
  
 

 
 

 

 

 

       
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  اقتصاد

  GAFTA للمساهمة في معالجة مشاكل : القّصار 

 
اطلق االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية حديثا مشروعا استراتيجيا حيويا لدعم التبادل 

»، كخدمة مجانية لتسهيل معالجة Solverالتجاري بين الدول العربية وتسهيل اعمال التجار العرب، وهو نظام «
). GAFTAالمشاكل المخالفة لقواعد تحرير التجارة العربية البينية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (

» االوروبي الذي ساعد كثيرًا في زيادة المبادالت التجارية بين دول Solvitوقد وضع هذا النظام على غرار نظام «
االتحاد االوروبي. 

» والمالمح االساسية له في التالي: Solverوتتمثل أبرز مكونات نظام «
- هو نظام شبكي الكتروني الستقبال شكاوى التجار العرب المعنيين بالتجارة العربية البينية في السلع 1

وتحويلها الى نقطة االتصال في البلد المعني. 
- يخصص النظام لمعالجة المشكالت التي تواجه المصدر او المستورد لدى عدم التزام السلطات الرسمية 2

بالقواعد المتفق عليها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 
- يتيح النظام للتجار العرب اللجوء الى نظام سريع وفعال ومجاني لمعالجة العراقيل. 3
- سيكون النظام مربوطا بكافة الغرف العربية، حيث يمكن للتاجر المعني ان يدخل عبر موقع الغرفة على شبكة 4

اإلنترنت الى موقع النظام لتعبئة استمارة حول مشكلته. 
- استمارة المشاركة واضحة وسهلة التعبئة. 5
- يتيح النظام معالجة المشاكل القابلة للحل من دون او قبل اللجوء الى المحاكم. 6

واعتبر رئيس مجلس االتحاد الوزير عدنان القصار: «ان خطوة االتحاد هذه تمثل تطورًا مهمًا من اجل تعزيز التعاون 
بين الدول العربية على الصعيد التجاري، وعلى جانبي االستيراد والتصدير. 

فهذا النظام يفتح المجال للشركات التجارية العربية بعرض المشكالت التي تعترض اعمالها عند تصديرها او 
استيراد من الدول العربية، وينقلها الى الجهات الحكومية المعنية ويتابعها معها بهدف الوصول الى حلول 

 مناسبة».
 
     

 

 

  
  

 

 

 



 
)  http://www.al-akhbar.comالمصدر: جريدة األخبار (

 لدعم التبادل التجاري  Solverإطالق نظام 
أطلق االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية مشروعًا لدعم التبادل التجاري بين الدول 

» كخدمة مجانية لتسهيل معالجة المشكالت المخالفة Solverالعربية وتسهيل أعمال التجار العرب، وهو نظام «
). وقد وضع هذا GAFTAلقواعد تحرير التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (

» األوروبي الذي ساعد في زيادة المبادالت التجارية بين دول االتحاد األوروبي. Solvitالنظام على غرار نظام «
رئيس مجلس االتحاد، عدنان القصار، رأى أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا لتعزيز التعاون بين الدول العربية على 

الصعيد التجاري، وخصوصًا في عمليات االستيراد والتصدير. ولفت بيان االتحاد إلى أنه من خالل الدخول إلى موقع 
] يستطيع التاجر أن يعرض المشكلة التي تواجهه بعد استكمال Uwww.uac.org.lbU] 1االتحاد على شبكة اإلنترنت 

البيانات المطلوبة، ليحيل االتحاد بعدها الموضوع على الجهات المعنية في الدول العربية، التي تدعى «نقاط 
االتصال» ويتابعه معها، وكذلك مع الجهة المعنية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف تسريع معالجة 

» أنه: Solverالمشكلة. وأبرز مكّونات نظام «
ـــــ نظام شبكي إلكتروني الستقبال شكاوى التجار العرب وتحويلها إلى نقطة االتصال في البلد المعني. 1
ـــــ يخصص النظام لمعالجة المشكالت التي تواجه المصّدر أو المستورد لدى عدم التزام السلطات الرسمية القواعد 2

