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مقدمة 
نظرًا العتماد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي على اقتصادات 
النفط والغاز، فهي تعتمد بشكل كبير على عمليات مستمرة وموثوقة في 

كل من شراء المواد الخام وتوريد المنتجات النهائية للعمالء. ويمكن أن يؤدي 
التأخير في استالم المواد الخام ألي مصنع كيماويات أو بتروكيماويات إلى 

تعطيل العمليات في المنشأة، األمر الذي سينجم عنه تأخير تصنيع المنتجات 
التي يستخدمها شركاء سلسلة القيمة النهائية كمواد خام. ويمكن للمرء أن 

يتخيل ردود الفعل المتسلسلة للتأخير وعواقبه على العمالء.

شكلت المعابر الحدودية في المنطقة السيما البرية منها، بالنسبة 
للبتروكيماويات والمواد الكيماوية، تحديًا، ويرجع ذلك أساسًا لالفتقار إلى 

اإلجراءات المنسقة عبر دول مجلس التعاون الخليجي. حيث يمكن تحقيق 
طموحات دول مجلس التعاون الخليجي في وضع أنظمة وقواعد جمركية 

موحدة، من خالل تنفيذ المبادئ التي وضعها االتحاد الجمركي لدول مجلس 
التعاون الخليجي.

إن طول فترة فسح  الكيماويات على المعابر الحدودية لدول مجلس التعاون 
الخليجي يكلف الصناعة ماليين الدوالرات كل عام. وتعزى هذه التأخيرات إلى 
فترات االنتظار الطويلة وطوابير انتظار الشاحنات لعمليات الفحص والتوثيق 

الجمركي في العديد من المعابر والمحطات الحدودية اإلقليمية. ويمكن أن 
يتسبب الوقت الذي يتم قضاؤه في مثل هذه األماكن في تأخير كبير في 

سلسلة التوريد ويزيد من مخاطر تلف البضائع، مما قد يسبب عواقب وخيمة 
على األشخاص والبيئة ألن بعض المواد الكيماوية شديدة الحساسية ألي 

تغييرات قد تطرأ في ظروف التخزين.

ولتعزيز إجراءات العبور عبر الحدود، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي 
تبسيط هذه اإلجراءات، على وجه الخصوص، من خالل تعزيز التعاون بين 

الهيئات الحدودية.

ستناقش هذه الورقة، أسباب التأخير في عبور الحدود البرية في المنطقة، 
وآثارها على األعمال التجارية، وأفضل الممارسات الموصى بها التي يمكن أن 

تساعد في التغلب على هذه التأخيرات. 

أسباب التأخير الحدودي في 
النقل البري

تعد دول الخليج من أكثر األسواق الناشئة المالءمة لألعمال التجارية في العالم. 
حيث ُصنفت اإلمارات العربية المتحدة األولى في أساسيات مزاولة األعمال على 
مؤشر أجيليتي لألسواق الناشئة السنوي )2020( الذي يضم 50 دولة، وجاءت 

جميع دول مجلس التعاون الخليجي من بين أفضل 12 سوقًا على هذا 
المؤشر. 

وبالرغم من هذه النتائج التي حققتها دول مجلي التعاون الخليجي على 
المؤشر، إال أن معظم هذه الدول مستمرة في أدائها الضعيف فيما يتعلق 
بالتجارة البينية حيث احتلت اإلمارات في هذا المجال المرتبة 92 بينما جاءت 

السعودية في المرتبة 86 والكويت في المرتبة 162 ]1[.. تعد هذه التصنيفات 
مخيبة لآلمال خاصة مع استثمارات البنية التحتية التي قامت بها اإلمارات 

الجدول األول: ترتيب األسواق الناشئة من حيث أساسيات مزاولة األعمال * )المصدر: أجيليتي(

* يتم احتساب النقاط من خالل مراعاة المعايير التالية: البيئة التنظيمية وآليات االئتمان والدين وتنفيذ العقود العمالقة وضمانات 
مكافحة الفساد، واستقرار األسعار والوصول إلى السوق وتكاليف الجريمة والعنف واالستقرار المحلي.

