadvantageعوائق التعرفة الجمركية  -
 

 )ظروف الطلب(: مؤشرات جانب الطلب -7

 الحصة من طلب السوق. -

 الحصة من طلب السوق.التحسن الحاصل في  -

 .Tariff Advantageمزايا التعرفة الجمركية في السوق المستهدف  -

 عامل البُعد )المسافة(. -

                                                           

 .ITC (2015)انظر على سبيل المثال  30 
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: The Product Diversification Indicator (PDI)مؤشر تنويع المنتجات : ثانياً 

 :المؤشرات الفرعية التالية ويشمل

تعيين المنتجات/ تحديد فرص التنويع وويعتمد هذا المؤشر على تحليل فضاء المنتجات في 

هذا يتم من خالل تحديد الترابط بين  القطاعات الفرعية الجديدة الواعدة )غير المصدرة حالياً(.

 المزيج التصديري القائم وبين المزيج التصديري الكامن. 
  

 مؤشرات جانب العرض: -0

السلعة المنتجة حالياً وبين السلع القريبة من بين  Distance بمتوسط المسافةبشكل رئيسي وتقاس 

التعريفات الفنية الواردة ضمن التطبيق المتقدم الثاني  الالزمة )انظرالمتشابهة حيث المقدرات 

 .الى جانب مؤشرات فرعية مكملة أعاله حول فضاء المنتجات المصدرة(
 

 مؤشرات جانب الطلب )ظروف الطلب(: -7

 .امكانات التصديرمؤشر في  كما هي مذكورة أعاله
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 مثال على رمز سلعة ضمن النظام المنسق: األناناس (:0ملحق )

 

 .لألكل صالحة قشرية وأثمار فواكه :Chapter (10)تقع سلعة األناناس في القسم 

 .ومانجو وجوافة وأفوكادو أناناس تين، تمر، Heading   :(04)في العنوانتحديداً و

 .أناناس SubHeading  :(30)في العنوان الفرعي بشكل محدد أكثر و

خاصاً بها لألناناس محلياً ل أكثر، كأن تخلق رمزاً هذا على المستوى الدولي الموحد. بعض الدول قد تفصّ 

 .العضوي )الخالي من المبيدات واألسمدة الصناعية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjPsurPu7PRAhUGbRQKHfDICX4QjRwIBw&url=https://cargofromchina.com/hs-code/&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNGEJ0hFzwI0yHsShn3cpfav8UWisA&ust=1483996415824932
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 خانة واحدة(على مستوى ) النظام المنسق أقسام (:7ملحق )

 القطاع الرئيسي
 

  حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية 1

  منتجات المملكة النباتية 2

3 
شحوم ودهون وزيوت حيوانية اونباتية منتجات تفككها، دهون غذائية محضرة، شموع 

  من اصل حيواني او نباتي

  منتجات صناعة االغذية، مشروبات سوائل كحولية وخل، تبغ وابدال تبغ مصنعة 4

  Mineral Products و مصنعةخام أ  تعدينيةمنتجات  5

  الصناعات المرتبطة بهاووية منتجات الصناعات الكيما 6

  ومصنوعاتها ، مطاط ومصنوعاتهلدائن  7

 جلود خام وجلود مدبوغة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد اصناف عدة الحيوانات  8

9 
خشب ومصنوعاته، فحم خشبي، فلين ومصنوعات، مصنوعات من القش والحلفاء او 

 غيرها من مواد الضفر

10 
وفضالت( ورق او ورق عجينة الخشب او غيرها من عجائن مواد ليفية سيلوزية )نفايات 

 ومصنوعاته (مقوى )كرتون

  مواد نسيجية ومصنوعتها 11

12 
مظالت مطر وشمس، عصي وعصي بمقاعد، سياط واجزائها، احذية، اغطية راس، 

 ريش محضر واصنافها، ازهار اصطناعية

13 
مصنوعات من حجر او جص او اسمنت او حرير صخري او ميكا او من مواد مماثلة، 

 اج وصنوعاتهمنتجات من خزخ ، زج

14 
لؤلؤ طبيعي او مستنبت، احجار كريمة او شبه كريمة،معادن ثمينة اومكسوة بقشرة من 

  معادن ثمينة ومصنوعاتها

  معادن عادية ومصنوعاتها 15

16 
االت واجهزة،معدات كهربائية،اجزاؤها،اجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصور والتلفزة، 