المتفق عليها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 
ـــــ يتيح النظام للتجار العرب اللجوء إلى نظام سريع وفعال ومجاني لمعالجة العراقيل. 3
ـــــ سيكون النظام مربوطًا بكل الغرف العربية، حيث يمكن التاجر المعنّي أن يدخل عبر موقع الغرفة على شبكة 4

اإلنترنت، إلى موقع النظام لتعبئة استمارة بشأن مشكلته. 
ـــــ استمارة المشاركة واضحة وسهلة التعبئة. 5
ـــــ يتيح النظام معالجة المشكالت القابلة للحل من دون اللجوء إلى المحاكم أو قبله. 6

 
  ٢٠١٠ شباط ٢عدد الثالثاء 

 
 عنوان المصدر:

Uhttp://www.al-akhbar.com/ar/node/175609 U  

Links: 
]1 [http://www.uac.org.lb /
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 Solverاتحاد <الغرف العربية> اطلق نظام 

  القصار: مشروع لدعم التبادل بين الدول العربية
أكد رئيس مجلس اإلتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية عدنان القصار ان االتحاد 
يتابع عن كثب مسألة إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع الجهات المعنية في جامعة الدول 

العربية· كالمه جاء بمناسبة اطالق االتحاد لمشروع استراتيجي حيوي لدعم التبادل التجاري بين الدول 
العربية وبتسهيل اعمال التجار العرب هو نظام هو خدمة مجانية لتسهيل معالجة المشكالت المخالفة 

)· وقد وضع GAFTAلقواعد تحرير التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (
هذا النظام على غرار نظام األوروبي الذي ساعد كثيرًا في زيادة المبادالت التجارية بين دول اإلتحاد 

األوروبي·  

 أو مباشرة إلى الرابط www.uac.org.lbومن خالل الدخول إلى موقع اإلتحاد على شبكة اإلنترنت 
 اإللكتروني 

www.uac.org.lb/modules.php?name=News&file=article&sid=32 يستطيع التاجر أن يعرض 
المشكلة التي تواجهه بعد استكمال البيانات المطلوبة، ليقوم االتحاد بعدها بإحالة الموضوع ومتابعته 

مع الجهات المعنية في الدول العربية التي تدعى <نقاط اإلتصال>، وكذلك مع الجهة المعنية لدى 
األمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف تسريع معالجة المشكلة·  

وقد اصدر االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية بيانا اشار فيه الى ان أبرز مكّونات 
نظام والمالمح األساسية له في اآلتي:  

- هو نظام شبكي إلكتروني الستقبال شكاوى التجار العرب المعنيين بالتجارة العربية البينية في 1
السلع وتحويلها إلى نقطة االتصال في البلد المعني·  

- يخصص النظام لمعالجة المشكالت التي تواجه المصدر أو المستورد لدى عدم التزام السلطات 2
الرسمية بالقواعد المتفق عليها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى·  

- يتيح النظام للتجار العرب اللجوء إلى نظام سريع وفعال ومجاني لمعالجة العراقيل·  3

- سيكون النظام مربوطًا بكافة الغرف العربية، حيث يمكن للتاجر المعني أن يدخل عبر موقع الغرفة 4
على شبكة اإلنترنت، إلى موقع النظام لتعبئة استمارة حول مشكلته·  

- استمارة المشاركة واضحة وسهلة التعبئة·  5

- يتيح النظام معالجة المشكالت القابلة للحل من دون أو قبل اللجوء إلى المحاكم·  6

القصار قال رئيس مجلس اإلتحاد عدنان القصار: <إن خطوة االتحاد هذه تمثل تطورًا مهمًا من أجل تعزيز 
التعاون بين الدول العربية على الصعيد التجاري، وعلى جانبي اإلستيراد والتصدير· فهذا النظام يفتح 

المجال للشركات التجارية العربية بعرض المشكالت التي تعترض أعمالها عند تصديرها أو استيرادها من 
الدول العربية، وينقلها إلى الجهات الحكومية المعنية ويتابعها معها بهدف الوصول إلى حلول مناسبة>·  