النقاطأساسيات مزاولة األعمالالترتيب 
9.33اإلمارات العربية المتحدة1

8.17المملكة العربية السعودية3

8.11قطر4

7.51البحرين5

7.29عمان7

7.17الصين8

6.06الكويت12

5.77تركيا16

5.7الهند18

5.16جنوب أفريقيا21

3.86األرجنتين40

6.68البرازيل41
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العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بهدف جعل نفسيهما مراكز 
لوجستية عالمية إلى جانب خطط الكويت لبناء مدينة الحرير والتي تهدف 
إلى أن تكون واحدة من أكثر المناطق االقتصادية الخاصة تقدمًا في العالم. 

يمكن ربط هذا األداء الضعيف في مجال التجارة عبر الحدود بمشهد المعابر 
الحدودية البرية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد يكون هذا أيضًا هو 

السبب في استمرار تأخر منطقة الخليج عن الدول المتقدمة الرائدة.

تشكل التجارة البينية في المنطقة العربية ٪14 فقط من إجمالي تجارتها 
]2[. ويعزى هذا الرقم المنخفض في المقام األول، إلى التحديات التي يواجهها 

النقل البري الدولي المتمثلة باإلجراءات الجمركية المعقدة والوقت الطويل 
لمعالجة المستندات.

اإلجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي

بناًء على البحث األولي الذي أجاره االتحاد الخليجي للبتروكيماويات 
والكيماويات “جيبكا” مع أصحاب المصلحة المعنيين بما فيهم المنتجين 

ومقدمي الخدمات اللوجستية واالستشاريين وشركات التخزين، قد تم 
االتفاق باإلجماع على أن تحسين اإلجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون 

الخليجي أمر حيوي لتحسين المعابر الحدودية في المنطقة.

تشمل التحديات الرئيسية، على سبيل المثال ال الحصر:

عدم تنسيق اإلجراءات الجمركية: يعد عدم التوافق في السياسات  	
واإلجراءات، ونقص التنسيق واختالف المعايير والبنية التحتية والرسوم 

في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي )خاصة بالنسبة للمواد 
الكيماوية المتخصصة( من األسباب الرئيسية وراء التأخيرات على الحدود 

ألنها تؤدي إلى العديد من متطلبات التوثيق وفي النهاية يؤدي إلى 
عملية تخليص جمركي طويلة / وقت. تؤدي هذه االختالالت في المحاذاة 

إلى إعادة الشاحنات للوراء، حتى في حالة وجود تناقضات طفيفة في 
المستندات.

ال يتم اإلعالن عن التغيير في اللوائح والموافقات المطلوبة في وقت  	
مبكر: عادة يتم فرض لوائح وقيود ومتطلبات جديدة من قبل سلطات 
الجمارك دون إخطار مسبق ألصحاب المصلحة المتأثرين. إلى جانب ذلك ال 

يعطى المعنيون بهذه اإلجراءات فترة سماح التخاذ الخطوات التصحيحية 
الالزمة، حيث تحتاج الشركات والمؤسسات إلى الوقت الكافي لفهم 

اللوائح والمعايير الجديدة والتكيف معها. عالوة على ذلك، يجب أيضًا 
إشراك الشركات من قبل السلطات للتشاور معها قبل تغيير أو اعتماد 

أي لوائح جديدة. 

الوعي بالمنتجات الكيماوية: تؤدي المعرفة المحدودة لموظفي الجمارك  	
بالبتروكيماويات والمواد الكيماوية ومعالجتها، إلى عمليات تفتيش 

غير آمنة وتستغرق وقتًا طوياًل. ويقترن ذلك بوجود نقص في الطرق 
المتطورة إلجراء مسح أو فحص المواد الكيماوية والبتروكيماويات على 

الحدود. يمكن أن يكون هذا األمر خطيرًا بسبب الخصائص المتطايرة 
لبعض المواد الكيماوية وقد يؤدي إلى حوادث أو إصابات خطيرة. 

ستساعد بعض األمثلة أدناه في عرض التحديات التي يواجهها أصحاب 
المصلحة لدينا.

