
   منظمة التجارة العالمیة
  وآثارھا الثقافیة

  وموقف المملكة فیھا
  

  .  باملنظمةتعريف عام •
  .جماالت التجارة الدولية وموقف اململكة فيها  •
  .اليت حصلت عليها اململكة املتعلقة باهلوية االستثناءات  •
  .كاسب والتكاليفانضمام اململكة بني امل •
 .لقطاعات التجارية التحديات اليت تواجه خطط التنمية وا •
  .امليزات النسبية اليت تتمتع ا اململكة  •
  .ة على بعض اجلوانب الثقافية وقعاآلثار املت •
   .  ةملت احملالسلبية الثقافية واالقتصادية  ملواجهة اآلثاراقتراحات •
 . خالصة املوقف •

  
  جمع وإعداد

  الناصر إبراھیم. د
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2 

   :تعريف عام بالمنظمة : أوالً 
 :جولة األورجـواي     ( GATT نظمة مع اية اجلولة الثامنة من مفاوضات اتفاقية اجلات        نشأت امل  •

 باسم منظمة التجارة م1/1/1995 لتبدأ عملها يف واليت انتهت يف مراكش) م 1994 ـ  1986
االتفاقية العامـة للتعريفـات اجلمركيـة       (  التفاقية اجلات    قيقيهي الوريث احل  ف ،   )WTO(العاملية  

 واملنفذ واملراقب الوحيد  املنظم  هي  اجلديدة املنظمةأصبحت  ف م  1947 اليت نشأت عام     ،)والتجارة  
  .امات واتفاقيات التجارة الدوليةألحكام والتز

على معتمد  تعدد األطراف   إجياد نظام جتاري دويل م      بواسطة  التجارة الدولية  حتريردف املنظمة إىل     •
الة القيود والعوائق اليت متنع تدفق حركة التجارة عرب  من خالل إز   ، ) العرض والطلب    ( قوى السوق 

شرط املعاملة الوطنية ، شرط الدولـة         ( جتارة بدون متييز  : هي  على مبادئ رئيسية      معتمدة الدول
 الكمية والقيود  اجلمركيةإلغاء الرسوم وأخفض (  ، جتارة حرة من خالل التفاوض  ) األوىل بالرعاية
  ).تثبيت االلتزامات والشفافية (    جتاري قابل للتوقع  تعامل،  ) وفتح األسواق

تغطي املنظمة بأحكامها واتفاقياا جماالت وأنشطة كثرية ومتنوعة أكثر مما كانت اتفاقيـة اجلـات            •
جتـارة  و، ) GATT94( اتفاقية الـوحتكمهاسلعة  / 7177/ وعددها السلع   جتارة:هي تغطيها و 

ـ  وحتكمها  قطاعاً فرعيا  155ا و  قطاعاً رئيسي  12وتشمل  اخلدمات   وحقوق   ، )GATS( اتفاقية ال
من خـالل   اإلحالة إىل أربع اتفاقيات رئيسية متعلقة ذه احلقوق         ب كية الفكرية املتصلة بالتجارة   املل

  . )WTO( وهذه االتفاقيات الثالث هي حمور اتفاقات منظمة التجارة العاملية)TRIPS(اتفاقية الـ
مطبوعة (  اتفاقية ومبدأ وملحق ومذكرة تفاهم       60  للمنظمة على أكثر من       حيتوي النظام األساسي   •

 الزراعة ،   : يف جمال السلع     : (اتفاقية متعددة األطراف تشمل     ) 28( وأمهها   ،)  جملداً   34حاليا يف   
الشحن ، املنسوجات واملالبس ، العوائق الفنية أمام التجارة ، الصحة والصحة النباتية ، الفحص قبل  

ـ   شها ـ    دات املنشأ ، تراخي  ـية اخلاصة ، مكافحـة اإلغـراق،      ـص االسترياد ، اإلجراءات الوقائ
 حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة       وكذلك جمال  ،)  اتفاقيات   6(ات   اخلدم  جمال يف ، و  التجارة
  .وغريها 

ي يف جنيف  الرئيسمنظمة مستقلة وليست إحدى منظمات األمم املتحدة ، حيكمها أعضاؤها ومقرها •
مليون / 160/  وميزانيتها السنوية تتجاوز      ، فموظ ) 600(  ويعمل فيها حاليا     ،وليس هلا فروع    
ويتم متويلها من خالل اشتراكات الدول األعضاء       ،  )  مليون دوالر    130حوايل  ( فرنك سويسري   

.  
 دولة 23 واجلات دولة كانت أعضاء يف اتفاقية 127 دولة ، منها  150يبلغ عدد األعضاء احلاليني      •

مهـا نيبـال    قبل توقيع اململكـة     وآخر دولتني انضمتا    ،  انضمت فيما بعد وفق أسلوب التفاوض       
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  .  يف قارة أوقياناوآخر دولة انضمت للمنظمة بعد اململكة هي مملكة تنجا  ،وكمبوديا
 ءاروزوالـذي ميثلـه   )   Ministerial Conferecnce(أعلى سلطة يف املنظمة هي املؤمتر الـوزاري   •

 وخيتص هذا املؤمتر باختاذ القرارات احلامسة للمنظمة وينعقـد  ،التجارة واالقتصاد يف الدول األعضاء      
  .، ويعمل كحكومة للعامل يف جمال التجارة كل سنتني 

يقوم مقام املؤمتر الوزاري يف فتـرات  )   General Council(أو جملس عمومي للمنظمة جملس عام  •
 وله أربعة نواب ، يتفرع من الـس العـام     ،  ومدير عام   ، )سكرتارية (عامة وأمانة    ، عدم انعقاده 

ثالثة جمالس رئيسية ، وهي جملس التجارة يف السلع ، وجملس التجارة يف اخلدمات ، وجملس خاص                 
باألمور التجارية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ، ويتبع هلذه االس العديد من اللجان وجمموعـات              

  .العمل 
هيئة جهاز ملراجعة السياسات التجارية ومتابعة املراجعات العاديـة       : جيتمع الس العام على هيئتني       •

 وهيئة جهاز لفض املنازعات التجارية ومتابعة إجـراءات حـسم            ، للسياسات التجارية لكل دولة   
 ولذلك فإن    ، جارية على أمهية احللول الودية بني الدول يف املنازعات الت          املنظمة  تؤكد و،  املنازعات  
   .  ثلثي القضايا املرفوعة للمنظمة حتل ودياًما يقارب

، والثاين يف جنيـف     )م1996(عقدت املنظمة حىت تارخيه ستة مؤمترات وزارية األول يف سنغافورة          •
واخلامس يف كـانكون    ) م2001(   والرابع يف الدوحة    ) م1999(والثالث يف سياتل    ) م1998(

يف املؤمتر الـوزاري الثالـث    م ، ويعترب  2005كونج  ج  نولسادس يف ه  وا) م  2003( باملكسيك  
من املؤمترات الفاشلة للمنظمة ) م 2003كانكون ( واملؤمتر الوزاري اخلامس ، ) م 1999( سياتل 

 وكان السبب الرئيسي يف ذلك تكتل الدول الناميـة          ،   ومل يتم خالهلما اختاذ أي قرارات حامسة         ،
 ورفضها تقدمي أي تنازالت يف الكثري مـن          ،  تعنت وممارسات الدول املتقدمة    وتنسيق مواقفها أمام  

  .القضايا اليت م الدول النامية 
أهم مؤمترات املنظمة ، حيث ) م 14/11/2001 ــ 9(  يعترب املؤمتر الوزاري الرابع يف الدوحة     •

مسيـت  )  موضـوعاً    21( مت االتفاق خالله على إطالق مفاوضات شاملة يف الكثري من املواضيع            
 وشكلت هلا جلان خاصة ترجع إىل جلنة عامة مسيت بلجنـة املفاوضـات       ، )أجندة الدوحة للتنمية  (

 جديدة أخرى كمعايري    بطرح مبادرات  وهدفها املزيد من حترير التجارة        )TNC(  الشاملة   التجارية
والتجـارة  / سهيل التجارة   وت / وخدمات الطاقة / والتجارة واالستثمار   / والتجارة والبيئة   / العمل  

   .والقواعد االقتصادية/ والتجارة والتقنية / والصحة 
املغرب ، تونس ، مصر، موريتانيـا ،         ( : املنظمة وهي  عضواً يف  دولة عربية    ة عشر اثنتا يوجد حالياً  •

 وأخـرياً  ، وعمـان   ردن ،األ جيبويت ، الكويت ، اإلمارات العربية املتحدة ، قطـر ، البحـرين،       
لبنان : (  دولة تفاوض حالياً لالنضمام للمنظمة منها أربع دول عربية وهي            24 ، وهناك    )وديةالسع
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  .) ، اجلزائر ، السودان ، اليمن
املوافقة املبدئية يطلب منها تقـدمي وثيقـة    وعند  ،الدول الراغبة يف االنضمام تتقدم بطلب للمنظمة     •

ثمارية ومحاية حقوق امللكية الفكريـة والنظـام        شاملة عن سياسيات الدول التجارية واملالية واالست      
القضائي العام وطرق التقاضي وسبل التظلم كما تقدم أعضاء فريق التفاوض الذين جيب أن يكونوا               

  .من موظفي الدولة الرمسيني 
 من ممثلي الدول الراغبة يف املشاركة ممن تربطها عالقات جتارية مميزة  يتم تشكيل فريق عملبعد ذلك •

 ومناقشة   ،  وذلك لإلشراف على عملية املفاوضات     ، وحيدد له رئيس     ول الراغبة يف االنضمام   مع الد 
قل ث وخيتلف عدد الدول يف فريق العمل حسب ال        )وثيقة أو برتوكول االنضمام     ( تقرير فريق العمل    
ولة  د23 دولة وعمان 26 كان فريق العمل املعين بانضمام تايوان فبينمااملستجد االقتصادي للعضو  

  دولة ،52 دولة ، والسعودية 58، والصني  دولة 63 دولة كان العدد يف حالة روسيا 19واألردن 
  . وخالل فترة املفاوضات متنح الدولة صفة مراقب حلضور اجتماعات جلان املنظمة ومؤمتراا

زمة عن مجيع    تقدمي املعلومات الال   بعدف ،   مسارات تفاوضية متوازية   ةاالنضمام للمنظمة مير عرب ثالث     •
 جتـري    وتقدمي العروض األولية اخلاصة بالنفاذ لسوق السلع واخلـدمات         أوجه االقتصاد واألنظمة  

 الدولة املستجدة تسمى مفاوضات عديدة األطراف       وبنيمفاوضات بني جمموعة من الدول األعضاء       
 )plurilaleral(           نفس الوقت جتري   ويف ،للتأكد من تطابق أنظمتها مع اتفاقيات املنظمة األساسية  

 يف وثيقة يوضع الذي  النهائي حىت يتم االتفاق العروض هذه بشأن)Bilateral  ( املفاوضات الثنائية
الذي  تقرير فريق العمل  يضمن يف،  لسلع واخلدماتيف ا  النهائية لاللتزاماتتسمى اجلداول املوحدة

حبيـث   )multilateral  (  األعضاء مفاوضات متعددة األطراف مع مجيع الدولمن خالل إقراره يتم
 وهـذه  يتضمن بروتوكول االنضمام الوثائق الثالث املعربة عن نتائج املفاوضات الثالث املتفق عليها       

 Unified Schedules of(  لاللتزامـات جداول عروض السلع واخلدمات املوحـدة : الوثائق هي 

