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آثار اىضناو املنللة العربية الصعودية مليظنة التجارة العاملية على قطاع اخلدمات
ملخص البحح :
اْهُت املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإىل عهَٓ ١ٜٛعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝيف
 2005/11/11بعس َؿاٚنات اغتُطت  12عاَاًٚ ،انع ١ا٫قتكاز ايػعٛز ٟعً٢
أعتاب َطسً ١دسٜس ،٠مما ٜععظ ايطًب يف اؿك ٍٛعً ٢ؾطم عازي ١يٓؿاش
ا٭غٛام ايعاملٚ ،١ٝظٜاز ٠ا٫غتجُاضات ايساخًٚ ١ٝاـاضدٚ ،١ٝإهاز ؾطم عٌُ
يًُٛاطٓني .نُا ٜتٝح يًؿطنات ايٛطٓ ١ٝايسخ ٍٛيف ؾطان ١ؾاعًَ ١ع
ايؿطنات ايعاملٚ ،١ٝا٫غتؿاز َٔ ٠خرباتٗا ،إناؾ ١إىل ظٜاز ٠ؾطم ٚقٍٛ
املٓتذات ٚاـسَات ايػعٛز ١ٜإىل ا٭غٛام ايعامل.١ٝ
ٜٓٚل اؾع ٤ايجاْ َٔ ٞتًو ا٫تؿاق ١ٝعً ٢دسا ٍٚايتعاَات املًُه ١يف قطاع
اـسَات ايص ٟوت 12 ٟٛقطاعا ضٝ٥ػاً ْ 155ٚؿاطاً ؾطعٝاً  4ٚططم يتكسِٜ
اـسَات ،غٛا ٤نإ شيو ايتكس ِٜعرب اؿسٚزَ ،جٌ تكس ِٜخسَات ا٫تكا٫ت،
أ َٔ ٚخ ٍ٬ا٫غتٗ٬ى يف اـاضز َجٌ خسَات ايػٝاسٚ ١ايتعً ،ِٝأ َٔ ٚخٍ٬
ايتٛادس ايتذاض ٟأ ٟا٫غتجُاض يف ايساخٌٚ ،إْؿا ٤ايؿطنات املدتًط ،١إناؾ١
إىل تكس ِٜاـسَات َٔ خ ٍ٬سطن ١ا٭ؾدام ايطبٝعٝني بتٛؾري ايعُاي١
ا٭دٓب ١ٝيتكس ِٜاـسَات باملًُه.١
ٜٚعترب اؾع ٤ايجاْ َٔ ٞأنجط ايٛثا٥ل تعكٝساً; ملا وت َٔ ٜ٘ٛططم ؾا٥ه١
ملعاؾ ١قهاٜا ايػعٛزٚ ٠ا٫غتجُاض ا٭دٓيب ٚؾتح ا٭غٛام احملً ١ٝملكسَٞ
اـسَات يٮداْب ؼت إطاض ايٓؿاش يٮغٛامٚ ،تطبٝل َبسأ املعاًَ ١ايٛطٓ.١ٝ
ٚنُا ٖ ٛاؿاٍ يف دسا ٍٚا٫يتعاَات اـاق ١بايػًع ؽهع دسا ٍٚا٫يتعاَات
يف قطاع اـسَات إىل َبسأ سل ايسٚي ١ا٭ٚىل بايطعا ١ٜعٝح متٓح املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜمجٝع ايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُ ١أؾهٌ ايتعاّ ٭ ٟزٚي ٍ١يف
قطاع اـسَات.
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ٚ٭ُٖ ١ٝقطاع اـسَات يف ايتذاض ٠ايسٚي ،١ٝؾكس غاز اْطباع إٔ اْ٫هُاّ
ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل َٔ ١ٝؾأْ٘ إٔ ٜؿتح أبٛاب اـسَات عًَ ٢كطاع ٘ٝأَاّ
ايتذاض ٠ايسٚيٚ ،١ٝايكشٝح إٔ ا٫تؿام ٜ ٫ؿطض إيػا ٤اؿٛادع اييت تعرتض
ػاض ٠اـسَات ،بٌ ٜٗسف إىل ؼسٜسٖا ٚتكٝٝسٖا قسض اإلَهإ يف دساٍٚ
ا٫يتعاَاتٚ .تتٛقع اإلسكاٝ٥ات ايكازضٚ َٔ ٠ظاض ٠ايتذاضٚ ٠ايكٓاع ١باملًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛزَ ١ٜػاُٖ ١قطاع اـسَات يف ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ٞب %70إشا
مت ػاٚظ ؼسٜات تٛطني ايعُايٚ ،١تؿذٝع ا٫غتجُاض ا٭دٓيب املباؾط،
ٚؽكٝل ايهجري َٔ ايكطاعات اؿه.١َٝٛ
ٜكسّ ٖصا ايبشح ؾطساً كتكطاً عٔ َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملٜٚ ،١ٝطنع عً٢
َعطؾ ١اٯثاض ا٫قتكازْ٫ ١ٜهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيعهَٓ ١ٜٛعُ١
ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝعً ٢قطاع اـسَات ،نُا ٜػاِٖ َٔ خ ٍ٬زضاغٚ ١اقع ٖصا
ايكطاع يف إعازٖٝ ٠هًت٘ ٚؾل ض ٣٩تٓػذِ َع تٛدٗات اؿهٚ ،١َٛؼكٝل
َتطًبات ايعه ١ٜٛيف ٖص ٙاملٓعُ.١
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SUMMARY
Saudi Arabia joined the WTO membership in 11/11/2005
after negotiations lasted 12 years, and put this Convention
Saudi economy on the threshold of a new phase, thus
enhancing the demand to receive fair opportunities to access
global markets, increased domestic and foreign investment, And
creating job opportunities for citizens.
It also allows companies to join the national players to enter
into partnership with international companies, taking advantage
of its accumulated experience, in addition to increasing market
access for products and services to global markets Saudi Arabia,
along with the benefits to citizens of war selection of goods and
services available in the local market, and increase
opportunities The entry of Saudi products to the markets of
member States of the Organization.
The text of Part II of the Convention signed by the Kingdom
with the World Trade Organization on the agendas Kingdom's
obligations in the service sector, which contains 12 sectors as
active and 155 sub-4 and ways to provide services, whether
cross-border delivery, such as the provision of
telecommunications services, or through consumption abroad,
such as Tourism services, education, or through commercial
presence of any investment at home and the creation of mixed
companies in addition to providing services through the
movement of natural persons to provide foreign employment to
provide services in Saudi .
The second part of a more complex view of the documents it
contains ways to address the thorny issues of Saudisation and
foreign investment and opening domestic markets to foreign
service providers under the framework of market access and
the principle of national treatment. As is the case in the
schedules of commitments for goods under the schedules of
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commitments in the services sector to the principle of the right
MFN to give Saudi Arabia all members of the organization's
commitment to the best of any given state in the service sector.
In the light of the critical importance of the services sector in
international trade, there was the impression that the accession
to the WTO would open the doors wide services to international
trade, and the right to cancel the agreement does not impose
barriers to trade in services, but aims to identify the obstacles
and barriers and restricted As far as possible in the schedules of
commitments. Expects to statistics from the Ministry of Trade
and Industry, Saudi Arabia, the contribution of the services
sector in gross domestic product by 70% if the settlement
exceeded the challenges of employment and the promotion of
foreign direct investment and the allocation of many
government sectors.
This research provides a brief explanation on the World
Trade Organization, focusing in particular on the knowledge of
the economic implications of the Kingdom's accession to the
World Trade Organization on the services sector also
contributes through the study of the reality of this sector in the
restructuring of the way the line with government guidelines
and achieve at the same time requirements for membership In
this international organization he restructuring in line with the
visions according to government directions and achieves the
same time requirements for membership in this international
organization.
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مكدمة :
تؿهٌ ػاض ٠اـسَات أُٖ ١ٝخاق ١يف ايتبازٍ ايتذاض ٟبني ايس ،ٍٚمما أز٣
إىل إزضادٗا نُٔ أدٓس ٠دٛي ١ا٭ضٚدٛا ٟملؿاٚنات ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝاييت بسأت
يف عاّ ٚ .ّ1986قس أبطّ يكطاع اـسَات اتؿام َػتكٌ ٜعطف باتؿام ايتذاض ٠يف
اـسَات ،بسأ تطبٝك٘ ؼت َعًَٓ ١عُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝيف بسا ١ٜعاّ .ّ1995
ٚنإ َٔ ْتا٥ذ٘ ؼطٜط ػاض ٠اـسَات اييت تؿهٌ يف ايٛقت ايطأٖ أنجط َٔ
 َٔ %40ايٓاتر اإلمجاي ٞايعامل.ٞ
ٚت٪نس اإلسكاٝ٥ات ايطمس ١ٝايكازض ٠يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜإٔ
املًُه ١أسطظت َهاَْ ١تُٝع ٠بني ايس ٍٚايعطب ١ٝيف ٚاضزات اـسَات .إش تبًؼ
َػاُٖ ١قطاع اـسَات  َٔ %40ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٜٚ ،ٞتٛقع إٔ تطتؿع ٖصٙ
ايٓػب ١تسضهٝاً بعس اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ .١ٝتػط ٞػاض ٠اـسَات
يف املًُه ١مجٝع ايكطاعات عسا ايكطاعات اييت تكع يف ْطام ق٬سٝات
اؿهَ ،١َٛجٌ :خسَات املكاضفٚ ،ايتأَٓٝات ا٫دتُاعَٚ ،١ٝعاؾات ايتكاعس،
اييت  ٫تكسّ عً ٢أغاؽ ػاضٜٚ .ٟؿتٌُ اتؿام ػاض ٠اـسَات عً 12 ٢قطاعاً
ضٝ٥ػاً تتؿطع إىل  155قطاعاً ؾطعٝاً  4ٚططم يتكس ِٜاـسَات غٛا ٤نإ
ايتكس ِٜعرب اؿسٚزَ ،جٌ تكس ِٜخسَات ا٫تكا٫ت ،أ َٔ ٚخ ٍ٬ا٫غتٗ٬ى يف
اـاضز َجٌ خسَات ايػٝاس ١أ ٚايتعً ِٝأ ٚايع٬ز ،أ َٔ ٚخ ٍ٬ايتٛادس ايتذاض،ٟ
أ ٟا٫غتجُاض يف ايساخٌ ٚإْؿا ٤ايؿطنات املدتًط ،١أ َٔ ٚخ ٍ٬سطن١
ا٭ؾدام ايطبٝعٝني ،أ ٟتٛؾري ايعُاي ١ا٭دٓب ١ٝيتكس ِٜاـسَات باملًُه.١
نُا تؿري إسكاٝ٥ات َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝايكازض ٠يف َٓتكـ عاّ  ،ّ2003إٔ
املًُه ١أسطظت املطنع ( )21بني ز ٍٚايعامل يف ٚاضزات اـسَاتٚ ،قس قسضت ٚاضزاتٗا
ايػٓ ١ٜٛعٛايًَٝ 18.3ٞاض ز٫ٚض أَطٜه ،ٞقتً ١املطنع ا٭ ٍٚيف ٚاضزات
اـسَات عطبٝاًٚ ،املطنع ايجاْ - ٞبعس تطنٝا  -إغَٝ٬اً.
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إٕ اْهُاّ املًُه ١يًُٓعُ ١غٝتٝح هلا ؾطق ١ايعٌُ َع ايبًسإ شات ا٭ٖساف
املؿرتن ،١يف َكسَتٗا ايس ٍٚايٓاَٚ ،١ٝاغتدساّ ٚظْٗا يف تٛدَ ٘ٝػاض ايتذاض٠
ايعامل ١ٝيكاؿٗا قسض اإلَهإٚ ،غتسعِ تًو ايعه ١ٜٛبطْافٗا يإلق٬ح
ا٫قتكاز َٔ ،ٟخ ٍ٬ؾتح ايباب ي٬ط٬ع عً ٢ا٫تؿاقٝات اييت ٚقعتٗا; َٚعطؾ١
اؿكٛم ٚايٛادبات; يف اتؿاق ١ٝاْ٫هُاّ يًُٓعُ .١نُا إٔ ٖٓاى آثاض ادتُاع١ٝ
إهاب ١ٝيْ٬هُاّ ٖٞ ،تٛطني ايٛظا٥ـٚ ،إهاز ؾطم عٌُ ،إش تؿهٌ سطن١
ا٭ؾدام ايطبٝعٝني ٚاْتكاٍ ايعُاي َٔ ١زٚي ١إىل أخط ٣ا٭غًٛب ا٭َجٌ
يتكس ِٜاـسَات ،يصيو تٗسف ا٭ْؿط ١يف قطاع اـسَات عً ٢ايكعٝسٜٔ
احملًٚ ٞايسٚي ٞيتُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿطٚ ١ٜضؾع َعسٍ َؿاضن ١املٛاطٓني يف تًو
ا٭ْؿط.١
بعس ؼكٝل اْ٫هُاّ يًُٓعُ ١مت ؾتح قطاع اـسَات أَاّ املػتجُط ٜٔغري
ايػعٛزٜنيٚ ،منا بك ،٠ٛسٝح تهاعـ سذِ ٚاضزات ايٓكٌ ٚتؿػ ٌٝايػؿٔ
املًُٛن ١يٮداْبٚ ،ظاز ا٫غتجُاض ا٭دٓيب املباؾطٚ .طبكا ملكطضات َ٪متط ا٭َِ
املتشس ٠يًتذاضٚ ٠ايتُٓ ١ٝاملٓعكس يف عاّ  ،ّ2007ؾكس اضتؿع ا٫غتجُاض املباؾط يف
ايػعٛز ًَٕٛٝ 312 َٔ ١ٜز٫ٚض يف عاّ  ّ1993إىل ًَٝ 4.6اضات ز٫ٚض عاّ .2005
نُا تؿري تكاضٜط قٓسٚم ايٓكس ايسٚي ٞإىل إٔ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب املباؾط يف
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜاضتؿع إىل أنجط َٔ  %50خ ٍ٬املس،ّ2006- 2005 ٠
يٝكٌ إىل ًَٝ 18.3اض ز٫ٚضٚ .بصيو ؼتٌ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜاملٛقع أٍ 23
نأؾهٌ َهإ ي٬غتجُاض يف ايعاملٚ ،أؾهٌ زٚي ١يف ايعامل ايعطبٚ .ٞطبكا مل٪ؾط
ايبٓو ايسٚي ٞس ٍٛغٗٛي ١ايبس ٤باملؿاضٜع ايتذاض ،١ٜؾكس تكسَت املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعؿط َطاتب َٔ املطتب ١أٍ  33يف عاّ  2007إىل  23يف عاّ .2008
ٚضغِ شيوٜٛ ،اد٘ ٖصا ايكطاع عس ٠ؼسٜات َٓٗا :إٔ ْػب ١نبرئَ ٠
ايعُاي ١ؾ ٘ٝغري غعٛزٜ ٫ٚ ،١ٜتٛؾط سايٝاً ايعسز ايهايف َٔ ايعُاي ١ايٛطٓ١ٝ
املسضب ،١ضغِ اػا ٙاؿه ١َٛم ٛإسٖ ٍ٬ص ٙايعُاي ١بعُايٚ ١طٓ ،١ٝإناؾ ١إىل
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بط ٤تطبٝل ا٭ْعُٚ ١إدطا٤ات ايتكانٚ ،ٞنعـ ْعاّ ايتشه ِٝايتذاضٟ
ٚتأخري إْؿاش ا٭سهاّ ٚايكطاضاتٚ ،عسّ ٚدٛز قانِ َتدكك ١يبعض
ا٭ْؿط ١ايتذاضٚ ،١ٜعسّ ٚدٛز غطا ٤ؿُا ١ٜا٭ْؿط ١اـسَ ١ٝسػب ايكٛاْني
ٚايتؿطٜعات اؿاي ١ٝيف املًُهٚ ،١قً ١ايسضاغات ا٫قتكاز ١ٜاييت تبني ْكاط ايك٠ٛ
ٚايهعـ يف ا٭غٛام احملً ١ٝاملؿتٛس ١ي٬غتجُاض ا٭دٓيب.
ٚتعترب دسا ٍٚا٫يتعاَات املٛسس ٠يف قطاع اـسَات َٔ أنجط ايٛثا٥ل
تعكٝساً; ٫ستٛاٗ٥ا عً ٢ططم ؾا٥ه ١ملعاؾ ١قهاٜا ايػعٛزٚ ،٠ا٫غتجُاض ا٭دٓيب،
ٚؾتح ا٭غٛام احملً ١ٝملكسَ ٞاـسَات ا٭داْب ؼت َعً ١ايٓؿاش يٮغٛام
ٚتطبٝل َبسأ املعاًَ ١ايٛطٓٚ .١ٝؽهع تًو اؾسا ٍٚإىل َبسأ سل ايسٚي١
ا٭ٚىل بايطعاَٚ ،١ٜعٓ ٢شيو اختٝاض َٓٚح أؾهٌ ايتعاّ ي٬غتجُاض َٓشت٘
املًُه ١٭ ٟعه ٛيف املٓعُ ١ؾُٝع ايس ٍٚا٭عها ٤ز ٕٚمتٝٝع ب.ِٗٓٝ
غتتأثط ايعسٜس َٔ ايكطاعات َٔ اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝيف
َكسَتٗا قطاع اـسَات املاي( ١ٝبٓٛى ،ؾطنات تأَني ،أغٛام َايٚ )١ٝقطاع
ايتعًٚ ،ِٝتٛطني ايعُايٚ ،١تؿذٝع ا٫غتجُاض ا٭دٓيب املباؾطْٚ .عطا ٭ُٖ١ٝ
ٖص ٙايكطاعات ،ؾكس مت إؾطازٖا بايسضاغٖٚ ،١صا ٜ٫عين عسّ أُٖ ١ٝايكطاعات
ا٭خط ،٣ؾَٗٚ ١َُٗ ٞتعسز ،٠يهٔ ٜكعب تٓاٚهلا يف َجٌ ٖص ٙايسضاغٚ ،١سػب
ايباسجني ؾتح ايباب يسضاغات أخط ٣يف قطاع اـسَات.
الدراشات الصابكة
َطت أضبع ١أعٛاّ عً ٢اْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض٠
ايعامل ١ٝيف ْٛؾُرب  ،ّ2005بعس َه 12 ٞعاَاً َٔ املؿاٚناتٚ ،بٗصا ته ٕٛاملًُه١
ايعه )149( ٛيف املٓعُٚ .١قس ظٗطت خٖ ٍ٬ص ٙاملس ٠ايهجري َٔ املتػريات عً٢
ناؾ ١ايكطاعات ا٫قتكاز ،١ٜتٓاٚيتٗا بايٓكس ٚايتشً ٌٝايعسٜس َٔ ايسضاغات
اييت أؾاضت إىل أُٖ ١ٝاْهُاّ املًُه ١إىل َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملَٗٓ .١ٝا َا نتب٘
(امل(ٚ )1996 ،٬ايعٝػ( ٚ )1995 ،ٟٛايعبس اهلل )1998 ،س ٍٛا٫تؿاق ١ٝايعاَ١
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يًتعطٜؿات ٚايتذاضٚ ،٠أثطٖا عً ٢ا٫قتكازٜات ايعطب ،١ٝإناؾ ١إىل ايتططم إىل
طبٝعْ ١ؿاط املٓعُٚ ١أٖساؾٗا ٚا٫تؿاقٝات ا٭غاغ ١ٝاييت تٓط ٟٛيف إطاضٖا.
نصيو تٓا( ٍٚايؿاٜع ،)2005 ،اْهُاّ املًُه ١إىل اتؿاق ١ٝباضٜؼ ؿُا ١ٜاملًه١ٝ
ايكٓاعٚ ١ٝأثطٖا يف محا ١ٜا٫خرتاعات ٚا٫بتهاضات .إناؾ ١إىل شيوٖٓ ،اى
نجري َٔ املكا٫ت ٚايتكاضٜط املٓؿٛض ٠عً ٢ايؿبه ١ايعٓهبٛت ١ٝشات قً ١مبٛنٛع
ايبشحٚ ،تأثري شيو عً ٢قطاع اـسَاتَٗٓ ،ا َا نتب٘ نٌ َٔ (اؿػين،
(ٚ )2005اـً(ٚ )2008 ،ٌٝعجُإ(ٚ )2006 ،ق٬ح )2005 ،س ٍٛاٯثاض املتٛقع١
ْ٫هُاّ املًُه ١إىل َٓعُ ١ايتذاض ٠ايسٚي ،١ٝبُٓٝا تططم (املسٜطؽ )2006 ،إىل
أثط اْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإىل َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعً ٢املٓؿآت
ا٫قتكاز ١ٜيف املًُه ،١ؾُٝا نتب (اؿػين )2005 ،عٔ ٚاقع املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛزٚ ١ٜايتشسٜات ٚا٫يتعاَات ٚا٫غتجٓا٤ات اييت سكًت عًٗٝا املًُهَٔ ١
خ ٍ٬املؿاٚنات َع املٓعُ .١نُا أعست ايًذٓ ١املؿطؾ ١عًَٓ ٢تس ٣ايطٜاض
ا٫قتكاز ٟزضاغٚ ١ثا٥ك ١ٝعٔ داٖع ١ٜايكطاع اـام باملًُه- ١مبا يف شيو
قطاع اـسَات  -مبدتًـ أْؿطت٘ اإلْتاد ١ٝيًتعطف عًَ ٢س ٣إَهاْ ١ٝدين
َهاغب اْ٫هُاّ ٚؽؿٝـ أعبا ٤تهايٝؿ٘ٚ ،نصيو نتب (اؾطفَٔ )2006 ،
خ ٍ٬اإلداب ١عً 101 ٢غ٪اٍ َطتبط ١بعًُ ١ٝاْ٫هُاّ ٚآثاضٖا عً ٢املًُه.١
ٚضغِ ايسضاغات ايػابكٚ ١املكا٫ت املتاس ١عً ٢ؾبه ١اإلْرتْت اييت تٓاٚيت ٖصا
املٛنٛع ،إ ٫إٔ َا ميٝع ٖصا ايبشح ٖ ٛتٓاٚي٘ ٚعطن٘ ٯثاض اْهُاّ املًُه١
ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعً ٢قطاع اـسَات  ٖٛٚداْب مل  ٌٜٓسعا َٔ ايسضاغ١
يف ايهتابات ايػابك ، ١نُا ٜطنع ايبشح عً ٢إبطاظ ايؿطم املتاسٚ ١ايتشسٜات
اييت تٛاد٘ ٖصا ايكطاع ايٓاؾٚ ،٧تكسَ ِٜكرتسات تػِٗ َع غريٖا يف ايٓٗٛض
ب٘ ٚتطٜٛط ،ٙإش َٔ ايتٛقع إٔ ٜػِٗ بٓػب ١نبري ٠يف ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي.ٞ

0

هجلت األنذلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

336

العذد العاشر الوجلذ ( )5نوفوبر 3102م

د /هدوذ باطويح  ،د/خوذ الطساى ،د/فضل عبذالكرين

آثار انضوام الوولكت لونظوت التجارة العالويت

مربرات البحح
 ٫تٛدس يف ايٛقت ايطأٖ زضاغات يتشً ٌٝآثاض اْهُاّ املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعً ٢قطاع اـسَات ،عًُاً بإٔ ٖٓاى قا٫ٚت
يسضاغ ١اٯثاض ا٫قتكاز ١ٜهلصا اْ٫هُاّ ،يهٔ نٌ َٓٗا ٜعاجل املٛنٛع بؿهٌ
عاّٚ ،مل ٜتططم بؿهٌ ٚانح يتشً ٌٝآثاض اْ٫هُاّ عً ٢نٌ قطاع .هلصا،
ؾاؿادَ ١اغ ١إىل زضاغ ١ؼًٚ ١ًٝٝاؾ َٔ ١ٝخ ٍ٬سكط ٖص ٙاٯثاض عً ٢قطاع
اـسَاتٚ ،اؿك ٍٛعً ٢أنرب قسض ممهٔ َٔ ايبٝاْات اـاق ١بٗصا املٛنٛع.
أهداف البحح :
ٜٗسف ايبشح إىل:
 )1ايتعطف عًْ ٢ؿأَٓ ٠عُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ ١ٝأْعُتٗا.
 )2زضاغَ ١تطًبات اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل.١ٝ
 )3ايتعطف عً ٢بٓٛز ا٫تؿاق ١ٝاملربَ ١بني املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜايسٍٚ
ا٭عها ٤يف املٓعُ.١
 )4ايتعطف عً ٢ايؿطم ٚايتشسٜات اييت تٛاد٘ قطاع اـسَات يف اْ٫هُاّ
يًُٓعُ.١
 )5ايتعطف عً ٢داٖع ١ٜقطاع اـسَات يف اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل.١ٝ
 )6زضاغ ١اٯثاض ا٫قتكاز ١ٜاييت تعٛز عً ٢قطاع اـسَات بعس اْهُاّ املًُه١
يًُٓعُ.١
ميهجية البحح :
أعتُس ايباسج ٕٛعً ٢ايتشً ٌٝايٛقؿٚ ٞاإلسكا ٞ٥يسضاغ ١آثاض اْهُاّ
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ ،١ٝخكٛقاً يف قطاع اـسَات.
ٚيكس ٚادٗت ايباسجني قعٛبات يف اؿك ٍٛعً ٢ايبٝاْات اإلسكا ١ٝ٥يكطاع
اـسَات ،مما أز ٣إىل أخص عٖ َٔ ١ٓٝصا ايكطاع; ي٬غتس ٍ٫عًَ ٢س ٣تأثري
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عًُ ١ٝاْ٫هُاّ عًٚ ،٘ٝضغِ شيو أعطت ايبٝاْات املتاس٪َ ١ؾطاً ،مت ا٫غتؿاز٠
َٓ٘ يف ايتشًٚ ،ٌٝقس اغتدسّ ايباسج ٕٛاإلسكاٝ٥ات اؿسٜجَ ١ا أَهٔ.
اإلطار العاو للبحح ويشنل:
َؿهً ١ايبشح ٚأُٖٝت٘ .أٖساف ايبشح َٗٓ .ر ايبشح .ايسضاغات ايػابك.١
ْ )1ؿأَٓ ٠عُ ١ايتذاض ٠ايعامل.١ٝ
 )2اْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل :١ٝايؿطم ٚايتشسٜات
 )3اٯثاض ا٫قتكازْ٫ ١ٜهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعً ٢قطاع اـسَات.
 )4ت أأأثري اْه أأُاّ املًُه أأ ١ايعطب ٝأأ ١ايػ أأعٛز ١ٜيًُٓعُ أأ ١عً أأ ٢بع أأض ايكطاع أأات
اـسَ١ٝ
 )5اـ٬ق.١
املبحح األول  :ىشأة ميظنة التجارة العاملية
أ : ً٫ٚتعطٜـ باملٓعُْ : ١ؿأت َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعكب ْٗا ١ٜاؾٛي ١ايجآَأ١
َأأٔ َؿاٚنأأات اتؿاقٝأأ ١اؾأأات ( GATTدٛيأأ ١ا٭ٚضدأأٛا )ّ1994- 1986 :ٟايأأيت
اْتٗأأت يف َأأطانـ يٝبأأسأ َأأ٬ٝز َٓعُأأ ١ايتذأأاض ٠يف  ،ّ1995/1/1باغأأِ َٓعُأأ١
ايتذاض ٠ايعاملٝأٖٚ ،)WTO( ١أَٓ ٞعُأ ١زٚيٝأ ،١تُعٓأ ٢بتٓعأ ِٝايتذأاض ٠بأني ايأسٍٚ
نًّؿت بؿأهٌ أغأاؽ
ا٭عهاٚ ،٤تؿهٌّ َٓتس ٣يًُؿاٚنات َتعسّز ٠ا٭ططافٚ .قس ُ
بتطبٝل اتؿاقٝأات دٛيأ ١ا٭ٚضدأٛاٚ .ٟتٗأسف املٓعُأ ١إىل ؼطٜأط ايتذأاض ٠ايسٚيٝأ١
عرب إهاز ْعاّ ػاض ٟزٚيَ ٞتعسز ا٭ططاف ٜعتُس عً ٢قأ ٣ٛايػأٛمَ ،أٔ خأٍ٬
إظاي ١ايكٛٝز اييت متٓع تأسؾل سطنأ ١ايتذأاض ٠بأني ايأسٖٚ ،ٍٚأ ٞتعتُأس عًأ ٢أضبعأ١
َباز ٨ضٝ٥ػ :ٖٞ ١ٝػاض ٠ز ٕٚمتٝٝع ،ؾطط ايسٚي ١ا٭ٚىل بايطعا ،١ٜػاض ٠سطَٔ ٠
خأأ ٍ٬ايتؿأأاٚض ،تعاَأأٌ ػأأاض ٟبؿأأؿاؾٚ ١ٝاغأأتكطا ٤يًتعأأطف عًأأَ ٢أأا غأأٝشسخ يف
(.)1

املػتكبٌ ايكطٜب

َٛ - 1قع َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعً ٢ايؿبه١
http://www.wtoarab.org/Arabic Country_Members.aspx
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أهداف امليظنة
تٗسف َٓعُ ١ايتذاض ٠إىل:
 )1ايتؿاٚض يهُإ ايتشطض ايتسضه ٞيًتذاض.٠
 )2ؼكٝل ؾطم ايتهاؾ ٪بني اؿكٛم ٚايٛادبات.
 )3ططح املبازضاتٚ ،تبين املٛقـٚ ،إزاض ٠املؿاٚنات.
 )4قٝاغ ١ايكطاضاتٚ ،إْؿاش ا٫تؿاقات اؾسٜس ٠بني ايس.ٍٚ
 )5ضعا ١ٜايتهت٬ت ا٫قتكازٚ ،١ٜايتشايؿات اإلغرتاتٝذ ١ٝيف املٓعُ.١
ٚتػط ٞاملٓعُ ١بأسهاَٗا ٚاتؿاقٝاتٗا فا٫ت ٚأْؿطَ ١تٓٛع ١أنجط مما
ناْت تػط ٘ٝاتؿاق ١ٝاؾات :ٖٞٚ ،ػاض ٠ايػًع ٚعسزٖا 71772غًعٚ ،١ؼهُٗا
اتؿاق ١ٝإٍ(ٚ ،)GATTػاض ٠اـسَاتٚ ،تؿٌُ  12قطاعاً ضٝ٥ػٝا 155ٚ ،قطاعاً
ؾطعٝاًٚ ،سكٛم املًه ١ٝايؿهط ١ٜاملتكً ١بايتذاضٚ ،٠تته َٔ ٕٛأضبع اتؿاقٝات
ضٝ٥ػ َٔ ١ٝخ ٍ٬اتؿاق ١ٝايأ(ٖٚ ،)TRIPSص ٙا٫تؿاقٝات ايج٬خ ٖ ٞقٛض
اتؿاقٝات َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ .)WTO( ١ٝمما ٜػاعس يف ؼكٝل أٖساف
املٓعُ ١أْٗا تتشهِ يف  َٔ %89إمجاي ٞايتذاض ٠ايعامل َٔ %90ٚ ،١ٝسطن ١ضٚ٩ؽ
ا٭َٛاٍ املػتجُط َٔ % 93 ٚ ،٠غٛم ا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات،نُا أْٗا
تػتشٛش عً َٔ %97 ٢بطا٤ات ا٫خرتاعاتٚ ،سكٛم املًه ١ٝايؿهطٜٚ ،١ٜؿهٌ سذِ
اـسَات املايٚ ١ٝايتأَني يف ايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُ َٔ % 92 ١إمجايٞ
اـسَات يف ايعاملَ َٔ %88ٚ ،ؿرتٜات ايعامل َٔ ايطاقٚ ١ا٭ملٓٚ ّٛٝاؿسٜس
ٚايبرت ٚنُٝاٜٚات(.)2
أَا ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُٓعُ ١ؾٝشت ٟٛعً ٢أنجط َٔ  60اتؿاقَٚ ١ٝبسأ
ًَٚشل َٚصنط ٠تؿاِٖ ،أُٖٗا ( )28اتؿاقَ ١ٝتعسز ٠ا٭ططاف ،تؿٌُ فاٍ
ايػًع :ايعضاع ،١املٓػٛدات ٚامل٬بؼ ،ايعٛا٥ل ايؿٓ ١ٝأَاّ ايتذاض ،٠ايكش١