أمثلة من العالم الحقيقي على تأخيرات الحدود

القضية 1:

صهريج محمل بثنائي إيزوسيانات الميثيلين ثنائي الفينيل عائد 
إلى اإلمارات العربية المتحدة بعد تفريغ حمولته في المملكة العربية 

السعودي دون تنظيفه بشكل جيد.  

13 يومًا على الحدود بسبب مشاكل التفتيش، حيث أرادت الجمارك 
فتح حاوية الخزان ورفض مزود الخدمة اللوجستية ذلك بسبب 

الطبيعة الخطرة للمنتج.

في الشحنة التالية، تم وصم الحاوية بالعديد من العالمات المكتوب 
عليها »عدم الفتح« والتحذير من أنها قد تسبب الوفاة. تم تخليص 

الشحنات في غضون 48-96 ساعة.

السبب المباشر:
مفتشو الحدود ليسوا على علم بطبيعة المنتج ومخاطره وعليهم 

تفتيش لخزانات بحثًا النفط المهرب. 

التأثير على األعمال:
يتسبب تأخر التسليم وغرامات التأخير الكبيرة التي تصل إلى مبالغ 

مكونة من 5 أرقام إلى تعطل عمليات اإلنتاج عند المرسل إليه. 

القضية 2:

أنشأ مقدمو الخدمات اللوجستية مجموعة الشاحن والمرسل إليه 
)شاحن واحد مقابل 5 أو 6 مرسل إليه بحد أقصى( 

تعتبر عمليات فحص البضائع إلزامية بمجرد أن يقوم مزودو الخدمات 
اللوجستية بتحميل البضائع على المنصات المسطحة وتجهيز 

المقطورة للمغادرة. عادة ما يستغرق تاريخ الفحص الذي يحصلون عليه 
من المنشأ أو جمارك دبي، من يوم إلى يومين أو في بعض الحاالت 4 

أيام أيضًا. خالل هذا الوقت، تظل الشاحنة المحملة في انتظار الفحص 
على الشاسيه )عادًة ما يرسل مزودو خدمة الشحن الطلب قبل 24 

ساعة من تاريخ المغادرة المحدد لتسهيل الوصول إلى نافذة الفحص(. 
يمكن لضباط الجمارك الذين يفحصون الشحنة أن يتسببوا في مزيد 

من التأخير أثناء عملية الفحص. كما يمكن تجنب عمليات التفتيش 
هذه، خاصة عندما تكون المادة غير خطرة مثل بولي بروبيلين.

وعلى الجانب اآلخر من الحدود في منطقة البطحاء السعودية تحديدًا 
يجري فحص آخر حيث يتم أحيانًا إزالة منصات التحميل من المقطورة 

وفي مناسبات أخرى يتم تفريغ الشاحنة بالكامل قبل أن تقوم الجمارك 
باعتماد أوراق المنشأ. 

الشحن البري من اإلمارات إلى السعودية
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اإلجراءات الجمركية في المملكة العربية السعودية

النظام المنسق لتوصيف السلع )HS( هي تسمية معترف بها  	
ومتداولة عالميًا لتصنيف البضائع. لكن عدد كبير من الرموز غير 
موجود أو يختلف في نظام المملكة العربية السعودية عن بقية 

العالم، مما ينتج عن ذلك غربلة عشوائية في الكتاب للعثور على 
أقرب ما يمكن. ولكن عندما تستخدم الشركات الدولية أنظمة 
تخطيط موارد المؤسسات )ERP( الخاصة بها للتصدير، يكون 

من الصعب للغاية عليها إنتاج وثائق برموز نظام منسق مختلف 
للمملكة العربية السعودية. هناك أيضًا اختالف في فحص "شهادة 

المنشأ" مقارنة بأجزاء أخرى من الخليج. على سبيل المثال، في 
المملكة العربية السعودية، يجب وضع عالمة على كل شيء، حتى 

داخل الصناديق.