Commitments ( /وتقرير فريق العمل  )Work Party report ( /    واألنظمة واللـوائح التنفيذيـة
  .)  Legislation (الصادرة عن الدولة 

تتركز رغبات الدول األعضاء يف املنظمة أثناء املفاوضات مع الدولة املستجدة على فئات السلــع                •
الــيت تنتجها هذه الدول ، حيث تتركز طلبات الوفد األمريكي عادة على القمح والشـــعري              

 الثقيلة واألجهزة والطائرات والـسيارات ، واإلحتـاد األوريب علـى منتجـات              والذرة واملعدات 
اللحــوم واأللبان واحلديد والصـلب واملنسوجات ، وسويسرا على الـساعات واـوهرات ،             

سريالنكا وتايالند على الشـاي واألرز والفواكه ، واليابان وكوريا وماليزيا على األجهزة            وواهلند  
  كترونيات واملعادن واألخشاب ، والنرويج على األمساك ، وتركيا على املنـسوجات         الكهربائية واإلل 

    .والسجــاد ، ونيوزلندا واستراليا على املواد الغـذائية واحلبوب وهكذا بقية الدول
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أصبحت متطلبات االنضمام للمنظمة اجلديدة أكثر تعقيداً وأشد تكلفة وذلك ألن الدول املؤسـسة         •
-1948(جوالت من املفاوضات الشاملة الشاقة عـرب نـصف قـرن            ) 8(اضت  هلذه املنظمة خ  

حىت جنحت يف االتفاق على النظام التجاري العاملي الذي يعظم هلا مكاسـبها التجاريـة    ) م1994
رة مطالبة باالنصياع ألحكام هـذه االتفاقيـات        تأخوحيقق هلا النفاذ لألسواق ، ولذا فإن الدول امل        

 فبينما احتاجت الكويت الـيت انـضمت عـام      ، مفاوضات طوية وشاقة  وتقدمي التزامات وخوض    
 سنة وروسـيا  12 سنة ، وتايوان 15إىل يوم واحد فقط جند أن الصني مثالً استغرقت        ) م1952(

 عقـد   سـنوات ،   8 سنة ، أما السعودية فاستغرقت       15سنوات واجلزائر مازالت تفاوض منذ      10
م ، وانتـهت يف     1996 اجتماعاً بدأت يف مـايو       14 ااملكلف بالتفاوض معه   فريق العمل    خالهلا

 . م 2005أكتوبر 
ومن حيث االلتزامات جند أن الكويت اليت انضمت مبكراً التفاقية اجلات قبل املنظمة ثبتت رسومها            •

بينما اضطرت قطر واإلمارات اللتـان انـضمتا        % 100اجلمركية على كافة السلع عند مستوى       
وفها اجلمركية عند مستوى ال يزيد يف    سقعلى التوايل تثبيت    ) م1996(و  ) م1995(للمنظمة عام   
% 44بفتح  ) م1995(ويف جمال اخلدمات التزمت البحرين اليت انضمت عام         % 15املتوسط عن   

فتحـت بنـسبة   ) م1999(من سوق اخلدمات لالستثمار األجنيب يف حني عمان اليت انضمت عام     
، وقل مثل ذلك يف حـق       % 86م  فبنسبة    2001ام  ، أما األردن والصني اللتان انضمتا ع      % 72

 يف حمال اخلدمات اليت حصل عليها االحتـاد األوريب بينمـا مل             "معايري احلاجة االقتصادية  "استخدام  
  .حتصل عليها الدول املتأخرة يف االنضمام 

من جمموع دول العامل وتستحوذ علـى   % 80املنظمة ذا العدد من الدول األعضاء تشكل حوايل       •
من التعـامالت   % 90من التجارة الدولية يف قطاعات السلع واخلدمات واألفكار ، وعلى           % 89

من حقوق امللكيـة الفكريـة و   % 97من خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات و % 93املالية و  
 مـشتروات من % 88من خطوط املالحة اجلوية و   % 90من اخلدمات املالية والتأمني ، و       % 92

  . اقة واألملنيوم واحلديد والبتركيماويات العامل يف الط
 تعترب الضلع الثالث من أضالع مثلـث       – وهو حترير النظام التجاري الدويل       –واملنظمة ذا اهلدف     •

الذي يشرف على حترير النظام النقدي الـدويل        ) IMF(العوملة االقتصادية مع صندوق النقد الدويل       
أسـعار  / العجز واملديونية اخلارجيـة     / ين املدفوعات   مواز/ أسعار الصرف   ( والسياسات النقدية   

والذي يـشرف  ) IBRD( والتعمري لإلنشاءومع البنك الدويل  ) السقوف االئتمانية للبنوك    / الفوائد  
ـ الت/ تقدمي قروض طويلة األجل ( على حترير النظام املايل الدويل ومساعدة الدول النامية          / صيصخ

 ) .االستخدام األمثل للموارد 
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  : التجارة الدولية وموقف المملكة فيها مجاالت: ثانياً 
 اخلدمات و قطاع  السلع و قطاع: هي  تتضمن ثالثة قطاعات التجارة الدولية لدى املنظمةجماالت     

  ، تعريف خمتصر هلذه القطاعات وفيما يلي، اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكريةقطاع  
  -:ورد يف وثائق بروتوكول اتفاق اململكة مع املنظمة   حسب مافيهاقف اململكة  ملوموجزبيان و
: السلع قطاع   -1  

م جتـارة الـسلع     ـوحتك،   سلعة   7177 تبلغ      ةـة لدى املنظم  فة املصن ـالسلع الصناعية والزراعي   •
  . ) 1994GATTاجلات(االتفاقية العامة بالتعريفات اجلمركية والتجارة

 مذكرات تفاهم وعلى رأسها االتفاقية 3 اتفاقية و 20رة الدولية يف قطاع السلع إىل خيضع تنظيم التجا •
 عـام   املتعاقـدة  بـني األطـراف      أبرمتواليت   ) 47اجلات  ( العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة     

  .م  1994عام  ) 94اجلات ( وعدلت لتكون إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ) م1947(
؛ أن الدول املتقدمة تطالب الدول  يف جتارة السلع يةامملشكالت بني الدول املتقدمة والدول النمن أبرز ا •

النامية بتخفيض السقوف اجلمركية على الواردات الزراعية بينما تطالب الدول النامية الدول املتقدمة             
  .بتخفيض الدعم الزراعي وعدم دعم الصادرات 

 خالل مخس سـنوات مـن       7177ن عدد السلع البالغة     م% 12ستنخفض الرسوم اجلمركية على      •
 .منها من البداية والباقي خالل مخس سنوات تدرجيياً % 6  سلعة ، 870انضمام اململكة وعددها 

ـ مثـل البال  % 15إىل  % 20ع من فئـة   ـمن البداية ستنخفض رسوم بعض السل      • تيك والـورق   س
 مثل احللويـات و % 8، وإىل ات ـــمثل زيوت احملرك % 10د واألثاث ، وإىل    ــــواحلدي

 .أنابيب احلديدوالشوكوالتة 
مثل  % 6.5إىل  % 12وفئة   % 20وم اجلمركية من فئة     ــبعد مخس سنوات سيتم ختفيض الرس      •

 .األمسدة والبويات والصابون والعطور ومنتجات البالستيك 
نية وأجهـزة تقنيـة     التزمت اململكة باإلعفاء من الرسوم اجلمركية لبعض السلع مثل املواد الـصيدال            •

ي ولوازمها وأجهزة االتصاالت    ـ اآلل   احلاسب   أجهزة   سنوات سيتم إعفاء     ثالث  املعلومات وبعد 
  ) .ثابت وجوال( اهلاتفية 

اجلمركي على بعض السلع     اليت كانت تطبق كحد أدىن للتحصيل     سوف تلغى مجيع الرسوم النوعية ،        •
 .باستثناء الدجاج والبيض والتبغ 

 سلعة صنفتها اململكـة  165من إمجايل السلع منها    % 18 سلعة تعادل    1320ع الزراعية   تبلغ السل  •
ديد سقوف مجركية جيدة هلا وهي أهم السلع الزراعية الرئيـسية الـيت مت              سلعاً حساسة جنحت يف حت    
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ب احللي/ بيض املائدة   / الدجاج الالحم   / القمح  / االستثمار فيها خالل السنوات املاضية مثل التمور        
 .والفاكهة بعض اخلضار/ طويل األجل 

علـى الرسـوم    " املثبتة   "  مع املنظمة     من السلع الزراعية تزيد رسومها اجلمركية  امللتزم ا         90%* •
وهذا يزيد على الرسوم املطبقة مبقدار % 15 ويبلغ متوسط الرسوم على السلع الزراعية حوايل  ،املطبقة

  .الضعف 
والتوجه لعدم  مع املنظمة ة على بعض السلع أقل من التزام اململكة جتاهها بعض الرسوم اجلمركية املطبق •

 سلعة رسـومها    223كما يوجد   ،  رفعها إال عند احلاجة وبالتنسيق مع دول جملس التعاون اخلليجي           
 .بصفر مع املنظمة املطبقة صفر بينما ال يوجد سوى ثالث سلع مثبتة 

:اخلدمات   قطاع-2  
مثل االتصاالت والتعليم والبنـوك     ) غري جمسدة   ( التجارية يف سلع غري حسية        اخلدمات هي األنشطة     •

  ).GATS(وحتكمها االتفاقية العامة يف اخلدمات 
 فيما عدا اليت تقع يف نطاق صالحيات احلكومـة مثـل             األنشطة اخلدمية   يغطي مجيع  قطاع اخلدمات  •

 التقاعد واليت ال تقدم علـى أسـاس   خدمات املصارف املركزية ، والتأمينات االجتماعية ، ومعاشات  
 12 لـدى املنظمـة إىل       قطاع اخلدمات  يصنفو  ، جتاري وال تنافس اخلدمات اليت يقدمها اآلخرون      

 وأكرب نسبة يف فتح أسواق اخلدمات حصل يف الـدول املتقدمـة              قطاعا فرعيا  155قطاعا رئيسيا و  
 حصل يف الدول النامية مثل مصر واهلنـد         كاستراليا وسويسرا وأمريكا مث االحتاد األوريب واألقل نسبة       

 يف اتفـاق     قطاعا فرعيا  111 قطاعا رئيسا و     11 فتح   مت وإندونيسيا واألرجنتني وأما يف اململكة فقد     
من )  14( ومت حجب الباقي ألسباب دينية وأمنية وصحية وبيئية استنادا إىل املادة             اململكة مع املنظمة  

 . ) GATTS(اتفاقية اجلاتس 
 ومن ضمنها االتصاالت اهلاتفيـة والـسمعية         خدمات االتصاالت   : هي ية الرئيس اخلدماتقطاعات   •

 ومـن  خدمات األعمـال /خدمات اإلنشاءات وما يتعلق ا من خدمات هندسية        / والبصرية والربيد 
 ومن ضمنها خـدمات البيـع       خدمات التوزيع  / ضمنها اخلدمات املهنية والعقارية وخدمات التأجري     

 ربوية وتشمل التعليم بكافـة مراحلـه      اخلدمات الت  /  وعقود االمتياز  ارة اجلملة والتجزئة  بالوكالة وجت 
 /  ومنها خدمات الصرف الصحي وتصريف النفايات والنظافة الصحيةاخلدمات البيئية  / وتعليم الكبار 