 -2عبس ايؿتاح اؾباي .ٞزٚض ٠أٚضدٛاٚ ٟايعامل ايجايح  -سػاب ايطبح ٚاـػاض ،٠فً ١ايػٝاغ ١ايسٚي،١ٝايعسز ،118أ
.
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ٚايكش ١ايٓبات ،١ٝايؿشل قبٌ ايؿشٔ ،ؾٗازات املٓؿأ ،تطاخٝل ا٫غترياز،
اإلدطا٤ات ايٛقا ١ٝ٥اـاقَ ،١هاؾش ١اإلغطام ،ايتذاضٚ ،٠يف فاٍ اـسَات
ٚا٫تؿاقٝاتٚ ،نصيو فاٍ سكٛم املًه ١ٝايؿهط ١ٜاملتكً ١بايتذاضٚ ٠غريٖا.
ٚعسز ا٭عها ٤يف املٓعُ ١ست ٢أنتٛبط  152 ّ2009زٚيَٗٓ ،١ا  127زٚي١
ناْت أعها ٤يف اتؿاق ١ٝاؾات 23ٚ ،زٚي ١اْهُت ؾُٝا بعس ٚؾل أغًٛب
ايتؿاٚضٚ ،آخط زٚيتني اْهُتا قبٌ تٛقٝع املًُهُٖ ١ا ْٝباٍ ٚنُبٛزٜا.
ثاْ ٝأأا ٖٝه أأٌ املٓعُ أأٚ ١عه أأٜٛتٗا ٜ :عت أأرب امل أأ٪متط اي أأٛظاضMinisterial ( ٟ
 )Conferenceاي أأص ٟميج أأٌ ؾ ٝأأ٘ ٚظضا ٤ايتذ أأاضٚ ٠ا٫قتك أأاز يف اي أأس ٍٚا٭عه أأا٤
أعً ٢غًط ١يف املٓعُٜٓٚ ،١عكس نأٌ غأٓتنيٜٚ ،عُأٌ نشهَٛأ ١يًعأامل يف فأاٍ
ايتذ أأاضٚ .٠يًُٓعُ أأ ١فً أأؼ ع أأاّ (ٜ )General Councilك أأَ ّٛك أأاّ امل أأ٪متط
ايٛظاض ٟيف ساي ١عسّ اْعكازٚ ،ٙأَاْ ١عاََٚ ،١سٜط عأاّٜٚ .تؿأطع َأٔ اسًأؼ ايعأاّ
ث٬ثأأ ١فأأايؼ ضٝ٥ػأأٖ ،١ٝأأ ٞفًأأؼ ايتذأأاض ٠يف ايػأأًعٚ ،يف اـأأسَاتٚ ،فًأأؼ
خأأام بأأا٭َٛض ايتذاضٜأأ ١املتعًكأأ ١عكأأٛم املًهٝأأ ١ايؿهطٜأأٜٚ ،١تبأأع ٖأأص ٙاسأأايؼ
عس ٜأأس َ أأٔ ايًذ أأإٚ .هتُ أأع اسً أأؼ ايع أأاّ عً أأ ٦ٖٝ ٢أأتني ٦ٖٝ :أأ ١دٗ أأاظ ملطادع أأ١
ايػٝاغأأات ايتذاضٜأأَٚ ١تابعأأ ١املطادعأأات ايعازٜأأ ١يًػٝاغأأات ايتذاضٜأأ ١يهأأٌ زٚيأأ،١
 ١٦ٖٝٚدٗاظ يؿأض املٓاظعأات ايتذاضٜأَٚ ،١تابعأ ١إدأطا٤ات سػأِ املٓاظعأاتٜٛٚ .دأس
ساي ٝأاً اثٓتأأا عؿأأط ٠زٚيأأ ١عطبٝأأ ١عهأأًٛا يف املٓعُأأٖ ١أأ( :ٞاملػأأطبٚ ،تأأْٛؼَٚ ،كأأط،
َٛٚضٜتاْ ٝأأاٚ ،دٝب أأٛتٚ ،ٞايه ٜٛأأتٚ ،اإلَ أأاضات ايعطب ٝأأ ١املتش أأسٚ ،٠قط أأطٚ ،ايبش أأط،ٜٔ
ٚا٭ضزٕٚ ،عُأأإٚ ،املًُهأأ ١ايعطبٝأأ ١ايػأأعٛزٖٓٚ ،)١ٜأأاى  24زٚيأأ ١تؿأأاٚض يْ٬هأأُاّ
يًُٓعَُٗٓ ١ا أضبع ز ٍٚعطب( :ٖٞ ١ٝيبٓإٚ ،اؾعا٥طٚ ،ايػٛزإٚ ،اي.)ُٔٝ
ثايجأا قأأطاضات املٓعُأأ : ١تٛدأس َهاتأأب ا٭َاْأأ ١ايعاَأ ١ملٓعُأأ ١ايتذأأاض ٠ايعاملٝأأ ١يف
دٓٝأـٜٚ ،طأغأأٗا املأسٜط ايعأأاّٚ .مبأأا إٔ ا٭عهأا ٤ؾكأأط ٖأأِ ايأصٜ ٜٔتدأأص ٕٚايكأأطاض،
ؾًٝؼ يٮَاْ ١سل اؽاش ايكطاضٚ .تتُجٌ ٚادباتٗا يف تعٜٚس اإلغٓاز ايؿأين ٚاملٗأين
يًُذأأايؼ ٚايًذأأإ املدتًؿأأٚ ،١تأأٛؾري املػأأاعس ٠ايؿٓٝأأ ١يًبًأأسإ ايٓاَٝأأَٚ ،١طاقبأأ١
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ٚؼً ٌٝايتطٛضات يف ايتذاض ٠ايعاملٚ ،١ٝتٛؾري املعًَٛات يًذُٗٛض ٚٚغا ٌ٥اإلعأ،ّ٬
ٚتٓعأأ ِٝاملأأ٪متطات ايٛظاضٜأأ .١نُأأا تأأٛؾط ا٭َاْأأ ١ايعاَأأ ١بعأأض املػأأاعس ٠ايكاْْٝٛأأ١
()3

يتػ ١ٜٛاملٓاظعاتٚ ،تكس ِٜاملؿٛض ٠يًشهَٛات ايطاغب ١يف اْ٫هُاّ يًُٓعُ.١

ضابعأاً :فأاٍ ايتذأأاض ٠ايسٚيٝأ ١يًُٓعُأأ : ١تتهأُٔ فأاٍ ايتذأأاض ٠ايسٚيٝأ ١يأأس٣
املٓعُأأ ١ث٬ث أأ ١قطاع أأات ٖأأ :ٞقط أأاع ايػ أأًعٚ ،قطأأاع اـ أأسَاتٚ ،قط أأاع اؾٛاْ أأب
املتكً ١بايتذاض َٔ ٠سكٛم املًه ١ٝايؿهطٚ ،١ٜتعتُس اتؿاق ١ٝايتذأاض ٠يف اـأسَات
عًَ ٢بسأُٖ ٜٔاَ :بسأ ايٓؿاش يٮغٛام ايصٜ ٟتٝح يًؿطنات ايعاًَ ١يف قطاعات
اـسَات إَهاْ ١ٝعطض خسَاتٗا زاخٌ أ ٟزٚي ١عهأ ٛيف املٓعُأ ١نأُٔ نأٛابط
ٚقٛٝز َعَٚ .١ٓٝبسأ املعاًَ ١ايٛطٓ ١ٝايص ٟوعط ايتُٝٝع يف املعاًَ ١بني َكسَٞ
اـسَات يًُٛاطٓني ٚا٭داْب.
املبحح الجاىي  :اىضناو املنللة العربية الصعودية مليظنة التجارة العاملية الفرص
والتحديات
اهلدف مً اىضناو املنللة مليظنة التجارة
اْهُت املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإىل َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝبعس عؿط
غٓٛات َٔ املؿاٚناتٚ ،مت ايتٛقٝع عًٚ ٢ثا٥ل اْ٫هُاّ يف اسًؼ ايعَُٞٛ
يًُٓعُ ١خ ٍ٬دًػت٘ ا٫غتجٓا ١ٝ٥يف  9ؾٛاٍ ٖ1426أ املٛاؾل ْٛ 11ؾُرب،ّ2005
يتكبح املًُه ١ايعه ٛضقِ ( )149يف ايٓعاّ ايتذاض ٟايعاملٚ .)4(ٞتته ٕٛا٫تؿاق١ٝ
َٔ ث٬ث ١أدعا ٤تٓط ٟٛؼت ٚثٝك ١بطٚتٛن ٍٛاْ٫هُاّ يًُٓعُٜ ،١تُجٌ
اؾع ٤ا٭ َٔ ٍٚا٫تؿاق ١ٝيف دسا ٍٚايتعاَات املًُه ١يف قطاع ايػًع ايعضاع١ٝ
ٚايكٓاعٚ ،١ٝعسزٖا ( )7177غًع ،١ؾُٝا ايتعَت املًُه ١بعسّ ضؾع ايػكٛف
اؾُطن ١ٝإ ٫بعس إدطاَ ٤ؿاٚنات دسٜسَ ٠ع ايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُ ،١نُا
إٔ ايػكٛف اؾُطنْ ١ٝتذت عٔ َؿاٚنات ثٓا ١ٝ٥بني املًُهَ ١ع ايسٍٚ
 - 3عبس ايؿتاح اؾباي ،ٞاملطدع ايػابل ،م202
َٛ -4قع ٚظاض ٠ايتذاضٚ ٠ايكٓاع ١باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعً ٢ايؿبه ١ايعٓهبٛتٖ1430١ٝأ
www.commerce.gov.sa
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ا٭عها ٤باملٓعُ ،١اْتٗت بايتٛقٝع عً 38 ٢اتؿاقا ثٓاٝ٥آٜٚ .ل اؾع ٤ايجاْٞ
َٔ ا٫تؿاق ١ٝعً ٢دسا ٍٚايتعاَات املًُه ١يف قطاع اـسَات ،ايص ٟوت ٟٛعً٢
( )12قطاعاً ضٝ٥ػٝاًْ )155( ٚ ،ؿاطاً ؾطعٝا )4( ٚ ً،ططم يتكس ِٜاـسَات ،غٛا٤
عرب اؿسٚز َجٌ تكس ِٜخسَات ا٫تكا٫ت ،أ َٔ ٚخ ٍ٬ا٫غتٗ٬ى يف اـاضز،
َجٌ خسَات ايػٝاس ١أ ٚايتعً ِٝأ ٚايع٬ز ،أ َٔ ٚخ ٍ٬ايتٛادس ايتذاض ،ٟأٟ
ا٫غتجُاض يف ايساخٌٚ ،إْؿا ٤ايؿطنات املدتًط ،١إناؾ ١إىل تكس ِٜاـسَات
َٔ خ ٍ٬سطن ١ا٭ؾدام ايطبٝعٝني بتٛؾري ايعُاي ١ا٭دٓب ١ٝيتكسِٜ
اـسَات باملًُه.١
ٖٚص ٙاؾسا َٔ ٍٚأنجط ايٛثا٥ل تعكٝساً ،ملا ؼت َٔ ٜ٘ٛططم ؾا٥ه ١ملعاؾ١
قهاٜا ايػعٛزٚ ٠ا٫غتجُاض ا٭دٓيبٚ ،ؾتح ا٭غٛام احملً ١ٝملكسَ ٞاـسَات
ا٭داْب ؼت إطاض ايٓؿاش يٮغٛامٚ ،تطبٝل َبسأ املعاًَ ١ايٛطٓ.١ٝ
ٜٚعس تكطٜط ؾطٜل ايعٌُ  ٖٛٚاؾع ٤ايجايح َٔ ا٫تؿاقٚ ،١ٝوت ٟٛعً)316( ٢
ؾكط ٠تؿطح ايػٝاغات ايتؿطٜعٚ ١ٝايٓعاَٚ ١ٝا٫غتجُاضٚ ١ٜا٫قتكاز١ٜ
ٚايتذاضٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايؿٓٚ ١ٝايكشٚ ١ٝايب ١ٝ٦ٝباملًُه .١نُا وت ٟٛعً٢
ايتعاَات املًُهٚ ١ا٫غتجٓا٤ات اييت سكًت عًٗٝا َٔ خ ٍ٬املؿاٚنات َتعسز٠
ا٭ططاف َع ؾطم ايعٌُ ٚعسزٖا ( )52ؾطٜكا ميجً ٕٛايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُ،١
ٚعسزٖا ( )148زٚي ،١تؿهٌ ػاضتٗا ايعاملَ ١ٝا ْػبت٘ ( َٔ )%89فُٛع ايتذاض٠
ايسٚيٚ .١ٝتعس ا٫يتعاَات دع٤اً َٔ تهايٝـ اْ٫هُاّ .أَا ا٫غتجٓا٤ات ؾَٗٔ ٞ
َهاغب٘ٚ .عسز ا٫يتعاَات اييت ٚضزت يف تكطٜط ؾطٜل ايعٌُ ( )58ايتعاَاًٚ ،سكًت
عً )59( ٢اغتجٓا ،ً٤ؾُٔ ا٫يتعاَات تطبٝل اتؿاقٝات املٓعَُ ١تعسز ٠ا٭ططاف
ؼت َبسأ ا٫يتعاّ ايؿاٌَ املٛسسٚ ،اإلبكا ٤عً ٢ايػٝاغات ايٓكسٚ ١ٜاملاي١ٝ
ٚايهطٜبٚ ١ٝأغعاض قطف ايعُ٬ت ٚايتش٬ٜٛت .أَا أِٖ ا٫غتجٓا٤ات اييت سكًت
عًٗٝا املًُه ،١ؾٗ ٞاغتدساّ َبسأ ايٓؿاش ايتسضه ٞيٮغٛام يف ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ
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ا٭دٓيب املػتجُط يف ْؿاط اـسَاتٚ ،اغتجٓا ٤املًُه َٔ ١تطبٝل اتؿاق١ٝ
املؿرتٜات اؿه ;١َٝٛيهْٗٛا اتؿاق ١ٝقسٚز ٠ايعه.١ٜٛ
اْهُت املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإىل املٓعَُ ١تأخطاً ،مما أز ٣إىل ظٜاز ٠أعبا٤
اْ٫هُاّٚ ،تؿاقِ ؾطٚط َٚتطًبات ايعه ،١ٜٛإىل داْب اْتٗا ٤املطٚ ١ْٚاملسز
اْ٫تكايٚ ١ٝاملعاٜا ايتؿه ١ًٝٝاييت ناْت تعط ٢يًس ٍٚيرتغٝبٗا يْ٬هُاّ
يًُٓعُ ١خَ ٍ٬س ٠ايتأغٝؼٚ )5(.نإ غطٜبا إٔ تبك ٢املًُه ١خاضز ايٓعاّ ايصٟ
ُٜٓاز ٣بتشطٜط ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝضغِ ضٜاز ٠املًُه ١يف تطبٝل ا٫قتكاز اؿط ،مما
ًٖٗ٪ٜا إىل إٔ ته َٔ ٕٛأٚا ٌ٥ايس ٍٚا٭عها ،٤سٝح تتادط املًُه ١عاملٝاً بٓػب١
( َٔ )%70إْتادٗاْ ٖٞٚ ،ػب ١أنجط مما تتادط ب٘ ايعسٜس َٔ ايس ٍٚا٭عها ٤يف
املٓعُ .١نُا إٔ املٓعُ ١غست احملؿٌ ايسٚي ٞايص ٟىطط ٜٓٚؿص ايػٝاغات
ايتذاضٚ ١ٜا٫قتكازٚ ١ٜاملاي ١ٝايعاملٚ .١ٝسٝح إٕ املٓعُ ١تٛؾط َباز ٨ايٓؿاش
يٮغٛام ز ٕٚمتٝٝعٚ ،نُٔ نٛابط تٓطبل عً ٢اؾُٝع بايتػا .ٟٚؾُٔ ا٭دس٣
إٔ تػتػٌ ؾطم ؾتح أغٛام ( )148زٚي ١أَاّ ايكازضات ايٛطٓ ،١ٝاييت غتعاٌَ
َعاًَ ١غري متٝٝع ،١ٜعٛناً عٔ إثاض ٠املداٚف َٔ ؾتح ا٭غٛام ،أَاّ ايٛاضزات
ا٭دٓب َٔ ١ٝغًع ٚخسَات.
ٚتٗسف املًُه َٔ ١اْ٫هُاّ يًُٓعُ ١إىل بٓا ٤تهت٬ت اقتكازَ ١ٜع ايسٍٚ
شات املكاحل املؿرتنٚ .١ي٬غتؿاز َٔ ٠اغتجٓاٖ ٤ص ٙايتهت٬ت َٔ تطبٝل َبسأ
سل ايسٚي ١ا٭ٚىل بايطعا .١ٜأ ٟإٔ املعاٜا ٚا٫يتعاَات اييت تتشكل يف ٖصٙ
ايتهت٬ت  ٫متٓح يًس ٍٚخاضز ٖص ٙايتهت٬ت ،ضغِ عهٜٛتٗا يف املٓعُٚ .١قس
اعتُست َتطًبات اْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإىل املٓعُ ١عً ٢ث٬ث١
قاٚض ضٝ٥ػ ،١متت َطاسًٗا َتعآََ ١ع عًُٝات اإلق٬ح ا٫قتكاز ٟيف املًُه.١
ؾاحملٛض ا٭( ٍٚاملؿاٚنات ايجٓا )١ٝ٥سٝح اتؿكت املًُه ١بؿهٌ ثٓاَ ٞ٥ع  38زٚي،١
اْتٗت بايتٛقٝع ايجٓاَ ٞ٥ع نٌ زٚي ١يًٓؿاش يًػٛم يف قطاع ٞايػًع ٚاـسَات.
 - 5قُس غعس ٚاؾطف 101.غ٪اٍ س ٍٛاْهُاّ املًُه ١إىل َٓعُ ١ايتذاضَ ،٠عٗس احملرتؾٖ1427 ،ٕٛأ م
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ٚاحملٛض ايجاْ( ٞاملؿاٚنات عسٜس ٠ا٭ططاف) ٚتهُٔ ٖصا احملٛض تكطٜط ؾطٜل
ايعٌُٚ ،بطتٛن ٍٛاْ٫هُاّ ،سٝح مت ا٫تؿام بني املًُه 52ٚ ١زٚي ١بٗصا ايؿإٔ.
ٚاحملٛض ايجايح (املؿاٚنات َتعسز ٠ا٭ططاف) ٚتهُٔ ٖصا احملٛض إدطاَ ٤ؿاٚنات
بني املًُهٚ ١ايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُ ،١تهُٓت املؿاٚنات ايتعس٬ٜت يف
ا٭ْعُٚ ١ايًٛا٥ح َٚس ٣تٛاؾكٗا َع ٖص ٙايس.ٍٚ
ٚقس تهُٓت ٚثا٥ل اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝا٫يتعاَات
ٚا٫غتجٓا٤ات يف اؾسا ٍٚاملٛسس ٠يكطاع ايػًع ايعضاعٚ ١ٝايكٓاعٚ ،١ٝاؾساٍٚ
املٛسس ٠يكطاع اـسَاتٚ ،تكطٜط ؾطٜل ايعٌُ ٚبطٚتٛن ٍٛاْ٫هُاّٚ .تتهُٔ
ا٭ْعُٚ ١ايًٛا٥ح ايتٓؿٝص ١ٜايكازض ٠باملًُه )6(١املٓاؾػ ١بني ايؿطنات ايٛطٓ١ٝ
ٚا٭دٓب ;١ٝمما وتِ ٚنع إغرتاتٝذ ١ٝبعٝس ٠املس ،٣يتشػني ا٭زا ٤ا٫قتكازٟ
يًؿطنات ايٛطٓ ١ٝيف كتًـ ايكطاعات اـسَ ١ٝيطؾع نؿا٤تٗاٚ ،ظٜاز٠
قسضتٗا ايتٓاؾػ ١ٝملٛادٗ ١ايتشسٜات ٚاملٓاؾػ ١احملًٚ ١ٝايسٚي ،١ٝخاق ١يف ن٤ٛ
ايٓتا٥ر املرتتب ١عً ٢اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل .١ٝيصيو مت إعساز
خط ١إغرتاتٝذ ١ٝيًتدكٝل بٗسف ضؾع نؿا ٠٤ا٫قتكاز ايٛطينٚ ،ظٜاز٠
ايؿطم ايٛطٓ ١ٝا٫غتجُاض ١ٜيًكطاع اـامٚ ،تطؾٝس اإلْؿام ايعاّٚ ،ؽؿٝض
أعباَٝ ٤عاْ ١ٝايسٚيٚ ،١اعتُاز أغايٝب ايتؿػ ٌٝاملجً ٢يًُطاؾل اـسَٚ .١ٝيف
إطاض ٖص ٙا٭ٖساف اعتُست املًُهَٗٓ ١ذ ١ٝايتدطٝط اإلغرتاتٝذ ٞيًتدكٝل
عً ٢املس ٣ايبعٝس اغتٓازاً إىل ايسضاغات املػتكبً ١ٝاييت متت مبؿاضن ١قً١ٝ
ٚزٚي ١ٝغاِٖ ؾٗٝا ايكطاع اـامٖٚ ،سؾت إىل ٚنع غًػً َٔ ١ايتكٛضات سٍٛ
َػاضات ايُٓ ٛاملتاس ١يف ظٌ ايٓعط ٠املػتكبً ١ٝايؿاًَ ١عً ٢قعٝس ا٫قتكاز
ايهً.ٞ

 - 6عبس ايػتاض ايعًُ ٞاؿػين ،ػاض ٠اـسَات ٚآثاضٖا املتٛقع ١عً ٢ا٫قتكاز ايػعٛزٚ ٟضقَ ١كسَ ١يٓس ٠ٚايط١ٜ٩
املػتكبً ١ٝي٬قتكاز ايػعٛزٚ ، ٟظاض ٠ايتدطٝط ،ايطٜاض  ٙ1423/8/17- 13املٛاؾل  23 – 19أنتٛبط  ،ّ2002م12
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ا٫غتجٓا٤ات اييت سكًت عًٗٝا املًُه١
سعٝت املًُه ١يف اْهُاَٗا ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعً ٢بعض ا٫غتجٓا٤ات
يف بعض ايكطاعات نايتاي:ٞ
 )1قطاع ايػًع :مت َٓع اغترياز ايػًع احملطَ 65 ٖٞٚ ،١غًع ،ً١متجٌ اـُٛض
بأْٛاعٗاًٚ ،ؿ ّٛاـٓعٜط َٚؿتكاتٗاًٚ ،ؿ ّٛايهؿازعًٚ ،مجٝع ا٭غص١ٜ
احملت ١ٜٛعً ٢زَا ٤اؿٛٝاْاتٚ ،عسّ قب ٍٛأ ٟضغ ّٛمجطن ١ٝعًٗٝا ،ست٢
ٚي ٛناْت َطتؿع ١دساً.
 )2قطاع اـسَات :مت اغتجٓا ٤أسس اـسَات ايطٝ٥ػ ١ٝاملػُا ٠غسَات أخط،٣
ٚعسزَا َٔ اـسَات ايؿطع ١ٝ٭غباب زٚ ١ٜٝٓأخ٬قٚ ١ٝأَٓٚ ١ٝقش ١ٝاغتٓازًا
إىل ايؿكط ٠ضقِ ( َٔ )14اتؿاق ١ٝاؾات  َٔٚ .GATSأِٖ ايٓكاط يف شيو:
أ  -مل ٜتِ ؾتح خسَات ايٓؿط ٚاملطابع ٚاإلْتاز ايػُٓٝاٚ ٞ٥ايتًؿعْٜٞٛ
ي٬غتجُاض ا٭دٓيب يف خسَات ا٭عُاٍ ايػُعٚ ١ٝايبكط.١ٜ
ب  -مت سذب أْؿط ١قا٫ت ايكُاضٚ ،ايباضات ٚا٭ْس ١ٜايً َٔ ١ًٝٝاـسَات
ايجكاؾٚ ١ٝايرتؾٚ ١ٝٗٝايطٜان ١ٝاييت تكٓـ نُٔ ْؿاط ؾطعٜ ٞػُ٢
ايتػًٚ ،١ٝمل ٜؿتح غ ٣ٛخسَات اؿسا٥ل ايعاَٚ ١املٓتعٖات َٔ اـسَات
ايرتؾ.١ٝٗٝ
ز  -مت اغتجٓا ٤اـسَات ا٫دتُاع َٔ ١ٝايكشٚ ١اـسَات شات ايع٬ق;١
ؿػاغٝتٗا يف فتُع املًُه ١احملاؾغ.
ز  -مل ٜتِ ؾتح خسَات اؿر ٚايعُط ٠يػري ايػعٛزٜني.
 - ٙمت ؾتح ْؿاط ايتأَني يف اـسَات املاي ١ٝأَاّ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب ٚؾل
ْعاّ ايتأَني ايتعا.ْٞٚ
ٜ - ٚتِ تكس ِٜاـسَات ايطٝ٥ػٚ ١ٝايؿطع ١ٝؾُٝع املػتجُطٚ ٜٔؾل ا٭ْعُ١
ٚايهٛابط ٚاإلدطا٤ات احملً.١ٝ
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بسؾع ايهطا٥ب املكطض ٠عً ٢أضباح املػتجُط ٜٔا٭داْب ،أَا

املػتجُط ٜٔايػعٛزٜني ؾعً ِٗٝزؾع ايعنا ٠ؾكطَ ،اعسا ا٫غتجُاض يف ايػاظ
ٚإْتاز ايعٜت ٚاملٛاز اهلٝسضٚنطب ،١ْٝٛؾإٕ اؾُٝع ىهع يٓعاّ ايهطٜب.١
 )3قطاع سكٛم املًه ١ٝايؿهطٜ : ١ٜككس باملًه ١ٝايؿهطَٓ ١ٜح أقشاب ا٭ؾهاض
اؿل يف متًهٗا ٚا٫غتؿاز ٠املازَٗٓ ١ٜا عٔ ططٜل محاٜتٗا خَ ٍ٬س٠
َعَٓٚ ،١ٓٝع اٯخط َٔ ٜٔايتعس ٟعًٗٝا زَٛ ٕٚاؾك ١أ ٚتطخٝل َٔ َايهٗا،
ٚقس قاضت إسس ٣فا٫ت ايتذاض ٠ايسٚي ١ٝخَ ٍ٬ؿاٚنات دٛي١
ا٭ٚضدٛا ،ٟاييت اْتٗت بإعَٓ ٕ٬عُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝيف َطانـ،
ٚتهُٗٓٝا اتؿاق ١ٝاؾٛاْب املتكً ١بايتذاض َٔ ٠سكٛم املًه ١ٝايؿهط.١ٜ
ٚتٓشكط ٖص ٙا٫تؿاق ١ٝيف فا٫ت مثاْ :ٖٞ ١ٝسكٛم امل٪يـ ٚاؿكٛم
املتعًك ١بٗا ،ايعَ٬ات ايتذاض ،١ٜامل٪ؾطات اؾػطاؾ ،١ٝاملعًَٛات ايػط١ٜ
(ا٭غطاض ايتذاض ،)١ٜايُٓاشز ايكٓاعَٚ ،١ٝس ٠اؿُا ١ٜاملكسض ٠بعؿط غٓٛات،
ٚبطا٤ات ا٫خرتاعَٚ ،س ٠محاٜتٗا  20غٓ ،١ايتكُُٝات ايتدطٝط ١ٝيًسٚا٥ط
املتهاًََٚ ،١س ٠اؿُا ١ٜاملكسض ٠بعؿط غٓٛات ،ا٭قٓاف ايٓباتَٚ ،١ٝس٠
محاٜتٗا بني 25- 20غٓٚ .١قس تعٗست املًُه ١إٔ تًتعّ باتؿاقَٓ ١ٝعُ١
ايتذاض ٠س ٍٛا٭ٚد٘ ايتذاض ١ٜاملتعًك ١عكٛم املًه ١ٝايؿطزٚ ،١ٜإٔ تٓتُٞ
يعس ٠اتؿاقٝات زٚي ١ٝس ٍٛاملًه ١ٝايؿهط َٔ ١ٜنُٓٗا َعاٖست ٞباضٜؼ
ٚبريٕ .أقًشت املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜنًٝا ْعاَٗا ايتؿطٜعٞ
ٚإدطا٤اتٗا اإلزاض ١ٜؿُا ١ٜاؿكٛم ايؿهطٚ ،١ٜدعًٗا َتٛاؾكَ ١ع اتؿاق١ٝ
تطبؼٚ .ايتعَت املًُه ١بتطبٝل قٛاْني محا ١ٜاملًه ١ٝايؿطز ١ٜيف قانُٗا
ٚامل٪غػات اؿهٚ ١َٝٛاإلزاض ١ٜاملػٛ٦ي.١
ٚاؽص َهتب بطا٤ات ا٫خرتاع يف املًُه ١إدطا٤ات دٖٛط ١ٜيًتكًَٔ ٌٝ
ايعٓاقط املعٝك ١يًكاْ َٔ .ٕٛنُٔ شيو ظٜاز ٠دٖٛط ١ٜيف عسز َسقكٞ
بطا٤ات ا٫خرتاعٚ .ايتعَت املًُه ١عُاَ ١ٜعًَٛات اختباض املٛاز ايكٝس١ْٝ٫
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ٚايعضاعٚ ١ٝايهُٝا ١ٜٚاييت تكسَٗا ايؿطنات يًشك ٍٛعًَٛ ٢اؾك١
ايتػٜٛل.
 )4قطاع ايعضاعٚ : ١اؾكت املًُه ١عً ٢إزخاٍ ؼػٓٝات يف تٓؿٝصٖا إدطا٤ات
ايكش ١ايٓباتٚ ،١ٝنُٔ شيو َتطًبات َس ٠ايتدعٚ ٜٔاإلدطا٤ات ا٭خط٣
اييت أعاقت يف املان ٞايهجري َٔ ايكازضات ايسٚي ١ٝيًًُهٚ .١ؾُٝا ٜتعًل
بايتعطٜؿات اؾُطن ١ٝغتك ّٛاملًُه ١بتكٝٝس أنجط َٔ  َٔ %90تعطٜؿاتٗا
اؾُطن ١ٝعسٚز  %15أ ٚأقٌٚ .75غته َٔ %75ٕٛايٛاضزات ايعضاع ١ٝيًًُه١
َؿُٛي ١باملعس٫ت ايسْٝا يًهطا٥ب .سٝح غٝهَ ٕٛعسٍ ايتعطٜؿات َكٝساً
عسٚز .%7
 )5ايكش ١ايٓباتٚ ١ٝاؿٛٝاْ : ١ٝأيػت املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜسعط اغترياز
ا٭بكاض َٓٚتذات ايًش ّٛاييت دا٤ت َٔ سٛٝاْات مت سكٓٗا بٗطَْٛات
ايُٓٚٚ .ٛاؾكت عً ٢إٔ ٜه ٕٛاؿس ا٭قك َٔ ٢كًؿات اهلطَْٛات
ايكٓاعَ ١ٝتطابكاً َع املكاٜٝؼ ايسٚي.١ٝنُا أيػت َٓع اغترياز ايطٛٝض
اؿ( ١ٝايسداز بعُط ٚ ّٜٛاسس)ٚ .أيػت نصيو سعط اغترياز املٓتذات
ايػصا ١ٝ٥اييت ٜكٌ عُطٖا عٔ ْكـ املس ٠املتبكْ٫ ١ٝتٗا ٤ايك٬س .١ٝنُا
أعًٔ عٔ قب ٍٛاملًُه ١يًتٛاضٜذ اييت ٜهعٗا املكٓع عً ٢عًب املٛاز ايػصا،١ٝ٥
َ ٖٛٚعٝاض َعرتف ب٘ زٚيٝاً باغتجٓا ٤املٛاز ايػصا ١ٝ٥ايػطٜع ١ايتًـ ٚأغص١ٜ
ا٭طؿاٍ.
 )6ايػًع ايكٓاع :١ٝغتكًل ايتعطٜؿات عً ٢ايبها٥عٚ ،بايتاي ٞغتشكل
ايؿطنات ا٭دٓبَ ١ٝعٜس َٔ سط ١ٜايٛق ٍٛيًػٛم ايػعٛزٚ .ٟقس ٚاؾكت
املًُه ١عً ٢اْ٫هُاّ ٫تؿاق ١ٝاملعًَٛات ايتكٓ ،١ٝاييت تًعّ إيػا ٤ايتعطٜؿات
عً ٢أدٗع ٠ايهُبٛٝتطٚ ،أؾبا ٙاملٛق٬تٚ ،غريٖا َٔ املٓتذات املعًَٛات.١ٝ
ٚغٝتِ إيػا ٤مجٝع ايتعطٜؿات عً ٢املٛاز ايكٝس ١ْٝ٫املػتٛضزٚ .٠غتطبل
املًُهَ ١عس٫ت ايتعطٜؿ ١املكط ٠يف ا٫تؿاق ١ٝس ٍٛاملٛاز ايهُٝا .١ٜٚنُا
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ٚاؾكت املًُه ١عً ٢تكٝٝس مجٝع ايطغٚ ّٛايهطا٥ب عً ٢ايػًع ايكٓاع١ٝ
عٓس ايطقِ قؿط.
 )7املكاضف  ٚايتأَٓٝات  :يًُكاضف ا٭دٓب ١ٝتأغٝؼ ؾطٚع هلا عً ٢أغاؽ ضأؽ
املاٍ ايعاملٚ ،ٞغريتؿع ايػطا ٤اؿاي ٞؿك ١ضأؽ املاٍ إىل  .%60مت تكسِٜ
نُاْات يًؿطنات ا٭دٓب ١ٝبعسّ املعاًَ ١ايتُٝع ،١ٜأ ٚنُا تػُ ٢املعاًَ١
ايٛطٓ .١ٝمسشت املًُه ١يؿطنات ايتأَني بإقاَ ١ؾطٚع هلا يف املًُه،١
ٚتأغٝؼ ؾطنات ميًه ٕٛؾٗٝا  َٔ %60ضأؽ َاهلا.
 )8ا٫تكا٫ت  :ايتعَت املًُه ١عط ١ٜايٛق ٍٛيًػٛم ايػعٛز ،ٟزٚ ٕٚنع أٟ
ؾطٚط عً ٢ػٗٝعات اـسَات ايعابط ٠يًشسٚزٚٚ .اؾكت عًٚ ٢ضق ١قازض٠
َٔ املٓعُ ١تٜ٪س ايتٓاؾؼ يف فاٍ ا٫تكا٫ت.
 )9قطاع ايطاق : ١قسَت املًُه ١فُٛع َٔ ١ا٫يتعاَات  ،أغؿطت عٔ ؾتح
غٛم ايطاق ١بؿهٌ نبري تتعًل باغتهؿاؾات ايٓؿط ٚايػاظ ٚتطٜٛطٖا،
ٚخطٛط أْابٝب ْكٌ ايٛقٛز ٚاإلزاضٚ ٠ا٫غتؿاضات ٚا٫ختباضات ايؿٓ١ٝ
ٚإق٬ح ا٭دٗعٚ ٠املعسات.
 )10خسَات ايتذاض : ٠تعٗست املًُه ١بتشػٔ سطٚ ١ٜق ٍٛخسَات املٗٔ ٚػاض٠
ا٭عُاٍ َٔ ،شيو احملاَني ٚاملٗٓسغني ٚاحملاغبني ٚا٫غتؿاضٜني ٚا٭طبا٤
ٚايعاًَني يف قػِ ايتػٜٛل ،سٝح ٜسؾع فٗع ٚا٭عُاٍ يف املًُهَٔ %75 ١
ضأؽ املاٍ املطًٛبٚ .قسَت املًُه ١ايتعاَات يف فاٍ اؿاغٛب ٚاـسَات
املطتبط ١ب٘ ،تػُح باغتجُاض ضٚ٩ؽ أَٛاٍ أدٓب ١ٝبٓػبٚ .%100 ١غٝتِ ؼطٜط
قطاعات َبٝعات اؾًُٚ ١ايتذع ٚ ١٥اإلعؿا٤ات.