أثناء االنتظار على حدود البطحاء، في بعض األحيان يقوم المرسل  	
إليه بدفع الرسوم، ويتأخر التحويل ليظهر في الحساب المصرفي 
لسلطة الجمارك ويطلب إلى الشاحنات على إثر ذلك االنتظار حتى 

يظهر المبلغ في الحساب

تداعيات التأخير الحدودية على الشركات

هناك تأثيرات كبيرة على األعمال بسبب التأخيرات على الحدود، وتحديدًا في 
المجاالت التالية:

التأثير المالي: اللوائح السريعة والمفاجئة والجديدة قد تؤدي إلى تكلفة  	
إضافية على كل من الموردين والعمالء للوفاء بالمتطلبات الجديدة

التأثير التشغيلي: تؤثر التأخيرات على الحدود سلبًا على القدرة  	
التشغيلية وفترات استخدام أصول مقدمي الخدمات اللوجستية، مما 
يؤثر ليس فقط على األداء ولكن أيضًا على رضا العمالء وغالبًا ما يؤدي 

إلى كثرة الشكاوي. 

التأثير على األعمال: قد يؤدي التأخير على الحدود إلى انخفاض حجم  	
المبيعات، مما قد يؤدي إلى فقدان فرص العمل للشركات في سوق دول 
مجلس التعاون الخليجي وكذلك فرض غرامات داخل المؤسسات بسبب 

عدم الوفاء بمؤشرات األداء الرئيسية.

التأثير على البيئة والصحة والسالمة: نظرًا للطبيعة غير المستقرة  	
لبعض المواد الكيماوية )الخطرة(، قد يؤدي التأخير على الحدود إلى 

مخاوف خطيرة تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة واألمن، مع عواقب 
محتملة تهدد الحياة عند الحدود المزدحمة. 

تقدير للخسائر المالية المتكبدة بسبب تأخر الشاحنات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي:

وقت االنتظار على الحدود )بالساعات(النشاط

23-13استيراد

5-4تصدير

تأثير التكلفة المباشرة: 	
تعطيل الشاحنة = 250 ريال سعودي باليوم 	
تعطيل السائق = 45 ريال سعودي في الساعة 	

مع عبور 2,500 شاحنة للحدود يوميًا تبلغ تكاليف التأخير 2.56 مليون ريال سعودي  	

وبناءًا على الجدول أعاله، تبلغ التكلفة اإلجمالية المباشرة 935.2 مليون ريال سعودي في السنة، 
بافتراض متوسط تأخير يساوي 18.5 ساعة.

مالحظة لم يتم قياس التأثير على الصناعة الناجم تأخر التسليم وتلف المنتج وفقدان خطوط 
التوصيل وما إلى ذلك.
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أفضل الممارسات
يعد وقت االنتظار على المعابر الحدودية من أبرز التحديات التي تواجه شركات 

نقل المواد الكيماوية داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويقدر 
االتحاد الدولي للنقل البري )IRU( أن أكثر من %57 من وقت النقل يضيع 

على الحدود. ويمكن تحسين النقل البري في دول مجلس التعاون الخليجي 
من خالل تطبيق أفضل الممارسات التالية:

التعاون بين الصناعة الكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي  	
وسلطات الجمارك الخليجية:

يجب على قادة الصناعة في كل دولة من دول مجلس التعاون  	
الخليجي العمل على تعزيز المعرفة بالكيماويات والبتروكيماويات 

وإجراء تدريبات على المناولة والتفتيش اآلمن لموظفي الجمارك 
المعنيين.

دعم حركة أكثر سالسة عبر الحدود من خالل اعتماد التقنيات  	
والمعدات المتطورة المرتبطة بنظام النافذة الواحدة لتسهيل 

المعامالت.

إنشاء منصة ولجان مشتركة عبر سلطات الجمارك الخليجية مع  	
ممثلين عن الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الهدف 

الرئيسي من هذه المبادرة هو إجراء حوار مستمر لمناقشة التحديات 
والفرص التجارية. 