 خـدمات  / ذات العالقة جتماعيةالصحة واخلدمات اال /  ومن ضمنها التأمني والبنوك  اخلدمات املالية 
 ومن ضـمنها    خدمات النقل / اخلدمات الثقافية والترفيهية والرياضية     / السياحة والسفر وما يتعلق ا      
 مثل اخلدمات املتصلة بالتجارة  غري واردة يف أي قطاع    خدمات أخرى  / النقل البحري والربي واجلوي   

 من أجهزة حكوميـة مثـل إدارة   الطاقة ، واخلدمات املقدمةكاإللكترونية ومثل إدارة املوارد الطبيعية      
 .من بلد إىل آخر  كذلك القواعد واللوائح اخلاصة باهلجرة  ،اجلوازات ، شؤون الطريان املدين
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يف املتوسط ، ويف الـدول      % 40 يف الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل        تبلغ نسبة مسامهة قطاع اخلدمات     •
 اليت تصل الصناعيةثري عن مثيالا يف الدول وهي نسبة تقل بك% 40  يف السعوديةبينما% 50النامية 

تدرجيياً بعـد    يف اململكةهذه النسبةويتوقع أن ترتفع ) م 2005(  حسب إحصائيات عام    %70إىل  
  .االنضمام 

) سـلع وخـدمات     ( من إمجايل حجم التجارة العاملية      % 23مثلت التجارة العاملية يف اخلدمات حنو        •
مليار دوالر ، وتشري    ) 1440(م  حنو    2005ية من اخلدمات عام       حيث بلغت قيمة الصادرات العامل    

بـني الـدول يف     ) 21(م إىل أن اململكة أحرزت املركز       2003إحصائيات املنظمة يف منتصف عام      
 واملركـز    عربياً مليار دوالر وبذلك حتتل اململكة املركز األول      ) 18.3(واردات اخلدمات لتصل إىل     

  . يف واردات اخلدمات  إسالمياً- بعد تركيا -الثاين
 :هي  مع املنظمة اململكة اتفاق يفأهم االلتزامات احملددة على القطاعات الرئيسية والفرعية يف اخلدمات •

/ اخلـدمات القانونيـة     (   %75امللكية األجنبية يف اخلدمات املهنية تصل إىل          : خدمات األعمال    -
 . ني األجانب للمرافعة يف احملاكم، عدم حضور احملام) الطبية / اهلندسية / احملاسبية 

 %70 - %49امللكية األجنبية يف خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية من         : خدمات االتصال    -
 .حسب نوع اخلدمة 

 وحبد أدىن لرأس املال  ، بعد ثالث سنوات%75 ترفع  إىل   %51امللكية األجنبية   : خدمات التوزيع    -
 %15 ، مع تـدريب  حيومبا ال يزيد عن منفذ واحد يف كل  مليون ريال لكل خدمة ،  20األجنيب  

 .  من السعوديني كل عام ، ويبقى وضع الوكالء بالعمولة كما هو 
 ).املصارف ، شركات التأمني (%60 األجنبيةامللكية : اخلدمات املالية  -
 .التراخيص حسب احلاجة االقتصادية للبلد : السفر والسياحة وما له عالقة  -
 النقل الربي واجلوي لالستثمار األجنيب وقصره على الـسعوديني          خدماتمل يتم فتح     : خدمات النقل  -

من مبدأ الدولة األوىل بالرعاية يف نـشاط       ألسباب أمنية واستثناء مصر وتركيا وسوريا ولبنان وتونس         
 .النقل الربي حيث تتمتع هذه الدول باستثناءات إضافية وفق اتفاقيات ثنائية

 وحجبـت    فقـط   خدمات احلدائق العامة واملنتزهات    مت فتح  :  والثقافية والرياضية  ةاخلدمات الترفيهي  -
  .خدمات التسلية ووكاالت األنباء واملكتبات واملتاحف والرياضة

 .ة يدأمنية وسياألسباب اخلدمات املصنفة خبدمات أخرى مت حجبها  -
 :التزامات أفقية يف قطاع اخلدمات   •
 ذات املسؤولية احملدودة ، أما أو لنظام الشركات املسامهة  وفقاً يتمبيةاألجنالوجود التجاري للخدمات     -

 . لنظام الشركات املهنية وفقاًفخدمات األعمال 
 . مجيع مقدمي اخلدمات يلزمهم احلصول على التراخيص للعمل التجاري من اهليئة العامة لالستثمار  -
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 .يسية والفرعية تطبيق األنظمة واللوائح احمللية على مجيع اخلدمات الرئ -
 العاملـة يف   األجنبيـة  القوى العاملة يف الشركة      إمجايل من   %25ال تزيد نسبة العمالة األجنبية على        -

  والعالقات العامة ، ورجال األمن ،واحملاسبني،  و إدارة التوظيف     ، اململكة ، وقصر وظائف االستقبال    
 . على السعوديني ،
ملكة عدا بعض اخلـدمات املعانـة        من مجيع اخلدمات يف امل     يستطيع املستثمرون األجانب االستفادة    -

، كما ميكن للشركات األجنبية     ) اخلدمات الصحية ، قروض البنك العقاري ، إعانات التعليم وحنوها         (
 .املصرح هلا متلك العقار وفق نظام متلك العقار لغري السعوديني 

قامات املؤقتة ، فرجال األعمـال      ء ذوي اإل   باستثنا  ، وجود املستثمرين األجانب يف اململكة غري مقيد       -
 يوما ، والعاملون يف الشركة سنتان قابلة للتجديد ، ومقدمو اخلدمات وفق 180الزائرون مدة إقامتهم 

 . يوما قابلة للتجديد 180عقود جتارية مؤقتة 
  : حقوق امللكية الفكريةقطاع  -3 
لكها واالستفادة املادية منها عن طريق محايتها       يقصد بامللكية الفكرية منح أصحاب األفكار احلق يف مت         •

خالل فترة معينة ومنع اآلخرين من التعدي عليها دون موافقة أو ترخيص من مالكها وقـد صـارت                  
إحدى جماالت التجارة الدولية خالل مفاوضات  جولة األورجواي اليت انتهت بإعالن منظمة التجارة              

"  وانب املتصلة بالتجـارة مـن حقـوق امللكيـة الفكريـة            وتضمينها اتفاقية اجل    يف مراكش  العاملية
  " TRIPSتربس

/ العالمات التجارية /  واحلقوق املتعلقة ا  حقوق املؤلف: تنحصر هذه االتفاقية يف جماالت مثانية هي     •
 10ومـدة احلمايـة     النماذج الصناعية    / )األسرار التجارية   ( السرية   املعلومات/ املؤشرات اجلغرافية 

ومـدة   ميمات التخطيطية للدوائر املتكاملـة صالت/  سنة20ومدة احلماية براءات االختراع   / ت  سنوا
  . سنة25-20ومدة احلماية من األصناف النباتية  /  سنوات 10احلماية 

 من اجلهات ذوات العالقة برئاسة وزارة التجارة  يف اململكةهناك جلنة دائمة حلقوق امللكية الفكرية •
  .لت كإحدى اللجان الفنية يف مفاوضات االنضمام والصناعة وقد عم

 : هذه االتفاقية عبارة عن إحالة إىل االلتزام بأحكام عدد من االتفاقيات الدولية يف هذا اال وهي  •
  .حلماية امللكية الصناعية ) باريس ( اتفاقية  -
 .حلماية  املصنفات األدبية والفنية )  برين (اتفاقية  -
 .رية املتصلة بالدوائر املتكاملة معاهدة امللكية الفك -
 .)  GATT 94(رة قية العامة للتعريفات والتجاالتفاهم بشأن تسوية املنازعات من االتفا -
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  : التي حصلت عليها المملكةالمتعلقة بالهوية االستثناءات :ثالثاً 
  :جاءت مجيع نتائج مفاوضات اململكة لالنضمام يف ثالث وثائق رمسية هي 

  . wt\acc\sau\61رير فريق العمل  وثيقة تق-1
  . wt\acc\sau\61\add1 وثيقة اجلداول املوحدة للسلع -2
  .wy\acc\sau\61\add2 وثيقة اجلداول املوحدة للخدمات -3

 صفحة هي الوثـائق الرمسيـة الوحيـدة    600وهذه الوثائق الثالث اليت تتجاوز عدد صفحاا           
مـن   عليهـا    اإلطالعوميكن    ، غري هذه الوثائق  تفاقات أخرى   وليس هناك أي وثائق أو ا       ، لالنضمام

 ، ومجيعها متعلـق باالقتـصاد والتجـارة         org.wto.wwwخالل موقع املنظمة على شبكة االنترنت       
  مـع   بشكل مباشـر    وليس فيها ما يتعارض     ، ولوائحواالستثمار وما يتصل ا من إجراءات وأنظمة        

 من اتفاقية  )20( حيث مت االستفادة من املادة ،ما خيل باألمن والصحة والبيئةال  و ،الشريعة اإلسالمية
  .للحصول على احلماية الالزمة من اتفاقية اجلاتس ) 14 ( واملادةاجلات 

 بـشكل   اجتماعية أو دينية  من جانب آخر ليس ألحكام والتزامات االنضمام أي عالقة بأمور أخرى            
، ومل أو حقوق العمـال  املرأة  يئات الدينية واخلريية أو وضع      مثل إنشاء دور للعبادة أو وضع اهل       مباشر

 وعلى العموم فقد حظيت اململكة       بشكل رمسي  ذه املوضوعات هليتم التطرق خالل املفاوضات جلميع      
من خالل   ذلك   على بعض االستثناءات  هلويتها اإلسالمية ويتضح      يف انضمامها ملنظمة التجارة العاملية      

  : االستثناءات التالية 
  :يف قطاع السلع  )1

متثل اخلمور بأنواعها وحلوم اخلرتير ومشتقاا وحلوم )  سلعة65(منع استرياد السلع احملرمة      
 وعدم قبول أي رسوم مجركية عليها حىت ولو  ،الضفادع ومجيع األغذية احملتوية على دماء احليوانات

  . كانت مرتفعة جداً
  : قطاع اخلدمات يف )2
ألسباب الفرعية عدد من اخلدمات  و)خدمات أخرى( املسماة بـ اخلدمات الرئيسية أحدمت استثناء     

اقية العامة االتف (GATSمن اتفاقية اجلاتس ) 14( استناداً إىل الفقرة رقم دينية وأخالقية وأمنية وصحية
  -: وأهم ذلك )للتجارة يف اخلدمات

يف خـدمات   Audio- Visual Works  مات األعمـال الـسمعية والبـصرية     فيما يتعلق خبد- أ 
  . لالستثمار األجنيبمل يتم فتح خدمات النشر واملطابع واإلنتاج السينمائي والتلفزيويناالتصاالت ، 

 مت حجب أنشطة صاالت القمار والبارات واألندية الليلية من اخلـدمات الثقافيـة والترفيهيـة        - ب
مل يفتح سوى خدمات احلدائق العامـة       و ،    تصنف ضمن نشاط فرعي يسمى التسلية       واليت والرياضية

  .واملنتزهات من اخلدمات الترفيهية 
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نظراً حلساسيتها يف جمتمع    من الصحة واخلدمات ذات العالقة       مت استثناء اخلدمات االجتماعية      - جـ
  .كمجتمع اململكةحمافظ مسلم 

  .  فقطالسعودينيعلى هذه اخلدمة  حيث تقتصر ،جانب  لأل احلج والعمرةفتح خدمات مل يتم -د
وال  ( التأمني التعاوين   نظام أمام االستثمار األجنيب وفق   يف اخلدمات املالية     مت فتح نشاط التأمني      -هـ  