0

هجلت األنذلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

348

العذد العاشر الوجلذ ( )5نوفوبر 3102م

د /هدوذ باطويح  ،د/خوذ الطساى ،د/فضل عبذالكرين

آثار انضوام الوولكت لونظوت التجارة العالويت

ايؿطم ٚايتشسٜات ْ٫هُاّ املًُه ١إىل َٓعُ ١ايتذاض٠
تتادط املًُه ١عاملٝاً بٓػبْ َٔ )%70( ١اػٗا احملً ٞاإلمجاي ٖٛٚ ،ٞأنجط مما
تتادط ب٘ ايعسٜس َٔ ايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُٚ .١قس اغتطاعت املًُه ١إٔ ؼكل
َهاغب نجري َٔ ٠اْهُاَٗا يًُٓعُ ١عً ٢املػتٜٛني ايساخًٚ ٞاـاضد٫ٚ ،ٞ
ؾو إٔ تًو املهاغب قاط ١بعسز َٔ ايتهايٝـ ميهٔ إهاظُٖا يف ايٓكاط
()7

ايتاي١ٝ

 )1املهاغب :
أ  -غٝتٛغع ْطام ايتبازٍ ايتذاض ٟبني املًُهٚ ١ايس ٍٚا٭عهاٚ ٤غٓٝؿتح
اقتكاز املًُه ١عً ٢ا٫قتكاز ايعامل ٞبؿهٌ أنرب ،عٝح تتُهٔ ايكازضات
ايػعٛز َٔ ١ٜايٓؿاش بػٗٛي ١إىل أغٛام ايس ٍٚاﻷعها ٤يف املٓعُ ،١ﻷٕ
ايطغ ّٛاؾُطن ١ٝغتهَٓ ٕٛدؿه ١أًَ ٚػاَ ٠ع عسّ ايتُٝٝع يف املعاًَ١
بٗٓٝا ٚبني َٓتذات أ ٟزٚيٚ ،١عًٖ ٢صا ؾإٕ ايكازضات ايػعٛز ١ٜغٛف تعزاز
إىل اﻷغٛام ايعاملٚ ،١ٝنأَجً ١عً ٢شيو ؾإٕ ايكني اضتؿعت قازضاتٗا
مبكساض  %20غٜٓٛاً ٚعُإ ٚ %15ا٭ضزٕ  %10بعس زخٖ ٍٛص ٙايس ٍٚإىل
املٓعُ.)8(١
ب  -غتشػٔ عه ١ٜٛاملًُه ١يف املٓعَُٓ َٔ ١ار ا٫غتجُاضٚ ،غتسعِ بطْاَر
اﻹق٬ح ا٫قتكاز ٟايص ٟتٓؿص ٙاؿه ١َٛسايٝاً ،٭ْٗا غتذس ْؿػٗا ًَعَ١
بتطبٝل َباز ٨املٓعُ ١نُبسأ ايؿؿاؾٚٚ ،١ٝنٛح ا٭ْعُٚ ١اإلدطا٤ات،
ٚتٛؾري اؿُا ١ٜاي٬ظَ ،١نُا غ٪ٝز ٟتطبٝل ا٫تؿاق ١ٝاملتعًك ١با٫غتجُاض
إىل خًل ايعطٚف ؾصب ايتسؾكات ا٫غتجُاض .١ٜسٝح تؿٝس زضاغات
(اْٚ٫هتاز) إٔ أغًب ا٫غتجُاضات ايعامل ١ٝتتذ٘ إىل ايس ٍٚا٭عها ٤يف َٓعُ١
ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝملا ٜؿرتض ؾٗٝا َٔ أغٛام سطٚ ٠تؿطٜعات سسٜج .١يصا َٔ
 - 7مسري ايًكُآَْ .ٞعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝآثاضٖا ايػًٝب ١ا٫هاب ١ٝعً ٢أعُايٓا اؿايٚ ١ٝاملػتكبً ١ٝبايس ٍٚاـًٝذ١ٝ
ٚايعطب ،ّ2004،١ٝم3
 - 8إبطاٖ ِٝبٔ ْاقط ايٓاقطَٓ.عُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ ١ٝآثاضٖا ايجكاؾَٛٚ ١ٝقـ املًُهَٗٓ ١ا ٖ1427أ ز.ت  .م8
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املتٛقع تسؾل ا٫غتجُاضات ا٭دٓب ١ٝيًػٛم ايػعٛزٚ .ٟقس بسأ ٖصا ايتطٛض يف
ايعٗٛض خ ٍ٬ايٓكـ ا٭ٖ َٔ ٍٚصا ايعاّ ( ،)ّ2005نُا أنس شيو تكطٜط
اْٚ٫هتاز يًعاّ  ،ّ2005ايص ٟاستًت ؾ ٘ٝاملًُهَ ١هإ ايكساض ٠بني ايسٍٚ
ايعطب ١ٝيف فاٍ دصب ا٫غتجُاض.
ز  -غٝػتؿٝس املػتًٗو َٔ اْ٫هُاّ إش تتٛؾط أَاَ٘ خٝاضات أنرب َٔ ايػًع
ٚاـسَات ،بأغعاض أقٌٚ ،دٛز ٠أعًٚ ،٢غتعٜس ثكت٘ يف ايػًع املتٛؾط ٠اييت
غٓٝشػط عٓٗا ايػـ ايتذاضٚ ٟايتكًٝس ٚايت٬عب باﻷغعاض ،سٝح ؽهع
ايػًع احملًٚ ١ٝاﻷدٓب ١ٝإىل قٛاعس ٚنٛابط ق َٔٚ .١ٜٛدٗ ١أخط ٣ؾإٕ
إنؿا ٤املعٜس َٔ اْ٫ؿتاح عً ٢ايػٛم ايػعٛز ٟأَاّ ايػًع ٚاـسَات
اﻷدٓبٜ ١ٝعذٌ بعًُ ١ٝاـكدكٚ ١تععٜع َٓار املٓاؾػ ١مما وػٔ
اإلْتادٚ ١ٝىؿض ا٭غعاض.
ز  -غٝعٜس ؾتح اﻷْؿط ١اـسَ ١ٝي٬غتجُاض ا٭دٓيب َٔ نؿا ٠٤ا٫قتكاز
ايػعٛزٜٚ ،ٟهُٔ تسؾل اﻷَٛاٍ ٚايتكٓٚ ١ٝاـرب ٠يف ٖص ٙاـسَات،
ٜٚهاعـ ايك ١ُٝاملهاؾ ١احملًَٚ .١ٝجاٍ يصيو ايك ١ُٝاملهاؾ ١يف أغٛام
ايكني ٚا٭ضزٕ َٔ تسؾل ا٫غتجُاض ا٭دٓيب اييت بًػت  %17 ،%22عً٢
ايتٛاي ٞبعس اْهُاَُٗا يًُٓعُٚ ،١غٝػِٗ اْ٫هُاّ يف تٓؿٝط ايكطاع
اـامٚ ،وكل ايتٓٛع يف ا٫قتكاز احملًٜٚ ،ٞػاعس عً ٢تٛؾري ؾطم
()9

ايعٌُ ،مما ٜكًٌ َٔ ْػب ١ايبطاي.١
ٖأ

 اإلبكا ٤عً ٢ايٛنع ايكا ِ٥يبعض ايػٝاغات ٚايرباَر ايتَُٓ ١ٜٛجٌتػعري ٠ايػاظٚٚ ،نع بعض امل٪غػات املًُٛن ١يًسٚيَ ١جٌ ايكٛاَع
٪َٚغػات أخطٚ ،٣ايكٓازٜل ا٫قطان ،١ٝنكٓسٚم ايتُٓ ١ٝايعضاعٞ
ٚايكٓاعٚ ،ٞايػٝاغات ايعاَ ١ايعضاع ،١ٝاييت تؿٌُ بٓا ٤ايػسٚز َٚهاؾش١

 - 9أمحس بٔ سبٝب ق٬ح .اٯثاض ا٫قتكاز ١ٜاملتٛقعْ٫ ١هُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ،١ٝظاض ٠ايتدطٝط ايطٜاض
.ّ2005م15
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اٯؾات ٚا٭عاخ ٚايتطٜٛطٚ ،م ٛشيوٚ ،ؼسٜس ْػب ١ايعُاي ١ا٭دٓب ١ٝب
ٚ ،%25تسضٜب ايعُاي ١ايٛطٓٚ ١ٝفا٫ت زعِ أخطَ ٣ػُٛح بٗا َٔ خٍ٬
أْعُ ١املٓعُ.١
 - ٚظٜاز ٠ؾطم ايٓؿاش يٮغٛام اـاضد ،١ٝسٝح غٝه َٔ ٕٛسل ايكازضات
ايػعٛز َٔ ١ٜايػًع ٚاـسَات ايٓؿاش إىل أغٛام ايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُ،١
ٚايتُتع مبعاًَٜ ٫ ١ؿٛبٗا ايتُٝٝع ٚؾل َبسأ ايسٚي ١ا٭ٚىل بايطعاThe ( ١ٜ
 .)Most Favored Nation Principleنُا غتتُتع ايكازضات
ايػعٛز ١ٜمبعاًَ ٫ ١تكٌ عٔ تًو اييت تٛؾطٖا ايس ٍٚا٭عها ٤ملٓتذاتٗا
احملً ،١ٝتطبٝكا ملبسأ املعاًَ ١ايٛطٓ .١ٝإ ٫إٔ ٖص ٙاملٝع ٠تؿطض يف املكابٌ
ؼسٜاً ٜتُجٌ بإٔ َٓتذات ايس ٍٚا٭خط ٣ا٭عها ٤غتشع ٢بصات املعاٜا يف
ايػٛم ايػعٛزَ ٖٛٚ ،ٟا غٝدًل نػٛطاً عً ٢املٓتذات ايٛطٓ َٔٚ ،١ٝثِ
ًٜعّ ا٫غتعساز ملٛادٗتٗا بػٛم أنجط نؿآَٚ ،٠٤تذات أنجط تٓاؾػ.١ٝ
ظ  -عهَٓ ١ٜٛعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝغتك ٞاملًُه َٔ ١اإلدطا٤ات ا٭ساز١ٜ
ٚايػٝاغات ايتذاض ١ٜايتُٝٝع َٔ ١ٜداْب ايبًسإ ا٭خط .٣نُا إٔ قازضات
املًُه ١ايػًع ١ٝئ ؽهع يطغَ ّٛهاؾش ١اإلغطام أ ٚايطغ ّٛاملهاز ٠إ٫
مبكته ٢ا٭سهاّ ٚايتسابري ايكاْ ١ْٝٛايٛاضز ٠يف اتؿاقٝات املٓعُ ١شات
ايكًٚ .١غٝه ٕٛيًًُُه ١سل ايًذ ٤ٛإىل ٖص ٙايتسابري َٔ خ ٍ٬آي ١ٝؾض
املٓاظعات يف ايسؾاع عٔ َكاؿٗا.
ٚنإ يتًو املهاغب ايعسٜس َٔ اٯثاض اإلهاب ١ٝميهٔ تًدٝكٗا يف اٯت:ٞ
 )1اضتؿاع عسز ايؿطنات ا٭دٓبٚ ١ٝاملدتًط ١املػذً ،١ؾكس اضتؿع عسز
ايؿطنات احملسٚز ٠ا٭دٓب 54 َٔ ١ٝؾطن ١يف عاّ  2004إىل 121
ؾطن ١يف عاّ ٚ ،2007اضتؿعت ْػب ١ايؿطنات شات املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚز٠
ٚاملدتًط 148 َٔ ١يف عاّ  2004إىل  194ؾطن ١يف عاّ ٚ ،2007اضتؿع
عسز ؾطٚع ايؿطنات املػاُٖ ١ا٭دٓب َٔ ١ٝتػع ؾطنات يف عاّ
0
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 2004إىل  24يف عاّ ٚ ،2007اضتؿع عسز ؾطٚع ايؿطنات ا٭دٓب١ٝ
احمل أسٚز 36 َٔ ٠يف عاّ  2004إىل  58يف عاّ .ّ2007
 - 2 )2ظٜاز ٠عسز ايؿطنات ايعاًَ ١يف قطاع ايٓكٌ اؾ ٟٛايساخًٞ
َٔ ؾطنٚ ١اسس ٠إىل ث٬خ ؾطنات بٓٗا ١ٜعاّ ٚ ،2007ظٜاز ٠عسز
كتربات ؾشل ايػًع ايٛاضز ٠٭غٛام املًُه َٔ ١عؿط ٠إىل 125
كترباً ،نُا تهاعؿت طًبات تػذ ٌٝايعَ٬ات ايتذاضٚ ،١ٜعٛا٥س
تػذًٗٝا َٔ  ًَٕٛٝ 29ضٜاٍٚ ،سٛاي 7500 ٞطًب تػذ ٌٝع١َ٬
ػاض ١ٜيف عاّ  2004إىل سٛاي ًَٕٛٝ 45 ٞضٜاٍٚ ،م 11.6 ٛأيـ طًب
تػذ ٌٝيع ١َ٬ػاض.١ٜ
 - 3 )3ظٜاز ٠ايكازضات غري ايٓؿط ١ٝبٓشٚ ،%250ٛاضتؿعت قُٝتٗا َٔ 57
ًَٝاض ضٜاٍ عاّ  2004إىل ًَٝ 128اض ضٜاٍ عاّ ٖ .2007صاٚ ،قس سككت
املًُه ١املطنع ايجاْ ٞعؿط نأنرب زٚيَ ١كسض ٠يًػًع يف ايعامل يف
عاّ .)10(2008
 - 4 )4اضتؿاع عسز ايرتاخٝل املُٓٛس ١يًذاَعات ٚايهًٝات ا٭ًٖ ١ٝيف
قطاع ايتعً َٔ ِٝتػع داَعات سهٚ ،١َٝٛعؿط داَعات ٚنًٝات
أًٖ ١ٝيف عاّ  2004إىل  21داَع ١سه 120ٚ ،١َٝٛداَعٚ ١نً١ٝ
أًٖ.١ٝ
 - 5 )5انؿاض تعطٜؿ ١ا٫تكا٫ت ْتٝذ ١ؾتح ايكطاع يًُٓاؾػ،١
سٝح انؿهت أدٛض َهاملات اهلاتـ ايجابت َٔ عاّ  2004إىل عاّ
 2007يف سسٚز ايٓكـٚ .انؿهت أدٛض اهلاتـ اؾٛاٍ إىل أنجط
َٔ ايطبع يف عاّ .2007
- 6 )6ظٜاز ٠عسز تطاخٝل ايؿطنات ايعاًَ ١يف قطاع اـسَات املاي،١ٝ
سٝح اضتؿع عسز أْؿط ١اـسَات املايْ 11 َٔ ١ٝؿاطاً يف عاّ 2004
 - 10ؾٛاظ ايعًُ .ٞنٝـ اغتؿازت املًُه َٔ ١عهٜٛتٗا يف َٓعُ ١ايتذاض ، ٠م . 22
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إىل  92يف عاّ ٚ ،2007اضتؿع عسز ؾطنات ايتأَني َٔ ؾطنٚ ١اسس٠
يف عاّ  2004إىل  14ؾطن ً١يف عاّ  ،2007نُا ظاز عسز ايؿطنات
ا٫غتجُاض٫ َٔ ١ٜؾ ٞيف عاّ  2004إىل  56ؾطن ١يف عاّ .2007
ٚاضتؿع عسز ايبٓٛى ايتذاض َٔ ١ٜعؿط ٠بٓٛى يف عاّ  2004إىل 21
بٓها يف عاّ .)11(2007
 )2ايتهايٝـ :
ٜتدٛف ايبعض َٔ آثاض اْهُاّ املًُه ١إىل املٓعُ ،١ﻻ غُٝا عً ٢املس٣
املتٛغط ٚايبعٝس ،سٝح إٕ ٖص ٙاٯثاض ئ تعٗط بؿهٌ ٚانح يف املس ٣ايككري;
ؾايتأثري غٝشسخ بؿهٌ تطانُ َٔٚ ،ٞثِ ميهٔ ايك ٍٛإٕ ايتهايٝـ تتعاٜس مبطٚض
ايٛقت .ؾؿ ٞزضاغ ١قسَت ملٓتس ٣ايطٜاض ا٫قتكاز ٟايجاْ ٞتبني إٔ  %91ممٔ
مشًِٗ ا٫غتؿتاٜ ٤عتكس ٕٚبإٔ تهايٝـ اْ٫هُاّ أنرب بهجري َٔ املهاغبٚ ،إٔ
َٛ َٔ %90ضز ٟاـسَات ٜط ٕٚإٔ قطاع اـسَات غٛف ٜتأثط غًباًٚ ،إٔ %77
َِٓٗ ٜ٪ٜ ٫س ٕٚاْ٫هُاّ(ٚ ،)12ؾُٝا  ًٜٞشنط يبعض ٖص ٙايتهايٝـ:
أ  -اضتؿاع أغعاض ايػًع احملُ ١ٝعكٛم املًه ١ٝايؿهطَ ،١ٜجٌ :بطاَر اؿاغب
اٯيٚ ،ٞا٭زٚ ،١ٜٚاؿبٛب املعسي ١دٝٓٝاً ،٭ٕ ايكٛٝز عً ٢اغترياز املًُه١
يًكا ١ُ٥سسٜج ١غتعزاز تعكٝساً يف ظٌ اتؿاقٝات املٓعُ ،١سٝح غتًذأ
نجري َٔ ايؿطنات املايه ١هلص ٙايتكٓ ١ٝيبٝعٗا مببايؼ باٖع.١
ب -غٝكبح يًؿطنات ا٫دٓبٚ ١ٝدٛزاً قٜٛا يف ايػٛم احملً ،ٞخاق ١يف
فاٍ اـسَاتٚ ،غٓٝعهؼ ٖصا غًباً عً ٢بعض ايؿطنات ٚامل٪غػات
احملً ١ٝايكػري ،٠اييت غتهطط يًدطٚز َٔ ايػٛم يعسّ قسضتٗا عً٢
املٓاؾػ.١
 -املطدع ايػابل م11

11

 - 12املًدل ايتٓؿٝص ٟيسضاغ ١داٖع ١ٜايكطاع اـام يْ٬هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝايًذٓ ١املؿطؾ ١عًَٓ ٢تس٣
ايطٜاض ا٫قتكاز ٟايجاْ 4- 2 ،ٞش ٟايكعسٖ٦٢٤١ ٠أ  ،م4
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ز  -تكًٝل ايسعِ املباؾط يًكازضات ايعضاعٚ ١ٝايكٓاعٚ ،١ٝاضتؿاع ْػب ١املًه١ٝ
ا٭دٓب ١ٝيف بعض اـسَاتَٓٚ ، ،ح سل املؿاٚض ا٭ ٍٚيبعض ايس ٍٚعً٢
بعض ايػًع سػب املاز َٔ 28 ٠اتؿاق ١ٝاؾات  2817( 94غًع7559 َٔ ١
غًع )١غٝعٜس َٔ أعباٚ ٤تهايٝـ اْ٫هُاّ يف قطاع ايتذاض ٠احملً.١ٝ
ز  -ايتٛد٘ يف املؿاٚنات اؿايٚ ١ٝؾل أدٓس ٠ايسٚس ١يًتُٓ ،١ٝيتدؿٝض
ايطغ ّٛاؾُطن ١ٝعً ٢ايػًع ايعضاعٚ ١ٝايكٓاعٚ ،١ٝؽؿٝض ايسعِ
ايعضاعٚ ،ٞظٜاز ٠ايٓؿاش ٭غٛام اـسَاتٚ ،ا٫يتعاّ باتؿاقات عً ٢سػاب
ا٫تؿاقات ايػابك ،١مما غ٪ٝثط عً ٢ا٫يتعاَات ٚا٫غتجٓا٤ات اييت سكًت
عًٗٝا املًُه.١
ٖأ  -ؾتح بعض قطاعات اـسَات ي٬غتجُاض اﻷدٓيبْٚ ،ؿاش ايػًع قس ٜرتتب
عً ٘ٝآثاض ثكاؾ ٚ ،١ٝتػريات ادتُاع ١ٝغري َطغٛبٜٓٚ ،١طبل شيو عً٢
غب ٌٝاملجاٍ يف قطاع ايتعً ، ِٝخاق ١ايتعًَ ِٝا قبٌ املطسً ١اؾاَع ١ٝإش
ؼٌُ املساضؽ اﻷدٓب ١ٝآثاضٖا ايجكاؾٚ ١ٝايػًٛن ١ٝاييت تتعاضض َع
غٝاغ ١ايتعً ِٝايٛطٓ.١ٝ
ٖص ٙأِٖ املهاغب ٚايتهايٝـ ٜٚبك ٢اؾسٍ قاُ٥اً يف أَُٗٓ ٟا أععِ ،ؾُٝهٔ
إٔ ٜكاٍ أْ٘ َٔ املُهٔ تؿازٖ ٟص ٙايػًبٝات با٫غتعساز اؾٝس ٚإْؿا ٤ايتهت٬ت
ا٫قتكاز ١ٜاحملً ١ٝاﻹقًٚ ،١ُٝٝزَر ايؿطنات ايٛطَٓ ١ٝع بعهٗا ايبعض مبا
وكل َعاٜا ْػب ١ٝيإلْتاز احملًَٓٚ ،ٞع ظٗٛض آثاض ثكاؾ ١ٝغًب ١ٝبتطبٝل
ا٭ْعُ ١احملًٚ ١ٝايهٛابط املكطضٜٚ .٠عع ٚايبعض إٔ غبب املداٚف َٔ آثاض
اْ٫هُاّ إىل املٓعُْ ١ادِ عٔ غٝاب ايسضاغات ٚاﻷعاخ ايعًُ ١ٝيف ٖصا اساٍ
اييت تؿطح طبٝع ١املٓعُْٚ ١ؿاطٗا ٚممٝعات اْ٫هُاّ إيٗٝا ٚغًبٝاتٗا .ؾؿٞ
زضاغَٓ ١تس ٣ايطٜاض ا٫قتكاز ٟايجاْ ٞأداب  %95أِْٗ هًَٗ ٕٛباز٨
ٚاتؿاقٝات املٓعُٚ ،١ايػبب اٯخط هلص ٙاملداٚف ٜعٛز إىل تكٛض ايبعض إٔ املًُه١
قسَت تٓاظ٫ت تتعًل بايكٚ ِٝايجٛابت ايسٚ ١ٜٝٓا٫دتُاع ٖٛٚ ،١ٝأَط َبايؼ ؾ.٘ٝ
0

هجلت األنذلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

354

العذد العاشر الوجلذ ( )5نوفوبر 3102م

د /هدوذ باطويح  ،د/خوذ الطساى ،د/فضل عبذالكرين

آثار انضوام الوولكت لونظوت التجارة العالويت

ٚيف نٌ اﻷسٛاٍ ؾإٕ املاز َٔ )15( ٠اتؿاق ١ٝاملٓعُ ١تعط ٞاؿل ﻷ ٟزٚي ١إٔ
تٓػشب َٔ املٓعُ ١عٓس تأنسٖا إٔ قٛاْني املٓعُ ١تػع ٢يًٓ َٔ ٌٝغٝازتٗا.
إ ٫إٔ ٖص ٙاملٝعٜ ٠كابًٗا ايتعاّ ٚؼسٍ ٜتُج ٕ٬بإٔ َٓتذات ايس ٍٚا٭عها ٤ئ
تٛاد٘ زاخٌ ايػٛم ايػعٛز ٟبسعاَ ٣ٚهاؾش ١اإلغطام َا مل تهٔ ايؿطٚط
قا.١ُ٥
التحديات اليت تواجه املنللة يف قطاع اخلدمات
ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايتشسٜات تٛاد٘ املًُه ١يف قطاع اـسَات ميهٔ إهاظٖا يف
اٯت:ٞ
 تٛطني ايعُاي : ١ؾهٌ سطن ١ا٭ؾدام ايطبٝعٝنيٚ ،اْتكاٍ ايعُائَ ١
زٚي ١إىل أخط ،٣ا٭غًٛب ا٭َجٌ يتكس ِٜاـسَات .يصيو تتػِ ا٭ْؿط١
ا٫قتكاز ١ٜيف قطاع اـسَات عً ٢ايكعٝس ٜٔاحملًٚ ٞايسٚي ٞبإط٬م ايعٓإ
هلسف تُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿط ١ٜعً ٢املس ٣ايبعٝس ،سطقاً َٓٗا عً ٢ضؾع َعسٍ
َؿاضن ١املٛاطٓني يف ايك ٣ٛايعاًَ ،١نعٓكط أغاؽ ٚؾعاٍ ،يف قٝاغ١
املٓعٛض بعٝس املس ٣يًتُٓ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع.١ٝ
ٚتؿري ايتكسٜطات اإلسكا ١ٝ٥يف املًُه ١إٔ عسز ايػهإ غٝعٜس بٓػب%57 ١
خ ٍ٬ايعؿط ٜٔعاَاً ايكازَ .١بُٓٝا غٝعٜس عسز املٛاطٓني َِٓٗ بٓػب%89 ١
خ ٍ٬املسْ ٠ؿػٗا ،يٝكبح عسز ايػعٛزٜني (ْ ًَٕٛٝ )29.7ػُ ١يف عاّ .2020
مما ٪ٜنس نطٚض ٠ؼكٝل تُْٓٛ ١ٝع ١ٝيًُٛاضز ايبؿطٚ ،١ٜأُٖ ١ٝإهاز ؾطم
ايعٌُ يًُٛاطٓني يف كتًـ ايكطاعاتٚ .يف نَ ٤ٛا ؼًُ٘ ٖص ٙايعٜاز٠
ايػهاَْ َٔ ١ٝهاَني َُٗ ١تتعًل بُٓ ٛايطًب عً ٢اـسَات ا٭غاغ ١ٝيف
فاٍ ايتعًٚ ِٝايكشٚ ١ايٓكٌ ٚا٫تكا٫ت ٚايبًسٜات ٚاملاٚ ٤ايهٗطبا٤
ٚايكطف ايكش ،ٞتتأنس اؿاد ١إىل تٛد ٘ٝاملٛاضز ا٫قتكاز ١ٜملكابً١
َتطًبات اإلْؿام عً ٢ا٭ق ٍٛايجابت ،١باعتباضٖا َطًباً أغاغٝاً يتُٓ١ٝ
ايطاقات اإلْتادٚ ١ٝامل٪غػ.١ٝ
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ٚت٪نس اإلسكاٝ٥ات ايطمس ١ٝيف املًُه ١عً ٢إٔ ايك ٣ٛايعاًَ ١ايػعٛز١ٜ
غتُٓ ٛمبعسٍ غٓ ٟٛقسض )%4.7( ٙخ ٍ٬ايعكس ٜٔايكازَني ،يٝكٌ عسزِٖ إىل
أنجط َٔ (ٜ٬َ )5ني عاٌَ يف عاّ  ،2020مما ٜؿهٌ ؼسٜاً ٜتُجٌ يف نطٚض٠
إس ٍ٬ايعُاي ١ايػعٛز ١ٜقٌ ايٛاؾس ٠يف ا٭ْؿط ١ا٫قتكاز ١ٜيكطاع
()13

اـسَات

 تؿأأذٝع ا٫غأأتجُاض ا٭دأأٓيب املباؾأأط  :إٕ ايُٓأأ ٛاملتكأأاعس يًتذأأاض ٠ايسٚيٝأأٖ ١أأٛ
احملطى ايطٝ٥ؼ يًُٓ ٛا٫قتكاز ٟايعامل ٞعًَ ٢سْ ٣كـ ايكطٕ املانأ .ٞؾكأس
ؽًؿأأت ايأأس ٍٚايأأيت ععيأأت ْؿػأأٗا عأأٔ املبأأاز٫ت ايسٚيٝأأٚ ،١متهٓأأت ايأأس ٍٚايأأيت
تبٓت إغرتاتٝذ ١ٝيًتهاٌَ يف اإلطاض ايعامل َٔ ٞؼكٝل ْتا٥ر إهابٚ .١ٝتأ٪زٟ
ا٫غأ أأتجُاضات ا٭دٓبٝأ أأ ١املباؾأ أأط ٠زٚضاً َُٗ أ أاً يف تععٜأ أأع ايٓؿأ أأاط ا٫قتكأ أأازٟ
ايأ أأسٚيٚ ،ٞتبأ أأازٍ املٓأ أأاؾع ،عأ أأٔ ططٜأ أأل اغأ أأتدساّ ايكأ أأسض ٠ايتٓاؾػأ أأٚ ،١ٝتُٓٝأ أأ١
ايكأ أأازضات ،ؼأ أأت َعًأ أأ ١ا٫ضتبأ أأاط ايكأ أأ ٟٛبأ أأني املٝأ أأعات ايٓػأ أأبٚ ،١ٝايهؿأ أأا٠٤
اإلْتاد .١ٝمما ٜعين ٚدٛب ؼكٝل ا٫غتؿاز ٠مما تتُتع ب٘ املًُهَٝ َٔ ١أعات
ْػأأب ١ٝيف اـأأسَات ايكطاعٝأأ ١ايأأيت تػأأتدسّ ايطاقأأ ١بهجاؾأأ ،١اغأأتٓازاً ملأأا ٖأأٛ
َتاح يسٜٗا َأٔ َأٛاضز نأدَُ ١أٔ ايأٓؿط ٚايػأاظٚ ،يتٜٓٛأع ايكاعأس ٠اإلْتادٝأ١
ي٬قتكاز ايٛطينٚ ،يإلغٗاّ يف تُٓ ١ٝقازضاتٗا َٔ اـسَات.
ٚيف أٚا ٌ٥ايتػعٝٓٝات ؾٗست املًُه ١إق٬سات يتشػني َٓار ا٫غتجُاض،
ٚخًل ب ١٦ٝقاَْٛ ١ْٝٛات ١ٝيتطًعات املػتجُط ٜٔا٭داْبٚ ،اٖ٫تُاّ بتٛغٝع
خسَات ايتذٗٝعات ا٭غاغٚ ١ٝؼػٗٓٝاٖٚ .صا َا ٪ٜنس ٙايتكطٜط ايػٟٓٛ
عٔ ا٫غتجُاض ايعامل ٞيعاّ  ،2009سٝح تكسضت املًُه ١قا ١ُ٥ايس ٍٚايعطب١ٝ
املػتكطب ١ي٬غتجُاض ا٭دٓيب املباؾط ،اييت بًػت ًَٝ 38.3اض ز٫ٚض أَطٜهٞ
خ ٍ٬ايعاّ  2008بعٜازَ ٠كسضاٖا ٚ ،%57.2عً ٢أغاؽ َعسٍ ايُٓ ٛايػٟٓٛ
 -13اؾطف ،قُس غعس .ٚايعٛملَٚ ١عاٜري ايعٌُ ايسٚي .١ٝداَع ١املٓكٛض ٚ.2002/3/27 ،٠ؾٛاظ بٔ عبس ايػتاض ايعًُ ٞاؿػين.
ػاض ٠اـسَات ٚآثاضٖا املتٛقع ١عً ٢ا٫قتكاز ايػعٛزٚ ،ٟضقَ ١كسَ ١يٓس ٠ٚايط ١ٜ٩املػتكبً ١ٝي٬قتكاز ايػعٛز ٟاييت
ْعُتٗا ٚظاض ٠ايتدطٝط ايطٜاض  ٙ1423/8/17- 13املٛاؾل  23 – 19أنتٛبط ّ2002
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املطنب اضتؿعت تسؾكات ا٫غتجُاض ا٭دٓيب املباؾط ايٛاضز ٠إىل املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜبٓػب %117.9 ١خ ٍ٬املس ،2008 - 2003 ٠مما ٜبني اؾٗٛز اييت
(.)14