واضاف: <ان االتحاد يتابع عن كثب مسألة إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على نحو كامل، 
وذلك مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية، ومن خالل حضوره الفاعل في اإلجتماعات 

والفعاليات التي تنظمها الجامعة ومجلسها االقتصادي واالجتماعي، ساعيًا بكل اإلمكانات المتاحة، وراء 
>·  2020، والسوق العربية المشتركة في العام 2015إقامة االتحاد الجمركي العربي سنة 

من جهة اخرى، تدارس وزير السياحة فادي عبود مع وزير الدولة عدنان القصار في كيفية تشجيع اقامة 
المعارض اللبنانية في الخارج لدعم الصادرات اللبنانية، في حضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة 

في بيروت وجبل لبنان محمد شقير·  

بعد االجتماع قال القصار: <زيارتنا الى وزير السياحة هي زيارة لصديق وزير فاعل في هذه الحكومة· 
نحن كهيئات اقتصادية يهمنا التعاون بين القطاعين العام والخاص حسبما ورد في البيان الوزاري 
وخصوصا مع وزير السياحة لما ابداه من نشاط وتحمل جدي في تنشيط هذا القطاع االساسي 

للبنان>·  

وأضاف: <هناك عمل متواصل ويعطي النتائج المرجوة على اعتبار انه يهمنا كهيئات اقتصادية ان ننمي 
صادراتنا وندرس امكانية اقامة المعارض في الخارج لكي يتعرف المستهلك االجنبي الى االنتاج اللبناني 

وقد درسنا امكانات عدة، سيصار البحث بها تفصيليا، ونأمل ان يتم عقد معرض في بلد جديد لالنتاج 
 اللبناني>·

 

 



 

 
 القصار: مشروع حيوي لدعم التبادل التجاري البيني

 " Solverاتحاد "الغرف العربية" يطلق نظام "

  - 3556 - العدد 2010 شباط 2المستقبل - الثالثاء 
 

أعلن االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، في بيان أمس، انه أطلق حديثا "مشروعا 
"، Solverاستراتيجيا حيويا لدعم التبادل التجاري بين الدول العربية وتسهيل أعمال التجار العرب، وهو نظام "

كخدمة مجانية لتسهيل معالجة المشاكل المخالفة لقواعد تحرير التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة 
).  GAFTAالحرة العربية الكبرى (

" األوروبي الذي ساعد كثيرا في زيادة Solvitوقال االتحاد في بيانه "وضع هذا النظام على غرار نظام "
المبادالت التجارية بين دول االتحاد األوروبي. ومن خالل الدخول إلى موقع االتحاد على شبكة اإلنترنت 

www.uac.org.lb :أو مباشرة إلى الرابط اإللكتروني 
sid=32&file=article&www.uac.org .

lb/modules.php?name=News 
يستطيع التاجر أن يعرض المشكلة التي تواجهه بعد استكمال البيانات المطلوبة، ليقوم االتحاد بعدها بإحالة 

الموضوع ومتابعته مع الجهات المعنية في الدول العربية التي تدعى "نقاط االتصال"، وكذلك مع الجهة المعنية 
لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف تسريع معالجة المشكلة".  

" والمالمح األساسية له هي كالتالي: Solverوأشار البيان الى ان أبرز مكونات نظام "
- هو نظام شبكي إلكتروني الستقبال شكاوى التجار العرب المعنيين بالتجارة العربية البينية في السلع، وتحويلها 

إلى نقطة االتصال في البلد المعني.  
- يخصص النظام لمعالجة المشكالت التي تواجه المصدر أو المستورد لدى عدم التزام السلطات الرسمية بالقواعد 

المتفق عليها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.  
- يتيح النظام للتجار العرب اللجوء إلى نظام سريع وفعال ومجاني لمعالجة العراقيل.  

- سيكون النظام مربوطا بكافة الغرف العربية، حيث يمكن للتاجر المعني أن يدخل عبر موقع الغرفة على شبكة 
اإلنترنت إلى موقع النظام لتعبئة استمارة حول مشكلته.  