  .)خيفى أن املسمى تأميناً تعاونياً ما هو إالّ حمض تأمني جتاري يف الغالب وهناك جهود لتصحيح الوضع
  .واإلجراءات احملليةوالضوابط  ت الرئيسية والفرعية جلميع املستثمرين وفق األنظمة تقدمي اخلدما-و

يون سعود مجيع املستثمرين األجانب عليهم دفع الضرائب املقررة على أرباحهم، أما املستثمرون ال             -ز
بونية ، فإن  ، ماعدا االستثمار يف الغاز وإنتاج الزيت واملواد اهليدروكر   فعليهم دفع الزكاة الشرعية فقط    

  .اجلميع خيضع لنظام الضريبة
  :يف قطاع حقوق امللكية الفكرية  )3
تضمنت أنظمة ولوائح حقوق امللكية الفكرية اليت مت إعدادها ملتطلبات االنضمام نصوصاً بعدم التزام    

 : ، ومن ذلك اململكة حبماية ما يتعارض يف تلك احلقوق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
  .  اجلغرافية للخمور واملشروبات الكحولية ألا سلع حمرمةاملؤشراتاية  عدم مح-  أ 
 مت حذف اخلمور واملشروبات الكحولية من قائمة تصنيف السلع واخلدمات امللحقة بنظام - ب

  . العالمات التجارية
لتجاري  يف نظام براءات االختراع على عدم منح احلماية إذا كان االستغالل ا الرابعة نصت املادة- ج

  .  نظام العالمات التجارية املادة الثانية من وكذلك ورد يف ،خمالفاً للشريعة اإلسالمية
   :مام المملكة بين المكاسب والتكاليفانض: اً رابع
املكاسـب  فحيمل مكاسب وتكاليف ة  ي منظمة التجارة العامل   إىلانضمام اململكة   ال جدال يف أن            

ـ التكاليف هي االلتزامات الـيت قدم      و 59عليها اململكة وعددها    ليت حصلت   االستثناءات ا  هي   ها ت
  : ومن أمثلة االلتزامات 58اململكة وعددها 

وكذلك ختفيض  دون رفع   % 20اهلا وهو   ح أرباح الشركات األجنبية على      علىإبقاء  الضرائب         
  :اءات ومن أمثلة االستثن، يف مدى عشر سنوات % 13.3الدعم الزراعي املباشر حبدود 

 املستورد من   اإلنتاج قروض  البنوك الصناعية والزراعية وكذلك اإلبقاء على إعفاء مدخالت            بقاء     
  : أعظم ، وفيما يلي بيان ذلك  يف أي من املكاسب والتكاليفقائم اجلدل ف لذاو  ،التعرفة اجلمركية

  :املكاسب -1
 نقـاط ال يفاملكاسـب   هم  أميكن عرض   و ،تكاليفه   االنضمام أكثر من     مكاسبن   أ البعض يرى      

  :التالية
يعطيها ألن االنضمام   ،   من الناحية االقتصادية     اًإجيابي عليها   سينعكس املنظمة   لخداوجود اململكة    -أ  
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 على توجيه مسارات القرارات وتفعيل سـبل إطـالق          -ستفيدة  الدول امل بعض  شاركة  مب  - القدرة
ضايا اليت تطرحها املنظمـة      فعالة يف مجيع الق    ةمشاركالل  من خ  ،ات والتفاوض بشأن مصاحلها   املبادر
  للدفاع عن مصاحل اململكة     هيئة حسم املنازعات     ومنها  من النظام التجاري العاملي    مستفيدة   ،للنقاش

منها أمريكا واليابـان    (عشرين دولة    من قبل   ومشتقاته  النفط  حترير استثناء  ومن أهم ذلك   االقتصادية
  . ) اخل ..............لكويتوكندا والبحرين وا

سينفتح اقتصاد اململكة   سيتوسع نطاق التبادل التجاري بني اململكة والدول األخرى األعضاء و           - ب
، حبيث تتمكن الصادرات السعودية من النفاذ بسهولة إىل أسـواق           بشكل أكرب على االقتصاد العاملي    

التمييز يف املعاملة  مع عدم  منخفضة أو ملغاةن الرسوم اجلمركية ستكونألعضاء يف املنظمة ، ألالدول ا
سـواق  ألإىل اتـزداد   فإن الصادرات السعودية سوف ا ذهوبني منتجات أي عضو آخر، وعلى    بينها  

واألردن % 15سنوياً وعمـان    % 20 مبقدارفإن الصني ارتفعت صادراا     على ذلك   كأمثلة  والعاملية  
  .    بعد دخول هذه الدول إىل املنظمة % 10
صادي صالح االقت إلستدعم برنامج ا   و ستحسن مناخ االستثمار    إن عضوية اململكة يف املنظمة        -ـج

  ألا ستجد نفسها ملزمة بتطبيق مبادئ املنظمة ومن ضمنها مبدأ الشفافية            حاليا، الذي تنفذه احلكومة  
 الذي سوف    ، ية ومنها محاية احلقوق الفكر     ،  وتوفري احلماية الالزمة    ، واإلجراءات ووضوح األنظمة    ،

 كمتطلـب  نظاما جديدا مع لوائحها التنفيذيـة        42فلقد أصدرت اململكة    ، واإلبداعحيفز االبتكار   
ومن جهة أخرى فـإن       ،  ومن أمهها أنظمة حقوق امللكية الفكرية وأنظمة القضاء اإلجرائية         لالنضمام

التعجيل بعملية نبية من شأنه جألالسلع واخلدمات اإضفاء املزيد من االنفتاح على السوق السعودية أمام 
  .  ويقلل الفساد اإلداري واملايلا حيسن اإلنتاجية وخيفض األسعارمماخلصصة وتعزيز مناخ املنافسة 

فـتح  فلم ي   والسلع وحقوق امللكية الفكرية     حصول اململكة على استثناءات يف جداول اخلدمات       - د
عـدد مـن    ة ، وحجبت    يدب أمنية وسيا  ألسبا "خدمات أخرى   " املصنف حتت اسم      الرئيسي اال

، وحتديد نسبة   ومنع استرياد السلع احملرمة      ألسباب دينية وأخالقية    مثل نشاط التسلية   ااالت الفرعية 
، وتطبيق الزكاة الشرعية علـى املـستثمر         من إمجايل العاملني  % 25يزيد عن    جنبية مبا ال  ألالعمالة ا 
م محاية احلقوق الفكرية فيما يتعارض مع أحكام الـشريعة          يف معظم جماالت االستثمار وعد     السعودي

  .سلبية لالنضمام الالثقافية ثار اآل من، سيخفف االسالمية 
 من هذا االنضمام حيث ستتوفر أمامه خيارات أكرب مـن الـسلع              مستفيداً سيكون املستهلك    -ـه

يت سينحسر عنها الغش التجاري  يف السلع املتوفرة التهستزيد ثقو ، واخلدمات بأسعار أقل وجودة أعلى
  .ةويجنبية إىل قواعد وضوابط قألة وا حيث ختضع السلع احمللي، سعارألوالتقليد والتالعب با

موال ألسيضمن تدفق او ،نشطة اخلدمية أمام االستثمار األجنيب سيثري االقتصاد السعودي  أل فتح ا  - و
فإن القيمة املضافة     على ذلك   وكأمثلة حمللية ويضاعف القيمة املضافة ا    خلدماتوالتقنية واخلربة يف هذه ا    
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بعد  على الترتيب % 17،  % 22 األجنيب بلغت    االستثماريف أسواق الصني واألردن من جراء تدفق        
يف تنشيط القطاع اخلاص، وحيقق التنوع يف االقتصاد احمللي،       االنضمام  سيسهم  و  ، انضمامهما للمنظمة 

  .  مما يقلل من نسبة البطالةلعمل لليد العاملة املتناميةكما أنه يساعد على تأمني مزيد من فرص ا
 ووضع بعـض    ،   على الوضع القائم لبعض السياسات والربامج التنموية مثل تسعرية الغاز          اإلبقاء - ز

(  والـصناديق االقراضـية      ،  )ومؤسسات أخرى غريهـا   ( املؤسسات اململوكة للدولة مثل الصوامع      
اخلة حتت ما يسمى بالصندوق سياسات العامة الزراعية الد، وال) اعي كصندوق التنمية الزراعي والصن   

، وحنو ذلـك  واألحباث والتطوير اآلفات  السدود ومكافحة واليت تشمل بناء) Green Box( راألخض
، وتدريب العمالة الوطنية وجماالت دعم أخرى مسموح ا         % 25وحتديد نسبة العمالة األجنبية بـ      

 مع املنظمة ، كل ذلك مـن املكاسـب   حصلت عليه اململكة باملفاوضاتمة أو من خالل أنظمة املنظ  
  .لالقتصاد والتجارة احمللية 

   :        التكاليف   -2 
 املتوسـط والبعيـد،   ىسيما على املد ال، ثار انضمام اململكة إىل املنظمة   يتخوف البعض من آ        
ومن  ،   صري؛فالتأثري سيحدث بشكل تراكمي   قثار لن تظهر بشكل واضح يف املدى ال       آلن هذه ا  إحيث  

 ففي دراسة قدمت ملنتـدى الريـاض         تتزايد مبرور الوقت بعد االنضمام      التكاليف مث ميكن القول إن   
ممن مشلهم االستفتاء يعتقدون بأن تكاليف االنضمام أكرب بكثري مـن  % 91االقتصادي الثاين تبني أن     

% 77 قطاع اخلدمات سوف يتأثر سـلباً وأن         من موردي اخلدمات يرون أن    % 90املكاسب وأن   
  :هذه التكاليف عض  وفيما يلي ذكر لب ،منهم ال يؤيدون االنضمام

دويـة ،  ألا ، واسـب اآليل بـرامج احل : ارتفاع أسعار السلع احملمية حبقوق امللكية الفكرية، مثل   -أ  
 يف ظل اتفاقيات    ديثة ستزداد تعقيداً  ن القيود على استرياد اململكة للتقنية احل      أل ، واحلبوب املعدلة جينياً  

  . إال مببالغ باهظةاملنظمة ، حيث ستلجأ كثري من الشركات املالكة هلذه التقنية إىل احلد من بيعها
 وهـذا    خاصة يف جمال اخلدمات ،       جنبية وجود قوي يف السوق احمللية،     أل  سيصبح للشركات ا    -ب  

 احمللية الصغرية اليت ستجرب على اخلروج مـن       واملؤسسات   على بعض الشركات     بدوره سينعكس سلباً  
  .السوق لعدم قدرا على املنافسة

األجنبية يف بعـض    باشر للصادرات الزراعية والصناعية وارتفاع نسبة امللكية        املدعم  ال  تقليص - جـ
 تقلص القائمة السلبية مع الوقت ، ومنح حق املفاوض األول لبعض الدول على بعض السلع اخلدمات و

 سيزيد من أعباء وتكاليف ) سلعة 7559 سلعة من 2817( 94 من اتفاقية اجلات 28 املادة حسب
  .االنضمام على التجارة احمللية 

لتخفيض الرسوم اجلمركية على السلع " أجندة الدوحة للتنمية " التوجه يف املفاوضات احلالية وفق  - د
 لتزام باتفاقات جديدة  اذ ألسواق اخلدمات واال   الزراعية والصناعية وختفيض الدعم الزراعي وزيادة النف      
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 يؤثر على االلتزامات واالستثناءات اليت حصلت عليها اململكة حال   مما على حساب االتفاقات السابقة
  .االنضمام 