تبصهلا املًُه ١بٗسف تٜٓٛع اقتكازٖا

 تؿ أأذٝع عًُ ٝأأات ايتدك أأٝل ٚاإلغ أأطاع يف تٓؿ ٝأأص بطافٗ أأا ٜ :عتُ أأس اتؿ أأام
ايتذاض ٠يف فاٍ اـسَات عًَ ٢بسأ ٜٔأغاغٝني ُٖاَ :بأسأ ايٓؿأاش يٮغأٛام،
ايصٜ ٟتٝح يًؿطنات ا٭دٓبٝأ ١ايعاًَأ ١يف قطاعأات اـأسَات إَهاْٝأ ١عأطض
خسَاتٗا زاخٌ املًُه ١نُٔ نٛابط ٚقٛٝز َتؿل عًٗٝا .أَا املبسأ ايجاْ ٞؾٗأٛ
َبسأ املعاًَ ١ايٛطٓ ،١ٝايص ٟوعط ايتُٝٝع يف املعاًَأ ١بأني َكأسَ ٞاـأسَات
امل أأٛاطٓني ٚا٭داْأ أأب ٜٚ ،أأ٪زٖ ٟأ أأصا إىل ظ ٜأأاز ٠سأ أأس ٠املٓاؾػ أأ ١بأ أأني ايؿأ أأطنات
ايٛطٓٚ ١ٝا٭دٓب ،١ٝمما وأتِ ٚنأع إغأرتاتٝذ ١ٝبعٝأس ٠املأس ٣يتشػأني ا٭زا٤
ا٫قتكاز ٟيًؿطنات ايٛطٓ ١ٝيف كتًـ ايكطاعأات يطؾأع نؿا٤تٗأاٚ ،ظٜأاز٠
قسضاتٗا ايتٓاؾػ ١ٝملٛادٗأ ١ايتشأسٜاتٚ ،املٓاؾػأ ١احملًٝأٚ ١اإلقًُٝٝأٚ ١ايسٚيٝأ،١
خاق ١يف ن ٤ٛايٓتا٥ر املرتتب ١عً ٢اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل.١ٝ
ٚبايؿعٌ ،قس مت إعساز خط ١إغرتاتٝذ ١ٝيًتدكٝل تٓؿٝصاً يكطاض فًؼ
ايٛظضا ٤يف عاّ ٖ1418أ ،تٗسف إىل ضؾع نؿا ٠٤ا٫قتكاز ايٛطينٚ ،ظٜاز٠
ايؿطم ايٛطٓ ١ٝا٫غتجُاض ١ٜيًكطاع اـامٚ ،تطؾٝس اإلْؿام ايعاّ،
ٚؽؿٝض أعبا ٤املٝعاْ ١ٝايعاَ ١يًسٚيٚ ،١اعتُاز أغايٝب ايتؿػ ٌٝاملجٌ
يًُطاؾل اـسَ ،١ٝا٭َط ايصٜ ٟتطًب َا ٜأت:ٞ
 تعب ١٦املسخطات اـاقٚ ،١تٛدٗٗٝا يتُ ٌٜٛاملؿطٚعات ايعاَ ١اييت تعاْٞ
َٔ َؿه٬ت مت.١ًٜٝٛ
 ايتٛغع يف َٓح ايكطاع اـام عكٛز اإلزاضٚ ٠ايتؿػ ٌٝيًُؿطٚعات
ايعاَ.١

 -14تكطٜط ا٫غتجُاض ايعامل ،ٞا٭َِ املتشس.2009 ،٠
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 تٛغٝع َؿاضن ١املٛاطٓني يف ا٭ق ٍٛاملٓتذْٚ ،١كٌ ًَه ١ٝاملؿطٚعات
اـسَ َٔ ١ٝايكطاع اؿه َٞٛإىل ايكطاع اـام; يتساض عً ٢أغؼ
ػاض.١ٜ
 تٛؾري اؿٛاؾع ٚتطٜٛط غٛم ا٭ٚضام املاي.١ٝ
 تععٜع قسض ٠ا٫تكا٫ت ٚاملعًَٛاتٚ ،١ٝتؿذٝع ايبشح ٚايتطٜٛط ٚتٛطني
ايتكٓ.١ٝ
إٕ ؼطٜط قطاع اـسَات ميجٌ ْكط ١ؼس ٟأَاّ ايس ٍٚايٓاَ ;١ٝؿس٠
املٓاؾػ ،١إش ت٪نس اؿكا٥ل إٔ ايعامل ٜػري يتسٖ ٌٜٚصا ايكطاعَٚ .ع شيو،
ؾٜٓ ٬بػ ٞإٔ تكًٌ ٖص ٙايتشسٜات َٔ أُٖ ١ٝاملطزٚز اإلهاب ٞيتشطٜط ٖصا
ايكطاع ،املتُجٌ يف:
 ضؾع نؿا ٠٤أزا ٤قطاع اـسَات بؿطٚع٘ٚ ،خؿض تهايٝـ اإلْتاز يكاحل
املػتًٗو.
 تٝػري اؿك ٍٛعً ٢خسَات َتُٝع ٠بني أططاف َتباعس َٔ ٠خٚ ٍ٬غاٌ٥
ا٫تكاٍ املتطٛضَ ،٠جٌ :اـسَات ايع٬دٚ ١ٝخسَات ايتعًٚ ِٝايتسضٜب
ٚاهلٓسغ ٚ ١ايبشح ٚايتطٜٛط.
 تٗ ١٦ٝاملٓار ٚايعطٚف املٛات ١ٝايتسؾكات ا٫غتجُاض ١ٜاملكشٛب ١بايتكٓٝات
ٚاملعطؾ ١املتكسَ.١
 ظٜاز ٠ؾطم ايعٌُ يص ٟٚامل٬ٖ٪ت ايعايٚ ١ٝاملٗاضات ايؿٓ ١ٝيف فاٍ
اـسَات املدتًؿ.١
 تٓع ِٝايع٬ق ١بني ايس ٍٚا٭عها ٤املتعاًَني يف فاٍ اـسَاتٚ ،ؾل
قٛاعس َتؿل عًٗٝا(.)15

 .-15اؾطف ،قُس غعس .ٚايعٛملَٚ ١عاٜري ايعٌُ ايسٚي .١ٝداَع ١املٓكٛض2002/3/27 ،٠
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 َٔٚأِٖ اـطٛات اييت ميهٔ اؽاشٖا يطعاٚ ١ٜتطٜٛط قطاع اـسَاتَ ،ا:ًٜٞ
 تطٜٛط اـسَات ايكطاعٚ ١ٝتطبٝكاتٗا ايعًُ ،١ٝز ٕٚاملػاؽ بجٛابت ٚقِٝ
استُع ايػعٛز.ٟ
 إعساز ايهٛازض املتدككٚ ،١اؿطم عً ٢بٓا ٤ايكسضات ايٛطٓ َٔ ١ٝخٍ٬
ايتعاَ ٕٚع َطانع ايبشح ٚايتطٜٛط املتكسَٚ ،١ايسخ ٍٛيف ؾطان ١سكٝك١ٝ
َعٗا.
 اؽاش خطٛات يإلغٗاّ يف تطٜٛط ا٭ْعُٚ ١ايكٛاْني شات ايكً ١بكطاع
اـسَاتٚٚ ،نع َس ١ْٚيهٛابط ٚغًٛنٝات مماضغ ١اـسَات; يتهٕٛ
َٓػذَُ ١ع ايكٛاعس املٗٓ ١ٝايسٚي ١ٝاملػتكط.٠
 تطٜٛط قسضات املتدككني ٚاؾُعٝات املٗٓٚ ١ٝا٭نازمي ;١ٝيته ٕٛمبجاب١
بٛٝت خرب ٠تػِٗ يف إعساز ايهٛازض املٚ ،١ًٖ٪تكس ِٜاملؿٛضٚ ٠ايسعِ ايؿين;
يتععٜع قسضتٗا عً ٢ا٫ضتكا ٤غسَاتٗاٚ ،ا٫يتعاّ مبعاٜري اؾٛزٚ ،٠يتعٗٓٝا
عً ٢ايكُٛز يف ٚد٘ املٓاؾػ ١ايكازَ.١
املبحح الجالح  :اآلثار االقتصادية الىضناو املنللة العربية الصعودية على قطاع اخلدمات
اـسَات ٖ ٞا٭ْؿط ١ايتذاض ١ٜيف غًع غري سػَ ،١ٝجٌ :ا٫تكا٫ت ٚايتعًِٝ
ٚايبٓٛىٚ .ؼهُٗا ا٫تؿاق ١ٝايعاَ ١يًدسَات يف اتؿاق ١ٝاؾاتٜٚ .ػط ٞقطاع
اـسَات مجٝع ا٭ْؿط ١اـسَ ١ٝعسا اـسَات اييت تكع يف ْطام ق٬سٝات
اؿه ،١َٛندسَات املكاضف املطنعٚ ،١ٜايتأَٓٝات ا٫دتُاعَٚ ،١ٝعاؾات
ايتكاعس ،اييت  ٫تكسّ عً ٢أغاؽ ػاضٜٚ .)16(ٟكٓـ قطاع اـسَات يف املٓعُ١
إىل  12قطاعاً ضٝ٥ػٝا 155ٚ ،قطاعاً ؾطعٝاًٚ .تعترب أغٛام اـسَات يف ايسٍٚ
املتكسَ ١ناغرتايٝا ٚغٜٛػطا ٚأَطٜها ٚز ٍٚا٫ؼاز ا٭ٚضب َٔ ٞأنرب أغٛام
اـسَات يف ايعامل ،بُٓٝا أقًٗا يف ايس ٍٚايٓاَ ،١ٝنُكط ٚاهلٓس ٚإْسْٝٚػٝا.
 - 16ؾٛاظ بٔ عبس ايػتاض ايعًُ ٞاؿػين .ػاض ٠اـسَات ٚآثاضٖا املتٛقع ١عً ٢ا٫قتكاز ايػعٛزٚ ،ٟضقَ ١كسَ ١يٓس ٠ٚايط١ٜ٩
املػتكبً ١ٝي٬قتكاز ايػعٛز ٟاييت ْعُتٗا ٚظاض ٠ايتدطٝط ايطٜاض  ٙ1423/8/17- 13املٛاؾل  23 – 19أنتٛبط  .ّ2002م6
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أَا يف املًُه ١ؾكس مت ؾتح  11قطاعاً ضٝ٥ػاً 111ٚ ،قطاعاً ؾطعٝاً يف اتؿام املًُه١
َع املٓعُٚ ،١مت سذب ايباق ٞ٭غباب زٚ ١ٜٝٓأَٓٚ ١ٝقشٚ ١ٝب ،١ٝ٦ٝاغتٓازاً إىل
املاز َٔ )14( ٠اتؿاق ١ٝاؾاتٚ .قطاعات اـسَات ايطٝ٥ػ :ٖٞ ١ٝخسَات
ا٫تكاٍ َٔٚ ،نُٓٗا ا٫تكا٫ت اهلاتؿٚ ١ٝايػُعٚ ١ٝايبكطٚ ١ٜايربٜسٚ .خسَات
اإلْؿا٤اتَٚ ،ا ٜتعًل بٗا َٔ خسَات ٖٓسغٚ ،١ٝخسَات ا٭عُاٍ  َٔٚنُٓٗا
اـسَات املٗٓٚ ١ٝايعكاضٚ ،١ٜخسَات ايتأدري ٚخسَات ايتٛظٜع  َٔٚنُٓٗا
خسَات ايبٝع بايٛنايٚ ،١ػاض ٠اؾًُٚ ١ايتذعٚ ،١٥عكٛز اَ٫تٝاظٚ ،اـسَات
ايرتبٚ ،١ٜٛتؿٌُ ايتعً ِٝبهاؾَ ١طاسً٘ٚ .اـسَات ايبَٗٓٚ ،١ٝ٦ٝا ايكطف
ايكشٚ ،ٞتكطٜـ ايٓؿاٜاتٚ .اـسَات املاي َٔٚ ١ٝنُٓٗا ايتأَني ٚايبٓٛى.
ٚاـسَات ا٫دتُاع ١ٝشات ايع٬قٚ ،١خسَات ايػٝاسٚ ١ايػؿطَٚ ،ا ٜتعًل بٗا،
ٚاـسَات ايجكاؾٚ ١ٝايرتؾٚ ١ٝٗٝايطٜانٚ ،١ٝخسَات ايٓكٌ  َٔٚنُٓٗا ايٓكٌ
ايبشطٚ ٟايربٚ ٟاؾٚ ،ٟٛخسَات أخط ٣غري ٚاضز ٠يف أ ٟقطاع َجٌ اـسَات
املتكً ١بايتذاض ٠اإليهرتٚ ،١ْٝٚإزاض ٠املٛاضز ايطبٝع ١ٝنايطاقٚ ،١اـسَات
املكسَ َٔ ١أدٗع ٠سهَ ١َٝٛجٌ :إزاض ٠اؾٛاظات ،ؾ ٕٚ٪ايطريإ املسْٚ ،ٞايكٛاعس
ٚايًٛا٥ح اـاق ١باهلذط َٔ ٠بًس إىل آخط(.)17
ٚتبًؼ َػاُٖ ١قطاع اـسَات ايػعٛز ٟيف ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٖٚ ،%40 ٞأٞ
ْػ أأبَ ١تٛان أأع ١إشا قٛضْ أأت مبج٬ٝتٗ أأا يف اي أأس ٍٚاملتكسَ أأ ١اي أأيت تك أأٌ إىل .%85
ٜٚتٛقع إٔ تطتؿع ٖأص ٙايٓػأب ١يف املًُهأ ١خأ ٍ٬ايعكأس ٜٔايكأازَني بعأس اْ٫هأُاّ
يًُٓعُ ١إىل  ،%70سٝح ٜؿهٌ اْ٫هُاّ ضاؾساً يهاؾ ١اـسَات ايكطاع ١ٝايطاغبأ١
يف ظ ٜأأازَ ٠طزٚزٖ أأا ا٫قتك أأازٚ ،ٟت أأأَني اؿأأس ا٭زْ أأ ٢يتٗ ٦ٝأأ ١ايع أأطٚف يتشك ٝأأل
أٖأأساؾٗا بأأني ايأأس ٍٚيف ٚاضزات اـأأسَات يتكأأٌ إىل (ًَٝ )18.3أأاض ز٫ٚضٚ ،ب أأصيو

َٛ -17قع ٚظاض ٠ايتذاضٚ ٠ايكٓاع ١عً ٞايؿبه ١ايعٓهبٛتwww.commerce.gov.sa/ .١ٝ
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ؼتٌ املًُه ١املطنع ا٭ ٍٚعطبٝاًٚ ،املطنع ايجأاْ ،ٞبعأس تطنٝأا إغأَٝ٬اً يف ٚاضزات
(.)18

اـسَات

اجيابيات حترير جتارة اخلدمات
ٖٓأأاى ايعسٜأأس َأأٔ اإلهابٝأأات ايٓاػأأ ١عأأٔ ؼطٜأأط ػأأاض ٠اـأأسَات تتُجأأٌ يف
اٯت:ٞ
 ضؾع نؿا ٠٤أزا ٤قطاع اـسَاتٚ ،خؿض تهايٝـ اإلْتاز.
 تٝػري اؿك ٍٛعً ٢خسَات دسٜسَٚ ٠تُٝع َٔ ٠خأٚ ٍ٬غأا ٌ٥ا٫تكأاٍ
املتع أ أأسزَ ،٠ج أ أأٌ اـ أ أأسَات ايع٬د ٝأ أأٚ ١ايتعً أ أأٚ ِٝايت أ أأسضٜب ٚاـ أ أأسَات
اهلٓسغٚ ،١ٝخسَات ايبشح ٚايتطٜٛط.
 تٗ٦ٝأأ ١املٓأأار ٚايع أطٚف املٛاتٝأأ ١ؾأأصب ايتأأسؾكات ا٫غأأتجُاض ١ٜاملكأأشٛب١
بايتكٓٝات ٚاملعطؾ ١املتكسَ.١
 ظٜأأاز ٠ؾأأطم ايعُأأٌ يأأص ٟٚاملأأ٬ٖ٪ت ايعايٝأأٚ ١املٗأأاضات ايؿٓٝأأ ١يف كتًأأـ
فا٫ت اـسَات.
 تٓعأأ ِٝايع٬قأأ ١بأأني ايأأس ٍٚا٭عهأأا ٤يف املٓعُأأ ١ايأأيت تتعاَأأٌ يف قطأأاع
اـسَاتٚ ،ؾل ايكٛاعس املتؿل عًٗٝا.
ٚ٭ُٖٖ ١ٝصا ايكطاع ٚ ،زٚض ٙؾٗٓاى بعض امل٪ؾطات تػاعس عً ٢تطٜٛط ٙميهٔ
إهاظٖا يف اٯت:ٞ
 تطٜٛط اـسَات ايكطاعٚ ١ٝتطبٝكاتٗا ايعًُ ١ٝز ٕٚاملػاؽ بجٛابت ٚقِٝ
استُع.
 إعساز ٚتأٖ ٌٝايهٛازض املدتك ١يف فاٍ قطاع اـسَاتٚ ،اؿطم عً٢
بٓا ٤ايكسضات ايٛطٓ ١ٝايصات َٔ ١ٝخ ٍ٬ايتعاَ ٕٚع َطانع ايبشح
ٚايتطٜٛط يف ايس ٍٚاملتكسَٚ ،١ايسخ ٍٛيف ؾطان ١سكٝكَ ١ٝعٗا.
 - 18عبس املٓعِ بٔ إبطاٖ ِٝايعبس املٓعِ .املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزَٓٚ ١ٜعُ ١ايتذاض ١ٜايعاملَ ١ٝت ٢ايٓٗا١ٜ؟ فً ١زضاغات
اقتكاز "١ٜمجع ١ٝا٫قتكاز ايػعٛز ، ١ٜايػٓ ١ا٭ٚىل ،ايعسز ايجآْٜ ،ٞاٜط .ّ2004
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 اؽاش خطٛات يإلغٗاّ يف تطٜٛط ا٭ْعُٚ ١ايكٛاْني شات ايكً ١بكطاع
اـسَات يتٓػذِ َع ايكٛاعس املٗٓ ١ٝايسٚي.١ٝ
 تطٜٛط قسضات املدتكني ٚاؾُعٝات املٗٓٚ ١ٝا٭نازمي ،١ٝيته ٕٛمبجاب١
بٛٝت خرب ٠تػِٗ يف إعساز ايهٛازض املٚ ،١ًٖ٪تكس ِٜاملؿٛضٚ ٠ايسعِ يتععٜع
قسضتٗا عٌ ا٫ضتكا ٤غسَاتٗا ٚا٫يتعاّ مبعاٜري اؾٛز ٠يتكُس يف ٚد٘
املٓاؾػ.١
التسامات املنللة يف قطاع اخلدمات
مبٛدب اتؿاق ١ٝاـسَات ايتعَت املًُه ١بتكس ِٜاـسَات يف ٖصا ايكطاع
بأؾهاهلا املدتًؿ ٫ٚ .١ؾو إٔ ايتأثري عً ٢ايكطاعات املدتًؿٜ ١عتُس عًَ ٢س٣
ؼطٜط نٌ ْٛع َٔ ٖص ٙايكطاعات َٚس ٣داٖعٜت٘ ملٛادٗ ١املٓاؾػ ١ا٭دٓب١ٝ
ايٓامج ١عٔ ؼطٜط ،ٙسٝح إٕ اْ٫هُاّ يًُٓعُٜ ١تطًب ٚنع سسٚز مجطن١ٝ
عً ٢ايػًع َٔ أدٌ ؼطٜط فُٛعات غًعَ ١ٝع َٔٚ .١ٓٝأِٖ ايتعاَات املًُه١
يف قطاع اـسَات َا :ًٜٞ

()19

( )1خسَات ايتٛظٜع (مبا ؾٗٝا ايٛنا٫ت ايتذاض)١ٜ
 أ ٫تعٜس املػاُٖ ١يف ضأؽ املاٍ ا٭دٓيب املػتجُط عً ٪51 ٢ؾٛض اْ٫هُاّ ٪75ٚبعس ث٬خ غٓٛات َٔ اْ٫هُاّ.
 إٔ ٜ ٫عٜس عسز َطانع ايتٛظٜع عٔ َطنع ٚاسس ؾكط يف نٌ َٓطك.١ أٜ ٫كٌ ضأؽ املاٍ ا٭دٓيب املػتجُط عٔ  ًَٕٛٝ 20ضٜاٍ غعٛز.ٟ إٔ تؿهٌ ْػب ١ايػعٛزٜني ايعاًَني يف املطانع سٛاي َٔ ٪75 ٞفُٛعايعاًَني.

 - 19اؾطف ،قُس غعس 101 .ٚغ٪اٍ س ٍٛاْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملَ .١ٝطدع غابل م 58
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( )2اـسَات املاي( ١ٝايبٓٛى ٚايتأَني)
أ  -اـسَات ايبٓه١ٝ
 ايػُاح يًبٓٛى ا٭دٓب ١ٝبتأغٝؼ ؾطٚع ٜتِ تٓعُٗٝا عً ٢أغاؽ ضأؽ
املاٍ ايعاملَ ٞع إَهاْ ١ٝؼكٝل َط ١ْٚإناؾ ١ٝيف ًَه ١ٝضأؽ املاٍ ،عٝح
ٜطبل عً ٢أغاؽ نٌ ساي ١عً ٢اْؿطاز.
 مت َٓح ايؿطنات ا٭دٓب ١ٝنُاْات بعسّ املعاًَ ١ايتُٝٝعَٚ ،١ٜعاًَتٗا
املعاًَ ١ايٛطٓ ١ٝيف قطاعات اـسَات املاي.١ٝ
 ايػُاح يًُ٪غػات املاي ١ٝا٭دٓب ١ٝبتأغٝؼ قٓازٜل يًُعاؾات إناؾ١
يكٓسٚم املعاؾات ايعاّ.
 عسّ ايػُاح يًبٓٛى ا٭دٓب ١ٝبإزاض ٠قٓازٜل املعاؾات باعتباض إٔ تًو
َػٛ٦ي٪َ ١ٝغػ ١ايٓكس ايعطب ٞايػعٛز.ٟ
ب  -خسَات ايتأَني
يف ظٌ اْ٫هُاّ يًُٓعُ ١غُُح يؿطنات ايتأَني ا٭دٓب ١ٝبايعٌُ باملًُه١
يف ظٌ ايؿطٚط ايتاي:١ٝ
 إق اَأأ ١ؾأأطٚع َأأٔ قبأأٌ َأأعٚز ٟخسَأأ ١ايتأأأَني ا٭داْأأبٚ .بإَهأأإ املأأَٓ٪ني
ا٭داْأأب تأغأأٝؼ ؾأأطن ١تأأأَني تعاْٝٚأأ ١يف املًُهأأ ١ميًهأأ ٕٛؾٗٝأأا َ ٪60أأٔ
ضأمساهلاٚ .يًؿطن ١اؿأل يف اؿؿأاظ عًأْ ٢ػأبَ ٪90 ١أٔ ا٭ضبأاح ٚتٛظٜأع
 ٪10عً ٢محً ١ا٭غِٗ.
 سك ٍٛؾطنات ايتأَني ا٭دٓب ١ٝعً ٢سكٛم املعاًَ ١ايٛطٓ.١ٝ
 ايػأأُاح ملأأعٚز ٟخسَأأ ١ايتأأأَني ا٭داْأأب ايأأصٜ ٜٔعًُأأ ٕٛساي ٝأاً يف املًُهأأ١
مبٛاقأأً ١أْؿأأطتِٗ يف ايؿأأطنات ايتذاضٜأأ ١ايكاُ٥أأَ ١أأٔ ز ٕٚايتأأأثري عًأأ٢
أعُاهلا اؿاي.١ٝ
 تطبٝأأل ا٫يتعاَأأات يف قطأأاع ايتأأأَني بططٜكأأ ١تأأتَ ّ٤٬أأع َعأأاٜري قأأٓاع١
ايتأَني املعرتف بٗا زٚيٝاً.
0
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( )3خسَات ايٓكٌ
ايتعَت املًُه ١بؿتح أغٛاقٗا يف قطاع خسَات ايٓكٌ ايبشطٚ ٟاؾ ،ٟٛيهٓٗا
مل تػُح يًؿطنات ا٭دٓب ١ٝبايسخ ٍٛيػٛم ايٓكٌ ايرب ،ٟيهٓٗا ؾتشت اساٍ
ي٬غتجُاض يف ايػهو اؿسٜس ٠نُٔ تطتٝبات َعٚ ،١ٓٝؾل ْعاّ ( .)BOTنُا
قسَت ايتعاَات يف فاٍ ايٓكٌ اؾٚ ٟٛايبشطَٗٓ ،ٟا َا :ًٜٞ
 ؾتشت اساٍ أَاّ ايؿطنات ا٭دٓب ١ٝيتكس ِٜخسَات قٝاْٚ ١إق٬ح
ايطا٥طات.
 مسشت يًؿطنات ا٭دٓب ١ٝبتكس ِٜخسَات أْعُ ١اؿذع اإليهرت.ْٞٚ
( )4اـسَات املطتبط ١بكطاع املكا٫ٚت
تؿري ايبٝاْات ايطمس ١ٝيًًُُه ١إىل إٔ قطاع املكا٫ٚت ٜهطًع بسٚض َِٗ،
سٝح ٜك ّٛبتؿٝٝس ايبين ا٭غاغٜٚ ،١ٝتٛىل أعُاٍ اإلْؿا٤ات ايكٓاعٚ ١ٝايعضاع١ٝ
ٚايعكاض ،١ٜنُا ٜك ّٛغسَات ايتؿػٚ ٌٝايكٝاْ ١اي٬ظَٜٚ .١عترب قطاع
املكا٫ٚت أنرب َػتًٗو يًُٛاز اـاّ يًُٓتذات املكٓع ١قًٝاً ،اييت تعتُس
عًٗٝا أغًب ايكٓاعات ايٛطٜٓٚ .١ٝهِ قطاع املكا٫ٚت ايعسٜس َٔ ا٭ْؿطَ ١جٌ:
ايتؿٝٝس ٚايبٓاٚ ،٤أعُاٍ تٛق٬ٝت املٝاٚ ٙايهٗطباٚ ،٤أعُاٍ ايكٝاْٚ ،١أعُاٍ
ايٓعاؾٚٚ .١ؾكاً ي٬تؿاق ١ٝايعاَ ١يًتذاض ٠يف اـسَات املٓبجك ١عٔ املٓعُ ،١ؾكس
مت تكٓٝـ أعُاٍ املكا٫ٚت ؼت عٓٛإ ايتؿٝٝس ٚاـسَات اهلٓسغ ١ٝاملطتبط١
بٖ٘ٚ ،ص ٙا٭عُاٍ تؿٌُ :أعُاٍ اإلْؿا٤ات ايعاَ ١يًُباْٚ ،ٞأعُاٍ اإلْؿا٤ات
ايعاَ ١يًٗٓسغ ١املسْٚ ،١ٝأعُاٍ ايرتنٝب ٚايتذُٝعٚ ،أعُاٍ ايتهًُ١
ٚايتؿطٝبٚ ،ا٭عُاٍ ا٭خط ٣املطتبطٚ .١قس قاَت املًُه ١بتشطٜط ٖصا ايكطاع
قبٌ اْ٫هُاّ يًُٓعُ ،١سٝح اؽصت خطٛات ٫غتٝؿاَ ٤تطًبات اْ٫هُاّ
يًُٓعُٚ ،١يعٌ ْعاّ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب اؾسٜس ايص ٟؾتح اساٍ أَاّ املػتجُط
ا٭دٓيب ي٬غتجُاض يف قطاع املكا٫ٚتٜ ،عس أِٖ َعاٖط ايتػريات اييت غبكت
اْهُاّ املًُه ١يًُٓعُٚ .١قس سٌ ٖصا ايٓعاّ قٌ ايعسٜس َٔ ا٭ْعُ ١اييت
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ناْت تهع قٛٝزاً عً ٢ا٫غتجُاض ا٭دٓيب يف قطاع املكا٫ٚتٚ ،تًعَِٗ بايتعاقس
َع َكاٚيني غعٛزٜني َٔ ايباطٔ.
( )5خسَات ايطاق١
تعترب املًُه ١غٛقاً ضٝ٥ػٝا يؿطنات خسَات ايطاق ١ا٭دٓبٜٚ ،١ٝعس ؾتح
املًُه ١أغٛاقٗا يف فاٍ ايطاق َٔ ١أِٖ ايتشسٜات اييت تٛاد٘ ايؿطنات
ايػعٛز ١ٜاييت تكسّ ٖصا ايٓٛع َٔ اـسَاتٚ .قس قسَت املًُه ١ايتعاَات نبري٠
بؿإٔ خسَات ايطاق ،١أغؿطت عٔ ؾتح خسَات ايطاق ١يف ايػٛم ايػعٛز.ٟ
ٚمبٛدب ٖص ٙا٫يتعاَات غٝتاح يؿطنات خسَات ايطاق ١ا٭دٓب ١ٝايتٓاؾؼ
عًَ ٢ؿاضٜع تًو اـسَات َٔٚ .نُٔ ايتعاَات املًُهَ ١ا :ًٜٞ
 خسَات اغتهؿاف ايٓؿط ٚايػاظ ٚتطٜٛط.ٙ
 خسَات ْكٌ ايٛقٛز عرب ا٭ْابٝب.
 خ أ أأسَات اإلزاضٚ ٠ا٫غتؿ أ أأاضاتٚ ،ايتشً أ أأ٬ٝت ٚا٫ختب أ أأاضات ايؿٓ ٝأ أأٚ ،١إزاَ أ أأ١
ٚإق٬ح ا٭دٗعٚ ٠املعسات.
ٜٚعترب اْهُاّ املًُه ١يًُٓعُ ١ؾطق ١يًؿطنات ايػعٛز ١ٜاييت تعٌُ يف
ٖصا اساٍ; يتكسٜط خسَاتٗاٚ ،ايبشح عٔ ؾطم تكسٜط يًس ٍٚاييت يف طٛض
اْ٫هُاّ يًُٓعُ ٖٞٚ ،١ؾطق ١نبري ٠يًؿطنات ايػعٛز ١ٜيٓكٌ ٚدْٗ ١عطٖا
يٛظاض ٠ايتذاض ٠يف ٖصا اساٍ.
( )6خسَات ا٫تكا٫ت
تتًدل ايتعاَات املًُه ١يف قطاع ا٫تكا٫ت يف ايػُاح يًؿطنات ا٭دٓب١ٝ
بتكس ِٜخسَاتٗا عرب اؿسٚزٚ .تبين تؿطٜعات يؿتح قطاع ا٫تكا٫ت باملًُه١
تسضهٝاًٚ ،ظٜاز ٠غكـ املًه ١ٝا٭دٓب ١ٝيطأؽ املاٍ يف ؾطنات ا٫تكا٫ت املعَع
إْؿاٗ٥ا يتكٌ إىل  ٪60يف ْٗا ١ٜعاّ .ّ2008
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ٚتؿٌُ ٖص ٙا٫يتعاَات ؼطٜط خسَات ا٫تكا٫ت ٚؾكاً ملا :ًٜٞ
 خسَات ا٫تكا٫ت ا٭غاغٚ ،١ٝايك ١ُٝاملهاؾ ١إىل خسَات ا٫تكا٫ت بأٟ
ٚغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝا.
 ايتعاّ املًُه ١بتهُني ا٫يتعاَات يف ٚضق ١إناؾَ ١ٝطدع ١ٝقازضَٓ َٔ ٠عُ١
ايتذاض .٠نُا ايتعَت املًُه ١بتطبٝل ايٛضق ١عٝح ت٪غؼ َطدع ١ٝقاْ١ْٝٛ
ي٬يتعاَات ايػعٛز ١ٜيف قطاع ا٫تكا٫ت.
 إقساض فُٛع ١تؿطٜعات ملٓع ؾطن ١ا٫تكا٫ت َٔ ايكٝاّ بأ ٟمماضغات
استهاض.١ٜ
( )7اـسَات ايػُعٚ ١ٝايبكط١ٜ
غٛم اـسَات ايػُعٚ ١ٝايبكط َٔ ١ٜا٭غٛام ايٛاعس ٠يف املًُهٚ ،١قس
ٜػتكطب ؾطنات أدٓب ١ٝي٬غتجُاض ؾ ;٘ٝمما ٜتطًب َٔ ايؿطنات ايػعٛز١ٜ
ايٛقٛف ٚبؿهٌ َػتُط عً ٢تطٛضاتَ٘ٚ ،تابع ١ايؿطم املتاس ١ؾ ;٘ٝيًسخ ٍٛيف
ؾطاناتٚ ،اغتٓاّ ؾطق ١ا٫غتؿاز َٔ ٠ؾتح ايػٛم يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يًػٛم
ايػعٛزٚ ،ٟا٫ط٬ع عً ٢ػطب ١ايؿطنات ا٭دٓب ١ٝيتطٜٛط ٖص ٙايكٓاع١
قًٝاًٚ .ؼطٜط تًو اـسَات َٔ ايتشسٜات اييت تٛاد٘ ايؿطنات ايػعٛز;١ٜ
يصا عًٗٝا انتػاب خربات ٚاغع ;١ملٓاؾػ ١ايؿطنات ا٭دٓبٚ .١ٝأِٖ ايتعاَات
املًُه ١يف ٖصا ايكطاع َا :ًٜٞ
 خسَات تٛظٜع ا٭ؾٚ ،ّ٬أؾ ّ٬ايؿٝس ،ٜٛمبا ؾٗٝا أؾطط ١ايؿٝسٚ ،ٜٛأدٗع٠
ايؿٝس ٜٛاملؿؿط ٠ضقُٝاً.
 خسَات اإلْتاز ٚايتٛظٜع اإلشاعٚ ٞايتًؿع َٔ ْٜٞٛإْتاز ايرباَر اإلشاع١ٝ
ٚايتًؿعٚ ١ْٜٝٛتٛظٜعٗا.
 تطخٝل بطاَر ايطازٚ ٜٛايتًؿع ،ٕٜٛاملٓكٛيَ ١باؾط ،٠أَ ٚػذً ١أ ٚعً٢
تػذ٬ٝت عاز ،١ٜأ ٚضقَُ ١ٝؿؿط ٠بايؿٝس ٜٛيًبح بٛاغط ١ا٭قُاض ايكٓاع١ٝ
يًبح ايتًؿع ،ْٜٞٛأ ٚبٛاغط ١ا٭غ٬ى ،أ ٚبٛغا ٌ٥أخطٜ ٚ ،٣ؿٌُ شيو
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مجٝع ايرباَر ٚايكٓٛات اـاق ١بايربف ،١غٛا ٤ناْت يًتػً ١ٝأ ٚايرتٜٚر،
أ ٚأْٗا تٓتر بؿهٌ عاز ٟيف اغتٛزٖٜٛات ايتًؿع.ٕٜٛ
( )8خسَات ايربٜس
ايتعَت املًُه ١بتشطٜط اـسَات ايربٜس َٔٚ ،١ٜنُٔ ا٫يتعاَات:
 ايتػً ِٝغري املكٝس (ز ٕٚعٛا٥ل قاْ )١ْٝٛيًٛثا٥لٚ ،ايطظّٚ ،ايططٚز،
ٚايبها٥ع ٚغريٖا َٔ املٛاز ايربٜس.١ٜ
َ عاًََ ١عٚز ٟاـسَات ايربٜس ١ٜا٭داْب َعاًَ ١تًو املُٓٛس١
يًعاًَني يف خسَات ايربٜس احملً.١ٝ
 ؾتح ايػٛم ايػعٛز ٟأَاّ ايؿطنات ا٭دٓب ١ٝاييت تعٌُ يف فاٍ
خسَات ايربٜس.
( )9خسَات ايب١٦ٝ
ايتعَت املًُه ١بتشطٜط غٛم خسَاتٗا يف فاٍ ايبٚٚ .١٦ٝؾكاً هلص ٙا٫يتعاَات
ٜػتطٝع َعٚز ٚخسَات ايب ١٦ٝغري ايػعٛزٜني تكس ِٜايهجري َٔ خسَات ايب١٦ٝ
يف ايػٛم ايػعٛزٚ .ٟتؿري ٖص ٙا٫يتعاَات إىل إَهاْٚ ١ٝق ٍٛؾطنات أدٓب١ٝ
إىل زاخٌ ايػٛمٚ ،مبًه ١ٝأدٓبٚ ،٪ 100 ١ٝغتعاٌَ ايؿطنات ايػعٛزٚ ١ٜؾل
َبسأ املعاًَ ١ايٛطٓ .١ٝمما ٜتطًب َٔ ايؿطنات ايػعٛز ١ٜايعاًَ ١يف فاٍ
خسَات ايب ١٦ٝتطٜٛط خسَاتٗا ٚايبشح عٔ خطٛط تػٜٛكٚ ١ٝأغٛام دسٜس.٠
 َٔٚأِٖ اـسَات اييت مت ؼطٜطٖا يف ٖصا اساٍ :خسَات َٝا ٙايكطف،
ٚخسَات تكً ٌٝايهذٝر.
( )10اـسَات ايػٝاس١ٝ
قطاع ايػٝاس ١يف املًُه َٔ ١ايكطاعات ايٛاعس ٖٛٚ ،٠يف تطٛض َػتُط ،يصا
ايتعَت املًُه ١بؿتح أغٛاقٗا يتؿذٝع ا٫غتجُاض ا٭دٓيب ؾٖٚ .٘ٝصا ىًل ؾطقاً
أَاّ ضداٍ ا٭عُاٍ يتطٜٛطٚ ،ٙا٫غتؿاز َٔ ٠اْؿتاح ايػٛم يتشػني تًو
اـسَاتٚ .قس أبكت املًُهْ ١ؿاط خسَات اؿر ٚايعُط ٠سهطاً عً ٢ايػعٛزٜني.
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ٚبايتاي ٞؾايؿطنات ايعاًَ ١ؾ ٘ٝتتُتع باؿُاٚ ،١ٜئ تتأثط باْهُاّ املًُه١
يًُٓعُ .١بُٓٝا ايؿطنات اييت تعٌُ يف املطاعِ ٚا٫غرتاسات ايػٝاس١ٝ
ٚاـسَات ايؿٓسق ١ٝقس تتأثط ْتٝذ ١اْ٫هُاّ .سٝح ٜه ٕٛيًؿطنات ا٭دٓب١ٝ
شات اـرب ٠ؾتح ؾطٚع هلا باملًُه٫ٚ .١ؾو إٔ ايؿطنات ايػعٛز ١ٜايعاًَ١
غٝتأثط بٗصا ايتٓاؾؼ ،مما ٜتطًب قٝاَٗا بإدطا ٤ايسضاغات يٛاقع ايػٛم،
ٚؼػني خسَاتٗاٚ ،ضؾع دٛزَٓ ٠تذاتٗا; يتػتطٝع املٓاؾػ.١
( )11اـسَات املٗٓٚ ١ٝا٫غتؿاض١ٜ
ٜعترب ٖصا ايكطاع َٔ ايكطاعات املُٗ ١يف ا٫قتكاز ايػعٛز ،ٟؾايطؿط ٠اييت
قاسبت اضتؿاع أغعاض ايٓؿطَٚ ،ا قاسبٗا َٔ تػريات عُطاْٚ ١ٝاقتكازَٗ ،١ٜست
ايططٜل يربٚظ ٖصا ايٓٛع َٔ اـسَات َٔٚ .خ ٍ٬قطا ٠٤ايتعاَات املًُه ١يف
فاٍ اـسَات املٗٓٚ ١ٝا٫غتؿاض( ١ٜايكاْ ١ْٝٛاـاضدٚ ،١ٝاحملاغبٚ ،١اهلٓسغ،١
ٚاهلٓسغ ١املعُاض٬ٜ ،)١ٜسغ أْٗا ايتعَت بؿتح ايػٛم أَاّ َٛضز ٟاـسَ١
ا٭داْبٚ ،عسٚز ًَه ١ٝأدٓب ٫ ١ٝتتذاٚظ  ،٪75يف سني إٔ خسَات اؿاغٛب،
ٚخسَات اإلعٚ ،ٕ٬ا٫غتؿاضات اإلزاض ١ٜؾتشت بايهاٌََ .ع ا٭خص يف ا٫عتباض إٔ
املًُه ١استؿعت عكٗا يف تطبٝل بطْاَر ايػعٛزٚ ،٠اؾرتاط سكَٛ ٍٛضزٟ
اـسَ ١ا٭داْب عً ٢تأؾري ٠زخ ٍٛيًًُُهٚٚ .١نعت ؾطٚطاً سَ ٍٛس ٠إقاَ١
اـرباٚ ٤املتدككني ا٭داْب باملًُه ٫ ١تعٜس عًَٜٛ 180 ٢اً قابً ١يًتذسٜس.
نُا اؾرتطت عسّ ايػُاح يًُشاَني ا٭داْب باملج ٍٛأَاّ احملانِ ايػعٛز١ٜ
يًسؾاع عٔ َٛنً.ِٗٝ
( )12خسَات أخط٣
ٖٓاى خسَات أخط ٣غري ٚاضز ٠يف أ ٟقطاع َجٌ اـسَات املتكً ١بايتذاض٠
اإليهرتٚ ١ْٝٚإزاض ٠املٛاضز ايطبٝع ١ٝنايطاقٚ ،١اـسَات املكسَ َٔ ١أدٗع٠
سهَ ١َٝٛجٌ إزاض ٠اؾٛاظات ،ؾ ٕٚ٪ايطريإ املسْ ،ٞنصيو ايكٛاعس ٚايًٛا٥ح
اـاق ١باهلذط َٔ ٠بًس إىل آخط.
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املبحح الرابع :آثار اىضناو املنللة العربية الصعودية مليظنة التجارة العاملية على بعض
الكطاعات اخلدمية
قطاع اخلدمات املالية
ؾٗس ايٓعاّ املاي ٞيف املًُه ١ايعسٜس َٔ ايتطٛضات ،نإْؿا ١٦ٖٝ ٤يػٛم املاٍ،
ٚغٛقا َايَ ١ٝػتكًٚ ،١تأغٝؼ قطاع ايتأَني بكؿْ ١عاَٚ ،١ٝؼطٜط تسضهٞ
يًكطاع املكطيفْٚ .ػتعطض يف ايٓكاط ايتاي ١ٝايتأثري ايص ٟسسخ يف ٖصا ايكطاع
بعس اْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإىل َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل.١ٝ
- 1املكاضف ايػعٛز١ٜ
بًؼ عسز املكاضف ايعاًَ ١باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜبٓٗا ١ٜعاّ 18ّ2007
َكطؾاَ 12 ،كطؾا قًٝا َ6ٚكاضف أدٓب ١ٝيهٌ َٓٗا ؾطعا ٚاسساً ،باغتجٓا٤
بٓو اـًٝر ايسٚي ٞايص ٟمتتًو سهَٛات ز ٍٚاـًٝر سككا ؾ ،٘ٝؾً٘
ؾطعإٚ .تؿري إسكاٝ٥ات َ٪غػ ١ايٓكس ايعطب ٞايػعٛز ٟإىل إٔ عسز ؾطٚع ٖصٙ
املكاضف بًؼ  1353ؾطعا بٓٗا ١ٜعاّ َ ،2007كابٌ  1289ؾطعا يف ْٗا ١ٜعاّ .)ّ2006
ٚقس لشت املكاضف ايٛطٓ ١ٝيف تععٜع َطانعٖا املاي ١ٝطٛاٍ ايػٓٛات ا٭خري،٠
سٝح اضتؿع إمجايَٛ ٞدٛزاتٗا يٝكٌ إىل مًَٝ 107.52 ٛاض ضٜاٍ َكابٌ 861.1
ًَٝاض ضٜاٍ عاّ ًَٝ 508.2ٚ ،2006اض ضٜاٍ عاّ
آثار اىضناو املنللة على الكطاع املصريف
بسأت املكاضف ايػعٛزَ ١ٜطسً ١دسٜس ٠يف عاّ  ّ2007اْطٛت عً ٢مجًَٔ ١
املتػريات املُٗ ١يف ؼسٜس َػاض ايٓؿاط املكطيف ٚاملاي ٞيًتهٝـ َع املتطًبات
اؾسٜسْ٫ ٠هُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ .١ٝقس سككت املكاضف ايػعٛز١ٜ
تكسَا يف فاٍ تكس ِٜايتُ ٌٜٛيًُؿاضٜع يف ظٌ تطادع إٜطازات ا٭ْؿط١
املطتبط ١با٭غِٗ احملً .١ٝنُا اغتطاعت متَ ٌٜٛؿاضٜع مجٝع ايكطاعات
ا٫قتكاز ،١ٜبٌ إٕ ْؿاطٗا اَتس إىل ا٭غٛام ايعطب ١ٝيتٛغٝع ْطام أعُاهلا،
ٚتٜٓٛع َكازض زخًٗا ،نُكطف ايطادش ٞايصٚ ٟقٌ ْؿاط٘ إىل َايٝعٜا،
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ٜٚػتٗسف ؾتح  50ؾطعاً بٗا عً ٍٛعاّ ٚ ،ّ2010فُٛع ١غاَبا املاي ١ٝاييت
(.)20