 اجزاؤها ولوازمها

 معدات نقل 17

18 
ادواتواجهزة للبصريات اوالتصويرالفوتوغرافياوالسينمائي اوللقياس اوللفحص وادوات 

  واجهزة دقيقة للطب

 اسلحة وذخائر، اجزاؤها ولوازمها 19

  سلع ومنتجات مختلفة 20

  تحف فنية، وقطع للمجموعات وقطع اثرية 21
   

http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%21%280%20%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28N%40%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28ND%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28ND%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%21%28%20%20%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28N8%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28N%3C%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3EX%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3E%5C%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3EP%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3EP%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3ET%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3ET%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%21%29P%20%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3EH%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3EH%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3EL%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3EL%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3E%40%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3E%40%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3ED%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3E8%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3E8%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%3E%3C%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%2EX%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%2EX%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%2E%5C%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%2EP%20%0A
http://www.aci.org.jo/hs_main_sector.cfm?groupID=%22%28%2ET%20%0A
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 (على مستوى خانتين) النظام المنسق)أقسام(  فصول(: 3ملحق )

 

 القسم األول 

 حيوانات حية؛ ومنتجات المملكة الحيوانية

 حيوانات حية.   - 1

 لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل.   - 2

 أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من الالفقريات المائية.   - 3

ألبان ومنتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعى؛ منتجات صالحة لألكل من أصل حيوانى،   - 4

 مذكورة والداخلة في مكان آخر.  غير

 ورة والداخلة في مكان آخر.   منتجات أخر من أصل حيوانى، غير مذك  - 5

 القسم الثاني

 منتجات المملكة النباتية

أشجار ونباتات أخر حية؛ بصالت وبصيالت وجذور وماشابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة   - 6

 للزينة. 

 خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة لألكل.   - 7

 فواكه وأثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام.   - 8

 بن وشاي ومته وبهارات وتوابل.   - 9

 حبوب.   - 10

منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ ) مالت (؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ أينولين؛ دابوق القمح   - 11

 )جلوتين(.

 متنوعة ؛ نباتات للصناعة أو الطب ؛ قش وعلف .  بذور وأثمار زيتية ؛ حبوب وبذور وأثمار   - 12

 صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخالصات نباتية .   - 13

 مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخر من أصل نباتى غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر.    - 14
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 القسم الثالث

 شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ 

 شموع من أصل حيوانى أو نباتى. 

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل   - 15

 حيوانى أو نباتى. 

 القسم الرابع

 ائل كحولية وخل ؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعةمنتجات صناعة األغذية ؛ مشروبات، سو

 محضرات لحوم ومحضرات أسماك أوقشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقريات المائية.    - 16

 سكر ومصنوعات سكرية.   - 17

 كاكاو ومحضراته.   - 18

 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب؛ فطائر.   - 19

 محضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه ومحضرات من أجزاء أخر من النباتات.    - 20

 محضرات غذائية متنوعة.   - 21

 مشروبات، سوائل كحولية وخل.   - 22

 بقايا ونفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة للحيوانات.   - 23

 تبغ وأبدال تبغ مصنعة.   - 24

 

 القسم الخامس

 تعدينية منتجات 

 ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية ، كلس )جير( وأسمنت.   - 25

 خامات معادن، خبث ورماد.   - 26

 وقود معدنى، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية.   - 27
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 القسم السادس

 منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها

منتجات كيميائية غير عضويـة ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، أو من معادن أتربة   - 28

 نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر )إيزوتوب(. 