مبا حتمل ثقافية رتب عليه آثار تقد يونفاذ السلع جنيب ألفتح بعض قطاعات اخلدمات لالستثمار ا -هـ 
بال قيود فتح الذي غري مرغوبة، وينطبق ذلك خصوصا على قطاع التعليم ة وسلوكية  أمناط اجتماعي من

سياسـة  مـع   تعارضت يت الثقافية والسلوكيةها الآثارجنبية ألقبل اجلامعي إذ حتمل املدارس ا ماخاصة  
  .الوطنيةالتعليم 
مـن   -: أن يقال  ،فيمكنيف أي منهما أعظم    ل قائماً ديبقى اجل املكاسب والتكاليف و  هذه أهم          

ودمـج   قليمية،إل ا  احمللية باالستعداد اجليد وإنشاء التكتالت االقتصادية     هذه السلبيات     تفادي مكنامل
ومنع ظهور آثار ثقافية سلبية  ،احمللي  لإلنتاجالشركات الوطنية مع بعضها البعض مبا حيقق مزايا نسبية        

آثـار االنـضمام إىل       املخاوف من  سبب  أن ضالبع زو ويع .الضوابط املقررة    و األنظمة احمللية بتطبيق  
حباث العلمية يف هذا اال اليت تشرح طبيعة املنظمة ونشاطها          ألاملنظمة ناجم عن غياب الدراسات وا     

بـأم  % 95 ففي دراسة منتدى الرياض االقتصادي الثاين أجـاب       وسلبياا ومميزات االنضمام إليها  
 البعض بأن اململكة قد تصور يعود إىل  هلذه املخاوفآلخر االسببو، جيهلون مبادئ واتفاقيات املنظمة 

حوال فإن أل ، ويف كل ا فيهمبالغ  وهو أمر،قدمت تنازالت تتعلق بالقيم والثوابت الدينية واالجتماعية     
ي دولة أن تنسحب من املنظمة يف احلاالت اليت يثبت فيها أل تعطي احلق نظمة من اتفاقية امل)15(املادة 
          . أو التدخل يف شئوا الداخليةو  العضةالدول تسعى للنيل من سيادة نني املنظمة وقرارااأن قوا

التحديات التي تواجه خطط التنمية والقطاعات التجارية في  أهم :خامساً 
   :المملكة

:التحديات اليت تواجه اململكة يف التنمية  )  1  
  .الدخل الرئيسمصدر من إمجايل الصادرات فهو % 87النفط يشكل  -
 .من إمجايل الواردات % 95املواد املصنعة ونصف املصنعة تشكل  -
 .تصنف اململكة يف املركز اخلامس بني أبطأ الدول يف النمو االقتصادي  -
 .ويف املركز السابع عشر بني أعلى الدول نسبة يف منو عدد السكان  -
 .الة احمللية ويف املركز السادس عشر بني أقل الدول استخداماً للعم -
 .ويف املركز اخلامس والستون بني الدول يف تطوير املوارد البشرية  -
  اليت حتتل فيها املراكز األوىلوليست ضمن الدول اليت تم بالبحث العلمي حىت يف ااالت -

 . وحتلية املياة طكالنف
 .ية وليست من الدول اليت تصدر اخلدمات بل هي املستهلك األكرب ضمن الدول النام -
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وخيتفي اسم اململكة من قائمة الدول اليت حتتل أفضل املراكز يف قطاعات االتصاالت  -
 .ناطق احلرة واستخدام الدوائر االلكترونية العددية واستخدام األقمار الصناعية وامل

تراجع مستوى التعليم وازدحام اجلامعات وعدم وجود إستراتيجية واضحة للتعليم الفين  -
 . يف توطني العمالة  يف اعتماد وسائل علميةواإلخفاقوالتدريب املهين 

زيادة أعباء الديون الداخلية لتصل إىل نسب عالية من قيمة النتاج احمللي اإلمجايل واخنفاض  -
 .مستوى دخل الفرد يف العقدين السابقني 

 احملافظة على املوارد الطبيعية وترشيد استهالكها خاصة النفط واملاءوهناك حتد آخر هو  -
 .وحفظ حق األجيال فيها 

: يف اململكة  التجاريةالتحديات اليت تواجه القطاعات ) 2  
إنفاذ األحكـام   وتأخري    وضعف نظام التحكيم    األنظمة و إجراءات التقاضي    البطء يف تطبيق   -

 ففي الدراسة املشار إليها     وعدم وجود حماكم متخصصة لبعض األنشطة التجارية      والقرارات  
ممن مشلهم االستفتاء من موردي اخلدمات السعودية يعتقدون بـأن          % 100سابقاً ظهر أن    

مستوى القوانني والتشريعات احلالية يف اململكة ال تضمن غطاء احلماية ألنـشطة منـشآم            
   .اخلدمية

 احلكومية خاصة يف اخلدمات بقطاعاا املتعددة حيث ال يوجد جهـة واحـدة              ةالبريوقراطي -
النوع من التجارة ، وإمنا تتوزع املسؤولية بني عدد كبري مـن            مسؤولة عن التعامل مع هذا      

 .اجلهات احلكومية مما يضاعف من حجم هذه املشكلة 
  / مستوى املعرفة مببادئ واتفاقيات املنظمة والفرص املتاحة ومواقع املنافـسة احلـادة            ضعف -

ئج دراسـة   وقد سبق ذكر نتا    لالستفسارات ،     كافية بوابات الكترونية  مراكز و  عدم وجود و
ممن مشلهم االستفتاء جيهلون مبادئ واتفاقـات       % 95أن  بملتقى الرياض االقتصادي الثاين     

 . املنظمة
 / العاملي    لتحقيق املشاركة الفعالة يف النظام التجاري      ة األجهزة احلكومية الالزم   ضعف كفاءة  -

قبـة تطبيـق    رامل و التجارية من املخالفات   حلماية األنشطة     رمسية وشعبية   آليات عدم وجود 
تدريب قلة برامج    و /وعدم كفاءة املوجود منها ملتطلبات االنضمام       /  احمللية والعاملية    األنظمة
 . الكافية للقيام ذه املهامالكوادر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 16 

 القرارات ما خيص اجلوانب القانونية واإلجرائية والتعاقدية من الشفافية واإلفصاح عن ضعف -
 ، وعدم وجود مركز استفسار مدعم نشرها يف  القصورواألنظمة والتعاميم واألحكام و

  .بقاعدة بيانات مبا يتيح الرد على االستفسارات وموافاة املنظمة بأي تعديالت تطرأ عليها
 الدراسات االقتصادية املتخصصة لتوضيح نقاط القوة ونقاط الضعف يف األسواق احمللية قلة -

ثلى للتعامل مع مبادئ النظام التجاري اقتراح السبل املمن مث املفتوحة لالستثمار األجنيب و
 .سواق احمللية واألسواق العاملية العاملي وكيفية استثمار الفرص املتاحة وامليزات النسبية يف األ

إمكانية تقليص املكاسب اليت حصلت عليها اململكة يف حالة سري املفاوضات املستقبلية  -
لتجارة حسب وجهة نظر الدول  واليت دف إىل مزيد من حترير اةحسب أجندة الدوح

 .املتقدمة 
احتمال إثارة أسعار الوقود املنخفضة حملياً باملقارنة بسعر الربميل عاملياً من قبل الدول  -

األعضاء أو بعضها باعتبار أن أسعار الوقود هلا أثر بالغ يف سعر بيع املنتج النهائي وعالقة هذا 
 قطاع الكهرباء واملاء حيث يعتمدان بشكل السعر بأسعار ذات املنتجات يف تلك الدول مثل

كبري على الوقود من النفط ، وقطاعات صناعية أخرى مثل األملونيوم واألمسنت واألمسدة 
 .والبتركيماويات 

اململكة ليست حباجة إىل تدفق أموال االستثمار األجنيب ألا مصدرة لرؤوس األموال للخارج  -
ستثمار األجنيب يف احلصول على التقنيات لتطوير فالتحدي هو يف كيفية االستفادة من اال

 .القطاعات احمللية املختلفة 

    :الميزات النسبية التي تتمتع بها المملكة : سادساًً
: اململكة باملزايا النسبية التنافسية التالية تعتتم  

أوالً  : ختتص اململكة بكوا مهبط الوحي وقبلة       (25%) من سكان العـامل    وفيهـا احلرمـان     
                                                                      : ، وبالتايل الشريفان

        1 ) متثل اململكة املركز املناسب لقيام السوق اإلسالمية املشتركة لتحقق األهداف التالية :
.ة املالي سواق الشرعية وتطوير آليات األإنشاء املصارف اإلسالمية والبنوك التمويلية - أ   
 .تأسيس شركات تأمني وإعادة تأمني تعاونية متوافقة مع فتاوى اامع الفقهية  - ب
 .وضع نظام معلومايت متطور لتشجيع التجارة البينية بني الدول اإلسالمية  - ج
. بني الدول االسالمية إقامة احتادات مجركية وتكتالت جتارية وحتالفات صناعية-         د   

2 ) إمكانية استقطاب العلماء العرب واملسلمني يف كافة ااالت ومن مجيع الدول 
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 وتوطينهم لتحقيق األهداف التالية :
 .معاهد التقنية ومراكز األحباث إنشاء   - أ
 .نقل املعرفة وتوطني التقنية   - ب
  .اخلرباء املسلمني املؤهلني والعمالة املسلمة املدربة يف كافة ااالتتوفري   - ج

ثانياً : متتلك اململكة (30%) من املخزون النفطي العاملي . وحتتل املركز األول يف إنتاج النفط 
: ، وبالتايل واملركز التاسع يف إنتاج الغاز هوتصدير  

   :متثل اململكة املركز املناسب لقيام املنشآت البحثية والتدريبية التالية)  1
  .ة الطاقاالتجممعاهد أحباث الطاقة النظرية والعملية يف كافة   - أ
 .معاهد وكليات للتعليم العايل والدراسات العليا يف جمال الطاقة   - ب
  . والغاز واستخداماتهمراكز التدريب الفين والتعليم املهين يف حقل النفط ومشتقاته   -      ج

  2 ) قدرة اململكة على اختيار الشركات الكربى العاملة يف نفس اال والتعاون معها يف حتقيق 
 التكامل الصناعي من خالل :

   .إنتاج النفط والغاز وتكريرمها   - أ
   .تطوير الصناعات البتروكيماوية   - ب
  .  املنتجات يف األسواق العاملية  هذهتسويق  - ج
 . يف هذا اال توطني التقنية  - د

. وقطع غيارها  وإنتاج الغازمصانع إنتاج أجهزة حفر اآلبار وتكرير النفط  إقامة -هـ  
 اليت تعتمد مقومات تصنيع منتجاا على الطاقة لالستفادة من  املشاريع  الصناعيةإقامة  - و

   .وحنوهاهذه امليزة النسبية مثل إنتاج األملنيوم واحلديد و الزجاج و املعادن الفلزية 
ثالثاً :   تتمتع اململكة مبوقع جغرايف مميز حيث حيدها شرقاً دول اموعة اآلسيوية اليت تتمتع 

 وحيدها غرباً دول االحتاد األوريب اليت تتمتع بالتقنية واخلربة واملعرفة بالعمالة الفنية املدربة
:وبالتايل تستطيع اململكة استغالل موقعها املتميز عن طريق   