اغتشٛشت عًًَ َٔ %68 ٢ه ١ٝبٓو نطٜػٓٝت ايبانػتاْٞ

 َٔٚأِٖ ايتش٫ٛت اييت سسثت يف ايكطاع املكطيف بعس اْهُاّ املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٖٛ ٠ايتٛغع يف مت ٌٜٛايكطاع اـام ،سٝح
تٛغعت يف تكس ِٜا٥٫تُإ ٚاـسَات املكطؾ ١ٝي٘ٚ ،أقبح ميجٌ ٖصا ايكطاع
ايعُ ٌٝا٭ ٍٚهلص ٙاملكاضف يف َععِ اـسَات اييت تكسَٗاٜٚ ،تهح شيو َٔ
ايبٝاْات ايتاي:١ٝ
 - 1سك ٍٛايكطاع اـام عًْ ٢كٝب نبري َٔ ا٥٫تُإ املكطيف ،سٝح اضتؿع
إمجايَ ٞطًٛبات املكاضف َٔ ايكطاع اـام يٝكٌ إىل مًَٕٛٝ 577882 ٛ
ضٜاٍ يف ْٗا ١ٜعاّ َ ،2007كابٌ  ًَٕٛٝ 476020ضٜاٍ يف عاّ ٚ ،2006بصيو
تؿهٌ تًو املطًٛبات أنجط َٔ  َٔ %75إمجاي ٞاملطًٛبات املػتشك١
يًُكاضف يس ٣ايكطاعني اؿهٚ َٞٛاـامٚ ،امل٪غػات املاي ١ٝغري ايٓكس،١ٜ
يف سني متجٌ ْػب ١املطًٛبات عً ٢ايكطاع ايعاّ اؿه َٞٛمَ ،%25 ٛكابٌ
 %64يًكطاع اـام %36ٚ ،يًكطاع ايعاّ يف عاّ ٚ .ّ2004ايػبب ا٭غاغ ٞيف
شيو ٖ ٛتٛغع ْؿاط ايكطاع اـام يف ا٫قتكاز ايٛطينٚ ،ظٜاز ٠استٝاد٘
يًتُ ٌٜٛاملكطيفٚ ،ملٌ ٤ايؿطاؽ ايٓاتر عٔ تطادع زٚض ايكطاع ايعاّ يف
()21

ا٫غتجُاض ٚايٓؿاط ا٫قتكاز.ٟ

 - 2تٓٛعت َطًٛبات املكاضف عً ٢ايكطاع اـام بني ا٥تُإ َكطيفٚ ،قطٚض
ٚغًؿٝاتٚ ،نُبٝا٫ت ككٚ ،١َٛاغتجُاضات يف أٚضام َاي ١ٝخاق،١
ٚامل٬سغ إٔ َبايؼ ا٥٫تُإ املكطيف ٚايكطٚض ٚايػًؿٝات املُٓٛس ١يًكطاع
اـام اضتؿعت بؿهٌ ًَشٛظ خ ٍ٬ايػٓٛات ا٭خري.٠

 -20فً ١اؼاز املكاضف ايعطب .١ٝايعسز ايجاْ ٞغبتُرب ّ2009 ،م 86
 - 21ايتكطٜط اإلسكا ٞ٥ايػٓ ٟٛمل٪غػ ١ايٓكس ايعطب ٞايػعٛزَ ،ٟطدع غابل  ،م 67
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٬ٜ – 3سغ َٔ تٛظٜع ا٥٫تُإ املكطيف املُٓٛح يًكطاع اـام ،إٔ ايٓؿاط
ايتذاضٜ ٟػتشٛش عً ٢ايٓكٝب ا٭نرب َٓ٘ٚ ،أْ٘ يف تعاٜس بؿهٌ ًَشٛظ،
ْ ًٜ٘ٝؿاط ايتُ ،ٌٜٛثِ ايٓؿاط ايكٓاع ًٜ٘ٝ ،ٞقطاع ايبٓاٚ ٤ايتؿٝٝس ،ثِ
قطاع ايٓكٌ ٚا٫تكا٫ت ،ضغِ تطادع سكت٘ َٔ ا٥٫تُإ املكطيف املُٓٛح
يًكطاع اـام بؿهٌ ًَشٛظ.
 - 4أغِٗ ايكطاع املكطيف يف متٚ ٌٜٛاضزات ايكطاع اـامٚ ،اضتؿع إمجايٞ
ايتُ ٌٜٛاملكسّ هلصا ايػطض بؿهٌ ًَشٛظ ،سٝح ٚقٌ إىل ًَٕٛٝ 168518
ضٜاٍ يف عاّ َ ّ2007كابٌ  ًَٕٛٝ 132292ضٜاٍ يف عاّ ٚ .ّ2006امل٬سغ إٔ
ايٓكٝب ا٭نرب َٔ ٖصا ا ايتُ ٌٜٛمت تٛد ٘ٗٝإىل ٚاضزات ايػًع ايػصا،١ٝ٥
تًٗٝا ٚاضزات ايػٝاضات ،ثِ َٛاز ايبٓاٚ ،٤اٯ٫تٚ ،املٓػٛدات ٚا٭دٗع.٠
ٜٚك ّٛايكطاع املكطيف يف املًُه ١بسٚض نبري; يصا هب إٔ ٜٛىل اٖتُاَا
يًدسَات املكطؾ ١ٝاملتٓٛعٚ ،١تٛؾري ايتُ ٌٜٛاي٬ظّ يكٝاّ ايكطاع اـام بسٚضٙ
املتعاٜس يف َػري ٠ايتُٓ ١ٝا٫قتكازٚ ،١ٜست ٢وكل ايكطاع املكطيف شيو عً٘ٝ
ايتػًب عً ٢فُٛع ١ايتشسٜات اييت ٜٛادٗٗا ٖصا ايكطاع َٔ ،أبطظٖا(.)22
أ) ظٜاز ٠ضٚ٩ؽ أَٛاٍ املكأاضف ٖٓ :أاى ْػأبا  ٫ميهأٔ ػاٚظٖأا ملػأتٜٛات اإلقأطاض
اييت تػتطٝع ايبٓٛى تكسميٗا نٓػأبَ ١أٔ سكأٛم املػأاُٖني ٚضأؽ املأاٍ ،يأصا
ؾأإٕ املدأطز أَأاّ ايبٓأو يًتٛغأع يف اإلقأطاض إٔ ٜكأ ّٛبطؾأع ضأمسايأ٘ .يأأصيو
بأأسأت ايبٓأأٛى يف عأأاّ  ّ2006بعٜأأاز ٠ضٚ٩ؽ أَٛاهلأأا ،يًُشاؾعأأ ١عًأأٚ ٢دٛزٖأأا
ايؿاعٌ يف مت ٌٜٛايؿطناتٚ ،ملٛانب ١تٛد٘ ٖص ٙايؿطنات إلقساض غأٓسات أٚ
قأأهٛى متٜٛأأٌ َؿأأاضٜعٗاٚ ،ستأأٜ ٢أأٓعهؼ شيأأو عًأأ ٢أضباسٗأأاٚ ،يطؾأأع َػأأت٣ٛ
تكأأٓٝؿٗا ٚؾك أًا ملعأأاٜري املأأ ٠٤٬املايٝأأ ١يًذٓأأ ١بأأاظٍ .يأأصا ؾأأإٕ لأأاح املكأأاضف يف
اغتػ ٍ٬ايطؿط ٠ايطآٖٚ ،١اضتؿاع ايػٛٝي ١يطؾع ضٚ٩ؽ أَٛاهلاٜ ،عأس أسأس املٗأاّ

 - 22تكطٜط فًؼ ايػطف ايػعٛز .١ٜغت ١ؼسٜات أَاّ ايكطاع املكطيف ايػعٛزٟ
http://www.mstaml.com/manage/user
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ايأأيت تػأأتٛدب عًأأ ٢املكأأاضف ايٛطٓٝأأ ١إٔ تتٗٝأأأ يطؾأأع ضٚ٩ؽ أَٛاهلأأا ،يتُٜٛأأٌ
املؿاضٜع املدطط إلاظٖا خ ٍ٬املطسً ١املكبً.١
ب ) َٛادٗ ١املٓاؾػ ١ايساخًٚ ١ٝاـاضد : ١ٝتؿتس املٓاؾػ ١اييت تٛادٗٗأا املكأاضف
ايٛطٓ ٝأأ ١غ أأٛا ً ٤يف َ أأا ب ٗٓٝأأا ،أ َ ٚأأع املك أأاضف ايسٚي ٝأأ ٖٚ ،١أأص ٙاملٓاؾػ أأَ ١ؿ ٝأأس٠
يًُكاضف ٚايعَُ ٤٬عا ،سٝح تسؾع املكاضف يتشػني اـسَات ايأيت تكأسَٗا
يًعَُٚ .٤٬ع شيو ؾؿتح ايباب يًُكاضف ا٭دٓبٚ ١ٝظٜأاز ٠املٓاؾػأ ١يف فأاٍ
اـ أأسَات املك أأطؾ ١ٝه أأب إٔ ٜه أأ ٕٛخان أأعا يًه أأٛابط ايسٚي ٝأأ َٚ ١أأٔ ؾٛا ٥أأس
املٓاؾػأأ ١أْٗأأا ػعأأٌ إزاض ٠نأأٌ َكأأطف تٗأأتِ باحملاؾعأ ١عًأأ ٢أَأأٛاٍ َٚكأأاحل
ايعُٚ ،٤٬عًَٛ ٢ادٗ ١أ ٟتكًبات يف ا٭غٛام احملًٚ ١ٝايسٚيَٚ .١ٝأٔ ثأِ هأب
إٔ ٜه ٕٛاملعٝاض ا٭غاغأ ٞيف ٖأص ٙاملٓاؾػأ ١ا٫يتأعاّ ٚاملػأٚ٪ي ١ٝاملكأطؾ ١ٝطًٜٛأ١
ا٭دٌ.
ز ) اغأأتػ ٍ٬ؾطقأأ ١ايأأسخ ٍٛيف فأأاٍ ايبٓأأٛى ا٫غأأتجُاض٬ٜ : ١ٜسأأغ قسٚزٜأأ١
عأ أأسز ايؿأ أأطٚع ايأ أأيت ؾتشتٗأ أأا ايبٓأ أأٛى ايأ أأيت زخًأ أأت ايػأ أأٛم ايػأ أأعٛز ٟسأ أأسٜجًا
(باغأأتجٓا ٤بٓأأو ايأأب٬ز) .ؾٗ أص ٙايبٓأأٛى يأأسٜٗا تٛدأأ٘ اغأأرتاتٝذٖٚ ٞأأ ٛتؿأأازٟ
اغ أ أأتٗساف غ أ أأٛم ايتذع ٥أ أأ ١املك أ أأطؾٚ ،١ٝايرتن ٝأ أأع عً أ أأ ٢تك أ أأس ِٜاـ أ أأسَات
يًؿطنات ،خاق ١خسَات ايكطٚض اسُعٚ ١إزاض ٠ايجطٚات اـاقٚ ،١خأسَات
ايبٓأأٛى ا٫غأأتجُاض ،١ٜنعًُٝأأات ايأأسَر ٚا٫غأأتشٛاشٚ ،ا٫غأأتجُاض اـأأام يف
ؾ أأطنات زٚي ٝأأٚ ،١ضؾ أأع ضأؽ امل أأاٍ (ٖ أأصا ٜٓ ٫ؿ أأ ٞاستُ أأاٍ ظ ٜأأاز ٠املٓاؾػ أأ ١ب أأني
املكاضف احملً ١ٝا٭دٓب ١ٝيف املػتكبٌ عً ٢تكس ِٜاـسَات املكطؾ ١ٝيٮؾأطاز،
خاق أأ ١يف ف أأاٍ ايٛزا ٥أأع ٚاؿػ أأابات اؾاض ٜأأ ٖٚ .)١أأصا ٜع أأين إٔ ٖ أأص ٙايبٓ أأٛى
تػأ أأع ٢يتكأ أأس ِٜخأ أأسَاتٗا ايأ أأيت تتُٝأ أأع باضتؿأ أأاع عا٥أ أأسٖاٚ ،قًأ أأ ١اؿادأ أأ ١إىل
ايعًُٝات املطًٛب ١إلمتاَٗا ،نُا ٜٛنح إٔ خسَات ايبٓأٛى ا٫غأتجُاض ١ٜتعأس
َ أأٔ اـ أأسَات ايٛاع أأس ٠يف ايٓؿ أأاط املك أأطيف يف املًُه أأٚ .١ق أأس ب أأسأت ايبٓ أأٛى
ايٛطٓ ١ٝمببازضات يًسخ ٍٛيف ْؿاط ايبٓٛى ا٫غتجُاض ،١ٜسٝأح قاَأت بإْؿأا٤
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ٚتطٜٛط ٚسسات ايبٓٛى ا٫غتجُاض ،١ٜمتٗٝساً يؿكٌ ٖص ٙايٛسسات ٚايرتخأٝل
هلأأا نبٓأأٛى اغأأتجُاضَ ١ٜتدككأأٜٚ .١تأأبني َأأٔ شيأأو إٔ اـأأسَات املكأأطؾ١ٝ
اؾاض ٖٞ ١ٜؾطق ١إغرتاتٝذ ١ٝأَاّ ايبٓٛى ايٛطَٓٚ ،١ٝكسض يٮضباح ايأيت قأس
تػأأري ايٓت أأا٥ر املاي ٝأأ ١يًكط أأاع املك أأطيفَٚ ،أأٔ ث أأِ ٜبك أأ ٢ايتش أأس ٟايك أأا ِ٥أَ أأاّ
ايبٓأأٛى ايٛطٓٝأأَ ١تُأأج ٬يف ايٛيأأٛز إىل ٖأأصا ايٓأأٛع َأأٔ اـأأسَاتٚ ،ايٓذأأاح يف
َٓاؾػأأ ١ؾأأطنات ايٛغأأاط ١املايٝأأ ١ايأأيت مت ايرتخأأٝل هلأأا بايأأسخ ٍٛيف ٖأأصا
اساٍ اييت ظاز عسزٖا عٔ  40ؾطنٚ ، ١اغأتػَ ٍ٬أا ٜتأٛاؾط يأسٜٗا َأٔ خأربات
ٚإَهاْٝات َٛٚاضز ٚع٬قات َع ايكطاع اـام ؿػِ ٖص ٙاملٓاؾػ ١يكاؿٗا.
ز) زضاغ ١نٝؿ ١ٝايتػًب عًَٓ ٢اؾػ ١ايبٓٛى ا٭دٓب ١ٝعُ٫ٛت عً ٢اؿػابات
اؾاض ١ٜاـاق ١بسؾع  :تؿهٌ اؿػابات اؾاضْ ١ٜػب ١نبري َٔ ٠املٛاضز
املاي ١ٝاييت تعتُس عًٗٝا ايبٓٛى ايٛطٓ ١ٝيف اغتجُاضاتٗا ٖٞٚ ،سػابات ٫
تسؾع عًٗٝا ايبٓٛى عُ٫ٛت ست ٢اٯٕٚ ،يهٔ يف ظٌ غع ٞايبٓٛى ا٭دٓب ١ٝيف
تٓاؾػٗا َع ايبٓٛى ايٛطٓ٫ ١ٝغتكطاب اؿػابات اؾاض ،١ٜقس ػس بعض
ايبٓٛى ا٭دٓبَ ١ٝربضا ٜػُح هلا بسؾع عُ٫ٛت عً ٢اؿػابات اؾاضٖٛٚ ،١ٜ
َا قس ٜؿكس ايبٓٛى ايٛطٓ ١ٝدع٤ا َٔ ٖص ٙاؿػابات .يصا ؾايبٓٛى ايٛطٓ١ٝ
َطايب ١باإلغطاع يسضاغ ١نٝؿ ١ٝايتػًب عًٖ ٢صا املؿهٌ ،سٝح إٕ زؾع تًو
ايعُ٫ٛت ٜٓط ٟٛعً ٢كايؿات ؾطع.١ٝ
ٖ أ) ؼكٝأل أَأأٔ املعًَٛأات ٚايتػًأأب عًأ ٢عًُٝأات ا٫ستٝأأاٍ املكأطيف  :اغأأتشٛشت
ايتع أأاَ٬ت اإليهرت ْٝٚأأ ١عً أأ ٢م أأ َ %80 ٛأأٔ إمج أأاي ٞايعًُ ٝأأات املك أأطؾ ١ٝيف
املًُهأأ ١ايعطبٝأأ ١ايػأأعٛز ١ٜيف عأأاّ  ،ّ2006سٝأأح ْؿأأصت ايبٓأأٛى ايػأأعٛز ١ٜمأأٛ
ًَٝ 700أأ ٕٛعًُٝأأ ١إيهرتْٝٚأأ ،١تكأأٌ قُٝتٗأأا إىل  14أيأأـ ًَٝأأاض ضٜأأاٍ ،متأأت َأأٔ
عسَٓ ٠اؾصَٗٓ ،أا أدٗأع ٠ايكأطاف اٯيأٚ ٞاإلْرتْأت ْٚكأاط ايبٝأعٚ ،قأس لشأت
ايبٓأٛى ايٛطٓٝأأ ١يف شيأو َأأٔ خأأ ٍ٬إضغأا ٤بٓٝأأ ١إيهرتْٝٚأَ ١كأأطؾَ ١ٝتطأأٛض،٠
ٚضغِ اؾٗٛز اييت قاَت بٗا املًُه ١يًتػًب عً ٢عًُٝات ا٫ستٝأاٍ ٚا٫خأرتام
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املكأ أأطيف ،إ ٫إٔ ٖٓأ أأاى ؼأ أأسٜا ٜتُجأ أأٌ يف ظٜأ أأاز ٠زضدأ أأ ١تأ أأأَني ايبٓأ أأٛى هلأ أأصٙ
ايتعاَ٬تٚ ،محاْ ١ٜعاّ املعًَٛات املكطؾ َٔ ١ٝا٫خرتام ٚاملداطط املكأاسب١
ي٘ ،خاق َٔ ١خ ٍ٬ؾبه ١اإلْرتْت ،سٝح ٜأتَ ٞا بأني  %50إىل َٗٓ % 70أا َأٔ
اـاضزٚ .تتُجٌ أِٖ املداطط يف اغأتسضاز ايعُأٚ ،٤٬ايتذػأؼٚ ،غأطق ١اهلٜٛأ١
أ ٚنًُ ١ايػطٚ ،اغتدساَُٗا يف غطق ١اؿػابات.
 )ٚاؿ أأصض َ أأٔ خط أأٛض ٠اْهؿ أأاف املك أأاضف عً أأ ٢قط أأاع ايعك أأاضات  :ضغ أأِ ع أأسّ ت أأأثط
ايبٓٛى ايٛطٓ ١ٝبأظَ ١ايطٖٔ ايعكاض ٟا٭َطٜه ،ٞاييت نأطبت َكأاضف عسٜأس،٠
ٚضغِ ؼٌُ ايبٓٛى ايٛطٓ ١ٝيًٗع ٠اييت تعطنت هلا غٛم ا٭غِٗ .إ ٫إٔ ٖٓاى
خطٛض ٠قس تتعطض هلا تًو املكاضف يف ساي ١تعطض غٛم ايعكاض هلأعَ ٠ايٝأ،١
سٝأأح تعاٜأأس ايتُٜٛأأٌ املكأأطيف يكطأأاع ايعكأأاض يف املأأس ٠ا٭خأأري .٠ؾأأطغِ إٔ ٖأأصا
ايكط أأاع ٜع أأس قطن أأا يًُٓ أأ ،ٛؾك أأس ٜه أأ ٕٛقطن أأا يع ٜأأاز ٠املد أأاطط يًكط أأاع
املكطيف ،خاق ١إشا اضتؿع غعط ايؿا٥أس ٠بؿأهٌ ٜطؾأع أعبأا ٤زٜأ ٕٛاملػأتجُط ٜٔيف
ايكطأأاع ايعكأأاضٚ ،ٟوأأس َأأٔ ؾأأطم سكأأٛهلِ عًأأ ٢ايتُٜٛأأٌ بتهًؿأأَٓ ١اغأأب١
٫غتهُاٍ َؿاضٜعِٗ.
-٦

قطاع ايتأَني
بًؼ عسز ؾطنات ايتأَني اييت تعٌُ يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜسايٝاً 19

ؾطن ،١بإمجاي ٞضٚ٩ؽ أَٛاٍ تعٜس عًًَٝ 4 ٢اضات ضٜاٍٚ .تؿري زضاغ ١أدطاٖا
عً ٞعبس ايطمحٔ ايػبٗٝني يػٛم ايتأَني يف املًُه ١عاّ  ،2006إىل إٔ سذِ
غٛم ايتأَني يف املًُهٜ ١بًؼ  ًَٕٛٝ 1.667ز٫ٚضٜ ٖٛٚ .ؿهٌ سك ١تكسض عٛايٞ
 َٔ %34إمجاي ٞأغٛام ايتأَني اـًٝذ ١ٝايبايػ ًَٕٛٝ 4.909 ١ز٫ٚض .نُا
ٜؿهٌ ايػٛم ايػعٛزَ ٟا ْػبت٘  َٔ %18إمجاي ٞأغٛام ايتأَني يف ايسٍٚ
ايعطب ١ٝاييت ٜكسض سذُٗا عٛاي ًَٕٛٝ 9.259 ٞز٫ٚضٚ )23(.وتٌ غٛم ايتأَني يف
ايػعٛز ١ٜاملطتب ١ايجاْ ١ٝخًٝذٝاً ٚعطبٝاً بعس غٛق٘ يف اإلَاضات ،ايصٜ ٟكٌ
- 23عً ٞبٔ عبس ايطمحٔ ايػبٗٝني .أغٛام ايتأَني يف املًُهٚ ١ايس ٍٚايعطبٚ ١ٝاـًٝذ. ١ٝزضاغ ١غري َٓؿٛض ،ّ2006 . ٠م 15
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سذُ٘ إىل  ًَٕٛٝ 1.862ز٫ٚضٚ .ضغِ شيو ٜعترب غٛم ايتاَني يف املًُه١
َرتادعا ،ؾإمجاي ٞسذِ ايػٛم ايصٜ ٟكسض عٛاي 1.7 ٞبً ٕٛٝز٫ٚض ٜكٌ نجرياً
عٔ سذِ أعُاٍ بعض ايؿطنات ايعامل ١ٝايهبريَٓ ٠ؿطز .٠نصيو تعس املًُه١
َٔ أقٌ ز ٍٚايعامل َٔ سٝح إْؿام ايؿطز ايػٓ ٟٛعً ٢ايتأَني ،ايصٜ ٟكسض مببًؼ
 57ز٫ٚضاً غٜٓٛاً ،يف سني ٜكٌ يف بعض ايس ٍٚايػطب ١ٝإىل  15000ز٫ٚض ،نُا إٔ
سكْ ١ؿاط ايتأَني َٔ إمجاي ٞايٓاتر احملً ٞيًًُُه ١تبًؼ أقٌ َٔ  ،%1بُٓٝا
تكٌ يف بعض ايس ٍٚإىل ٚ )24(.%15يكس ايتعَت ايػعٛز ١ٜبتشطٜط قطاع ايتأَني
بعس اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ ،١ٝتطبٝل قٛاعس املٓعُ ١اـاق ١مبٓح
ايؿطنات ا٭دٓب ١ٝايعاًَ ١بايػعٛز ١ٜاملعاٜا ْؿػٗا املُٓٛس ١يًؿطنات
ايػعٛز ١ٜايعاًَ ،١غري إٔ ايػعٛزٚ ١ٜنعت بعض ايكٛٝز عً ٢ايٛدٛز ايتذاضٟ
يًؿطنات ا٭دٓب ،١ٝسٝح ٚنعت قٝسا عً ٢املًه ١ٝا٭دٓب ١ٝيف ٖص ٙايؿطنات
اييت تعترب قٝساً عً ٢ا٭داْب ي٬غتجُاض يف ٖصا ايكطاع.
-٤