- استمارة المشاركة واضحة وسهلة التعبئة. ويتيح النظام معالجة المشاكل القابلة للحل من دون أو قبل اللجوء إلى 
المحاكم.  

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس االتحاد عدنان القصار "إن خطوة االتحاد هذه تمثل تطورا مهما لتعزيز التعاون 
بين الدول العربية على الصعيد التجاري، وعلى جانبي االستيراد والتصدير. فهذا النظام يفتح المجال للشركات 

التجارية العربية بعرض المشكالت التي تعترض أعمالها عند تصديرها أو استيرادها من الدول العربية، وينقلها 
إلى الجهات الحكومية المعنية، ويتابعها معها بهدف الوصول إلى حلول مناسبة."  

وأضاف "إن االتحاد يتابع عن كثب مسألة إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على نحو كامل، وذلك مع 
الجهات المعنية في جامعة الدول العربية، ومن خالل حضوره الفاعل في االجتماعات والفعاليات التي تنظمها 

الجامعة ومجلسها االقتصادي واالجتماعي، ساعيا بكل اإلمكانات المتاحة وراء إقامة االتحاد الجمركي العربي عام 
 ".2020، والسوق العربية المشتركة في عام 2015

 

 

 

 



 
 

  
 إقتصاد   

 

  GAFTA القصار: يساهم في معالجة مشاكل Solver الغرف العربية" أطلق نظام" اتحاد   
 

أعلن االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، في بيان امس ، انه أطلق حديثا "مشروعا استراتيجيا حيويا لدعم التبادل التجاري بين الدول العربية 
"، كخدمة مجانية لتسهيل معالجة المشاكل المخالفة لقواعد تحرير التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة Solverوتسهيل أعمال التجار العرب، وهو نظام "

" األوروبي الذي ساعد كثيرا في زيادة المبادالت التجارية بين دول االتحاد األوروبي. ومن Solvit). وقد وضع هذا النظام على غرار نظام "GAFTAالعربية الكبرى (
 أو مباشرة إلى الرابط اإللكتروني www.uac.org.lbخالل الدخول إلى موقع االتحاد على شبكة اإلنترنت 

www.uac.org.lb/modules.php?name=News&f32ile=article&sid يستطيع التاجر أن يعرض المشكلة التي تواجهه بعد استكمال البيانات المطلوبة، ليقوم =
االتحاد بعدها بإحالة الموضوع ومتابعته مع الجهات المعنية في الدول العربية التي تدعى "نقاط االتصال". وكذلك مع الجهة المعنية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 بهدف تسريع معالجة المشكلة". 
 

 " والمالمح األساسية له تتكون في التالي: Solverوأشار البيان الى ان أبرز مكونات نظام "
 

 -هو نظام شبكي إلكتروني الستقبال شكاوى التجار العرب المعنيين بالتجارة العربية البينية في السلع وتحويلها إلى نقطة االتصال في البلد المعني. 1
 

 - يخصص النظام لمعالجة المشكالت التي تواجه المصدر أو المستورد لدى عدم التزام السلطات الرسمية بالقواعد المتفق عليها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 2
 

 - يتيح النظام للتجار العرب اللجوء إلى نظام سريع وفعال ومجاني لمعالجة العراقيل. 3
 

 - سيكون النظام مربوطا بكافة الغرف العربية، حيث يمكن للتاجر المعني أن يدخل عبر موقع الغرفة على شبكة اإلنترنت إلى موقع النظام لتعبئة استمارة حول مشكلته. 4
 

 - استمارة المشاركة واضحة وسهلة التعبئة. 5
 

 - يتيح النظام معالجة المشاكل القابلة للحل من دون أو قبل اللجوء إلى المحاكم. 6
 

ولهذه المناسبة، قال رئيس مجلس االتحاد عدنان القصار: "إن خطوة االتحاد هذه تمثل تطورا مهما من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية على الصعيد التجاري، وعلى 
جانبي االستيراد والتصدير. فهذا النظام يفتح المجال للشركات التجارية العربية بعرض المشكالت التي تعترض أعمالهم عند تصديرهم أو استيرادهم من الدول العربية، 

 وينقلها إلى الجهات الحكومية المعنية ويتابعها معها بهدف الوصول إلى حلول مناسبة." 
 