 .لألسواق العاملية  لتصنيع املنتجات الالزمة  املدربةاستخدام التقنية الغربية والعمالة الشرقية .1
  .غرب يف إقامة املناطق احلرة استغالل خطوط املالحة بني املشرق وامل .2
 .إنشاء املناطق االقتصادية يف اململكة على غرار املدن الصناعية  .3
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تطوير مرافق حمطات القوى الكهربية يف اململكة عن طريق استخدام النفط والغاز لتوليد  .4
 عرب خطوط الكهرباء ذات اجلهد اجلوار يف اجلهات األربعالطاقة الكهربية وتصديره لدول 

 .يل العا
بناء مرافق متقدمة خلطوط السكة احلديدية لنقل الركاب والبضائع واملنتجات من وإىل خمتلف  .5

 .مناطق اململكة وخارجها 
 رابعاً : حتتل اململكة املركز (30) بني دول العامل من حيث القوة الشرائية كما حتتل املركز 

:وبالتايل . ج احمللي اإلمجايل من حيث قيمة النات) 29(  
 يف أجواء ة تعظيم مكاسبها عن طريق ختصيص منشآا احلكوميةــتطيع اململكتس .1

الف إستراتيجية قــات حتـا على إبرام صفــيعهج ومن مث تشمنافسة حرة وعادلة
)Strategic Alliances ( مع املنشآت العاملية املماثلة لالستفادة من قوة اململكة الشرائية

  .وقدرا على النفاذ ألسواق الغري
وتشجيع االستثمار ) Capital Repatriation(إمكانية استرجاع رؤوس األموال املهاجرة  .2

 وتطوير االنتفاع من زيادة واالستفادة من االستثمار األجنيب يف نقل التقنياتالوطين 
 .القيمة املضافة احمللية 

حملية ذات  وبناء قاعدة اقتصادية العملتوفري فرص العمل للمواطنني وتدريبهم على رأس  .3
مركز مرموق لتتفاعل مع التوجه العاملي لتحرير التجارة وتسخري مواردها للصاحل العام 

 .مباشرة 
إعطاء أولوية لترسيخ مبادئ التجارة اإللكترونية وتنميتها يف ظل اتفاقيات تقنية  .4

 يف قطاع االتصاالت األساسية اتفاقية  ويف قطاع السلع) سلعة214 (املعلومات
 .اخلدمات

  :اآلثار المتوقعة على بعض الجوانب الثقافية  :اً ابعس
تلقي تأثري ظاهرة العوملة اليت    ميكن الفصل بني تأثري انضمام السعودية ملنظمة التجارة العاملية و          ال        

رتبطة مبتغريات كبرية   امل و ،  القادمةالقائمة و   بظالهلا على جوانب احلياة الثقافية يف السعودية يف املرحلة          
) مريكي خصوصاألا(يبوتركيز اخلطاب السياسي الغر  صعيد تطور تقنيات االتصاالت واالنترنت،لى ع

يات املتحـدة والـدول     ال من جانب الو   تدخل، وتزايد ال   باملفهوم الغريب    اتمع املدين  على نشر ثقافة  
، وشـيوع  صالح  حبجة اإل) سالمي عموماًإلوالعامل ا (خصوصاً ية سعودقضايا التعليم يف ال   يف  الغربية  

  .سالم بالتحيز ضد املرأة وإهدار حقوقها إلنظرة غربية متعالية تتهم ا
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 فضالً عـن     من اخلرباء الغربيني مييلون إىل جتريد العوملة من أي مضامني ثقافية            أن كثرياً  بالرغم من    و
 ، ومؤسسات مالية ال   حةً مفتو  عامليةً ، وأسواقاً   حرةً ا إال  جتارةً   موال يرون فيه   ،منظمة التجارة العاملية    

 أو  االنترنـت االتصاالت و عرب احلدود  من خالل شبكة       غري مباشر    تعوقها القيود، وحوارا عامليا حراً    
وهـم بعـد ذلـك       ، املؤسسات واالتفاقيات الدولية      جلان مباشراً عرب املؤمترات الدولية واجتماعات    

ين مهارات العمل لدى مواطين تلك الدول       يفسرون معارضة الدول النامية للتحرير الكامل للتجارة بتد       
يف املقابل يتخـوف بـاحثو   لكن   وضعف الشفافية ،نتيجة الخنفاض مستويات التعليم وسوء خمرجاته 

وخرباء العامل الثالث من األبعاد الكامنة يف حترير التجارة ، والسيما بالنسبة لتعميم قيم السوق وثقافة                
، واخلـوف مـن     مريكية خصوصا ألزخر ا الثقافة الغربية عموما وا     االستهالك واملادية املفرطة، اليت ت    

  .  السيطرة االقتصادية ، وما جتلبه معها من قيم ثقافية غربية 
قاصرة على " أمركة العامل" مريكي أوألوخيطئ البعض عندما يظن أن اخلشية من  تعميم النمط الثقايف ا           

االسـتثناء  "ايف رفعت أثناء مفاوضات اجلات شعار  ، فدولة كفرنسا بكل ثقلها الثق      الدول النامية فقط  
عالمية باعتبارها سلعا اقتصادية تباع وتشترى يف       إلالذي يعين عدم معاملة املنتجات الثقافية وا      " الثقايف  

بل إن فرنـسا أصـدرت قانونـا    ، سوق عاملي متنافس ،وإمنا باعتبارها منتجا حيمل رسالة ثقافية حبتة 
من براجمها اليت تبثها    % 60لزم القنوات التليفزيونية الفرنسية بأن تكون       يم ،    1997  توجيهيا عام   

فرنسا ثل  متمريكي، و ألنتاج السينمائي والتليفزيوين ا   إلمن أصل أورويب،وهو قانون موجه أساسا ضد ا       
  .  "أمركة أوروبا"ورويب يدعو إىل إيقاف مسرية ألاجتاها داخل اتمع ا

ألن أساس وجود املنظمة   ،ميكن أنُ ترصد بسهولة سألة حترير التجارة الثار الثقافية ملآل   والواقع أن  ا
وقوانينها هو اقتصادي ، واألمر الثاين أن اآلثار الثقافية ال تظهر مبكراً ، وإمنا حتتاج إىل زمن طويـل                   

رصـد بعـض    ن وحنن هنـا  ،  نسبياً حىت تظهر،  والدراسات االستشرافية ملثل هذه اآلثار غري متوفرة            
ؤشرات اليت تسهم يف تكوين مالمح عامة عنها ، وسنهتم فيما يلي برصد بعض القـضايا اخلاصـة                  امل

   .بالسعودية
  جنيبألالتعليم ا  -1

 يف اتفـاق   اليت مت االتفاق على حتريرها  التربوية  اخلدمات  قطاع بكافة مراحله معظم   التعليم   ميثل       
 وقد مت فتح هذا اال      ، )GATS(اخلدمات  طار اتفاقية    يف إ  اململكة مع املنظمة بال استثناءات أو قيود      

 ، وفتح هذا اال ذه الصورة مثري للجدل فهو من أخطر ااالت الـيت تـتحفظ              لالستثمار األجنيب 
منها ، % 20الدول عادة يف فتحه فالدول النامية اليت تقع اململكة ضمن منظومتها مل يفتحه منها سوى 

املتقدمة مل تفتحه ذه الصورة اليت حصلت مع اململكة ، وبلغت نسبة الـدول             بل إن عدداً من الدول      
  ولذا يبقى السؤال قائماً كيف حصل هذا ؟ % 31اليت فتحت هذا اال من جمموع دول املنظمة 

سالمية يف نفوس إلنبع من عنايته بغرس اهلوية اكونه ي يف اململكةأن أحد أوجه متيز التعليم معلوم  و      
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 من خالل املنهج واملـدرس والبيئـة        الب منذ نعومة أظفارهم حىت بلوغهم مرحلة التعليم اجلامعي        الط
ـ حيث   من تأثري على اهلوية ،  لبيئة التعليمية  وغين عن البيان ما ل     التعليمية ،  ترسـيخ   ضطلع مبهمـة  ت

ضد ما يتعرض له مـن       حتصني أبناء اتمع      و ، وأمهها العقيدة واللغة والثقافة والتاريخ      مقومات اهلوية 
و طلبات التنمية   تاملناهج الدراسية استجابة مل   رقي باتمع من خالل تطوير خمرجات       ال و ، تشويه هلويته 

  . العصرحتديات 
 170جنبيـة   ألبلغ عدد املـدارس ا     حيث    تعليم أجنيب يف املستوى قبل اجلامعي،      ملكةويف امل         
ساليب اليت تتبعهـا هـذه   ألومثة شكاوى عديدة من ا ، ) مدرسة يف مدينة الرياض      40منها  ( مدرسة

 دخـول مـستثمرين    واملتوقع أن يزداد األمر سوأ يف حالة          ، ما يتعلق بالتجاوزات الشرعية   املدارس في 
   . إىل هذا االأجانب
 مستغلة رغبة جنبية يف تدريس مقررااأل تركز تلك املدارس على اللغات ا    قد ومن ناحية أخرى           
 وغين عن البيان ما تتعرض   ،م للطالب أللب إىل إضعاف اللغة ا    اغل ، وهو أمر يؤدي يف ا       يف ذلك  البعض

 ومن   ،    يف العناية ا   تخصصنيله اللغة العربية من أزمة خانقة بسبب ختلف طرق تدريسها وتقصري امل           
 لديهم بأن   جنبية أن يزيد من إعراض الطالب عن اللغة العربية،وترسيخ شعور         ألشأن انتشار املدارس ا   

ومن املهم   ،   العلم والبحث اليت تعكس رقي املتحدث ا وسعة اطالعه        العصر و اللغة االجنليزية هي لغة     
 للبعض يف مراحل متقدمة الذي يبقى أمرا مطلوباوإتقاا جنبية ألىل الفرق بني تعلم اللغات اإ نبيههنا الت

مبا ينطوي عليه مـن     وإلزامهم بذلك   وىل  ألم ا ، وبني تعليم الناشئة اللغات األجنبية يف مراحل تعليمه        
  .   وفقدان للهوية إمهال للغة العربية 

فما قبـل   فرق بني املستويني اجلامعي وما قبل اجلامعي ،         نينبغي أن          وحيث مت  فتح هذا اال ف      
قيد بأن تكون إذا صعب استثناؤه فعلى األقل ي فاجلامعي خطري جداً ألنه تعليم عام يف مراحل بناء اهلوية  

اإلدارة من قبل وزارة التربية والتعليم وال يكتفى باملدير فقط مع التأكيد على تطبيق األنظمـة احملليـة      
ال املفتوح والذي أصبح أمراً      ا  أما اجلامعي فيمكن أن يستثمر هذا        واحلزم يف التزام الضوابط املرعية    

د نظـام   وجو شريطة   ملكةوى التعليم العايل يف امل    للنهوض مبست واقعاً يف التخصصات التقنية والطبيعية      
عمل هذه املؤسـسات    الكفيلة جبعل   إجياد األنظمة   جنبية ، و  ألإشراف ومتابعة فعال على املؤسسات ا     

سـهام يف   إل، وا للمملكة التخصصات الناقصة واملطلوبة     ري من خالل  اشتراط توف     بلديصب يف صاحل ال   
التدريس  يفاللغة العربية عدم تنحية راسية للمتفوقني واحملتاجني، وتنمية البحث احمللي ، وتقدمي املنح الد      

وعند تـوفر هـذه     .  والبحث ، مع التزام اجلامعات باألنظمة احمللية من منع االختالط وضبط احملتوى           
  . الشروط تقل إمكانية حدوث اختراق ثقايف