آثاض اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعً ٢قطاع ايتأَني
ٚيكس ٚنعت اتؿاق ١ٝاْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠تؿاق ٌٝعٌُ املكاضف،

ٚؾطنات ايتأَني زاخٌ املًُه ،١سٝح غرتتؿع سك ١ضأؽ املاٍ ا٭دٓيب يف
املؿاضٜع املؿرتن ١يف قطاع املكاضف َٔ  %40إىل ٜٚ .%60ػُح يؿطنات ايتأَني
ا٭دٓب ١ٝبسخ ٍٛاملًُه ،١إَّا نؿطٚع يًؿطن ١ا٭ّّ ،أ ٚنؿطنات تأَني تعا١ْٝٚ
تكٌ ؾٗٝا سك ١ضأؽ املاٍ ا٭دٓيب إىل ٜٚ .%60تٛقع إٔ تكبح املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜأنرب غٛم يًتأَني ايتهاؾً ٞيف ايعامل ،اغتٓازا إىل تكاضٜط ؾطن١
 ،KPMGعذِ أقػاط تكاضب ًَٝ 15اض ضٜاٍ يف عاّ ٖٚ .ّ2009ص ٙايٓتٝذ ١غري
َػتبعس ٠سٝح إٕ ايػٛم ايػعٛز ٟمنا خ ٍ٬ايعاّ املان ٞبٓػبٚ ،)25(%80 ١يف ظٌ
ٖصا ايٛنع ،ؾإٕ ؾطنات نبري ٠اؿذِ غتشا ٍٚاخرتام ايػٛمٚ ،اْتعاع
 - 23املطدع ايػابل م 18
25

َٛ -غَ ٢كطؿ ٢ايكها.٠ايتأَني ايتهاؾً ٞبني زٚاؾع ايُٓٚ ٛكاطط اؾُٛزٚ،ضقَ ١كسَ ١ملًتك ٞايتأَني ،اهل١٦ٝ

اإلغ ١َٝ٬ايعامل ١ٝيًتُ،ٌٜٛبايتعاَ ٕٚع ايبٓو اإلغ َٞ٬يًتُٓ،١ٝايطٜاض 25- 23،قطّ ٖ1430أ م9
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سكل هلا َٔ أعُاٍ ايتأَني ،إَا بتكسَٓ ِٜتذات َبتهطٚ ،٠ؼػني َػت٣ٛ
اـسَ ،١أ ٚباغتدساّ مماضغات غري َكبٛي ،١يهػب ضنا ٤ايعُٖٚ ،٤٬صا ايٓٛع
َٔ املُاضغات ٜهط بكطاع ايتأَني نهٌ .يصيو أقسضت َ٪غػ ١ايٓكس ايعطبٞ
ايػعٛز ٟيٛا٥ح يتٓع ِٝقطاع ايتأَني بعس اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاضَٔ ،٠
أُٖٗا :اي٥٬ش ١ايتٓع ١ُٝٝيػًٛنٝات غٛم ايتأَني ،اييت ْعُت اغتجُاضات
ؾطنات ايتأَني عٝح  ٫تتعطض ملداطط نبري ،٠غري قػٛبٚ ،١عٝح ٜٓكب
ايرتنٝع ا٭نرب يًؿطنات عً ٢ؼكٝل ا٭ضباح َٔ ايٓؿاط ايطٝ٥ؼ هلا ٖٛٚ
ايتأَني٥٫ٚ ،شَ ١هاؾش ١ا٫ستٝاٍ٥٫ٚ ،ش ١إزاض ٠املداطط ،إناؾ ١إىل قٛاعس
َهاؾش ١غػٌ ا٭َٛاٍ.
ٚأنست امل٪غػ ١عً ٢أُٖ ١ٝامل ٠٤٬املايٚ ١ٝاإلزاض ٠ايؿاعً ١يًُداطط يف تٛطٝس
اغتكطاض غٛم ايتأَني يف املًُهٚ ،١طايبت اي٥٬ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيٓعاّ َطاقب١
ؾطنات ايتأَني ايتعا ْٞٚؾطنات ايتأَني ايعاًَ ١يف املًُه ١بتشًٚ ٌٝزضاغ١
املداطط احملٝط ١بٗا بؿهٌ زٚضٚ ،ٟاؽاش اإلدطا٤ات املٓاغب ١إلزاض ٠تًو املداطط،
ٚيكس اؽصت امل٪غػ ١عسزا َٔ اإلدطا٤ات ٚايهٛابط ايطقابٚ ١ٝاإلؾطاؾ ;١ٝيتععٜع
امل ٠٤٬املاي ١ٝيؿطنات ايتأَني يف ايػعٛزٚ ،١ٜؾاعً ١ٝإزاضتٗا يًُداطط اييت
تٛادٗٗا  َٔٚأبطظ تًو ايهٛابط َا :ًٜٞ


أٜ ٫كٌ ضأؽ املاٍ املسؾٛع يؿطن ١ايتأَني عٔ  ًَٕٛٝ 100ضٜاٍٜ ٫ٚ ،كٌ
عٔ ًَٕٛٝ 200ضٜاٍ يؿطن ١إعاز ٠ايتأَني.

 ؽكٝل  %20عً ٢ا٭قٌ َٔ أضباح ايؿطن ١ايػٓ ١ٜٛناستٝاطْ ٞعاَ،ٞ
إىل إٔ ٜكٌ إمجاي ٞا٫ستٝاط ٞإىل  َٔ %100ضأؽ املاٍ املسؾٛع.


أٜ ٫عٜس إمجاي ٞانتتابات ايؿطن ١عً ٢عؿط ٠أنعاف فُٛع ضأمساهلا
املسؾٛعٚ ،استٝاطٝاتٗا إ ٫مبٛاؾك ١نتابَ ١ٝػبك٪َ َٔ ١غػ ١ايٓكس،
إناؾ ١إىل تك ِٜٛأق ٍٛايؿطنات ٚؾكاً ملعاٜري قسزَ ٠تشؿع.١
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ايتأنٝس عً ٢ا٫ستؿاظ بٗاَـ امل ٠٤٬املطًٛب ٚؾكاً يططم قؿع ٠بٓا٤
عًْٛ ٢ع ١ٝايتأَني ايص ٟمتاضغ٘ ايؿطنٚ ،١ايطقاب٪َ َٔ ١غػ ١ايٓكس عً٢
شيو اهلاَـٚ ،ايتسخٌ ٫ؽاش إدطا٤ات تكشٝش ١ٝعٓس انؿان٘ عٔ
َػتٜٛات َع.١ٓٝ



ؼسٜس ايؿطن ١يًُدككات ايؿٓ ١ٝا٭غاغ ١ٝاييت تعٌُ عً ٢تهٜٗٓٛا،
ٚقٝاَٗا بؿهٌ ضبع غٓ ٟٛبتكَ ِٜٛس ٣نؿا ١ٜاملدككات ايؿٓٚ ،١ٝإؾعاض
امل٪غػَ ١باؾط ٠عٓس نؿاٜتٗا أ ٚاؿاد ١إىل اغتدساّ اؿس ا٭زْ ٢يطأؽ
املاٍ.

َٓ ح ايك٬س ١ٝمل٪غػ ١ايٓكس باؽاش عسز َٔ اإلدطا٤ات اي٬ظَ ١يف ساٍ
تبني هلا قٝاّ ايؿطن ١بإتباع غٝاغ َٔ ١ؾأْٗا ايتأثري بكٛض ٠خطري ٠عً٢
قسضتٗا عً ٢ايٛؾا ٤بايتعاَاتٗا.
التحديات اليت تواجه قطاع التأمني يف املنللة :
ضغِ ايُٓ ٛيف قطاع ايتاَني إ ٫أْ٘ ٜٛاد٘ بعس اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠عسزاً
َٔ ايتشسٜات ميهٔ إهاظٖا يف عسّ تٛؾط ا٭ٜس ٟايػعٛز ١ٜاملسضب ١يف ظٌ تٛد٘
ايسٚي ١يػعٛز ٠ايٛظا٥ـٚ ،غٝاب ايتٓػٝل بني كطدات ايتعًٚ ِٝساد ١غٛم
ايعٌُ ،نُا إٔ تأٖ ٌٝايؿباب ايػعٛز ٟيًعٌُ يف فاٍ ايتأَني ٜتطًب تهايٝـ
نبريَٚ ،٠س ٠ط ٫ ،١ًٜٛتػتطٝع غايب ١ٝايؿطنات تٛؾريٖا .يصا ؾهجري َٔ
ؾطنات ايتأَني غري قازض ٠عً ٢تطتٝب ْػب ١ايػعٛز ٠احملسز ٠ب .%30
-3

ٖ ١٦ٝغٛم املاٍ
تربظ ايتػريات اييت ططأت عً ٢غٛم املاٍ نأِٖ ايتطٛضات اييت ؾٗسٖا ايٓعاّ

املاي ،ٞؾكس أغؼ ْعاّ غٛم ضأؽ املاٍ ايكازض يف  ْٜٛٝٛعاّ  ّ2003بٓ١ٝ
َ٪غػات ١ٝتتُجٌ يف ٖ ١٦ٝغٛم املاٍ اييت ؼع ٢بايك٬سٝات ايتؿطٜع١ٝ
ٚايكها ١ٝ٥يتٓعَٚ ِٝطاقب ١ايػٛمٚ .عً ٢خًؿٝات ٖصا ايٓعاّ تؿهٌ قطاع
اـسَات املايٜٚ ،١ٝهِ امل٪غػات املكطح هلا ملُاضغ ١ا٭ْؿط ١املاي ١ٝعرب
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ايتعاٌَ يف ا٭ٚضام املايٚ ،١ٝسؿعٗاٚ ،إزاضتٗاٚ ،تطتٝبٗاٚ ،تكس ِٜاملؿٛض ٠املتعًك١
بٗاٜٚ .تطًع ايكا ُٕٛ٥عً ٢غٛم املاٍ إىل ؼ ٍٛنبري بعس مماضغ ١ؾطنات
اـسَات املاي ١ٝ٭عُاهلا ، ،سٝح  َٔ ٌَ٪ٜتًو ايؿطنات اإلغٗاّ يف َعاؾ١
اـًٌ اهلٝهً ٞيف ايػٛم َٔ ،خ ٍ٬ظٜاز ٠عُل ايػٛم ٚتٓع ِٝعًُٝاتٗاٚ ،تػًٝب
ا٫غتجُاض امل٪غػات ٞيًشس َٔ املهاضب ١ايؿطز ١ٜغري املػٛ٦ي.١
ٚبايٓعط إىل أعساز ايؿطنات املكطح هلا بتكس ِٜاـسَات املايٜ ،١ٝربظ سذِ
املٓاؾػ ، ١إش ٚقٌ فُٛعٗا إىل  54ؾطن ١غعٛزَٗٓ ،١ٜا  30ؾطن ١يًتعاٌَ يف
ا٭ٚضام املاي 25ٚ ،١ٝملُاضغ ١إزاض ٠ا٭ٚضام املايٚ ،١ٝمت َٓح  23ؾطن ١ضخك ١سؿغ
ا٭ٚضام املايٚٚ ،١ٝقٌ عسز ايؿطنات املطخل هلا برتتٝب ا٭ٚضام املاي ١ٝإىل 40
ؾطن ،١ؾُٝا بًؼ عسز تطاخٝل ا٫غتؿاض 46 ٠تطخٝكاٜٚ ،تٛقع إٔ تًك ٞاملٓاؾػ١
بع٬هلا عً ٢من ٛايكطاع املايٚ ،ٞيعٌ ايبٓٛى متًو َٝع ٠تٓاؾػ ١ٝيهْٗٛا متًو
خرب ٠تطب ٛعً ٢عكس َٔ ٜٔايعَإٚ ،ؼع ٢بكاعس ٠عُ ٤٬نبريٚ ،٠ضغِ شيو
ؾايؿطنات اؾسٜس ٠متًو ؾطقا ميهٔ اغتػ٬هلا بتكسَٓ ِٜتذات َبتهط٠
يًُػتجُط٫ ،غُٝا إٔ سذِ إغٗاّ ايكطاع املاي ٞيف إمجاي ٞايٓاتر احملًٞ
ميجٌٚ ،%4تعس ٖص ٙايٓػبَ ١تسْْٛ ١ٝعا َاٜٚ ،ؿري شيو إىل ايؿطم ايهآَ١
املتاس ١يف قطاع اـسَات املاي.١ٝ
متًو ايؿطنات اؾسٜس ٠ؾطقا يف عًُٝات ايتك ِٝٝاملاي ٞيًؿطنات
ٚا٫نتتابات ا٭ٚي ١ٝاييت تؿٗس منٛا َططزا ،نُا إٔ قطاع ا٫غتؿاضات املاي١ٝ
ميًو ؾطقا بٛدٛز عسز َٔ ايؿطنات اـاقٚ ١ايعا ١ًٝ٥اييت تطغب يف ايتشٍٛ
إىل ؾطنات َػاُٖ ،١سٝح ٜطب ٛعسز ايؿطنات شات املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚز ٠عً٢
 1420ؾطنَٗٓ ،١ا  100ؾطن ١ًٖ٪َ ١يًتش ٍٛإىل ؾطنات َػاُٖ َٔٚ .١دٗ١
أخط ،٣ؾايؿطنات اإلقًٚ ١ُٝٝايسٚي ١ٝمتتًو َٝع ٠تٓاؾػ ١ٝيف َعاٚي ١أعُاٍ
ايرتتٝب ٚا٫غتؿاضات يف ظٌ اَت٬نٗا اـرب ٠ايٛاغع ١يف ٖصا اساٍ.
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آثار اىضناو املنللة مليظنة التجارة العاملية على شوق املال
أٚيت ٖ ١٦ٝغٛم املاٍ اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝاٖتُاَا خاقا،
ملا ي٘ َٔ تأثريات إهاب ١ٝعً ٢املػتٜٛني ايعاّ ٚاـام .ؾعً ٞاملػت ٣ٛايعاّ تبني
ايع٬ق ١إٔ ٖٓاى َ٪ؾطاً إهابٝاً ملكساق ١ٝايب ١٦ٝا٫قتكازٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايتؿطٜع١ٝ
يًًُُهٜٚ ،١تٛقع إٔ ٪ٜز ٟشيو إىل تععٜع ًَشٛظ يًب ١٦ٝا٫غتجُاض ١ٜيف املًُه،١
ٚظٜاز ٠ايك ١ُٝاملهاؾ ١ي٬قتكاز ايػعٛز ٟبؿهٌ عاّٚ .عً ٢املػت ٣ٛاـام
غٝعٜس اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملَ َٔ ١ٝػت ٣ٛايجك ١يف غٛم املاٍ يف
ايػعٛزٚ ،١ٜوؿع ايؿطنات امل ١ًٖ٪يًسخ ٍٛؾ ،٘ٝخكٛقاً عً ٢املس ٣ايط.ٌٜٛ
ٜٚعس اْ٫هُاّ سسثاً َُٗاً يهاؾ ١ايكطاعات ا٫قتكاز ١ٜيف املًُه َٔٚ ،١أِٖ
تًو ايكطاعات اـسَات املايٚ ،١ٝعً ٢ضأغٗا أعُاٍ ا٭ٚضام املاي ١ٝاملتعًك ١بػٛم
املاٍ يف املًُهٚ .١تأت ٞتًو ا٭ُٖ َٔ ١ٝا٫يتعاَات املرتتب ١عً ٢اْ٫هُاّ ،مما
غٝععظ ايب ١٦ٝا٫غتجُاض ١ٜبؿهٌ عاّ.
يكس أتت تًو ا٫يتعاَات َٓػذَُ ١ع ا٭ٖساف ايعاَ ١اييت ٚنعٗا ْعاّ
غٛم املاٍ ،ايكازض باملطغ ّٛاملًه ٞضقِ ّٚ 30/تاضٜذ ٖ1424/6/2أ ،إش مت تؿعٌٝ
اؾاْب املتعًل بؿتح اساٍ أَاّ امل٪غػات املاي ١ٝغري ايبٓه ١ٝملُاضغ ١أْؿط١
َُٗ ١تتعًل بأعُاٍ ا٭ٚضام املاي ١ٝيف املًُه( ١نٓؿاط ٞايتعاٌَ ٚاإلزاضَ ٖٛٚ )٠ا
ٜٓػذِ َع ا٭ٖساف اإلغرتاتٝذ ١ٝاييت ٚنعتٗا ٖ ١٦ٝغٛم املاٍ يف ٖصا اساٍ.
ٜٚعترب ا٫غتجُاض يف غٛم املاٍ ايػعٛزَ ٟتاح أَاّ ايطاغبني َٔ غري َٛاطين
ز ٍٚفًؼ ايتعا ٕٚاـًٝذ َٔ ٞخ ٍ٬قٓازٜل ا٫غتجُاضٚ ،بايتاي ٞمل تتهُٔ
ا٫يتعاَات ؾتح غٛم املاٍ يف ايػعٛز ١ٜبؿهٌ ناٌَ يٮداْبٖٓٚ .اى خط ١يس٣
اهل ١٦ٝيسضاغ ١تًو ا٫يتعاَات أٚ ،ً٫ٚؼًًٗٝا ،ثِ تؿعًٗٝا َٚتابع ١تطبٝكٗا،
عًُاً إٔ نجري َٔ تًو ا٫يتعاَات ٜتطًب ايتٓػٝل املباؾط َع دٗات سه١َٝٛ
َعٓ.)26(١ٝ
َٛ - 26قع ٖ ١٦ٝغٛم املاٍ عً ٢ايؿبه ١ا٫يهرتhtt plw ww.cma.org.sa/cmaar/ ١ْٝٚ
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اجيابيات وشلبيات االىضناو للنيظنة يف الكطاع املالي :
إٕ اْهُاّ املًُه ١يًُٓعَُٚ ١ا ٜكاسب٘ َٔ ؼطٜط يًٓعاّ املاي ٞغٝعٛز
ببعض اٯثاض ايػًب ١ٝيف ا٭دٌ ايككري عً ٢ايٓعاّ املكطيفٚ .غتٛاد٘ ايبٓٛى
ايٛطَٓٓ ١ٝاؾػ ١ت٪ز ٟإىل انؿاض سكتٗا ايػٛقٖٚ ،١ٝبٛط غٛٝيتٗا ٚأضباسٗا،
ٚقس ٪ٜز ٟبإعاز ٠تٓع ِٝأ ٚخطٚز بعهٗا َٔ ايػٛم ،خاق ١تًو اييت متتًو
قاعس ٠ضأمساي ١ٝنعٝؿ َٔٚ .١دٗ ١أخط ،٣ؾإٕ اْ٫هُاّ إىل املٓعُ ١غٝعٛز
مبعاٜا يف املس ٣ايط .ٌٜٛيعٌ أبطظٖا ٖ ٛضؾع نؿا ٠٤ايٓعاّ املكطيف َٔ خٍ٬
ظٜاز ٠املٓاؾػ ١بني ايبٓٛى ايٛطٓٚ ١ٝا٭دٓب ١ٝاييت تطغب يف مماضغ ١أعُاهلا يف
املًُه .١٭دٌ شيو غتػع ٢ايبٓٛى احملً ١ٝإىل تععٜع قسضتٗا ايتٓاؾػ ١ٝبتطٜٛط
ايعًُٝات املكطؾٚ ،١ٝتكسَٓ ِٜتذات دٝسٚ ،٠ططح خسَات اغتجُاضَ ١ٜبتهط٠
يتًب ١ٝاملتطًبات ايعامل ١ٝاملتذسز .٠نُا غٓٝتر عٔ ٖصا اْ٫هُاّ ؾتح ايػٛم
ايػعٛز ٟيًؿطنات ٚايبٓٛى ا٭دٓبٚ ،١ٝغٝعٌُ ايهٌ عً ٢تكس ِٜأؾهٌ َا ميهٔ
َٔ خسَات يًعُ ٤٬ؾصب أنرب عسز َِٓٗٚ .طبكا يٓتا٥ر زضاغَ ١كسَ ١يهً١ٝ
ا٫قتكاز ٚاإلزاض ٠ظاَع ١املًو عبس ايععٜع ظس ٠س ٍٛآثاض اْهُاّ املًُه ١عً٢
ايكطاع املكطيف ،ؾإٕ املػ٪يني يف ايبٓٛى ايػعٛزٜ ١ٜطَ ٕٚا )27(:ًٜٞ
* إٕ تهايٝـ اـسَات املكطؾ ١ٝغتٓدؿض بعس اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض٠
ايعامل.١ٝ
* إٕ اـسَات املكطؾ ١ٝيف ايبٓٛى ايػعٛز ١ٜغتتشػٔ ٚغتتٓٛع بؿهٌ أنرب
بعس اْهُاّ املًُه ١يًُٓعُ.١
نُا أؾاضت ايسضاغ ١إىل اٯثاض املتٛقع ١عً ٢ايكطاع املكطيف يف ساي ١عسّ
َٛانب ١ايكطاع املكطيف ايػعٛز ٟيًتػريات اييت غتشسخ يف ايػٛم ْتٝذ١
زخ ٍٛايبٓٛى ا٭دٓب ١ٝيًػٛم ايػعٛز ،ٟمبا :ًٜٞ

 - 27خايس بٔ عبس اهلل غٓٛٝضَٓ .عُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ ١ٝأثاضٖا عً ٢ا٫قتكاز املكطيف ايػعٛز :ٟزضاغَٝ ١ساْ ١ٝعً ٞاػاٖات
آضا ٤اإلزاض ٠ايعًٝا بايبٓٛى ايػعٛز ،١ٜضغايَ ١ادػتري ،نً ١ٝا٫قتكاز ٚاإلزاض ،٠داَع ١املًو عبس ايععٜع ،دسٖ1423،٠أ  ،م3
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 ١ُٖٓٝ -٦املكاضف ا٭دٓب ١ٝعً ٢ايكطاع املكطيف ايػعٛز ;ٟملا تتُتع ب٘ َٔ
نؿاٚ ٠٤إَهاْٝات ٚخربات أنرب َٔ املكاضف ايػعٛز.١ٜ
 -٤إغ٬م املٓؿآت ا٭قٌ نؿا.٠٤
 -3نطٚض ٠تٛد٘ ايبٓٛى ايكػري َٔ ٠سٝح ضأؽ املاٍ ايػعٛز ١ٜإىل اْ٫سَاز;
يتتُهٔ َٔ َٛادٗ ١ايتشسٜات اييت غتٓتر بعس اْهُاّ املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝؾاْ٫سَاز غايباً غ٪ٝز ٟإىل ْتا٥ر إهاب١ٝ
نتدؿٝض تهًؿ ١اـسَاتٚ ،ؼػني ْٛعٝتٗاٚ ،تٓٛعٗاٖٚ ،ص ٙبسٚض ٙغ٪ٝزٟ
إىل احملاؾع ١عً ٢ايعُٚ ،٤٬اغتكطاب عُ ٤٬دسز.
قطاع اخلدمات التعلينية
ٜٓكػِ ايتعً ِٝيف املًُه ١إىل قػُني:
* ايكػِ ا٭ ٖٛٚ ٍٚايتعً ِٝايعآّٜٚ ،كػِ إىل ث٬خ َطاسٌ ،املطسً ١ا٫بتسا١ٝ٥
ٚتته َٔ ٕٛغت غٓٛات زضاغ .١ٝاملطسً ١املتٛغطٚ ،١تته َٔ ٕٛث٬خ غٓٛات
زضاغ .١ٝاملطسً ١ايجاْٚ ١ٜٛتته َٔ ٕٛث٬خ غٓٛات زضاغ.١ٝ
* ايكػِ ايجاْ ٖٛٚ ٞايتعً ِٝايعايٜٚ ،ٞته ،َٔ ٕٛايسضاغ ١اؾاَع ١ٝملطس١
ايبهايٛضٜٛؽٚ .ايسضاغ ١اؾاَع ١ٝيؿٗاز ٠املادػتريٚ .ايسضاغ ١اؾاَع١ٝ
يؿٗاز ٠ايسنتٛضا.ٙ
نُا ٜتٛؾط ايتعً ِٝاملتدكل يف املطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥يف ؼؿٝغ ايكطإٓ
ايهطٚ ِٜنصيو املتٛغطٚ ١ايجاْ ٚ ١ٜٛايتعً ِٝايكٓاعٚ ٞايتعً ِٝايتذاضٟ
ٚايتعً ِٝايعضاع.ٞ
ٚتؿطف ٚظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝعًَ ٢طاسٌ ايتعً ِٝايعاّ .نُا تؿطف ٚظاض٠
ايتعً ِٝايعاي ٞعًَ ٢طاسٌ ايتعً ِٝاؾاَع .ٞنُا أقسضت املًُهَٓ ١ص عس٠
غٓٛات َؿطٚع خازّ اؿطَني ي٬بتعاخ اـاضد ٖٛٚ ٞبطْاَر ندِ ٚطُٛح ٚقس
بًؼ عسز املبتعجني  40ايـ َبتعجا يف ايعسٜس َٔ ز ٍٚايعامل) (.وع ٢ايتعً ِٝيف
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜباٖتُاّ ٚضعا َٔ ١ٜاؿه ١َٛايػعٛزٚ ،١ٜقس تهُٓت
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اـط ١ايػازغ ١يًتُٖٓ1420- 1415( ١ٝأ) نُٔ أٖساؾٗا اٖ٫تُاّ بتٛغٝع
قاعس ٠ايتعً ِٝايعايَٚ ،ٞؿاضن ١ايكطاع اـام يف اؾتتاح ايهًٝات ا٭ًٖ،١ٝ
ٚامل٪غػات ايتعً ١ُٝٝاييت  ٫تٗسف إىل ايطبح عً ٢أغؼ عًُٚ .١ٝقس بًؼ عسز
اؾاَعات اؿه ١َٝٛيف املًُه 21 ١داَع ،١تطتبط بٛظاض ٠ايتعً ِٝايعاي .ٞبُٓٝا
بًؼ عسز اؾاَعات ا٭ًٖ 8 ١ٝداَعاتٚ ،ايهًٝات ا٭ًٖ 20 ١ٝنً .)28(١ٝيف سني بًؼ
عسز املساضؽ ايجاْ ١ٜٛسٛايَ 24000 ٞسضغٚ ،١عسز نبري َٔ املعاٖس ايتسضٜب١ٝ
ٚاملٗٓٚ .١ٝيف املًُه ١تعً ِٝأدٓيب يف املػت ٣ٛقبٌ اؾاَع ،ٞسٝح بًؼ عسز
املساضؽ اﻷدٓبَ 170 ١ٝسضغَٗٓ ،١ا َ 40سضغ ١يف ايطٜاضٚ .ميجٌ ايتعً ِٝبهاؾ١
َطاسً٘ َععِ قطاع اـسَات ايرتب ١ٜٛاييت مت ا٫تؿام عً ٢ؼطٜطٖا يف اتؿام
املًُهَ ١ع املٓعُ ١ب ٬قٛٝزٚ .قس مت ؾتح ٖصا اساٍ ي٬غتجُاض ا٭دٓيبٚ ،ؾتش٘
َجري يًذسٍ ،ؾٗ َٔ ٛأخطط اسا٫ت اييت تتشؿغ ايس ٍٚعاز ٠يف ؾتشٗا ،ؾايسٍٚ
ايٓاَ ١ٝمل ٜؿتح غَٗٓ %20 ٣ٛا  ،بٌ إٕ عسزاً َٔ ايس ٍٚاملتكسَ ١مل تؿتش٘
بكٛض ٠نبريٚ ،٠بًػت ْػب ١ايس ٍٚاييت ؾتشت ٖصا اساٍ َٔ فُٛع زٍٚ
املٓعُ %31 ١ؾكطَٚ .عً ّٛإٔ أسس أٚد٘ متٝع ايتعً ِٝيف املًُه ١نٜٓ ْ٘ٛبع َٔ
غطؽ اهل ١ٜٛاﻹغ ١َٝ٬يف ْؿٛؽ ايط٬ب َٔ خ ٍ٬ايب ١٦ٝايتعًٚ ،١ُٝٝغين عٔ
ايبٝإ َا يتًو ايب َٔ ١٦ٝتأثري عً ٢اهل ،١ٜٛأُٖٗا ايعكٝسٚ ٠ايًػٚ ١ايجكاؾ،١
ٚؼكني أبٓا ٤استُع نس َا ٜتعطض ي٘ َٔ تؿ ٜ٘ٛهلٜٛت٘ٚ ،ايطق ٞباستُع
َٔ خ ٍ٬تطٜٛط كطدات املٓاٖر ايسضاغ ١ٝاغتذاب ١ملتطًبات ايتُٓٚ ١ٝؼسٜات
ايعكط.
التحديات اليت تواجه قطاع التعليه العالي يف املنللة
ضغِ ايتطٛض ايص ٟميط ب٘ ايتعً ِٝايعاي ،ٞإ ٫أْ٘ ٜٛاد٘ ايعسٜس َٔ املؿه٬ت;
ْتٝذ ١يًُتػريات ايعًُٚ ١ٝايتكٓٚ ١ٝا٫دتُاعَٚ ،١ٝا ٜتطًب٘ َٔ تطٜٛط ايتعًِٝ

َٛ - 28قع ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞعً ٢اْ٫رتْت
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities
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ايعاي ٞيٝكبح أنجط َ ١ُ٥٬يًُتطًبات ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز ،١ٜمبا يف شيو
سادات ايتعً ِٝقبٌ اؾاَعٚ ٞإهاز ايهٛازض ايبؿط ١ٜامل ١ًٖ٪يػس ساد ١غٛم
ايعٌُ ٚؾل املعاٜري ايعاملٚ .١ٝأِٖ ٖص ٙاملؿه٬ت ٖ ٞنعـ ايع٬ق ١بني ايتعًِٝ
ايعايٚ ٞايتُٓٚ ،١ٝايُٓط ١ٝيف َ٪غػات ايتعً ِٝايعايٚ ،ٞتعسز دٗات اإلؾطاف
عًٚ ،٘ٝاٖ٫تُاّ بايهِ عً ٢سػاب ايهٝـ .ؾايػا٥س ٖ ٛإتباع إغرتاتٝذ ١ٝايُٓٛ
ايهُ ٖٞٚ ،ٞإغرتاتٝذ ١ٝمل تـ عادات ايتعً ِٝايهُٚ ،١ٝمل تبل عًْٛ ٢ع١ٝ
ايتعًٚ ِٝدٛزت٘ٚ ،نصيو عسّ َطٖٝ ١ْٚهٌ ايتعًٚ ِٝبٓٝت٘ٚ ،إٕ اؾٗٛز املبصٚي١
ٚايػٝاغات املطبكٜ ١تٛقع إٔ تػِٗ يف ايتػًب عًٖ ٢ص ٙاملؿهً ،١يهٔ عً ٢املس٣
ايبعٝس .باإلناؾ ١إىل ؼسٜات ايعٛملٚ ،١انؿاض َعسٍ ايهؿا ٠٤يًذاَعاتٚ ،عسّ
ٚنٛح ايػٝاغ ١ٝايتعً ١ُٝٝيف املطسً ١اؾاَع ١ٝيًبٓاتٚ ،ظٜاز ٠اإلقباٍ عً٢
()29

ايتعً ِٝايعايْٚ ،ٞكل اإلَهاْات ،خاق ١يف فاٍ ايتٌُٜٛ

قطاع اخلدمات الصياحية
تعٗط إسكأا٤ات َٓعُأ ١ايتذأاض ٠ايعاملٝأ ١إٔ قطأاع ايػأٝاسٜ ١عتأرب َأٔ أنأرب
ايكطاعأأات ايأأيت قأأسَت ؾٝأأ٘ ايأأس ٍٚا٭عهأأا ٤يف املٓعُأأ ١ايتعاَأأات َأأٔ بأأني قطأأاع
اـسَات املدتًؿ ،١ؾكس قسَت  128زٚيٚ ١متجأٌ َ %86أٔ إمجأاي ٞايأس ٍٚا٭عهأا٤
يف املٓعُ ١يف خسَات ايػٝاس)30( ١
بًػأت َػاُٖ ١قطأاع ايػأٝاسَ )%5.5( ١أٔ ايٓأاتر احملًأ ٞاإلدأأُاي ٞيًًُُهأ١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف عاّ ٚ .ّ2001قسضت إغٗاَات قطاع ايكٓاع ١ايتش ١ًٜٝٛبأ 37
بً ٕٛٝضٜأاٍ ،أ ٟبٓػأبَ )% 5.7( ١أٔ ايٓأاتر احملًأ ٞاإلمجأايٚ .ٞبأصيو تكأاضب ْػأب١
إغ أأٗاّ ايكط أأاع ايػ أأٝاس ٞيف املًُه أأْ ١ػ أأب ١إغ أأٗاّ قط أأاع ايك أأٓاع ١ايتش ًٜٝٛأأ ١يف