وأضاف: "ان االتحاد يتابع عن كثب مسألة إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على نحو كامل، وذلك مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية، ومن خالل حضور 
، 2015الفاعل في االجتماعات والفعاليات التي تنظمها الجامعة ومجلسها االقتصادي واالجتماعي، ساعيا بكل اإلمكانات المتاحة وراء إقامة االتحاد الجمركي العربي عام 

  ".2020والسوق العربية المشتركة في عام 
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مشروع استراتيجي لمعالجة المخالفات 
 القصار: يعزز التعاون وُيقلص المشكالت التجارية

أطلق االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية مشروعًا استراتيجيًا حيويًا نظام 
Solver لدعم التبادل التجاري بينها وتسهيل اعمال التجار فيها كخدمة مجانية لتسهيل معالجة المشكالت ،

المخالفة لقواعد تحرير التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "غافتا". 
" األوروبي الذي ساهم في زيادة المبادالت التجارية بين دول Solvitوضع هذا النظام على غرار نظام "

 أو www.uac.org.lbاالتحاد األوروبي. ومن خالل الدخول إلى موقع االتحاد على شبكة اإلنترنت 
مباشرة إلى الرابط اإللكتروني 

www.uac.org.lb/modules.php?name=News&file=article&sid=32 يستطيع التاجر  
أن يعرض المشكلة التي تواجهه بعد استكمال البيانات المطلوبة، ليقوم االتحاد بإحالة الموضوع ومتابعته مع 
الجهات المعنية في الدول العربية التي تدعى "نقاط االتصال"، وكذلك مع الجهة المعنية لدى األمانة العامة 

لجامعة الدول العربية، بغية التعجيل في معالجة المشكلة. 
ولفت رئيس مجلس االتحاد الوزير عدنان القّصار الى ان هذه الخطوة "تمثل تطورًا مهمًا بغية تعزيز التعاون 

بين الدول العربية على الصعيد التجاري،  وخصوصًا االستيراد والتصدير". وقال ان هذا النظام "يفتح 
المجال امام الشركات التجارية العربية لعرض المشكالت التي تعترض عمليات تصديرها أو استيرادها من 

الدول العربية، وينقلها إلى الجهات الحكومية المعنية ويتابعها معها بغية الوصول إلى حلول مناسبة". 
وأكد ان االتحاد يتابع عن كثب مسألة إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على نحو كامل، مع 

الجهات المعنية في جامعة الدول العربية، وعبر حضوره الفاعل في االجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها 
الجامعة ومجلسها االقتصادي واالجتماعي، ساعيًا بكل اإلمكانات المتاحة إلقامة االتحاد الجمركي العربي 

". 2020، والسوق العربية المشتركة سنة 2015سنة 
 ومالمحه األساسية تتمثل بنظام شبكي إلكتروني الستقبال شكاوى Solverيشار الى ان أبرز مكونات نظام 

التجار العرب المعنيين بالتجارة البينية في السلع وتحويلها إلى نقطة االتصال في البلد المعني، ويخصص 
لمعالجة المشكالت التي تواجه المصدر أو المستورد لدى عدم التزام السلطات الرسمية القواعد المتفق عليها 

لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويتيح للتجار العرب اللجوء إلى نظام سريع ومجاني لمعالجة 
المعوقات. وسيربط كذلك بكل الغرف العربية، اذ يمكن التاجر المعني أن يدخل عبر موقع الغرفة على شبكة 

اإلنترنت إلى موقع النظام لتعبئة استمارة حول مشكلته، واستمارة المشاركة واضحة وسهلة التعبئة، ويتيح 
النظام معالجة المشكالت القابلة للحل من دون اللجوء إلى المحاكم.  
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