 منتجات كيميائية عضوية.   - 29

 منتجات الصيدلة.   - 30

 أسمـدة.   - 31

أصباغ، ألوان سطحية )بيجمنت( ومواد ملونه  خالصات للدباغة والصباغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛  - 32

 أخر؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر. 
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 (: الصادرات ذات التقنية العالية4ملحق )

 High-Technologyاليعععة التقنيعععة عبعععأن احعععتالل الصعععناعات  نيعتقعععدومعععع أن معظعععم االقتصعععاديين 

Industries  ،لحصة اكبر من هيكل الناتج المحلي اإلجمالي او الصادرات هو مؤشعر قعوي الداء تنافسعي افضعل

اال انهم يختلفون حول التحديد الدقيق لهذا المفهوم. وال شك بأن نظرة عامة الى انظمة التصنيف الصناعي حسعب 

ومنظمة التعاون االقتصعادي  (UNIDO)الفئة التكنولوجية المعدة من قبل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 .واالتحاد االوروبي ستؤكد غياب هذا اإلجماع (OECD)والتنمية 

، حيعث: )أ( مؤشعرات (2002)الحمصعي:  ويكتسب المفهوم تعقيداً إضافيا عنعد تطبيقعه علعى العدول الناميعة 

و غير ذات بال، علعى االقعل االبتكار )نفقات البحث والتطوير او إحصاءات براءات االختراع( هي غير متوفرة ا

على مستوى التصنيف الصناعي الدقيق، و )ب( المحتوى التكنولوجي للسلعة او الصناعة نفسها يمكن ان يختلف 

بين الدول النامية والدول الصناعية، مع التركيز على التقليد والمحاكاة او تجميع القطع المستوردة في حالة العدول 

االتفاق حول طبيععة الصعناعات عاليعة التقنيعة يمكعن ان يععوق السععي إليجعاد آليعة  النامية. ومن الواضح ان غياب

متسقة لرصد االداء. بشكل عام، يمكن القول ان الصناعة ذات التقنيعة العاليعة هعي صعناعة تشعكل فيهعا "المعرفعة" 

 (R&D)طعوير ، وتتميز بمستوى عال من نفقات البحث والت(Tyson, 1992)المصدر األساس للميزة التنافسية 

. والصناعات عالية التقنية تتواجد في قطاع الخدمات )مثال: تكنولوجيعا (Nelson, 1984)والتطور التكنولوجي 

المعلومععات والخععدمات المصععرفية االلكترونيععة( وكععذلك فععي قطععاع الصععناعات التحويليععة )مثععال : إنتععاج معععدات 

للتكنولوجيا  استخدامهاوسم بأنها عالية التقنية بسبب الحاسب واجهزة المكاتب(. ففي حين ان الصناعات االولى ت

للتكنولوجيعا بصعورة  إنتاجهااالمتقدمة او لمدخالت متقدمة بشكل رئيس، فإن الصناعات األخيرة هي كذلك بسبب 

 رئيسية.   

وبصعورة اكثععر تفصعيالً، يمكععن تعريعف الصععناعة عاليعة التقنيععة بأنهعا تلععك التعي تتصععف بأنفعاق علععى البحععث 

وير يفوق متوسط الصناعات، او باستخدام للعلماء والمهندسين يفوق المتوسط، او كعال األمعرين. والتعريعف والتط

الغربععي األخيععر يصعععب تطبيقععه علععى الععدول الناميععة بسععبب افتقععاد صععناعاتها الععى نشععاط البحععث والتطععوير. ومععن 

حصاءات حول نقل التكنولوجيا، وتحديداً المقترح ان يتم استبدال مؤشر البحث والتطوير في حالة الدول النامية با

، باعتبعار أن Royaltiesاو ما يعرف برسوم االمتياز  Technology Licensingنفقات ترخيص التكنولوجياً 

 الدول النامية مستوردة للتكنولوجيا وليست منتجة لها.