 - 29قُس بٔ قُس اؿطب ٞاملٛا ١ُ٥بني كطدات ايتعً ِٝايعايٚ ٞاستٝادات غ ٛم ايعٌُ باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
داَع ١املًو غعٛز ايطٜاض ،م12
َٛ - 30قع َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملّ2004 ١ٝ
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ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ،ٞمما ٜأسٍ عًأ ٢أُٖأأٖ ١ٝأصا ايكطأاع يف ا٫قتكأاز ايأٛطين،
سٝح ٜأت ٞيف املطتب ١ايجايج ١بعس قطاع ٞايٓؿط ٚايكٓاع ١ايتش.١ًٜٝٛ
تعترب خأسَات ايػأٝاس ١نأُٔ ايكطاعأات ايطٝ٥ػأ ١ٝي٬تؿاقٝأ ١ايعاَأ ١يتذأاض٠
اـسَات ٚ،متجٌ خسَات ايػؿط ٚايػٝاس ١ايكطاع ايتاغع عػأب تطتٝأب َٓعُأ١
ايتذأاض ٠ايعاملٝأٚ .١بأايطغِ َأٔ إٔ ٖأصا ايكطأأاع ٜبأسَ ٚػأتك ٬إ ٫أْأ٘ ٜأطتبط بػأأريٙ
َأأٔ ايكطاعأأات نك طأأاع اـأأسَات املايٝأأٚ ١خأأسَات ا٫تكأأا٫ت ٚخأأسَات ايٓكأأٌ
ٚغريٖاٜٚ .تؿطع قطاع ايػٝاس ١إىل قطاعات ؾطع ١ٝأخط:ٖٞ ٣
(أ) قطاع ايؿٓازم  ٚاملطاعِ (ب) قطاع ٚنا٫ت ايػؿط ـسَات ايػٝاس.١
(ب) قطاع خسَات اإلضؾاز ايػٝاس( ٞز)قطاعات أخط ٣مل تكٓـ
أشلال توريد اخلدمات الصياحية
سسزت اتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝأضبع ١أؾهاٍ يتٛضٜس اـسَات
ايػٝاس ٖٞ ١ٝنايتاي:ٞ
 ايتٛضٜس عرب اؿسٚز ٜٚعين اْتكاٍ اـسَ ١ؾكط ز ٕٚاْتكاٍ املٛضز أٚ
املػتًٗو نتكس ِٜخسَات ايػؿط ٚايػٝاس ١يف ايس ٍٚا٭خطٚ ٣زؾع
قُٝتٗا ز ٕٚاْتكاٍ أ َٔ ٟايططؾنيٚ ،ميهٔ إٜٔ ،ػتدسّ يف شيو ايربٜس
اإليهرت، ْٞٚأ ٚايؿانؼ أ ٚست ٢ايربٜس ايعاز.ٟ
 ا٫غتٗ٬ى اـاضدٚ ٞطبكا هلصا ايبٓس ٜٓتكٌ املػتًٗو إىل بًس َٛضز
اـسَٜٚ.١سخٌ يف شيو اْتكاٍ املٛاطٔ ٚاملك َٔ ِٝاملًُه ١ملُاضغ ١أْؿط١
غٝاس ١ٝيف ز ٍٚأخطٜٚ ٣رتتب عًٖ ٢صا ا٫يتعاّ عسّ ٚنع قٛٝز عً ٢غؿط
املٛاطٓني ٚاملكُٝني بػطض ايػٝاس١


ايتٛادس ايتذاضٚ ٟيف ٖصا ايبٓس ٜٓتكٌ املٛضز َٔ بًس املٓؿا ٤إىل زٚي ١أخط٣
نإٔ ٜك ّٛبإْؿا ٤ؾٓسم يف املًُهٚ ،١وعٖ ٢صا ايؿهٌ بسضد ١ؼطٜط عاي١ٝ
يف أغًب ايس ٍٚضغبَٗٓ ١ا يف دصب ا٫غتجُاضات.
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تٛادس ا٭ؾدام ايطبٝعٝنيٜٚ ،تُجٌ يف اْ٫تكاٍ امل٪قت يًعاًَني َٔ
ايس ٍٚا٭عها ٤يًعٌُ يف ايؿطنات ايػٝاسَ ١ٝجٌ اْتكاٍ املطؾسٜٔ
()31

ايػٝاسٝني

التسامات املنللة باألىشطة الصياحية
مل تكسّ املًُه ١أ ٟايتعاَات يتشطٜط بعض ايكطاعات املطتبط ١بايػٝاسٚ ،١قس
قسَت ايتعاَات بعسّ تكٝٝس ْؿاش املٛضز ٜٔا٭داْب إىل أغٛام اـسَات ايػٝاس١ٝ
ٚن أأصيو ايتعاَ أأات مبعاًَ أأ ١امل أأٛضز ٜٔا٭داْ أأب َعاًَ أأٚ ١طٓ ٝأأ ١يف ايكطاع أأات
ايطٝ٥ػأأٚ ١ٝتؿأأٌُ ٖأأص ٙا٫يتعاَأأات ا٭ؾأأهاٍ ايج٬ثأأ ١ا٭ٚىل يًتٛضٜأأسٖٚ ،أأ ٞايتٛضٜأأس
عأأرب اؿأأسٚز ،ا٫غأأتٗ٬ى اـأأاضد ، ٞايتٛادأأس ايتذأأاض .ٟنُأأا قأأسَت ايتعاَأأات
مماثًأأ ١يف قطاع أأات َطتبط أأ ١بايػ أأٝاسٚ ،١ا٫غأأتجٓا ٤اي أأطٝ٥ؼ ٖ أأ ٛقط أأاع ٚن أأ٤٬
ايػؿط ايص ٖٛ ٟقٝأس ايٓؿأاش يًػأٛم احملًأ ٞعأرب ايؿأهٌ ايجايأح يًتٛضٜأس( ايتٛادأس
ايتذاض)ٟبؿأأطط اختٝأأاض اؿادأأات ا٫قتكأأاز ١ٜايأأصٜ ٟعأأين تكٝٝأأس ايٓؿأأاش يًػأأٛم
احملً ٞمبس ٣اؿاد ١يسخَٛ ٍٛضز خسَ ١دسٜأس يًػأٛم .نُأا إٔ املًُهأ ١اؽأصت
َٛقؿأأا َتشؿعأأا ؾُٝأأا ٜتعًأأل بتٛادأأس ا٭ؾأأدام ايطبٝعأأٝني بٗأأسف تأأٛؾري ؾأأطم
أؾهٌ يتٛظٝـ املٛاطٓني يف مجٝع قطاعات اـسَات  َٔٚبٗٓٝا ايػٝاس.١
آثاض اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠عً ٢قطاع ايػٝاس١
غ٪ٝز ٟؾتح غٛم خسَات ايػٝاس ١يًُٓؿآت ا٭دٓب ١ٝإىل تٛؾط اـسَات
نُا ٚنٝؿا بػبب املٓاؾػ ١ايعامل ،١ٝنُا غٝتِ ْكٌ ايتكٓٚ ١ٝتطٜٛعٗا َع
زخ ٍٛاملٓؿات ا٭دٓب ١ٝاملتطٛض .٠ؾكطاع ايػٝاس ١يف املًُه ١قطاع سسٜح ْٚاؾ،٧
يصيو ؾإٕ قسضت٘ عًَٛ ٢ادٗ ١املٓاؾػ ١اـاضد ١ٝتتطًب زعُا سهَٝٛا ملبازضات
اهل ١٦ٝايعًٝا يًػٝاس ١خاق ١يف ؼػني ب ١٦ٝا٫غتجُاضٚ ،تُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿط١ٜ

31

ٚ -ضق ١عٌُ  -ؼطٜط ػاض ٠اـسَات ايػٝاس ١ٝيف ظٌ ايتعاَات املًُه ١باتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايتذاض، ٠اهل ١٦ٝايعًٝا

يًػٝاسَٛ ،١قع اهل ١٦ٝايعًٝا يًػٝاس ١عً ٢اْ٫رتْت http://www.scta.gov.sa ،
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ايعاًَ ١يف قطاع ايػٝاسٜٚ ،١أت ٞيف َكسَٖ ١ص ٙاملبازضات ؼؿٝع ؾطنات ايتُٓ١ٝ
ايػٝاس ١ٝيتذٗٝع املٛاقع ايػٝاس ،١ٝإناؾ ١إىل تٛع ١ٝضداٍ ا٭عُاٍ
ٚاملػتجُط ٜٔيف ا٭ْؿط ١ايػٝاس ١ٝباْعهاغات اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض٠
ايعامل ١ٝعً ٢قطاع ايػٝاسٚ ١ايتٓػٝل َعِٗ يتشػني ؾطم ْؿاش اـسَات
ايػٝاس ١ٝايٛطٓ ١ٝيٮغٛام ايعاملٚ ١ٝيف املكابٌ ؾإٕ تعاٜس ْؿٛش َٛضز ٟاـسَات
ا٭داْب يف غٛم اـسَات ايػٝاس ١ٝاحملً ١ٝقس ٪ٜز ٟيف بعض اؿا٫ت إىل
ٖ ١ُٓٝأدٓب ١ٝعً ٢بعض ايكطاعات ايػٝاس .١ٝنُا إٔ ؼطٜط ايكطاعات
()32

ا٭خط ٣خاق ١ايكطاع املايٚ ٞا٫تكا٫ت ٜػاعس عً ٢من ٛايكطاع ايػٝاسٞ

قطاع خدمات التوزيع وخدمات البيع بالوكالة وجتارة اجلنلة والتجسئة
بطظت ظاٖط ٠ايٛنا٫ت يف َٓطك ١اـًٝر ايعطبْ ٞتٝذ ١يتعاٜس ٚاضزات زٍٚ
املٓطك ١اييت قاسبت ايطؿط ٠ايٓؿط ١ٝخ ٍ٬ايػبعٓٝات ٚايجُآْٝات َٔ ايكطٕ
املان ،ٞسٝح أقبًت ز ٍٚاملٓطك ١عً ٢تٓع ِٝايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜبككس ٚنع
ايكٛاعس اييت تهؿٌ سػٔ أزا ٤ايٛن ٤٬يٛادباتِٗٚ ،محا ١ٜاملػتًٗهنيٚ ،محا١ٜ
سكٛم ايٛنٚ ٤٬ايؿطنات ا٭قً ١ٝاملٛنًٚ .١تعترب ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜظاٖط٠
ممٝع ٠يكطاع ا٭عُاٍ بس ٍٚفًؼ ايتعا ٕٚاـًٝذ ،ٞسٝح بطظت نرب٣
ايؿطنات ايتذاض َٔ ١ٜخ ٍ٬متج ٌٝايؿطنات ايعاملٚ ١ٝاغترياز َٓتذاتٗا
يٮغٛام احملًَ ،١ٝػتؿٝسْ َٔ ٠عاّ ايٛنا٫ت ايتذاضٜٗٚ .١ٜسف ْعاّ ايٛناي١
ايتذاض ١ٜإىل إزخاٍ غًع ١أ ٚخسَ ١يف غٛم َعني ،أ ٚإىل تٓؿٝط ٚتطٜٚر غًع١
َعَٛ ١ٓٝدٛز ٠أق ٬يف ايػٛم ٖٞٚ ،بصيو تػاِٖ يف تُٓ ١ٝا٫قتكاز ايٛطين،
ٚخًل ؾطم عٌُ دسٜس ٠بإْؿا ٤ايؿطٚع ٚاملطانع ايتذاضٚٚ ١ٜضف ايكٝاْ،١
ٚكاظٕ قطع ايػٝاض ،نُا أْٗا تؿذع املٓاؾػ ١يف ايػٛم.

33

َٛ 32قع اهل ١٦ٝايعًٝا يًػٝاس .١املطدع ايػابل
 - 34طاضم ايعٖسَ ،ػتكبٌ ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜباملًُه ١يف ظٌ ايتطٛضات ايتذاض ١ٜايسٚي ٚ ،١ٝأمحس َٓري ؾُٗ،ٞ
ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜيف ايٓعاّ ايػعٛز ،ٟفًؼ ايػطف ايػعٛز ،١ٜايطٜاض 1985.،
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ٚبايطغِ َٔ َا ؼكل َٔ الاظات يف قطاع خسَات ايتٛظٜع يف ايػٛم
ايػعٛز ،ٟإ ٫إٔ ٖٓاى بعض املعٛقات تعرتض ْؿاط ايٛن ٤٬باعتباضِٖ ممجًني
يًؿطنات  ،إش هس ٖ ٤٫٪ايٛن ٤٬يف نجري َٔ ا٭سٝإ أْؿػِٗ َهططٜٔ
ملٛانب ١ايُٓ ٛايص ٟأسسثت٘ ايؿطن ١ا٭ّ ،يف َٓتذاتٗا ،مما ٜػتٛدب إدطا٤
تػٝريات يف اهلٝانٌ اإلزاضٚ ١ٜايتػٜٛك ١ٝيًٛنا٫ت ايتذاضٚ .١ٜقس  ٫تسضى يف
بعض ا٭سٝإ ايؿطن ١ا٭ّ اؾٗٛز ايتػٜٛك ١ٝايهدُ ١اييت تبصٍ َٔ داْب
ايٛن ٌٝاحملً ،ٞخاق ١عٓسَا ٜه ٕٛاملٓتر دسٜسا يف ا٭غٛام ،مما ٜتطًب محً١
تػٜٛك ١ٝنبري َٔ ٠أدٌ ايتعطٜـ ب٘ٚ ،ضمبا تػاِٖ ايؿطنات ا٭ّ يف تهايٝـ
ٖص ٙاؿًُ ١بٓػب ١طؿٝؿ ٫ ١تتذاٚظ يف أسػٔ اؿا٫ت ايأ  .% 3باإلناؾ ١إىل
عسّ إزضاى املامني يطبٝع ١ايػٛم ٚاملٓاؾػ ١املٛدٛز َٔ ٠ايؿطنات ا٭خط.٣
آثار اىضناو املنللة مليظنة التجارة على قطاع خدمات التوزيع
ٜعترب قطاع خسَات ايتٛظٜع ٚخسَات ايبٝع بايٛنايٚ ١ػاض ٠اؾًُ١
ٚايتذع َٔ ١٥أِٖ ا٭ْؿط ١ايتذاض ١ٜيف اتؿاق ١ٝػاض ٠اـسَات يف َٓعُ١
ايتذاض ٠ايعامل ٚ ،١ٝوت ٟٛعً ٢أضبع ١أْؿط ١ضٝ٥ػْ :ٖٞ ١ٝؿاط ايٛنا٫ت
ايتذاضْ ،١ٜؿاط ايتٛظٜع باؾًُْ ،١ؿاط ايتٛظٜع بايتذعْ ،١٥ؿاط ايتٛظٜع عٔ
ططٜل اغتدساّ ا٫غِ ايتذاض ٟا٭قً.ٞ
ٚبعس اْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝتعٗست املًُه١
بؿتح أْؿط ١ايتٛظٜع باؾًُٚ ١ايتذعٚ ١٥اغتدساّ ا٫غِ ا٭قً ٞي٬غتجُاض
ا٭دٓيب نُٔ نٛابط ٚؾطٚط ؼُ ٞا٭غٛام ايػعٛز َٔ ١ٜاملٓاؾػ ١يف ٖصا
ايكطاعٚ .قس أتاح ٖصا ايتعٗس يٮداْب سل ا٫غتجُاض يف أْؿط ١ايتٛظٜع يهاؾ١
ايػًع باؾًُٚ ١ايتذع ،١٥يف ن ٤ٛاتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝاييت سسزت
ايهٛابط ٚايؿطٚط بايٓػب ١يًُػتجُط ٜٔا٭داْب يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز،١ٜ
ٚؾل ايٓكاط ايتاي:١ٝ
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أٜ :ً٫ٚتِ تٛظٜع املٓتذات ا٭دٓب ١ٝزاخٌ ايػعٛز َٔ ١ٜخ ٍ٬ؾطنات كتًط١
(غعٛز ١ٜأدٓبٚ )١ٝبٓػب ١اغتجُاض أدٓيب  ٫تعٜس عٔ  ،%51ؾٛض اْهُاّ املًُه١
ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل، ١ٝقابً ١يًعٜاز ٠إىل  %75بعس ث٬خ غٓٛات َٔ اْ٫هُاّ.
ٚقس تعٗست املًُه ١بتطبٝل  58ايتعاَاٚ ،سكًت عً 59 ٢اغتجٓا َٔٚ ،٤أِٖ ٖصٙ
ا٫يتعاَات تطبٝل اتؿاقٝات املٓعَُ ١تعسز ٠ا٭ططاف.
ثاْٝاً :إٔ ٜ ٫كٌ اؿس ا٭زْ ٢ي٬غتجُاض ا٭دٓيب يف ٖص ٙا٭ْؿط ١عٔ ًَٕٛٝ 20
ضٜاٍٚ ،إٔ ٜ ٫عٜس عسز َطانع ايتٛظٜع عٔ َطنع ٚاسس يف نٌ س ٞنشس
أقك.٢
ثايجاً :إٔ ًٜتعّ املػتجُط ا٭دٓيب بتٛظٝـ ْػب ٫ ١تكٌ عٔ  َٔ %75املٛاطٓني
ايػعٛزٜني َٔ إمجاي ٞاملٛظؿني ايعاًَني يف ؾطنت٘ٚ ،إٔ ٜك ّٛبتسضٜب %15
َِٓٗ غٜٓٛاً

)34(.

 ٚيف ن ٤ٛتًو ايؿطٚط لس إٔ ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜباملًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜئ ته ٕٛمبٓأ ٣عٔ تساعٝات اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝغًباً أٚ
إهاباً ،ؾأْٗا ؾإٔ مجٝع ا٭ْؿط ١ا٫قتكاز ١ٜا٭خط ،٣إ ٫إٔ ايٛنا٫ت
ايتذاض ١ٜاملطتبط ١غسَات َا بعس ايبٝعَٚ ،ا ؼتاز إي َٔ ٘ٝاغتجُاضات ندُ١
غٝذعًٗا أقٌ تأثطاً َٔ غريٖا َٔ ايٛنا٫ت اييت  ٫متاضؽ خسَات َا بعس
ايبٝعٚ ،يف نأٌ ا٭سأٛاٍ تٓتٗأر ايؿأطنات ايهرب ٣املٓتذأَ ١بأسأ ا٫عتُاز
املتبازٍ ،عٝح ٜهأ ٕٛهلا ٚنأٜ ٤٬ك َٕٛٛبايعًُٝات ايتػٜٛك ١ٝملٓتذاتٗا.
ىظاو الوكاالت التجارية باملنللة بني اإللغاء واإلبكاء
ٖٓاى اخت٬ف يف ٚدٗات ايٓعط سْ ٍٛعاّ ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜيف املًُه، ١
ؾايبعض ٜط ٣إيػا ،ٙ٤بُٓٝا ٜط ٣آخط ٕٚإبكا .ٙ٤ؾايصٜ ٜٔطٜس ٕٚإيػاٜ ٙ٤ط ٕٚأْ٘
ىايـ املباز ٨ايطٝ٥ػ ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝسٝح إٕ اْ٫هُاّ يعه١ٜٛ

َٛ 34قع ٚظاض ٠ايتذاضٚ ٠ايكٓاع ١باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعً ٢اْ٫رتْت
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املٓعُٜ ١عين َٔ ايٓاس ١ٝايٓعط ١ٜايػُاح يًؿطنات ا٭دٓب ١ٝزخ ٍٛا٭غٛام
ايػعٛز ١ٜز ٕٚاؿاد ١إىل ٚن ٌٝغعٛز ،ٟإقطاضاً ملبسأ ايٓؿاش يٮغٛام ز ٕٚمتٝٝع.
ٚعًُٝا ؾٓعاّ ايٛنا٫ت ايتذاضَٓ ١ٜص قسٚض ٙمل ٜطً٘ ايتػٝري ،نُا طاٍ
غري َٔ ٙا٭ْعُٚ ١ايتؿطٜعات ايتذاض ١ٜا٭خط . ٣ؾكس أقسضت املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜيف ايػٓٛات ايكً ١ًٝاملانَ ١ٝا ٜكطب َٔ (ْ )42عاَاً يف مجٝع اسا٫ت
ايتذاضٚ ١ٜاملايٚ ١ٝا٫غتجُاضٚ ١ٜا٫قتكازٚ ،١ٜنإ هلا بايؼ ا٭ثط يف تػٌٗٝ
َػري ٠اْ٫هُاّ يًُٓعُ ٚ ،١نإ َٔ َتطًبات اْ٫هُاّ تعس ٌٜايبٓ١ٝ
ايتؿطٜع ١ٝيتتَ ّ٤٬ع طبٝع ١املٓعَُٚ ١بازٗ٥اٚ ،مل ٜهٔ َٔ نُٓٗا ْعاّ
ايٛنا٫ت ايتذاض ،١ٜبٌ إٕ مجٝع ز ٍٚاـًٝر ايعطب ٞاييت غبكت املًُه ١يف
اْ٫هُاّ يًُٓعُ ٖٞ ١بسٚضٖا مل تعسٍ قٛاْني ايٛنا٫ت ايتذاض، ١ٜإ ٫إٔ شيو
ٜ ٫عين إٔ املٛنٛع مت ػاٚظ ٚ ٙئ ٜجاض َػتكب ،ً٬ؾُٛنٛع ايٛنا٫ت ايتذاض١ٜ
ميهٔ إٔ ٜربظ مبذطز ٚق ٍٛقهٚ ١ٝاسس ٠إىل ٖ ١٦ٝسػِ املٓاظعات ايتذاض١ٜ
باملٓعُ َٔ ١أسس ايس ٍٚا٭عها ٤نس ايػعٛز.١ٜ

35

نُا أْ٘ ٚيف ظٌ عسّ ْؿط ناٌَ ا٫تؿاقٝات املٛقع ١بني املًُهٚ ١املٓعُ١
ٚايس ٍٚا٭عها ،٤ؾإٕ عكٛز ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜاؿايَ ١ٝع ايٛن ٤٬احملًٝني
ايػعٛزٜني غتػتُط ز ٕٚتعس ،ٌٜ٭ْٗا عكٛز تربّ بني أؾطاز ٚؾطنات ٚيٝػت
ز ،ً٫ٚخاق ١يف ظٌ عسّ تعسْ ٌٜعاّ ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜاؿاي.ٞأَا ايؿطنات
ا٭دٓب ١ٝاييت تطغب يف تػٜٛل َٓتذاتٗا يف ايػٛم ايػعٛزٚ ٟيٝؼ هلا اضتباطات
تعاقسَ ١ٜع ٚن ٤٬غعٛزٜني ؾُٔ ٚدْٗ ١عط املٓعَُٚ ١بازٗ٥ا غٝه ٕٛهلا اـٝاض
بني ايتػٜٛل املباؾط ملٓتذاتٗا يف ا٭غٛام ايػعٛز َٔ ١ٜغري ٚن ،٤٬أ ٚايتعاقس
َع ٚن ٤٬قًٝني يتػٜٛل َٓتذاتِٗ ،يصا ميهٔ إٔ تعطض ايكه ١ٝعً٢
املٓعُ ١يًُطايب ١بصيو عٔ ططٜل ايسٚي ١اييت تٓتُ ٞإيٗٝا .بُٓٝا ٜط ٣ايبعض