  إسرائيلمقاطعة  -2 
 أو استرياد البضائع  التعامل مع إسرائيلدور حول حظر مواد تعلى يتكون نظام مقاطعة إسرائيل        
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 وحظر التعامل سرائيلية بكافة أنواعها، وحظر تبادهلا أو االجتار فيها داخل اململكة    إلوالسلع واملنتجات ا  
  .مع الشركات اليت تتعامل مع إسرائيل 

سرائيل يف سبتمرب إينية ولكن اململكة  قررت بعد توقيع اتفاقات أوسلو بني منظمة التحرير الفلسط      
، استجابة لقرار جملس وزراء خارجية دول جملس التعاون اخلليجي يف دورتـه التحـضريية     م   1993

سرائيلي من الـدرجتني    إلإيقاف املقاطعة للكيان ا   م   1994الثالثة واخلمسني  اليت عقدت يف نوفمرب        
  .ـ ه14/1/1416 بتاريخ 5لسعودي رقم  وصدر يف هذا املعىن قرار جملس الوزراء ا ،الثانية والثالثة

و قبيل انضمام اململكة إىل منظمة التجارة مباشرة شرعت مصادر أمريكية وإسرائيلية يف الترويج                 
 5/8ألنباء تفيد أن اململكة تعهدت يف اتفاقها الثنائي للتجارة مع الواليات املتحدة الـذيُ أبـرم يف                  

 غري أن مصادر سـعودية قالـت إن       ، نظمة ومنها إسرائيل  بأن تتاجر مع كل أعضاء امل      هـ   1426/
عضاء إال أن التعامل مع إسرائيل      ألاالنضمام  للمنظمة يفرض على اململكة أن تتعامل مع مجيع الدول ا           

حكام خاصة جدا مت االتفاق عليهـا بـني اجلـانبني           ألمريكية املتعاملة معها سيخضع     ألوالشركات ا 
ص املعلن  من االتفاقية السعودية األمريكية مل تأت علـى ذكـر         ويف حدود الن  ،  مريكيألالسعودي وا 

، وبعد انضمام اململكة للمنظمة بقي املوقف من املقاطعة كما هو يف         إسرائيل ال من قريب وال من بعيد      
قرار جملس وزراء خارجية دول جملس التعاون املشار إليه سابقاً ، وهو بقاء املقاطعة من الدرجة األوىل                 

تعامل املباشر مع إسرائيل فقط أسوة بأمريكا اليت ما زالت تقاطع كوبا مع أما عضوان يف            وهو عدم ال  
املنظمة حيث أن قانون املنظمة يسمح بذلك ، واستمر سريان إلغاء املقاطعة من الدرجتني الثانية والثالثة 

  .ومها التعامل مع الشركات أو الدول املتعاملة مع إسرائيل  
قاطعة الدول املتعاملة مع إسرائيل فهو بند مل ينفذ أصال ، أما بند مقاطعة الـشركات              أما بند م  

فقد ألغي منذ ذلك التاريخ ومثاله شركة فورد للسيارات وشركة الكوكاكوال اليت متت مقاطعتـهما               
رابعة وهي لعقود مث ظهرتا يف األسواق اخلليجية بعد إلغاء املقاطعة بعد توقيع اتفاقية أوسلو ، هناك حالة 

خمرجات االستثمار اإلسرائيلي يف الدول األخرى ومنها دول عربية وإسالمية ، وكـذلك االسـتثمار            
املختلط مع إسرائيليني يف البلدان األخرى ، ستجد اململكة نفسها ملزمة بفتح أسواقها هلذه املخرجات               

 ،  زام اململكة مع دول املنظمة    سواء كانت سلعا أو خدمات باعتبار أا غري إسرائيلية املنشأ حسب الت           
قاطعـة  مب الشعب   مويق أن   نبغيويف حالة ظهور السلع أو اخلدمات اإلسرائيلية املنشأ أو االستثمار ، في           
 وهذه املواقف الشعبية ال عالقة      هذه البضائع واخلدمات ، وحيتسب على من جيلبها من رجال األعمال          

 اتمـع ملقاومـة التطبيـع        مؤسسات ليات من خالل   ، ومن الضروري املبادرة بإجياد آ      للمنظمة ا 
   . والتحذير منه ، وبيان املوقف الشرعي من ذلك إسرائيلاالقتصادي مع 

  دور املرأة -3
املرأة ، كان أبرزها قـرار    تتعلق ب شهدت السنوات املاضية صدور العديد من القرارات الداخلية                
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ة فرص وجماالت العمل  أمام املرأة بإصدار تراخيص    الذي تضمن زياد  31/5/2004جملس الوزراء يف    
وهو قرار جاء بعد إزالة شرط  وجود وكيل شرعي      .  للنساء ملزاولة األنشطة االقتصادية  بدون عوائق        

لكي متارس املرأة العمل  التجاري، وكذلك قرار احلكومة بأن تنشئ  اجلهات احلكومية الـيت تقـدم                  
كمـا مت   . ت وأقساما نسائية حبسب ما تقتضيه حاجة العمل فيهـا         خدمات ذات عالقة باملرأة وحدا    

يف ختصيص  فعاليات اجلولة الثالثة للحوار الوطين  الذي نظمه مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين                 
م والذي جاءت توصياته يف      14/6/2004يف  ) حقوقها وواجباا :املرأة(ملناقشة قضية   املدينة النبوية   
بالرغم أنـه   ، ومت السماح للمرأة السعودية باملشاركة يف انتخابات الغرف التجارية ،            ة  احلدود املعقول 

  . يلزم من ذلك االختالط بني اجلنسني الذي حتظره األنظمة والتعليمات 
 لتوسيع   توجهاًوبالرغم من عدم وجود عالقة مباشرة بني قوانني املنظمة وقضية املرأة إال أن هناك       

وبـالرغم مـن أن   ،  إدارية وممارسات رمسية    بقرارت   مدعوما  بعد االنضمام   رأة السعودية    امل مشاركة
قرارات توسيع عمل املرأة نصت على الفصل بني اجلنسني وعدم االختالط غري أننا نشهد دفعاً قوياً حنو       

لصحف الط بني اجلنسني يف مواقع عديدة وتشجيعاً لذلك من قبل بعض وسائل االعالم وا             تطبيع االخت 
يف األعمال غري املواجهة و غالب البنوك يف اإلدارات العامة  االختالط الذي حيصل يفومن ذلكاحمللية ،   

  .للجمهور 
 حـسب  - املطالبة باإلصـالح لبيئة الدولية  لتأثري الكبري لضغوط ا   ل هذه التطورات تأيت استجابة          

قليميـة  إلاملنظمات الدولية وا  بعض  ات  رأس اهتمام بحت قضية املرأة على     حيث أص  - الغربيةرؤيتها  
  .  واحلقوقية من منظور علماين غريب خصوصا تلك اليت ُ تعىن  بالشؤون االجتماعية والتنموية

  من أيـد        املصدر الثاين الذي سيفتح اال أمام املرأة هو ما ميكن أن جتلبه االستثمارات األجنبية             
ـ      سموح ا حسب اتفاق اململكة مع املنظمة وسواء كانت          امل % 25عاملة نسائية من خالل نسبة ال

هذه العناصر النسائية من الداخل أو اخلارج فإا قد تساهم يف تغيري مست بيئة العمل احملليـة والتـأثري    
  .السليب على مبدأ الفصل بني اجلنسني خاصة إذا مل يلتزم بالضوابط احمللية مع ضعف الرقابة أو اوا 

  تثمرين  حقوق املس-4
 بإنشاء دور عبادة أو كنـائس ملكة يف سياق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية مل تسمح امل                

لغري املسلمني للنصوص الشرعية الواضحة يف هذا اال، مع أن كثرياً من أسئلة الوفود املفاوضة تعلقت           
  :رينذا اجلانب، وكان الفريق املفاوض يعتمد يف إجاباته على أم

  .أن األنظمة الداخلية ال تسمح بوجود مثل هذه الدور  - أ
  .منظمة التجارة العامليةمل تتطرق هلا اتفاقيات ديان مسألة ألن حرية اأ  - ب

  .وقد كان املوقف الرمسي جتاه هذه القضية منذ البداية واضحا وجيدا   
 من  غري املسلمني  العالقة مع     أن انضمام  اململكة إىل املنظمة يفتح الباب لطرح قضية          قعومن املتو       
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 يف وقت الحق بإنشاء دور للعبادة ، ةطالبشجع امل، فالسماح بزيادة أعداد املستثمرين قد ي زوايا عديدة
ـ     باعتباراز أعياد دخيلة على أهل اإلسالم       وممارسة طقوس ذات بعد ديين وإبر       حقـوق   ن أن هـذه م

بعض أوضاع احلريات الدينية يف السعودية من قبل شيوع مسألة انتقاد ، الذين قد يستغلون  املستثمرين
 مريكيألالتابعة للكوجنرس ا   و كذلك يف تقارير جلنة احلريات الدينية      الغربية  نسان  إلمنظمات حقوق ا  

ولذا فأمهية الوعي ذه القضية واحلذر من التهاون فيها ودعم املوقف             ، إلثارة املطالبات يف هذا الشأن    
لقضية أمر مطلوب ، واملسارعة يف االحتساب على أي بادرة يف هذا اجلانب ،              الرمسي املعلن جتاه هذه ا    

 يف بيان املوقف الشرعي منها ألن بقاء هذه اجلزيرة خالية من وجود ديـين غـري                 واحلذر من التساهل  
  . اإلسالم أحد خصائصها املعلومة

  القضائية  التنظيمية و اجلوانب -5
، هو مدى تطابق أنظمة اململكة      ململكةمسار املفاوضات مع ا   نت  كان أحد أهم اجلوانب اليت كا            

وتـاريخ  ) 66(مع اتفاقيات املنظمة املختلفة، وبناء على ذلك صدر قـرار جملـس الـوزراء رقـم                 
هـ القاضي بأن تقوم مجيع األجهزة احلكومية مبراجعة مجيع األنظمة ذات العالقة مبـا             17/3/1421

كة إىل منظمة التجارة العاملية، ورفع ما يتم التوصل إليه السـتكمال            يتفق مع ما يقتضيه انضمام اململ     
اإلجراءات النظامية الالزمة وإعداد الدراسات اليت تبني املكاسب والتكاليف املترتبة علـى االنـضمام        

  .والتهيئة ملرحلة ما بعد االنضمام
ا ـ متابعة مجيع مةهممبة فملكلكما نص القرار على تشكيل جلنة فرعية للتحضري للجنة الوزارية ا       
ن سياسات وقواعد يف النظام التجاري العاملي، وذلك بالقيام مبراجعة ـمن قرارات وما يرسم م يتخذ 

. ا يتم التوصل إليه من قبل فريق التفاوض السعوديـمستمرة مل  
 على سـبيل    منهاو استجابة لشروط املنظمة     وجودة امل األنظمةبعض  وبناءاً على ذلك فقد حدثت          

  -:املثال 
 .نظام العالمات التجارية -أ 
 .نظام حق املؤلف -ب

  .نظام براءة االختراع -جـ
 :كما استحدثت أنظمة مل تكن موجودة باألصل مثل

  . التجاريةاألسرارنظام  -أ 
 .األجنيب  االستثمار -ب 

ـى املنظمة إلـــلنهائي النضمــام اململكـــة  قبل التوقيع ااستحدثت      وهذه األنظمة 
لكنها متت كمتطلبات واستعداد لالنضمام ،  وبعض هذه األنظمة ال خيلو من خمالفات شرعية خاصة 