يجب على سلطات الجمارك إجراء ورش عمل أو ندوات أو جلسات  	
توعية بشأن اللوائح والمتطلبات الجديدة في وقت مبكر من تاريخ 
التنفيذ وإشراك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة في المشاورات 

والعمليات التجريبية

تشكيل لجان وفرق عمل على مستوى األمانة العامة لمجلس  	
التعاون، تركز على تشريعات المعابر الحدودية والقوانين المشتركة، 

وتفعيل القوانين التي وضعها االتحاد الجمركي لدول مجلس 
التعاون الخليجي. ويجب أن تتكون هذه اللجان وفرق العمل من 
ممثلي الجمارك من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي:

في األول من يناير 2003، تم إنشاء االتحاد الجمركي لدول مجلس 
التعاون الخليجي بهدف إلغاء الرسوم الجمركية "الضرائب" وكذلك 

اللوائح واإلجراءات التي تقيد التجارة بين دول المجلس وتطبيق الرسوم 
الجمركية الموحدة "الضرائب" وأنظمة التجارة والجمارك مع الدول غير 

األعضاء.

تشمل المبادئ 

قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.  	

األنظمة والقواعد الجمركية الموحدة المعمول بها في جميع الدول  	  
األعضاء في المجاالت ذات الصلة.

توحيد الجمارك الداخلية واللوائح المالية واإلدارية واإلجراءات المتعلقة  	
باالستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس.

حرية حركة البضائع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير  	  
جمركية مع مراعاة تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي. والسلع 

الممنوعة والمقيدة.

معاملة البضائع المنتجة في أي من دول المجلس على أنها منتجات  	  
وطنية.

ومع ذلك، فإن التنفيذ الفعال للقوانين المنصوص عليها من قبل االتحاد 
الجمركي لم يؤت ثماره بعد، والدعوة الهيئات التنظيمية الخليجية المعنية 
إلى ذلك يعد أمرًا حيويًا لتحسين التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

من المهم أيضًا أن تشارك هذه اللجان وفرق العمل مع الشركات لضمان 
التوافق قبل إطالق أي لوائح جديدة.

اعتماد مبادئ اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية: 	

لطالما أشار التجار سواءًا في البلدان النامية أو المتقدمة إلى الحجم 
الهائل من "الروتين" الذي ال يزال موجودًا في نقل البضائع عبر الحدود، 

والذي يشكل عبئًا كبيرًا خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. غير 
أن مبادئ اتفاقية تيسير التجارة تتضمن أحكام لتسريع حركة البضائع 
واإلفراج عنها وتخليصها، بما في ذلك البضائع العابرة. كما أنها تحدد 
تدابير للتعاون الفعال بين الجمارك والسلطات المختصة األخرى بشأن 

تيسير التجارة وقضايا االمتثال الجمركي ]3[.  لذلك سيساعد اعتماد مبادئ 
االتفاقية على تحسين الشفافية وزيادة إمكانيات المشاركة في سالسل 

القيمة العالمية والحد من نطاق الفساد. 

تجدر اإلشارة إلى أن االتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 22 فبراير 2017 بعد 
أن أكمل ثلثا أعضاء منظمة التجارة العالمية عملية التصديق المحلية بمن 

فيهم جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع ذلك، فإن المبادئ التي وضعها االتحاد الجمركي لدول مجلس 
التعاون الخليجي، لتفعيل اتفاقية تيسير التجارة لم يتم النظر إليها بعد، 

لذلك يجب الدعوة إلى بدء تنفيذ هذه المبادئ لما لها من دور حيوي في 
تحسين التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

التحول الرقمي 	

تعد المستندات التي يتم تداولها حاليًا إلكمال شحنة واحدة عبر الحدود 
كثيرة جدًا، كما هو موضح أدناه:

نسخة من بوليصة الشحن  	
نسخة سلطة الجمارك 	
مستندات الخروج )3 مجموعات( 	
نسخة عن الفاتورة 	
بيان الشحنة  	
شهادة المنشأ 	
الرخصة التجارية للمرسل إليه النهائي 	
شهادة اإلعفاء من الرسوم الجمركية 	
الفاتورة العربية 	

يمكن أن تكون العمليات والوثائق الرقمية غير الورقية جنبًا إلى جنب مع 
حلول بلوك تشين باإلضافة إلى نظام الربط المتكامل بين جمارك دول 

مجلس التعاون الخليجي، أداة مهمة لتحسين وقت اإلجراءات والتعامل مع 
المستندات وتقليل التأخيرات على الحدود. 