لصادرات اية لتعريف وال شك بان طبيعة التصنيف السلعي المعتمد ووفرة البيانات هي أيضا محددات أساس

 ذات التقنيعة العاليعة تععرف الصعادرات، خارطعة تنافسعية التجعارة. وفعي حالعة عربيةعالية في الدول الالالتقنية  ذات

، 90، 88، 85،87، 84 ،39، 38، 32، 30، 29، 28 التاليعة معن النظعام المنسعق:الرئيسية بأنها تضم األقسام 

)بمعععا فيهعععا واالالت )كاألدويعععة(  محعععددة ضعععمن أقسعععام الكيماويعععاتوهعععي عمومعععاً تشعععمل قطاععععات فرعيعععة ، 93

( وأجهععزة القيععاس والسععيارات )بمععا فيهععا الطععائرات ومعععدات النقععلااللكترونيععات وأجهععزة االتصععاالت والحاسععب( 

 . واألسلحة 

من كونعه يتسعم بطلعب ععالمي ومحلعي متنعام وبوجعود آثعار  الصادراتوتكتسب أهمية متابعة هذا الجزء من 

إيجابيععة ملموسععة علععى االقتصععاد ككععل مععن حيععث نشععر التكنولوجيععا واألجععور المرتفعععة  Externalitiesجانبيععة 

 واإلنتاجية المتصاعدة. وفي المقابل، فإن نمو هذه الصناعات يقتضي توفر بنية علمية وتكنولوجية منافسة دولياً.
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 )ألغراض دراسات الجدوى( تقدير حجم السوق ألي منتج(: 5ملحق )

 

)عدا  من سلعة محددة يمة المستوردات الرسميةقتوفر خارطة التجارة الدولية معلومات قيمة حول 

من من قبل المصدرين والمستوردين و المستهدف لحجم السوق أساسيتلك المهربة( كمؤشر 

المعنية بتنمية الصادرات وبحماية االنتاج الوطني غيرهم من المنظمات الخاصة والهيئات الرسمية 

 . في حال االرتفاع المفاجئ في المستوردات

لكن من منظور المستثمرين، فان المستوردات هي جزء هام من حجم السوق لكنها ال تعكس 

هو الكلي وحيث ان تقدير حجم السوق بالكامل حجم السوق الكلي، كونها تتجاهل االنتاج المحلي. 

، نبين فيما يلي م للمشاريعيجدوى وتقيمتكاملة لأساسي من دراسة السوق في أي دراسة جزء 

 منهجية احتساب حجم السوق ألغراض االستثمار االنتاجي ودراسات الجدوى:

 

 = Apparent Consumption= االستهالك الظاهر  حجم السوق الكلي

 الصادرات –االنتاج المحلي + المستوردات 

 

عادة من مسوحات  )=المبيعات المحلية + التغير في المخزون( تستخلصبيانات االنتاج المحلي 

حسب التصنيف الصناعي  قطاعية )كالمسح الصناعي( تعدها دائرة االحصاءات العامة في االردن

للمواءمة بين و .ألمم المتحدةالمعد من قبل ا (ISIC)لجميع االنشطة االقتصادية  الدولي الموحد

بين  Correspondence Tables التجارة وبيانات االنتاج، نحتاج الى جداول للتوافق  احصاءات

على سبيل المثال ، يوفرها لالنتاجالموحد النظام المنسق للتجارة الدولية والتصنيف الصناعي 

  التابع للبنك الدولي. World Integrated Trade Solutionالموقع االلكتروني 

جارة الدولية في توفير احصاءات المستوردات والصادرات تأهمية خارطة ال قبيتبين مما سو

، سيما وانها توفر معلومات اضافية حول زمة العداد دراسات الجدوى وتقييم المشاريعالال

 .في األسواق العالمية واالقليمية ديناميكية السوق وانفتاحه والمنافسين
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