 - 35قُس بٔ عبس اهلل ايػًٗ ،ٞبعس اْهُاّ ايػعٛز ١ٜإىل «ايتذاض ٠ايعامل: »١ٝايٛنا٫ت اؿكط ١ٜيف خطط
http://www.al-majalla.com/ListNews.a...21&&Ordering
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إٔ ايؿطنات ا٭دٓب ١ٝنجرياً َا تؿهٌ ايتػٜٛل يف ايس ٍٚايٓاَ ١ٝعٔ ططٜل
ٚن ٤٬قًٝني يسَ ِٜٗعطؾ ١دٝس ٠با٭غٛام  .إناؾ ١إىل شيو ٜط ٣بعض
أقشاب ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜإٔ إيػاٖ ٤ص ٙايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜغٝكب يف
َكًش ١املػتًٗو ايػعٛز ٟ٭ٕ َٔ املتٛقع انؿاض أغعاض ٖص ٙايػًع ،سٝح إٕ
ايٛنٜ ٌٝتكان ٢عُٛي َٔ ١بٝع ٚتٛظٜع تًو املٓتذات زاخٌ املًُهٖٚ ،١صٙ
ايعُٛي ١تطؾع أغعاض ايػًع .إ ٫إٔ ٖصا ايعاٌَ ٪ٜ ٫خص يف سػبإ ايؿطنات
ا٭دٓب ١ٝزاُ٥اًَ ،ازاّ إٔ سذِ املبٝعات ٚا٭ضباح َطض هلا.
ٖٓٚاى ضأ ٟيس ٣بعض ٚن ٤٬ايؿطنات ايعامل ١ٝيف ايػٛم ايػعٛزٟ
كايـ يًطأ ٟا٭ٜ ،ٍٚط ٣عسّ ٚدٛز َربضات ناؾ ١ٝإليػاْ ٤عاّ ايٛنا٫ت
ايتذاض ،١ٜيف ظٌ أ ٟظطفٍ ست ٢بعس اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝيعس٠
اعتباضات َٔ ،أُٖٗا :إٔ ْعاّ ايٛنا٫ت ايتذاضٜٓ ١ٜعِ ايع٬ق ١بني ايٛنٌٝ
احملًٚ ٞاملٛنٌ ا٭دٓيبٚ ،وسز سكٛم ايططؾني َٔ خ ٍ٬عكٛز ايٛنا٫ت
ايتذاضٚ ١ٜىسّ ضعا ١ٜاملكاحل ايٛطٓٚ ،١ٝمحا ١ٜاملػتًٗو ،سٝح ٜسعِ
ايٛن ٤٬دٗٛز اؾٗات ايطقابٚ ١ٝايتٓؿٝص ١ٜيه ِْٗٛسًك ١ا٫تكاٍ بني املٓتذني
ٚاملػتًٗهني ،إ ٫إٔ ٖصا ايٓعاّ قس وتاز إىل إزخاٍ بعض ايتعس٬ٜت يٝتٛأّ َع
ؾطٚط اْ٫هُاّ يًُٓعُ ١إشا مل ٜهٔ قس مت (اغتجٓاٚ )ٙ٩ؾكاً ٫تؿاق ١ٝاـسَات،
سٝح اقتكط ْؿاط ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜعً ٢ايػعٛزٜني ٚايؿطنات شات ضأؽ
املاٍ ايػعٛز ٟاـاي َٔ ٞأ ٟؾطان ١أدٓبٚ ،١ٝعً ٢نٌ َٔ َٖ ٛكٝس يف ايػذٌ
ايتذاض ٟؾكط .نُا إٔ يًٛنا٫ت ايتذاض ١ٜعاَٚ ١يًٛنا٫ت اؿكط ١ٜؾٛا٥س
َتعسز ،٠ؾٗ ٞؼكل َكاحل املػتًٗهني ٚضداٍ ا٭عُاٍ ٚ ،تتٝح ؾطم ايعٌُ
ٯ٫ف ايؿباب  َٔٚ ،املتٛقع ٚبعس اْهُاّ املًُه ١إىل اتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايتذاض٠
ايعامل ،١ٝإٔ تػتُط أُٖ ١ٝايٛنا٫ت ايتذاضٚ ١ٜيٝؼ إىل نػازٖا ،سٝح غتػتُط
ساد ١ايؿطنات ٚاملكاْع ا٭دٓب ١ٝيًٛن ٤٬ايٛطٓٝني ايص ٜٔيس ِٜٗاـرب٠
ايسقٝك ١با٭غٛام ٖٛٚ ،أَط ٜ ٫تٛؾط يًؿطنات ا٭دٓب ،١ٝيصيو ٜتٛقع إٔ
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ٜػاِٖ ْؿاط ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜيف ؼػني غٛم ايعٌُ ٚظٜاز ٠زخٌ أقشاب
ٖص ٙايٛنا٫ت ٚبايتاي ٞظٜاز ٠ايسخٌ ايك.َٞٛ
إناؾ ١إىل شيو ؾإٕ ػطب ١ايٛن ٌٝتعترب َؿٝس ٠يًُػتًٗو ٭ْٗا تهُٔ
ي٘ خسَ ١دٝسْ َٔ ٠اس ١ٝتٛؾط قطع ايػٝاض ٚأعُاٍ ايكٝاْٚ ١ايسعِ ايؿين
يًُٓتر ٚ .إٔ َجٌ ٖص ٙاـسَات خاق ١خسَات َا بعس ايبٝع  ٫تتٛؾط إ ٫بٓعاّ
ايٛناي ،١يصيو  ،ؾإٕ َا سسخ َٔ زخَ ٍٛهجـ يًعسٜس َٔ املٓتذات َٔ -
ايكني ٚبعض ز ٍٚؾطم أغٝا يًػٛم ايػعٛز - ٟمل تػتطع َٓاؾػ ١املاضنات
ايعامل ١ٝاملعطٚؾ ١٭ْٗا تطنع عً ٢اؾٛز ٠بايسضد ١ا٭ٚىل .يصيو ٜتٛقع إٔ ٜهٕٛ
تطبٝل اتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ٚ ١ٝاْهُاّ ايػعٛز ،١ٜيف قاحل ايؿطنات
ايعاًَ ١بٓعاّ ايٛناي ٚ ،١إٔ تأثريٖا غٝه ٕٛاهابٝا ٚيٝؼ غًبٝاْ ،عطا يتػابل
ايؿطنات ايعامل ١ٝم ٛؾطناًٖ٪َ ٤ني هلِ سهٛض يف ايػٛم ايػعٛز ٚ ،ٟغٝهٕٛ
ٖصا ايتٛد٘ يف َكًش ١ايػٛم ٚاملػتًٗو َعا ٭ٕ املٓاؾػ ١غت٪ز ٟإىل اإلتكإ ٚ
ايرتنٝع عً ٢اؾٛزٚ ٠تطٜٛط اـسَات.
قطاع خدمات االتصاالت
ٜػاِٖ قطاع ا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ، ١ٜبٓػب١
َكسض ٠يف ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ٞيًًُُهٜٚ ،١أت ٞتطتٝب٘ َٔ سٝح ا٭ُٖ ١ٝبعس
ايٓؿط ،يصيو أٚيت٘ اؿه ١َٛاٖتُاَا َتعاٜسا ي٬ضتكا ٤بأزا َٔ ، ٘٥خ ٍ٬ايػعٞ
اؾاز يبٓا ٤فتُع َعًَٛاتٜ ٞتُٝع بؿهٌ أغاغ ٞبإْتاز املعًَٛات َٚعاؾتٗا،
ٚايعٌُ عً ٢اْتؿاضٖا ،باغتدساّ بطاَر اتكا٫ت َتطٛضْٚ ٠عِ تكَٓ ١ٝعًَٛات
َتكسَ.١
ٚتتٛها ؾٗٛز اؿه ١َٛيف تطٜٛط ٖصا ايكطاع ،ايصٜ ٟؿٗس منٛا ٚتطٛضا
نبريا ،مت إعساز اـط ١ايٛطٓ ١ٝي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ،اييت اؾتًُت
عً ٢ضَ ١ٜ٩ػتكبً ١ٝيكطاع ا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛاتٚ ،غبع ١أٖساف عاَ،١
إناؾ ١إىل اـط ١اـُػ ١ٝا٭ٚىل ي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ،اييت اؾتًُت
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عً ٢غتٚ ١عؿطٖ ٜٔسؾاً ٚ ،اثٓتني ٚغتني غٝاغ ١تٓؿٝصٚ ،١ٜمثاْٚ ١ٝتػعني
َؿطٚعاً.
ٚتته ٕٛاـط ١ايٛطٓ ١ٝي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات َٔ قٛض ٜٔضٝ٥ػٝني
ُٖا )1( :ضَ ١ٜ٩ػتكبً ١ٝي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات يف املًُه،١
( )2اـط ١اـُػ ١ٝا٭ٚىل ي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات يف املًُه.١
ٚتؿتٌُ ايط ١ٜ٩املػتكبً ١ٝي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات عً ٢أٖساف عاَ ،١يف
سني تعٌُ اـط ١اـُػ ١ٝا٭ٚىل عً ٢ايتكسّ م ٛايط ١ٜ٩املػتكبً١ٝ
ي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚ.مت بًٛض ٠غبع ١أٖساف ضٝ٥ػ ١ٝعاَ ١يتدسّ ايط١ٜ٩
املػتكبً ،١ٝبػ ١ٝتطٜٛط اـسَات ايعاَٚ ،١ايطؾع َٔ إْتاد ١ٝايكطاعات ا٭خط،٣
بايؿهٌ ايص٪ٜ ٟز ٟإىل ظٜاز ٠ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٚ ،ٞوكل ظٜاز ٠ايطؾاٖ ١ٝيف
استُع ،عًُاً بإٔ مجٝع ا٭ٖساف تطنع عً ٢تٓع ِٝقطاع ا٫تكا٫ت ٚتكٓ١ٝ
املعًَٛات بؿهٌ عازٍ َٚتٛاظٕ ٚداشب ي٬غتجُاضات ،مبا يف شيو تٛؾري ايسعِ
اي٬ظّ يًبٓ ١ٝايتشتٚ ،١ٝتؿذٝع اإلبساع ٚايتطٜٛط يتٜٓٛع َكازض ايسخٌ ايك،َٞٛ
ايص٪ٜ ٟز ٟبسٚض ، ٙإىل زعِ ايُٓ ٛا٫قتكاز ٟايص ٟتؿٗس ٙاملًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛزٚ ،١ٜايعٌُ عً ٢ؼكٝل ايتُٓ ١ٝاملػتساَ َٔ ،١خ ٍ٬تٛيٝس ؾطم عٌُ
دسٜس ٠يف غٛم ايعٌُٚ ،ايطؾع َٔ نؿا ٠٤ايتعًٚ ِٝايتسضٜب ،إناؾ ١إىل إعساز
ايهٛازض ايٛطٓ ١ٝامل ١ًٖ٪يإلغٗاّ يف ايتُٓ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع. ١ٝ
تٗسف ايط ١ٜ٩املػتكبً ١ٝبعٝس ٠املس ٣ي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات يف املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜإىل تهٝٝل ايؿذ ٠ٛبني ؾطا٥ح استُع ايػعٛز ٟاملدتًؿَٔ ،١
خ ٍ٬مته َٔ ِٗٓٝايٛق ٍٛإىل خسَات ا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات بٝػط
ٚغٗٛيٚ ١بتهايٝـ َعكٛي ،١إناؾ ١إىل تععٜع اهل ١ٜٛايٛطٓٚ ١ٝاْ٫تُا ٤ايٛطين
ٚزعِ اْتؿاض ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝتععٜع ضغاي ١اإلغ ّ٬اؿهاض.١ٜ
إناؾ ١إىل ضغِ اـط ١اـُػ ٘ٝيتطٜٛط ٖصا ايكطاع ،اييت نًًت بايٓذاح
إىل سس نبريٚ .يعٌ خري ؾاٖس عً ٢شيو ايٓذاحَ ،ا أؾاضت إي ٘ٝتكاضٜط قازض٠
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عٔ ٖ ١٦ٝا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ايػعٛز َٔ ١ٜمن ٛنبري ٚٚانح يف
َ٪ؾطات اْتؿاض خسَات ا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات خٚ ٍ٬قت قكري  ،سٝح
ؾٗست خسَ ١تكٓ ١ٝا٫تكاٍ املتٓكٌ منٛاً نبريا خ ٍ٬ايػٓٛات ايكً ١ًٝاملان،١ٝ
َٔ سٝح اْ٫تؿاضٚ ،ظٜاز ٠أعساز املؿرتنني ،سٝح اضتؿعت ْػب ١اْ٫تؿاض يتتذاٚظ
 ،% 81بُٓٝا اضتؿع عسز املؿرتنني يٝكٌ إىل مَ ًَٕٛٝ 19.6 ٛؿرتى يف ْٗا١ٜ
عاّ ٚ .2006بايٓػب ١ـسَ ١اتكاٍ اإلْرتْت ،ؾكس منت ٖ ٞا٭خطٚ ٣ؾل تكسٜطات
عسز املػتدسَني َٔ مَ ًَٕٛٝ ٛػتدسّ يف عاّ  ،2001إىل مًَٕٛٝ 4.7 ٛ
َػتدسّ يف ْٗا ١ٜعاّ  ،2006بٓػب ١اْتؿاض بًػت مٚ ،% 19.6 ٛمبتٛغط منٛ
ػاٚظ  % 36غٜٓٛاً خ ٍ٬ا٭عٛاّ اـُػ ١املان.١ٝ
التحديات اليت تواجه قطاع االتصاالت
سكل قطاع ا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات يف املًُه ،١لاسا ٚتكسَا ًَشٛظا
خ ٍ٬ايػٓٛات ايكً ١ًٝايػابك ،١ػػٝسا يتطًعات ايط ١ٜ٩املػتكبً ١ٝيتُٓٝت٘
ٚتطٜٛط ٚ ،ٙتٓؿٝصا ملٛدٗات اـط ١اـُػ ١ٝا٭ٚىل .ؾاؿه ١َٛايػعٛز ١ٜتعٍٛ
نجريا عًٖ ٢صا ايكطاع يف املػتكبٌ ايكطٜب ٜٚ ،تٛقع ٚقَ ٍٛبٝعات َٓتذات
ا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات املطٛض ٠قًٝاً إىل مخػًَٝ ١اضات ضٜاٍ غعٛز،ٟ
ٚنصيو ظٜاز ٠ا٫غتجُاضات احملًٚ ١ٝا٭دٓب ١ٝؾ ٘ٝإىل أنجط َٔ ًَٝ 30اض ضٜاٍ ،
ٚظٜاز ٠عسز ايٛظا٥ـ  ،يتكٌ إىل أنجط َٔ  َٔ %30إمجاي ٞعسز ايٛظا٥ـ
ايعاَ ،١مما ٜػِٗ بؿهٌ ؾاعٌ يف تكًْ ٌٝػب ١ايبطاي ١يف غٛم ايعٌُٚ ،تٛؾري
ؾطم عٌُ يًٓػا.٤
ٚبايطغِ َٔ اٖتُاّ ايسٚي ١بٗصا ايكطاع ،ؾ ٬تعاٍ ٖٓاى ايعسٜس َٔ
ايتشسٜات اييت تٛاد٘ من َٔ، ٙٛبٗٓٝا  ،عسّ تٓاغب أ ٚاتػام َػت ٣ٛاـسَات
َٔ سٝح اؾٛزٚ ٠ايٓٛعٚ ١ٝايتعسز ،١ٜمبا يف شيو َػت ٣ٛا٭غعاض ْٚػب١
اْ٫تؿاضٚ ،عسّ ايتٛاؾل َع املعاٜري ايسٚيٚ ، ،١ٝنصيو عسّ تٛاؾط آيَ ١ٝتابع١
يتٓؿٝص ايرباَر ٚاملؿاضٜعٚ ،ايعٌُ عً ٢إهاز َ٪ؾطات ملكاضْ ١ايتش ٍٛإىل
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فتُع َعًَٛات ،ٞإناؾ ١إىل عسّ اهلٝهً ١املعًَٛات ١ٝاملٓاغب ١يًُٓؿآت،
ٚنصيو عسّ تٛؾري ايبٓ ١ٝايتؿطٜعٚ ١ٝايتٓعٚ ١ُٝٝايكاْ ١ْٝٛايهؿ ١ًٝظصب
ا٫غتجُاضات احملًٚ ١ٝا٭دٓب ١ٝعً ٢سس غٛاٚ ،٤نصيو دٌٗ استُع
با٫غتدساَات املجً ٢يتكٓٝات ا٫تكا٫ت املدتًؿ ١بايؿهٌ ايص ٟوكل اهلسف
املٓؿٛزٚ ،ػٓب غ ٤ٛا٫غتدساّ.
آثار اىضناو املنللة العربية على قطاع خدمات االتصاالت
ٜعترب قطاع ا٫تكا٫ت َٔ أِٖ ايكطاعات اـسَ ١ٝاييت ؼتاز إىل
اغتجُاضات نبريٚ ٠تكٓٝات َتكسَ ١ميهٔ اغتكطابٗا َٔ خ ٍ٬ا٫غتجُاض
ا٭دٓيب  ،ؾٜٗ ٛؿتٌُ عًْ 18 ٢ؿاطا ؾطعٝا .يصيو طايبت بعض ايسٍٚ
ا٭عها ٤يف املٓعُ ١بؿتش٘ ي٬غتجُاض ا٭دٓيب ؾٛض اْهُاّ أ ٟزٚي ١يًُٓعُ،١
بٓػب ١اغتجُاض أدٓيب ، % 49عً ٢إٔ تطتؿع ٖص ٙايٓػب ١تسضهٝا يتكٌ ،% 100
عًُا بإ بعض ايس ٍٚا٭عها ٤اييت اْهُت سسٜجا يًُٓعَُ ١جٌ :ايكني
ٚا٭ضزٕ ٚعُإ ٚاؾكت عً ٢ؾتح ٖصا ايكطاع بٓػب ١اغتجُاض أدٓيب ترتاٚح بني
 .% 100ٚ %51يصيو ٚاؾكت املًُه ١عً ٢ؾتح ٖص ٙا٭ْؿط ١ي٬غتجُاض ا٭دٓيب
طبكا يًؿطٚط ٚايكٛٝز اييت ٚاؾكت عًٗٝا ايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُ.١
٪ٜز ٟؾتح ٖصا ايكطاع ي٬غتجُاض ا٭دٓيب إىل ؼكٝل ؾطم اغتجُاض١ٜ
دسٜس ،٠يف ايػٛم ايػعٛزٚ ،ٟظٜاز ٠تسؾل ا٫غتجُاضات ا٭دٓب ١ٝاملباؾطٚ ،٠اضتؿاع
إٜطازات اـعاْ ١ايعاَ ١يًسٚيٚ ،١ظٜاز ٠من ٙٛأؾكٝا ٚضاغٝاٚ ،تٛؾري املعٜس َٔ ؾطم
ايتٛظٝـ ٚايتسضٜبٚ ،تٛطني ٚتطٜٛط خسَات ٚقٓاع ١ا٫تكا٫ت ٚتكٓ١ٝ
املعًَٛات ،إناؾ ١إىل ظٜاز ٠املٓاؾػ ١اييت ت٪ز ٟإىل تكس ِٜخسَات أؾهٌ بتهايٝـ
أقٌٚ ،بايتاي ٞظٜاز ٠ضؾاٖ ١ٝاملٛاطٔ ٚتععٜع دسٚ ٣ٚنؿا ٠٤املؿاضٜع اـسَ١ٝ
ٚاإلْتاد ١ٝيف ايكطاعات ا٫قتكاز ١ٜاملػتدسَ ١هلصا ايكطاع.
إٕ ايتعاَات املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜتتًدل يف قطاع ا٫تكا٫ت يف ايػُاح
يًؿطنات ا٭دٓب ١ٝي٬تكا٫ت بتكس ِٜخسَاتٗا عرب اؿسٚزٚ ،تبين تؿطٜعات
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دسٜس ٠س ٍٛايٛدٛز ايتذاض ٟبكٛض ٠تسضه ١ٝيٝتِ ايػُاح بطؾع غكـ املًه١ٝ
ا٭دٓب ١ٝيطأؽ املاٍ إىل  % 70يف ْٗاٚ ،2008ّ ١ٜتؿٌُ ٖص ٙا٫يتعاَات خسَات
ا٫تكا٫ت ا٭غاغٚ ،١ٝايك ١ُٝاملهاؾ ٚ ١خسَات ا٫تكا٫ت ا٭خط ٣بأٚ ٟغ١ًٝ
َٔ ٚغا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝاٚ ،املٛاؾك ١عً ٢تهُني ا٫يتعاَات بٛضق ١إناؾَ ١ٝطدع١ٝ
قازضَٓ َٔ ٠عُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝتؿذع املٓاؾػ ١يف فاٍ ا٫تكا٫تٚ ،إقساض
فُٛع ١تؿطٜعات ملٓع ؾطن ١ا٫تكا٫ت َٔ ايكٝاّ بأ ٟمماضغات استهاض.١ٜ
نُا ايتعَت املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜبتطبٝل ايٛضق ١بؿهٌ مشٛي ٞعٝح
ت٪غؼ ايٛضقَ ١طدع ١ٝقاْ٫ ١ْٝٛيتعاَات املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف قطاع
ا٫تكا٫ت .
نُا إٔ اْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠غٝشطض قطاع
خسَات ايػُعٚ ١ٝايبكط َٔٚ ،١ٜاسا٫ت اييت مت ؼطٜطٖا يف ٖصا ايكطاع
خسَات تٛظٜع ا٭ؾٚ ،ّ٬أؾ ّ٬ايؿٝس ٜٛمبا ؾٗٝا أؾطط ١ايؿٝسٚ ،ٜٛأدٗع ٠ايؿٝسٜٛ
املؿؿّط ٠ضقُٝاٚ ،خسَات اإلْتاز ٚايتٛظٜع اإلشاعٚ ٞايتًؿع َٔ ْٜٞٛإْتاز ايرباَر
اإلشاعٚ ١ٝايتًؿعٚ ١ْٜٝٛتٛظٜعٗا ٚتطخٝل بطاَر ايطازٚ ٜٛايتًؿع ،ٕٜٛغٛا ٤ناْت
ٖص ٙايرباَر س ١ٝأَ ٚػذً ،١أ ٚعً ٢تػذ٬ٝت عاز ،١ٜأ ٚضقَُ ١ٝؿؿَط ٠بايؿٝسٜٛ
يًبح بٛاغط ١ا٭قُاض ايكٓاع ١ٝيًبح ايتًؿع ،ْٜٞٛأ ٚبٛاغط ١ا٭غ٬ى ،أٚ
بٛغا ٌ٥أخطٜ ٚ ،٣ؿٌُ شيو مجٝع ايرباَر ٚايكٓٛات اـاق ١بايربف ،١غٛا٤
ناْت ٭غطاض ايتػً ١ٝاملٓعي ١ٝأ ٚ٭غطاض ايرتٜٚر ،أ ٚأْٗا تٓتر بؿهٌ اعتٝازٟ
يف اغتٛزٖٜٛات ايتًؿع.)36(ٕٜٛ

 36اؾٛزٚ ٠تطادع ايتهًؿٜ ١كٛزإ «قطاع ا٫تكا٫ت» يف املًُه ١إىل َطانع َتكسَ ١عاملٝا ،زضاغَٓ ١تس ٣ايطٜاض
ا٫قتكاز ٟايجاْ،ٞايطٜاض
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خامتة
إٕ اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملَٚ ١ٝا ٜكاسب٘ َٔ ؼطٜط قطاع
اـسَات مبػتٜٛات٘ املدتًؿٜ ،١تطًب قسضا َٔ ضعا ١ٜايسٚيٚ ١اٖتُاَٗا ،إناؾ١
إىل تهاؾط َ٪غػات ايكطاع اـام َٔٚ ،أِٖ اـطٛات اييت ٜكرتسٗا ؾطٜل
ايبشح يطعاٖ ١ٜصا ايكطاع َا :ًٜٞ
 اٖ٫تُاّ بتطٜٛط اـسَات ايكطاع ١ٝمبدتًـ َػتٜٛاتٗا ٚتطبٝكاتٗا
ايعًُ ١ٝمبا ٜتُاؾَ ٢ع أْعُٚ ١قٛاْني َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ، ١ٝز ٕٚاملػاؽ
بجٛابت ٚق ِٝاستُع ايػعٛز.ٟ
 نطٚض ٠إعساز ايهٛازض املتدككٚ ،١اؿطم عً ٢بٓا ٤ايكسضات ايٛطَٓٔ ١ٝ
خ ٍ٬ايتعاَ ٕٚع َطانع ايبشٛخ املعٓ ١ٝبتطٜٛط قطاعات اـسَات املدتًؿ١
نايتعًٚ ِٝايكشٚ ١ا٫تكا٫ت ٚغريٖا َٔ ايكطاعات ٚايسخ ٍٛيف ؾطانات
َعٗا بػطض تطٜٛط ٖص ٙايكطاعات َٔ خ ٍ٬إدطا ٤ايبشٛخ ٚايسضاغات
املؿرتنٚ ١إقاَ ١ايسٚضات ايتسضٜب.١ٝ
 نطٚض ٠اإلغطاع يف تطٜٛط ا٭ْعُٚ ١ايكٛاْني شات ايكً ١بكطاع اـسَات،
يتهَٓ ٕٛػذَُ ١ع ا٭ْعُٚ ١ايكٛاْني ايسٚيٖٚ ، ١ٝصا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜػاِٖ يف
إهاز ب ١٦ٝقاْ ١ْٝٛغً ١ُٝتػاِٖ يف َعاؾ ١ناؾ ١اإلؾهايٝات ايكاْ ١ْٝٛاييت
ميهٔ إٔ تعٝل َٔ تكسّ قطاع اـسَات.
 تطٜٛط قسضات املتدككني ٚاؾُعٝات املٗٓٚ ١ٝا٭نازمي ;١ٝيته ٕٛمبجاب١
بٛٝت خرب ٠تػِٗ يف إعساز ايهٛازض املٚ ،١ًٖ٪تكس ِٜاملؿٛضٚ ٠ايسعِ ايؿين;
يتععٜع قسضتٗا عً ٢ا٫ضتكا ٤غسَاتٗاٚ ،ا٫يتعاّ مبعاٜري اؾٛزٚ ،٠يتعٗٓٝا
عً ٢ايكُٛز يف ٚد٘ املٓاؾػ ١ايكازَ.١
 نطٚض ٠اإلغطاع بٓكٌ ٚتٛطني ايتكٓ َٔ ،١ٝخ ٍ٬دصب املعٜس َٔ ا٫غتجُاض
ا٭دٓيب سٝح ؼتٌ ايتكٓ ١ٝزٚضاً سامساً يف ظٜاز ٠اإلْتاد ،١ٝمما ٜٓعهؼ
َباؾط ٠عً ٢املكسض ٠ايتٓاؾػ ١ٝيًُٓتذات مبدتًـ أْٛاعٗا.
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اخلالصة
قسَت ايسضاغ ١تعطٜؿا كتكطا ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل َٔ ١ٝسٝح ايٓؿأ٠
ٚا٭ٖساف ٚاهلٝهٌ ايتٓعٚ ُٞٝآي ١ٝاؽاش ايكطاض ؾٗٝا  ،ؾٗ ٞتٗسف إىل ؼطٜط
ايتذاض ٠ايسٚي ١ٝعرب إهاز ْعاّ ػاض ٟزٚيَ ٞتعسز ا٭ططافٜ ،عتُس عً ٢ق٣ٛ
ايػٛم َٔ ،خ ٍ٬إظاي ١ايكٛٝز اييت متٓع تسؾل سطن ١ايتذاض ٠بني ايس ٍٚعرب
ث٬ث ١قطاعات ٖ :ٞقطاع ايػًعٚ ،قطاع اـسَاتٚ ،قطاع اؾٛاْب املتكً١
بايتذاض َٔ ٠سكٛم املًه ١ٝايؿهط.١ٜ
تعطنت ايسضاغْ٫ ١هُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل١ٝ
َٔ سٝح ايؿطم ٚايتشسٜاتٚ ،بايطغِ َٔ إٔ اْ٫هُاّ يًُٓعُ ١داَ ٤تأخطا،
ٚأز ٣إىل ظٜاز ٠أعبا ٤اْ٫هُاّٚ ،تؿاقِ ؾطٚط َٚتطًبات ايعه ،١ٜٛإ ٫أْ٘ محٌ
بني طٝات٘ ايعسٜس َٔ املهاغب  ٚايؿطم َ ،كابٌ ايعسٜس َٔ ايتشسٜات .ؾكس أتاح
يًًُه ١ؾطق ١ايعٌُ َع ايبًسإ شات ا٭ٖساف املؿرتنٚ ١يف َكسَتٗا ايسٍٚ
ايٓاَٚ ،١ٝاغتدساّ ٚظْٗا يف تٛدَ ٘ٝػاض ايتذاض ٠ايعامل ١ٝيكاؿٗا قسض اإلَهإ.
نُا أْ٘ ؾتح آؾاقاً دسٜس ٠أَاّ ايكازضات ايػعٛز َٔ ١ٜايػًع ٚاـسَات ،إناؾ١
إىل ؼػني َٓار ا٫غتجُاض يف اﻷْؿط ١اـسَ .١ٝنُا تعطنت ايسضاغ١
ي٬غتجٓا٤ات اييت سكًت عًٗٝا املًُه َٔ ١دطا ٤اْهُاَٗا ملٓعُ ١ايتذاض٠
ايعامل.١ٝ
ضنعت ايسضاغ ١بؿ َٔ ٞايتؿك ٌٝعً ٢اٯثاض ا٫قتكازْ٫ ١ٜهُاّ املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعً ٢قطاع اـسَاتٚ ،ايؿٛا٥س ايٓاػ ١عٔ ؼطٜط ٖصا ايكطاع،
املتُجً ١يف ضؾع نؿا ٠٤أزاٚ ، ٘٥خؿض تهايٝـ اإلْتازٚ ،تٝػري اؿك ٍٛعً٢
خسَات دسٜسَٚ ٠تُٝع َٔ ،٠خٚ ٍ٬غا ٌ٥ا٫تكاٍ املتعسز .٠نُا أؾاضت إىل
ايتشسٜات اييت تٛادٗ٘ املتُجً ١يف عسّ تٛؾط ايعُاي ١ايٛطٓ ١ٝاملسضبٚ ١نعـ
ْعاّ ايتشه ِٝايتذاضٚ، ٟتأخري إْؿاش ا٭سهاّ ٚايكطاضاتٚ ،قً ١ايسضاغات
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ا٫قتكاز ١ٜاييت تبني ْكاط ايكٚ ٠ٛايهعـ يف ا٭غٛام احملً ١ٝاملؿتٛس١
ي٬غتجُاض ا٭دٓيب.
نُا تٓاٚيت ايسضاغ ١ايتعاَات املًُه ١يف قطاع اـسَات َٔ خ ٍ٬تٓاٍٚ
ا٫يتعاَات يف أسس عؿط قطاعا َٓٗا :قطاع سكٛم املًه ١ٝايؿهطٚ ،١ٜقطاع
ايعضاعٚ ،١قطاع ايطاق .١إناؾ ١إىل َٓاقؿ ١املهاغب اييت غتعٛز عً ٢املًُهَٔ ١
دطا ٤اْهُاَٗا ملٓعُ ١ايتذاض ،٠ظاْب ايتهايٝـ اييت ٜط ٣ايبعض بأْٗا أنرب
بهجري َٔ املهاغب.
ٚيف اـتاّ تٓاٚيت ايسضاغ ١بؿ َٔ ٤ٞايتؿك ٌٝاٯثاض ا٫قتكازْ٫ ١ٜهُاّ
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠عً ٢بعض ايكطاعات اـسَ،١ٝ
نايكطاع املايٚ - ،ٞأِٖ ايتش٫ٛت اييت سسثت ؾ ٘ٝبعس اْ٫هُاّ يًُٓعَُٔ ١
سٝح ايتٛغع يف مت ٌٜٛايكطاع اـام ٚ ،-قطاع ايتعًٚ ،ِٝقطاع
ايػٝاس،١إناؾ ١إىل قطاع خسَات ايتٛظٜع ٚخسَات ايبٝع بايٛنايٚ ١ػاض٠
اؾًُٚ ١ايتذع.١٥نُا خًكت ايسضاغ ١إىل بعض املكرتسات اييت ميهٔ إٔ
تػاِٖ َع غريٖا يف ؼػني قطاع اـسَات.
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املراجع
 ا٭َِ املتشس .٠تكطٜط ا٫غتجُاض ايعامل.2009 ،ٞ
 اؾبأأاي ،ٞعب أأس ايؿتأأاح .زٚض ٠أٚضد أأٛاٚ ٟايعأأامل ايجاي أأح ،سػأأاب اي أأطبح ٚاـػ أأاض،٠
فً ١ايػٝاغ ١ايسٚي ،١ٝايعسز  ،118أنتٛبط.1994 ،
 اؾطف ،قُس غعس 101 .ٚغ٪اٍ س ٍٛاْهُاّ املًُه ١إىل َٓعُ ١ايتذاضَ ،٠عٗس
احملرتؾٖ1427 ،ٕٛأ.
 اؾ أ أطف ،قُأ أأس غأ أأعس .ٚايعٛملأ أأَٚ ١عأ أأاٜري ايعُأ أأٌ ايسٚيٝأ أأ .١داَعأ أأ ١املٓكأ أأٛض،٠
.2002/3/27
 اؾطف ،قُس غعس 101 .ٚغ٪اٍ س ٍٛاْهأُاّ املًُهأ ١ايعطبٝأ ١ايػأعٛز ١ٜملٓعُأ١
ايتذاض ٠ايعامل .١ٝزاض اـعاَ ٞيًٓؿط ٚايتٛظٜع.2006 ،
 اؿطبأأ ،ٞقُأأس بأأٔ قُأأس .املٛاُ٥أأ ١بأأني كطدأأات ايتعًأأ ِٝايعأأايٚ ٞاستٝادأأات
غٛم ايعٌُ باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜداَع ١املًو غعٛز ايطٜاض.ز.ت
 سػ أأين ،ؾ أأٛاظ ب أأٔ عب أأس ايػ أأتاض ايعًُ أأ .ٞػ أأاض ٠اـ أأسَات ٚآثاضٖ أأا املتٛقع أأ ١عً أأ٢
ا٫قتكأاز ايػأعٛزٚ ،ٟضقأَ ١كسَأ ١يٓأأس ٠ٚايطٜ٩أ ١املػأتكبً ١ٝي٬قتكأاز ايػأأعٛزٟ
ٚظاض ٠ايتدطٝط ،ايطٜاض  ٙ1423/8/17- 13املٛاؾل  23 – 19أنتٛبط.2002 ،
 اـً ،ٌٝغعس بٔ عبس اهلل اـً .ٌٝعٛز ٠إىل ؾها٤ات ،دطٜس ٠ايٛطٔ.ّ2008 ،
 ايػ أأبٗٝني ،عً أأ ٞب أأٔ عب أأس اي أأطمحٔ .أغ أأٛام ايت أأأَني يف املًُه أأٚ ١اي أأس ٍٚايعطب ٝأأ١
ٚاـًٝذ ،١ٝزضاغ ١غري َٓؿٛض.2006 ،٠
 ايعٖس ،طاضم َ .ػأتكبٌ ايٛنأا٫ت ايتذاضٜأ ١باملًُهأ ١يف ظأٌ ايتطأٛضات ايتذاضٜأ١
ايسٚي ، ١ٝز ،ٕ.ز.ت
 غٓٛٝض ،خايس بٔ عبس اهللَٓ .عُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ ١ٝآثاضٖا عًأ ٢ا٫قتكأاز املكأطيف
ايػ أ أ أأعٛز :ٟزضاغ أ أ أأَٝ ١ساْ ٝأ أ أأ ١عً أ أ أأ ٞاػاٖ أ أ أأات آضا ٤اإلزاض ٠ايعً ٝأ أ أأا ب أ أ أأايبٓٛى
ايػعٛز،١ٜضغايَ ١ادػتري ،نًٝأ ١ا٫قتكأاز ٚاإلزاض ،٠داَعأ ١املًأو عبأس ايععٜأع
دسٖ1423 ،٠أ.
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 ايػ أأًٗ ،ٞقُ أأس ب أأٔ عب أأس اهلل ،بع أأس اْه أأُاّ ايػ أأعٛز ١ٜإىل «ايتذ أأاض ٠ايعامل ٝأأ»١
ايٛنا٫ت اؿكط ١ٜيف خطط
 ايؿ أأاٜع ،ؾ أأاٜع ب أأٔ عً أأ .ٞاْه أأُاّ املًُه أأ ١إىل اتؿاق ٝأأ ١ب أأاضٜؼ ؿُا ٜأأ ١املًه ٝأأ١
ايكٓاعٚ ،١ٝأثط ٙيف محاٜأ ١ا٫خرتاعأات ٚا٫بتهأاضات ،ايًكأا ٤ايجايأح يًُدرتعأني
ايػعٛزٜني ،دسٖ1425 ،٠أ.
 ق أأ٬ح ،أمح أأس ب أأٔ سب ٝأأب .اٯث أأاض ا٫قتك أأاز ١ٜاملتٛقع أأْ٫ ١ه أأُاّ املًُه أأ ١ملٓعُ أأ١
ايتذاض ٠ايعاملٚ ،١ٝظاض ٠ايتدطٝط ،ايطٜاض .2005
 عب أ أأس اهللَ ،ك أ أأطؿ .٢ا٫تؿاق ٝأ أأ ١ايعاَ أ أأ ١يًتعطٜؿ أ أأات ٚايتذ أ أأاضٚ ٠أثطٖ أ أأا عً أ أأ٢
ا٫قتكازٜات ايعطب ،١ٝفً ١ايؿهط ايػٝاغ ،ٞايعسز .1998 ،2
 ايعبأس املأٓعِ ،عبأس املأٓعِ بأٔ إبأطاٖ .ِٝايػأعٛزَٓٚ ١ٜعُأ ١ايتذاضٜأ ١ايعاملٝأَ ،١تأأ٢
ايٓٗا١ٜ؟ فً ١اقتكازٜات ،ايػٓ ١ا٭ٚىل ،ايعسز ايجآْٜ ،ٞاٜط .2004
 عجُإ ،أغاَ ١أمحس .اٯثاض املتٛقعْ٫ ١هُاّ املًُه ١إىل َٓعُ ١ايتذاض.2006 ، ٠
 ايعػأأهط ،عب أأس اهلل إب أأطاٖ .ِٝاملًُه أأَٓٚ ١عُأأ ١ايتذ أأاض ٠ايعامل ٝأأ ،١دط ٜأأس ٠ايط ٜأأاض،
.2005 /11/16
 ايعٝػأأ ،ٟٛإبأأطاٖ .ِٝايػأأات ٚأخٛاتٗأأا ،ايٓعأأاّ اؾسٜأأس يًتذأأاض ٠ايعاملٝأأَٚ ١ػأأتكبٌ
ايتُٓ ١ٝايعطبَ ،١ٝطنع زضاغات ايٛسس ٠ايعطب ،١ٝبريٚت.1995 ،


ؾُٗأ ،ٞأمحأس َأٓري .ايٛنأا٫ت ايتذاضٜأ ١يف ايٓعأاّ ايػأعٛز ،ٟفًأؼ
ايػطف ايػعٛز ،١ٜايطٜاض .1985 ،

 ايكهأاَٛ ،٠غأَ ٢كأطؿ .٢ايتأأَني ايتهأاؾً ٞبأني زٚاؾأع ايُٓأٚ ٛكأاطط اؾُأٛز،
ٚضقأأَ ١كسَأأ ١ملًتكأأ ٞايتأأأَني ،اهل٦ٝأأ ١اإلغأأ ١َٝ٬ايعاملٝأأ ١يًتُٜٛأأٌ بايتعأأاَ ٕٚأأع
ايبٓو اإلغ َٞ٬يًتُٓ ،١ٝايطٜاض 25- 23 ،قطّٖ1430 ،أ.
 ايًكُاْ ،ٞمسريَٓ .عُ ١ايتذاض ٠ايعامل :١ٝآثاضٖا ايػًٝبٚ ١ا٫هاب ١ٝعً ٢أعُايٓا
اؿايٚ ١ٝاملػتكبً ١ٝبايس ٍٚاـًٝذٚ ١ٝايعطب.2004 ،١ٝ
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آثار انضوام الوولكت لونظوت التجارة العالويت

 فً ١اؼاز املكاضف ايعطب ،١ٝتكطٜط فًؼ ايػطف ايػعٛز ،١ٜغأت ١ؼأسٜات أَأاّ
ايكطاع املكطيف ايػعٛز .ٟايعسز غبتُرب.2009 ،
 امل أسٜطؽ ،عبأأس ايأأطمحٔ بأأٔ إبأأطاٖ .ِٝأثأأط اْهأأُاّ املًُهأأ ١ايعطبٝأأ ١ايػأأعٛز ١ٜإىل
َٓعُأأ ١ايتذأأاض ٠ايعاملٝأأ ١عًأأ ٢املٓؿأأآت ا٫قتكأأاز ١ٜيف املًُهأأ ،١سًكأأْ ١كأأاف
اْهأأُاّ املًُهأأ ١ايعطبٝأأ ١ايػأأعٛز ١ٜإىل َٓعُأأ ١ايتذأأاض ٠ايسٚيٝأأٚ ،١اْعهاغأأاتٗا
اؾػطاؾٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜايرتب.2006 ،١ٜٛ
َ أْ ،٬بٝأٌ بأٔ أَأنيَٓ .عُأ ١ايتذأاض ٠ايعاملٝأٚ ١ا٫تؿاقٝأات املٓبجكأ ١عٓٗأا املتعًكأ١
بايتكٝٝؼ ،دس.1996 ،٠
٪َ غػ ١ايٓكس ايعطب ٞايػعٛز ،ٟايتكطٜط اإلسكا ٞ٥ايػٓ.2007 ،ٟٛ
ْ اق أأط ،إب أأطاٖ ِٝب أأٔ ْاق أأطَٓ .عُ أأ ١ايتذ أأاض ٠ايعامل ٝأأٚ ١آثاضٖ أأا ايجكاؾ ٝأأَٛٚ ،١ق أأـ
املًُهَٗٓ ١اٖ1427 ،أ
 ايًذٓ أأ ١املؿ أأطؾ ١عً أأَٓ ٢ت أأس ٣ايط ٜأأاض ا٫قتك أأاز ٟايج أأاْ ،ٞاملًد أأل ايتٓؿ ٝأأصٟ
يسضاغ ١داٖع ١ٜايكطاع اـام يْ٬هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل.١ٝ
 املٛاقع ا٫يهرت١ْٝٚ
َٛ قع َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعً ٢ايؿبه ١ايعٓهبٛت ١ٝايٓػد .١ايعطب١ٝ
www.wtoarab.org/ArabicCountry_Members.aspx
َٛ قع ٚظاض ٠ايتذاضٚ ٠ايكٓاع ١باملًُه ١ايعطب ١ٝايػأعٛز ١ٜعًأ ٢ايؿأبه ١ايعٓهبٛتٝأ١
www.commerce.gov.sa 2009
َٛ قع ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞعً ٢اْ٫رتْت
www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/GovernmentUniversities

َٛ قع ٖ ١٦ٝغٛم املاٍ عً ٢ايؿبه ١ا٫يهرت١ْٝٚ
http://www.cma.org.sa/cma_ar/
َٛ قع اهل ١٦ٝايعًٝا يًػٝاس،http://www.scta.gov.sa ١
َٛ قع
&&http://www.al-majalla.com/ListNews.a...21
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