تحديد أهداف األداء التجاري لتتماشى مع الرؤية واالستراتيجيات  	
الوطنية:

إن تحديد أهداف األداء التجاري على المستوى اإلقليمي لتتماشى مع 
استراتيجيات الرؤية الوطنية سيساعد دول مجلس التعاون الخليجي 
على إطالق الفرص التجارية، وتوسيع القاعدة االقتصادية، وخلق فرص 

عمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المهم جدًا مالحظة 
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أن تحديد دول مجلس التعاون الخليجي ألهداف تجارية داخل المنطقة 
يمكن أن يساعد في تسريع عملية تيسير التجارة، حيث ستتطلع الدول 

إلى تنفيذ االستراتيجيات الموصى بها لتحقيق األهداف المحددة خاصة 
وأن المنطقة تتطلع إلى تعزيز االكتفاء الذاتي على المدى الطويل. 

وعلى دول مجلس التعاون الخليجي االستفادة من التقارب فيما بينها 
لتعزيز التجارة وذلك من خالل تقديم حوافز مختلفة. كما أن ذلك سيسمح 
لدول المنطقة بتحقيق التنويع االقتصادي، ودعم قدرات القطاعين العام 

والخاص، مما يؤدي بدوره إلى النمو االقتصادي الشامل. يسعى هذا 
الهدف على المدى الطويل إلى مواكبة التقدم السريع للعولمة والحاجة 

إلى اقتصادات وطنية أفضل تجهيزًا وتنافسية.

 االستفادة من السكك الحديدية: 	

لقرون عديدة، كانت السكك الحديدية ركيزة أساسية من ركائز التنمية 
االقتصادية للدول. لذلك فإن تطوير خط سكة حديد بطول 2,177 

كيلومترًا ]4[ في دول مجلس التعاون الخليجي الست، يعد فرصة هائلة 
وفريدة من نوعها لتحفيز التغييرات المطلوبة. ونظرًا لحجم االستثمارات 

التي تضخها الدول الخليجية، فمن المتوقع أن تأتي مع اللوائح الالزمة 
لتسهيل التجارة وتحفيز التنمية االقتصادية.

وألنه سيكون من غير العملي إيقاف حمولة قطار كاملة على الحدود، 
يمكن تطبيق نهج قائم على المخاطر، مثل ما هو محدد في اتفاقية 

تيسير التجارة. 

ونظرًا لآلليات األمنية المختلفة واإلشعارات المسبقة، والمشغلين 
الذين تم فحصهم مسبقًا داخل المحطات وعمليات السكك الحديدية، 

وكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة المتعددة، وما إلى ذلك، فإن 
السكك الحديدية لديها القدرة على الحد من مخاطر البيئة والصحة 
والسالمة، وبالتالي يمكنها إنشاء ممر تجاري أقل خطورة ويؤدي إلى 

تحسين تدفق البضائع: )الحظ الشكل 1(

المراجع 

[1] https://logisticsinsights.agility.com/wp-content/
uploads/2020/02/Agility-Emerging-Markets-Logistics-
Index-2020.pdf

[2] https://www.iru.org/sites/default/files/2016-01/en-idb-
booklet-road-transport_0.pdf

[3]  https://www.tfafacility.org/trade-facilitation-agreement-facility

[4] https://www.tamimi.com/law-update-articles/the-
development-of-rail-infrastructure-projects-in-the-gcc/

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل:

أوديت أرورا، رئيس شؤون اللجان والبحوث االقتصادية )مكلف(  
udit@gpca.org.ae

aseel@gpca.org.ae - أصيل البسام، أخصائي أبحاث

 zaman@gpca.org.ae-محمد زمان ، أخصائي شؤون اللجان

تطوير مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية المحددة لعبور الحدود: 	

من خالل قياس األداء عند المعابر الحدودية، يمكن لدول مجلس التعاون 
الخليجي تطوير برنامج تحسين هادف مصمم خصيصًا لبضائع محددة 

ووضع النقل والمنشأ والوجهة وما إلى ذلك. ويمكن استخدام مؤشرات األداء 
الرئيسية هذه لزيادة الوعي لدى المنظمين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، 

باإلضافة إلى تبادل المعرفة والممارسات الجيدة. وقد يساعد برنامج القياس 
على هذا النحو في تحسين صورة دول مجلس التعاون الخليجي لجهة فعالية 

معابرها الحدودية وخلق شعور بالفخر ودعم سهولة ممارسة األعمال التجارية 
على جانبي المعبر. كما أن ذلك سوف يزيد من تأثير التدريب على االقتراحات 

الواردة أعاله. 