.ة واملالية ـاملتعلقة باالستثمار وسوق املال بسبب عدم حسم مسألة الربا يف املعامالت التجاري  
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ـة ـمن إجيابيات إداريا فيه ــ      كما صدر مرسوم بإعادة هيكلة القضاء بشكل جذري ومع م
ائي ـت فيه مزيد من اللجان اإلدارية ذوات االختصـــاص القضـه استثنيــية إال أنـوتنظيم

ال باإلضافة إىل ــمن القضـــاء الشرعي مثل نظـــام االستثمار األجنيب والتأمني وسوق امل
. اللجان الســـابقة مما يعين مزيـدا من تكريس ازدواجية القضــاء    

-:اجلوانب األخالقية والسلوكية  -6  
كان من ضمن التحديات اليت تواجهها اململكة يف سياق انفتاحها التجاري والتنموي هو أا بلد                     

إىل حمافظ ال يسمح بأماكن اللهو والترفيه احملرم شرعاً ، وقد أدى وجود األجانب من غري املـسلمني                  
ينهم جتارة اخلمور ، ونشأت جتمعات سكنية لألجانب ال ختلو مغافلة اتمع وإقامة أماكن للهو وشاع ب

من هذه املخالفات احملرمة ، وخيشى أن تزداد هذه التجمعات اليت يتاح فيها اللهو غري الربيء مبقـدار                  
وغريهم  نيالسعوديبعض ، واألسوأ هو أن يتمكن   االستثمار األجنيب  عدد املستثمرين األجانب و    ازدياد  

الوصول إىل هذه األماكن حبكم عالقة العمل والتجارة مع سكان هذه التجمعات ، مما من من املسلمني 
تمعيسر الوصول إىل اللهو احملرميوتطبيعه يف ا .                                                       
:ة المحتملالثقافية واالقتصادية ات لمواجهة اآلثار السلبية اقتراح: اً ثامن  

   اآلثار الثقافية – 1
 واالجتماعية وضرورة وجود دراسات      الثقافية رة العاملية من كافة جوانبها    ادراسة منظمة التج   -

وجود متخصصني فيها من أصحاب االهتمام ب تبني هذه اآلثار ووسائل تالفيها وهذا لن يتم إالّ
  .بالثقافة اإلسالمية 

لتطوير مؤسسات االقتصاد اإلسـالمي     ة  استثمار االنضمام إىل املنظمة ومبادئ حرية التجار       -
 ، وهذا لـن يـتم إالّ    وتقدميها كبديل ملؤسسات االقتصاد الربوي  وتكثريها وحتسني خمرجاا  

  .بوجود متخصصني يف املنظمة والتجارة الدولية من أصحاب االختصاص باالقتصاد اإلسالمي 
 ء قواعد الـسياسة الـشرعية   على ضو تنظيم التجارة الدولية    و  العالقات الدولية  تأصيل قواعد  -

 للمحافظة على اهلوية االسالمية يف خـضم  ية االنضمام إىل املنظمات الدولية   مشروعضوابط  و
وهذا لن يتم اال بوجود املتخصصني عوملة التجارة الدولية وما حتمله من أمناط ثقافية واجتماعية 

 .رعيةالتخصص يف السياسة الشأصحاب من الدوليني يف القانون و التنظيم 
والغـش    والغنب واحتكار السلع  إلغراقكا بالتجارة الدولية    ية املتعلقة دراسات الفقه بال العناية -

التطـورات  ضوء  على   إعادة دراستها ووغري ذلك من املباحث الفقهية ذات العالقة        التجاري  
 .ةيات الشرعيئ من خالل اامع الفقهية و اهلاالقتصادية املعاصرة ونشرها

 العناية ذا  يف السابق فينبغي يف البلدان غري املسلمة إىل اإلسالم وسيلة للدعوةت  كانالتجارة  -
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الـذين سـينفذون إىل   خـصوصاً  السعوديني و  املسلمني عموماً ، من قبل املستثمرين  اجلانب
 .  من خالل اتفاقية اخلدمات خاصة قطاع التعليماألسواق العاملية

 اليت تريد أن تستثمر انضمام اململكة إىل املنظمة         ةاملنحرفاحلذر من بعض أصحاب التوجهات       -
 حبجة االندماج يف النظام العاملي والعوملة وبيان املوقف الرشـيد يف كيفيـة              يف تغريب اتمع  

  . الواقع العاملي اجلديد مع احملافظة على اهلوية االسالمية اجيابياتاستثمار
  من أجل االحتساب عليها مبكرا ،اح والتعوملرصد التغريات السلبية يف اتمع من جراء االنفت -

فإن الدفع أسهل من   وتفعيل الدعاوى االحتسابية  وتقوية احلس االحتسايب يف الوسط التجاري     
 .الرفع

تطوير املؤسسات واهليئات الشرعية الرمسية والشعبية كاامع الفقهية وجلان الفتوى واهليئات            -
 من اجل ضبط حركة التنمية يف اجلوانب        جتماعيةية واال الشرعية يف املؤسسات املالية واإلعالم    

 .والتأهيلمن حيث السرعة لذلك جهزة  األية مواكبة هذهمهوأالشرعية 
تطوير التعليم وحتسني خمرجاته سواء كان تعليماً شرعياً أو تعليماً طبيعياً وسواء كان عاماً أو                -

خلفاً عـن التعلـيم   تون التعليم احمللي من يكأهلي واحلذر من ني الرمسي و األ  يف امليدان جامعياً  
  .    املؤسس باستثمار اجنيب 

نظام (  لدستورلملخالفته    أوالً مث  ملخالفته للشريعة من الربا   املؤسسات املالية واملصرفية    ختليص   -
  اهلوية الثقافية للبلد وما ترتب على ذلك من ازدواجية    ازدواجيةكان سببا يف    ي  الذ و ) احلكم  

ة ظلواعادة مجيع اللجان االدارية وذات االختصاص القضائي اىل مالسعودي قضائي يف النظام ال
  .القضاء الشرعي

  .تشجيع ختفيض اجلمارك وإلغاءها ألنه يتفق مع مقاصد الشارع يف حترمي املكوس  -
   اآلثار االقتصادية – 2

حلمايـة  ء قانوين   مان غطا ة من أجل ض   ــ والتشريعية احلالي   والقضائية  تطوير البيئة القانونية   –أ       
 إجـراءات ل  ي وسرعة تطبيق اهليكلة القضائية اجلديدة ، وتسه       أنشطة املؤسسات اخلدمية احمللية ،    

  .ي ودعم املؤسسات القضائية مبزيد من القضاة املؤهلني  ضقاتال
اد احملاكم ــتطبيق األنظمة وسرعة إجراءات التقاضي وإنفاذ األحكام والقرارات وإجي      -ب

 من خالل برامج تدريبيـة  تدريب العمالة احمللية / تقليص البريوقراطية احلكومية    / صة  املتخص
، ففي دراسة ملتقى الرياض االقتصادي الثاين كانت نسبة من يعتقد أن هذه حتـديات            فعالة

ــي   ــدمات هـ ــسوق اخلـ ــوايل %  60، %  55، % 53لـ ــى التـ .                               علـ
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  /عرفة مببادئ واتفاقيات املنظمة والفرص املتاحة ومواقع املنافسة احلادة        رفع مستوى امل   - ج
 .و بوابات الكترونية لالستفسارات وإنشاء مراكز 

وإجياد اهليئات الرقابية ملراقبة مـدى       /التجارية من املخالفات    إجياد آليات حلماية األنشطة      - د
 .الكافية للقيام ذه املهامدريب الكوادر  وت /االنضباط بقواعد وأنظمة التجارة داخلياً وخارجياً

والتعاقدية ص اجلوانـب القانونية واإلجرائية  ما خيتوفري الشفافية واإلفصاح عن مجيع -هـ
ز استفسار مدعم ــ ، وإنشاء مركاــ القرارات واألنظمة والتعاميم واألحكام ونشرهمن

.بقاعدة بيانات مبا يتيح الرد على االستفسارات   
الدراسات االقتصادية املتخصصة لتوضيح نقاط القوة ونقاط الضعف يف األسواق          إعداد    -  و

احمللية املفتوحة لالستثمار األجنيب واقتراح السبل املثلى للتعامل مع مبادئ النظام التجـاري             
 .العاملي وكيفية استثمار الفرص املتاحة وامليزات النسبية يف األسواق احمللية واألسواق العاملية 

لتبادل عناصر اإلنتاج من سلع ) األسواق احلرة / االحتادات اجلمركية  (ء التكتالت إنشا  -  ز
مـن اتفاقيـة   ) 5(وخدمات وتقنية وحقوق ملكية فكرية حبرية تامة واالستفادة من املـادة   

اجلاتس اليت تستثين دول التكتل من تطبيق مبدأ حق الدولة األوىل بالرعاية مع الدول خارج               
 .التكتل 

 ألا صارت مسئولة عـن       كاإلدارات اجلمركية   األجهزة احلكومية ذات العالقة     تطوير - ح
 وتأهيل   واستحداث أجهزة جديدة تعىن بالتجارة اخلارجية      ات التجارية يتنفيذ عدد من االتفاق   

 وملواجهة حتديات انـضمام     لتحقيق املشاركة الفعالة يف النظام التجاري العاملي      العاملني فيها   
 .نظمة اململكة إىل امل

 دراسة اآلثار التجارية السلبية واإلجيابية على بعض الدول اليت مضى على انضمامها مدة كافية -ط
 . وتقليل املفاسد لالستفادة من ذلك ، واستشراف املستقبل لتعظيم املصاحل 

  
 خالصة الموقف: 

 من خـالل  ة اإلسالمية أن اململكة حصلت على استثناءات جيدة فيما يتعلق باهلوي مما سبق يتبني         
استثناء السلع احملرمة وعدم فتح أنشطة اخلدمات احملرمة واشتراط عدم خمالفة الشريعة يف أنظمة حقوق               
امللكية الفكرية ، ويبقى بعد ذلك مدى االلتزام ذه االستثناءات واملكتسبات من قبل أجهزة املراقبـة                

  املسألة التجاريـة    ما خيص   يف أما لى املخالفات ،  على احلدود أو داخل األجهزة احلكومية واحملاسبة ع       
متعادلة إىل حد ما ولكن نظـراً ألن سـوق          ) فتكالي(وهناك التزامات   ) مكاسب(ثناءات  فهناك است 
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  مما يرشح قدرة الـسوق     أقل من املثبتة  والتعرفة اجلمركية ملعظم السلع املطبقة      اململكة مفتوح من قبل     
من قوانني املنظمة ووظفت     إذا أحسن االستفادة     مات السلبية ، أما    على امتصاص آثار االلتزا    السعودي

  انضمام اململكة إىل املنظمة مفيدا منونـفسيك جيداً واستثمرت املزايا النسبية للمملكة  توظيفااملوارد
        .                                                                               الناحية التجارية 

 أما اآلثار الثقافية اليت خيشى منها فهي خطرية إذا مت االختراق الثقـايف مـن خـالل أنـشطة             
 إال أنه ميكن التقليل منها  الذي سيحدث مثل هذه اآلثار تدرجيياً   ومتطلبات االستثمار وانفتاح األسواق   

حتسابية مـن مراقبـة   واال قابة اإلداريةكني أجهزة الرزم يف تطبيق األنظمة والتعليمات احمللية ، ومت     باحل
 - وعدم إعطاء األجانب     نيخمالفة الضوابط العامة ومنع ذلك سواء حصلت من أجانب أو من سعودي           

                                     .ييزاً على اآلخرين عندما يتجاوزون النظام العام مت –خاصة الغربيني 
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