الخاتمة
إن تحسين نظام النقل البري الحدودي بين دول مجلس التعاون الخليجي 
سيؤدي من دون شك إلى تحسن تدفق البضائع. وبالتالي جذب المزيد من 

الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على التوسع وتعزيز اقتصاد 
المنطقة.  إلى جانب ذلك يعتبر النقل البري أفضل أيضًا مقارنة بالنقل البحري 

بالنسبة للتجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي ألن األخير مكلف 
عندما يتم نقل البضائع على مسافات قصيرة أي من دولة خليجية إلى أخرى. 

ومن ثم فإن التدفق الحر للموارد والسلع من شأنه تحسين العالقات والتعاون 
بين دول المنطقة، مما يساعدها على ترسيخ مكانتها كواحدة من المناطق 

العالمية الرائدة مثل االتحاد األوروبي وأمريكا الشمالية.

شحن دولي 

تقييم المخاطر 

تدابير تدخل متوسطة إلى عالية 

تدابير تدخل متوسطة 
توفير الوقت منخفضة 

مخاطرة 
متوسطة إلى 

عالية

بواسطة 
الشاحنة

بواسطة 
القطار

مخاطرة 
منخفضة

الشكل 1: من خالل تنفيذ مختلف آليات األمن واإلخطار المسبقة ، تمتلك السكك الحديدية القدرة على التقليل من المخاطر البيئة 
والصحة والسالمة )EHS & S( وتقليل الوقت الذي تستغرقه حركة البضائع عبر الحدود 



تم إطالق "االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي 
ًتتبنى االهتمامات المشتركة للشركات األعضاء في االتحاد باإلضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات 

والصناعات والخدمات المساندة لها. وتساهم الشركات األعضاء مجتمعًة بأكثر من 95% من مجمل إنتاج الكيماويات في 
دول الخليج العربي. ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات 

تصل قيمتها سنويًا إلى 108 مليار دوالر أمريكي. 

يحرص االتحاد على االرتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة من خالل تقديم كافة سبل الدعم الممكنة 
وتفعيل التواصل بين المعنيين باإلضافة إلى مبادرات الريادة الفكرية التي تمد جسور التواصل البّناء بين الشركات األعضاء 
لتبادل المعارف والخبرات وتطويرها وتحسينها باستمرار، عالوًة على الحضور الفاعل في المحافل الدولّية المعنّية بشؤون 

الصناعة، وبالتالي تحقيق مساهمة ملموسة في رسم مالمح مستقبل صناعة البتروكيماويات على الصعيد العالمي.

ويلتزم "االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" بتوفير منصة مثالية لجميع المعنيين بالقطاع في المنطقة، 
ولتحقيق هذه الغاية، تتبع له 6 لجان فاعلة ترّكز في عملها على القطاعات الفرعية مثل البالستيك، واألسمدة وأخرى ترّكز 

على القطاعات المساندة مثل: سالسل اإلمداد، والتجارة الدولية، واألبحاث واالبتكار، والرعاية المسؤولة. وينّظم االتحاد سنويا 
6 فعاليات على المستوى العالمي. ويقوم بإصدار العديد من التقارير والدراسات المتخصصة فضاًل عن النشرات اإلخبارية 

الدورية.

www.gpca.org.ae :وللمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني

االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(
ص.ب 123055

1602 ،1601
برج الرؤية، الخليج التجاري 

دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف 0666 451 4 971+

فاكس 0777 451 4 971+
info@gpca.org.ae :بريد إلكتروني


